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DĚTI si při slavnostním otevření mateřské školy Na Dolech ihned vyzkoušely darované hračky. Například zástupce zhotovitele stavby, společnost Podzimek a syno-
vé,  dětem daroval velký jeřáb a další hračky se stavební tematikou. Foto: Jakub Koumar

Jedinečná školka je otevřena!
Mateřská škola Na Dolech 

poskytuje jako jediná na Vyso-
čině internátní provoz.

Po necelých třech letech, kdy byl 
podepsán první dokument o spo-
lečném projektu města Jihlavy a 
největšího zaměstnavatele ve měs-
tě, společnosti BOSCH Diesel, se 
otevřely dveře do nové mateřské 
školy Na Dolech. Týden před zahá-
jením školního roku si novou škol-
ku společně se zástupci všech orga-
nizací, které se na stavbě moderní 
budovy podíleli, prohlédly i malé 
děti.

„Nedokáži popsat, jak hezká ta škol-
ka je. To totiž dokáží jen děti, které si 
tady kolem nás hrají, běhají a výska-
jí. Je však důležité si uvědomit, že celý 
tento projekt vznikl na základě spo-
lupráce města, místní architektonické 
kanceláře, místní stavitelské společnosti 
a lokálního zaměstnavatele. Je to prostě 

SPOLEČNÉ přestřižení pásky. Zleva: Stavbyvedoucí Zdeněk Novotný, ředitel staveb-
ní společnosti Martin Podzimek, ředitelka školky Ljubica Váchová-Nováková, náměs-
tek Petr Laštovička, primátorka Karolína Koubová, architekt Jaroslav Huňáček, jed-
natel BOSCH Diese Ralph Klaus Carle, ředitelka územního odboru IROP Renata 
Marková, ředitel pro český a slovenský region BOSH Diesel Milan Šachta. 
 Foto: Jakub Koumar

ci celého kraje Vysočina tkví v mož-
nosti přespání dětí, kterou ocení 
zejména rodiče pracující na nočních 
směnách.

Do stavby mateřské školy měs-
to investovalo necelých 85 milio-
nů korun, a to s finanční podporou 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Společnost BOSCH 
Diesel se zavázala po deset let finanč-
ně podporovat provoz školky milio-
nem korun ročně.

„Chceme, aby se Jihlava a Kraj Vyso-
čina staly přitažlivým místem pro chyt-
ré mozky, nejlepší talenty a vzdělané 
inovátory nových myšlenek. Z tohoto 
pohledu je investice do vzdělání dětí v 
předškolním věku nejen dobrou inves-
ticí do zajištění budoucnosti naše-
ho závodu, ale i dobrou investicí pro 
budoucnost nás všech,“ doplnil při 
úvodním proslovu ekonomický ředi-
tel společnosti BOSCH Diesel Ralph 
Klaus Carle.  -tz-

školka od nás pro nás, navíc postavena 
včas, a to za pouhých 353 dní,“ uve-
dl náměstek primátorky pro rozvoj 
města Petr Laštovička.

Kapacita školky je 100 míst, avšak 
75 z nich je vyhrazeno pro děti 
zaměstnanců společnosti BOSCH 
Diesel. Jedinečnost školky v rám-
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V České republice stráví 27 procent 
všech dětí více než dvě hodiny u po-
čítače denně. Nadváhou trpí 15 pro-
cent dívek a 25 procent chlapců, 80 
procent dětí nemá dostatek přiroze-
ného pohybu. 

Jihlava se rozhodla vrátit své děti 
zpátky do ulic. Primátorka města Ka-
rolína Koubová převzala záštitu nad 
kampaní Pěšky do školy, kterou or-
ganizuje spolek Pražské matky. Jejím 
cílem je zvýšit počet dětí, které se 
pravidelně dopravují do školy pěšky, 
a snížit tím dopravní zátěž před ško-
lami.

„Již nyní se ke kampani přihlásila na-
příklad základní škola Nad Plovárnou, 
kde se během Evropského týdne mobility 
uskuteční akce podporující zdravou ces-
tu do školy. Je to další krok k tomu udě-
lat ulice Jihlavy živější i bezpečnější. Děti 
si navíc po cestě do školy vytvoří vztah 
k městu a k jeho zákoutím. Může se to 
zdát triviální, ale dnešním dětem často 
chybí běžná komunikace s vrstevníky, 
protože je nahrazována komunikací přes 
mobil. Při cestě do školy se spolužáky při-
tom mají děti skvělou příležitost normál-
ně se bavit a řešit spolu svoje první pro-
blémy, což je zásadní pro jejich rozvoj,“ 
uvedla primátorka Koubová.

Kampaň Pěšky do školy s heslem 
„Budeš se mnou chodit?“ začala jako 
skromný projekt na třech školách 
v roce 2017. Od té doby se k ní začalo 
hlásit stále více dalších škol. Soustředí 
se především na podporu pěších cest, 
avšak cestování na koloběžce, kole či 
skateboardu se také počítá. Přihlásit se 
mohou školy, jednotlivé třídy nebo i 
rodiče, kteří chtějí se svými dětmi pod-
pořit bezpečné a zdravé prostředí před 
školou.

Města po celé republice se do kam-
paně zapojí při Evropském týdnu mo-
bility. Stejně tak Jihlava nebo městská 
policie, která preventivní akce na pod-
poru zdravého pohybu školáků pořádá 
po celý rok.

„Při Evropském týdnu mobility letos 
pořádáme spolu s Obchodním centrem 
Březinky již druhý ročník Minifestivalu 
bezpečnosti, kde učíme žáky pravidla bez-
pečnosti v okolí škol Demlova a Březinova. 
Zároveň strážníci po celý rok hlídají vyti-
pované přechody pro chodce před základ-
ními školami, a to každý den, při ranních 
příchodech do tříd,“ uvedla vedoucí sku-
piny prevence kriminality Městské poli-
cie Jihlava Květa Klimešová.

Neznalost pravidel  
neomlouvá

Kampaň Pěšky do školy souvisí také 
s udržitelnou mobilitou, která je dů-

Budeš se mnou chodit?
Jihlava se zapojí do kampaně Pěšky do školy

BROŽURA kampaně Pěšky do školy v poutavé grafice ukazuje na sebe navazující 
koloběh dvou různých druhů cesty do školy – pěšky a autem. Repro: archiv MMJ

ÚPRAVA okolí základní školy E. Rošického je jednou z priorit v rámci rozvojové-
ho programu Město přátelské k dětem. Foto: archiv MMJ

Nové parciální trolejbusy by měly na 
jihlavské silnice najet poprvé příští rok 
na podzim. Již nyní však podepsal Do-
pravní podnik města Jihlavy (DPMJ) 
nákupní smlouvu. Celkem sedm 
dvounápravových nízkopodlažních 
třídveřových parciálních trolejbusů 
typu ŠKODA 32 Tr a tři nízkopodlaž-
ní trolejbusy Škoda 32 Tr, budou stát 
necelých 129 milionů korun.

„Nejprve se předpokládá jejich na-
sazení na linku C, která se nově pro-
dlouží až na zastávku Kaufland, čímž 
dojde k propojení sídliště Březinky 
s obchodní zónou podél ulice Romana 
Havelky. Ve druhé polovině roku 2022 
by být současná linka 3 a část linky 12 

z Masarykova náměstí po Antonínův 
Důl převedena z autobusů na trolejbu-
sy,“ uvedl Radim Rovner, výkonný 
ředitel DPMJ.

Nákup nových parciálních trolej-
busů byl z většiny podpořen dotací 
z fondů Evropské Unie. Poprvé bu-
dou v Jihlavě k vidění při Evropském 
týdnu mobility, a to 22. září při Dnu 
otevřených dveří DPMJ.

„Návštěvníci si budou moci trolejbus 
Škoda 32 Tr detailně prozkoumat i ze-
vnitř, chybět ale nebude ani občerstvení a 
musím zmínit, že akce se bude konat za 
každého počasí, protože veškerá zábava 
bude ve vnitřních prostorách samotného 
podniku,“ pozval Radim Rovner. -tz-

ležitou součástí rozvoje města. Jihlav-
ské zastupitelstvo letos schválilo Plán 
udržitelné mobility na dalších 11 let, 
který mimo jiné obsahuje přestavbu 
dopravního hřiště u řeky Jihlávky.

„Aby se lidé naučili cestovat jinak 
než auty, je potřeba, aby se už od ma-
lička učili pohybu ve městě. K tomu 
ale musí mít místo, kde se naučí pra-
vidla alternativního cestování,“ sdělil 
náměstek pro oblast dopravy Petr 
Laštovička.

Rodiče tedy mohou pro výuku prv-
ních pravidel chůze po městě využít 
zmíněné dopravní hřiště. Kampaň 
Pěšky do školy však radí, aby i první 
cestu „naostro“ doprovodil dospělý a 
upozornil na konkrétní pravidla, která 
zvolená cesta obsahuje.

„Najděte si spojence. Střídejte se 
s ostatními rodinami, které bydlí poblíž. 
Můžete zkusit zorganizovat i tzv. pěši-
bus, tedy skupinu dětí, kterou doprová-
zí po domluvené trase dospělý a nabírá 
děti na určených zastávkách. Tak se 
můžete v doprovázení dětí střídat s více 
rodiči,“ píše se v metodické příručce 
kampaně Pěšky do školy.

Město pro děti  
a děti pro město

Zapojení města ke kampani pro 
zdravý pohyb dětí je dalším krokem 
pro vytvoření Jihlavy jako Města přá-
telského k dětem. Kroky ke splnění 
tohoto cíle, který si Rada města Jih-
lavy stanovila ve svém programovém 
prohlášení na začátku volebního ob-
dobí, jsou již nyní znatelné i v dalších 
částech města.

„Jedním z úkolů statutárního měs-
ta Jihlavy je vytvořit nový strategický 
plán na dalších deset let. Potenciál pro 
vyřešení problémů budoucnosti je hlav-
ně v našich dětech, oni budou za deset 
let sklízet to, co my teď zasejeme. Proto 
se chceme podílet na tom, jakým způ-
sobem je školy i samotný čas trávený 
ve městě připraví do života,“ vyjádřila 
primátorka.

Pilotním projektem jihlavského pro-
gramu Města přátelského k dětem je 
úprava širokého okolí ZŠ E. Rošické-
ho. Na začátku dalšího školního roku 
se děti zúčastní několika workshopů 
s architekty z kanceláře zpracující stu-
dii revitalizace okolí, které mají uká-
zat konkrétní kritická místa i jejich 
případný potenciál. Tak by se mělo 
okolí školy stát bezpečnějším pro pěší 
pohyb i příjemnějším pro venkovní 
pobyt.

Více o kampani Pěšky do školy na-
leznete na stránkách www.peskydo-
skoly.cz. -tz-

Parciální trolejbusy budoucnosti

NOVÝ typ trolejbusu Škoda 32 Tr, který koupí DPMJ, bude vystaven 22. září při 
Dnu otevřených dveří. Foto: archiv MMJ
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8. září 2019

Jihlavský půlmaraton

Jihlavská sportovní akce se letos 
uskuteční již po páté. Získává tak pří-
domek „tradiční“ a stejná bude i trať 
přes lesopark Heulos a areál Český 
mlýn.

Rodinný běh startuje v 10 hodin. 
Sólo běžci vyráží na půlmaraton ve 12 
hodin.

16. – 22. září 2019

Evropský týdEn mobility

Jihlavu opět pohltí Evropský týden 
mobility. Události kolem celého centra 
města budou jak pro nejmenší a malé, 
tak pro mladí i starší. Poslední den na-
víc pojede jihlavská MHD zcela zdar-
ma. Doprovodné akce však zaujmou 
nejen chodce, ale i běžce, cyklisty, plav-
ce nebo loďaře. Opět proběhne i sbírka 
kola a brýlí pro Afriku.

