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Jihlavské mládeži vadí ...
(Dokončení ze str. 10)

Měli bychom důsledně dbát o to, aby Služ-
by městy Jihlavy prováděly každý den pečlivý 
úklid. Aby se nám ve městě dobře žilo, abychom 
se v něm cítili dobře, abychom na něj mohli být 
pyšní! To, že zakopaný pes je především v těch 
kuřácích, kteří bezohledně odhazují nedopalky 
kamkoliv, je samozřejmě ten hlavní důvod zne-
čištění. Doufám, že už jim zákon konečně brzy 
zakáže kouření na veřejnosti. Nic nepomáhají ná-
pisy na krabičkách, že kouření škodí zdraví a jistě 
by ani nepomohlo, kdybychom na ně připsali, že 
kuřáci jsou „prasata“. Takže musíme lépe a pečli-
vě uklízet!

K problému pozitivní diskriminace a našich po-
citů jako menšiny budu mít nejspíše jiný názor, 
než většina. Ačkoli bych mohl být největším kri-
tikem všech těch podivných skupinek výrostků, 
které v nás mohou vyvolávat pocit strachu. Mám 
tu smutnou zkušenost, že právě takoví obstoupi-
li mou dvanáctiletou vnučku Aničku, zeptali se jí, 
kolik je hodin, a když vytáhla mobil, aby se podí-
vala, tak už se jim ten mobil zalíbil a začali jej po 
ní požadovat. Maminka však naštěstí  byla nedale-
ko a všechno dobře dopadlo. Kromě pocitu v na-

šich duších, kterého se tak snadno nezbavíme. 
Zůstává v nás strach z něčeho neznámého. Z ně-
čeho, co by se mohlo stát! Z lidí, kteří se chovají 
jinak, vypadají jinak, mají možná jinou kulturu, 
jiné náboženství. Je to velmi nebezpečné, pokud 
ten strach necháme přerůst v odpor nebo nená-
vist.  To vše se ovšem odehrává v našich předsta-
vách, v našich duších. Dnes by se dalo říci, že to 
jen v našem virtuálním světě. 

Skutečnost je totiž jiná. Za posledních pět let 
došlo v centru našeho města, které je prošpiko-
váno bezpečnostními kamerami a ve kterém je 
neustále přítomna hlídka Městské policie, pouze 
k pěti trestným činům, které policie prošetřila, 
objasnila a viníky potrestala. A pokud jde o pře-
stupky a drobné incidenty, tak je v poslední době 
znám jen jeden, kdy se poprali dva bezdomovci 
mezi sebou.

Pocit diskriminace tedy vůbec není na místě. 
Myslím si, že bychom měli přijmout dobu, ve 
které žijeme. Naše město je prostě už velké měs-
to, které láká k pobytu řadu etnik a menšin. Žijí 
tu v krásné komunitě Vietnamci, Ukrajinci, Mon-
golové. Teď přijímáme Iráčany. Jsme součástí Ev-
ropy, žijeme v multikulturním světě. Když jsem 

při návštěvě Amsterodamu viděl na ulicích více 
černochů, než nás Evropanů, tak jsem si uvědo-
mil, že je Amsterodam světové město. Nikdo tam 
s tím neměl problém.  Na počátku devadesátých 
let jsem v dnes našem partnerském německém 
městě Heidenheimu zažil demonstraci, veliký 
koncert a následný svíčkový průvod k jejich krás-
nému hradu nad městem, kterého se zúčastnilo 
tisíce lidí. Celá tato událost byla uspořádána na 
podporu imigrantů a jejich uplatnění  na trhu 
práce. Neumím si dost dobře představit, že by-
chom nějakou podobnou akci uspořádali u nás. 
Hlavně kolik by asi měla podporovatelů. Nás 
hned napadá, že nám „někdo“ bere naše pracov-
ní místa, že nám „někdo“ ukrajuje z našich sociál-
ních dávek…

Možná je to ještě stále důsledek našeho dlouho-
dobého „pobytu“ za železnou oponou. Možná je 
to v nás jako v malém národu, který byl historic-
ky často utlačován. Snad máme jen málo sebevě-
domí. Jihlava je naše město! Pojďme v něm spo-
kojeně žít! Pojďme k sobě hledat cesty! Začátkem 
měsíce dubna je Týden romské kultury. Přijďte se 
podívat! Milan Kolář,

náměstek primátora

pořádá
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY
4. 4. 2016 15 – 18 hod.
5. 4. 2016 14 – 16 hod.

