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Letitý spor města a Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (SVAK) prodraží v letoš-
ním roce vodu jedenácti stům 
domácností v Jihlavě, kterým 
dodávala vodu městská spo-
lečnost Jihlavské vodovody a 
kanalizace (JVAK). 

Lubomír Maštera ז
V listopadu rozhodl soud, že veřej-

ná služba, na jejímž základě dodával 
JVAK vodu na území společnosti 
Henčov, Heroltice, Kosov, Zborná, 
Hruškové Dvory, Horní Kosov – 
Rezidence Kaskáda, Pávov – prů-
myslová zóna, Hosov, Handlovy 
Dvory, Staré Hory – ŘRD obytný 
soubor „Borovinka“, Helenín, Sasov, 
Pístov, Vysoká, Popice, Červený Kříž 
a Antonínův Důl nemá právní opod-
statnění a nařídil předat vodohospo-
dářský majetek Vodárenské akciové 
společnosti (VAS). 

Co musíte udělat?
Vyčkejte na osobní dopis z magis-

trátu, který vás bude informovat o 
změně včetně nového čísla účtu vod-
ného a stočného. Počítejte s něko-
likakorunovým navýšením ceny 
vody za kubík.

Z rozhodnutí soudu dodavatele 
vody mění 1100 domácností

PRODEJ eurosuvenýrové bankovky přilákal do Jihlavy sběratele z celé republiky. Bankovka se prodávala v poslední ledno-
vou neděli v zoo při příležitosti oslav Dne Austrálie. „Bankovka může dosáhnout sběratelské hodnoty až 500 korun,“ řekl 
pan Lukáš, který si pro ni přijel až z Havířova. V době zahájení prodeje se vytvořila padesátimetrová fronta, pro návštěvní-
ky zoologické zahrady byl připraven kvíz o Austrálii a dětský program. Foto: Lubomír Maštera

Glosa

Bič na řidiče
Zodpovědný řidič je rád, když ví, kte-

rá dopravní místa město monituruje. Ne 
proto, aby jinde vesele překračoval rych-
lost, ale proto, aby si dal pozor. Protože 
určitě každému se stalo to, že ztratil kon-
centraci a jel rychleji, byť jen na okamžik. 

Jihlava bude monitorovat kromě tune-
lu také výpadovku na Pelhřimov. V 
tunelu se měří proto, že havárie může 
mít velmi zlé následky – vzpomeňme 
na požáry, které jsou pro hasiče noční 
můrou, a počty uhořelých. Jízda tunelem 
přitom patří k těm nejméně rizikovým. 
Nevběhne vám pod kola dítě, nespadne 
strom, někdo vám nedá přednost atd.

Nově bude město monitorovat výpa-
dovku na Pelhřimov. Pěkná rovná a 
nová silnice je omezena v délce několi-
ka kilometrů cedulí 70km/hod. Roz-
hodně ale patří k nejnebezpečnějším 
úsekům, protože se zde staví Aventin, 
zastavuje na obou stranách MHD, 
vyskytují se zde chodci a auta zajíždí a 
vyjíždí k benzince. Rozhodnutí moni-
torovat dodržování rychlosti právě zde 
proto zatleskejme.  Lubomír Maštera 

„V současnosti připravujeme podrob-
nosti kolem dopisu, ve kterém  dosta-
nete další informace s omluvou primá-
torky za vzniklé potíže,“ řekl vedoucí 
oddělení pro vnější vztahy Radovan 
Daněk. 

Uzavřené smlouvy o dodávkách 
vody s JVAKem podle informací 
magistrátu rušit nemusíte, protože 
další změna nastane příští rok, kdy 
na základě uzavřeného memoran-
da města, SVAKu a VASky bude prý 
vodohospodářský majetek předán 
opět městu. 

„I na tomto konkrétním případu se 
jasně ukazuje, že dlouhodobá práv-
ní bitva o to, kdo dřív zničí protivní-
ka, která se v Jihlavě vede už víc než 
sedm let, nikam nevede,“ řekl k při-
jetí memoranda Petr Laštovička 
(ODS). 

Budoucnost JVAKu nejistá
Otázkou je, co bude dál s JVAKem. 

Město se zatím rozhodlo pro audit 
této městské společnosti, aby zjisti-
lo, v jaké je kondici.

V roce 2009 Jihlava po šestnáctile-
tém působení ve SVAKu ze společ-
nosti SVAK vystoupila (hodnocení 
tohoto kroku politickými stranami 
uvádíme na str. 8). 

Od této doby vedlo město se spo-
lečností soudní spory, v nichž se 
domáhalo dle tiskových zpráv na we-
bu vydání majetku i dlužných mno-
hamilionových částek.

Proti podepsání memoranda pro-
testovala opozice, která zablokovala 
tento bod jednání zastupitelstva, ale 
o přijetí memoranda poté rozhodla 
městská rada, kde má koalice větši-
nu. 

