DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
památek a
Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina
6. září
Program přinášíme uvnitř novin.
JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
15. září od 13 hodin
Jednání bude přenášeno on-line na
webu města.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16. – 22. září
Program přinášíme uvnitř novin.

Hlasujte pro dub
Hlasujte v soutěži Strom roku pro
140 let starý dub rostoucí nedaleko
Heroltic. Pošlete sms ve tvaru DMS
STROM1 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, z toho 28,50
Kč půjde na ochranu stromů. Více
na www.stromroku.cz.
-tz-

V JIHLAVĚ se revitalizuje, rekonstruuje, opravuje a staví jako nikdy dříve. Občanům to přináší hluk stavebních strojů, prašnost
a další omezení, ale také upravená sídliště, parky, komunikace ad. Dopravu ve městě zasáhla oprava několika mostů. Na snímku těžká technika při opravě železničního mostu u Kronospanu.
Foto: Lubomír Maštera

Konec tankodromu v Brněnské se blíží
Po letech průtahů konečně začíná oprava Brněnské ulice v historickém centru Jihlavy.
Ulice je nechvalně známá jako jihlavský tankodrom. Povrch je silně
zvlněný v důsledku propadající se
kanalizace, některé stoky jsou staré
i stovky let. Rekonstrukce proběhne
také v navazujících ulicích Křižíkova,
Slepá a Březinovy sady.
Základem projektu je kompletní
výměna prastaré kanalizace, jejíž některé části jsou bez nadsázky středověké, vymění se také vodovod. „Následně bude možné udělat kompletně
nové povrchy chodníků a vozovky,
vzniknou bezbariérové přechody pro
chodce a snížené obruby pro nájezdy
k domům,“ popsal projekt primátor
Jihlavy Jaroslav Vymazal s tím, že
půjde o dlažbu v souladu s požadavky památkové péče. Položí se také
nové rozvody veřejného osvětlení a
rozvody datové sítě.
Proměna zanedbaných ulic přijde
bezmála na 60 milionů korun, celou
částku zaplatí město Jihlava. „Na tuto
akci nelze čerpat dotace. Stav Brněnské
ulice je ale dále neúnosný, opravy jsme
nechtěli dál zdržovat. Proto se město
pustilo do oprav z vlastních peněz,“
uvedl primátor.
Rekonstrukci organizačně zajišťuje městská společnost JVAK, a.s.
„Modernizace vodohospodářských sítí
umožní kromě úprav povrchů připojit

ke kanalizaci objekty, jejichž odpady
jsou dosud svedeny do historických šachet, které v minulosti ústily za hradbami. Skončí tím také havárie podobné té z loňského roku,“ připomněl
provozní ředitel JVAKu Jiří Benáček
situaci, kdy ze staré kanalizace v Brněnské ulici vytékaly splašky přímo
na ulici.
Stavba proběhne v pěti navazujících etapách, na zimu se práce
budou přerušovat:
I. etapa 08-11/2014, Křižíkova
ulice po křižovatku s Brněnskou,
II. etapa 09-11/2014, od křižovatky Křižíkova - Brněnská do ulice
Březinovy sady,
III. etapa 03-08/2015, Brněnská
ulice od křižovatky s Křižíkovou ul.
po křižovatku s Čajkovského ul.,
IV. etapa 07-11/2015, Brněnská
ulice od křižovatky s Čajkovského
ul. po křižovatku s Lazebnickou ul.,
V. etapa 04-06/2016, Brněnská
ulice od křižovatky s Lazebnickou ul.
po Masarykovo náměstí.
Stavba je připravena tak, aby byl co
nejméně omezen přístup do úseků,
kde se bude pracovat. Po celou dobu
by měly být přístupné provizorní
chodníky po obou stranách ulic. Dodávky vody zajistí náhradní, na povrchu ulice položený vodovod, výpad-

ky dodávek vody budou minimální
jen po dobu přepojování. Zajištěn
bude i odvoz komunálního odpadu.
Nové přípojky vody budou přivedeny až k vodoměrům jednotlivých
domů, kanalizační přípojky budou
přivedeny na patu domu. Potřebné
informace dostanou obyvatelé dotčených budov na vchodové dveře,
mohou je dostávat i mailem, nebo
si o ně požádat u dodavatele stavby
nebo společnosti JVAK.
S předstihem se budou v ulicích
dělat sondy. „V místech blíže centru
čekáme, že můžeme narazit na stropy podzemních chodeb, potřebujeme
na to být připraveni,“ uvedl Jiří Benáček. Podle něj bude možné akci
ukončit ještě v roce 2015, jestliže
bude stavbě přát počasí a průběh
archeologického průzkumu. „V
místě někdejší brány města už archeologové v minulosti učinili několik
nálezů, dá se očekávat, že zde prů-

zkum opět proběhne. Otázkou je, jak
dlouho bude trvat, proto jsme byli
při sestavování harmonogramu opatrnější,“ vysvětlil Jiří Benáček, proč
by se v ulicích mělo pracovat až do
roku 2016.
Náklady na rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v
Brněnské ulici budou necelých 60
milionů Kč bez DPH. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 24 uchazečů,
nabídku předložili tři uchazeči. „Vysvětlujeme si to v mnoha ohledech vysokou náročností akce, menší firmy by
to nezvládly,“ poznamenal Jiří Benáček. Nejnižší nabídku předložila a
dodavatelem se stala firma COLAS
CZ, a.s.
Potřebné opravy Brněnské ulice
dosud oddaloval zmařený projekt
SVAK Jihlavsko, následně pak vleklý spor o vydání majetku od SVAKu,
který se podařilo částečně prolomit nedávno podepsanými dohodami. -tz-

Křižovatku řídí semafory
Provoz na jedné z dopravně nejzatíženějších křižovatek v regionu – křižovatka u Tří Věžiček - je nyní řízen světelnou signalizací.
Stavební úpravy představovaly osazení semafory, vybudování chodníku
a nové značení.
Na osmimilionové investici se největší měrou podílí město Jihlava, které semafory i provozuje, projekt podpořil i Kraj Vysočina a společnosti LCJ, s.r.o.
Jihlava
-tz-
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Nová kanalizace umožní rozvoj města
V Jihlavě v srpnu slavnostně začala rozsáhlá rekonstrukce a stavba nových částí kanalizace.
Projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města
Jihlavy s rozpočtem 138 milionů
korun bude mít zásadní dopad na
kvalitu vypouštěných vod, uvolnění
zablokovaného stavebního rozvoje
a doplnění chybějící kanalizace. Jde
o jednu z největších investic města
v posledních letech.
„Z důvodu nízké kapacity stok je zásadně omezen stavební rozvoj například na předměstí směrem na Pelhřimov, bez kanalizace by se už nemohla
rozšiřovat nově vznikající čtvrť Rezidence Kaskáda na Horním Kosově,“
uvedl příklady zablokovaného rozvoje primátor města Jaroslav Vymazal.
Projekt pomůže ke snížení znečištění vody a předejde vzniku havarijních situací (záplav) v zastaralé a nedostatečné kanalizační síti. Vyřeší se
i problém části města Sasov, kde kanalizace dosud chybí.
Celkem půjde o devět samostatných staveb na území města Jihlavy,
dílo obsahuje jak rekonstrukci stávajících, tak vybudování nových stok.

Celkem bude vybudováno 4,1 km
kanalizačních stok, vznikne dešťová
zdrž, čerpací stanice a vírový separátor.
STAVBA 1 Stoka A na pravém
břehu Jihlavy ul. Mostecká po soutok se stokou D
STAVBA 2 Stoka A na pravém
břehu Jihlavy – soutok s D – ul.
Mlýnská
STAVBA 3 Stoka B na pravém
břehu Drážního potoka a vírový separátor
STAVBA 4 Stoka C na levém břehu
Jihlavy a shybka
STAVBA 5 Stoka D na pravém
břehu Jihlávky – ulice Okružní
STAVBA 6 Stoka D na březích Jihlávky – ulice U rybníčků
STAVBA 7 Stoka D na levém břehu
Koželužského potoka
STAVBA 8 Kanalizace Sasov
STAVBA 9 Dešťová zdrž na stoce D
Dodavatelem stavby je sdružení
firem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s., které
ve výběrovém řízení nabídlo nejnižší částku, náklady na realizaci jsou
138 milionů bez DPH, město drží

POKLEPÁNÍM základního kamene začala realizace opatření, která mají dosáhnout zlepšení kvality vod na Jihlavsku.
Foto: archiv MMJ
desetiprocentní rezervu pro případ- nistrativních úkonů začnou stavební
né nepředvídané práce. Jihlavě se práce v září. Postupně se bude pracona projekt podařilo získat dotaci ze vat na devíti samostatných stavbách,
Státního fondu životního prostředí na dokončení bude mít dodavatel
– Operačního programu životní pro- 18 měsíců. O postupu prací a s tím
středí v předpokládané výši 92 mili- souvisejících případných opatřeních
onů korun.
a omezeních bude Magistrát města
Po provedení nezbytných admi- Jihlavy informovat.
-tz-

Snižte si poplatek za odpad
Už stovky domácností ušetří na
poplatcích. Dva a půl tisíce obyvatel Jihlavy se přihlásilo do motivačního programu odpovědného
nakládání s odpady.
Občané Jihlavy mohou mít nižší
poplatek za svoz komunálního odpadu. Lidé zapojení do Programu
zodpovědného nakládání s odpady budou mít slevu na poplatku
ve výši 65 korun, například čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 korun.
Sleva na poplatku bude poskytnuta
v roce 2015.
Dosud se do motivačního programu zapojilo 2.369 osob z 888 jihlavských domácností.
„Považujeme to za úspěch. Do programu je možné se hlásit od začátku
prázdnin, i v době dovolených sem přišlo velké množství lidí. Očekáváme, že
zájem bude pokračovat,“ řekla vedou-

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenci 2014
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

56
58
114
80
28
108

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:

6
21
182

Město Jihlava má k 31. 7. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu
50.570 obyvatel.

cí odboru životního prostředí Katarína Ruschková s tím, že zájemci
o zapojení se do programu přicházejí
každý den.
Radnice vytvořila tři způsoby, kterými si lidé mohou snížit poplatek
za odpad. „Jednou z možností je dvakrát za půl roku přinést na kterýkoliv
z jihlavských sběrných dvorů například
bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení nebo kovy,“ uvedla Katarína
Ruschková.
Nejprve je nutné se na magistrátu
na ekonomickém odboru do systému zaregistrovat.
K evidenci návštěv sběrných
dvorů pak poslouží buď už zavedená Jihlavská karta, nebo „odpadová“ karta, kterou dostane zájemce
při registraci na magistrátu. Tento
krok dosud udělalo 748 zástupců
jihlavských domácností.
Další cestou pro získání slevy je,
že lidé požádají na odboru životního prostředí o snížení počtu nebo
objemu svých nádob na komunální
odpad, nebo požádají o nižší četnost
vývozu nádob. (Poplatník, který
chce úlevu z důvodu snížení frekvence svozu nádoby, se musí zaregistrovat do konce srpna.)

Do třetice je možné slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí do
systému třídění biologicky rozložitelného odpadu.
Tuto možnost mají zatím pouze
obyvatelé městských částí Zborná
a Pávov, kde byl letos v březnu zahájen pilotní program svozu bioodpadu. K těmto dvěma možnostem se
přihlásilo 140 domácností. Radnice
usiluje o to, aby byl svoz bioodpadu v celém městě zaveden od roku
2016.
Bližší informace o Programu zodpovědného nakládání s odpady jsou
na webu www.odpadyjihlavy.cz,
v sekci Praktické informace, nebo
je možné se dotazovat telefonicky
(567 167 111), osobně nebo e-mailem na adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz.
Jihlava již řadu let zaujímá k odpadům jednoznačný a srozumitelný
postoj. V maximální míře je třeba
omezit vznik odpadu a zajistit jeho
recyklaci. V průměru každý obyvatel Jihlavy včetně novorozenců
vyprodukoval v loňském roce 282
kg komunálního odpadu, z toho
se podařilo vytřídit 82 kg, tedy 29
procent. V průměru tak po každém
obyvateli Jihlavy zbude 200 kg odpadu, který končí bez užitku na
skládce. Jihlava chce dosáhnout navýšení procenta vytříděného odpadu na 50 procent.
„Město se k tomu snaží vytvářet co
nejvhodnější podmínky jak technicky,
například zřizováním sběrných dvorů
a zajišťováním sítě kontejnerových
stání na separovaný odpad, tak osvětou nebo právě motivačními platbami.
Uvidíme, jak bude program fungovat,
v dalších krocích je možné jej upravovat a vylepšovat,“ uvedl náměstek
primátora pro životní prostředí Rudolf Chloupek.
-tz-

Fenci ukazují
svá mláďata
K dalším z řady letošních přírůstků,
které se podařilo odchovat v Zoologické zahradě Jihlava, patří dvě mláďata
fenků. Návštěvníci je mohou pozorovat v pavilonu žiraf.
-tz-

PROJEKT
„ Otevřená škola“
Město Jihlava bude podporovat
žáky, kteří jsou ohroženi neúspěchem při studiu, samostatným projektem „Otevřená škola“.
Cílovou skupinou je 400 žáků z 30
škol obcí s rozšířenou působností
včetně pedagogů a ředitelů. Zapojeni
budou i zřizovatelé škol, kteří tak budou
mít možnost seznámit se s výstupy projektu a zapojit se do zpracování lokální
strategie. Finančně bude podpořeno
doučování, příprava a zpracování plánů
pro doučované žáky, pomoc odborných poradenských pracovníků.
V rámci projektu bude pracovat Rada
ředitelů škol, která se bude podílet na
zpracování návrhu Lokální strategie
rozvoje základního vzdělávání.
Na projektu se odborně podílí příspěvková organizace Vysočina Education Jihlava, školské zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.
Jihlava na tento projekt získala dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
S partnerem projektu Společnost
pro kvalitu školy Ostrava, o.s. budou
podpořeni žáci ohrožení školním
neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy, bude realizováno
vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou těchto žáků,
výměna zkušeností mezi základními
školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů.
Doba trvání projektu: květen 2014 –
červen 2015.
-lm,tz-
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Jak si počínala jihlavská radnice v uplynulých
čtyřech letech volebního období
Čtyřleté volební období obecních
zastupitelstev je ve finále, komunální
volby proběhnou 10. a 11. října
2014.
Pokusili jsme za už takřka uplynulými čtyřmi roky ohlédnout a zaznamenat, co se z pohledu jihlavské

radnice ve městě za toto období
událo.
Jako vodítko jsme použili Programové prohlášení Rady města Jihlavy,
kterým na počátku svého působení
v čele města koaliční strany popsaly
priority pro období 2010–2014.

Programové prohlášení popisuje
priority města v šesti oblastech –
Rozvoj a hospodaření města, Prioritní investiční záměry, Životní prostředí a územní plánování, Kultura
a propagace města, Sport a Sociální
oblast a bezpečnost.

Na detailní popis činnosti by
zřejmě jedno vydání Novin jihlavské radnice nestačilo, proto přinášíme k jednotlivým bodům základní informace.

Programové prohlášení Rady města Jihlavy
Koaliční strany ČSSD, KDU-ČSL a ODS se dohodly na vzájemných programových prioritách pro období 2010-2014:

Rozvoj a hospodaření města
Koaliční strany budou prosazovat průhledné a kontrolovatelné hospodaření města, transparentní průběh výběrových
řízení, zadávání veřejných zakázek, poskytování příspěvků
a grantů a jejich zveřejňování na webových stránkách města.
Jihlavská radnice vypracovala a řídí se novou směrnicí v souladu s novelou
zákona o veřejných zakázkách. Respektuje zásady transparentnosti, rovnosti
a nediskriminace, je aplikována na všechny zakázky města. Radnice aktualizovala kontrolní řád, řídí se nově vypracovanou směrnicí 3E o hospodárnosti
nakládání se svěřenými veřejnými prostředky.
Rating města v roce 2014 je B+, což Jihlavu řadí k nejlépe hodnoceným
městům v republice. Rating B+ znamená, že posuzovaná obec převyšuje
srovnatelné subjekty, ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční
stabilitu. Podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau se Jihlava řadí mezi
nejméně zadlužená statutární města v ČR.
Jihlava v roce 2014 získala ocenění druhý nejkvalitnější organizátor veřejných stavebních soutěží v České republice.
V kvalitě dotačních pravidel měst byla Jihlava vyhodnocena jako druhá nejlepší z krajských měst ČR. Příspěvky a granty jsou rozdělovány transparentně
podle schválených pravidel. Výzvy jsou zveřejňovány v předstihu tak, aby žadatelé obdrželi informaci o schválení před začátkem kalendářního roku a měli
jistotu finanční podpory od města. Veškeré informace jsou zveřejňovány na
webových stránkách města, včetně historie.
V uplynulém volebním období byly v rámci dotačních titulů podpořeny
stovky projektů za 40 mil. Kč v oblasti kultury a 161 mil. Kč ve sportu. Jihlava rozdělila nemalé prostředky z výnosu loterií do oblasti sportu, kultury
a sociální oblasti.