V krajském městě Jihlavě bydlí jen 
v městských podnájmech podle od-
hadu několik tisíc lidí, z nichž větši-
na jich má v místě nahlášen i trvalý 
pobyt, nebo jim v jeho zřízení nic 
nebrání. Odlišná je ale situace u dal-
ších tisíců nájemců v soukromých 
nemovitostech, kde se jejich přihlá-
šení k trvalému pobytu pronajíma-
telé mnohdy brání. Jejich obavy jsou 
ale podle odborníků zbytečné.

Obvyklým argumentem pronají-
matelů, kteří si nepřejí, aby jejich ná-
jemci, respektive podnájemci, měli v 
nemovitosti trvalý pobyt, je strach z 
exekutorů. 

Ten je přitom v dnešní době už po-
měrně zbytečný. „Exekuce movitého 
majetku se provádí zcela výjimečně a 
výnos z dražeb je minimální. Navíc to 
lze ošetřit tím, že se v rámci smlouvy 
podepíše předávací protokol, do něhož 

Trvalý pobyt v nájmu není problém

JIHLAVA vlastní 747 nájemních bytů a 409 bytů v bytových družstvech. Opravený 
nájemní dům v ulici Matky Boží 36 ve vlastnictví města. Foto: archiv MMJ

pronajímatel sepíše movitý majetek, 
který přenechává nájemci k užívání. 
Tím je jasně dáno, že nejde o majetek 
povinného v rámci případného exekuč-

ního řízení,“ vysvětlil vedoucí správ-
ního odboru jihlavského magistrátu 
Jan Vystrčil.

Jak dále upozornil, pronajímatelé, 

kteří odmítají možnost přihlášení k 
trvalému pobytu, staví své nájemce 
do krajně nepříznivé situace, neboť 
například sociální dávky lze vyřizo-
vat pouze v místě trvalého pobytu. 
Tito lidé pak musí cestovat často 
stovky kilometrů, pokud potřebují 
něco vyřídit.

Obecně platí, že takové ustanovení 
v nájemní nebo podnájemní smlouvě 
je nezákonné, a tedy právně nevyma-
hatelné. „Mnohem účinnější je upravit 
ve smlouvě lhůtu, ve které je nájemce po-
vinen po skončení nájmu přehlásit svůj 
trvalý pobyt jinam, a to například i pod 
smluvní sankcí. Je dále iluzorní myslet si, 
že úředníci evidence obyvatel zkouma-
jí v rámci přihlášení k trvalému pobytu 
kompletní text smlouvy, to skutečně není 
v našich možnostech. Pokud je smlouva 
platná a účinná, trvalý pobyt přihlásí-
me,“ dodal Jan Vystrčil.   -tz-

Město Jihlava má od 1. 8. 2019 ma-
nažera sociálního začleňování, který 
bude mít zároveň na starosti preven-
ci kriminality ve městě.

Tyto dvě oblasti bude na odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Jih-
lavy zajišťovat Michaela Jelínková, 
která dosud pracovala pod Oblastní 
charitou Jihlava – Diecézní charita 
Brno v projektech předškolního a in-
kluzivního vzdělávání.

„Od vytvoření této nové funkce si sli-
bujeme posílení a zlepšení v oblasti so-
ciálního začleňování v Jihlavě, kde se 
bude manažerka podílet například na 
tvorbě Strategického plánu sociálního 
začleňování. V oblasti prevence krimi-
nality bude mimo jiné spoluvytvářet 
aktualizovaný plán prevence krimina-
lity ve městě a úzce spolupracovat se 
státními a neziskovými organizacemi, 
které se touto problematikou zabývají,“ 
přiblížil náplň práce uvolněný rad-
ní pro sociální oblast Daniel Škarka. 
Pozice je zřízena na dobu určitou, a 
to tří let. -tz-

Město má nového 
manažera

MANAŽER pro sociální začleňování a 
prevenci kriminality  Michaela Jelínko-
vá. Foto: archiv MMJ

Vypovězení koaliční smlouvy ze stra-
ny KDU-ČSL zbylé tři koaliční strany 
(Fórum Jihlava, ODS, Žijeme Jihla-
vou!) respektují, a zároveň deklarují 
svou jednotu a platnost stávající koa-
liční smlouvy, i přes odchod lidovců.

Současně se stávající koalice ostře 
ohrazuje vůči zdůvodnění odchodu 
KDU-ČSL z koalice. Odmítáme tak-
též nařčení z možného poškozování 
zájmů města Jihlavy a jeho obyvatel. 
Fakta ohledně vedení soudního sporu 
dokazují nezbytnost výměny právní 
kanceláře a potvrzují nutnost a správ-
nost přijatých změn v oblasti vodohos-
podářství a řízení města.

Není pravda, že výměnou právního 
zastupování ve sporech o vodohospo-
dářský majetek ohrožují zastupitelé stá-
vající koalice úspěšné získání miliardo-
vého majetku. Stejně tak není pravdivé 
tvrzení, kterým argumentuje zastupitel 
Jaromír Kalina, že pouze jeden magistr 
advokacie, ředitel vodárenské společ-
nosti a on sám dokáží tento majetek 
městu úspěšně vymoci. Mrzí nás, že i 
po důkladných jednáních, přistoupil 
městský výbor KDU-ČSL na neprav-

Vyjádření FORUM Jihlava, ODS a Žijeme Jihlavou 
k vypovězení koaliční smlouvy ze strany KDU-ČSL

divou a hlavně nelogickou argumen-
taci svého předsedy a ukončil tím svou 
participaci na slibně započaté práci pro 
město Jihlavu.

Zmíněné „nepřijatelné výroky někte-
rých představitelů města vůči své stra-
ně a svému předsedovi“ neuznáváme 
jako relevantní důvod ukončení koa-
liční spolupráce. Tyto „nepřijatelné vý-
roky“ byly ze strany vedení města vždy 
reakcí na dezinformace šířené Jaromí-
rem Kalinou veřejným prostorem.

Podstatou celého sporu je výměna 
právní kanceláře, protože se potvrdily 
obavy z netransparentního řízení jak 
vodohospodářského sporu, tak měst-
ské společnosti, oboje pod taktovkou 
Jaromíra Kaliny. Vedení města má zá-
konnou povinnost takovou situaci řešit. 
Neochota Jaromíra Kaliny nastalou si-
tuaci přijmout a řešit nemá poškozovat 
dobré jméno KDU-ČSL, leč se tak děje.

Jaromír Kalina poté, co 25. 6. sám o 
své vůli rezignoval na pozici náměst-
ka primátorky, inicioval koaliční vy-
jednávání s jediným požadavkem, a 
to s požadavkem jeho opětovného 
návratu do funkce. Tedy do funkce, 
kterou mu nikdo nevzal, avšak kterou 
tak s oblibou dává všanc kdykoliv, kdy 
je potřeba vyvinout tlak. Ten samý 
Jaromír Kalina o měsíc později, 48 
hodin poté, co se koalice dohodla na 
podmínkách jeho návratu, rezignuje 
na koaliční smlouvu, a to bez vědomí 
KDU-ČSL.

Je pro nás opravdu obrovským zkla-
máním, že se tímto musíme zabývat 
v době, kdy práce nové koalice zača-
la měnit tvář našeho města, kdy jsme 
připravili projekty, které mohou vrá-
tit naše město mezi města příjemná, 
krásná a bezpečná. Zvedáme dlouho-
leté výzvy a začínáme je konečně ře-
šit: Územní rozvoj, revitalizace sídlišť, 
ekologickou stopu průmyslové zóny a 
tak dále. A při tom všem je jedno téma 
stále tak nedotknutelné, že jeden jedi-
ný člověk svým zvláštním přístupem 
stojí proti tomu, co se daří nyní konat, 
jen proto, že není schopen diskuze ani 
objektivní reflexe osmileté činnosti, 
která bohužel stále nepřinesla podstat-
ný výsledek.

Pro dny nadcházející však nadnáší-
me, že stávající koalice na půdorysu 
Fórum Jihlava, ODS a Žijeme Jihla-
vou! bude usilovat o další pokračová-
ní nastaveného směru, protože to je 
jediné zásadní hledisko pro skutečný 
rozvoj Jihlavy. Koalici bude třeba roz-
šířit, ale o způsobu, jakým se to stane, 
je v tuto chvíli třeba pečlivě diskutovat 
a zvážit, která z možných variant bude 
nejstabilnější a nenaruší již zmiňovaný 
způsob práce na rozvoji města.

karolína koubová, 
primátorka města Jihlavy

petr laštovička, 
náměstek primátorky

vít Zeman, 
náměstek primátorky 

V srpnu bude živo na periferiích 
města. Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. Zastupitelstvo města 
může prostřednictvím obecně závazné 
vyhlášky stanovit výjimky z doby noč-
ního klidu nebo noční klid pro určité 
akce zkrátit.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. Centrum má být plné lidí, kteří 
se baví, a budou se k nám díky tomu rádi 
vracet. Noční život však nesmí rušit míst-
ní obyvatele a jsou způsoby, jak vyjít obě-
ma stranám vstříc,“ uvedla primátorka 
města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice proto pomocí tis-
kových zpráv a Novin jihlavské radnice 
každý měsíc informuje, jaké akce mají 
dobu nočního klidu zkrácenou.

výjimky z doby nočního klidu, 
září 2019:

7. 9. Přijďte na koncert, pomůže-
te (Jihlavský amfiteátr – do 1 hodiny 
ráno)

4. 9. Letní kino na náměstí (Masary-
kovo náměstí – do půlnoci)

7. 9. Pístovská pouť (náves Pístov – 
do půlnoci)

15. 8. – 15. 9. Živé kino Jihlava 2019 
(různé lokality, více na ji-hlava.cz). -tz-

Výjimky z nočního klidu
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V roce 1997 nastoupila Silvie Čermá-
ková do Muzea Vysočiny Jihlava, kde 
pracuje dodnes. Dlouholetá zaměst-
nankyně prošla několika pozicemi – od 
průvodkyně po muzejního pedagoga. 
Po tři roky vedla také pobočku mu-
zea v její rodné Třešti. Život uprostřed 
kulturního dění nejen v Jihlavě zavedl 
absolventku Filozofické fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně až na místo 
Radní města Jihlavy. Silvie Čermáková 
se v současné době věnuje například 
projektu Inkubátor – Jihlava vzdělává 
kulturou, vytváří místa připravená pro 
snadné konání kulturních akcí a je ini-
ciátorkou nové podoby jihlavských Vá-
noc i letošního výročí sametové revolu-
ce, projektu Svobodná třicítka.

Aneta Hrdličková ז

Od Jihlavanů lze často slyšet vý-
rok, že to v městě nežije. Souhlasí-
te s tím?

V Jihlavě jsem od roku 1990 a ten-
to výrok slýchám nepřetržitě. Mrzí 
mě, že je tato mantra neustále opa-
kována. Jako člověk, který žije kultu-
rou, mohu říct, že jihlavská kulturní 
nabídka se po stránce obsahové, es-
tetické i kvalitativní stále zlepšuje. 
Jsem přesvědčena o tom, že pokud 
byste chtěla stihnout všechny kultur-
ní akce, které si zaškrtáte v kalendáři, 
tak nebudete mít dostatek volného 
času. Doufám, že se podaří tento po-
cit změnit a Jihlavě vtisknout atmo-
sféru vžité kultury, která do veřejné-
ho prostoru také patří.

Jak toho dosáhnout?
Jihlava je městem, které postrádá zá-

sadní životodárnou složku – studen-
ty z vysokých škol. Protože aktivity 
kolem studentského života vytvářejí 
zpravidla takové kulturní podhoubí. 
Vznikají spontánně a často nemají 
podobu velikých, hlučných, několika-
denních akcí. Jsou to komorní záleži-
tosti, které kulturní vnímání vtisknou 
mladým lidem, a město začne kul-
turou opravdu žít. Tomu by mohl jít 
naproti třeba projekt Jihlava vzdělává 
kulturou a vůbec celý záměr Jihlavu 
více tímto směrem otevřít.