Na 3. února je svoláno mimořád-
né zastupitelstvo města, které se má 
zabývat memorandem, jeho dopady, 
postojem vedení města a také osu-
dem společnosti JVAK.

Středověký poklad
Archeologové z jihlavské pobočky 

archeologické společnosti Archaia po 
nedávném významném objevu histo-
rické hrnčířské pece v blízkosti kos-
tela Svatého Jana Křtitele hlásí další 
zajímavý nález. V nyní rekonstruova-
ných domech U Mincovny 6 a 8, kde 
v minulosti sídlila Okresní vojenská 
správa, nalezli středověkou odpadní 
jímku se zachovalou výdřevou, v níž 
se nacházely i historické artefakty.

Patří mezi ně především trojboký 
pohár z pálené keramiky, pravděpo-
dobně ze 14. století. Dalším nálezem 
se staly střípky ze středověkého skla 
se zdobením, poukazujícím na fakt, 
že v oblasti kolem náměstí v obdo-
bí středověku žila především vyšší a 
bohatší společenská vrstva.

„Objev jímky je významným i v tom 
ohledu, že jde o výborný zdroj informa-
cí o výskytu středověkých onemocnění i 
dobového jídelníčku. Nalezené předměty 
pak pomáhají vykreslit přesnější obrá-
zek toho, jak vypadal každodenní život 
obyvatel města,“ připomněl archeolog 
Šimon Kochan. -lm-
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Na prosincovém jednání zastupi-
telstva před schválením rozpočtu 
seznámil zastupitele vedoucí eko-
nomického odboru Jan Jaroš s prů-
během schvalování a sestavováním 
rozpočtu, který pro rok 2020 ve výši 
příjmů 1.156 miliardy a výdaje 1.265 
miliardy zastupitelé schválili.

K rozpočtu uvádíme některé infor-
mace z následné diskuze:

� požadavky na rozpočet přesáhly 
plánované příjmy o 871 milionů ko-
run

� nedaňové příjmy (např. z úseko-
vého měření rychlosti) oproti roku 
2019 poklesly na 135 milionů (- 18 
%)  a kapitálové příjmy (prodej bytů, 
domů, pozemků) poklesly o 19 mili-
onů (-45 %), ale díky navýšení da-
ňových příjmů a transferům celkové 
příjmy vzrostly o 3 %

� město navýšilo výdaje o 15 %, z 
toho kapitálové výdaje vzrostly o 31 
milionů a projekty o 57 milionů  

� majetek města přibývá – přede-
vším díky investičním akcím, v sou-
časnosti je ve výši kolem 7 miliard 
korun

� možnosti zvýšení příjmů měs-
ta: úpravy nájmů, podíl na zisku ob-
chodních společností, spolupráce s 
developery, zvýšení počtu obyvatel, 
aktivní zhodnocování vlastního ma-
jetku, místní poplatky, daň z nemo-
vitých věcí.

� rozpočet nedoporučil k přijetí 
finanční výbor (FV) – výhradou byl 

Z rozpočtu: Na magistrátu pracuje 
celkem 485 zaměstnanců

SPOKOJENÁ VEŘEJNOST. Jihlava k Vánocům, dvouměsíční událost složená z adventních, vánočních a novoročních oslav, 
včetně ledové dráhy a zajištění jarmarků, se dle ohlasů veřejnosti vydařila. Vyšla město na sedm milionů korun. Samo klu-
ziště stálo necelých dva a půl milionu korun. Jen v prosinci se na ledovém věnci projelo necelých 22 tisíc bruslařů. Největší 
zájem byl mezi svátky, kdy ledovou plochu využilo sedm tisíc lidí. Lednové bruslení pak přivítaly a využívaly v dopoledních 
hodinách školy a školky. Foto: Lubomír Maštera

Bruslení na náměstí končí

způsob práce na rozpočtu, výdajová 
část rozpočtu, nezpracovaný inves-
tiční plán (11 členů FV - hlasování 5 
pro, 1 proti, 4 se zdrželi) 

� celkem k lednu 2020 tohoto 
roku má úřad 485 zaměstnanců, a to 
včetně pracovníků na mateřské do-
volené, dále uvolněných k výkonu 
veřejné funkce nebo strážníků měst-
ské policie.