Budeme důsledně postupovat vůči neplatičům a dlužníkům
Vzniklo oddělení vymáhání pohledávek specializované na vymáhání pohledávek z přenesené působnosti. Byla významně rozšířena spolupráce se soudními exekutory. Upravila se vnitřní směrnice evidence a nakládání s pohledávkami. Znění zákona o evidenci obyvatel brání efektivnějšímu vymáhání
od dlužníků evidovaných na úřední adrese magistrátu, problém je i s dlužníky dlouhodobě evidovanými na úřadu práce, kteří pobírají dávky v tzv. nezabavitelné výši (nelze provádět srážky z jejich příjmů).
Vznikl nový systém vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti
(nájmy z bytových a nebytových prostor apod.). Podařilo se významně omezit narůstání dluhu i počet dlužníků. Všechny dluhy vznikající z nájmu bytů
jsou důsledně podchyceny od samého vzniku a využívá se všech zákonných
opatření k jejich vymožení. Z důvodu neplacení nájemného bylo v uplynulém období podáno přes 90 výpovědí z nájmu, z čehož bylo již 77 % vyřešeno buď uhrazením nájemného, nebo vyklizením bytu.

Dokončíme privatizaci domů a bytů s výjimkou vybraných
domů v městské památkové rezervaci
Od poloviny roku 2010 bylo prodáno 250 bytových jednotek. Město má
k privatizaci určeno celkem ještě 43 domů se 179 byty, o které si nájemníci
nepožádali, nebo se prodej nezrealizoval. Dál probíhá prodej volných bytových jednotek, které zůstaly v majetku města v již privatizovaných domech.
Městu zůstávají ve vlastnictví bytové domy v městské památkové rezervaci
(MPR), které nejsou dle koncepce určeny k prodeji – 28 domů s 131 byty.

Budeme usilovat o maximálně účelné využití dotací z prostředků EU
V roce 2010 bylo předloženo 22 žádostí o dotace, z toho 16 do fondů EU
a šest do národních programů. Získány dotace na 13 projektů z EU, z toho

bylo již dokončeno 9 projektů s proplacenou dotací ve výši 211.617.430,44
Kč, tři projekty jsou stále v realizaci, projekt Digitální povodňovový plán
ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava není finančně
vypořádán. Z národních zdrojů byly schváleny tři žádosti o dotaci v celkové
výši 7.729.912 Kč.
V roce 2011 bylo předloženo 12 žádostí o dotace, z toho šest do fondů
EU a šest do národních programů. Byla získány dotace na čtyři projekty
z EU, z toho byly již dokončeny tři projekty s proplacenou dotací ve výši
66.935.831,14 Kč, projekt ZOO pěti kontinentů stále probíhá – dotace
schválena ve výši 93.270.518,56 Kč. Z národních zdrojů byla dotace získána
na všech šest předložených projektů v celkové výši 8.668.109 Kč.
V roce 2012 bylo předloženo celkem 16 žádostí o dotace, z toho sedm
do fondů EU a devět do národních programů. Získány dotace na šest projektů z EU, z toho dva projekty jsou dokončeny s proplacenou dotací ve
výši 14.817.481,69, tři projekty jsou stále v realizaci, jeden dokončený projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Kollárova, Jihlava se schválenou dotací 10.085.478 Kč není finančně vypořádán. Z národních zdrojů byla dotace
získána na šest projektů s proplacenou dotací ve výši 720.474 Kč.
V roce 2013 bylo předloženo celkem 14 žádostí o dotace, z toho šest
projektů do fondů EU a osm projektů do národních programů. Všech šest
projektů z EU bylo schváleno, z toho byl dokončen jeden projekt a proplacena dotace ve výši 1.026.864,98 Kč. Všechny ostatní projekty jsou
v realizaci. Celková dotace byla schválena ve výši 182.222.414,10 Kč –
jde o hodnotu ze smluv o dotaci, ale v této výši nebude proplacena, výše
proplacené dotace je udána v % – 85 % ze způsobilých výdajů a je závislá
na ceně vzešlé z výběrového řízení. To znamená, že proplacená dotace
bude nižší, přesnou výši dotace nelze před ukončením projektu vyčíslit.
Z národních zdrojů byla dotace získána na všech osm projektů v celkové
výši 3.184.596 Kč.
V roce 2014 bylo dosud předloženo 14 žádostí o poskytnutí dotace, další
tři žádosti se připravují. Z toho bylo 10 žádostí předloženo do fondů EU
a čtyři do národních programů. Zatím byla získána dotace na šest projektů
z EU (schválená výše dotace 85.680.865,39 Kč), dva projekty jsou v hodnocení a dva projekty v zásobníku projektů. Z národních zdrojů byly schváleny
všechny čtyři žádosti v celkové výši dotace 1.142.839 Kč. Žádná z uvedených
žádostí nebyla zatím proplacena.

Další úvěrové zatížení města je možné pouze na dofinancování dotovaných akcí a akcí důležitých pro rozvoj města
V uplynulém volebním období byly Zastupitelstvem města Jihlavy schváleny následující úvěry:
 úvěr 100 milionů korun na spolufinancování projektu Veřejného
sportoviště ul. Tyršova, tzv. zimáček. Z úvěru se nakonec čerpalo 30
milionů, akce byla spolufinancována z dotací. Úvěr bude v září 2014
splacen,
 úvěr 60 mil. Kč na spolufinancování projektu Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy. Předpokládá se čerpání v maximální výši. Splatnost úvěru je pět let (prosinec 2019),
 úvěr 50 mil. Kč na spolufinancování Evropských projektů. Finanční prostředky z úvěru se využívají na projekt Revitalizace Revitalizace sídlišť na
území města Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, Demlova a projekt Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa. Splatnost úvěru jsou čtyři
roky (prosinec 2019),
 úvěr 130 mil. Kč na spolufinancování jmenovitých akcí 2014 – 2015.
Jedná se o investiční akce Komunikační infrastruktura statutárního města
Jihlavy a centrum ICT služeb, Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy, Konsolidace HW a SW úřadu – zvýšení bezpečnosti,
Revitalizace sídliště Srázná, Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova
32 a 34, Jihlava, Energeticky úsporné projekty ZŠ Jungmannova 6, Jihlava a Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy. Úvěr zatím není čerpán. Splatnost úvěru je pět let (duben 2021).

STRANA 4

Aktuality

NJR – ZÁŘÍ 2014

Budeme usilovat o zvýšení přínosu městských obchodních  rekonstrukce kanalizace Hruškové Dvory – II. etapa (2013, celkové náklady 5.247 tis. Kč),
společností pro rozvoj města
 výstavba dopravního terminálu – městské nádraží I. etapa (2013, celkové
Pořízením nízkopodlažních vozidel se významně zvýšil komfort a bezbariérovost městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. zakoupil 11 nízkopodlažních bezbariérových autobusů s k životnímu prostředí
šetrnějším pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), dva nízkopodlažní bezbariérové midibusy s pohonem na CNG a 15 trolejbusů. Dopravní podnik
zavedl funkci elektronické peněženky na Jihlavské kartě, vybudoval plnící
stanice CNG s 24 hodinovým provozem, podílí se na přípravě zavedení trolejbusové dopravy v ul. Vrchlického.
Služby města Jihlavy, s.r.o. zahájily provoz tržnice na Masarykově náměstí;
rozšířily kapacitu a zrekultivovaly skládku komunálního odpadu v Henčově,
zavedly evidenci svozů tříděných odpadů prostřednictvím čárových kódů,
otevřely nové sběrné dvory v Rantířovské ulici a v lokalitě Na Slunci. Společnost vybudovala nové sběrné místo nebezpečných odpadů v areálu společnosti, zahájila provoz na nově vybudované třídící lince separovaného odpadu dceřiné spol. ASMJ s.r.o. Nově umístila stojany se schránkami na sáčky
pro psí exkrementy. Společnost provozuje zrekonstruovaný amfiteátr.
Jihlavské kotelny, s.r.o. nainstalovaly zařízení na spalování biomasy na kotelně U Hřbitova a zmodernizovaly kotelnu U Pivovaru a ve Srázné ul.
Teniscentrum Jihlava, a.s. zrekonstruovala areál společnosti, vybudovala
novou halu a kurty.
FC Vysočina Jihlava, a.s. založila občanské sdružení FKM Vysočina Jihlava,
o.s.; zajišťuje sportovní činnosti mládeže; vybudování vyhřívaného trávníku;
zajišťování sportovních aktivit.
HC Dukla Jihlava, s.r.o. – výstavbou veřejného sportoviště se zásadně zvýšila dostupnost ledové plochy pro veřejnost, školy a školky.
Město založilo novou společnost JVAK a.s. k zajišťování činnosti související s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním města a čištěním
odpadních vod.

náklady 26.224 tis. Kč – v rámci projektu rekonstruována kanalizace, rekonstrukce kanalizace ul. 5. května (2013, 1 263 tis. Kč)- rekonstrukce
kanalizace a části vodovodu.
Chystané projekty města, které řeší vybudování/rekonstrukci vodovodů
a kanalizace:
Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa
Sportovní a relaxační centrum Český Mlýn

- zajištění dalších 100 míst v mateřských školkách
Jihlava vybudovala 275 nových míst v mateřských školách, dalších 100 míst
vznikne v MŠ Nad Plovárnou. Do navýšení kapacit mateřských škol radnice
investovala více než 100 milionů korun.
 MŠ, Demlova 34a, Jihlava (kapacita +100 dětí)
 MŠ Mozaika, Březinova 30, Jihlava (kapacita +25 dětí)
 MŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava (kapacita +100 dětí) – zahájení stavby červen 2014, dokončení červenec 2015
 MŠ Mozaika, Jarní 22a (kapacita + 50 dětí)
 MŠ Mozaika, Resslova 44 (kapacita + 50 dětí)
 MŠ Mozaika, Antonínův Důl (kapacita + 50 dětí)

Podpoříme dosud méně obvyklé způsoby financování
projektů (partnerství soukromého a veřejného sektoru)
V červnu 2012 byl zahájen oficiální provoz domova pro seniory Stříbrné
Terasy v areálu bývalé Tesly v Havlíčkově ulici. Projekt se uskutečnil ve spolupráci statutárního města Jihlava, soukromé společnosti Corbada a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podrobněji o projektu v kapitole Sociální oblast a bezpečnost.
Od roku 2013 je sportovní veřejnosti k dispozici nová hala v areálu Teniscentra. Celkové náklady byly 40 milionů korun, město z této částky uhradilo
devět milionů korun. Ve společnosti Teniscentrum má město Jihlava 52 procent, 48 procent drží soukromý sektor.

Prioritní investiční záměry
města pro období 2010 – 2014

Komfort městské hromadné dopravy se během několik málo let posunul mílovými kroky vpřed. Původní vozový park je téměř kompletně nahrazen novými
nízkopodlažními bezbariérovými vozidly. Radnice postupně upravuje také zastávky MHD na bezbariérové.

- zavedení trolejbusové dopravy v prodloužené části ulice
Vrchlického
Zavedení nové trolejbusové linky v ulici Vrchlického je připraveno, probíhá
výběrové řízení na dodavatele trolejového vedení. Projekt je z reálných důvodů
odložen do roku 2015. Důvodem zdržení je návaznost na další opravy. Po silnici
II/523 (ulice Jiráskova, Na Dolech a Humpolecká) letos vede objížďka kvůli
opravě Pražského mostu, v roce 2015 bude Kraj Vysočina tuto silnici opravovat,
objížďka povede po Vrchlického ulici. Po skončení oprav je možné navázat zavedením trolejového vedení a zavedením nové linky ve Vrchlického ulici.

- výstavba sportovně-relaxačního areálu Český mlýn

Tvář jihlavských sídlišť proměňují tzv. revitalizace. Kromě úprav chodníků,
zeleně, veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a míst pro třídění odpadu, se do
sídlišť dostávají také nová dětská hřiště, a nebo i stále oblíbenější tělocvičny pod
širým nebem jako v případě Královského vršku.

- rekonstrukce a budování kanalizací a vodovodů nutných
pro další rozvoj města
 kanalizace, vodovod, komunikace, Jiráskova ul. (2010, celkové náklady
2.663 tis. Kč) – provedena kanalizace, vodovod a rozšíření komunikace,
 regenerace veř. prostranství v části města Pávov – rekonstrukce dešťové
kanalizace,
 rekonstrukce komunikace, chodníku, vodovodu, kanalizace a veř. osvětlení ul. Kollárova, 2011, celkové náklady 11.120 tis. Kč,
 rekonstrukce kanalizace Hruškové Dvory – II. etapa (2012, celkové náklady 4.122 tis. Kč),

Projekt zahrnuje stezky pro pěší, travnatou plochu pro míčové hry, dětské
hřiště, rozsáhlý skatepark, cyklostezku napojenou na stávající stezku podél
ulice Romana Havelky a vybudování dráhy a okruhu pro in-line bruslení.
Součástí projektu je lávka přes řeku Jihlavu, veřejné osvětlení a parkoviště.
Terénní úpravy zajistí ve vybraných místech volný přístup k řece a prostor
pro relaxaci vybavený mobiliářem a venkovními posilovacími stroji. V území
bude současně zachováno biocentrum. Celkové náklady projektu jsou 37
223 tis. Kč, dotace Regionální rady je 29 309 tis. Kč.
Stavba Sportovně relaxačního centra Český mlýn byla zahájena 19. 12.
2013, předpoklad dokončení je v březnu 2015.

- výstavba parkovacího domu v centru města
Vzhledem k finančnímu objemu a rozsahu investice se Zastupitelstvo města
Jihlavy rozhodlo stavbu parkovacího domu odložit. V rámci přípravy na nové
programovací období EU je projednáváno řešení parkování ve městě a možnosti spolufinancování.

- další rozvoj ZOO (projekt ZOO pěti kontinentů)
Projekt výstavby šesti nových pavilonů v Zoologické zahradě Jihlava s názvem ZOO pěti kontinentů byl zahájen 7. 11. 2011. Na nevyužitých pozemcích za novým vstupem do zahrady jsou vybudovány pavilon a výběh
pro žirafy, expozice afrických primátů, expozice hyen a expozice Austrálie.
V centrální části zahrady je nový asijský pavilon, kde budou v letošním roce
dokončeny venkovní voliéry a současně se buduje rozsáhlá expozice plazů.
(Pokračování na str. 8)
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Jak si počínala jihlavská radnice…
(Pokračování ze str. 4)
Celkové náklady projektu: 135 347 tis. Kč, dotace: 84.966 tis. Kč.
rok 2011 – téměř současně byly zahájeny práce na Expozici Austrálie, Pavilonu a výběhu pro žirafy a Expozici hyen,
rok 2012 – probíhala výstavba všech tří expozic a následně byla zahájena
stavba Expozice afrických primátů. Ke konci roku byla dokončena Expozice
Austrálie,
rok 2013 – v dubnu byla otevřena Expozice Austrálie a zahájena
stavba Expozice Asie, které předcházela demolice původní ubikace klokanů a klecí papoušků. Byl otevřen pavilon a výběh žiraf a dalších afrických kopytníků. Kolaudace Expozice afrických primátů proběhla v říjnu
a poté byly expozice předány do užívání. Došlo také k dokončení objektu Expozice Asie,
rok 2014 – probíhají práce na nejrozsáhlejší expozici Pavilonu plazů.
Centrum environmentální výchovy v Jihlavě
Novostavba v areálu ZOO v Jihlavě, environmentální vzdělávací centrum,
které poskytuje vzdělávací, výchovnou a poradenskou činnost pro širokou
veřejnost. Celkové náklady 35.914 tis. Kč, dotace z Operačního programu
Životní prostředí 31.237 tis. Kč.

- rekonstrukce a rozšíření Základní umělecké školy
V listopadu 2011 radnice zahájila projekt Rekonstrukce a rozvoj Základní
umělecké školy Jihlava. Domy č. 15 a 16 na Masarykově náměstí prošly celkovou rekonstrukcí a jsou rozšířeny o přístavbu ve dvorním traktu. Do půdního
prostoru jsou vestavěny učebny a nahrávací studio, v přístavbě je výtvarný ateliér, hudební sál, zázemí pro taneční sál, schodiště a výtah. Sklepní prostory
nově slouží pro výstavy prací žáků školy. Fasáda budov je upravena podoby
z roku 1875. Rekonstrukce umožnila zvýšit kapacitu školy o 100 žáků. Dokončenou stavbu dodavatel předal 8. března 2013.
Projekt získal několik prestižních ocenění: Nejlepší investice soutěže TOP
INVEST 2013, nominace v soutěži Stavba roku 2013, Cena předsedy Senátu
Parlamentu ČR (Zvláštní cena – Stavba roku 2013), Cena časopisu Stavitel
Celkové náklady projektu byly 80.440.292 Kč, celková výše dotace Regionální rady 56.235.566 Kč.

Rada města Jihlavy si před čtyřmi roky dala za úkol vybudovat 100 míst v mateřských školkách, realita je bezmála 300 nových míst, další stovka přibude do
roka. Snímek je z MŠ Jarní.

- podpora výstavby přestupního dopravního terminálu u městského vlakového nádraží včetně výstavby silnice s vyústěním
na Jiráskovu ulici
Vzhledem k předpokládanému objemu investice bylo rozhodnuto o rozdělení
projektu na několik stavebních etap, úvodní etapa je ukončena. Je vybudovaný
bezbariérově řešený dopravní terminál se zastávkami MHD včetně přístřešku
pro cestující a objekt zázemí pro řidiče MHD, nové chodníky a stezky pro pěší
a cyklisty, proběhla rekonstrukce příjezdové komunikace a výstava veřejného
osvětlení, křižovatku nově řídí moderní semafory. Součástí je nové parkoviště
s 64 místy, proběhly nezbytné úpravy kanalizace a přípojek, přeložky sítí apod.
Provedly se terénní a sadové úpravy a dostavěla opěrná zeď.
Předmětem celého projektu je vytvoření moderního dopravního terminálu
s plánovanou kapacitou až čtyř tisíc cestujících osob denně, který obyvatelům
krajského města Jihlavy a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné
přestupy mezi vlakovou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a MHD.
Stavební práce projektu Výstavba dopravního terminálu – městské nádraží
Jihlava – Ia. etapa byly zahájeny v únoru 2013. Dokončená Ia. etapa byla otevřena 12. 9. 2013. Celkové výdaje projektu byly 34 209 tis. Kč, celková výše
dotace Regionální rady 12.309 tis. Kč
V dalších etapách se počítá s výstavbou nového autobusového nádraží a komunikace od nádraží na ulici Jiráskova, kde vznikne kruhová křižovatka.

