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Po Novém roce se v Novinách jih-
lavské radnice pravidelně ohlížíme 
za uplynulými dvanácti měsíci života 
v našem městě. Za připomínku stojí 
ovšem i to, že současné zastupitel-
stvo města Jihlavy už „hraje“ druhý 
poločas svého funkčního období. O 
rekapitulaci uplynulých dvou let a o 
výhled do druhé půli jsme požádali 
primátora Jaroslava Vymazala.

Pane primátore, ještě se to asi 
nedá označit jako fi nále funkční-
ho období, ale začátek to už určitě 
není. Kam se posunulo město za 
uplynulé dva roky?

Na hodně věcí si rychle zvykneme 
a považujeme je za samozřejmé. Po-
hled do poznámek v kalendáři vydá 
na docela zajímavý seznam. Mezi ne-
významnější události roku 2011 ur-
čitě patří zahájení zkušebního provo-
zu Domova seniorů Stříbrné Terasy. 
Ve stejném roce město zmodernizo-
valo základní školu, otevřelo stovky 
nových míst v mateřských školách, 
otevřelo se nové vzdělávací centrum 
PodpoVRCH v zoologické zahradě, 
asi nikdy mě neomrzí pohled do zre-
konstruovaného kostela Povýšení sv. 
Kříže v centru města. 

Město v roce 2011 zahájilo rekon-
strukci a dostavbu základní umělec-
ké školy, výstavu nových pavilonů 
a výběhů v zoo, začalo se stavbou 
sportoviště pro lední sporty v Tyršo-
vě ulici. To jsou ty největší akce, kte-
ré se nyní blíží k dokončení. Nelze 
vyjmenovat všechno. Zároveň už se 
v kancelářích pracovalo na přípravě 
dalších projektů. 

A rok 2012?
To už se z paměti loví snáz. Máme 

kompletně zrekonstruovanou Kol-
lárovu ulici, pro veřejnost byl opět 
otevřen zrenovovaný secesní most 
U Jánů, dokončily se revitalizace síd-
lišť Královský vršek a Pávova, zvýšila 
se bezpečnost dalších přechodů pro 
chodce a investovaly se nemalé pro-
středky do oprav chodníků, podaři-
lo se dosud nevídaným způsobem 
zapojit veřejnost do diskuse nad no-
vým územním plánem a podobně. 
A dál se pracovalo na věcech, které 
jsou nyní už dokončeny nebo jsou 
před dokončením.

Tedy?
V lednu 2013 se zahájil provoz 

v opravené a rozšířené mateřince 
v Resslově ulici. Před otevřením je 
zmíněné veřejné sportoviště pro led-
ní sporty v Tyršově ulici, fi nišuje se 
rozsáhlá rekonstrukce základní umě-
lecké školy, budou se otvírat prv-

Vymazal: Rozpočty musíme držet na uzdě 

ní pavilony z velkého projektu Zoo 
pěti kontinentů – Austrálie a výběh 
pro žirafy. Velká investice proběhla 
také v Teniscentru. V květnu se bu-
de otvírat nová badmintonová hala 
s novým zázemím, šatnami a recep-
cí, venku budou tři opravené kurty. 
V tomto případě jde o projekt, kde 
se do oblasti sportovní infrastruktu-
ry investují veřejné i soukromé pení-
ze, což je trend současnosti, náklady 
nejsou pouze na bedrech veřejných 
rozpočtů.   

Které velké investice čekají Jihla-
vu v tomto roce?

Začne práce na dopravním termi-
nálu u městského vlakového nádra-
ží. V roce 2013 by měla začít druhá 
etapa revitalizace lesoparku Malý 
Heulos, budování sportovně- rela-
xačního centra Český mlýn, začne 
revitalizace Březinek, největšího 
sídliště ve městě, konečně dojde 
i na dlouho oddalovanou rekon-
strukci Brněnské ulice, začneme re-
konstrukci ZŠ Kollárova, na kterou 
se podařilo získat dotaci. 

Jen z tohoto krátkého přehledu 
je zřejmé, že Jihlava před sebou má 
hodně rušný rok a město se posune.

Nicméně to jsou akce, které „pře-
tahujeme“ z loňska. Investiční roz-
počet pro rok 2013 se bude schva-
lovat v dubnu. Jen namátkou se 
zmíním, že město opět hodlá inves-
tovat nemalé prostředky do oprav 
chodníků. 

ZE SVÉHO okna má primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal centrum města jako na dlani. Na dlouhé rozhlížení ale příliš času 
nezbývá. Foto: archiv MMJ

Když hovoříte o rozpočtu - rok 
se zlověstnou třináctkou má už 
na startu řadu ekonomických ne-
známých. Počítáte s úsporami?