Můžete projekt blíže představit?
Jihlava vzdělává kulturou je podle 

mne to neprogresivnější, co lze potkat 
nejen v Jihlavě, ale i v rámci celé České 
republiky. Je to krok za hranici běžné-
ho vyučování a zajímavý způsob jak do 
procesu vzdělání dostat skutečné zauje-
tí a skutečnou touhu po tom, dozvědět 
se víc. Spojení kulturních organizací a 
škol má obrovský potenciál i dobrou 
vzájemnou vazbu. Pro studenty to není 
jen strohá návštěva galerie bez smyslu-
plné náplně, která v člověku nic nezane-
chá. Setkání s autentickými osobnost-
mi a jejich prací, s využitím předmětů 
v opravdovém místě dění je intenzivní 
zkušenost, která přetrvá. A kulturní svět 
se stane součástí jejich života.

Což jistě koresponduje s novou 
strategií Jihlavy jako města přátel-
ského k dětem…

To je ten nejzásadnější důvod, proč 
mi dává smysl to, co dělám. Pokud 
utvoříme prostředí plné zážitků, 
které si mladí zapamatují do další-

Pokud utvoříme Jihlavu plnou zážitků, 
tak se do ní budou lidé rádi vracet

ho života, tak si utvoří k rodnému 
městu těsný vztah a budou se sem 
rádi v dospělosti vracet. Nikdy není 
pozdě na to, udělat si čas získat vztah 
k okolí. Prostředí města působí na 
všechny, a když si třeba představíte, 
jak se Jihlava změní jediným dnem, 
kdy město udělá BUSking, kdy uli-
ce ožijí dobrou muzikou, dáte mi 
za pravdu, že procházka městem je 
skutečně zážitek. Jde o to naučit se 
ve městě nejen pracovat, chodit na 
nákupy nebo do školy, ale naučit se 
v něm skutečně žít.

Tomu by měla pomoci i místa 
s kulturní připraveností?

Místa připravená pro kulturu, to 
je něco, co nosím v hlavě už hodně 
dlouho. Před třemi lety jsem spolu-
pracovala na vzniku kulturní strate-
gie a při participativních setkáních 
vznikla mapa, která zachycovala pro-
story, ve kterých lidé rádi tráví čas a 
kde by rádi kulturu viděli nebo sami 
dělali. Na základě toho jsme vygene-
rovali několik konkrétních míst, kde 
jsme se rozhodli snížit práh tak níz-
ko, jak je to jen možné. Cílem je, aby 
kdokoli s dobrým nápadem mohl na 
těchto místech uspořádat svoji akci 
bez zbytečného papírování a do ně-
kolika dnů. Slibujeme si, že díky to-
muto projektu najdeme dosud neob-
jevená místa i lidi. Tam, kde dosud 
bylo čtyři až pět vstupních doku-
mentů, bude teď jeden jednoduchý 
formulář, sdílený pro všechny dotče-
né odbory na úřadě.

Nebojíte se stížností na hluk?
Užití těchto míst je vázáno vše-

mi platnými vyhláškami a předpisy. 
Není zde překročitelná hranice noč-
ního klidu, ani prostor pro porušení 
vyhlášky o konzumaci alkoholu na 
veřejnosti. Pokud by někdo organi-
zoval událost, která by vyžadovala 
udělení výjimky, bude si to muset 
vyřešit standardním způsobem. Ale 
předpokládáme, že se na těchto mís-
tech budou konat spíše malé akce. 

Připojí se k těmto místům i Mo-
deta nebo Stříbrné údolí?

Jihlavou se nese informace, že 
letošní Vánoce budou výjimečné, 
můžete prozradit víc?

Chtěli bychom, aby tato nová podo-
ba Vánoc představila Jihlavu jako měs-
to setkávání. Vytvořit přívětivý prostor, 
ve kterém máte čas se zastavit a popo-
vídat si. Náměstí bude během zimních 
měsíců otevřené hlavně dětem. Sou-
částí nových Vánoc totiž bude mož-
nost si vzít na náměstí brusle a možná 
úplně poprvé v životě se projet po ledě 
kolem Mariánského sloupu.

A jak bude Jihlava letos slavit tři-
cáté výročí Sametové revoluce?

Jihlava se původně vůbec nerozhod-
la něco takového slavit. Z období před 
volbami nevzešlo nic, co by třicet let 
svobody připomínalo. Takže jsme se 
jako nově nastoupené vedení ocit-
li v ne zcela příznivé situaci. Jakákoli 
větší akce vyžaduje dobrou přípravu 
a nezanedbatelné finanční prostřed-
ky. Nebylo ani jedno a nám připadalo 
připomenutí těchto třiceti let jako vel-
mi důležitá věc. Já osobně to vnímám 
jako velmi naléhavé. V době, kdy se 
prosazují mnohé nedemokratické po-
stupy, se musí připomínat, že svoboda 
není samozřejmost a nelze očekávat, 
že ji místo nás někdo zařídí.

Tak vznikla Svobodná třicítka…
Ano, z této potřeby jsme postavili 

myšlenku Svobodné třicítky na dvou 
základních pilířích. Jeden má oslovit 
všechny, kteří stejně jako my vnímají 
důležitost toho si připomenout, že za 
svobodu musí být člověk stále ve střehu. 
Dát možnost těm, kteří se chtějí k výro-
čí Sametové revoluce přihlásit vlastním 
projektem a vytvořit tak pro Jihlavany 
společný kulturní program s mnoha 
druhy vyjádření. Proto jsme vymysle-
li takový virtuální kalendář akcí, který 
jsme nazvali Svobodná třicítka. Do to-
hoto živého kalendáře může vstoupit 
kdokoli a až do konce roku přidat ja-
koukoli akci s tím, že ji bude město skrz 
své mediální výstupy propagovat a pro-
střednictvím loga se připojí ke Svobod-
né třicítce. Jsem velmi ráda, že je už nyní 
v programu pestrá společnost, která za-
hrnuje koncerty, filharmonie, výstavy, 
autorská čtení, přednášky i divadelní 
formáty či happeningy.

A ten druhý zmíněný pilíř?
Druhým pilířem je Zeď svobody, 

tedy další z akcí, která se ke Svobodné 
třicítce přiřadí, a jejímž organizáto-
rem je město. Ke Zdi svobody ale ne-
chceme zatím moc prozradit, protože 
její podstatou jsou právě překvapující 
setkání. Vznikne ve spolupráci s Pet-
rem Píšou a bude to takové  skromné 
pokračování loňského Proletí 100letí. 
Měl by se změnit prostor na horním 
Masarykově náměstí tak, aby dal po-
cítit lidem, jaké to je, když o svobodu 
z ničeho nic přijdou. Bude to inter-
vence do veřejného prostoru, ale také 
do vlastních pocitů a postojů. Je pro 
nás důležité zasáhnout všechny ge-
nerace – ty, které vzpomínají, ty, které 
zapomněly, a hlavně ty, které by měly 
být v budoucnu ochránci i patrony 
svobody a demokracie. Bude to tro-
chu taková hra na vážno, ale určitě to 
bude stát za to!

Silvie Čermáková, radní města Jihlavy (ŽiJeme Jihlavou!)
 Foto: archiv MMJ

Modeta i Stříbrné údolí jsou pro 
nás velkou výzvou a příležitostí 
k tomu, aby se právě do těch neob-
jevených míst přivedl život města. 
Málokteré centrum má tak krásný 
klidový prostor a je potřeba od-
krýt jeho příběh. Právě teď neplá-
nuji jeho připojení k místům s kul-
turní připraveností, ale otevírá se 
možnost například využít Stříbrné 
údolí pro virtuální rodinnou hru 
Skryté příběhy.

Jakým je vlastně úřad pořadate-
lem akcí?

Myslím si, že město akce, kte-
ré má takzvaně na triku, pořádá 
s maximálním nasazením a využi-
tím celé kapacity svých úředníků. 
To ale není šťastná situace, protože 
úředníci, kteří se věnují často orga-
nizaci velkých akcí, jsou nadměrně 
zatíženi a mají ještě mnoho dalších 
povinností. Nejenom, že je to vysi-
lující, ale brzdí to i samotný úřad. 
Pokud bude mít město vlastní orga-
nizaci pro kulturu a cestovní ruch, 
navíc s odborníky, kteří dokáží být 
dobrými organizátory i propagáto-
ry, tak se jistě jeho značka i kulturní 
zázemí posílí.

Co by tedy mohla nová organi-
zace pro kulturu a cestovní ruch 
městu přinést?

Pokud bude mít odborníky, kte-
ří dokáží dobře předat informace o 
městském kulturním dění i jeho za-
jímavostech, mohou mimo jiné za-
ujmout pro spolupráci také ostatní 
aktéry ve městě, jako jsou podnika-
telé, velké firmy a další externí orga-
nizace. Je to i způsob jak zkvalitnit 
systém dotací, který leží v současné 
chvíli především na veřejných finan-
cích. Lze transparentním způsobem, 
a to například prostřednictvím kul-
turního fondu, pomoci sponzorům 
vstoupit do veřejného prostoru a na-
bídnout možnost vlastní prezentace 
s tím, že jsou spojeni právě s prestiží 
jihlavské kulturní značky. Tento sys-
tém by dokázal navázat i na regionál-
ní vazby a mohl být pro Jihlavu i pří-
nosem ekonomickým.
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s
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4 Mbit/s
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně
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www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Členové vedení města Jihlavy společně s dalšími hosty vzpomněli na začátku 
srpna u památníku v jihlavské Tyršově ulici na oběti justičních vražd z padesátých 
let minulého století. na fotografii mává pamětník a bývalý politický vězeň Karel 
linhart z Konfederace politických vězňů, který mívá na podobných setkáních pou-
tavá vzpomínková vyprávění.

SkaTeparK ve volnočasovém areálu Český mlýn má nový kabát. na nové bar-
vy do betonového bazénu město přispělo částkou 20 tisíc korun. po čerstvě na-
třeném povrchu se jako první projeli mladí skejťáci i zkušení veteráni při závodu 
Skate local Contest vol. 10. Závod se uskutečnil za finanční podpory města na 
konci srpna a jeho organizátorem byl oddíl skateboardingu SK Jihlava.

Jihlava nabízí sprejerům dvě legální plochy pro graffiti. první plochou je opěrná 
zeď na ulici Mostecká a druhou je fasáda objektu vlevo od železniční stanice Jihlava 
město, který magistrát odkoupil v minulosti od Českých drah. „Jihlava musí mít mís-
ta, kde se mohou street artisté realizovat a neobávat se přitom policejního postihu,“ 
vyjádřila primátorka Jihlavy Karolína Koubová. Foto na straně: archiv MMJ

horKé léto a nedostatek vody během prázdninových dní ovlivňuje zejména ži-
voty zvířat. Těžký život mají například ptáci, kteří se rozhodli roztáhnout svá kří-
dla v městské betonové džungli. pomoci s dodržením pitného režimu jim ale může 
každý z nás. a to například výrobou pítka podobného tomu, který leží pod stro-
mem na náměstí Svobody.

vdova po sochaři Janu Koblasovi, paní Sofie Koblasa, poskytla z pozůstalosti ex-
ponáty k výstavě v domě Gustava Mahlera. atmosféru stylizovaného ateliéru bě-
hem prací na pomníku a parku Gustava Mahlera nyní dotváří autentické pracovní 
náčiní mistra včetně malířských štětců, špachtlí či dóz od barev. K vidění je i Kobla-
sova ochranná přilba či kožené rukavice.