Podél této komunikace bude vybudován chodník, veřejné osvětlení a smíšená stezka pro pěší a cyklisty. Dále vzniknou nové plochy veřejné zeleně
a parkovací plochy. S ohledem na potřebu komplexního řešení je výhledově
připravována i výstavba propojovací komunikace od dopravního terminálu
na okružní křižovatku ulic Havlíčkova – Pražská.

- výstavba veřejného sportoviště pro lední sporty v Tyršově
ulici – vedlejší ledová plocha Horáckého zimního stadionu
Nové veřejné sportoviště pro lední sporty je vybudováno v areálu Horáckého zimního stadionu na ploše nevyužívané venkovní ledové plochy. Vybudované sportoviště zásadním způsobem zlepšilo dostupnost ledové plochy
veřejnosti, školám pro bruslení v rámci tělesné výchovy, pro krasobruslení
a amatérský hokej. Nová plocha je zcela vytížena.
Součástí stavby je podzemní parkoviště s 67 parkovacími místy. Současně
byla upravena příjezdová komunikace a zastřešen přístupový prostor mezi
halou a objektem s tělocvičnou a nově zřízenou šatnou, infocentrem, sociálním zařízením a technickým zázemím.
Projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava byl zahájen 11. 11. 2011, slavnostní zahájení provozu proběhlo 1. března 2013.
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 166.936.960 Kč, dotace Regionální
rady 154.416.688 Kč.

- zkvalitňování podmínek v domově pro seniory a v domech
se sociálními službami

Nový domov seniorů se podařilo radnici otevřít v prostoru někdejší továrny. Unikátní projekt spolupráce radnice se soukromou firmou přinesl 75 míst za třetinovou
cenu, než která byla předpokládaná pro stavbu nového domova na zelené louce.
 radnice zajistila zateplení domů s pečovatelskou službou Brtnická 15,
Fritzova 32 s celkovými náklady 13.235 tis. Kč,
 v projektu Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava – Lesnov byly pořízeny speciální přístrojová zařízení a pomůcky (antidekubitní matrace, pojízdná polohovací křesla, ultrazvukový inhalátor, bezdrátové signalizační zařízení ad.). V budovách jsou zrekonstruované osobní
výtahy a zateplené střechy.
Úpravy začaly 15.7. 2010, za provozu byly postupně prováděny do konce
října 2010. Celkové náklady projektu byly 4.473 tis. Kč, celková výše dotace
Regionální rady 4.097 tis. Kč,
 byl realizován projekt Rozvoj denního a týdenního stacionáře Jihlava –
modernizace a rozšíření prostor stacionáře. Nástavby jednopodlažní části
objektu zahrnuje tři sociálně-terapeutické dílny, tři specializované pracovny, zázemí pro fyzioterapeuty a poradce, cvičnou kavárnou pro klienty a jejich rodinné příslušníky, sociálního zázemí pro uživatele a personál stacionáře.
Projekt byl zahájen 10. července 2012, 12. srpna 2013 proběhla kolaudace,
následovalo předání stavby do užívání. Celkové náklady byly 15.478 tis. Kč,
celková výše dotace Regionální rady 7.347 tis. Kč,
 od roku 2011 se do Domova seniorů Jihlava – Lesnov průběžně pořizovalo nové vybavení. Uvádíme výběr: nákup 22 polohovacích postelí
s el. ovládáním, dvě transparentní pojízdná křesla, masážní křesla, rotoped, běhací pás, motomed, vybudováno venkovní rehabilitační hřiště
pro seniory, dovybavení nábytkem, výmalby, opravy podlah, oprava
schodišť ad.,
 pro klienty jsou zajišťovány kulturní a společenské akce, přednášky, besedy, promítání filmů, duchovní čtení a mše, terapie, práce v dílnách
a s počítačem, vydávání vlastního časopisu apod.
Otevření nového domova seniorů – na konci roku 2011 byl do zkušebního
provozu uveden nový Domov seniorů Stříbrné Terasy v někdejším průmyslovém areálu firmy Tesla v Havlíčkově ulici s celkovou kapacitou 75 osob.
Domov je organizován tzv. komunitní metodou, která před shromažďováním klientů ve velkých anonymních společenských místnostech dává před-
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nost menším sepjatým kolektivům obyvatel několika pokojů. V budově už je
v provozu vlastní kuchyň a jídelna.
Vybudování Domova seniorů Stříbrné Terasy je ojedinělým příkladem spolupráce města Jihlavy, soukromé společnosti a ministerstva práce a sociálních
věcí. Za účelem vybudování domova pro seniory vznikla obecně prospěšná
společnost DS Stříbrné Terasy, která je nositelem projektu. Ten získal 65%
dotaci ministerstva práce a sociálních věcí, zbývající částku hradí obecně prospěšná společnost z úvěru. Úvěr pak v postupných splátkách uhradí město,
po vypořádání smluvních závazků je domov seniorů (zřizovatelská práva DS
Stříbrné Terasy) převeden městu. Celkové náklady na vybudování domova
jsou 107 milionů korun.
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ního sběru,chemický postřik a podzimní úklid listí. Od června do října probíhá strojní čištění komunikací za asi 1 mil. Kč. Pravidelně radnice zajišťuje
blokové čištění města (6 – 8 mil. Kč).

Budeme pokračovat v ošetřování zeleně na území města, rozšíříme rozlohy udržovaných ploch ve městě.
V projektu Revitalizace zeleně v Jihlavě radnice nechala ošetřit čtyři tisíce
stromů v nejfrekventovanějších plochách – např. uliční stromořadí, zahrady
škol a školek, parky, sídliště, hřbitovy a další. Projekt je svým rozsahem ojedinělý v celé republice. Celkem je na území města asi 30 tisíc stromů, radnice
je eviduje a sleduje v tzv. pasportu zeleně.
Dlouhodobě radnice zajišťuje tzv. pěstební probírky na plochách zeleně, zejména v sídlištích, systematicky obnovuje uliční stromořadí a další plochy ve
městě.
Radnice uspořádala celostátní soutěž zahradnických škol Lipová ratolest,
výsledkem je zdařilá úprava zeleně před gymnáziem a průmyslovou školou.
Nově zavedeným prvkem zeleně jsou záhony typu „silver sommer“ na
Náměstí Svobody. Jedná se o nový bezúdržbový typ záhonů kvetoucí celoročně.
Dalším nově zavedeným prvkem zeleně jsou květnaté louky v sídlišti Březinky. V nových plochách je mnohem méně alergenních trav, louky vypadají
přirozeněji než sterilní trávníky, v lokalitě přibyli motýli a ptáci.

Dokončíme revitalizaci a výstavbu dalších dětských hřišť
Jihlavská zoologická zahrada v těchto letech prožívá historicky největší rozvoj.
Město do nejnavštěvovanějšího turistického cíle v kraji investuje s dotační podporou více než 100 milionů korun. Mimo jiné zde probíhá projekt Zoo pěti kontinentů, jehož součástí je i expozice žiraf.

- Vybudujeme veřejné WC v Kosmákově ulici
Stavbu veřejných WC zdrželo delší řešení majetkoprávních vztahů a projektová příprava. Pro zřízení veřejných toalet je nutné zvýšit kapacitu patřičné
části kanalizace. Na rozšíření kanalizace je vydáno pravomocné stavební povolení, akce je administrativně připravena, stavební práce začnou na přelomu
roku 2014/2015.

Životní prostředí
a územní plánování
Budeme podporovat všechny iniciativy vedoucí ke snížení
imisní zátěže obyvatel Jihlavy
Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina zajišťuje dlouhodobé sledování
kvality ovzduší. Na základě tohoto monitoringu může město lépe regulovat
další zdroje znečištění, případně provádět opatření pro zlepšení. Dlouhodobé měření ukazuje, že největším znečišťovatelem ovzduší jsou tzv. lokální
topeniště (domácí kotle, kamna, krby ad.), kde má ale město minimální pravomoci zasahovat. Dalším významným zdrojem znečištění je automobilová
doprava. Radnice postupně upravuje komunikace a provádí výsadby snižující prašnost a resuspenzi (znovuzviřování) prachu.
Město Jihlava se připojilo ke kampani Do práce na kole. Kampaň přímo
vede ke snížení imisí, prachu a hluku v ulicích města. Akce připomíná možnost využít k cestě do práce jízdní kolo, zlepšit si tak zdraví, ulehčit životnímu prostředí a ušetřit peníze. V Jihlavě se v roce 2014 zapojilo 215 účastníků z 36 firem.
Na podporu prosazení udržitelné mobility ve městech a tím snížení imisní
zátěže obyvatel byl zaměřen mezinárodní projekt QUEST (2011-2013), do
kterého se Jihlava společně s dalšími pěti českými a 39 evropskými městy
úspěšně zapojila a získala certifikát QUEST.
Město se připravuje na pořízení plánu udržitelné městské mobility, která
napomůže mobilitu v městských a příměstských oblastech učinit bezpečnější
a šetrnější vůči městskému prostředí.
Vedení města vedlo jednání s vedením společnosti Kronospan. Výsledkem
těchto jednání byla, i přesto, že k tomu nebyl legislativní důvod, opatření realizovaná na jednom ze dvou komínů v areálu firmy, která vedla k výraznému snížení
prašnosti. V současnosti se připravuje instalace zařízení i na druhý z komínů.

Budeme usilovat o upravenost a čistotu veřejných ploch
a komunikací
Radnice zvýšila intenzitu pravidelných úklidů zelených ploch ve městě, zvýšil se i rozpočet na úklid komunikací a chodníků – zvýšená četnost, úprava
systém, zapojení klientů Azylového domu.
Od roku 2013 slouží dva mobilní sběrače nečistot, úklid v městské památkové rezervaci probíhá každý den. Na tuto činnost vynakládá město cca
1 mil. Kč/rok. Další 2 mil. Kč radnice uvolňuje na čištění mimo trasy ruč-

Málokteré město má tak hustou a udržovanou síť dětských hřišť jako Jihlava.
Kromě toho, že radnice uskutečnila projekty zaměřené pouze na budování nebo
rekonstrukci původních hřišť, vždy se na ně pamatuje i při tzv. revitalizacích sídlišť nebo částí města.
Od roku 2010 do poloviny roku 2014 radnice v Jihlavě vybudovala nebo
opravila a upravila 27 dětských a sportovních hřišť. Ve všech okrajových částech města Jihlavy kromě obce Vysoká jsou dnes vybudována dětská a někde
současně i sportovní hřiště.
V roce 2014 se pracuje na výstavbě sportovně-relaxačního centra Český
mlýn, ve kterém budou dětská a sportovní hřiště a in-line hřiště.
Do konce roku 2014 budou předána další čtyři dětská hřiště a jedno sportovní hřiště při revitalizaci sídliště Březinova.
Připravuje se výstavba nových sportovních hřišť v částech města Staré Hory
a Helenín, výstavba pěti nových dětských hřišť a rekonstrukce dvou dětských
a dvou sportovních hřišť.
Radnice součastně připravuje i sportovní zařízení – fitparky u domů s pečovatelskou službou Za Prachárnou a Jiráskova ul. a v parku Štefánikovo náměstí.
V roce 2014 bylo zrekonstruováno sportovní hřiště v Henčově, do konce
roku 2014 bude zrekonstruováno dětské a sportovní hřiště v Hosově.
V letech 2010 až 2011 v projektu Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – II. etapa radnice investovala do rozvoje hřišť více než šest milionů
korun. Další nová nebo upravená hřiště byla součástí větších projektů (např.
revitalizace sídliště nebo veřejného prostranství) s celkovými náklady přes
100 milionů korun.

Zrevitalizujeme další rybníky a vodní toky
Mezi nejvýznamnější projekty v oblasti revitalizace rybníků a vodních toků
patří:
Zvyšování retenční schopnosti krajiny, Jihlava:
 rybník Borovinka (celkové náklady 7.583 tis. Kč, dotace 5.749 tis. Kč)
 rybník Maškův (celkové náklady 3.021 tis. Kč, dotace 2.520 tis. Kč)
 rybník Za prádelnou (celkové náklady 2.922 tis. Kč, dotace 1.991 tis. Kč)
Rybníky jsou odbahněny, rybník Za Prádelnou má nový bezpečnostní přeliv a obnovené výpustné zařízení, Maškův rybník rovněž nové výpustné zařízení, u rybníka Borovinka se zpevňovala hráz.
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy:
 předmětem projektu je dostavba 1,57 km nové kanalizace a rekonstrukce
2,66 km kanalizace v Jihlavě. Projekt byl oficiálně zahájen začátkem srpna
2014, dokončen bude v roce 2015. Akce má rozpočet bezmála 140 milionů korun, městu se podařilo získat dotaci asi 92 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.
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Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívaní systém
ORP Jihlava:
 hlavním cílem projektu je snižování rizika povodní. Cílem má být dosaženo pomocí aktualizace a digitalizace povodňových plánů obcí v ORP
Jihlava, zpracování digitálního povodňového plánu ORP Jihlava, vybudování sítě hladinoměrů a srážkoměrů monitorujících stav hladin a srážek,
vybudování bezdrátových rozhlasů jako systému varování a vyrozumívání obyvatel a vybudování systému přenosu dat pro povodňovou službu.
Projekt získal podporu z Operačního programu Životní prostředí. Včetně
Jihlavy se do projektu zapojilo celkem 24 obcí. Celkové výdaje projektu
jsou 21.328 tis. Kč, podpora je asi 18 milionů korun.
Další aktivity v této oblasti:
 úprava břehů Koželužského potoka, oprava zábradlí a oplocení vodních nádrží v příměstských částech města Kosov, Vysoká, Pístov, oprava zábradlí
Drážní a Koželužský potok, oprava studánky Na Skalce, čištění koryta Zlatý
potok ve Zborné, úprava přítoku Maškova rybníku, čištění Pístovského potoka, oprava zdi Koželužského potoka, příprava projektové dokumentace na
odkanalizování příměstských částí Zborná, Henčov, Heroltice, Kosov a Helenín, příprava rekonstrukce kanalizace v ulici Brněnská, Křižíkova.
 v roce 2014 odkanalizování Henčova, Zborné, rekonstrukce kanalizace
Brněnská, Křižíkova (začala v polovině srpna).
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Další projekty zabývající se revitalizací sídlišť: sídliště U Pivovaru (2010,
náklady 3.020 tis. Kč), sídliště U hřbitova (2011, 2.000 tis. Kč)
Revitalizace v částech města:
 Jihlava – Pávov, celkové náklady projektu: 5.440 tis. Kč, dotace Regionální rady: 3.623 tis. Kč, realizace stavby: září 2011 – srpen 2012,
 Jihlava – Pístov, celkové náklady projektu: 5.195 tis. Kč, dotace Regionální rady: 3.660 tis. Kč, realizace stavby: červenec 2012 – květen 2013.
Další projekty zabývající se revitalizací v částech města: Antonínův Důl –
chodník a kanalizace (2012, 1.513 tis. Kč), Hruškové Dvory – kanalizace,
chodník (2012, 9.370 tis. Kč)

Připravíme nové lokality pro výstavbu rodinných domků
V Jihlavě je v současnosti územním plánem určeno pro výstavbu rodinných
domů 143 ha pozemků, převážně v soukromém vlastnictví. Investoři momentálně připravují například pozemky pro výstavbu rodinných domů individuálně v lokalitě Buková, nebo developersky v lokalitě Handlovy Dvory.
Město Jihlava se snaží vytvářet podmínky pro výstavbu především investicemi do infrastruktury.

Pořídíme nový územní plán města odpovídající potřebám
města a jeho obyvatel

Budeme rozvíjet sběr tříděného odpadu, rozšíříme skládku Nový územní plán je zpracován, v současné době probíhá opakované veprojednání, ke schválení zastupitelstvem města bude připraven na
směsného komunálního odpadu v Henčově a budeme zlep- řejné
konci roku 2014.
šovat systém nakládání s odpady
S velkým ohlasem se setkala aplikace připomínkování územních plánů tzv.
PUPík, kde se občané mohou z pohodlí domova vyjádřit k plánovanému
rozvoji města při vzniku nového územního plánu. Jihlava je v otevřenosti přípravy územního plánu dávána za příklad ostatním městům v ČR.

Budeme vyvíjet aktivity směřující k pokračování výstavby
obchvatu města

Od března je ve Zborné a Pávově zavedeno třídění bioodpadu. Občané tak
mohou od ostatních složek oddělit například zbytky potravin rostlinného původu,
ovoce a zeleninu, zbytky pečiva nebo skořápky ořechů či vajec, ale také třeba použité papírové ubrousky, čajové sáčky nebo kávové papírové filtry. Radnice hodlá
zavést třídění bioodpadu po celém městě do roku 2016.
Jihlava má dva nové sběrné dvory v Rantířovské a Brtnické ulici. Radnice
spustila pilotní projekt svozu bioodpadu v Pávově a Zborné, připravuje se
rozšíření svozu bioodpadu z celého města. Je zahájen Program odpovědného
nakládání s odpady, občané přihlášení do tohoto programu mohou dosáhnout snížení poplatku za svoz odpadu. Obyvatelé dostali možnost zakoupit
si dotované kompostéry. Radnice uspořádala řadu osvětových akcí, besed,
připravila materiály k separaci odpadů apod.
Ve spolupráci s radnicí byl ve městě zaveden kontejnerový sběr textilu
a červené kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení.
Snahou města je postupovat podle evropskou legislativou určené hierarchie nakládání s odpady, kdy na prvním místě je předcházení vzniku odpadů,
opětovné využití, následuje třídění a recyklace, dále je využití materiálově
nevyužitelného odpadu k získávání energie, na posledním místě je ukládání
odpadu bez dalšího užitku do skládek nebo jeho spalování bez energetického
využití. Další kroky města v nakládání s odpady by se měly odehrávat podle
očekávaného nového zákona o odpadech.

