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Vážení čtenáři Novin jihlavské radnice, 

volební období jihlavského zastupitelstva je již v 
jeho druhé polovině. Pokládám proto za potřebné 
seznámit občany města, jak zastupitelé za KSČM pl-
nili za uplynulé dva roky svůj volební program. 

Zejména jsme chtěli přednostně zajistit opravy 
chodníků a to v ucelených částech města. Daří se 
nám to jen částečně. 

Vyřídili jsme úspěšně nám adresované připomín-
ky občanů bezbariérové úpravy cest na krematoriu i 
úpravu strmého nájezdu chodníku u prodejny aut v 
ulici Rantířovské, aby nebylo bráněno průjezdu vo-
zíčkářů. 

Velmi kladně hodnotíme dokončení oprav ulice 
Brněnské a Srázné. Jsme rádi, že ani v náznacích se v 
tomto období nejednalo o privatizaci městských slu-
žeb. Při prodejích městského majetku nesouhlasíme 
s prodejem pozemků, které mají charakter veřejného 
prostoru a se spekulativním prodejem nemovitostí. 
Ke spalovně odpadů v Jihlavě se mohli občané vyjá-
dřit v referendu. 

K plnění našeho volebního programu po jednotli-
vých oblastech života města dále stručně :

Sociální oblast
V sociální oblasti čeká zřízení sociálních a starto-

vacích bytů na schválení příslušných zákonů parla-
mentem. I proto nesouhlasíme s dalším prodejem 
volných městských bytů. Azylové bydlení pro muže i 
ženy s dětmi je městem podporováno. Domácí péče 
pro seniory a  invalidní občany je zajišťována Inte-
grovaným centrem sociálních služeb. Je potřeba, aby 
tato péče byla i fi nančně dostupná.

Životní prostředí
Na úseku životního prostředí byly po celém měs-

tě umístěny nádoby na biologický odpad. Čistota 
města a péče o veřejnou zeleň je trvalým úkolem. U 
Kronospanu jsou osazeny účinné fi ltry na obou ko-
mínech, emise se pravidelně měří. Přesto problém 
prachu i chemických látek je trvalý. 

Průtočný rybník na Borovince je po vybudování 
biologické čistírny odpadních vod v Hybrálci vhod-
ný ke koupání, bohužel břeh rybníka směrem k silni-
ci je v soukromém vlastnictví, což ztěžuje jeho pravi-
delnou údržbu.

Technická infrastruktura
U technické infrastruktury města byla provede-

na významná kanalizační stavba mezi brněnskými 
mosty. U lávky pro pěší, která by měla spojovat 
Březinky se středem města, byla vypracována stu-
die. Možné spolufi nancování této akce Evropskou 
unií výstavbu lávky zreální.

Vnitřní městský okruh přes Sasovské údolí byl 
zařazen do rezervy územního plánu. Parkovací 
místa ve městě byla rozšířena u Domu odborů. 
Snížení ceny rezidenčního parkování v Jihlavě je 
v pravomoci rady města, kde naše strana není za-
stoupena. 

Vzhledem k mnohem nižším cenám v jiných 
městech - kupříkladu v Uherském Hradišti - bu-
deme o snížení této ceny rezidenčního parkovné-
ho dále usilovat.

Školství a tělovýchova
U školství a tělovýchovy jsme rádi, že Jihlava již 

nemá nedostatek míst ve školkách. Školní stra-
vování s omezením lepku zajišťuje základní ško-
la Kollárova a tato jídla jsou dovážena do dalších 
škol podle počtu potřebných dětí. Naše poděko-
vání patří odboru školství a Kollárově škole za vy-
řešení tohoto dlouhodobého problému. 

Jsme přesvědčeni, že město podporuje rozvoj 
sportu pro všechny včetně podpory mládeže v 
Dukle a FC Vysočině. K rekonstrukci Horáckého 
zimního stadionu bylo rozhodnuto využít platné 
stavební povolení a po vypracování kvalitní stu-
die stadionu arch. Buchtou je možné přistoupit k 
dalším krokům, aby rekonstrukce stadionu mohla 
být zahájena ještě v tomto volebním období.  

Kultura
Kultura je ve městě podporována městskými 

granty. Do grantové komise se může přihlásit kaž-
dý zastupitel. Na Masarykově náměstí se koná 
jistě více akcí než v minulosti. Obnovení letního 
kina na Heulose budeme dále prosazovat. K pro-
deji budovy Modety městu pro zoologickou za-
hradu by mělo dojít v blízkém zastupitelstvu jako 
logické řešení tohoto prostoru. 

Městská hromadná doprava
U městské hromadné dopravy by mělo dojít k 

provedení troleje z Vrchlického ulice do Horní-
ho Kosova po zapojení evropských prostředků 
v příštím roce. Tímto vyvolané změny trolejbu-
sových linek byly diskutovány s veřejností. 

Diskutabilní stále zůstává omezení trolejové 
dopravy s napojením na náměstí z oblasti ulic 
Žižkova, U Hřbitova, Seifertova. Náš návrh na 
bezplatné jízdné pro děti do deseti let naráží na 
rozpočtové možnosti Dopravního podniku, ve 
kterém je významnou složkou dotace města. 

