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Koukal: Ještě nevyhovíme každé žádosti
Město musí k vytváření nových
míst přistupovat s jistou obezřetností, vytvoření každého jednoho
místa je nákladná záležitost a zejména v současné době, kdy není
peněz nazbyt.

Blíží se čas, kdy se budou rodiče
malých dětí opět zajímat o umístění v mateřských školkách. Požádali
jsme proto o rozhovor vedoucího
odboru školství magistrátu Tomáše
Koukala.
Neobáváte se, že se bude opakovat letos situace z loňska, kdy odcházely stovky žadatelů o místa v
MŠ s nepořízenou?
Domnívám se, že při letošním dubnovém zápisu dětí do mateřských
škol pro školní rok 2012/2013 nebude ještě možné plně vyhovět požadavkům rodičů na umístění jejich
dětí do mateřské školy.
Situace v počtu míst ve školkách se
sice ve srovnání s minulým školním
rokem výrazně zlepšila: město Jihlava rozšířilo kapacitu svých školek
o 175 míst (50 míst A. Důl, 25 míst
Kollárova, 50 míst Na Stoupách, 50
míst Jarní) a také připravovaná nová
MŠ „Terasy“ s kapacitou 50 dětí pomůže navýšení potřebných míst.
Za zmínku určitě stojí informace
o dalších rozvojových aktivitách. V
březnu bude započata rekonstrukce
MŠ Resslova, kde k současné kapacitě přibude 50 nových míst.
Přínosem při řešení zvýšení kapacit v mateřských školách jsou také
přípravné třídy pro děti s odkladem,
které budou otevřeny od září 2012 v
některých základních školách v Jihlavě.
Přesto, každého se asi nepodaří
uspokojit - co jim budete říkat?
Bohužel, jak je zmíněno v předcházející odpovědi, nebude možné
vyhovět všem žadatelům o umístění
dítěte do mateřské školy. Rodičům
těchto dětí můžeme doporučit řešit
situaci s umístěním dítěte v soukro-
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mých školkách a hlídacích centrech,
kterých je v Jihlavě několik, a nebo
počkat a podat žádost opakovaně
příští rok.
Vzhledem k tomu, že téma MŠ je
citlivé, a zejména v posledních měsících bylo hlavním tématem ve městě, neutuchá naše snaha najít i další
řešení, jak uspokojit občany města.
Nehrozí opačná situace - že za
pár let bude muset město školky
rušit?
V časovém horizontu dvou tří
let zatím tato situace nenastane. Je
pravdou, že počet narozených dětí
klesá, ovšem v současné době nelze
přesně určit dopady všech budoucích vlivů - nejen demografického
vývoje, mohou nastat např. i změny v mateřské dovolené, v sociální
podpoře rodičů s dětmi, v zaměstnanosti apod. To je období, na které vidíme.
Prognózy jsou však takové, že by
mělo dojít k poklesu narozených
dětí v dalších letech, a to až o 20
%. To je samozřejmě velký propad.
Na druhou stranu víme, že město je
přirozeným spádovým obvodem a
ze strany okolních obcí panuje velký zájem o umisťování jejich dětí
do jihlavských MŠ. Prozatím město tyto nabídky odmítá. Nelze ani
opomenout novou výstavbu, takže
o budoucnost školek strach nemám.

Sběrný dvůr Rantířovská
je občany města oblíben
V průběhu září 2010 uvedly Služby města Jihlavy (SMJ)pro občany
města nový sběrný dvůr na ulici
Rantířovská a ten je plně využíván.
Na sběrném dvoře o rozloze 450
m2 je možné odkládat nepotřebný
objemný odpad, kovové odpady,
pneumatiky, papír, plasty, sklo, televize, lednice a další elektrozařízení a také biologické odpady ze
zahrad.
Sběrný dvůr na Rantířovské ulici je už třetím sběrným dvorem ve
městě Jihlava. Vznikl ve spolupráci se Správou městských lesů, které
pro tyto účely poskytly část svého
areálu. V této lokalitě byl sběrný
dvůr zřízen proto, aby občané sídlišť
U Hřbitova, Za Prachárnou, Horní Kosov a Na Dolině měli sběrný
dvůr ve své oblasti. Náklady na vybudování a vybavení sběrného dvora dosáhly zhruba 400.000 korun a
veškeré náklady vynaložily SMJ.
„Rok 2011 už nám v celkových číslech ukázal, že občané sběrný dvůr
využívají čím dál častěji,“ řekl mluv-

Statistické údaje z provozu
sběrného dvora 2011:
 זNávštěvnost: 5.837 zákazníků
 זElektrozařízení: 2.494 kusů
 זPneumatiky: 1.134 kusů
 זObjemný odpad: 159,6 tuny
 זBioodpady: 45,7 tuny
 זKovy: 11,2 tuny
 זPapír: 4,4 tuny
 זPlasty: 1,5 tuny
 זSklo bílé: 0,8 tuny
 זSklo barevné: 0,5 tuny

čí SMJ Martin Málek.
„SMJ mají velký zájem přiblížit
sběrné dvory i občanům dalších částí města Jihlavy. V současné době
probíhá příprava podkladů pro vybudování podobného zařízení pro
obyvatele sídliště Na Slunci,“ doplnil
Málek.
-lm-