Jižní část obchvatu Jihlavy byla dokončena v roce 2008. V roce 2013 byla
dokončena stavba mimoúrovňové křižovatky Jihlava – dostavba pravé poloviny mimoúrovňové křižovatky Pávov se silnicí II/352, sloužící pro napojení
průmyslové zóny.
Město ve spolupráci s Krajem Vysočina nechalo zpracovat studii Vyhledání
koridoru pro budoucí propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně
od Jihlavy. Účelem územní studie je vymezit co nejužší koridor pro jihovýchodní obchvat Jihlavy. Studie je použita jako podklad pro nový územní
plán při stanovování veřejně prospěšných staveb a bude sloužit pro následný
výkup pozemků.

Do údolí lesoparku se buduje bezpečnější širší silnice a chodník s veřejným osvětlením, vzniknou nová parkovací místa a lávka přes řeku. Zlepší se i zázemí pro
sportovce ve sportovním areálu Na Stoupách, dosluhující provizorní šatny nahradí už vyrůstající budova s potřebnými prostory a s malou tribunou přímo u
atletického oválu.

Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti
budov ve vlastnictví města (zateplování, výměna oken)
Město od roku 2010 uskutečnilo projekty vedoucí ke snížení energetické

Budeme postupně realizovat revitalizaci městských sídlišť náročnosti budov (zateplení, výměna oken) na osmi objektech mateřských
a základních škol, domech s pečovatelskou službou a stacionáře a budovách
i příměstských částí
Radnice uskutečnila několik projektů regenerace veřejných prostranství
v sídlištích města a v okrajových částech města Jihlavy. Projekty zahrnovaly
vybudování nových chodníků a zpevněných ploch, kontejnerových stání
a veřejného osvětlení, bezbariérových úprav zastávek MHD, výstavbu dětských a sportovních hřišť včetně oplocení, revitalizaci veřejné zeleně a vybudování stezek pro pěší a cyklisty.
Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy:
 Královský vršek – celkové náklady projektu: 17.304 tis. Kč, dotace Regionální rady: 12.384 tis. Kč, realizace stavby: březen 2011 – červen 2012,
 ul. Březinova, Na Kopci, Demlova, předpokládané celkové náklady projektu: 31.648 tis. Kč, předpokládaná výše dotace Regionální rady: 22.989
tis. Kč, realizace stavby: květen 2014 – duben 2015,
 Královský vršek II. etapa, předpokládané celkové náklady projektu:
7.000 tis. Kč
 ul. Jarní, předpokládané celkové náklady projektu: 6.000 tis. Kč,

magistrátu a městské policie. Celkové náklady projektů byly asi 94 milionů
korun
Chystané projekty pro roky 2014 – 2015: ZŠ Seifertova – objekt tělocvičny,
ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ Demlova 32 a 34, ZŠ Jungmannova.
Výměny oken, dveří a další opatření k snížení energetické náročnosti proběhly například na provozním objektu letního amfiteátru, v provozním
objektu fotbal. stadionu v Jiráskově ulici, zdravotního střediska (ulice 5.
května). V roce 2014 probíhá snížení a optimalizace využití energií v objektu
plaveckého bazénu E. Rošického metodou EPC.
Další realizované projekty v rámci kterých došlo ke snížení energetické náročnosti:
2010 – Horácký zimní stadion – oprava plynové kotelny pro ohřev TUV
2010 – Horácký zimní stadion – rekonstrukce osvětlení hlavní haly
2011 – Horácký zimní stadion – výměna hlavní rozvody NN
2012 – Frizova 32 – rekonstrukce plynové kotelny
2013 – Náměstí Svobody 3 – oprava plynové kotelny
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Kultura a propagace města

Chceme pokračovat v oživování Masarykova náměstí
V rámci projektu Regenerace městské památkové rezervace Jihlava se budují
dva průhledy do podzemí na Masarykově náměstí, vzniká tím atrakce pro turisty i pro občany města. Dojde ke zprůchodnění a úpravě hradebního parkánu
od ulice Brněnská po ulici Hluboká a revitalizaci kaple Olivetské hory.
Radnice oslovila osm předních českých sochařů, aby navrhli umělecká díla
na konkrétní místa v centru města s cílem oživit střed města a dotvořit jeho
atmosféru. Umístění některého z návrhů je nyní odloženo.

Kulturní politika města musí vyváženě podporovat jak tradiční velké kulturní akce, tak musí zajistit důstojné provozování i nových a alternativních kulturních projektů.
Podpoříme tradiční kulturní akce jako je festival Gustav
Mahler, Havířský průvod, svatý Martin, Festival sborového
umění, Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Vyhla- Dokončíme rekonstrukci městského kostela Povýšení sv.
šované dotační tituly budou zachovávat rovný přístup Kříže a zajistíme jeho využívání pro kulturní akce
k žadatelům.
Rekonstrukce městského kostela Povýšení sv. Kříže je dokončena, proběhla
V souladu s Koncepcí rozvoje kultury v Jihlavě 2012 až 2014 byla po celou
dobu zachovávána proporcionalita dotační podpory a rovného přístupu k žadatelům. Dotace byly schvalovány v předstihu, aby žadatelé byli včas informováni o přiznání dotace a mohli na projektech kontinuálně pracovat.
Podařilo se vytvořit a udržet otevřený veřejný prostor, citlivě reagující na
konkrétní potřeby zájmových skupin či jednotlivců, jejich podněty všech věkových a společenských kategorií obyvatel.
Byly vytvořeny kvalitní podmínky pro pestré kulturní aktivity pořádané
nejrůznějšími subjekty, stejně jako i kvalitní podmínky pro kulturní události
a aktivity významné pro život samotného města, důležité v kontextu kraje
i s národním a mezinárodním přesahem.

ve dvou etapách. V I. etapě se řešilo odvlhčení kostela, rekonstrukce krovu
a střechy, obnovily se vnější omítky a upravily jižní přístavky kostela. V interiéru byla odstraněna historicky nevhodná novodobá zeď, která oddělovala
presbytář od trojlodí kostela, byly rekonstruovány podlahy objektu, okna
a dveře, současně byly v objektu provedeny nové instalace a další související
stavební práce.
Úpravy umožnily využití kostela ke kulturním a společenským účelům, jako
jsou koncerty vážné hudby a výstavy při zachování jeho sakrální funkce a při
současném dodržení a obnově jeho jedinečného historického rázu.
Celkové výdaje byly 26.86 mil. Kč, tzv. Norský grant: 249.999,- €
(7.125.221 Kč dle oficiálního kurzu výzvy). Zahájení stavby 5. ledna 2009,
ukončení 28. ledna 2011.
Následovala II. etapa, kterou město uskutečnilo samostatně. Zahrnovala
především obnovu původní klenby v presbytáři z pnuté fólie, vybudování
oltáře, doplnění vybavení interiéru a úpravu vnitřních omítek a výmalbu
stěn v trojlodí. Byly provedeny zbývající stavební úpravy, které po estetické
i funkční stránce komplexně dotvořily interiér kostela v souladu s jeho historickým rázem.
Celkové výdaje byly 3,56 mil. Kč, zahájení stavby 3. června 2011, ukončení
1. září 2011.

Budeme dále rozvíjet partnerské vztahy s Heidenheimem,
Purmerendem a Užhorodem
Vůbec nejnavštěvovanější akcí ve městě je tradiční příjezd sv. Martina do Jihlavy.
Jde o jednu z mnoha kulturních a společenských aktivit, která má podporu radnice.

Zlepšíme propagaci města tak, aby se Jihlava více zviditelnila jak v ČR, tak i ve světě, budeme dále rozvíjet informační
systém pro návštěvníky i občany města
Radnice vytvořila nové tiskové materiály o Jihlavě v několika jazykových mutacích – český, anglický, německý, nizozemský, španělský, italský
a francouzský jazyk. Také internetové stránky jsou v těchto jazykových
mutacích. Město se pravidelně účastní veletrhů cestovního ruchu nebo
poskytuje materiály na mezinárodní veletrhy cestovního ruchu. Jihlava
se prezentuje jednotným design manuálem. V roce 2011 radnice vytvořila nový informační systém směrovek po Městské památkové rezervaci
a blízkém okolí.
Dlouhodobá a systematická podpora cyklodopravy v Jihlavě byla oceněna
v soutěži o hlavní města cyklistů v ČR za rok 2013. Jihlava svým druhým
místem předčila i města, kde má používání kola mnohem větší tradici.
Jihlava se stala významným partnerem cyklistického závodu Jihlavská
24MTB. Díky ideálnímu zázemí i pro svou unikátní trať vedoucí přímo
centrem města se závod stal populárním a vyhledávaným pro české i zahraniční profesionální i amatérské cyklisty.
Město Jihlava spolupořadá seriál mistrovství Evropy v dřevorubeckém
sportu EUROJACK. Závod na sebe poutá pozornost médií i zahraničních turistů, zejména ze zemí, ze kterých přijíždějí závodníci – Rakousko,
Německo, Francie, Švýcarsko, Švédsko, Maďarsko, Rumunsko. Za pouhé
tři roky si jihlavští pořadatelé díky svému přístupu a dobrému zázemí
ve zrekonstruovaném areálu letního kina získali důvěru vedení prestižního podniku, že se v roce 2015 v Jihlavě uskuteční evropský finálový
závod.
Byly spuštěny nové internetové stránky s informacemi o cyklodopravě
v Jihlavě. Součástí je i přehledná mapa Jihlavy a stávajících i plánovaných
cyklostezek.
Jihlava je členem Dobrovolného svazku obcí „Cyklostezka Jihlava-TřebíčRaabs“. V roce 2012 bylo dokončeno značení na celé trase, včetně instalace
infotabulí s mapou v každé obci na trase. Propagační předměty a kvalitní
mapy zdarma lákají každým rokem více cykloturistů, kteří v Jihlavě začínají
nebo končí svůj výlet.
Byl představen turistický projekt Stříbrné pomezí – podrobněji níže (podpora rozvoje cyklodopravy).
Od podzimu 2014 bude zahájen zkušební provoz v nové prováděcí trase
v kolektorech a částečně v historickém podzemí v délce cca 1,5 km. Součástí
je podzemní přednášková místnost.

Město i nadále rozvíjí vztahy s partnerskými městy, organizace, spolky a občany podporuje dotacemi z Fondu pro partnerství. Mezi stěžejní události
patřily oslavy 10. výročí podepsání partnerské smlouvy s Heidenheimem
(2012), podpis nové smlouvy o partnerství s Puremerendem (2012) a navazování nových kontaktů v oblasti kulturní a sportovní v Užhrodem.

Sport
Podpoříme sportovní kluby, zejména pracující s mládeží,
a sportování veřejnosti

Zimáček, nové veřejné sportoviště pro lední sporty v Tyršově ulici zásadním způsobem zlepšilo dostupnost ledové plochy pro veřejnost, školy krasobruslení a amatérský hokej. Nová plocha je zcela vytížena.
Podpora sportu se po celé období držela schválené Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy. Koncepci radnice upravila
podle připomínek z předchozího volebního období, vznikala i za přímé
účasti zástupců velkých sportovních oddílů.
Důraz byl kladen zejména na sportující mládež do 19 let, došlo ke spojení
oblastí podpory činnosti a výkonnosti, čímž se eliminovala zastaralá tabulka
MŠMT týkající se nákladovosti. Byla nahrazena tabulkou se třemi kategoriemi sportů, jejichž koeficienty byly zpracovány na základě priorit, významu,
tradice a úrovně jihlavských sportů, bylo přihlíženo k rozšíření uvedených
sportů a volnočasových aktivit v Jihlavě i celorepublikově.
Pokračovala snaha o snížení disproporcí dotací mezi profesionálním a amatérským sportem, nicméně město je vlastníkem některých společností a má
povinnost je financovat. Podařila se podstatně navýšit dotace rozdělením finančních prostředků získaných ze sázkové činnosti, na přidělování jednotlivým subjektům byl zpracován metodický pokyn. Nově byly zohledněny i požadavky na příspěvky na provoz organizací, které nejsou ve vlastnictví města.
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Budeme pokračovat v rozvoji cyklostezek a cyklotras ve
městě a okolí

Sociální oblast a bezpečnost

Od roku 2010 bylo v Jihlavě vybudováno celkem 8,2 km cyklostezek, stav
k 30.10. 2014 je 17,9 km. Bylo upraveno celkem 1,5 km tzv. cykloobousměrek (do jednosměrek vjezd cyklistům povolen).
V roce 2011 byl aktualizován generel cyklistické dopravy – místo striktního
oddělování je novým trendem snaha naplnit potřeby cyklistů za pomoci existující dopravní infrastruktury a vhodné integrace.
Od roku 2012 pravidelný monitoring pohybu na čtyřech vybraných cyklostezkách – pořízen sčítač všech uživatelů cyklostezek.
V roce 2013 instalováno deset nových stojanů na kola na Masarykově náměstí, další se plánují v širším centru města. Stojany byly oceněny čestným
uznáním v soutěži Cena Víta Brandy za mimořádný přínos pro zkvalitnění
veřejného prostoru. Nové či upravené stojany na kola se objevily například
také u škol, nemocnice, nákupního centra, dětských hřišť atd.

Zprovozníme nový domov pro seniory „Stříbrné terasy“
a zachováme územní rezervu pro případnou výstavbu dalšího
domova pro seniory za Psychiatrickou léčebnou

Stříbrné pomezí
Projekt rozšiřuje sítě turistických tras pro pěší, cyklisty a další cílové skupiny turistů. Byl zaveden moderní, jednoduchý a srozumitelný turistický informační systém, založený na číselném značení rozcestníků (patníků) a křížení tras po zájmových bodech. Projekt využívá také už vybudované trasy
a dálkové cyklotrasy v regionu. Celková délka označených tras dosáhla 270
km. Trasy se rozprostírají na území 27 partnerských obcí přibližně ve dvanáctikilometrovém okruhu kolem Jihlavy.
Projekt zahrnuje čtyři hlavní produkty: instalace informačního turistického značení v terénu – patníky, návěští, informační tabule, vytvoření internetových stránek projektu s mapovým klientem pro turisty, zhotovení tiskových a propagačních materiálů – turistický průvodce, karty s doporučenými
okruhy, přehledová mapa, CD a zajištění propagace a publicity. Celkové výdaje projektu: 1.904 tis. Kč, dotace Regionální rady 1.708 tis. Kč.

cyklostezka R03 Staré Hory – Romana Havelky a cyklostezka
B02 II, Jihlava
V roce 2014 probíhají stavby dvou nových úseků, dojde k tzv. zokruhování
a propojení části stávajících cyklotras na území města.
Vznikne cyklostezka R03, která spojí existující cyklostezku R02 (vede
z centra města k Hornímu Kosovu a Dolině) od železničního přejezdu Jihlava – Staré Hory a pokračuje podél ulice Na Dolech a řeky Jihlavy až k cyklotrase G05 na ul. Romana Havelky. Nová cyklostezka R03 řeší zejména
odklon cyklistické dopravy z frekventované silnice II/523 v úseku ulice Na
Dolech.
Cyklostezka B02 II bude procházet od křižovatky ulic Okružní – Březinova – Helenínská podél ulice Okružní až k secesnímu mostu přes řeku Jihlavu. Tato nová cyklostezka odvede cyklisty z frekventované ulice Okružní
a navede je bezpečně na nově vybudovaný přejezd pro cyklisty u křižovatky
ulic Okružní a Úvoz. Celkové výdaje 15.567 tis. Kč, dotace Regionální rady
12.264 tis. Kč.
Další aktivity v oblasti cyklodopravy: cyklostezka, cyklotrasa R02 (celkové
náklady projektu 2.941 tis. Kč), vybudována cyklostezka a cyklotrasa v ul.
Vrchlického v Jihlavě, vyznačeny pruhy pro cyklisty v ul. Vrchlického v trase
cyklostezky a cyklotrasy R02, chodník a cyklostezka průmyslový park (celkové náklady 3.056 tis. Kč), na akci poskytnuta dotace SFDI ve výši 1.402
tis. Kč, nové stezky v rámci Sportovně relaxačního centra Český mlýn ad.

Dokončíme sportovní areál Na Stoupách
Projekt Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa byla zahájena
6. ledna 2014, stavba by měla být dokončena do konce dubna 2015.
Ve sportovním areálu Na Stoupách došlo k demolici dvou objektů zázemí
sportovců, které nevyhovovaly z technického i kapacitního hlediska. Budovy
nahradí nový moderní objekt, jeho součástí bude tribuna a technické zázemí.
Sportovní areál bude rozšířen o sektor pro vrh kladivem, diskem a oštěpem.
Do areálu a údolí lesoparku se bude vjíždět a vcházet kompletně nově vybudovanou bezpečnou komunikací s chodníkem a veřejným osvětlením.
Součástí projektu jsou i nová parkovací místa a nutné přeložky inženýrských sítí. Buduje se cyklostezka včetně mostku přes řeku Jihlávku, provedou se terénní úpravy volné plochy mezi areálem dětského hřiště a sportovním areálem Na Stoupách. Součástí projektu je revitalizace související
veřejné zeleně.
V I. etapě projektu došlo k celkové úpravě území letního kina a lesoparku
Heulos včetně vybudování malé kulturní scény a související infrastruktury
pro volný čas.