ŽivoT pro život. Sněhově bílé žampiony jsou ukryty pod stromem nejen na ná-
městí svobody. Jejich čistotou se ale nenechte zmást, sbírat houby na veřejných 
prostranstvích se nevyplácí. vyvýšeniny v trávě totiž často lákají čtyřnohé domácí 
mazlíčky k uvolnění právě na jejich klobouky. do hub ale ani nekopejte, starají se 
totiž o přirozený rozklad biologického materiálu.

Skejťáci v novém

Vzpomínkové vyprávění

Plochy pro sprejery

Přírůstky v expoziciMěstské houby

Dejte napít ptákům
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Šlehané podmáslí

Moravia Lacto představuje výrobu podmáslí

Kysané výrobky se v mlékár-
ně Moravia Lacto a.s. vyrábí 
několik desítek let. Jedním z 
takových je kysané podmás-
lí. Tento výrobek je pro 
nás tak významný, že jsme 
kvůli němu v roce 2017 
zprovoznili novou tech-
nologickou linku a upravi-
li jsme jeho recepturu tak, 
abychom stabilizovali jeho 
kvalitu. Výrobek nazývá-
me šlehané podmáslí, což 
poukazuje na specifický 
výrobní proces. Jak již název 
říká, základní surovinou je 
podmáslí, získávané jako ved-
lejší produkt při výrobě másla. Je to 
surovina, která obsahuje výživově 
významné látky, jako 
jsou třeba fosfolipidy.

Výroba začíná tak, 
že se podmáslí smí-
chá s mlékem, aby se 
upravil obsah tuku na 
výsledné 1 %. Vzniklá 
směs je ošetřena tepel-
ným záhřevem – pasterací, 
která zajišťuje zdravotní nezá-
vadnost mléka (to znamená, že 
likviduje bakterie, které mohou způ-
sobovat nemoci, jako jsou například 
Salmonella nebo Listeria). Poté je směs 
zchlazena na zakysávací teplotu a jsou 
přidány vyšlechtěné bakterie mléčného 
kysání. Po prokysání obsahuje podmás-
lí miliony vyšlechtěných mikroorganis-
mů skládajících se z rodů Lactoccocus, 
Leuconostoc, Lactobacillus, Strepto-
coccus a Bifidobacterium. Kysání trvá 
až 16 hodin, kdy je laktóza bakterie-
mi přeměněna na kyselinu mléčnou. 
Výsledkem je vytvoření pevné sraženi-
ny kysaného podmáslí.

Po prokysání je zahájen proces šlehá-

ní, a nakonec se šlehané 
podmáslí chladí na teplo-
tu stáčení. Ta je důležitým 
faktorem pro vytvoření 
správné konzistence v 
obalu. Po dochlazení je 
výsledný produkt stá-
čen na moderní lince 
pro balení do kartono-
vých obalů Pure-Pak a 
je skladován ve chlaze-
ném skladě při teplotě 
od 2 do 8 °C. Všechny 
výrobní kroky i finální 
výrobek prochází kon-
trolou v naší laboratoři, 

aby byla u výrobku zajiště-
na stálá kvalita.

 Šlehané podmáslí vyrábíme také 
v ochucených variantách. Před 

zahájením balení je k 
našlehanému pod-

máslí dávkována 
ochucující ovoc-
ná příchuť. Mezi 
další produkty 
vyráběné obdob-
ným procesem 
patří kefírové mlé-
ko obsahující navíc 

vyšlechtěné kultury 
kvasinek, které výrobku dodávají 

specifické senzorické vlastnosti. Kefíro-
vé mléko vyrábíme také v bezlaktózo-
vé variantě, kdy je laktóza enzymaticky 
rozštěpena na glukózu a galaktózu.

Šlehané podmáslí je lahodné, má jem-
nou hladkou strukturu, nízký obsah 
tuku (1 %), obsahuje minerální látky, 
vitamíny a probiotické kultury. Ochu-
cené varianty obsahují opravdové kous-
ky ovoce a jsou bez umělých barviv.
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Odbor dopravy jihlavského magis-
trátu začíná opravovat chodníky spe-
ciální metodou, která zadrží vodu v 
krajině. Odbor životního prostředí 
v letních měsících omezil sečení. 
Odbor rozvoje města se přiklání k 
novým projektům, které využívají 
obnovitelné energie. Magistrát měs-
ta Jihlavy na současné problémy se 
suchem nezapomíná a snaží se s vo-
dou pracovat napříč všemi odbory i 
navenek.

„Než dojdeme k tomu, abychom 
omezovali občany vyhláškami, máme 
velký prostor k tomu, abychom hos-
podárně zacházeli s vodou, na kterou 
dosáhne samo město. Je tedy nutné v 
současné době komunikovat s velkými 
developery ohledně rozumného zachá-
zení s vodou,“ uvedl náměstek primá-
torky pro oblast životního prostředí 
Vít Zeman.

„Město musí při současném suchu vy-
užít všech prostředků, jak s vodou ro-
zumně zacházet. Přesto je potřeba také 
vyzvat obyvatele – nezneužívejte vodu. 
Přestože z kohoutku stále teče, není sa-
mozřejmostí. Používejte na zalévání 
svých květin například vodu, kterou 
myjete ovoce. Zachytávejte dešťovou 
vodu do sudů. Nenapouštějte pitnou 
vodou bazény a nemyjte jí auta. A po-
kud vám někde voda zbude, zalévejte s 
ní třeba svůj oblíbený strom za domem. 
Dopad klimatických změn lze zmírnit 
pouze společným úsilím,“ vyzvala pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Chodníky místo konví
Během letošních prázdnin změnili 

pracovníci odboru dopravy přístup k 
výstavbě nových chodníků. Pilotním 
projektem je rekonstrukce zhruba 
200 metrů chodníku na ulici Jirásko-
va, který počítá se zadržováním vody 
v krajině.

„V jednom úseku budou srážkové 
vody z chodníku odvedeny do vsakova-
cího žlabu, který bude vyplněn hrubým 
kamenivem tak, aby voda nestékala ze 
stráně na vozovku a nekončila v kana-
lizaci, ale aby se zadržela a zavlažila 
kořeny stromů,  které rostou ve svahu 
mezi chodníkem a vozovkou. Ke konci 
dalšího úseku bude poté vytvořen malý 
poldr, kde se voda vsákne,“ uvedl ná-
městek primátorky pro oblast dopra-
vy Petr Laštovička.

Pozastavené sečení  
a pomalé zalévání

Stejně jako to loňské, i letošní su-
cho donutilo pracovníky odboru 
životního prostředí pozastavit letní 
sečení. „Vlhkost vzrostlé zeleně chladí 
okolní prostředí, silné a husté kořeny 
zadržují vodu v krajině a navíc vyš-
ší porost tak rychle neusychá. Navíc 
si lze na Březinkách za garážemi a u 
Českého mlýna všimnout květnatých 
luk, které se sečou jen dvakrát ročně 
systémem seno/otava,“ uvedl náměs-
tek primátorky pro oblast životního 
prostředí Vít Zeman.

Speciální prostředky se musí v sou-
časné absenci vody používat také při 
zalévaní mladých stromků v parném 
centru města. Bystří kolemjdoucí si 
mohou povšimnout zelených pytlů, 
které jsou kolem některých stromů. 
Jsou to zavlažovací vaky s děrovaným 
dnem, které vodu dostávají rovnou 
ke kořenům. Stromy mají potřeb-
nou zálivku v přesných frekvencích a 
voda se tak zbytečně nevypařuje.

Ekologicky šetrná školka
V srpnu byla dokončena stavba 

Mateřské školy Na Dolech. Ekolo-
gicky šetrná školka je díky internát-
nímu provozu v České republice je-
dinečnou. Budova školky je navíc 
navržena s téměř nulovou spotřebou 

energií při využití moderních tech-
nologií.

„Jihlava podporuje podobné projek-
ty, které se ekologicky šetrnou varian-
tou výstavby počítají. Základem jsou 
chytré střechy, které zadržují dešťovou 
vodu nebo solární panely, které podpo-
rují přívod elektrické energie,“ doplni-
la primátorka Karolína Koubová.

Šetření vody z bazénů
Město jde svým obyvatelům pří-

kladem, proto se bude hospodárně 
užívat také voda z bazénů E. Rošic-
kého a z Vodního ráje. „Přestože lidi 
vyzýváme k šetření vodou při napouš-
tění bazénů, tak chceme, aby lidé měli 
alespoň někde možnost se v létě svla-
žit,“ odůvodnil Vít Zeman.

Kvůli hygienickým předpisům se musí 
voda v obou bazénech během provozu 
měnit. Dosud se vylévala do kanalizace, 
již nyní však vedení města jedná s velký-
mi společnostmi o jejím dalším užití.

„Zužitkování vody z bazénu by 
mohlo vyřešit několik palčivých pro-
blémů, které nás ohledně šetření u 
větších společností trápí. Město by jim 
tuto vodu, samozřejmě po úpravě, na-
bídlo k průmyslové spotřebě,“ doplnil 
Vít Zeman.

Omezení výstavby vrtů
Podkladem pro nová opatření proti 

suchu je rozsáhlý přehled všech vod-
ních zdrojů. Ty mimo jiné ukazují, že 
kromě povrchové chybí i podzemní 
voda. Zástupci Jihlavy proto spolu-
pracují s Výborem pro životní pro-
středí Poslanecké sněmovny České 
republiky. Výstupem by měl být zá-
kon, který omezí výstavbu podzem-
ních vrtů i čerpání podzemní vody.

„Zem je provrtaná a usychající stro-
my jsou toho důkazem. Problém je po-
třeba řešit celorepublikově, ve spoluprá-
ci se státními orgány, které si uvědomí 
situaci a začnou dělat rozumná opat-
ření,“ sdělil náměstek primátorky pro 
oblast životního prostředí.

Propojení s ostatními 
městy

Jak bylo řečeno, důležitou součástí 
boje proti suchu je pospolitost měst 
z celého kraje. Státní fond životního 
prostředí proto vypsal výzvu, která 
má podpořit propojování vodohos-
podářských soustav a strategických 
projektů v rámci krajů po celé re-
publice.

„Již nyní jsme domluveni s vodohospo-
dářskou společností v Havlíčkově Brodě, 
že se řádem napojíme na zdejší průmys-
lovou zónu. V příštích letech tedy bude 
nutné vypracovat studii, která by řešila 
rozsah potřebného napojení. Snažíme se 
udělat maximum, abychom mohli mít 
příští rok polovinu trasy hotovou,“ uve-
dl náměstek pro oblast rozvoje města 
Petr Laštovička.

Spolupráce jihu Moravy
Primátorka Jihlavy Karolína Kou-

bová se navíc začátkem července sta-
la ambasadorkou projektu Akademie 
věd ČR a statutárního města Brna s 
názvem SUWAC, jehož hlavním cí-
lem je trvale udržitelné hospodářství 
s vodou v celém povodí řeky Dyje.

„Spolupráce na akademické úrovni 
v rámci celého povodí je pro tento boj 
zásadní. Půjde hlavně o definování 
stavebních prací v rámci rozumného 
zacházení s vodou, zásahy do krajiny 
či čerpání dotací. Přidanou hodnotou 
je však vzájemné sdílení dobré praxe a 
řešení situace v celém prostoru od Jihla-
vy na východ,“ doplnila primátorka.

 -tz-

Město Jihlava vodou neplýtvá
Opatření proti suchu mění postupy napříč jihlavským magistrátem

ZÁKLADEM MŠ Na Dolech je střecha, která zadržuje dešťovou vodu a solární 
panely, které podporují přívod elektrické energie. Foto: archiv MMJ

REKONSTRUKCE  chodníku na ulici Jiráskova počítá se zadržováním vody v 
krajině. Foto: archiv MMJ

U ČESKÉHO mlýna si lze všimnout 
květnatých luk, které se sečou jen dva-
krát ročně systémem seno/otava.