S těmi pracujeme vždy, a v po-
sledních letech více než kdy jindy. 
Hledáme zdroje na straně příjmů, 
hlídáme stranu výdajů. Nepostupu-
jeme tak, že bychom nějaké projek-
ty nebo organizace „zařízli“, šetří se 
ve všech položkách rozpočtu. Roz-
počet roku 2013 byl před schvalo-
váním v zastupitelstvu velmi pečli-
vě připraven a projednán, přípravu 
dokonce ocenila i opozice. Bude-
me doufat, že se bude naplňovat 
příjmová stránka rozpočtu podle 
našich předpokladů. Dlouhodobě 
držíme k rozpočtu konzervativní 
přístup. 

Dlouhodobým tématem Jihlavy 
je neblahý stav vodárenské infra-
struktury. Od Nového roku Jihla-
va není členem Svazku vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko. Pohne se 
konečně situace, kdy v Jihlavě ne-
ní možné dočkat se tolik potřeb-
né nové kanalizace? 

Měl by to být zlomový rok pro 
město jako instituci. Občan by to 
nijak pocítit neměl, voda teče ve 
stejné kvalitě a množství jako do-
sud. Očekávám, že během roku 
ukončíme koncesní řízení na nové-
ho provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury. K úplnému převzetí 
této zásadně důležité oblasti fungo-
vání města patří ještě předání majet-
ku města ze svazku zpět na město. 
Budeme usilovat o to, aby se udrže-
la, případně i snížila cena vody. 

Dočká se město i rekonstrukce 
nějaké části kanalizace?

V tomto ohledu by změnu měli 
občané pocítit výrazně. Máme zprá-
vu o tzv. akceptaci žádosti o dotaci, 
jinými slovy je tu šance, že město 
dostane dotaci na velký vodohos-
podářský projekt s rozpočtem ko-
lem čtvrt miliardy korun. Pokud se 
to povede, v druhé polovině roku 
2013 by se mohlo začít pracovat. 

Zima je obdobím vegetačního klidu, a proto ideálním časem pro provedení 
potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů. V těchto týdnech 
postupně probíhají na mnoha místech ve městě. 

„Ve všech případech jde o opodstatněné zásahy. V některých případech se jedná 
o pěstební probírky. V místech, kde je to z prostorových důvodů možné, počítá-
me s realizací náhradních výsadeb,“ uvádí vedoucí oddělení služeb v životním 
prostředí magistrátu Martina Gregorová. 

V roce 2012 se celková částka za kácení stromů vyšplhala na 2 miliony ko-
run, letos jsou na tuto činnost plánovány další dva miliony. -lm-

V zimě probíhá kácení 
v městské zeleni

11x na startu
Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 

„si dal“ už pojedenácté závod Jizerská 
padesátka. 50 km na lyžích ujel za 3 
hodiny a 31 minut, to znamená 803. 
místo z celkem 4.800 závodníků, ve 
své kategorii M60 to bylo 91. místo. 
Jihlaváků bylo v armádě závodníků 
mnohem více, startoval například i 
rektor VŠP Jakub Novotný. -lm-

To, čeho jsme ve svazku nemohli 
několik let dosáhnout, by se nyní 
mohlo povést po několika měsících 
samostatnosti. 

Bez opravené kanalizace nemá 
smysl opravovat povrchy ulic. 
Dojde i na nechvalně proslulou 
Brněnskou ulici, která čeká na 
kompletní rekonstrukci už roky?

To ano, ale v případě Brněnské a 
Křižíkovy ulice jde o samostatnou 
akci, která je z původního neuskuteč-
něného velkého projektu vyňata a ře-
šíme ji samostatně. Nyní se upravuje 
původní, ale už zastaralá projektová 
dokumentace. Rozpočet této akce je 
v desítkách milionů korun. 

Na co se v nadcházejícím ro-
ce mohou obyvatelé města těšit 
v oblasti kultury a sportu?

Rok 2013 bude pro Jihlavu rušný. 
Určitě musím zmínit Havíření, které 
se připravuje už od poloviny loňské-
ho roku. Opět bude v Jihlavě dřevo-
rubecké mistrovství Eurojack a stále 
oblíbenější celodenní závod Jihlav-
ská 24mtb. Odehrají se tradiční vel-
ké festivaly Mahler či Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů a celá 
řada dalších rozsahem menších, ale 
kvalitních akcí. Budeme držet palce 
všem našim sportovcům, věřím, že 
se FC Vysočina udrží v nejvyšší sou-
těži, že se bude dařit plavcům, judis-
tům, hokejistům, prostě všem, kteří 
trénují a úspěch si zaslouží. 

Když se podívám, kolik toho Jih-
lavu letos čeká v mnoha oblastech, 
bude to hodně pestrý rok. -rt,lm-