Budeme pokračovat v partnerství s HC Duklou Jihlava a FC
Vysočina. Budeme pro HC Duklu Jihlava hledat strategického
partnera
Stále platí poptávkové řízení na majetkový vstup do HC Dukla. V uplynulém období se nepodařilo nového partnera najít. Samotná společnost HC
Dukla získala řadu sponzorů a obchodních partnerů.

V červnu 2012 byl zahájen oficiální provoz domova pro seniory Stříbrné Terasy v areálu bývalé Tesly v Havlíčkově ulici. Projekt se uskutečnil
ve spolupráci Statutárního města Jihlava, soukromé společnosti Corbada
a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Za účelem vybudování domova seniorů vznikla obecně prospěšná společnost DS Stříbrné Terasy.
Domov pro seniory poskytuje jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením pro 75 klientů.
MPSV poskytlo na tento projekt dotaci ve výši 65 %, zbývající část výstavby
byla hrazena z úvěru DS Stříbrné Terasy, o. p. s. Úvěr je refundován statutárním městem Jihlava. Po vypořádání smluvních závazků budou zřizovatelská
práva i majetek převedena městu. Náklady na vybudování domova se pohybují kolem 110 mil. Kč.
Územní rezervu pro případnou výstavbu domova pro seniory drží město
v lokalitě poblíž psychiatrické nemocnice. Pozemky se z hlediska územního plánu nachází v ploše určené pro bydlení - je tedy možné na nich postavit různé objekty pro bydlení včetně domova pro seniory. Pozemky jsou
ve vlastnictví města.

Prohloubíme spolupráci s občanskými a profesními sdruženími občanů a také s neziskovými organizacemi
Jihlava v Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (PZM a MA21) pořádá pravidelná veřejná Fóra zdravého města a Fóra mládeže, kulaté stoly,
každoroční anketu Desatero problému města Jihlavy a několik osvětových
kampaní – Světový den bez tabáku, Den Země, Jihlavský den zdraví, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Světlo pro AIDS a různé aktivity
pro mladou generaci i seniory. Veškeré informace jsou k dispozici na www.
jihlava.cz/zdravemesto.
Jihlava v rámci PZM a MA21 od roku 2013 poskytuje finanční prostředky
prostřednictvím Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21. Jde o systém finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého
města a MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod., a to na základě zpracovaného projektu. V roce 2013 bylo podpořeno celkem 13 projektů v celkovém objemu 181.375 Kč. V první výzvě roku 2014 bylo podpořeno šest
projektů v celkovém objemu 68.563 Kč.
Radnice navázala trvalou spolupráci s mnoha NNO, organizacemi, firmami a dalšími partnery, např. ve spolupráci s Charitou a Diakonií probíhá
ve městě sběr šatstva.
Jihlava sleduje ve dvouletých cyklech (2011, 2013, připravuje se na rok
2015) dva mezinárodní indikátory udržitelného rozvoje tzv. Společné evropské indikátory (ECI – European Common indicators). Jedná se o indikátory
Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a indikátor Mobilita a místní
přeprava cestujících.

Podpoříme neziskové organizace působící v sociálních
a zdravotnických službách
Rada města Jihlavy zřídila Komisi pro neziskovou, sociální oblast a prevenci Rady města Jihlavy jako iniciativní a poradní orgán. Komise řešila především otázky celkového systému v oblasti neziskového sektoru, sociální oblasti a prevence v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava.
Komise navrhovala vize, priority, aktivity a opatření, které byly součástí
Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy, který se
aktualizuje zpravidla do 30. 6. každého roku.
Komise předkládala stanoviska k návrhům poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu statutárního města Jihlavy.
Na dotacích bylo vyplaceno: 2011 celkem 2.382.130 Kč, 2012 celkem
2.598.804 Kč, 2013 celkem 2.850.879 Kč, 2014 celkem 2.705.500 Kč
(k 30. 6. 2014)

Budeme pokračovat v budování bezbariérových tras a přístupů do městských budov. Budeme pokračovat v rozšiřování bezbariérové MHD
Projekt probíhal ve dvou etapách. První etapa projektu se zaměřila na bezbariérovou úpravu zastávek MHD na území Statutárního města Jihlavy a instalaci zařízení dopravní telematiky pro preferenci vozidel MHD v silničním
provozu v Jihlavě. Byly provedeny bezbariérové úpravy a související stavební
práce na 30 vybraných zastávkách MHD v Jihlavě, a to zejména na nejfrekventovanějších trolejbusových linkách A a C, které slouží k přestupu na
ostatní druhy meziměstské veřejné dopravy či k přestupu mezi jednotlivými
linkami MHD. Celkové výdaje byly 21.170 tis. Kč, dotace Regionální rady
18.648 tis. Kč.
(Pokračování na str. 16)
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Jak si počínala jihlavská radnice…
(Dokončení ze str. 12)
Druhou etapou projektu je vybudování komplexního systému dopravní telematiky pro zajištění preference MHD, který zajistí plynulý průjezd vozidel
MHD pres světelná signalizační zařízení. Celkové výdaje projektu 25.563 tis.
Kč, dotace Regionální rady 20.766 tis. Kč.

Projekty týkající se vybudování nebo rekonstrukce bezbariérových tras (chodníky, přístupy do budov):

mládeže, energeticky úsporná opatření objektu a zajištění bezbariérového
přístupu.
Po dokončení projektu dojde k navýšení využitelné plochy o 106 m2 na
1.671 m2. Předpokládá se navýšení poctu pravidelných uživatelů o cca 10 %,
tzn. přibližně 100 osob.
Předpokládané celkové náklady projektu: 42.532 tis. Kč, schválená dotace
Regionální rady 34.686 tis. Kč

Budeme využívat všech možností k regulaci výherních
a videoloterijních terminálů
Zastupitelstvo města Jihlavy v roce 2011 přijalo obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2011, kterou zakazuje provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
s účinností od 1. 1. 2012 a videoloterijních terminálů (VLT) na území města
od 1. 1. 2015 (přechodná ustanovení).
Důvodem pro rozdílné doby účinnosti byl způsob provozování VHP a VLT.
Zatímco VHP povoluje město a mohlo tak s okamžitou platností ihned rozhodnout o zákazu, VLT povoluje Ministerstvo financí ČR. Příslušný zákon
obsahoval přechodná ustanovení, která uváděla, že VLT mohou být zakázána až po třech letech (1. 1. 2015). To platilo až do nálezu Ústavního soudu
ČR, který uvedl, že jak VHP, tak VLT jsou přístroje „stejné povahy“, a tak lze
i VLT zakázat s okamžitou platností.

Na tři desítky nejfrekventovanějších přechodů pro chodce nechala radnice pro
zvýšení bezpečnosti nasvítit, postupně se z křižovatek a přechodů odstraňují také
bariéry pro pohybově hendikepované osoby a doplňují prvky pro lepší orientaci
osob s poruchami zraku.
 Chodník Jihlava – Antonínův Důl (křižovatka červený Kříž, 2010, celkové náklady 3.041 tis. Kč)
nový chodník, zastávky MDH, veřejné osvětlení
 sídliště U Pivovaru – chodníky (2010, celkové náklady 3.028 tis. Kč
součást projektu také vybudování nových bezb. chodníků
 Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek (2011, celkové náklady 9.104 tis. Kč)
součást projektu také úprava chodníků, předláždění chodníků
 Regenerace veř. prostranství v části města Pávov
součást projektu také vybudování nových chodníků
 Regenerace veř. prostranství v části města Pístov
součást projektu také vybudování nových chodníků
 ul. Rantířovská (2011, celkové náklady 1.908 tis. Kč)
nový chodník
 Rekonstrukce komunikace, chodníku, vodovodu, kanalizace a veř. osvětlení ul. Kollárova
2011, celkové náklady 11.120 tis. Kč
 Rekonstrukce uličky propojující Masarykovo nám. a ul. Lazebnickou
(2012, 536 tis. Kč)
 Výstavba dopravního terminálu – městské nádraží I. etapa (2013, celkové
náklady 26.224 tis. Kč)
v rámci projektu vybudované chodníky a smíšená stezka
 Chodník ul. Lipová – Horní kosov (2013, celkové náklady 1.228 tis. Kč)
nové chodníky, bezbariérová úprava stávajících chodníků
 Chodník u domu ul. Znojemská 13 (2013, 1.195 tis Kč)
rozšíření chodníku, odbourání stávajícího rohu domu – zlepšená průchodnost pro pěší
 Rekonstrukce kanalizace Hruškové Dvory – II. etapa, 2. část (2013, celkové náklady 5 247 tis. Kč)
Chytané projekty města, které řeší vybudování/rekonstrukci bezbariérových
tras:
 Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Březinova, Demlova, Na
Kopci
 Regenerace veřejných prostranství MPR Jihlava
 Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa
 Sportovní a relaxační centrum Český Mlýn

Podpoříme rozvoj jihlavské nemocnice
Statutární město Jihlava podpořilo vznik centra paliativní péče a poskytlo
Nemocnici Jihlava finanční částku ve výši 300 tis. Kč ve formě dotace za účelem nákupu vybavení pro centrum.

Jsme připraveni převzít zřizovatelské funkce Domu dětí
a mládeže Jihlava
Jihlava převzala od Kraje Vysočina zřizovatelské funkce Domu dětí a mládeže a připravila jeho kompletní rekonstrukci, která začala 3. února 2014,
hotovo by mělo být do konce března 2015.
Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci stávající budovy, přístavbu tanečního sálu, nástavbu dalšího podlaží s učebnami a výtvarným ateliérem, klub

Zvýšíme počet městských strážníků v ulicích, prioritně
s působností v Horním Kosově
Od roku 2011 je zvýšený počet strážníků zařazených na okrskovou služebnu Horní Kosov. Posílení okrsku přineslo zlepšení bezpečnostní situace
v oblasti sídliště Jarní a v jeho okolí. Okrsek provádí dohled ve svěřené oblasti prakticky nepřetržitě a přítomnost strážníků umožňuje okamžitě reagovat na vznikající bezpečnostní problémy v lokalitě.
V roce 2014 došlo z důvodu dlouhotrvajících problémů s narušováním
veřejného pořádku ke zvýšení počtu strážníků na okrsku Březinky. Posílení
okrsku na sídlišti Březinova zefektivnilo kontrolní činnost v této lokalitě. Posílení okrsků částečně odlehčilo zatížení operační služby a umožnilo jí zvýšit
dohled v centru města.

Budeme tvrdě a efektivně postupovat proti všem formám
vandalizmu, především sprejerství a znečišťování města
Podařilo se postupně omezit a následně ukončit bydlení v sociálně vyloučené lokalitě v nevyhovujících objektech v tzv. „Havaji“. S ohledem na stav
objektů v této lokalitě a v návaznosti na plánovaný vnitřní okruh města byly
již některé objekty odstraněny, poslední nevyhovující budovy budou odstraněny počátkem roku 2015.
V souvislosti s utlumením nouzového bydlení v lokalitě „Havaj“ byl nastaven v Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy systém pro poskytování bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením.
Celá řada aktivit radnice se odehrála nad rámec Programového prohlášení Rady města Jihlavy podle aktuálních potřeb a možností. Zmiňujeme některé z nich:
Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava
Jedná se o zprůchodnění další části hradebního parkánu v úseku od ulice Brněnská po Jakubské náměstí, zpřístupnění nevyužívaného prostoru při ulici
Hluboká a vybudování nového průchodu z centra města do lesoparku Malý
Heulos. Projekt obsahuje vybudování nového chodníku, vybavení mobiliářem,
herními a naučnými prvky pro děti a stavbu schodišť. Dojde k opravě části hradební zdi a dvouramenného schodiště propojujícího Jakubské náměstí a Malý
Heulos. Součástí je obnova kaple Olivetská hora na Jakubském náměstí.
Projekt byl zahájen v lednu 2014, dokončení je plánováno na listopad 2014.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou 9.495 tis. Kč, schválená dotace
Regionální rady je 5.212 tis. Kč.
Tržní řád
Jihlavští radní schválili tržní řád, který pomohl z města vymítit většinu
nechtěného pouličního a podomní prodeje. Řád platí od 15. srpna 2013.
K vytvoření tržního řádu radnice přistoupila zejména na podnět jihlavské veřejnosti, zejména v letních měsících nebyl den, kdy by zejména v centru města
někdo neobtěžoval veřejnost s nabídkou, řada stížností byla i na podomní prodej. Tržní řád detailně popisuje místa, kde mimo klasické provozovny lze služby
poskytovat a prodávat. Jihlavští tak nepřišli o tradiční trhy nebo místa, kde lze na
ulici nakoupit například ovoce a zeleninu, řád neomezuje ani třeba prodej zmrzliny z okének provozoven nebo fungování předzahrádek. Zakázané nejsou veřejné sbírky, které ale musí být standardně povoleny v souladu se zákonem. -tzFoto: archiv MMJ
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Zdravé město Jihlava a partnerské organizace zvou všechny občany na

Evropský
týden mobility
16.–22. 9. 2014

pátek 19. 9.
motto: Naše ulice, naše volba!

úterý 16. 9.

JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ
Masarykovo náměstí horní | 10.00–16.00

PIVOVARSKÁ NAUČNÁ STEZKA

tři procházky zakončené exkurzí Pivovaru Jihlava

Průvodcem bude výrobní náměstek a sládek jihlavského pivovaru Jaromír Kalina.
10.00, 14.00 a 17.00 sraz u vchodu do CITY PARKU z ulice u Dlouhé stěny
Trasa: sloup se sousoším Piety, bývalý sladovnický šrotovací mlýn, bývalý pivovar v Brněnské ulici,
kostel sv. Jakuba, bývalý malý pivovar v ulici U Mincovny, bývalý hostinec „U Zlatého lva“, bývalá
sladovna, bývalý hostinec „U Zlaté hvězdy“, hostinec „U Tří knížat“, bývalý pivovar v Palackého
ulici, největší z bývalých pivovarů v Husově ulici a historická budova jihlavského pivovaru.

sobota 20. 9.

Zdravá Vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav – vyšetřování cholesterolu, krevního tlaku. Vyhodnocení zdravotních rizik, odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. Nabídka
zdravotně-výchovných materiálů. | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – měření % tělesného
tuku. Další aktivity zdravotně preventivního charakteru, poradenská činnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění. | Policie ČR, Městské policie Jihlava, Oblastní spolek ČČK Jihlava
– prezentace a ukázky činnosti. | „Lepší jednou zažít, než stokrát slyšet“ – simulátor nárazu
GENERALI, informační a poradenské služby. | Informační stánky: BESIP, Ekoinfocentrum ZO
ČSOP, Občanská poradna Jihlava, JUST CS spol. s r.o., Elektro-bicykl.cz

14.00–17.00 Nordic Walking Centrum Morava | 14.00 sraz u hlavního vstupu do ZOO (parkoviště) | Trasa: ZOO–Malý Heulos–Jánský kopeček–hraniční kámen–ZOO

16.00 | Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při
simulované havárii osobních aut.

Lampiónový průvod

MEZI SVĚTY
Masarykovo náměstí horní | 10.00–16.00

Procházka NORDIC WALKING „Podél hranic“

neděle 21. 9.
Masarykovo náměstí horní – sraz u morového sloupu
19.30 Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi. | Vyjdeme z Masarykova náměstí od morového
sloupu a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu.

Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní realitu nevidomých
a vozíčkářů. | Informační stánky: Liga vozíčkářů, o.s. VOR, Centrum pro zdravotně postižené
kraje Vysočina, MEYRA, TyﬂoCentrum Jihlava, o.p.s., Tyﬂo Vysočina Jihlava o.p.s.

pondělí 22. 9.

Divadlo otevřených dveří Diod a Smetanovy sady

...a svezte se MHD zdarma!

DENautoBEZ
AUT – po celý den MHD zdarma
Strollering Jihlava – na mateřské aktivně nechte
doma...
10.00 zahájení, projekce, prezentace strolleringu v ČR, v Jihlavě | 10.15–10.45 ukázka strollering (Smetanovy sady) | 10.45–11.15 ukázka dance strollering (Diod) | 11.15–11.45
ukázka hrajme si cvičením | 11.45–12.00 projekce záznamu z 3. ročníku celorepublikových
závodů kočárků v ČR včetně průběhu závodu v Jihlavě

Ozvěny EKOFILMU
Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH v ZOO Jihlava
17.00 Promítání ﬁlmu Muž, který sází stromy, 52 min., rok výroby 2013, režie Michal Gálik

středa 17. 9.

Výstava MĚSTO V POHYBU
Budova radnice – hlavní vstup (z Masarykova náměstí)
16.45 cyklojízda historickým centrem do Parku Gustava Mahlera
Park Gustava Mahlera
17.00 slavnostní otevření výstavy fotograﬁí o městské cyklistice v Kodani od dánského fotografa Mikaela Colville-Andersena. Výstavu zahájí zástupce velvyslanectví Dánského království
v ČR pan Lars Kjellberg a primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal, národní cyklokoordinátor
Jaroslav Martinek a mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Součástí zahájení
výstavy bude také podpis memoranda o spolupráci mezi velvyslanectvím Dánského království
a Asociací měst pro cyklisty.
17.20 cyklojízda historickým centrem zpět k budově radnice
Výstava v Parku Gustava Mahlera potrvá do 30. 9. 2014.