� ztráta dopravního podniku do-
sáhla za loňský rok 93 milionů korun 

� příjem silnic 2. a 3. třídy od Kra-
je Vysočina navýší potřebu výdajů 
města o dalších 19 milionů korun 
(týká se až dalších roků)

� schodek města v rozpočtu ve výši 
109 milionů má být hrazen jednak ze 

zůstatku rozpočtu na rok 2019, jed-
nak z dotací a čerpání fondů

� největší investicí roku má být 
výstavba multikulturní arény za asi 
miliardu, město si může půjčit 600 
milionů, zbytek mají pokrýt dosud 
neznámí investoři

� revitalizace náměstí má být dru-
hou nejvyšší investicí (300 milionů), 
město zjišťuje možnost dotací

� zastupitel Miroslav Tomanec 
(Fórum Jihlava) hlasoval jako člen fi-
nančního výboru proti rozpočtu, jako 
městský zastupitel pro rozpočet.

Rozpočet byl schválený o jediný hlas: 
19 hlasů pro, proti 7 hlasů, zdrželo se 
10 a jeden zastupitel nehlasoval. -lm-

Výsledek hlasování o rozpočtu města

  pro: 19  proti: 7  zdrželo se: 10  nehlasovalo: 1

Bezpečnost chodcům
� Nový nasvícený přechod pro chod-
ce u Moravských kováren doplní dva 
nové sloupy veřejného osvětlení. Za-
stupitelé na to uvolnili 350 tisíc. 

Nový název stadionu
� Rada města schválila v prosinci 
změnu názvu Horáckého zimního 
stadionu na CZ LOKO aréna. 

Sbírka na zimák
� Radní schválili konání veřejné 
sbírky na vybudování Horácké mul-
tifunkční arény v Jihlavě včetně pro-
jektových a přeložkových prací.

Zima stavařům přeje
� Stavba obchvatu Malého Berano-
va se díky příznivé zimě nezastavila 
ani v těchto měsících. 

Tři sjezdovky v provozu
� Na Jihlavsku jsou otevřeny tři mís-
ta pro lyžaře – Šacberk, Čeřínek i 
Luka nad Jihlavou.

Voda z Havlíčkova Brodu
� Havlíčkův Brod chce napojit na 
svoji vodárenskou soustavu Štoky a 
Jihlava uvažuje o možnosti propoje-
ní své vodárenské soustavy s Havlíč-
kovým Brodem.

Kompostace stromků
� Služby města zorganizovaly dva 
svozy použitých vánočních stromků, 
které skončily na drtičce na kompost 
v Henčově.

Narodila se ve 33. minutě
� V jihlavské nemocnici se na Nový 
rok jako první dítě Kraje i Jihlavy na-
rodila Veronika (4140 gramů, 52 cm). 
Veronice i rodičům blahopřejeme! 

Ohňostroj ne
� Novoroční ohňostroj byl letos v 
Jihlavě naposledy. Jihlava se tak při-
pojila k řadě obcí, které se rozhodly 
nestresovat zvěř nadměrným hlu-
kem.

Placení mýtného
� Od ledna platí zpoplatnění silnice 
1/38 Jihlava – Havlíčkův Brod – Po-
děbrady pro nákladní vozidla.

Bez dálniční známky
� V tomto roce jsou osvobozena od 
dálniční známky vozidla na alterna-
tivní pohon (např, elektromobily, 
auta na vodíkový pohon).

Bydlí na úkor místních
� Podle slov primátorky Karolíny 
Koubové se odhaduje asi deset tisíc 
lidí bydlících v Jihlavě, kteří mají tr-
valý pobyt nahlášen jinde. Vychází 
se prý z odběrů vody, odpadu atd. 
Město proto zadalo sociálně-antro-
pologický výzkum, výsledky budou 
známy v první polovině roku.

Kontrola Airbnb ubytovatelů
� Větší kontrolu připravuje město 
na poskytovatele ubytování Airbnb. 
I ti podléhají placení poplatku za 
každou ubytovanou osobu. Město ví 
o 83 takových ubytováních.
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Kalendář s nahatými lékaři
� Jihlavští lékaři se svlékli a vyfotili v 
kalendáři, který prodejem podpořil 
jejich nemocného kolegu.

Vítězové soutěže JL
� Tradiční soutěž Paroly O nejhez-
čí vánoční stromeček vyhrály děti z 
MŠ Mozaiky - Studánky a ZŠ Nad 
Plovárnou.

Euroklíč v zoo
� Euroklíč umožňuje lidem se sníže-
nou schopností pohybu, seniorům 
a rodinám s dětmi do tří let rychlý 
přístup k vyhrazeným výtahům, plo-
šinám nebo například toaletám pro-
střednictvím speciálního klíče. Euro-
klíčem je nyní nově osazena plošina 
v pavilónu žiraf. 

Sportovec Vysočiny
� Hledá se Sportovec Kraje Vysočina 
pro rok 2019. V lednu odstartovala od-
borná část ankety, veřejnost může hla-
sovat od 6. února na www.kr-vysocina.
cz/sportovec.

13 hnízd orla mořského
� Ornitologové napočítali na Vyso-
čině celkem 13 hnízd orla mořského. 
Uvedl to odbor životního prostředí 
Kraje Vysočina.