S sebou: rodný list dítěte
občanský průkaz obou rodičů
vyplněnou žádost o přijetí

Zákonný zástupce dítěte se dosta-
ví k zápisu do budovy mateřské ško-
ly (vchod z ulice Hany Kvapilové).

Formulář žádosti o přijetí je ke 
stažení na webových stránkách 
www.zsplovarna.ji.cz (vytiskněte 
oboustranně na jeden list papíru), 
nebo k vyzvednutí ve vestibulu bu-
dovy mateřské školy v době od 7 
do 16 hodin ve dnech školního vy-

učování. Postup rozhodování o při-
jetí je zveřejněn tamtéž.

Pro zájemce mateřská škola po-
řádá před zápisem den otevřených 
dveří v úterý 15. 3. 2016 - 13 – 16 
hod.

Mateřská škola s provozem od 6 
do 17,30 hodin se nachází v areálu 
základní školy uprostřed městské 
části Na Slunci na okraji Jihlavy. 

Areál zdraví má rozlohu téměř dva 
hektary a slouží nejen k tělesné vý-
chově dětí a žáků, ale i ke sportov-
nímu vyžití obyvatel městské části 
Na Slunci. 

V těsném sousedství je oddychová 
zóna lesoparku s vodní nádrží Stará 
Plovárna. 

 www.zsplovarna.ji.cz
  skola@zsplovarna.ji.cz

Základní škola a mateřská škola Jihlava, 
Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace Statutární město Jihlava, 

Masarykovo nám. 1, Jihlava 
zveřejňuje záměr 

výběrovým řízením formou dražby 
dne 5. 4. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

4. 4. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nemovitosti v k.ú. 
Jihlava za účelem vybudování zázemí 
sloužící k pohybovým aktivitám ve-
řejnosti a to dle geometrického plá-
nu č.  6846-7/2016 ze dne 1. 3. 2016  
na pozemku p. č. 4719/1 a  pozemku 
p. č. 4720, jehož součástí je objekt 
občanské vybavenosti s č. p. 2350 
a  na pozemku dle KN p. č. 4719/4 
– který je zastavěn stavbou  ve vlast-
nictví jiné právnické osoby. 

Nemovitosti o celkové výměře 
2.842 m2, které jsou předmětem to-
hoto záměru, se nacházejí na pravém 

břehu řeky Jihlavy při ul. Mostecká 
v sousedství nově vybudovaného 
Sportovně relaxačního centra Český 
mlýn. 

Jedná se o částečně zaplocený areál, 
jež je v současné době využíván na 
základě nájemní smlouvy vodáckým 
oddílem Sportovního klubu Jihlava, 
o. s. Minimální roční nájemné činí 
86.179 Kč bez DPH.

Bližší informace lze získat na www.
jihlava.cz či na tel. 567 167 287, příp. 
na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tento 
záměr, příp. od něj odstoupit. -tz-

Zvažovali jste někdy možnost roz-
šířit svoje podnikatelské aktivity i do 
dalších zemí v rámci EU? Řekli jste si, 
že takovou myšlenku prozatím nechá-
te stranou, protože nemáte čas shánět 
velké množství informací, které jsou 
pro start podnikání potřeba? Víte, 
že můžete oslovit živnostenský úřad 
v Jihlavě?