 Foto: archiv MMJ
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Altoma HB s.r.o., Na Ostrov  28, 580 01 Havlí k v Brod

tel.: 569 422 522, fax: 569 422 523 www.altomahb.cz

2.890 Kč

AKČNÍ CENA

Pro více informací prosím volejte 734 744 266 nebo navštivte stránky www.autovysocina.cz.

Jedinečný Volkswagen 
operativní leasing.

● Připravíme nabídku na míru pro každého — soukromé osoby, firmy a podnikatele
● Financování formou operativního leasingu je nejrychlejší cesta k novému vozu
● Pronájem vozu si sjednáte na předem dohodnutou dobu, po kterou měsíčně platíte fixní splátku
● Ve fixní splátce máte kompletní náklady a víc nemusíte řešit
● Získejte dodatečné slevy pro větší firmy

Neváhejte využít výhodnou nabídku operativního 
leasingu na širokou škálu vozů Volkswagen!

Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Kombinovaná spotřeba a emise CO�: 3,8�8,1 l / 100 km, 87–185 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01  Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz
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Nová zastávka od srpna zdobí ná-
ves pod kapličkou v Popicích. Bezba-
riérové nástupiště nahradilo stávající 
dřevěnou čekárnu. Zastávku postavila 
společnost Fortis spol. s. r. o. na zákla-
dě projektové dokumentace za nece-
lého půl milionu korun.

„Nové nástupiště navazuje na stávají-

cí kamennou opěrnou zeď pod kaplí a je 
provedeno z betonové zámkové dlažby,“ 
uvedl náměstek primátorky pro oblast 
rozvoje města Petr Laštovička.

Na stavbu byla poskytnuta dotace 
z Fondu Vysočiny – Obnova venkova 
Vysočiny 2019 ve výši 127 tisíc korun 
včetně DPH. -tz-

Nová zastávka v Popicích

Letní jízdní řád na trolejbusových 
linkách A, B, C, D a F bude platit 
až do 13. září 2019. Letní provoz se 
o dva týdny prodlouží z provozních 
důvodů, jak uvedl výkonný ředitel 
Dopravního podniku Jihlava Radim 
Rovner.

„Ranní trolejbusové linky, které sváží 

děti do základních a středních škol, bu-
dou po celou dobu mimořádného pro-
vozu posíleny dalšími vozy. Školáci se 
tedy při cestě do školy nemusí tlačit do 
prvních vozů, hned za nimi totiž bude 
stát ještě jeden trolejbus, který pojede 
po stejné trase,“ doplnil Radim Rov-
ner. -tz-

POD KAPLÍ v Popicích je nová zastávky za necelých 500 tisíc. Foto: archiv MMJ

Letní jízdní řády trolejbusů 
budou platit až do 13. září

jihlava.cz/bezodpadu

Planeta není naše.
Odpad ohrožuje Zemi.
Sniž jeho množství.  
Nakupuj jinak.

Změň to. Změň se.

Průměrné roční množství
směsného odpadu
za dvě osoby 
na skládce v Henčově. 

Největší investice města, jako zřizo-
vatele, spolkly během letních prázdnin 
opravy v ZŠ Křížová.

„Jedná se o dva projekty. Prvním je re-
konstrukce vzduchotechniky ve školní ku-
chyni a akustické úpravy ve školní jídelně, 
kde se začalo 24. 6. a opravy za zhruba 
2,5 milionu korun skončí 26. 8.,“ uvedl 
náměstek pro rozvoj města Petr Laš-
tovička. 

Druhým projektem jsou akustic-
ké úpravy tělocvičny ZŠ Křížová za 
bezmála dva miliony korun, které 
začaly rovněž 24. 6. a potrvají nej-
déle do 20.9. Město ale předpoklá-
dá předání ve zkráceném termínu 
dříve.

Zároveň probíhá také rekonstrukce 
sociálního zařízení ZŠ Kollárova. Sta-

vební úpravy za 800 tisíc korun se tý-
kají sociálního zařízení, které sloužily 
pro mateřskou školu.

Předláždění se dočká chodník u ZŠ 
speciální a Praktické školy v Jihlavě na 
Březinkách, kde výměna dlažby přijde 
město na 130 tisíc korun.

Město nechalo také opravit skleníky 
ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova, kde pře-
broušení a nátěr konstrukce, přesklení 
a opravy podlah vyšly magistrát na ne-
celý milion korun.

Opravy se dočkala rovněž areálová 
komunikace ZŠ T. G. Masaryka. Do 
výměny podkladu a povrchu komuni-
kace mezi školou a hřištěm město in-
vestovalo 1,5 milionu korun. Všechny 
opravy se obejdou bez posunu začátku 
školního roku. -tz-

Opravy jihlavských škol finišují

ZŠ KŘÍŽOVÁ se dočkala opravy za zhruba 2,5 milionu korun a skončila 26. srp-
na. Foto: archiv MMJ
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Bez závazku

Akce platí do 31. 10. 2019

Optický

internet

350 Kč

100/100

450 Kč

+ DÁREK
PRO KAŽDÉHO

NOVÉHO 
ZÁKAZNÍKA

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25

Mb/s
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Opoziční zastupitel za KSČM 
Pavel Šlechtický odpovídá na 
otázky, jak se mu pracuje v sou-
časném zastupitelstvu, čemu 
se přednostně věnuje a jak vidí 
rezignaci náměstka Kaliny.

Lubomír Maštera ז

Na funkci rezignoval náměstek Jaro-
mír Kalina z KDU-ČSL. Znamená to 
podle vás ohrožení koalice nebo jde 
jen o výměnu na pozici náměstka?

Nevím, co si mám o tom myslet. Je 
to cirkus s řadou úletů. Rada města 
změnila advokátní kancelář zastu-
pující město ve sporu o vodohos-
podářský majetek. Tento návrh byl 
podán tak zvaně na stůl. Někdo o 
tomto návrhu předem věděl, někdo 
na příklad pan Kalina nikoliv. 

A pak to šlo samospádem. Pan Ka-
lina okamžitě rezignoval na funkci 
náměstka  primátora. Zbylé vedení 
města  vysvětlovalo své jednání nej-
dříve nedostatkem času a pak ztrátou 
důvěry v pana Kalinu v důsledku ja-
kéhosi jednání na narozeninové pár-
ty u ředitele Jihlavských vodovodů.  

Aktéři této párty se pak navzájem 
obviňují ze lži. Lidovci chtějí zpát-
ky náměstka Kalinu a kladou si další 
podmínky. Za jakou cenu se chce tato 
koalice udržet?

Jste dlouholetý zastupitel města. 
Jak se vám pracuje v posledním za-
stupitelstvu?

I v tomto zastupitelstvu se mi pra-
cuje normálně. Práce v zastupitelstvu 
mě stále baví. Jinak bych ji nedělal. 
Snažím se na zastupitelstvo připravit 

a pak pokud možno věcně diskutovat. 
Zastupitelstvo je podle mého názo-

ru vždy o diskusi a nemělo by se za-
betonovat na pozici na jedné straně 
koalice a opozice na  straně druhé. 

Pak to vypadá, že se mluví k hlu-
chým, či spíše k hluchoněmým.  Mi-
mochodem to poškozuje zejména 
zastupitele z koalice, kteří se na za-
stupitelstvu příliš proto nevyjadřují.  

Návrhy do zastupitelstva by se 
měly posuzovat podle toho, co obsa-
hují a ne kdo je předkládá. 

Osobně nemám problém podpořit 
dobré návrhy koalice. Bohužel zatím 
jich mnoho nebylo. Naopak návrhy ko-
alice zejména v personální, ale i v kon-
cepční oblasti jsem podpořit nemohl. 

Čemu se hodláte ve zbývajícím 
funkčním období prioritně věno-
vat?

Zbývající funkční období toho-
to zastupitelstva bude ještě dlouhé.  
Přes tři roky. Čas se však krátí a běží 
o závod, kterému těžko budeme sta-
čit. Jsme programovou stranou a bu-
deme proto usilovat o naplnění na-
šeho volebního programu  a naopak 
odporovat návrhům  s naším progra-
mem neslučitelným. 

Osobně se chci věnovat sociál-
ní oblasti,  která je mi  velmi blízká. 

Zastupitel Pavel Šlechtický: Dobrých 
návrhů koalice nebylo mnoho

Pavel 
Šlechtický

První plochou je opěrná zeď na ulici 
Mostecká a druhou je fasáda objektu 
vlevo od železniční stanice Jihlava měs-
to, který magistrát odkoupil v minulosti 
od Českých drah. Na těchto plochách 
mohou členové této komunity svobod-
ně tvořit bez obavy z postihu.

„Samozřejmě neočekáváme, že tyto 

dvě legální plochy vyřeší problém van-
dalismu ve městě. Zároveň si ale uvědo-
mujeme, že by tu měla být místa, kde 
se mohou street artisté realizovat a ne-
obávat se přitom policejního postihu,“ 
uvedla primátorka města Karolína 
Koubová. Legálně vyčleněné plochy 
určené pro graffiti mají i partnerská 

Dvě legální plochy pro graffiti

SPREJEŘI mají v krajském městě k dispozici dvě místa, kde mohou legálně tvořit 
-  opěrná zeď na ulici Mostecká a druhou je fasáda objektu vlevo od železniční 
stanice Jihlava město. Foto: archiv MMJ

Jihlavskému školství se zachováním 
jeho dobré úrovně. Podpoře měst-
ské hromadné dopravy s navýšením 
dotace města, aby jako v řadě jiných 
měst byla pro děti do 15 let jihlav-
ská veřejná doprava zdarma. Rozvoji 
města. 

Přestože jsem nepodpořil  zbou-

rání stávajícího zimního stadionu 
a jeho novou výstavbu na stejném 
místě respektuji  většinové rozhod-
nutí zastupitelstva a udělám vše, aby  
to dobře dopadlo. Snad nemusím 
zdůrazňovat, že mé rozhodování v 
zastupitelstvu by mělo prospět obča-
nům Jihlavy.

JEŽČÍ zápisník A5 s motivy z komiksu O JEŽKOVĚ – O JIHLAVĚ od autorky 
originální městské grafiky Evy Bystrianské seženete na recyklovaném papíře za 35 
korun v Turistickém informačním centru. PS: Bodliny Kamila a Marie nepíchají! 

 Foto: Eva Bystrianská

Blok s bodlinami

města Jihlavy, například ukrajinský 
Užhorod. V minulosti mohli sprejeři 
využívat ještě podchod v sídlišti Bře-
zinky, kde ale tato možnost přestala 
platit po jeho opravě v roce 2015.

Povolením dvou legálních ploch 
pro legální tvorbu graffiti Jihlava nic-
méně neschvaluje tuto činnost na 
žádných jiných místech ve městě. 
Proti nelegálním sprejerům Jihlava 
bojuje dlouhodobě. 

Město se potýká s nápisy (taggy) 
sprejerů na mnoha místech, na-
příklad na nemovitostech ve svém 
vlastnictví, zastávkách, označnících 
i na hradbách a jiných památkách v 

Městské památkové rezervaci. 
Menší nápisy odstraňují údržbáři na 

náklady města, ty větší předává stejně 
jako soukromníci Městské policii k 
šetření. Pokud se autor takového ná-
pisu nalezne, tak je skutek hodnocen 
jako přečin a musí vlastníkovi objek-
tu vyplatit náklady na odstranění, čas-
to se však viník nenajde, a tak je musí 
město odstranit na vlastní náklady. 

Nápisy jsou odstraňovány písko-
váním, které orientačně stojí 300 
korun na metr čtvereční. Do odstra-
nění nápisů ročně město vynakládá 
kolem 50 tisíc korun a průměrně řeší 
se státní policií sedm případů.  -tz-



 STRANA 16 Zaměstnání NJR - ZÁŘÍ 2019



 STRANA 17 Zaměstnání / Inzerce NJR - ZÁŘÍ 2019

Nástup ihned!