Úsek měření. Město trvale monitoruje dodržování rychlosti v Jihlavském tune-
lu, nově se bude měřit také na výpadovce na Pelhřimov. Úsek dosavadní rychlosti 
70 km/hod se podle slov náměstka Petra Laštovičky nedodržuje a problémy mají 
chodci, kteří po vystoupení na zastávce od Pelhřimova musí přecházet vozovku 
při cestě do Horního Kosova i autobusy MHD, které vyjíždějí na hlavní silnici. 
Město dokoupí potřebné vybavení. Foto: Lubomír Maštera

Město chce měřit 
na Pelhřimovské výpadovce

Systém VDV  
přijat s rozpaky

Možnost použít jednotnou jízden-
ku na vlak, autobus i MHD stála u 
zrodu Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV), který spustil Kraj Vysočina 
v polovině prosince 2019.

V lednu se upravily i jízdní řády 
vlaků a autobusů a České dráhy zru-
šily zpáteční jízdenky. Podle ohlasů v 
redakční poště jsou cestující ale ne-
spokojení, vznikají petice, stěžují si 
starostové obcí, řada lidí znovu do-
jíždí svými auty. Krajský úřad nyní 
zpracovává podněty a připravuje se 
na březnové sjednocení jízdenek.

 -lm-

Obsadili prvních 
pět sociálních bytů

První vylosovaná rodina v projek-
tu Housing First se ubytovala 30. 
prosince. Další tři rodiny a dva spo-
lečně žijící jednotlivci byli postupně 
zabydleni k 1. únoru. Do zbývajících 
sedmi bytů budou podle vyjádření 
mluvčího magistrátu další vylosova-
ní účastníci projektu umístěni po-
stupně do konce prvního čtvrtletí 
roku 2020. -lm-

Výstava novinářských fotografií

média kraje Vysočina. V lednu byla k vidění již tradiční výstava novinářských 
fotografií Region Press Foto na Krajském úřadě. K vidění bylo více než padesát fo-
tografií, které pořídili novináři z novin nebo zpravodajských serverů na Vysočině v 
uplynulém roce. Výstava je putovní a bude postupně i v dalších městech Vysočiny. 
Letošní sedmý ročník pořádá Syndikát novinářů Vysočiny. Své fotografie vystavila 
také redakce dnes již neexistujících Novin jihlavské radnice a svoji tvorbu předsta-
vily též Jihlavské listy. Foto: Petr Klukan

Loni se narodilo 
nových 1312 dětí

Rodí se víc Jihlavanů. Nejčastěji se 
jmenují Jakub a Tereza.

Loni se do Jihlavy narodilo a přihlá-
silo 1312 dětí, je to o 75 novorozen-
ců víc než v roce 2018. O něco víc 
se rodí chlapců než děvčat. Zatímco 
v roce 2018 bylo nejčastější jméno 
Adam, loni už se ve statistikách toto 
jméno skoro nevyskytovalo a na-
hradilo ho jméno Jakub. Nejčastější 
Aničku z roku 2018 nahradilo loni 
jméno Tereza. -lm-

Restaurování  
první tramvaje

První tramvaj v Jihlavě vyjela v roce 
1909 a po vyřazení sloužila ve slez-
ské Opavě jako seník. V roce 2012 
ji zakoupila Jihlava za 30 tisíc korun, 
chtěla ji zrestaurovat projektem za 20 
tisíc a vystavit ji na most U Jánů. V 
roce 2014 vůz zpamátnilo minister-
stvo kultury a tím by se restaurování 
značně prodražilo. Tramvaj by navíc 
musela být ve výstavních prostorách. 
Zatím je v městském depozitu. -lm-

Poplatek za odpad 
V roce 2020 se poplatek za svoz od-

padu v Jihlavě nemění, o pět korun se 
však zvyšuje výše úlevy pro Jihlavany 
zapojené do Programu zodpovědného 
nakládání s odpady. Kdo poctivě třídí, 
platí za svoz odpadu 580 korun. Kdo 
netřídí, platí o sto korun více. -lm-

Etický kodex
Na magistrátu začal od nového roku 
platit etický kodex úředníka. Kromě 
jiného bojuje proti korupci. Za po-
rušení hrozí postih.  -lm-

Za projekt 65 milionů
Podrobnou projektovou dokumen-

taci Horácké multifunkční arény 
(HMA) pro město vypracuje ateliér 
Chybík+Krištof za necelých 65 mili-
onů korun.

„Mám radost z toho, že Jihlava pode-
psala smlouvu právě s tímto architek-
tonickým ateliérem. Projekt je opravdu 
velkolepý, městotvorný, a daří se v něm 
plnit účel celé věci – oživit město i to sa-
motné místo, aby nebylo využíváno je-
nom hokejisty, ale i ostatními uživateli 
a třeba i kolemjdoucími. Věřím, že tam 
bude živo nejenom při hokejových zá-
pasech, ale od rána do večera,“ uvedla 
primátorka města Karolína Koubová 
(Fórum Jihlava).