Jednotná kontaktní místa (JKM) 
vznikla před několika lety při obecních 
živnostenských úřadech u jednotlivých 
krajů. Nyní jsou pracovníci k dispozici 
na celkem patnácti živnostenských 
úřadech včetně Jihlavy. JKM slouží 
českým i zahraničním podnikatelům 
k usnadnění vstupu na evropské trhy. 
Poskytuje informace o tom, za jakých 
podmínek příležitostně poskytnout 
službu v zahraničí, ale i tom, jak se v za-
hraničí trvale usadit. Podnikatel zís-
ká rámcový přehled nejen o právních 
předpisech v oblasti služeb ve všech 
členských státech EU, ale i např. infor-
mace týkající se ochrany spotřebitele, 

možnosti řešení případných sporů, 
apod. Díky zákonu o volném pohybu 
služeb se řada administrativních úko-
nů zjednodušila.

Jihlavské Jednotné kontaktní místo 
loni zpracovalo více než stovku dota-
zů. Nejčastěji mají podnikatelé zájem 
o informace související s podnikáním 
v sousedních zemích, zejména v Ra-
kousku a Německu. Poradíme, jak po-
skytnout zednické práce, hlídací nebo 
například kosmetické služby, ale i jak 
si založit v zahraničí fi rmu, nebo vyslat 
své zaměstnance.

V Jihlavě najdete JKM v sídle živnos-
tenského úřadu na ulici Třebízského 16.
Kdy nás můžete navštívit:
Pondělí a středa 8 – 17 hod., 
úterý, čtvrtek a pátek 8 – 14 hod.
Telefon:  567 167 352, 
  567 167 359
E-mail:  jkm@jihlava-city.cz
Dotazy je možné pokládat také pro-
střednictvím on-line formuláře na we-
bovém portálu BusinessInfo.cz.  -tz-

Cestu k podnikání začněte na 
Jednotném kontaktním místě

Krátce
Od 1. dubna 2016 dojde v Jihlavě 

k úpravě jízdních řádů na trolejbu-
sových linkách městské hromadné 
dopravy. 

Nové jízdní řády jsou k dispozici 
na webu Dopravního podniku města 
Jihlavy. 

Zveřejněn je rovněž jízdní řád nové 
noční linky s označením N. 

Došlo k dílčím úpravám také na 
autobusových linkách 7 (Popice/
Vysoká) a 36 (Horní Kosov / Bosch 
Diesel).

Nové jízdní řády budou v nejbližší 
době ke stažení v aplikaci do mobil-
ních telefonů, k zakoupení v před-
prodeji v budově radnice na Ma-
sarykově náměstí a k vyhledání v 
systému IDOS.  -tz-

Příznivci strolleringu – sportovní 
chůze s kočárky - si mohou protáh-
nou tělo v dubnu při soutěži v amfi -
teatru letního kina na Heulose.

Podstatou samotných závodů je 
chůze s kočárkem na cca 100 metrů 
dlouhé trati v co nejkratším čase. 

Na  každý  „rozchod“  budou  do-
hlížet  rozhodčí,  jejichž  úkolem  je  
kontrolovat  především  regulérnost 
stylu  chůze,  jelikož  právě  ta  je  
předmětem  závodů.

Pro  soutěžící  jsou  připraveny  
vždy  tři  hlavní kategorie  závodů:  
pro  maminky,  pro  tatínky  a pro 
celé rodiny, kdy je třeba, aby se dva 
členové rodiny  drželi  madla  kočár-
ku  současně.  

Letos poprvé  bude  soutěž  zaháje-
na  dětskou  jízdou  na odrážedlech 
nebo s dětskými kočárky na soutěžní 
trati. 

Součástí  závodů  bude  také  do-
provodný program  pro  účastníky  
závodů.  (Skákací  hrad, trampolí-
na,  malování  na  obličej,  sportovní 

Závody kočárků v chůzi 
soutěže, krativní dílna, líčení pro ma-
minky).  

Soutěž začíná v neděli 10. dubna v 
15 hodin. -tz-