Kontakt:  
 
ADECCO          
Tel.: +420 724 611 621     
E-mail: adecco@bosch.com
 
GRAFTON        
Tel.: +420 720 748 837     
E-mail: grafton@bosch.com

LEPŠÍ PRÁCE  
Tel.: +420 702 038 003     
E-mail: lepsiprace@bosch.com
 
TRENKWALDER         
Tel.: +420 739 685 500     
E-mail: trenkwalder@bosch.com

Nástupní prémie  

pracovníky do výroby v profesích:

Montážní dělník 

                 

Obsluha CNC strojů 
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Alena Tkadlečková se před lavice 
školáků dostala v devadesátých le-
tech. V pohodové porevoluční atmo-
sféře a s nadějí v další vývoj školství 
odešla na mateřskou a během něko-
lika dalších let vychovala čtyři děti. 
Následný nástup do školství ji však 
překvapil – od revoluce se nic pod-
statného nezměnilo. „Šla jsem tehdy 
na přednášku Jihlava mluví o vzdělá-
vání, kde Ondřej Hausenblas mluvil o 
tom, že nemáme chodit do soukromé-
ho školství, ale proměňovat to veřej-
né,“ říká Alena Tkadlečková. A tak 
se postavila před tabuli v jihlavské 
škole s přízviskem „pohodová a tvo-
řivá“ – na ZŠ Havlíčkova. Normy a 
striktní pravidla ji však donutily se 
od veřejného školství opět vzdálit. 
Slzy v očích, které měly „její“ děti při 
posledním rozloučení, však dokazují, 
že si alespoň mladé duše svou inova-
tivní výukou získala.

Aneta Hrdličková ז

Jste zaměřena na projektovou vý-
uku, co to znamená?

Učivo prvouky, vlastivědy nebo 
přírodovědy se uspořádá do měsíč-
ních smysluplných celků - témat, kte-
rá pronikají i do ostatních předmětů. 
Pak se celý měsíc tématu věnujeme, 
a to teoreticky, tedy hledáním infor-
mací v knihách, učebnicích, na in-
ternetu nebo ve filmech, na jejichž 
základě připravujeme prezentace, 
plakáty, vedeme diskuze, děláme an-
kety, hrajeme scénky… A také prak-
ticky, což znamená, že vyrážíme do 
terénu za odborníky i pamětníky, 
na konkrétní místa, prostě do živé-
ho světa. Vrcholem bývá celodenní 
výprava, kde se propojuje prožívané 
téma, společenství třídy i cestování. 
Podstatné je, že jde o učení v souvis-
lostech, které děti nutí kriticky pře-
mýšlet, tvořit otázky, spolupracovat 
v týmech. Za velmi důležité považuji 
vycházet ze zdí školy a učit v reálném 
světě. Podle mých zkušeností se tím 

O proměně veřejného školství

v dětech vytváří pozitivní vztah ke 
vzdělávání, zájem o své okolí i o sebe 
navzájem. 

Co jste například probírali?
Jedním z měsíčních témat pro žáky 

páté třídy bylo například Moc a bez-
moc válek. Zaměřili jsme se na 2. svě-
tovou. Motivační úvod nám zajistil 
místní historik Vilém Wodák, který 
nás vzal na ústřední hřbitov, kde nám 
u hrobů vyprávěl příběhy některých 
vojáků a jak to probíhalo tady v Jih-
lavě. Děti měly možnost se ho ptát a 
zapálit na hrobech svíčky. Poté jsme 
v knihovně zjišťovali, jak to vlast-
ně všechno vzniklo a co se kde dělo. 
Pak jsme se rozdělili do pěti skupin, 
každá z nich si vybrala jednu důleži-
tou bitvu, k  ní vyrobila plakát a při-
pravila prezentaci. A také pro ostatní 
vymyslela scénku nebo hru, která se 
odehrála venku, Na Skalce. Takhle 
jsme se třeba vžili do rádiových depe-
ší při bitvě o Británii, zaujal nás také 
příběh židovského kluka Petra Ginze, 
o němž jsme si přečetli knížku, zpíva-
li jeho písně, naučili jsme se i jednu 

hebrejsky. Vyvrcholením byla výpra-
va do Terezína, kde nám paní průvod-
kyně připravila speciální prohlídku 
k našemu tématu – procházeli jsme 
tak místy, na kterých byl i Petr. Z vý-
pravy nakonec děti zpracovaly článek 
do novin, který opravdu vyšel.

Nemáte problém s tím, že by se 
děti při výpravách chovaly neu-
kázněně?

Naopak! Třeba průvodkyně v Tere-
zíně se sama divila, jak zaujatě a za-
svěceně se děti ptají. Každá výprava 
má totiž své podmínky: děti se musí 
orientovat v tématu, znát trasu vý-
pravy, musí mít připravené otázky, 
v průběhu si psát poznámky nebo 
doplnit pracovní list. Jinak nejedou 
– a oni jet chtějí. Když je učivo pro-
pojeno se skutečným světem, navíc 
třeba ještě s jejich rodným městem, 
tak jsou zvídaví a sami navrhují dal-
ší možnosti, jak se přiučit, koho zná-
mého navštívit nebo třeba jenom 
sdílí vlastní poznatky od rodičů nebo 
kamarádů. Takto se nám ochotně 
otevíraly spousty dveří – od radnice, 

nemocnice, kostelů, rozhlasu, přes 
farmy, dílny, podniky až po domov 
pro seniory. Často se zapojili rodiče 
dětí a představili nám své profese či 
zájmy. Těmi návštěvami si navíc děti 
vytvářejí vztah ke svému městu, k 
jeho historii i aktuální situaci.

Co bylo tedy tím problémem, 
kvůli kterému jste z Havlíčkovy 
školy odešla?

Těsné mantinely, které ale nasta-
vuje celý systém vzdělávání. Třeba 
když se rozhodnu učit mimo pro-
story školy, měla bych si do výkazu 
zapsat nulu. Navíc jsem musela ne-
ustále řešit, co by řekla inspekce a 
musela svoji práci často obhajovat. 
Přesto jsem přesvědčena, že Školní 
vzdělávací program lze beze zbytku 
naplnit i tímto způsobem. Dalším 
důvodem bylo, že jsem v nové třídě 
nechtěla učit bez jasné podpory ve-
dení školy a bez předchozí dohody 
s rodiči. Je pro mě důležité, aby ro-
diče i děti věděli, jaký způsob výuky 
je čeká, a řekli k tomu ano, takhle to 
chceme taky.  

Kudy tedy vede cesta ke zlepšení 
českého školství?

Na to není snadná odpověď, pořád 
o ní přemýšlím, sleduju současnou 
diskuzi, inspiruje mě portál Eduin. 
Mělo by být normální, že děti i uči-
telé chodí do školy rádi. Což teď 
normální není a většina lidí to bohu-
žel za normální považuje… Takže tu 
chybí i tlak veřejnosti. Pro mě vede 
cesta přes změnu tradičního způso-
bu výuky a přes podporu tvořivých 
učitelů. Když jsem po letech nastou-
pila zpět do práce, byla jsem zasko-
čena. Vždycky jsem tíhla k alternativ-
nímu vzdělávání. Šla jsem tehdy na 
přednášku Jihlava mluví o vzdělávání 
a napojila se na rodiče, kteří jsou ji-
nému stylu vzdělání nakloněni. Na 
první přednášce mne však oslovil 
výstup Ondřeje Hausenblase, který 
říkal, ať nechodíme do soukromého 
školství a raději proměňujeme škol-
ství veřejné. Problém je ale už u sa-
motného vzdělávání pro pedagogy. 
Kdo dnes chodí na pajdák? Často ti, 
co už neví kudy kam. Sleduji finské 
školství, které došlo velké proměny 
shora. Zmenšili počet pedagogic-
kých fakult, zvýšili jejich náročnost a 
ty se staly výzvou. V českém prostře-
dí vidím jako dobrou cestu různoro-
dé výukové styly. V několika krajích 
to už funguje – ve stejné škole exis-
tuje třída s tradiční výukou i třída 
s výukou inovativní, a rodiče si mo-
hou vybrat.

Co tedy bude dál?
To si chci během příštích měsíců dát 

dohromady. Formulovat, co je možné 
nabídnout v rámci státního školství 
a jaké podmínky jsou k tomu třeba. 
Jsem ráda, že současné vedení města 
je inovativnímu vzdělávání nakloně-
né. Chci se proto podívat do škol, kde 
projektová či jiná výuka funguje a ne-
chat se inspirovat. Ráda bych se také 
zabývala sociální stránkou školy, jak 
dobře vést třídní kolektiv, jak nechat 
děti přirozeně dozrát, jak podpořit ta-
lent nebo dát prostor neprůbojným. 
Poté ráda nabídnu nejen Havlíčko-
vě škole, ale i městu jako zřizovateli 
vzdělávací program, který mohou vy-
užít další školy.  

ALENA TkadLEčkOvá  se chce  podívat do škol, kde projektová či jiná výuka 
funguje a nechat se inspirovat.  Foto:archiv MMJ

Pohotovostní služba zubních lékařů – září 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Ne MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572

7. So MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109/11, 589 01 Třešť, 567 234 137

8. Ne MDDr. Brožová Barbora
MUDr. Jiří Brož, stomatologické studio s.r.o., Telečská 

1727/34, 586 01 Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

14. So MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 460

15. Ne MUDr. Nahodil František Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137

21. So MDDr. Novák Lukáš Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 606 066 500

22. Ne MDDr. Nováková Zuzana Stonařov 70, 588 33 Stonařov, 567 319 385

28. So MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

29. Ne MUDr. Pejchalová Renata
DENTIST 3D s.r.o., Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, 

721 970 188

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina
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Odkaz
výstava fotografi í z havířských průvodů

Jihlavská radnice, podzemní prostory (vstup za radnicí)
pondělí–pátek 8:00–12:00 12:30–16:00
vstup zdarma I www.visitjihlava.eu

Prodlouženo do soboty 7. 9. 2019! 
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Svobodná třicítka zastřešuje všechny akce, které spojuje letošní připomenutí konce totalitního režimu. Do programu 
Svobodné třicítky mohou organizátoři přihlásit své akce průběžně až do konce roku a město jim zajistí společnou pro-
pagaci a poskytne společné logo, bez papírování a zbytečné byrokracie. Město zajistí společnou propagaci.
Chcete-li se připojit ke Svobodné třicítce, kontaktujte Anetu Hrdličkovou z oddělení vnějších vztahů jihlavského 
magistrátu, e-mail: aneta.hrdlickova@jihlava-city.cz a telefon: 735 196 676 – dá vám logo a poradí.
A pokud už máte akci dávno naplánovanou, vyzvěte stránku na facebooku Svobodná třicítka, aby se stala jejím spolu-
pořadatelem, ať jste vidět i tam! Svobodná třicítka na facebooku: https://www.facebook.com/svobodnatricitka/
Svobodná třicítka na webu města: http://visitjihlava.eu