čtvrtek 18. 9.ZAMLUVENO
Dětské karnevalové divadlo Ježek, Jarní 22 | 8.30 a 10.00 představení „ZOUBKOVÁ POHÁDKA“

Nejdokonalejší elektromobil dneška TESLA Roadster čeká právě na Vás!
Masarykovo náměstí horní
10.00–16.00 Wave Promotion – prezentace elektromobility a obnovitelných zdrojů
K dispozici 2 konzultanti. | Vůz Tesla Roadster – 100% elektromobil z USA | Každou
celou hodinu – testovací jízdy v TESLE pro vylosované návštěvníky. | Každou sudou hodinu –
30minutová přednáška o elektromobilitě. | Videa s elektrickými auty a motocykly. | Možnost
domluvit si testovací jízdu Tesla model S.
10.00–16.00 Elektro-bicykl.cz | Prezentace - elektro kola a elektro skůtry

ostatní akce
2. 9.–30. 9. | Současná dánská architektura – výstava ve foyer radnice
21. 9. | 8.30–15.00 | Jihlavský biojarmark – nám. Svobody (pořádá Ekoinfocentrum ZO ČSOP)
5. 10. | 8.00–15.00 | Doskákej si pro medaili! – Tyršova 12 (pořádá Tělocvičná jednota Sokol)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

informace: kancelář Zdravého města, tel. 567 167 125
nebo Turistická informační centra, Masarykovo nám. 2, tel. 567 167 158 (159)
a Brána Matky Boží, tel. 567 167 155 (156)
www.jihlava.cz | www.visitjihlava.eu
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Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce
v Jihlavě, Krajská agrární komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, Agrotom,
Agrovenkov Vysočina,Krajská rada Zemědělského svazu České republiky
a Okresní agrární komora Jihlava zvou všechny občany na 24. ročník akce

Den otevřených dveří
památek
pod názvem Návraty ke kořenům

a Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina

6. 9. 2014
navštivte památky

Kostel sv. Jana Křtitele | Jánský kopeček
otevřeno 9–11, 14–16 hod. | prohlídky s odborným výkladem v 10 a 14
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK) | vstup zdarma
Kostel sv. Ducha | Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 13–17 hod. | prohlídka s výkladem v 10 hod. (Ing. Michal ROD) | vstupné dobrovolné

Historická radnice | Masarykovo nám. 1

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie

otevřeno 8.30–17 hod. | prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16
hod. (zajišťuje TIC). | Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné
vstupenky budou k dipozici 6. 9. od 8:30 hod. na Turistickém informačním
centru, Masarykovo nám. 2.

| ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod. | prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod.
(Mgr. David ZIMOLA) | vstup zdarma

Brána Matky Boží | Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod. | prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod.
s kapacitou 30 osob | Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma |
vstup zdarma

Jihlavské historické podzemí | Hluboká 1
otevřeno 10–12, 14–17 hod. | prohlídky s odborným výkladem v 10,
10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 15, 15.30 hod. – vstupné snížené 30 Kč
(max. počet osob 45 ve skupině) | Tajemné prohlídky ve 14 a 16 hod. –
vstupné 40 Kč (max. počet osob 45 ve skupině)

Muzeum Vysočiny | Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57
| Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod. | prohlídky s odborným výkladem (historie,
architektura) v 10 a 13 hod. (Mgr. Silvie Čermáková). | Historické prostory
přístupné zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní
dvorní trakt) | vstupné: při prohlídce vstup zdarma, mimo běžné vstupné

Oblastní galerie Vysočiny | Komenského 10 |
Masarykovo nám. 24
otevřeno 9–17 hod. | prohlídka s odborným výkladem v budově Komenského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově Masarykovo nám.
24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská). | kapacita obou prohlídek 45 osob
| vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba | Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18 hod. | prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod.
s kapacitou 30 osob. | Bez průvodce individuálně během otevírací doby.
| vstup zdarma

Kostel sv. Ignáce z Loyoly | Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–17 hod. | prohlídka s odborným výkladem v 10 a 15
hod. (Mgr. Daniel NOVÁK) | vstup zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné
Panny Marie | Jakubské nám.
otevřeno 9–10, 14–17 hod. | prohlídka s odborným výkladem v 9 hod.
(Mgr. David ZIMOLA) | vstup zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže | Křížová ul.
otevřeno 9–17 hod. | prohlídka s odborným výkladem v 11 a 16 hod.
(Mgr. David ZIMOLA) | vstup zdarma
Městská knihovna | Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) –
kapacita 20 osob | vstup zdarma

Dům Gustava Mahlera | Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 hod. | prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapacitou 30 osob (provází pracovník DGM) | vstup zdarma
Dům ﬁlharmonie | Kosmákova 9
otevřeno 9–12, 14–17 hod. | Volná prohlídka objektu (mázhaus, koncertní sál s dřevěným renesančním stropem, panelová prezentace hudebních
skladatelů spojených s Jihlavou) průběžně dle zájmu (Vladimír HOLEŠ, PhDr.
Drahomíra MAJEROVÁ) | vstup zdarma
Radniční restaurace a minipivovar
| Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace 10.30–22 hod. | otevírací doba minipivovaru
16–23 hod. | komentované prohlídky technologie radničního pivovaru
s ochutnávkou 2 vzorků piva přímo z tanků v ležáckém sklepě za sníženou
cenu 40 Kč + prohlídka prostor restaurace a nově vybudovaných salonků
vč. minipivovaru – v 11, 12, 14, 15 a 16 hod. s průvodcem – sraz ve vestibulu | max. počet 15 osob při prohlídce | Časové vstupenky k dostání
u obsluhy v pivovarské restauraci od poloviny srpna 2014

Základní umělecká škola Jihlava | Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–15 hod. | prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách
s kapacitou 25 osob | poslední prohlídka v 15 hod.
Horácké divadlo Jihlava | Komenského 22
otevřeno 9–14 hod. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – „Jak se dělá muzikál“.
Nahlédnutí do zkušebního dne připravovaného muzikálu „Někdo to rád
horké“ (premiéra 13. 9. 2014), prohlídky divadla s průvodcem a odborným výkladem v časech: 9, 10, 11, 12, 13 a 14 hod. | Prohlídka trvá
cca 1,5 hodiny s kapacitou 40 osob. | vstup zdarma | vstupenky na
jednotlivé časy budou k dispozici v předprodeji HDJ
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Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

KRÁLIČÍ HOP 11–12, 14–16 hod. na náměstí

| Hálkova 42, Helenín
otevřeno 9–14 hod. | prohlídky s výkladem průběžně dle zájmu s kapacitou 30 osob – provází studenti oboru Management a podnikání v umění
a reklamě (Mgr. A. Míla Svobodová) | zpřístupněn kinosál školy, tělocvična (bývalý rytířský sál) a foyer školy (historické průčelí) | v rámci prohlídky historické části budovy školy připravena výstava | vstup zdarma

Překážkové skákání králíků je sport, zábava či volno-časová aktivita (jak
to chcete nazvat…), která se poslední dobou rozvíjí a stává se velice
populární především v severní Evropě (Dánsko, Švédsko, Norsko), ale
také v jiných částech světa (přidali se Angličané, Američané, Němci...) |
Králičí hop je super zábava pro králíčky-mazlíčky i jejich majitele, která je
opravdu baví. Přijďte se pobavit!

Pivovar Jihlava | Vrchlického 2
procházka po pivovarské stezce se sládkem a divadlem De Facto Mimo
v 10, 14 a 16 hod. | sraz za vchod.em do City Parku (pod Mariánským
sloupem), pokračování přes náměstí a konec u pivovaru. Stezka má 13
zastavení, délka max. 3 km chůze (cca 2 hod.) | k vidění významné
právovárečné domy, městský šrotovník, měšťanské domy, ve kterých se
pivo vařilo, hostince | následuje exkurze do pivovaru s ochutnávkou piva
Ježek | vstup 30 Kč

TRH řemesel 8–18 hod., Masarykovo náměstí – spodní část

Po 5leté odmlce a po rekonstrukci bude otevřen

Kostel sv. Pavla | Dvořákova ul.
otevřeno: 10–12, 14–16 hod. |
a ve 14.30 hod. (Jan KEŘKOVSKÝ)

prohlídka s výkladem v 10.30

novinka
Po další rekonstrukci objektu se návštěvníkům otevře

Dělnický dům | Žižkova 15
otevřeno 9–11, 12–17 hod. | velký společenský sál: umístěné fotograﬁe
z rekonstrukce Dělnického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 a rekonstrukce z roce 2013. Kompletní historie domu č. 50 a 51 od 18. století,
Hotel Czap, Deutsches Haus, poválečný stav až po současnost. Umístění
dobových fotograﬁí + stavebních plánů z r. 1940, 1968, 1974 a současný
stav k porovnání změn, které se v domě uskutečnily | přísálí: místo pro sezení + projekce ve smyčce bez zvuku, cca 30 minutové video o rekonstrukci
v r. 2006 | Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu obohacené
o staročeské speciality | vstup do sálu zdarma | bez výkladu

program

Pořádatel: Služby města Jihlavy s.r.o.
JIHLAVSKÁ RADNICE Masarykovo nám. 1
10.45 KŘEST KNIHY Ladislava Vilímka „I domy umírají vstoje“ primátorem města za účasti autora ve vestibulu jihlavské radnice
15.00 Jihlava ve fotograﬁi včera a dnes – volné pokračování promítání
s komentářem nad místy v našem městě (ak.mal. Martin KOS) ve
velké zasedací síni jihlavské radnice
KOSTEL SV. DUCHA 14 hod.
koncert moderních křesťanských písní
JIHLAVSKÉ PODZEMÍ ve 14 a 16 hod.
tajemné prohlídky s kapacitou 45 osob | vstup 40 Kč
Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17
hod. nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic a Karel Vrzáček
z Otína po trase – park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.
VÝSTAVY
OGV, Komenského 10 | 9–17 hod. | Marius KOTRBA – Živá hmota
OGV, Masarykovo nám. 24 | 9–17 hod. | Stálá expozice ze sbírek OGV
a výstava Od hradiště k hradu
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4 | 10–12, 13–18 hod. | Frýdlantský
umělecký smalt – jedinečná evropská sbírka smaltu svého druhu.
Brána Matky Boží, Věžní 1 | 10–13, 14–18 hod. | Brána do pohádkového
světa skřítků a strašidel – pohádkové postavičky z dílny Vítězslavy Klimtové
Městská knihovna, Hluboká 1 | v 11 hod. | Tady žijeme… – fotograﬁe
Zdeňky Mlýnkové
Dům ﬁlharmonie, Kosmákova 9 | 9–12, 14–17 hod. | videozáznam z koncertů Filharmonie Gustava Mahlera
Masarykovo náměstí – dolní část od 10 do 17 hod.

Masarykovo náměstí 10–18 hod.
POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
10.00 zahájení | zástupci města, Kraje Vysočina a zemědělců
10.30 BOŽEJÁCI | populární jihočeská dechovka
12.00 GALÁNI | krojovaná dechová hudba z Přibyslavic
13.30 LIDEČANKA | valašská dechová hudba z Lidečka
15.00 VRACOVJÁCI | krojovaná slovácká dechová hudba z Vracova
16.30 STŘÍBRŇANKA | populární krojovaná moravská kapela
Moderují: Karel Paštyka a Lidye Jakubíčková

PRIOR jako jihlavská „památka“ aneb „I love Prior“
Fotograﬁe z historie Prioru, diskuse s architektem o objektu, stylu, ve
kterém je postaven, obhlídka domu… | pořadatel Forum Jihlava
Změna programu vyhrazena.
partneři akce:

Okresní agrární komora
Jihlava

Doprovodný program na náměstí 10–18 hod.
výstava zemědělské techniky, výstava vozidel značky KIA, ochutnávka
regionálních potravin kraje Vysočina, výstava a prodej regionálních produktů... | atrakce pro děti – skákací hrad, skluzavka, řetízkový kolotoč,
vláček, houpačky | výtvarné dílničky DDM se zaměřením na památky

Krajská rada Kraje Vysoēina

mediální
partneři akce:

Krajská agrární komora
Kraje Vysoēina
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Červené pruhy v křižovatkách?
V ulici Jiráskova v Jihlavě se na
křižovatkách objevily tzv. předsunuté stopčáry. K čemu tyto „boxy“
slouží a jak se mají cyklisté a řidiči
chovat?
Jde o jedno z integračních opatření pro cyklisty, kteří se pohybují na
vozovce spolu s automobily. Podle
platných pravidel cyklista může před
křižovatkou s řízeným provozem,
pokud je tam dostatek místa, při pravém okraji vozovky předjíždět stojící
nebo pomalu jedoucí vozidla a ve vyčkávacím prostoru čeká na zelenou.
„Cyklisté stojí před auty, jsou vidět, jsou
více ušetřeni před emisemi z výfuků a do
křižovatky vjíždějí jako první. To je z pohledu bezpečnosti nejlepší řešení, například vzhledem k odbočujícím vozidlům
a případným kolizím s cyklisty,“ představil stopčáry, které jsou běžné nejen
v zahraničí, ale také v mnoha městech
v ČR, cyklokoordinátor Pavel Šťastný.
Opatření se na křižovatkách ulic Jiráskova, 17. listopadu a Tyršova objevilo v souvislosti s projektem preferencí vozů MHD v Jihlavě. Předsunuté
stopčáry je vždy vhodné vytvořit současně s úpravou nastavení semaforů.
Kde mám zastavit?
 cyklista:
Zastavte přímo ve vyhrazeném
prostoru pro cyklisty na ploše s piktogramem jízdního kola, která je
zpravidla červeně podbarvená.
 motorista:
Zastavte před stopčárou a nezasahujete svým vozidlem do prostoru
pro cyklisty. Nezastavujte u pravého
kraje jízdního pruhu, abyste neblokovali možný průjezd cyklistů.
Jak se dostanu do prostoru pro
cyklisty?
 cyklista:
Abyste se dostali do vyhrazeného
prostoru pro cyklisty, můžete projet
zprava podél stojících či pomalu jedoucích vozidel. Podél vozidel projíždějte
se zvýšenou opatrností tak, abyste předešli případné kolizi. Mějte na paměti,
že někteří motoristé vás nemusí včas
zaregistrovat.
 motorista:
Počítejte s tím, že cyklisté budou
na jízdních kolech projíždět kolem
pravé strany vašeho vozidla. Zařaďte

Vzpomínky

V ULICÍCH Jihlava se na několika křižovatkách objevily tzv. stopčáry. Cyklisté
i motoristé by měli vědět, jak se na nich chovat.
Foto: archiv MMJ
se tedy v rámci jízdního pruhu tak,
abyste jim nebránili v průjezdu. Při
rozjíždění, přejíždění mezi jízdními
pruhy či otevírání dveří se chovejte
vždy předvídatelně a sledujte dopravní situaci kolem sebe.
Co když je v křižovatce více vyčkávacích boxů?
 cyklista:
Pokud jsou před křižovatkou řadicí
pruhy, zařaďte se stejně jako motoristé včas do příslušného jízdního
pruhu (dle směru vaší jízdy). Pokud je pro stejný směr více jízdních
pruhů, využijte ten nejvíce vpravo.
Využijte vyčkávací box, který je
přímo před vámi. Nepřejíždějte mezi
vyhrazenými prostory až přímo před
křižovatkou.
 motorista:
Počítejte s tím, že cyklisté budou na
jízdních kolech projíždět kolem pravé
strany vašeho vozidla. Zařaďte se tedy
v rámci jízdního pruhu tak, abyste
jim nebránili v průjezdu. Při rozjíždění, přejíždění mezi jízdními pruhy
se chovejte vždy předvídatelně a sledujte dopravní situaci kolem sebe.
Kdy mám vjet do křižovatky?
 cyklista:
K rozjetí do křižovatky se připravte
již při žlutém signálu „Pozor!“. Do
křižovatky pak vjíždějte ve chvíli, kdy
se rozsvítí zelená, tj. signál „Volno“.
Buďte ohleduplní a neomezujte motoristy bezdůvodně pomalým rozjezdem.
 motorista:
Pokud je ve vyhrazeném prostoru
čekající cyklista, vyčkejte jeho roz-

jezdu tak, jako by před vámi byl motorista ve vozidle. Buďte ohleduplní
a neohrožujte cyklisty. Především se
je nesnažte okamžitě předjet.
Má pro mě prostor pro cyklisty
nějaký význam i tehdy, přijíždím-li
na zelenou?
 cyklista:
Prostor pro cyklisty plní svou funkci
pouze ve chvíli, kdy v něm zastavíte

na červenou a čekáte na zelenou. Pokud křižovatkou pouze projíždíte,
chovejte se stejně jako na světelné signalizaci bez opatření pro cyklisty.
 motorista:
Pokud je ve vyhrazeném prostoru
čekající cyklista, vyčkejte jeho rozjezdu tak, jako by před vámi byl motorista ve vozidle.
Buďte ohleduplní a neohrožujte
cyklisty. Především se je nesnažte
okamžitě předjet.
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li
vozidla za sebou při pravém okraji
vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět
nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici,
pokud je vpravo od vozidel dostatek
místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. (Zákon 361/2000
Sb., § 57).
Od předsunutých stopčárách také
na webu města, nebo ve Wikipedii.
-tz-