Víme, že v Praze děti do 15 let již jezdí hro-
madnou dopravou bezplatně. Myslíme si, že 
toto je cesta, jak přesvědčit mladé lidi prefero-
vat hromadnou dopravu před individuální. O 
bezplatnou městkou hromadnou dopravu v Jih-
lavě pro děti budeme proto dále usilovat.

Bezpečnost
Bezpečnost v jihlavských ulicích jistě posiluje 

činnost městské policie zejména v noční době a 
problematických místech. Je to trvalý úkol. Bo-
hužel nenastal větší úbytek heren a provozoven 
s non stop provozem. K většímu nočnímu klidu 
a zvýšení bezpečnosti to neprospívá. Jsme rádi, 
že v Jihlavě nedochází k větším projevům ob-
čanské nesnášenlivosti.

Příměstské části
U příměstských obcí malé autobusy zlepšily 

jejich dopravní dostupnost. V některých obcích 
se provádí v současné době kanalizace, hřiště. 
Postupně je třeba v těchto obcích dobudovat 
potřebnou infrastrukturu. Konání různých akcí 
je v možnostech osadních výborů.

Tolik k plnění volebního programu KSČM za 
dva roky volebního období. O jeho naplnění 
budeme dále usilovat. Naši práci a aktivitu mů-
žete nejlépe zhodnotit při internetových přeno-
sech jihlavského zastupitelstva.

Děkuji Vám za projevenou pozornost a čas při 
čtení těchto řádků a přeji Vám hodně zdraví.

 Pavel Šlechtický,
 předseda zastupitelského klubu KSČM 

O plnění volebního programu KSČM

Již druhým rokem je v lesích na 
Vysočině možné pozorovat schnou-
cí smrky s odpadající kůrou, pod kte-
rou se nachází opuštěné chodbičky 
kůrovců. Malých brouků, kteří svým 
žírem poškodili lýko a způsobili 
uschnutí stromu. 

Magistrát města proto vyzývá vlast-
níky lesů, aby prováděli pravidelnou 
kontrolu svých lesních majetků. Vy-
hledávali napadené smrky s opadáva-
jícím jehličím a odlupující se kůrou. 
Tyto smrky neprodleně pokáceli a 
odvezli z lesa, nebo chemicky asano-
vali, aby se zabránilo dalšímu šíření 
kůrovců. 

Kontrolu smrkových porostů pro-
vádějte minimálně jedenkrát za 
10 dnů. O výskytu a zpracování ků-
rovcového dříví informujte svého 
odborného lesního hospodáře. Kon-
takt na svého odborného lesního 
hospodáře naleznete na stránkách 
města Jihlavy v dokumentech odbo-
ru životního prostředí.

Vývojový cyklus kůrovců je velice 
rychlý (6-10 týdnů). A právě v tom-
to období je nutné kůrovcové stromy 
nalézt a asanovat. Z jednoho napa-
deného stromu vylétne až desetiná-

sobek nových kůrovců, kteří napada-
jí další zdravé stromy. Přemnožený 
kůrovec může hubit smrky ve vašem 
lese, ale i v lese vašich sousedů. -tz-

Výzva vlastníkům lesa 

TAKTO vypadá tzv. požerek, způsobe-
ný napadením kůrovcem.
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Letos podruhé se konal na Ma-
sarykově náměstí počátkem října 
Den sociálních služeb.  

Zájemci si mohli vyzkoušet na-
příklad jízdu na invalidním vozíku, 
nechat si změřit hladinu krevního 
cukru, krevní tlak, pulz, satura-
ci, navštívit důchodovou poradnu 
nebo si zakoupit výrobky klien-
tů některých organizací. Proběhla 
také sbírková a osvětová akce Ko-
láč pro hospic. 

Byl připraven bohatý doprovod-
ný program, v rámci kterého vy-
stoupily, mimo jiné, skupiny Ra-
raši, Drumband, Erko, Fit studio, 
pěvecký sbor. Součástí akce byla i 
ukázka účesů, líčení a studené ku-
chyně studentů jihlavské střední 
odborné školy. 

V horní části  náměstí se uskuteč-
nila prezentace organizací, které 
poskytují sociální služby seniorům, 
osobám se zdravotními problémy, 
dětem a rodinám v těžké životní si-
tuaci.  

„Cílem Dne sociálních služeb bylo 
přiblížit sociální služby široké veřej-

nosti a tím pomoci lidem získat pře-
hled o organizacích působících na 
Jihlavsku, které pak mohou v případě 
potřeby kontaktovat,“ přiblížil akci 
náměstek primátor Milan Kolář. 

 -tz- 

Den sociálních služeb oživil 
Masarykovo náměstí

Antropologický 
terénní výzkum 

Na Masarykově náměstí v Jihlavě 
od října probíhá antropologický te-
rénní výzkum. Sociologové ze sku-
piny Anthropictures  analyzují život 
na náměstí a vedou rozhovory s oby-
vateli.

Výstupem jejich práce bude popis 
praktik uživatelů a jejich potřeby na 
náměstí a v okolí, který bude podkla-
dem pro participační setkání s veřej-
ností a zadání architektonické soutě-
že na návrh revitalizace náměstí.

Průzkum bude probíhat během 
podzimu 2016.

 -tz-


