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(Dokončení ze str. 1)
Tentokrát je kromě koncertu žáků 

a učitelů ZUŠ Jihlava připravena řa-
da překvapení. Na koncerty pořáda-
né městem Jihlava je vstup volný, na 
řadu akcí se však předpokládá, že zá-
jem převýší kapacitu sálu, a proto by 
si zájemci měli raději lístky předem 
rezervovat v Turistickém informač-
ním centru (telefon 567 167 158-9).

Za tradičními vánočními koncerty 
pěveckých sborů budou jejich milov-
níci tentokrát muset vyrazit do jih-
lavských chrámů nebo do sálu hotelu 
Gustav Mahler, bohatá je i nabídka 
divadelních představení v Horáckém 
divadle, ale také v DKO a DIODu, 
probíhá řada výstav, za zmínku stojí 
i akce pořádané zoo Jihlava.

Město se letos vrací k ohňostroji 
– proč?

Jestliže vánoční čas vybízí člověka 
k zastavení, chvilkám v klidu rodiny, 
novoroční svátek je příslibem no-
vých možností, nadějí, předsevzetí. 
Myslím si, že je dobře, když se lidé 
scházejí a sdílejí chvíle, kdy je jim 
spolu dobře. 

Chtěl bych proto spoluobčany po-
zvat na společné vykročení do nové-
ho roku v podvečer 1. ledna. Od 17 
hod. budeme podávat lék proti zimě 
a špatné náladě – svařák, a po zdra-
vici pana primátora bude následovat 
slavnostní ohňostroj.

Co osobně je pro vás tou nej ak-
cí, kterou nechcete promeškat?

Letošní program je tak bohatý, že 
mám obavy, že nestihnu všechno, co 
bych chtěl. Určitě bych chtěl navští-
vit všechny koncerty v gotické síni 
– zejména Javory a Jakuba Pustinu, 
koncerty PS Melodie, zajímavé bude 
určitě provedení České mše vánoční 
v podání Filharmonie GM, tradiční 
gospelové Vánoce, novoroční kon-
cert v kostele Povýšení sv. Kříže – to 
jen tak namátkou a bez nároku na 
úplnost. -lm-

Nestihnu vše...

Zápis do nových tříd MŠ Mozai-
ka Jarní se uskuteční 9. a 10. led-
na 2012 od 15.00 do 18.00 hodin 
v budově školy v ulici Jarní. Zahá-
jení provozu rozšířené školky bu-
de pravděpodobně od 1. března 
2012. Provoz mateřské školy bude 
od 6.00 do 16.30 hodin.

Podmínky přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání:

- do MŠ v rámci tohoto zápisu 
budou přijímány děti, které dosud 
nebyly do mateřských škol přijaty,

- do mateřských škol budou 
zpravidla přijímány děti, které ke 
dni zahájení provozu pracoviště 
Jarní 22a dovrší tři roky věku, 

- do MŠ budou přednostně při-
jímány děti, jejichž zákonný zá-
stupce (případně dítě) má místo 
trvalého pobytu na území města 
Jihlavy. 

- dítě splňuje povinné očkování 
podle zákona 258/2000 Sb. § 50 o 
ochraně veřejného zdraví.

Více informací najdete na webu 
města. -lm-

Zápis do MŠ Jarní

V ulicích Žižkova a Jiráskova slou-
ží nejen obyvatelům města Jihlavy 
pět nově nasvětlených přechodů pro 
chodce. 

V ulici Žižkova jsou to dva přecho-
dy u křižovatek s ulicemi U Hřbitova 
a Bří Čapků, které se nacházejí v blíz-
kosti základní školy T. G. Masaryka, 
domova mládeže a školní jídelny s 
přilehlým sportovním hřištěm. 

Další tři přechody byly osvětleny v 
ul. Jiráskova, kde představují ucele-
né řešení přechodů pro chodce přes 
západní sjezd a výjezd na obchvat 
města (I/38) z ul. Jiráskova a záro-
veň vyřešení přechodu u křižovatky s 
ulicí Evžena Rošického.  

„Jedná se o řešení nejrizikovějších pře-
chodů pro chodce v lokalitách se zvýše-
ným pohybem chodců, zejména pak 
dětí a mládeže. Přechody jsme vybrali 
k úpravě na doporučení Policie Čes-
ké republiky,“ uvedl k provedeným 
opatřením primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

„Osvětlení těchto přechodů chodce je 
provedeno odlišně od ostatního veřej-
ného osvětlení a výrazným způsobem 
zlepšuje viditelnost pro řidiče i při ne-
příznivých povětrnostních podmín-
kách. Tímto způsobem byla v daných 
lokalitách výrazně zlepšena bezpečnost 
chodců na fr ekventovaných komunika-
cích ve městě,“ doplnil informaci ná-
městek primátora pro oblast dopravy 
Josef Kodet.