Cena obsahuje všechny stupně 
projektové dokumentace od studie, 
dokumentace pro územní rozhod-
nutí, stavební povolení i realizaci 
stavby, po studii a projekt interiérů, 
výkon autorského dozoru po dobu 
výstavby či související inženýrskou 
činnost. Součástí je také projekt de-
molice stávajícího stadionu.

Finální studie by však měla doznat 
dílčích změn. Ty ve většině vzešly z 
podrobného nastudování soutěžního 
návrhu a následných diskuzí mezi ar-
chitekty a budoucími uživateli. Ten-
to dialog nemohl z důvodu zacho-
vání anonymity soutěže proběhnout 
během soutěže, je však důležitou 
součástí přípravy výstavby. -lm-

Petr Laštovička 

(ods)

Koupě domu a pozemku ve stře-
dočeských Mnichovicích náměst-
kem Petrem Laštovičkou (ODS) má 
dohru u soudu a vedla v konečném 
důsledku k rezignaci na funkci ve 
vedení města a Laštovička se vzdal i 
mandátu zastupitele.

Soud vydal platební rozkaz na za-
placení dvoumilionového dluhu 

Náměstek P. Laštovička (ODS) 
rezignoval, končí v zastupitelstvu

majitelce, který dosud Laštovička 
neuhradil. V souvislosti s tím bylo 
podáno i trestní oznámení.

Náměstek vyjádřil ochotu dluh v 
krátké době uhradit a přiznal pochy-

bení. Poté se rozhodl odstoupit. 
Petr Laštovička na tiskové konferen-

ci koncem ledna uvedl: „Toto všechno 
činím zejména proto, že to považuji 
za čestné a nevidím jinou možnost, než 
zabránit dalšímu poškozování práce, 
kterou jsem vykonal.

Zároveň jsem přesvědčen, že zbaven 
tíže veřejné funkce, jsem schopný mno-
hem lépe a rychleji urovnat své vlastní 
osobní spory s osobou, se kterou jsem 
měl ještě před tím velmi dobré vztahy,“ 
dodal závěrem.  -lm-
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V současné době, kdy je nám 
předkládáno mnoho informací 
o různých věcech, je schopnost 
účelně si vybírat zdroje infor-
mací a posuzovat jejich obsah, 
význam a původ zcela zásadní i 
pro základní orientaci ve světě. 
O tom, jak bychom měli mys-
let, jsme hovořili s doktorkou 
Kristýnou Drozdovou z psychi-
atrické ambulance pro dospělé 
Jihlava.

Lubomír Maštera ז

Jak se dnešní zahlcení informace-
mi projevuje na způsobu myšlení? 

Dnes nabývá na významnosti postoj 
a zároveň nástroj, který pro nás obje-
vilo osvícenství. V době, kdy se lidé 
přestávali opírat o náboženstvím tra-
dované nebo většinovou společností 
předkládané názory o světě a člověku, 
musel člověk objevit schopnost vlast-
ního usuzování a vytváření si vlastního 
názoru na věci a dění kolem sebe.

Mluvíte o tzv. kritickém myšlení?
„Ideálnímu“ způsobu myšlení ří-

káme schopnost kritického myšlení, 
protože se snaží o největší možnou 
míru objektivity, kterou nám náš mo-
zek umožňuje.

Jeho principem je nepodléhat ko-
gnitivním omylům (distorzím, bias) 
různého druhu, ani naivně nepřebí-
rat jakékoliv tradované, opakované, 
předávané názory, vidět více názorů 
vedle sebe, porovnat jejich přednos-
ti a zápory, mít odstup od těchto ná-
zorů a umět si zvolit nezaujatě jeden 
z předkládaných názorů, event. si vy-
tvořit názor vlastní.

V dnešní době přijímáme spousty 
informací a víme, že mít „selský“ ro-
zum nestačí…

Schopnost vytvářet si názor vlast-
ní je klíčová v době sociálních sítí a 
globalizace, včetně globálního sdíle-

Naučte se, jak nebýt hlupákem

ní informačních zdrojů, které vedou 
k zaplavení lidského jedince informa-
cemi, z nichž mnohé nenesou žádnou 
hodnotu. Nepřinášejí nám žádný po-
znatek, ničím nás neobohacují, jen 
zatěžují pozornostní a myšlenkové 
zdroje (např. bulvární tisk).

Jak se máme naučit kriticky mys-
let?

Rodiče a učitele v této době čeká 
nelehký úkol, naučit své děti kritické 
myšlení používat. 

