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Vážení přátelé,

odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzývá všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí konaných v období 1. čer-
ven – 30. září 2012 na území města Jihlavy. 

Jako již v letech minulých, tak i letos město Jihlava vydá souhrnný kalendář akcí koncem měsíce května v nákladu 
cca 7 000 ks.

Tištěný program akcí je určen pro širokou veřejnost - občany, ale zároveň i návštěvníky našeho města v období turis-
tické sezony. 

Na základě uvedených skutečností vás žádáme o zaslání písemných podkladů, a to do 4. května 2012 na adresu: Ma-
gistrát města Jihlavy, Turistické informační centrum – Marcela Medová, Masarykovo nám. 2, 586 28 Jihlava nebo elek-
tronicky na adresu: Marcela.Medova@jihlava-city.cz. Prosíme o dodržení termínu z důvodu zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, hodinu a místo konání, přesný název pořadatele výši vstupného. Pokud budete orga-

nizovat více akcí v daném období, uveďte je posloupně a dle jednotlivých měsíců.
Věříme, že tato tiskovina přispěje stejně tak, jak již mnoho předešlých let, k ucelenému přehledu kulturních a sportov-

ních akcí konaných v našem městě.
 Mgr. Tomáš Koukal,
 vedoucí odboru

Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:
Kalendář kulturních a sportovních akcí červen–září 2012

Strážníci jihlavské městské policie 
Miroslav Šuhaj a Vladimír Dufek 
zachránili život člověku. V březnu v 
obchodním domě v Jihlavě zkolabo-
val starší muž, nedýchal a nepraco-
valo mu srdce – během dvou minut 
byli strážníci na místě a prováděli 
oživování až do příjezdu záchranky. 
Té pak asistovali další desítky mi-
nut, než se podařilo základní životní 
funkce obnovit. 

„Pomoc člověku v nesnázích se pova-
žuje za samozřejmost. V situaci, kdy 
je pomoc opravdu potřeba, se mnoho 
lidí odvrací zády. Děkuji oběma stráž-
níkům, že plnili svoji služební a přede-
vším lidskou povinnost,“ vyjádřil se pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, který 

Jihlavští strážníci zachránili život

(Dokončení ze str. 1)
Zřejmě jste pátrali po dalších dů-

vodech?
Představitelé města Jihlavy poté vy-

vinuli maximální úsilí, aby přesvědči-
li nové vedení města Purmerendu o 
smysluplnosti již probíhajícího part-
nerství. Navíc město Jihlava je jediné 
partnerské město Purmerendu a ne-
měli jsme signály od ostatních čes-
kých měst, že neochota obnovovat 
partnerství s českými městy je „celo-
holandskou“ záležitostí. 

Takže se povedlo?
Původní purmerendské stanovis-

ko o ukončení partnerství, ofi ciálně 
z fi nančních důvodů, se podařilo jih-
lavské straně argumentačně zvrátit a 
následně proběhlo několik  jednání 
s partnerskou stranou o možnostech 
pokračovat v partnerství i v následu-
jících letech. Spolupráce je ze strany 
jihlavské radnice,  mimo jiné, fi nanč-
ně podporovaná  z Fondu pro part-
nerství (příspěvek pro občany Jihlavy 
na ubytování a cestu). Z pohledu jih-
lavské strany tak, alespoň podle mého 
názoru, není důvod k ukončení part-
nerské spolupráce.  

Jak se mohou pravděpodobně od-
víjet další kroky?

V březnu letošního roku došlo k za-
tím poslednímu setkání delegací obou 
samospráv. Po jednání s primátorem 
Purmerendu byl oboustranně od-
souhlasen návrh textu  nové  smlou-
vy o partnerství. Jedná se o obecně  
formulovanou, časově neomezenou 
smlouvu, velmi podobnou smlouvám 
s oběma dalšími partnerskými městy 
-  německým Heidenheimem a ukra-
jinským Užhorodem. Pokud bude na-
vržená smlouva o spolupráci odsou-
hlasena zastupiteli obou měst, bude 
dále pokračovat možnost spolupráce 
mezi spolky, organizacemi a fyzický-
mi osobami za podpory statutárního 
města Jihlavy.

Předpokládám, že se smlouvy bu-
dou schvalovat zastupitelstvy?

Schválení zastupitelstvem města 
Purmerendu se předpokládá v dubnu 
letošního roku, jihlavské zastupitel-
stvo bude  návrh partnerské smlouvy  
projednávat  na svém zasedání dne 17. 
dubna letošního roku. Pokud bude 
smlouva akceptována, a tedy  schvá-
lena zastupiteli obou měst, je  podpis 
smlouvy   předběžně předpokládán   v  
květnu 2012 v Jihlavě. -lm-

Jak dál...

