
Lubomír
Dohnal

Koncerty dechové hudby 
na Masarykově náměstí

8. 8. v 16.00
ZUBERSKÁ ŠESTKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby ze Zubří 

15. 8. v 16.00
BOHEMIA JIRKY PRA JERA 
Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic 

22. 8. v 16.00
BRŤOVSKÁ ŠESTKA 

Promenádní koncert dechové
hudby z Brťova u Černé Hory 

29. 8. v 16.00
SAMSONKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic 

Na magistrátu 
připraveni

Budeme čekat ve frontách na do-
klady, jak to občas zaznívá v médiích, 
nebo je tomu na jihlavském magis-
trátu jinak? Na to jsme se ptali tajem-
níka Lubomíra Dohnala.

V televizi zaznívají nářky na 
dlouhé čekací doby na vydání no-
vých cestovních dokladů. Situace 
na jihlavském magistrátu je však 
jiná. Proč?

K tomuto problému jsme přistou-
pili vážně již před léty. Udělali jsme 
taková opatření, která našim klien-
tům vyhovují. Provedli jsme rozsáhlé 
úpravy pracovní doby, provedli jsme 
přeškolení úředníků v rámci zastu-
pování, takže agendy máme zajištěny 
pokud možno v plném rozsahu. 

I o dovolených?

Ano. Někdy nastávají problémy ne 
z naší viny s připojením do státní-
ho systému, klienti se na nás mračí, 
nicméně nemůžeme takovou chybu 
ovlivnit nebo jí předejít. 

Máme pracovní dobu od 7 hodin 
do 17, více nám nedovoluje zákoník 
práce.                 (Pokračování na str. 3)

TAKÉ Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie se představil na letošním Festivalu sborového umění v Jihlavě. Úspěšně vystoupil 
např. při koncertu v Mahlerově parku, mj. s populárními skladbami od skupiny ABBA nebo od Simona a Garfunkela.

Foto: Jiří Varhaník 

Jihlavský sborový festival
 sklidil vysoká hodnocení

Festival sborového umění v Jihlavě 
(FSU), nejdéle trvající hudební festi-
val v Česku, přivedl v červnu do Jih-
lavy sbory z ČR, Slovenska a Polska. 

Na tři dny se do Jihlavy od 28. do 
30. června sjely stovky pěvců všech 
generací z více než desítky sborů. 
Akce s podporou jihlavského magis-
trátu už dosáhla 56. ročníku. Kon-
certovalo se v DKO, v rekonstruo-
vaném kostele Povýšení sv. Kříže, ale 
díky dvěma koncertům v Mahlerově 
parku se zpěv promítl i do atmosfé-
ry v ulicích. Doprovodný koncert se 
navíc konal 28. 6. také v kostele sv. 
Františka Serafi nského v Golčově Je-
níkově. 

Jihlavský FSU navazuje na starou 
tradici Mistrů pěvců jihlavských. Mi-
strovský zpěv se tu mezi měšťany ob-
jevil už na přelomu 15. a 16. století, 
inspirován jihoněmeckými městy, 
odkud tuto ideu přivezli obchodníci 
s jihlavským suknem.  

„Kolik akcí vznikalo s vidinou za-

ložení tradice, a kde jsou dnes… Při-
znejme si, jak těžké je někdy dát do-
hromady například jen dvě představy o 
fungování čehokoli. Co teprve, když je 
takových představ třeba třicet,“ ocenil 
umělecký význam i organizaci FSU 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  

V minulých letech FSU přivedl do 
Jihlavy sbory např. z Jihoafrické re-
publiky, Filipín, Mexika, Číny nebo 
USA. Letos sbory přijely ze Suši-
ce, Žďáru nad Sázavou, Prahy, Brna, 
Ostravy, Pardubic, Hradce Králové, 
Pacova či ze Zlína. K vrcholům  pa-
třily podle hodnocení výkony pěvců 
ze Žiliny a z polských Katowic: „To 
už byla světová špička a úroveň, jakou 
Jihlava dlouho neslyšela,“ uvedl např. 
jeden z porotců, šéfdirigent Filhar-
monie G. Mahlera Jihlava Jiří Jakeš. 

Vysoká hodnocení sklidil FSU 
2013 také od dalších porotců, kapa-
cit českého sborového zpěvu. „Vy-
značoval se vysokou uměleckou úrovní, 
velmi dobrou návštěvností, objevnou 

dramaturgií a v neposlední řadě i bez-
problémovou organizací,“ uvedl např. 
Zdeněk Vimr, přední český sbormis-
tr (sbor Nová Česká píseň) a peda-
gog, který sbormistrovství učil na 
univerzitě v Plzni. 

Také podle prof. Jana Vičara (hu-
dební skladatel působící na pražské 
HAMU) pořadatelé FSU zužitkovali 
nepolevující zájem českých sbormis-
trů o účast na prestižní akci: „Vhodně 
naplnili osvědčený rámec a přes ome-
zené fi nanční prostředky propojili as-
pekty interpretační s kompozičními a 
hlediska regionální s celostátními a me-
zinárodními…“ 

Od příštího roku se festival pod-
le slov organizátorů ze Společnosti 
pro FSU zřejmě přesune už na první 
červnový víkend. Nový termín má 
z hlediska čerpání dovolených lépe 
vyhovovat samotným sborům a také 
zabrání termínové kolizi festivalu s 
další už tradiční akcí, poutí na jihlav-
ském náměstí.                                     -jv-

Novela zákona o místních poplatcích ukládá od 1. ledna 
2013 povinnost platit poplatek za komunální odpad (po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) i 
za byty a rodinné domy, ve kterých není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná fyzická osoba. 

Jde například o domy a byty, které majitelé pronajímají, 
nájemníci produkují stejně jako ostatní obyvatelé města 
odpad, ale nepodílí se na nákladech na svoz odpadu. Pro 
rok 2013 to je poplatek ve výši 700 Kč za byt nebo rodinný 
dům za kalendářní rok. 

„Doposud platily poplatek pouze fyzické osoby, které měly v 
Jihlavě trvalý pobyt a fyzické osoby, které měly ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci,“ doplnila pracovnice 
ekonomického odboru Miluše Šmardová.

Vlastnictví výše uvedených nemovitostí je dle obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2012 nutné nahlásit na oddělení po-
platků, ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Splat-
nost poplatku je 30. června 2013, z několika stovek maji-
telů svoji povinnost zatím splnila necelá stovka. Úřad bude 
provádět kontroly, v případě nesplnění oznamovací povin-
nosti je možné poplatníkovi uložit i pokutu.                       -rt-

Majitelé domů neuhradili poplatek za odpad