Škola byla dlouhou dobu založená 
na předávání tradované informace, 
děti se učily mnoho věcí, kterým ne-
rozuměly, nazpaměť. V současnosti 
chceme po rodičích a učitelích, aby 
se děti učily na věci přicházet samy, 
učily se hledat správné řešení mezi 
vícerými apod, jinými slovy, aby tré-
novaly kritické myšlení, aby se učily 
vybírat informace, kombinovat je 

mezi sebou a vytvářet si jedinečný 
pohled na sebe, na svět a na život.

Náš mozek vznikal evolucí. Není 
ona na vině, že podléháme omylům ?

Ačkoliv by se mohlo zdát, že ko-
gnitivní omyly jsou věc škodlivá, tak 
z pohledu evoluce se jedná o způsob, 
jakým urychlit lidské rozhodování 
a hodnocení. Principem evoluce je 
adaptace na prostředí tak, aby se zvý-
šila možnost na přežití jedince nebo 
druhu. Kdo rychleji odhadne nebez-
pečí, ten přežije. A dalším principem 
evoluce je: „raději planý poplach než 
plakat nad rozlitým mlékem“. 

Kritické myšlení je pomalé, zvažuje 
alternativy a vybírá informace, zatím-
co evoluce favorizuje dosažení bezpe-
čí a přežití za každou cenu a rychle. 

Pokud je takto otázka položena, pak 
ano, kritický rozum může jít do jisté 
míry proti evoluci. Ale máme tako-

vých dvojsečných nástrojů více, proto-
že do jisté míry i vysoce ceněná lidská 
schopnost empatie může být jevem, 
který jde „proti“ evoluci. Přesto jsou 
empatie a kritický úsudek považovány 
za jejich vrcholný výdobytek.

Jak tedy vnímáme svět kolem sebe 
s těmito kresleními?

Ke schopnosti eliminovat tzv. kogni-
tivní bias (zkreslení, omyly), přispěla 
podstatnou měrou věda tím, že iden-
tifikovala a popsala mnoho takových 
omylů, na které si člověk může dát po-
zor při přemýšlení o světě kolem sebe. 

Kognitivní zkreslení je systematický 
vzorec narušení racionality v úsudku. 
Každý z nás si vytváříme vlastní „sub-
jektivní realitu“ na základě vstupních 
informací cestou vnímání. 

Povaha individuálního odrazu světa 
je ryse konstruktivní, vytvořená, nee-
xistuje nic jako objektivní otisk reali-
ty zevního světa. A tahle konstrukce 
světa kolem nás řídí naše jednání a 
rozhodování. 

Adaptace znamená přizpůsobe-
ní organismu, které je důsledkem 
působení evolučních mechanismů. 
Tedy máme jít „proti přírodě?“

Kritický úsudek podobně jako em-
patie nebo schopnost odhadovat 
chování druhého (tzv. mentalizace) 
patří k vrcholům lidské evoluce. 

Ale věci je třeba vidět v souvislostech, 
člověk nepodléhá evoluci jen jako jedi-
nec, k zachování jedince a druhu po-
třebuje nutně lidské společenství. 

Když chceme a potřebuje koope-
rovat, musíme mít i mechanismy, jak 
se domluvit, jak si lépe rozumět, jak 
lépe poznat svět kolem sebe v jeho 
rostoucí členitosti. A k tomu by prá-
vě kritický úsudek asi měl nejlépe 
sloužit. A potažmo - nejdeme my 
jako lidský druh vlastně celým svým 
vývojem „proti přírodě?“

MUDr. Mgr. Kristýna DrozDová, Ph.D. z psychiatrické ambulance 
pro dospělé Jihlava.  Foto: archiv JN

Vedení města volá po bližší 
spolupráci s Krajskou hygie-
nickou stanicí, ale představa, že 
jim hygienici budou navrhovat 
řešení, je nereálná. Hygiena na 
to prý nemá pravomoci ani po-
třebné informace. 

Je podle jejího názoru na 
investorech a zpracovatelích 
plánů, jaké řešení zvolí, aby ne-
došlo k překročení norem.

Lubomír Maštera ז

Nedávno vyjádřil náměstek pri-
mátorky Petr Laštovička (ODS) v 
médiích přání, aby se Krajská hygie-
nická stanice kraje Vysočina (KHS) 
podílela již na přípravě projektů 
města. Na vztahy mezi městem jako 
investorem a KHS jsme se zeptali 
Karla Smejkala, vedoucího oddělení 
hygieny obecné a komunální:

Kdy začíná KHS vstupovat do 
připravovaného projektu např. vý-
stavby nové ulice?

Jsme v pozici dotčeného orgánu 
státní správy a v rámci pořizování 
územního plánu se účastníme všech 
etap projednávání. Máme zde ale 
omezené pravomoci. Pokud se nám 

Město požaduje něco, co my nemůžeme

dané území jeví jako rizikové, ozna-
číme území jako podmíněně přípust-
nou plochu. To znamená, že se v dal-
ších řízeních dle stavebního zákona 
podrobněji zjišťují vlivy záměru na 
zákonem chráněné prostory a vliv 
okolí na záměr. 