Nově osvětlené přechody 
pro chodce v krajském městě

Výroba a osazení stožárů s nasvět-
lením přechodů probíhaly od srpna 
do října 2011, zhotovitelem stavby 
byla fi rma RA ISA spol. s r. o. Cel-
kové náklady na projekt „Bezpečná 
silnice 2011 - Osvětlení přechodů 
pro chodce ul. Žižkova a Jiráskova“ 

(včetně zpracování dokumentace, 
koordinátora BOZP atd.) činily ne-
celých 650 tisíc korun. Projekt byl 
podpořen dotací z Fondu Vysočiny 
ve výši 131 tis. Kč z grantového pro-
gramu Bezpečná silnice 2011. -lm-

ULICE ŽIZKOVA A JIRÁSKOVA jsou vybaveny bezpečnějšími přechody s no-
vým osvětlením.  Foto: archiv MMJ

V Jihlavě je opět socha TGM

DO JIHLAVY se po letech vrátila socha T. G. Masaryka. Foto: archiv MMJ

Koncem října byla v ulici Jana Ma-
saryka v Jihlavě odhalena socha prv-
ního československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka. Stalo se 
tak u příležitosti 50. výročí násilného 
odstranění původní sochy vytvořené 
sochařem Jaroslavem Šlezingerem. 

Letos zároveň uplynulo 100 let 
od sochařova narození. Nová, mír-
ně zmenšená replika sochy TGM je 
umístěna v parku v ulici Jana Masa-
ryka, nedaleko původního umístění 
před budovou gymnázia.

Odhalení proběhlo za účasti asi pě-
ti stovek přihlížejících. Během ofi ci-
alit k soše položily věnce významné 
osobnosti společenského života a 
zástupci významných organizací. Po 
skončení programu k soše TGM při-
cházeli lidé a pokládali květiny, starší 
pánové smekali, někteří lidé na chvíli 
zůstali s modlitbou. 

„Byly to emotivní okamžiky. Svědčí to 
o tom, v jaké úctě je osobnost Tomáše 
Garrigua Masaryka dodnes držena,“ 
řekl náměstek primátora Petr Pospí-
chal, který na ceremonii vystoupil s 
projevem za město Jihlavu.

Iniciátorem byl Spolek pro navrá-
cení sochy TGM do Jihlavy. Město je 
významným partnerem aktivity, na 
sbírkové konto byl rozhodnutím Za-
stupitelstva města Jihlavy poukázán 
obnos 400 tisíc korun. Slavnostní-
mu odhalení byli za město přítomni 
náměstci primátora Petr Pospíchal, 
Josef Kodet a František Zelníček. 

Do sbírky na navrácení sochy TGM 
do Jihlavy přispěly různými způso-
by desítky osob anonymních i veřej-
ně známých, a také řada organizací. 
Někdo poukázal fi nanční obnos na 
účet, někdo přispěl na benefi čních 
akcích, jiný myšlenku podpořil za-
koupením samolepky atd. 

Vytvoření repliky provázala série 
nepříjemných událostí, tvorby se ujal 
sochař Roman Richtermoc z Hořic, 
jeho práci přerušila náhlá smrt, ne-
příznivé okolnosti neumožnily ani 
to, aby v práci pokračoval mistrův 
syn. Dílo dokončil kamenosochař 
Robert Musil z Ostroměře.

Původní socha byla patrně posled-
ní socha Tomáše Garrigua Masaryka 
v Československu, kterou začínají-
cí vláda komunistů dovolila vztyčit. 
Prostředky na sochu sehnali občané 
pomocí sbírky a jejího odhalení 12. 
září 1948 se zúčastnily tři tisíce lidí. 

Autorem sochy byl akademický 
sochař Jaroslav Šlezinger, později 
odsouzen ve vykonstruovaném po-
litickém procesu na 25 let těžkého 
žaláře, ve kterém roku 1955 zemřel. 
Socha TGM vydržela před jihlav-
ským gymnáziem do roku 1961, kdy 
ji komunisté nechali strhnout a roz-
bít. -lm-