V poslední době ustaly úvahy o
výstavbě multikulturní haly pro
velké koncerty a akce. Je tato otázka definitivně pohřbena?
Úvahy o výstavbě multikulturní
haly ustaly před několika roky. Tuším, že to bylo krátce po r. 2002. V
té době byly zhotoveny prověřovací
studie, ale vzhledem k ceně byla akce zastavena. O několik let později
se výstavba oprášila v souvislosti s
rekonstrukcí HZS. K tomu není potřeba více dodávat, neboť je to stále
diskutované téma.
Pokud se vrátím zpátky k prvním
větám… úplně první představa byla postavit v Jihlavě halu podobnou
SAZKA ARÉNĚ. Jihlava je krajské
město s určitou spádovou oblastí a
krásnou polohou uprostřed republiky, blizoučko dálnice.
Ale pro představu, tato hala byla
projektovaná pro spádovost 10 mil.
obyvatel v okolí, takže od Drážďan
celé Česko. Nejde jen o to postavit
halu, ale později ji i uživit. Rozhodně bychom si takovou halu zasloužili, ale buďme realisté.
V současnosti vzniká druhá ledová plocha u HZS a věřím, že časem
dojde k rekonstrukci HZS, který určitou fci haly nahradí. Každopádně
snít můžeme a třeba jednou se sen

splní a hala bude vybudována.
Jihlava má své vynikající sportovce, ale jsou to spíše menšinové
sporty, hokeji ani fotbalu se nedaří dostat do špičkových republikových soutěží, třebaže se do nich
investovaly miliony. Jak dál?
To je velmi těžká otázka, a pokud
bychom znali recept, máme již nyní
vyřešeno. Výborné sportovce máme
v celé řadě sportovních odvětví, a
tím pádem i v hokeji a fotbale. Tyto
dva sporty se obecně hřejí na výsluní
fanoušků nejenom v Jihlavě, ale celosvětově.
Důležitá je širokospektrální podpora a troufám si tvrdit, že v našem
městě tomu tak je. Samozřejmě slýcháme občas různá postesknutí, že
ten či onen je podporován více nebo
méně, prostě nemůžeme uspokojit
všechny žadatele.
Pravidla jsou jasná a transparentní. Prošla poměrně širokým připomínkovacím procesem a hlavně jsou
odzkoušená v našich podmínkách.
Velký důraz je kladen na výchovu
mládeže, a to nejenom rodičům, ale i
klubu pomáhá eliminovat leckdy vysoké nároky.
Za úspěch lze považovat skutečnost, že v posledních dvou letech se
navýšila částka plynoucí do, a použiji váš výraz, menšinových sportů.
Tímto směrem by město mělo pokračovat. Sport nejenom tříbí tělo i
ducha, ale je výborným preventivním programem pro mladou generaci.
-lm-

Městská knihovna v číslech
Městská knihovna působí od roku
2003 v účelně zrekonstruovaných
prostorách bývalého jezuitského
gymnázia v Hluboké 1. Přestěhování knihovny umožnilo dokončit její
transformaci do podoby moderní informační instituce, která nabízí svým
uživatelům bohaté knihovní fondy,
pestré spektrum služeb a vhodné
podmínky pro pořádání nejrůznějších společenských setkání.
V roce 2011 se podařilo nabídku
služeb obohatit o další novinky – půjčování čteček elektronických knih,
tematických kufříků a audioknih, otevření elektronické čítárny nebo spuštění nového on-line katalogu Carmen.
Knihovní fond čítal celkem
189.781 svazků. Bylo zpracováno
9.903 svazků nových knih, 405 hudebních CD, 610 zvukových knih
a 214 elektronických dokumentů.
Čtenáři měli k dispozici 336 titulů periodik ve 460 exemplářích.
V městské knihovně bylo registrováno 9.387 čtenářů, kteří uskutečnili
497.700 výpůjček. Počet fyzických
návštěvníků se vyšplhal k číslu
165.140. Dalších 140.302 virtuálních
návštěvníků využilo prostřednictvím
webových stránek on-line služeb
knihovny. Meziročně tak celkem přibylo 67.183 návštěvníků.
Zvukovou knihovnu pravidelně navštěvovalo 63 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 6.648 zvukových
nosičů.

Pro různé věkové a zájmové kategorie uživatelů bylo připraveno 386
besed, výstav, autorských čtení, hudebních pořadů a dalších kulturních
akcí. Kromě toho se v průběhu roku
uskutečnilo 465 vzdělávacích akcí,
např. informační lekce pro školy, exkurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurzy
znakového jazyka, trénování paměti,
arteterapie, kurzy základů internetu
pro seniory nebo stále oblíbené a vyhledávané kurzy Ayurvédy.
Městská knihovna poskytovala svoje služby kromě hlavní budovy ve
třech pobočkách - Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. První dvě jsou
sídlištní pobočky s tradiční knihovnickou a informační činností. Pobočka Horní Kosov je umístěna na
Základní škole Rošického - na ulici
Jarní, kde zároveň plní funkci informačního centra školy.
Z rozpočtu Kraje Vysočina obdržela městská knihovna účelovou dotaci 1.653.000 Kč na činnosti spojené s výkonem regionálních funkcí.
Soubor těchto činností (výměnné
knižní soubory, vzdělávání knihovníků, revize a aktualizace fondů, internetizace a postupná automatizace
knihoven, poradenství a konzultace)
na Jihlavsku pravidelně využívá 98
neprofesionálních knihoven.
PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka
Městské knihovny Jihlava