STAŇTE SE 
SOUČÁSTÍ 
PROGRAMU

 HLAVNÍ PROGRAM 

Připomínka 21. srpna 1968 I Slávek Janoušek a Luboš Vondrák I Láďa Řitka a Jan Vondrák I Divadlo VO-
KOI 21. 8. v 18 hodin Smetanovy Sady 
Koncert Hudební mosty I v rámci Festivalu Mahler Jihlava k 30. výročí pádu železné opony
Pořadatel: Kraj Vysočina I 5. 9. 2019 I Waidhofen an der Thaya
Beseda s publicistou Jaroslavem Kmentou 
Pořadatel: DKO s.r.o. I 24. 9. 2019 I Malá scéna DKO
Václavská slavnost I slavnostní setkání, zajímavé povídání, překvapení, pohoda
Pořadatel: statutární město Jihlava I 27. 9. 2019 v předvečer svátku sv. Václava I kaple sv. Václava – 
parkán pod kostelem sv. Jakuba
Sametově s loutnou a akordeonem I pásmo hudby a slova
Brtnice I 20. 10. 2019
Beseda s publicistou Luďkem Navarou 
Pořadatel: DKO s.r.o. I 21. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Svobodná třicítka I dokumentárně-historická satira mapuje události okolo 17. listopadu 
Pořadatel: Divadlo VOKO I 23. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Audience – V. Havel I divadlo
Pořadatele: DKO s.r.o. I 6. 11. 2019 I Malá scéna DKO
Kocenrt „O svobodě“ I Ondřej Slavičínský – bas, Veronika Vršecká – soprán, Martin Vydra – tenor, 
klavír
Pořadatel: statutární město Jihlava I 14. 11. 2019 v 18:00 I velká gotická síň jihlavské radnice
Jaroslav Hutka I koncert
Pořadatel: DKO s.r.o. I 26. 11. 2019 I Malá scéna DKO  
Vzpomínka na 17. listopad 1989 I „Studenti studentům aneb Co se dělo v listopadu 1989“
Pořadatel: Vysoká škola polytechnická I 14. 11. 2019 I
Setkání u Klíčů I zajímavá osobnost, divadlo „VOKO“ s představením „Svobodná třicítka“, klíčový ha-
ppening... 
Pořadatel: Spolek za navrácení sochy TGM do Jihlavy I 17. 11. 2019 I u Klíčů za Kauflandem
Slavnostní koncert 
Pořadatel: Základní umělecká škola I 17. 11. 2019
Zeď svobody I performance a happening
Pořadatel: statutární město Jihlava I 17. 11. 2019 I Masarykovo náměstí, ulice města 
Sametový průvod s lampiony I připomínka revolučního roku 1989, trasa dlouhá 1,7 km  
Pořadatel: Vysočina Media I 17. 11. 2019 I Masarykovo náměstí, parkán

DALŠÍ AKCE
Devadesátková postmoderna a její dozvuky v Jihlavě I výstava fotografií staveb či doplňků staveb, postavených 
v jednotné stylu zhruba od počátku devadesátých let 20. století.
Kurátorka: Mgr. et Mgr. Michaela Pacherová, autor fotografií: Mgr. Šimon Kochan
statutární město Jihlava I 15. 10. – 15. 11. 2019 I jihlavská radnice
Galerie Příšerky I dlouhodobá pidiexpozice figurkální (od slova „figurka“) keramiky 
Petr Kubíček I od 27. 6. 2019 I Benešova 8
Michaela Krátká I SAMETOVÉ PODZEMÍ I výstava I DKO s.r.o. I 19. 9. – 30. 11. 2019 I vernisáž 19. 9. 2019 od 15:00 
I výstava přístupná vždy před konáním akce v divadelním sále
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Kdyby měli ptáci vlastní realitku...
Sledujte @mestojihlava i na instagramu a podívejte se na Jihlavu jiným po-

hledem, v posledním příspěvku třeba tím z ptačí perspektivy!

Z oficiálního instagramu 
města Jihlavy

Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-
jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu  
redakce@jihlava-city.cz.

Napište nám …

KDYBY měli ptáci vlastní realitku, určitě by u inzerce stálo: Hnízdo v historickém 
centru s nádherným výhledem na město. Kolik pak by asi stálo? 
 Foto: Jakub Koumar

Náměstci primátorky Jihlavy Petr 
Laštovička a Vít Zeman se v tom-
to týdnu sešli s obyvateli lokality U 
Dubu ve Vrchlického ulici. Probíra-
li s nimi přímo na místě chystanou 
stavbu nových MHD zastávek, které 
by měly vzniknout přímo u urgent-
ního vstupu do jihlavské nemocnice. 

„Občanům ani tak nevadí zastávky 
samotné, jako spíš narůstající hluk. 
Cílem schůzky bylo vysvětlit obyva-
telům této lokality, že vybudování 
nových zálivů nebude mít na úroveň 
hluku žádný vliv,“ sdělil po setkání 
náměstek primátorky Petr Laštovič-
ka.

Zástupci města přesto slíbili zpra-
covat novou hlukovou studii, na je-
jímž základě stanoví opatření, kte-
rá by obyvatelům rušné ulice vyšla 
vstříc. „Za diskomfort, který lidem 
kvůli hluku vzniká, by chtěli nějakou 
kompenzaci, kterou jim můžeme v bu-
doucnu nabídnout,“ řekl Petr Lašto-
vička. Hlukovou zátěž v této lokali-
tě se podaří snížit o 1,2 decibelu po 
odstranění protihlukové stěny u ne-
mocnice. Vzrostlá alej stromů, která 
z vysázených stromků v budoucnu 
vznikne, pak sníží hluk o dalších ně-
kolik decibelů.

Snížit intenzitu automobilové do-
pravy a tím pádem i hluk pomůže 
právě chystaná podpora MHD. 

„Zastávky jsou dlouhodobě plánova-
ným projektem města, který má výraz-
ně zlepšit dostupnost jihlavské nemoc-
nice pomocí MHD. Je běžnou praxí 
v jiných krajských městech, že každý 
vstup do nemocnice je pohodlně ob-
sloužen MHD. Cílem je, aby návštěv-
níci nemocnice nebyli nuceni zatěžovat 
tuto lokalitu individuální automobilo-
vou dopravou, pokud to není bezpod-
mínečně nutné,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Petr Laštovička.

Podle něj ale neexistuje žádné ro-
zumné řešení, které by na této silni-
ci výrazně snížilo hluk vzhledem k 
tomu, jak obecně doprava ve městě 
roste. „Jsou de facto tři možnosti. Buď 
instalovat protihlukové stěny, nebo tzv. 
protihlukový asfalt anebo omezit nebo 
vyloučit dopravu. První dvě opatření 
jsou drahá, málo účinná a obyvatelům 
této lokality kvalitu tichého bydlení 

nezaručí,“ podotkl náměstek pro do-
pravu Petr Laštovička.

Tzv. tichý asfalt je jedno z  protihlu-
kových opatření, které může město za 
cenu zvýšených nákladů realizovat, 
aby splnilo podmínky Krajské hygi-
enické stanice (KHS) při výstavbě 
dopravní infrastruktury. „Jde ale o ne-
funkční opatření, protože tichý asfalt 
udrží své protihlukové vlastnosti ma-
ximálně do první zimy a pak je ztrácí. 
Navíc stavbu prodražuje o 20 procent a 
akustická studie stojí desítky tisíc korun, 
které jsou zcela zbytečně vynaloženy z 
peněz daňových poplatníků. Protihlu-
kový asfalt je pouze drahé odstranění 
byrokratické překážky, ale žádné reálné 
výsledky pro občany nepřináší,“ upo-
zornil náměstek Laštovička.

Požadavek ohledně protihlukové-
ho asfaltu měli hygienici i na společ-
nost Möbelix, jehož prodejna byla 
na Vrchlického nedávno otevřena. 
Město jej ale vyhodnotilo jako ne-
opodstatněný a nabídlo nábytkové-
mu řetězci pomoc při vyjednávání 
s KHS, aby místo něj na vlastní ná-
klady odstranili protihlukové stěny, 
které odráží hluk do oken lidí, kteří v 
lokalitě bydlí.

KHS jako partner města
„Město by bylo rádo, kdyby KHS 

pouze nepožadovala splnění hygienic-
kých limitů, ale byla zároveň partne-
rem, který navrhuje řešení, protože z 
našeho pohledu žádné rozumné řešení 
na snížení hluku není. Zpětně napravo-
vat chyby, které vznikly při rozvoji měs-
ta, už nemůžeme a jakékoliv opatření 
technického rázu, které známe, bude 
nefunkční,“  řekl Petr Laštovička.

Podle něj by KHS měla spolupra-
covat s městem na jeho vývoji a po-
dílel se i na urbanismu. „Měla by 
například mít požadavky na develo-
pery, aby provedli už v době výstavby 
například řízenou cirkulaci vzduchu 
nebo osadili protihluková okna, proto-
že žádné naše dodatečné stavební řeše-
ní občanům nepomůže a hluk nesníží,“ 
dodal náměstek.

Zahájení rekonstrukce Vrchlické-
ho ulice je v plánu nejpozději na jaře 
2020. Akustickou studii město splní 
o 0,3 decibelu. -tz-

Rekonstrukce Vrchlického 
ulice pomůže snížit hluk

DEBATA zástupců města Jihlavy s obyvateli ulice Vrchlického.
 Foto: archiv MMJ
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V rámci letního kempu 
České hokejové reprezentace 
zavítal zpět do rodné Jihlavy i 
světově známý brankář NHL 
David Rittich. Sedmadvace-
tiletý hráč Calgary Flames 
začal svoji hokejovou kariéru 
na ledě Horáckého zimního 
stadionu v dresu HC Dukla 
Jihlava. Jaké to bylo, postavit 
se na známý led těsně před 
výstavbou nové arény? Na to 
se Davida Ritticha po trénin-
ku s národním týmem zeptal 
radní města Jihlavy David 
Beke, manažer výstavby nové 
Horácké multifunkční arény.

Pane Rittichu, dovolím si říct, že 
vy jste špička toho ledovce, kvů-
li kterému se všechny ty změny 
v jihlavském hokeji v současnosti 
chystají. Aby měli mladí vzor a ten 
vzor aby měl kde vyrůst a kde hrát. 
Chtěl bych se vás tedy zeptat, jak 
vnímáte rozhodnutí města, postavit 
nový stadion na stávajícím místě?

Nejsem si jistý tím, jestli je to dob-
ré rozhodnutí. Přece jenom se tady 
teď nebude dva roky hrát… Kdy-
by se začalo kopat teď hned a mimo 
město, tak by se to třeba stihlo.

Bohužel nestihlo, samotná pří-
prava lokality a následného projek-
tu by zabrala nejméně čtyři roky, 
takže jsme stále na dvou letech 
odstávky. Stihnout by se to třeba 
dalo, ale to by se přípravné práce 
musely začít dělat již před lety.

Jasně, to není problém posledních 
dvou let. To je problém, který se měl 
řešit deset let dozadu. Bylo jasné, že 
hala jednou bude vypadat tak, jak 
teď vypadá a bude potřeba ji zrekon-
struovat.

Ano, 10 let dozadu zde existoval 
projekt malého zimáčku, který 
s velkou rekonstrukcí stávajícího 
stadionu počítal a počítal i s výlu-
kou hokeje v Jihlavě…

Myslím, že kdyby byla reálná vari-
anta stavět bokem, tak bych jí využil. 
Ale je pravda, že tu stojí zimáček, na 
který se nesmí zapomínat. Pokud s 
ním bude nová hala spojena, tak to 
je jiná písnička.

Díval jsem se, že v Calgary je také 
stadion poblíž centra. Stejně tak to 
mají New York Islanders nebo New 
York Rangers, jejichž haly také sto-
jí v centru. Kde v Calgary bydlíte, 
máte stadion daleko od domu?

Já bydlím asi 15 až 20 minut od 
haly. Není to úplně v centru města 
a hala má kolem sebe docela velký 
prostor.

Máte v hale veškeré hráčské zá-
zemí?

Ano, je tam veškeré vybavení, co po-
třebujeme pro výkon. Wellness, páru, 
masáže, studené i teplé bazény, posi-
lovnu, kabinu i kuchyň s jídelnou.

A navíc v podobných barvách 
jako tady v Jihlavě…

Hlavně udělejte hezké zázemí pro kluky – 
vzkazuje Jihlavě brankář z NHL D. Rittich

Ano, skoro ve stejných barvách, jako 
jsou tady. Ale to je tak vše. (Smích)

Vaše hala už je také starší, že?
Ano, to je. Ale u nás už je schvále-

né, že se bude stavět nová hala hned 
vedle.