Budova základní umělecké školy v 
Jihlavě od podzimu prochází rozsáh-
lou rekonstrukcí. Z útrob objektu už 
fi rma vyvezla 160 tun sutin, odhale-
no je rozsáhlé sklepení, odkryty jsou 
například také „nestandardní“ po-
stupy při dosavadních přestavbách a 
opravách ve stěnách domu, které se 
nyní uvedou do pořádku. Po úvod-
ním bourání a odstrojování se začalo 
stavět, vzniká nový krov a stropy no-
vého nejvyššího podlaží. Při kontrol-
ním dni návštěvníky z radnice a médií 
zaujalo právě sklepení, kde vzniknou 
nové výstavní prostory.

Při archeologickém průzkumu se 
podařilo určit stáří trámů ve stěnách. 
Ve stabilním prostředí sklepa vydrže-
ly neuvěřitelných osm set let - jsou z 
konce třicátých let 13. století, tedy z 
nejhlubší historie města. „Je to hmata-
telný důkaz o stavebním rozvoji města v 
jeho nejstarší historii. Další nálezy uka-
zují, že budování města mělo velmi brzy 
svůj řád,“ vyjádřil se historik a radní 
města Zdeněk Jaroš s odkazem na sta-
vební řád udělený Jihlavě v roce 1270 
králem Přemyslem Otakarem II.

V podlahách a zásypech se podařilo 
najít další zajímavosti, například frag-
menty úředního potvrzení z 15. října 
1740, které dovoluje jednomu z pivo-
varníků ve městě začít vařit pivo. „Za-
jímavostí je, že pod potvrzením je po-
depsán David Mälzer, z němčiny tedy 

REKONSTRUKCE ZUŠ Jihlava probíhá pod veřejnou kontrolou – přítomni byli 
politici i novináři. Foto: archiv MMJ

sladovník. Pán se jmenoval Sladovník a 
tuto práci i vykonával,“ uvedl historik 
David Gonda, který nalezené doku-
menty zkoumal. V budově se našly i 
dokumenty z roku 1742, kdy Jihlavu 
obsadila saskopolská vojska.

Základní umělecká škola v přebu-
dované a rozšířené budově najde no-
vé kvalitní zázemí pro svoji činnost. 
Objekt bude nově účelněji organizo-
ván, vznikne větší množství menších 
učeben, velký hudební sál, ateliér, 
zvukově izolované zkušebny bube-
níků nebo nahrávací studio. Po do-
bu rekonstrukce probíhá výuka ZUŠ 
Jihlava v budově někdejšího hotelu 
Zlatá hvězda na protější straně Ma-

sarykova náměstí. Investorem akce 
je město Jihlava s podporou Regio-
nálního operačního programu Jiho-
východ.

Rekonstrukce a rozvoj Základní 
umělecké školy Jihlava:
- celkové náklady projektu: 

80.440.291,80 Kč
- výše schválené dotace: 

56.235.565,82 Kč
- podíl města: 24.204.725,98
- datum zahájení stavby: 

24. 10. 2011
- datum dokončení stavby: 

31. 3. 2013
dodavatel: Podzimek a synové -lm-

Škola ukrývala pivovarská akta

na radnici oběma mužům za jejich zá-
sah poděkoval. „Navrhnu oba pány na 
Cenu Rady města Jihlavy,“ dodal pri-
mátor na adresu obou strážníků, kte-
ří u Městské policie Jihlava slouží už 
od roku 1994. 

Událost ovšem neskončila pověst-
ným happy endem, zachráněný muž 
druhý den v nemocnici skonal. „Na 
místě jsme byli do dvou minut od ohlá-
šení a okamžitě jsme začali s oživová-
ním. Možná, že kdyby muži někdo po-
mohl dříve, mohlo to mít lepší konec,“ 
poznamenal strážník Miroslav Šuhaj. 
Podle obou mužů se městská policie 
v podobných případech nezřídka se-
tkává s nezájmem okolí. „Z bezpeč-
nostních kamer jsme zjistili, že na ulici 
leží bezvládný člověk. Okolí ho ignoro-
valo, nikdo se ani nepokusil zjistit, co 
se mu stalo. Možná si lidé mysleli, že 
je to opilec. Ale ten člověk měl infarkt,“ 
vzpomněl na událost, která rovněž 
měla špatný konec, strážník Vladi-

mír Dufek. 
Strážníci jihlavské městské poli-

cie prochází pravidelně praktickým 
školením první pomoci, jedno ze 
služebních vozidel je vybaveno de-
fi brilátorem, který městská policie 
dostala jako sponzorský dar. Zása-
hů a asistencí při práci záchranářů 
má městská policie několik do ro-
ka. „Asistovali jsme při otvírání bytu, 
ve kterém zůstala dva dny bez pomoci 
starší žena. Po úrazu zůstala nehybná 
na podlaze bytu a nemohla se dovolat 
pomoci. Strážníkům se také podařilo 
zabránit nejméně dvěma pokusům o 
sebevraždu,“ vzpomněl na některé ze 
zásahů ředitel MP Jan Frenc. -lm-

STRÁŽNÍCI MP Jihlava Vladimír 
Dufek (vlevo) a Miroslav Šuhaj.
 Foto: Lubomír Maštera