Návrh referenda nevyhovuje
Jihlavský magistrát musel podruhé vrátit návrh na konání referenda.
V něm by se mělo rozhodovat o zákazu veškerých aktivit vedoucích
k vybudování zařízení, které dokáže
využít komunální odpad k získání
energií.
Ani doplněné dokumenty neobsahovaly informace, které by věrohodně vyjádřily náklady spojené
s realizací rozhodnutí referenda,
úřad rovněž nedostal požadované
vysvětlení některých formulací.
Návrh na konání referenda o odpadech byl na jihlavský magistrát
poprvé doručen před měsícem.
Úřad přezkoumal naplnění zákonem stanovených podmínek, zjistil,
že návrh nepodpořil požadovaný
počet oprávněných voličů.
Dále bylo konstatováno, že přípravný výbor nedostatečně stanovil
náklady. Úřad proto musel v souladu se zákonem předkladatelům
vrátit návrh k doplnění.
Doplněný návrh aktéři referenda
doručili úřadu před týdnem.
Kontrola dohledala dalších 305
řádně označených a podepsaných
osob, celkově tak počet oprávně-

ných osob, které podpořily konání
referenda, dosáhl počtu 4.356,
který je pro konání místního referenda dostačující.
Dodatek ovšem neodstranil
všechny nedostatky. „Referendum
má zavázat město poměrně neurčitou množinou procesů, které mají
být zřejmě specifikovány až po jeho
konání. To považuje magistrát za
rozporné se zákonem. Potřeba vysvětlit „veškeré kroky v samostatné
působnosti,“ je pak zásadní i proto,
aby položené otázky chápali správně
ti, kdo mají v referendu hlasovat,“
uvedl vedoucí správního odboru
Jan Vystrčil.
„Dodané materiály působí dojmem,
že teď není důležité popsat, jaké bude
mít referendum dopady, ale že je důležité referendum uskutečnit.
Jaké to bude mít dopady na město
a jeho občany, se podle nich bude řešit až podle toho, jestli to dopadne.
Občané ale musí předem vědět, o čem
rozhodují,“ uvedl vedoucí správního
odboru.
Magistrát města Jihlavy opětovně
vyzval zmocněnce přípravného výboru, aby ve lhůtě 14 dnů nedostatky
návrhu odstranil.
-tz-
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Výstavy
do 7. 9.
JINDŘICH ROHÁČEK: MOUCHY A SURREALISMUS
Originální surrealistické perokresby vědce, entomologa a specialisty
na řád dvoukřídlého hmyzu Jindřicha Roháčka.
Muzeum Vysočiny Jihlava.
do 7. 9.
K LOVU, BOJI, NA PARÁDU
Malé nahlédnutí do muzejních sbírek militárií a textilu.
Muzeum Vysočiny Jihlava.
do 7. 9.
KAREL SLIMÁČEK: POHLEDY
POD POKLIČKU
Výstava poodhalí, jak ze surové fotografie vznikne poutavý fotografický obraz.
Kavárna Muzeum.
do 7. 9.
BRÁNA DO POHÁDKOVÉHO
SVĚTA SKŘÍTKŮ A STRAŠIDEL
VÝSTAVA PRO VELKÝ ZÁJEM
PRODLOUŽENA DO 7. 9. 2014!
Pohádkové postavičky a skřítci
z dílny spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové. Vstupné: 40 Kč
dospělí, 30 Kč děti, studenti a senioři
a ZTP, 20 Kč děti předškolního věku.
Otevřeno: po – pá 8.30 – 17, so – ne
10 – 13, 14 – 18 hodin.
Brána Matky Boží, Věžní 1
do 14. 9.
UMĚLECKÝ SMALT FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Pořadatel: Statutární město Jihlava
Výstava vybraná z expozice uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí, která na moderní tvorbě umělců ukazuje využití staré technologie
smaltu. Od roku 1999 zde jsou práce
více než dvacítky umělců z celé Evropy, kteří se zúčastňují mezinárodních sympozií Frýdlantský umělecký
smalt. Jedná se o jedinečnou evropskou sbírku smaltu svého druhu.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 15. 9.
Soutěžní výstava výkresů žáků
ZŠ Seifertova na téma „LETNÍ
PRÁZDNINY NA OBRÁZKU“
Cukrárna Dena, Fibichova 28
do 21. 9.
FRANTIŠEK DÖRFL Retrospektivní výstava
Průřez dosavadní tvorbou jihlavského výtvarníka.
Muzeum Vysočiny Jihlava.
do 30. 9.
MILOSLAV NOVÁČEK – GRAFIKA

Kultura

Minigalerie Trifoil, grafické papíry,
Husova 10
do 30. 9.
FOTOÚLOVKY – fotografie zvířat a přírody
Milan Slavinger a Karel Ženíšek.
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál.
do 30. 9.
NORSKO
Fotografická výstava Stanislava Vorálka.
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál.
do 30. 9.
ETIOPIE – PRAVĚKÉ OMO
Fotografická výstava Radky a Davida Švejnohových.
Zoo Jihlava, africká vesnice Matongo – škola.
do 30. 9.
Originální africké batiky BURKINA FASO – Prodejní výstava
Zoo Jihlava, africká vesnice Matongo – škola.
do 30. 9.
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevěných soch ze Zimbabwe. Zoo Jihlava,
africká vesnice Matongo – areál.
do 30. 9.
ALOIS JURKA : MYSTICKÉ
OBRA ZY ...Serenity Mystic Mandala...
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 30. 11.
Irena Fila Wagnerová: HLEDÁNÍ ŘÁDU
LBBW BANK, Masarykovo náměstí 17
září
THE TAP TAP NAČERNO-turné černého humoru 2014
DNK – foyer a Violka.
Vernisáž 15. 9. v 17 hodin.
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54
1. 9. – 30. 9.
VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH
PRACÍ pacientů Psychiatrické nemocnice Jihlava
Galerie Bez obav, Husova 16, výtvarná dílna a prodejní galerie Denního a týdenního stacionáře Jihlava.
1. 9. – 30. 9.
Daniela Švandová: VYSOČINA
Galerie Umění s handicapem,
Jihlavské terasy, Havlíčkova 30, www.
jihlavsketerasy.cz
2. 9. – 30. 9.
SOUČASNÁ DÁNSKÁ ARCHITEKTURA
Pořádá: Zdravé město Jihlava.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1

4. 9. – 19. 10.
HRADY ČESKO – RAKOUSKÉHO POMEZÍ V UMĚNÍ
Výstava představí obrazy z posledních tří staletí zachycující
fortifikační architekturu českorakouského pomezí. Projekt je
připravován ve spolupráci se zemským muzeem v dolnorakouském
St. Pöltenu.
Vernisáž 3. 9. v 18 hod.
OGV, Masarykovo nám. 24
4. 9. – 21. 9.
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH
PRACÍ SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN
Vernisáž 3. 9. v 20 hod.
OGV, Masarykovo nám. 24
4. 9. – 29. 9.
„TADY ŽIJEME ...“
Výstava fotografií Zdeňky Mlýnkové. Přízemí knihovny.
Městská knihovna, Hluboká 1
5. 9. – 19. 10.
MARIUS KOTRBA – ŽIVÁ
HMOTA
Malíř a kreslíř Marius Kotrba
(1959 – 2011) je dnes považován za
jednoho z nejvýraznějších příslušníků generace 80. let. Ve své tvorbě se
snažil uchovat principy figurativní
sochy jako fenoménu, který je nedílně spjat s dějinami evropské kultury.
Vernisáž 4. 9. v 17 hod.
OGV, Komenského 10
5. 9. – 19. 10.
O SVĚTLONOŠI. Lucie Ferliková
Přestože autorčino pojetí tvorby
je velmi osobní, mnohdy stojící na
zážitcích z regresivní psychoterapie,
sleduje symboliku, která je kolektivní a může předat obecně platná
sdělení o prožívání ženských archetypů, vztahu ženy k muži a k lásce
a citu.
Vernisáž 4. 9. v 18 hod.
OGV, Galerie Alternativa, budova
Komenského 10
9. 9. – 19. 10.
DOTEKY INSPIRACE
Průřez tvorbou Ctirada Drdackého.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55.
12. 9. – 14. 9.
V. VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava pořádaná ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihlava
MVJ, Masarykovo nám. 57/58
13. 9. – 3. 10.
CHVÁLA PLAKÁTU
Výstava v galerii V suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava,
Komenského 22
16. 9. – 15. 11.
Milan Macháček: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Cukrárna Dena, Fibichova 28
18. 9. – 17. 11.
POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY
V HISTORII JIHLAVY
Výstava mapující významná místa,
pohřební rity a náhrobní kameny
odkryté při archeologickém výzkumu v kostele sv. Jakuba.
MVJ, Masarykovo nám. 57/58
23. 9. – 30. 9.
Znovuotevření galerie po prázdninách doprovází prodloužená
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výstava: „JOSEF SASKA : NOVÉ
OBRA ZY“
M+K galerie, Čajkovského 33
25. 9. – 17. 11.
S MEČEM A ŠTÍTEM
Vojenství středověku na Českomoravské vrchovině
Výstava seznámí návštěvníky s vojenskou historií nejen Českomoravské Vrchoviny v období středověku
(12. – 14. století)
MVJ, Masarykovo nám. 57/58
25. 9. – 17. 11.
TAJUPLNÉ KRAJINY – makrokosmos a mikrokosmos
Makrokosmos (vesmírné objekty)
a mikrokosmos (např. rozsivky) prezentují autorské fotografie Karla Daňka
MVJ, Masarykovo nám. 57/58
1. 10. – 15. 11.
MAHLEROVI SOUČASNÍCI
Vzájemné umělecké inspirace od
konce 18. do konce 20. století.
Vernisáž: 30. 9. v 17 hodin.
Výstava obrazů ze soukromých
sbírek a sbírky Městského muzea ve
Skutči se snaží napodobit rozmanitost motivů a uměleckých inspirací,
ke kterým se Gustav Mahler rád obracel. Stejně jako jeho hudba je rozmanitá i skladba vystavených autorů.
K vidění budou ukázky děl českých
malířů jako Mikuláš Aleš, Antonín
Chittussi, František Kaván, Jaroslav
Panuška i evropských autorů. Mezi
nimi například Friedrich von Amerling, Jacob Alt či Eugene de Blaas.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Městská knihovna

Hluboká 1, tel. 567 167 850
4. 9. – 29. 9.
„TADY ŽIJEME ...“Výstava fotografií Zdeňky Mlýnkové.
Přízemí knihovny.
6. 9. 11.00
„DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“ – komentovaná prohlídka
knihovny
15. 9. – 24. 11.
KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA pro začátečníky i mírně pokročilé
Kurz znakového jazyka pro začátečníky. Výuka v rozsahu 10 lekcí
bude probíhat každé pondělí od 15.
9. do 24. 11. 2014 vždy od 16.30 do
18 hod. Kurz znakového jazyka pro
mírně pokročilé. Výuka v rozsahu
10 lekcí bude probíhat každé pondělí od 15. 9. do 24. 11. 2014 vždy od
15. do 16.30 hod. Oba kurzy vede
pí Hana Vaňásková. Cena kurzu činí
400 Kč. Přihlásit se můžete ve zvukové knihovně nebo na tel. č. 567
167 867.
25. 9. 17.00
„OBJEVOVÁNÍ ALBÁNIE“
Cestopisná přednáška Richarda
Honse s promítáním fotografií. Přednáškový sál knihovny.
29. 9. 17.00
„O CESTĚ PO VENEZUELE“
Cestopisná přednáška MUDr.
Zdeňky Drlíkové s promítáním fotografií. Přednáškový sál knihovny.
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Divadla
Horácké divadlo

Komenského 22

Z prostorových důvodů odkazujeme na webové stránky divadla.

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

13. 9. – 19. 9.
SEJDEME SE NA KOPEČKU
„nech to koňovi...“
Program:
13. 9. 10.00
Koňské sportovní dopoledne /
před DNK/
14. 9. 16.00
Vyděděnci – SHŠ /před DNK/
15. 9. 17.00
The Tap Tap načerno-turné černého humoru – vernisáž
16. 9. 9.00-11.00
Jarmark – Honza Hrubec-loutkové divadlo/před DNK/
14.00-16.00
Jarmark – flašinetář /před DNK/
17. 9. 10.00
Ukázky canisterapie /před
DNK/
17.00 – Táborák s kapelou Jak
chceš?! /před DNK/
18. 9. 9.00 a 11.00
Marihuana – preventivní pořad

DIOD
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Kultura / inzerce

Tyršova 12

12. 9. 21.00
Lenka Dusilová DUO (+ Beata
Hlavenková)
Otevření sezóny, koncert.
15. 9. 19.00
THE TAP TAP
Kapela The Tap Tap je kapela složená z tělesně postižených studentů
a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu.
19. 9. 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRALESA
De Facto Mimo
Komedie, činohra
Propletenec pěti komedií, který se
pohybuje na hranici chaosu.
24. 9. 19.30
LÁSKA A JINÉ SUPERSCHOPNOSTI

(A)Nevyspíme se spolu? Pravdivá
komedie o lásce pro každého, kdo se
ji nebojí prožít a nemá strach, že se
na to přijde.
26. 9. 21.00
KOHI NOIR, FERTILIZER,
THE SHADOWPLAY
Koncert.
28. 9. 16.00
KÁJA V CIRKUSE
De Facto Mimo

DKD Ježek

Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava – Horní Kosov

13. 9. 10.00
PIRÁTI Z BUNKRNIKU
Zábavné představení v pirátském stylu. Pirátské kostýmy vítány!
20. 9. 10.00
OZUBENÁ SHOW
Písničkové představení, ve kterém
se děti naučí starat o své zoubky.
27. 9. 10.00
VODNÍK JE RYBNÍKA PÁN
Veselé vodnické představení. Přijďte ve „vodnickém“

Dělnický dům

Žižkova 15

6. 9.
Den evropského dědictví – výstava napříč historií Dělnického domu
od prvopočátku Hostince Holubník,
přes Hotel Czap až po rekonstrukci
v roce 2006, 2013 a současnost

Dům kultury

Tolstého 2, tel. 567 571 671

18. 9. 19.00
Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová: ŠTIKA K OBĚDU
Podceňovat sluhy se nevyplácí.
Hrají: Květa Fialová, Libuše Švormová, Naďa Konvalinková a Václav
Postránecký
25. 9. 19.00
FRANTIŠEK NEDVĚD s kapelou TIE-BREAK. Koncert.
29.9. 19.00
TYJÁTR – travesti skupina Screamers. Nový pořad travesti skupiny Screamers.

Senior Point

Žižkova 57

17. 9. 15.00
Mgr. Martin Jelínek: „PSYCHOHYGIENA VŠEDNÍHO DNE“
Přednáška se koná v rámci projektu
Senior Plus.

KINO DUKLA

Jana Masaryka 20

Z prostorových důvodů odkazujeme na webové stránky kina.

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10

13. 9. 21.00
NARUŠENÉ SPOJENÍ, TMZTM
a další
20. 9. 21.00
TONEHUNTER, Nasty Ratz
Glam
27. 9. 21.00
Sotury + Rimortis
Každé úterý 18.30
KYTAROVÉ ÚTERKY (akustické večery)

SOUL music club
Žižkova 15

5. – 6. 9. 22.00
OPEN WEEKEND V pátek zahraje trojice DJ´s Ramel / Safir /
Strejda Filí.
12. 9.
BOOGIE NIGHTS
Dj Goldstar Vás provede historií
funku, soulu, jazzu, brejků a latiny.
13. 9. 22.00
ELEKTRIO PRESENTS VOL. 7
Pražský house music matador Dj
Cubik (Roxy Prag) na sedmém pokračování rezidentní noci Elektrio
DJ´s v Soulu.
19. 9. 22.00
DIRTY DANCING NO.9
Devátý díl večerů s UK!
20. 9. 21.00
AFARASTAFA – Křest CD „Stop
The War“
26. 9. 22.00
FACE OF DRUMS NO. 10

Tentokrát představíme celou ULTIMA CREW, Djane Lintu se svým
DNB setem a známé DJ´s Li-Bass,
M.I.Lan, Andrew.
27. 9.
PIO SQUAD FOR BANGLADESH
Série koncertů, které Pio pojedou je postavená jako projekt na
podporu vzdělávání dětí v Bangladéši.