Jak se postupuje dál?
Investor je povinen u každého sta-

vebního záměru doložit, že byly spl-

něny požadavky jednotlivých zákonů, 
u nás například doložit, že jsou splně-
ny hlukové limity pro danou stavbu. 
Ve zkušebním provozu se pak prove-
de kontrolní měření a podle výsledku 
vydáváme souhlas, nebo nesouhlas s 
provozováním. V případě překročení 
limitů je investor povinen zrealizovat 
taková opatření, aby bylo zajištěno pl-
nění limitních hodnot. Toto je povi-
nen opět ověřit měřením. 

Náměstek Petr Laštovička vyjád-
řil přání, aby KHS byla nápomoc-
na již při tvorbě stavebních pro-
jektů města. Je to možné?

V rámci přípravy projektů nevylu-
čujeme možnost poskytnout kon-
zultace. 

Využívají tuto možnost projek-
tanti?

Ano. Je to někdy pro nás práce na-
víc, ale neodmítáme je. V konečném 
důsledku nám tato vstřícnost umož-
ní vyhnout se možným problémům 
v budoucnu.

Jaká je praxe magistrátu?
Bývalé vedení města se na nás ob-

racelo častěji, nové vedení nechává 
domluvu na úřednících. Součas-

né vedení města po nás požaduje, 
abychom jim navrhovali konkrét-
ní opatření, která mají následně 
realizovat. Ale to my nemůžeme, 
nejsme k tomu ze zákona oprávně-
ni, navíc neznáme širší souvislos-
ti v území (výskyt sítí, majetkové 
vztahy, předpokládané ceny opat-
ření atd.).

Nedá mi to a zeptám se, proč 
vznikly problémy s hlukem na uli-
ci Vrchlického?

Z našeho pohledu zde za problémy 
stojí podcenění širších vazeb v území 
při plánování změn územního plánu 
Jihlavy. Byl podceněn vliv velkého 
rozvoje obytné výstavby v Jihlavě 
– Horním Kosově ve vazbě na do-
pravní infrastrukturu. S významným 
nárůstem obslužné dopravy Horní-
ho Kosova dochází k vyčerpání hlu-
kové kapacity území při obslužných 
komunikacích. Na ul. Vrchlického je 
ještě přidána další doprava spojená 
s provozem nemocnice a obchod-
ních domů. Výsledkem toho je nut-
nost řešit protihluková opatření pro 
dodržení limitních hodnot hluku 
jako se stalo v lokalitě U Dubu na ul. 
Vrchlického.

ing. Karel sMeJKal, vedoucí 
oddělení hygieny obecné a komunální 
KHs. Foto: Lubomír Maštera
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Přestupní termín 
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí 
od 1. ledna 
do 31. března 

Od 2. 1. 2020 máme klientské centrum Jihlava 
v centru města na nové adrese. 

Klientské 
centrum Jihlava 
Masarykovo náměstí 1100/35   3. patro

Přestupní termín
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí

1. ledna
31. března

Díky
všem
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem
Díky
všem
Díky

Služby města Jihlavy (SMJ) provo-
zují tři sběrné dvory v Jihlavě. Největ-
ší sběrný dvůr je na ulici Havlíčkova 
v areálu SMJ. Sběrný dvůr je určený 
pouze občanům města Jihlavy, nikoliv 
podnikatelům. Zdarma zde občané 
mohou odevzdávat objemný odpad, 
biologicky rozložitelný odpad, dřevo, 
kovy, nebezpečný odpad, papír, plas-

ty, barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky 
a elektrozařízení. 

Celkově bylo na sběrný dvůr obča-
ny Jihlavy odloženo 1127 tun odpa-
dů a to je oproti loňskému roku ná-
růst o 15 %.

Další dva sběrné dvory se nacháze-
jí na ulicích Rantířovská a Brtnická v 
Jihlavě.  -lm-

Do Vodního ráje Jihlava přišlo v loňském roce 
164 tisíce návštěvníků. Krytý areál navštívilo 
126 tisíc lidí. 

Do letního venkovního areálu, který nabízí čtyři 
bazény s ohřívanou vodou, si zaplatilo vstup 37 ti-
síc návštěvníků. 

„Rekord padl 30. června, kdy do venkovního areálu 
aquaparku během dne přišlo 2324 koupání a slunění 
chtivých lidí. Díky nestálému počasí se nám bohužel 
oproti loňskému létu snížil počet návštěvníků ve ven-
kovní části o 16 tisíc návštěvníků,“ řekl mluvčí Slu-
žeb města Jihlavy Martin Málek. 