Kdo to bude financovat?
Je to rozdělené na tři třetiny. Jedna 

z nich je město, pak majitelé klubu 
a poslední finance půjdou z daně ze 
vstupenek.

Kolik stojí vstupenka v Calgary?
Jak kam. Od 300 po 20 dolarů, ale 

místo těch levných lístků si to raději 
pusťte v televizi. (Smích)

U nás stojí vstupenka 100 korun, 
za tu si ale halu nepostavíme. Ani 
na provoz si to nevydělá.

Tak není možné dát cenu za lístek 
na první ligu dvě stovky. Ale pokud 
by se hrála extraliga, tak by přišly i 
peníze například z BPA. A to jsou 
miliony, které by klubu pomohly. I 
když to samozřejmě nepomůže ná-
kladům na samotnou investici stadi-
onu. Je to ale peníz, který se hodí.

Co byste nám v Jihlavě doporu-
čil?

Začít co nejdřív! (Smích)

To víme, chceme a snažíme se o 
to! (Smích) 

Takže se ledová plocha přes noc 
zakryje a druhý den probíhá v hale 
jiná aktivita?

Většinou to tak je, střídáme se. Je-
den den my, druhý den oni.

A šatny máte každý svoje?
Ano, na jednom patře jsou šatny 

pro nás, pro juniory a pro lakros.

Jaké to je, vrátit se do Jihlavy?
S manželkou tu máme dům, tak-

že pohodička. Vždy je příjemné sem 
přijet, vidět známé tváře, rodinu, ka-
marády… Na stadionu znám 90 pro-
cent lidí, takže se vždy těším i sem a 
jsem rád, že tu můžu být.

Motivací musel být i sraz nároďá-
ku…

To bylo spíš tak, že jsem využil 
toho trénovat týden v kuse zadarmo. 
(Smích) Ale ne, pozvánka do nároďá-
ku je vždycky motivací.

A kdy se vracíte domů?
Na začátku září a NHL začíná 4. 

října. Vždy lítám takto dřív, abych 
mohl ještě trénovat.

Vaše žena létá s vámi?
Ano, létáme spolu a s naším pej-

skem.

A dítě neplánujete?
Plánujeme, ale to se ještě uvidí.

V současné době se světem šíří 
zpráva o osudu Joea Murphyho, 
který po ukončení profesionální 
kariéry skončil na ulici. Přemýšlíte 
někdy nad tím, co budete dělat, až 
ukončíte kariéru?

Myslím si, že každý musí ke konci ka-
riéry najít něco, co bude chtít dělat dál. 
Já to asi vím, baví mě pracovat s malý-
mi dětmi. Myslím, že mám zkušenosti, 
které budu moci jednou předat. Třeba 
jako Honza Dršata, ale nemusí to být 
Áčko, spíš junioři nebo dorost. Láká 
mě výchova v tom čase, kdy se to láme 
a já jim můžu říct, jak jsem to měl a na 
co je důležité se zaměřit.

Vrátíte se do České republiky 
nebo zůstanete v Calgary?

To je ještě daleko, já ani nevím, jak 
dlouho zůstanu v Kanadě.

Jaké to je pro vaši manželku, byd-
let s mužem kvůli jeho práci v za-
hraničí?

Je to asi trochu na hlavu, ale přátele 
už si našla. Je tam třeba Michal Fro-
lík, takže jsou často spolu s Dianou 
Kobzanovou.

A jak často jste doma?
Doma jsem docela často, nejdéle 

v kuse hrajeme třeba deset dní. My 
si ale vždycky říkáme, že si od sebe 
alespoň trochu odpočineme a pak 
se na sebe víc těšíme. A ono to tak 
opravdu funguje. Když jsme po de-
seti dnech zase spolu, tak si naplno 
užíváme jeden druhého a nebereme 
společný život tak automaticky. Neu-
padáme do každodenní rutiny.

Strávíte zbytek prázdnin v Jihlavě?
Ano, navštívíme zbytek příbuzných 

a budeme dál pracovat na domě. 
Vybavíme ho a připravíme třeba na 
příští rok, až se sem zase vrátíme.

SETKÁNÍ Radní města Jihlavy David Beke, který je současně manažerem vý-
stavby Horácké multifunkční arény, vyzpovídal svého jmenovce Davida Ritticha 
přímo na Horáckém zimním stadionu.  Foto: archiv MMJ

Hlavně bych udělal hezké zázemí 
pro kluky, aby měli všechen kom-
fort, co potřebují. Postarejte se ale i 
o týmy, co přijedou, aby to vypada-
lo trošku lépe než teď. Třeba aby tam 
neběhaly myši, které jsme dneska 
museli nahánět.

Při průzkumu ostatních hal jsem 
si všiml, že šatny pro hosty jsou 
spíš takové nepřívětivé – strohé 
prostory a povrchy… Je to tak i 
v Kanadě?

Jak kde… Je to určitě lepší, než 
když vyjedete jako hostující tým 
někam po Evropě nebo po České 
republice. Třeba v Edmontonu je 
teď nová hala, kde je krásné zázemí 
pro hosty. Při výstavbě bych se ale 
stejně spíš soustředil na domácí 
kabinu. A pak bych úsilí soustředil 
i na fanoušky. Aby mohli na zácho-
dy bez front a měli zasloužené po-
hodlí.

Záchody, na ty narážíme také. 
Jihlavská hala bude multifunkč-
ní, takže třeba při koncertu je 
větší poptávka po dámských, při 
hokeji je to zase naopak. Hledá-
me řešení jak to udělat variabil-
ně. V Calgary máte halu mono-
funkční?

My máme halu na všechno, ale 
hlavně na koncerty a na lakros.

NÁRODNÍ tým se v Jihlavě sešel kvůli letnímu přípravnému kempu. V krajském 
městě Vysočiny tak bylo možné spatřit kromě zámořského brankáře Davida Ritti-
cha také trenéra národního týmu Miloše Říhu. Foto: archiv MMJ
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Pouze padesát dnů trvala na 
Vysočině letní fotbalová pau-
za. Už 22. července fotbalisté 
FC Vysočina znovu vykro-
čili do bojů ve FORTUNA:-
NÁRODNÍ LIZE. S jakými 
ambicemi? Nejen na to jsme 
se zeptali ředitele klubu Jana 
Staňka.

Aneta Hrdličková ז

Můžete se na úvod ještě vrátit 
k uplynulé sezóně, kterou završila 
smolná baráž proti Karviné?

Z našeho pohledu byla velice 
úspěšná. Vlastně nejúspěšnější ze 
všech druholigových sezón v histo-
rii klubu. Bohužel, její konec pro nás 
nebyl nejpříjemnější a nejšťastnější. 
Teď už se ale koukáme dopředu.

Znovu jste tedy vstoupili do dru-
holigových bojů? S jakými ambi-
cemi?

Rozhodně s velkým očekáváním, 
protože náš kádr se docela promě-
nil a řekl bych, že i omladil. Svoji 
roli v tom sehrál fakt, že jsme v týmu 
měli hodně hráčů na hostování. Jsem 
rád, že se do kádru podařilo zakom-
ponovat některé odchovance, což od 
začátku deklaruji jako jeden z hlav-
ních cílů klubu. Na soupisku se pro-
sadili Adam Ritter, Tomáš Svoboda 
a po návratu z hostování i Tomáš 
Smejkal. Teď záleží jen na nich, jakou 
porci zápasových minut si vybojují a 
jak se jejich kariéry do profesionál-
ního fotbalu posunou. Našim mot-

tem a cílem opět bude vyhrát každý 
zápas. Chceme hrát dobrý, bojovný 
a agresivní fotbal, který bude diváky 
bavit, a tím navázat na některé duely 
uplynulé sezóny. Doufám, že se bu-
deme prát o horní příčky. Až průběh 
ligy ukáže, na co budeme stačit.

Jak těžké bylo udržet Lukáše 
Zoubeleho?

Pracujeme ve velmi rodinné atmo-
sféře a máme k sobě všichni lidsky 
hodně blízko. To nepochybně po-
mohlo k tomu, že jsme Lukáše pře-
svědčili, aby v Jihlavě setrval a ještě 
o rok prodloužil svůj kontrakt. Do-
hodli jsme se v přátelském a věcném 
duchu, Lukáš dokázal svůj charakter 
a vztah ke klubu. Navíc nabídka Slo-
vácka pro nás nebyla akceptovatelná.

Úspěšný vstup do nového ligové-
ho ročníku vás jistě potěšil...

To rozhodně ano. Být po úvod-
ních čtyřech kolech na čele soutěže 
s deseti získanými body a nulou na 
kontě inkasovaných branek je jistě 
příjemné. Hlavně to ale představuje 
velké povzbuzení do další práce. Na 
cestě za naším velkým cílem je ještě 
strašně moc zápasů a překážek. Vě-
říme, že nám v nich pomohou i naši 
fanoušci.

Staněk: Chceme se prát 
o horní příčky tabulky

Jan
Staněk

Ahoj, 
jmenuji se Natálka Pavlíková a je mi 5 let. Se svými rodiči bydlím v Úsobí u 

Jihlavy.
Narodila jsem se  s nemocí DMO (dětskou mozkovou obrnou) a epilepsií.
Sama nechodím, nesedím a nejím. 
I přesto, jsem velká bojovnice, která se jen tak nevzdává.
Se svými starostlivými rodiči stále pracuji na zlepšení mého zdravotního stavu.
Ptáte se jak mi pomoci? 
Tím, že poběžíte na Jihlavském půlmaratonu rodinný běh, bude výtěžek věno-

ván na moji rehabilitaci. 
Až poběžíte, myslete na mě. Na to, že já se s vámi nemohu rozběhnout a závodit. 

Ale tím, že běžíte, mi velmi pomůžete.
Pojedu v kočárku vedle vás a budu fandit.
Za pomoc všem moc děkuji :-)
Vaše Natálka

Po pravidelné technologické od-
stávce je od 5. 8. 2019 pro veřejnost 
opět v provozu bazén E. Rošického. 
Během odstávky došlo k vyčištění 
bazénové vany a akumulační jímky. 

Postupně se opravila zařízení che-
mického hospodářství, potrubí, roš-
ty, dlažba v bazénové hale v přístupu 
do budovy a přímo na bazéně. Dále 
se provedla rekonstrukce proskle-

ných dveří v 1. a 2. nadpodlaží budo-
vy, výměna dveří u zrcadlového sálu, 
nářaďovny a plavčíkárny. 

Nakonec se udělala výmalba nářa-
ďovny, sprch a schodiště. Všechny 
tyto práce vyšly zhruba na 400 tisíc 
korun a zaplatil je majitel, město Jih-
lava. Martin Málek, 

tiskový mluvčí Služeb města 
Jihlavy

Bazén E. Rošického  
se po odstávce znovu otevře

Jmenuji se Natálka…
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10. 7. – 8. 9. 2019
vernisáž 9. 7. 2019 v 17:00

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4, Jihlava,

otevřeno út-ne 9–12, 12:30–17

www.mahler.cz  
facebook.com/mahler.jihlava

bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 

kvalifikovaných lékařů

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

 je u 211 a ví proč 
chyt�á
rodina

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září
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Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava – tel. 565 591 847, 7. 9. 2019 otevřeno: 8.30–17.00 hod.

Mediální partner akce:
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Místo konání: 

Startujeme:

Konec akce:

Akce

Registrujte se:
www.facebook.com/urbangameJihlava/ 

Akci pořádá Statutární město Jihlava, ve spolupráci s jihlavskými sportovními kluby  a dalšími partnery v lokalitě Českého mlýna.

Kompletní přehled kultury z důvodu nedostatku místa neuvádíme. Úplný 
program je k dispozici na TIC magistrátu. Kulturní přehled je také k dispozi-
ci na webu města.  -red-
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