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Neuvolněná 
náměstkyně

Jana Mayerová ze zdravotních dů-
vodů rezignovala na svou funkci ná-
městkyně primátora města. Nadále 
však zůstává v radě města, zastupite-
lé v listopadu většinově odsouhlasili 
změnu jejího postu na „neuvolněnou 
náměstkyni“. 

Její dosavadní resorty jsou rozděle-
ny mezi ostatní členy vedení města, 
Jana Mayerová si ve své gesci pone-
chala oblast strategií města. (Více na 
str. 4). -tz-

Vyšší sleva za 
třídění odpadu

Výše poplatku za svoz odpadu pro 
rok 2018 zůstává na stejné úrovni, 
tedy 680 korun. Poplatek však nepo-
krývá skutečné náklady, na likvida-
ci odpadu se v přepočtu za každého 
občana doplácí z rozpočtu ještě dva-
cet korun. Pro příští rok se ovšem 
zvyšuje úleva lidem zapojeným do 
tzv. motivačního programu, těmto 
osobám se zvyšuje sleva ze 75 na 80 
korun. Více k programu najdete na 
www.odpadyjihlavy.cz.  -tz-

Nejsou velké, nepoutají na sebe 
pozornost, přesto jsou jich v Jih-
lavě a okolí stovky. Drobné pa-
mátky. 

Historik Zdeněk Jaroš a pracovník 
magistrátu Ondřej Stránský si dali za 
úkol je zmapovat, shromáždit o nich 
informace, uspořádat je a sepsat. Po-
psali celkem 358 objektů, a vznikla 
obsáhlá publikace s jasným názvem 
Drobné nemovité památky a jiné ar-
chitektonické zajímavosti města Jih-
lavy. 

Knihu pokřtili spolu s autory pri-
mátor města Rudolf Chloupek a ná-
městek primátora Radek Popelka.

„Publikace může být zajímavá pro 
profesionály při práci, ale zrovna tak 
pro občany, kteří se zajímají o město,“ 

poznamenal historik Zdeněk Jaroš. 
„Jsou to třeba nenápadné věci, které ale 
také utvářejí město a jeho atmosféru. 
Byla by škoda na ně zapomínat, pře-
hlížet je,“ řekl při křtu Ondřej Strán-
ský, který se jako pracovník odboru 
správy realit jihlavského magistrátu 
přičinil o rekonstrukci a renovaci 
právě mnoha drobných památek.

Publikace je rozdělena do osmi ka-
pitol, každá se věnuje konkrétnímu 
typu památek: A - poklony  a kříže; 
B – pilíře, sloupy a kameny; C – pa-
mětní desky; D – památníky a po-
mníky; E – sochy a plastiky; F – kap-
le, zvoničky, kašny, studny a mosty; 
G – hodiny, hroby a pohřebiště. Ka-
pitola H zaznamenává další nezařa-
zené objekty.

Památky jsou zpracovány do hesel 
v abecedním sledu podle katastrů. 
Hesla obsahují 14–15 údajů: katas-
trální území, číslo parcely, GPS sou-
řadnice, lokaci, vlastníka, fotodoku-
mentaci, popis, nápis - eventuálně s 
překladem, materiál, rozměr a rejs-
tříkové číslo, pokud je památka za-
psána v ústředním seznamu kultur-
ních památek České republiky. 

Publikaci o celkem 456 stra-
nách k vydání připravily pracovni-
ce magistrátu Jana Petrůjová a Jana 
Škrdlová, grafi ku a sazbu zajistily 
Eva Bystrianská a Veronika Bracko-
vá. Náklad publikace je 300 kusů, 
k dostání je v Turistickém informač-
ním centru na Masarykově náměstí 
za 550 korun. -tz-

Známé i neznámé drobné 
památky v jedné publikaci

Radnice vydala knihu zachycující nenápadná a přesto důležitá místa

PUBLIKA CI Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy pokřtil primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek  (vpravo) se svým náměstkem Radkem Popelkou (vlevo) společným přípitkem s autory knížky historikem Zdeň-
kem Jarošem a Ondřejem Stránským (uprostřed zleva). Foto: archiv MMJ

Jihlavská radnice dokončila rekon-
strukci hřiště s umělým povrchem 
u ZŠ Rošického (v areálu fotbalové-
ho stadionu).

„Na hřišti je po rekonstrukci nový 
podklad, drenáže, nový umělý povrch 
tzv. třetí generace, včetně nového lajno-
vání, granulátu a „zapískování“ hřiště. 
Součástí dodávky jsou nové záchytné 

„Umělé“ hřiště je po rekonstrukci
sítě a dvě nové branky,“ zrekapitulo-
val práce Ondřej Stránský z odboru 
správy realit. Radnice převzala také 
opravené střídačky, k hřišti navazují-
cí chodníky a dlažby. 

Dodavatelem byla fi rma JM Demi-
carr, s.r.o., ze Slavkova u Brna, která 
ve výběrovém řízení podala nejnižší 
cenovou nabídku 5.186.474,73 Kč 
bez DPH.

Provozní doba sportoviště:
od 1. dubna do 31. října - od 8.00 do 22.00 hod. 
od 1. listopadu do 31. března  - od 8.00 do 21.00 hod. 

Od 8.00 do 15.00 ZŠ E. Rošického 2,
od 15.00 do 18.00 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., a FKM VYSOČINA 

JIHLAVA, o.s.,
od 18.00 do 21.00 Malá kopaná Jihlava, o.s.
Soboty a neděle od 9.00 do 12.00 pro veřejnost. V ostatních časech je hřiš-

tě určeno pro FKM, FC, Malou kopanou a ZŠ Rošického. -tz-

Vodní ráj pořádá 
Vánoce s mývalem
Vodní ráj Jihlava přichystal pro své 

návštěvníky již třetí ročník kreativ-
ní soutěže pro děti nazvané Vánoce s 
mývalem. 

Malé i větší děti mohou celý pro-
sinec nosit k pokladnám aquaparku 
své výtvory. „Letos se bude soutěžit o 
nejzajímavější vánoční ozdobu. Za kaž-
dou z nich získají malí návštěvníci před 
vstupem do krytého areálu drobný dá-
rek a slevu na vstupném. Autoři pěti nej-
zajímavějších ozdob vyhrají pro své ro-
diny permanentku do bazénů na příští 
rok,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martin Málek. 

Vloni a předloni donesli dětští au-
toři do Vodního ráje během prosin-
ce několik desítek výtvorů medvíd-
ka mývala, symbolu Vodního ráje a 
SMJ, provozovatele aquaparku. Mezi 
výherci byly děti z celé Vysočiny.

Do konce roku také platí nabíd-
ka hodinového koupání zdarma pro 
narozeninové oslavence a 50% sleva 
na hodinové koupání pro ty, kteří v 
daný den slaví své jmeniny. -lm-

 