Koncerty
6. 9. 15.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, POMŮŽETE
Charitativní koncert regionálních
hudebních skupin. Joyners, Vigo,
Apple Spokesman, Major Major, Autobus, Čardáš klaunů.
Nádvoří jihlavského pivovaru Ježek
16. 9. 19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy, ADRIANO TRINDADE & Los Quemados
Letní zahrádka Kavárny Muzeum
(za nepříznivého počasí se koncert
přesouvá na Klubovou scénu na
Radniční)
19. 9. 18.00
Zahajovací koncert ZUŠ JIHLAVA.
Ohlédnutí za uplynulým rokem.
Dům kultury
21. 9. 19.00
4. KOMORNÍ KONCERT FILHARMONIE G. MAHLERA
Účinkují:Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
Dům filharmonie hudby, Kosmákova 9
28. 9. 18.00
SVATOVÁCLAVSKÝ
KONCERT
Hostem koncertu bude pražský
sbor Notre Dame – sbor při chrámu
Matky Boží před Týnem, který společně s Melodií nabídne posluchačům netradiční koncert sestavený ze
skladeb napsaných pro 2 sbory.
Kostel Povýšení sv. Kříže

Přednášky, besedy
4. 9. 17.00
„TAIWAN, MŮJ DOMOV.“
Klubový večer ve vzdělávacím
centru PodpoVRCH. Vstupné 40
Kč (každý účastník obdrží dárek).
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Wang Syu-chun ( Jennifer), Václav
Jáchim.
Jennifer je Taiwanka žijící v Jihlavě,
která bude hovořit na téma Taiwan,
můj domov. Taiwan je ostrov v Jihočínském moři. Na zhruba polovině rozlohy má rozmanitou vegetaci
i pestrou národnostní směsici. Rostou zde tropické palmy a gigantické
kapraďorosty, v podhůří pak bambusové háje a v horách jedle a borovice.
30. 9. 17.00
BOJE JIHLAVSKÉHO 81. PĚŠÍ
PLUKU ve slovenských Karpatech
na jaře 1915 Přednáší: Radim Kapavík
Stručný popis cesty jihlavského
pluku první světovou válkou během
roku 1914 a podrobný výklad o zimních bojích v Karpatech u slovenské
obce Výrava (okr. Medzilaborce)
v únoru-březnu 1915.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 55

Ostatní
1. 9. 8.00
FARMÁŘSKÉ TRHY A DĚTSKÝ
DEN
Obchodní centrum Březinky.
Začínáme: trhy od 8 hodin, dětský
den od 15 hodin
Koně, skákací hrad, malování na
obličeje, soutěže, bublinková show,
diskotéka.
do 30. 9.
DRAVCI V ZOO
Pravidelné ukázky výcviku dravců
a sov v areálu jihlavské zoo. Každý
den kromě pondělí v 11 a v 15 hodin
pod vedením zkušených sokolníků
manželů Školoudových.
Zoo Jihlava
3. 9. 20.30
LETNÍ KINO na náměstí, film
na přání – PĚNA DNÍ
Letní zahrádka Kavárny Muzeum
(za nepříznivého počasí se kino přesouvá na Klubovou scénu do Radniční).
4. 9. 14.00
5. POSEZENÍ S DECHOVKOU
Parčík před Svazem důchodců, ul.
K. Světlé k poslechu a tanci hraje
Otíňanka.
4. 9. 8.30
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Dětském lesním klubu Hájenka
– přijďte prožít den v lesní mateřské
školce. Dopoledne od 8.30 do 12
hod, odpoledne od 14 do 16.30.
Dětský lesní klub Hájenka, Zborná 28
5. 9. 10.00 – 18.00
DEN PRO DĚTI: NA SUCHU
I NA LEDĚ
Program:
10.00 – 18.00
NA LEDĚ

Kultura
Volné bruslení zdarma, ukázka krasobruslení, střelba na brankáře, slalom.
10.00 – 14.00
NA SUCHU
Závody v autíčkách, prohlídka hasičského a policejního vozidla, ukázka hadů, malování na obličej, skákací
hrad a spousta dalších soutěží.
Zimáček Jihlava
6. 9. 8.00
6. TRH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí – spodní část.
6. 9. 14.00
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 7.
Ve 14, 15, 16 hodin v jihlavském
podzemí
6. 9. 14.00
PÍSTOVSKÁ POUŤ
Atrakce od 14 hodin, program od
15 hodin, bohoslužba od 18 hodin.
Pístovská náves
12. 9. 13.00
DEN S KRA JEM VYSOČINA
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. 13–15 hod. Oslavy svátku seniorů. 15–20 hod. Zábavné odpoledne
pro celou rodinu. Můžete se těšit na
Upíra Krejčího, kamarády Jů a Hele,
animační soutěže, taneční vystoupení a mnoho dalšího. Jako hlavní host
vystoupí Miro Žbirka.
Masarykovo náměstí
13. 9. 10.00 – 18.00
DOŽÍNKY 2014
V rámci projektu „Rok lidových obyčejů“. Masarykovo náměstí, naproti FARMÁŘCE.
Program:
10:00 zahájení
10:15 DÍLNIČKY – povídání
o včelách
11:00 DIVADLO – pohádka
O Karkulce
11:30 DÍLNIČKY – stloukání
másla, mlácení obilí
14:00 DIVADLO – pohádka
O Karkulce
14:30 DÍLNIČKY – stloukání
másla, mlácení obilí
15:00 DÍLNIČKY – povídání
o včelách
16:00 DIVADLO – pohádka
O Karkulce
18:00 ukončení akce
Doprovodné akce: jízda koňským povozem, interaktivní
výstava dobových nástrojů na
zpracování obilí, másla, malování na obličej, soutěže pro děti,
občerstvení
16. 9. 17.00
Ozvěny ekofilmu: MUŽ, KTERÝ
SÁZEL STROMY
Mnoho lidí si myslí, že povídka
o muži, který sázel stromy, je fiktivní. Ve skutečnosti tento muž existuje, jmenuje se Ernest Vunan a žije
v mlhou zahalených horách v srdci
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Afriky. Film Michala Gálika vám
představí inspirativní příběh člověka,
kterému osud jeho země není lhostejný a svým snažením chce obnovit
vzácné horské pralesy v oblasti svého
kmene Kedjom-Keku na severozápadě Kamerunu. Délka 52 min.
Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, vstup zdarma
19. 9. 8.00
VÁCLAVSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí
21. 9. od 14.00
LABYRINT SMYSLŮ
Hravé poznávací odpoledne pro
děti a jejich rodiče – tvoření, pokusy,
pohybové aktivity, prohlídka přírodní zahrady , vstup zdarma.
Dětský lesní klub Hájenka, Zborná
28
25. 9.
DEN CHARITY
Tradiční akce pořádaná při příležitosti Svátku sv. Vincence z Pauly,
patrona Charity. Plánován je happening na Masarykově náměstí u přistaveného charitního stánku.
Masarykovo nám., Jihlava
27. 9. 9.30
TYFLOSAM 2014
Soutěž v prostorové orientaci, samostatném pohybu a s vodícími psy
pro nevidomé a osoby se zbytky
zraku v ulicích města Jihlavy s doprovodným programem pro veřejnost
28. 9. 10.00
ZOOJABLKO ROKU
Program k podpoře regionálních
potravin, návštěvnická soutěž o nejlepší a nejkrásnější jablko, kvíz „Není
domácí jako domácí“.
Zoo Jihlava

Sport
2. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava – Regionální
pohár, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion
6. 9. 10.00
NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
4. ročník dobročinné jízdy. Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou je
charitativní akce, která si klade za cíl
přispět (finančně i jinak) dobré věci,
podpořit aktivity pana Josefa Zimovčáka, přilákat cyklisty nejen z Vysočiny a ukázat známé i méně známé
krásy tohoto kraje. Více: www.nakoledetemvysocinou.cz Trasa: start 10
hod. Telč náměstí Zachariáše z Hradce, 11hod. Třešť, 12.15 – 13 hod. Jihlava (prostory radnice) pauza, 14.45
Batelov, 16 hod. Řásná, 17 hod. cíl
Telč náměstí Zachariáše z Hradce.
10. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – LHK
Jestřábi Prostějov
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2014/15, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion
12. 9. 14.00 – 18.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZCE
Preventivní akce zaměřená na cyklisty a in-line bruslaře. Nechte si
zkontrolovat stav vašeho kola. Připomeňte si pravidla silničního provozu.
V malém testu můžete získat zajímavé odměny.
Cyklostezka u Vodního ráje

NJR – ZÁŘÍ 2014
Pořádá Městská polici Jihlava.
14. 9. 9.30
JIHLAVSKÝ PŮLMARATÓN
ulicemi Jihlavy
Z výtěžku budou zakoupeny rehabilitační pomůcky pro Haničku. 8 – 10
hod. – prezence, 9.30 hod. – start Rodinného běhu, od 11 hod. – start půlmaratónu na Masarykově náměstí.
19. 9. 17.00
JIHLAVSKÁ HODINOVKA
28. ročník Jihlavské hodinovky na
atletickém stadionu Na Stoupách
v Jihlavě.
20. 9.
FC VYSOČINA Jihlava – 1. FK
Příbram
FC VYSOČINA Jihlava – Synot
liga 2014/2015
Začátek zápasu není uveden –
změny (i termínu) vyhrazeny dle televizních přenosů jednotlivých zápasů. www.fcvysocina.cz
Hraje se na fotbalovém stadionu na
ul. Jiráskova v Jihlavě
20. 9.
24 MTB Běžecký maraton
Masarykovo náměstí
20. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2014/15, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion
27. 9. 17.00
BC VYSOČINA – Sokol Josefov
Basketbalový klub Jihlava o. s. –
Liga U17, www.bkjihlava.cz
Sportovní hala nad bazénem na ul.
Evžena Rošického 6
27. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – Salith
Šumperk
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2014/15, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion
28. 9. 10.00
BC VYSOČINA – Tesla Pardubice
Basketbalový klub Jihlava o. s. –
Liga U17, www.bkjihlava.cz
Sportovní hala nad bazénem na ul.
Evžena Rošického 6
29. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – Rytíři
Kladno
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2014/15, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion

Turistika
12. 9. 17.00
KOLEM NOČNÍ JIHLAVY PO
HISTORICKÝCH PAMĚTIHODNOSTECH
25. ročník turistického pochodu
KČT Tesla Jihlava
Trasy: 8 a 15 km, start: 17 – 19
hod. v Jihlavě. Místo upřesněno
v propozicích. Kontakt: Ing. Míla
Bradová, tel.: 736 754 080
27. 9. 6.00
29. NONSTOP STŘÍBRNOU
STOPOU
KČT Bedřichov Jihlava.
Trasy: pěší 12 – 50 km, cyklo 30
– 100 km. Start: 6 – 13 hod. v ATC
Pávov u Jihlavy, 6 – 9 hod. hlav. nádraží ČD Jihlava.
Kontakt: Jiří Fuxa, tel.: 721 686
563
Změna programu vyhrazena!
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Názory

Spalovna (ZEVO) u skládky v Henčově

Předesílám, že problematika odpadů je typické, velmi diskutované
téma, které se týká všech občanů.
Proto by o ní měli rozhodnout sami.
Zdůrazňuji, že občanská iniciativa k
vyhlášení referenda vznikla zejména
z důvodu nedostatečného, a leckdy i
mylného informování, případně neinformování ze strany vedení města
o jeho záměrech v dané problematice. Dále o jeho dosavadní odpadové
politice, která nikterak nemotivuje
nás občany k větší aktivitě při třídění
odpadů. Razantní zvýšení poplatků
za odpady, které bylo zdůvodněno
zajištěním finanční soběstačnosti divize odpadů SMJ, bylo dalším důvodem ke zvýšení mé občanské angažovanosti.
Iniciativou občanů Jihlavy se podařilo sehnat potřebný počet podpisů,
který je dle zákona plně postačující k vyhlášení místního referenda.
Jsem smutný z toho, že představitelé města, místo toho, aby hledali
způsob, jak občanům řádně vysvětlit
svoje záměry v odpadové politice a
dát jim záruky, že neponesou nadále
„kolektivní vinu“, pokud budou odpady aktivně třídit, tvrdošíjně brání
vypsání referenda poukazem na jeho
předčasnost, technické problémy k
zajištění jeho průběhu a cenu jeho
realizace. Zároveň nedávají občanům
dostatek relevantních informací, aby
se mohli v referendu vyjádřit nejen
k existenci ZEVO v Jihlavě. Velmi
opatrně přistupují k realizaci kroků,
které povedou ke zvýšení podílu vytříděného odpadu souběžně s cestou
odpovídajícího hmotného interesu.
Pokud jde o existenci spalovny
(ZEVO) na území města, nabízím
vlastní námět, jak tuto záležitost vyřešit - viz příloha, s představou, že by
město mělo návrh zvážit a předložit
občanům se zárukami, které jim dají
nejen potřebné informace, ale zá-

roveň i jistotu, že mohou v referendu bez obav dát případné výstavbě
ZEVO zelenou.
Vážení zastupitelé, daný problém
je velikým politickým tématem pro
podzimní volby. Proto byste měli
vzít zcela vážně fakt, že tu občané
nejsou jenom proto, aby vás jednou
za čtyři roky volili, ale aby byl znám
a vyslyšen jejich hlas zejména v případech, které se dotýkají doslova
každého Jihlaváka.
Ing. Vladimír Havlíček

Příloha k otevřenému
dopisu
Podpora výstavby ZEVO by měla
být provázena:
- Vůlí občanů k jeho realizaci vyjádřenou v místním referendu
Splněním podmínky nezhoršení
dopravní situace v Jihlavě. Tato se
zlepší vybudováním silničního obchvatu (spojnice silnice 602 se silnicí
Jihlava – Heroltice směrované podél
plochy letiště)
- Zajištěním jeho provozu SMJ, aby
nedocházelo k nekontrolovatelnému
hospodaření soukromou firmou
- Zajištěním efektivního využití
energetického potencionálu odpadního tepla (výroba elektrické energie, apod.)
- Trvalým působením na obyvatele
Jihlavy a jejich hmatatelným hmotným interesem k zajištění maximálního třídění odpadů
- Výstavbou zařízení, jehož kapacita by odpovídala především potřebám města Jihlavy, případně obcí,
které jsou účastny na současném
svozovém plánu
Pozitiva:
- Instalace zařízení pro energetické
vyžití nevytříděného odpadu mimo
městskou zástavbu
- Ideální zázemí dlouhodobé dostupnosti vstupních surovin (existence obrovské skládky, jejíž obsah je
z velké části energeticky využitelný
- Zdroj vody v blízkosti skládky (alternativně voda z řeky)
- Pozemek ve vlastnictví města pro
výstavbu zařízení
- Odstranění problému případného zákazu skládkování směsného
odpadu

Město
v pohybu
17. 9.–30. 9. 2014

Negativa:
- Ekologická zátěž pro danou lokalitu
- Finančně náročný projekt
Příležitosti:
- Vybudováním zařízení lze dosáhnout stavu bezezbytkového ekonomického a energetického využití
odpadu
- Odstraní se problém možného
přeplnění kapacity skládky, naopak
dojde k jejím cílenému vytěžování
- Zefektivnění svozu odpadu

Středa 17. 9. 2014
Slavnostní otevření výstavy fotograﬁí o městské cyklistice v Kodani od dánského fotografa
Mikaela Colville-Andersena. Výstavu zahájí zástupce velvyslanectví Dánského království v ČR
pan Lars Kjellberg, primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal, národní cyklokoordinator Jaroslav
Martinek a mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák.

Hrozby:
- Aktivní odpor občanů a ekologických hnutí, především obyvatel
Henčova
- Nedostatek finančních prostředků na financování dané investice
- Nedostatečná využitelnost získaného tepla z provozu spalovny –
ztrátovost provozu zařízení
- Administrativní a technické překážky realizace záměru
Ing. Vladimír Havlíček

Odpůrci spalovny nakonec
navrhují její výstavbu
Zastupitelé města Jihlavy obdrželi
otevřený dopis od člena přípravného výboru navrhovatelů referenda,
ve kterém by se mělo rozhodovat o
zákazu veškerých aktivit vedoucích
k vybudování zařízení, které dokáže
využít komunální odpad k získání
energií.
Ing. Vladimír Havlíček v dopise navrhuje stavbu spalovny včetně jejího umístění, uvádí výhody
nové lokality a požaduje předložení
záruk pro to, aby občané mohli dát
energetickému využívání odpadu
zelenou.
Dopis vyjmenovává pozitiva energetického využití a zachycuje změnu
postoje autora na zpracování opadu.
Návrh konvenuje s postupy sousedních moderních zemí, kde odpad,
který nemá další materiálové využití, slouží zcela přirozeně jako zdroj k
výrobě tepla a elektřiny.
Považujeme to za významný posun
v názoru představitele skupiny, která
ještě donedávna stavbu tohoto zařízení radikálně odmítala.
Bereme to jako příslib rozumu pro
budoucí debatu, kdy po schválení
potřebné legislativy bude možné jihlavské veřejnosti předložit reálné alternativy řešení pro dlouhodobé nakládání s odpady.
Myšlenku Ing. Havlíčka umístit
ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) v blízkosti skládky komunálního odpadu v Henčově však
nepovažujeme za vhodnou.

Současná
dánská architektura
Park Gustava Mahlera

- Integrací poplatků za skládkování
a spálení dojde k jejich celkovému
snížení
- Vznik nových pracovních míst

2. 9.–30. 9. 2014

ve vestibulu jihlavské radnice
otevřeno
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek
vstup zdarma

8:00–17:00
8:00–15:30
8:00–14:00

Pro rozhodování veřejnosti je, podle
našeho názoru, důležité předložit maximum relevantních údajů. Měl by
být znám například fakt, že efektivita a tedy smysl ZEVO se snižuje se
vzdáleností od místa spotřeby tepla.
Vybudování teplovodu z katastru
Henčova do města by tedy stavbu
neúměrně prodražilo.
Odpad ze skládky k získání energie
efektivně využít nelze. Také vodu do
Henčova by bylo nutné přečerpávat
do výšky několika desítek metrů.
Řešení navržené Ing. Havlíčkem by
nepřineslo žádné úspory ani na dopravě odpadu – ten by byl svážen na
stejné místo jako dosud.
Magistrát města Jihlavy dlouhodobě prosazuje v oblasti odpadů politiku, která je především výhodná
pro občany jak po stránce životního
prostředí, tak i s ohledem na jejich
peněženky. Nestraní žádné ideologii,
ale snaží se posuzovat fakta.
Proto čerpá i ze zkušeností evropských zemí, jež jsou všeobecně
brány jako vzor péče o lidské zdraví
a životní prostředí. Oceňujeme, že
mezi iniciátory referenda jsou lidé,
kteří se nakonec rozhodli předložit
vlastní alternativu řešení odpadů v
Jihlavě. Protože pak je možné v příštím volebním období vést smysluplnou debatu o vhodném řešení, které
nemá žádná tabu.
Nakonec přece máme všichni stejný cíl: Zajistit lidem ekologicky i
ekonomicky udržitelné nakládání s
odpady.
Vedení města Jihlavy

Superkilen. An urban space located in the Nørrebro-district of Copenhagen designed

Jako člen přípravného výboru pro
vyhlášení referenda o otázkách týkajících se odpadového hospodářství a zároveň jako občan Jihlavy
vám předkládám následující námět
pro vaše rozhodování, tedy schválení vypsání místního referenda o odpadech v termínu podzimních voleb
do obecního zastupitelstva.

- Nedojde ke zhoršení dopravní situace v Jihlavě

by Bjarke Ingels Group. Photos © Iwan Baan

Otevřený dopis