V letošním roce Vodní ráj oslaví již 20. sezónu 
svého provozu. „Návštěvníci se mohou těšit na řadu 
akcí, které pro ně v rámci oslav připravíme. Předpo-
kládáme, že během měsíce února by měl padnout 
rekord a my přivítáme v aquaparku 3,5 miliontého 
návštěvníka. Šťastný jubilant by měl jako hlavní cenu 
dostat permanentku do Vodního ráje na rok zdar-
ma,“ doplnil Málek. -lm-

Očekáváme 3,5 miliontého návštěvníka

DO LETNÍHO venkovního areálu Vodního ráje, 
který nabízí čtyři bazény s ohřívanou vodou, si za-
platilo vstup 37 tisíc návštěvníků.

 Ilustrační foto: Lubomír Maštera

Jen v Havlíčkově ulici je 1127 tun sběru
� Elektrozařízení: 9683 ks 
� Objemný odpad: 855,38 t
� Bioodpady: 85,20 t 
� Kovy: 75,71 t
� Papír: 53,75 t 

� Plasty: 25,63 t
� Sklo bílé: 2,54 t
� Sklo barevné: 8,74 t
� Nebezpečné odpady: 20,2 t 

Statistika sběrného dvoru na Havlíčkově ulici



Město vyjádřilo solidaritu
Město Jihlava vyjadřuje solidaritu 

s obyvateli čínského města Wuhan 
zasaženého koronavirem. S jedenác-
timilionovým městem dříve Jihlava 
spolupracovala, ale není jeho part-

nerským městem, přesto s obyvate-
li celé oblasti soucítí. Čína nařídila 
kvůli šířící se nákaze částečné uza-
vření dalších měst, v izolaci je už více 
než 50 milionů lidí. -lm-

Jihlavská historická konference
Koncem ledna přivítala Jihlava 

přední české historiky a badatele. V 
gotickém sále jihlavské radnice se 
uskutečnila konference Iglavia histo-
rica - exempla trahunt. Při příležitos-
ti konference byl vystaven originál 
latinské listiny stavebního řádu a fak-
simile Gelnhausenova kodexu.

Konference byla rozdělena do 
dvou bloků, dopoledne čekaly účast-
níky přednášky a diskuse o historii a 
archeologii především s důrazem na 

13. století a jihlavský stavební řád. 
Odpoledne patřilo architektům a 

památkářům a diskuzím o tom, jak 
současný ráz města ovlivnil středověk. 

V Muzeu Vysočiny se uskutečni-
la vernisáž výstavy věnované 100. 
výročí narození významného české-
ho historika, archiváře a kodikologa 
Františka Hoffmana a v podvečer se 
uskutečnila přednáška pro veřejnost 
o novinkách v historickém bádání o 
povaze 13. století. -lm-

Prevence kriminality
Rada města schválila program pro 

přidělování dotací na akce a aktivity, 
které by měly pomáhat k předcháze-
ní páchání trestné činnosti v Jihlavě. 
Do programu město uvolnilo až 250 
tisíc korun.

„Předpokládaný celkový objem 
peněžních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu města na podporu tohoto 
programu na rok 2020 je 250.000 Kč. 
Žadatel podle programu může žádat v 
maximální výši 100% celkových uzna-
telných nákladů projektu, a maximál-
ní výši 50.000 Kč,“ vysvětlil Daniel 
Škarka, uvolněný radní města Jihlavy 
pro sociální oblast. -lm-

Dva jihlavští policisté šestatřicetiletý Radan Hradecký a čtyřiadvacetiletý 
Marek Veleba 29. prosince v ranních hodinách evakuovali 12 lidí ohrožených 
požárem na ubytovně ve Fritzově ulici. Statečný čin policistů odměnil šéf poli-
cistů na Vysočině Miloš Trojánek skleněnou plaketou za statečnost. -lm-

Plaketa za statečnost policistům
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Radan Hradecký Marek Veleba

V roce 2020 se poplatek za svoz odpadu v Jihlavě nemění, o pět korun se 
však zvyšuje výše úlevy pro Jihlavany zapojené do Programu zodpovědného 
nakládání s odpady. Kdo poctivě třídí, platí za svoz odpadu 580 korun. Kdo 
netřídí, platí o sto korun více. -lm-

Poplatek za svoz odpadu

Objednávkový systém Webcall 
nově obsahuje i ekonomický odbor 
a živnostenský úřad.

Jihlavská radnice aktualizovala 
objednávkový systém Webcall. Nově 
si budou Jihlavané moci zamluvit 
termín návštěvy radnice také na eko-

nomickém odboru a živnostenském 
úřadu. Zaregistrovat si přesný datum 
a čas bylo dosud možné na odboru 
dopravy a občankách i pasech správ-
ního odboru, na který se nyní lze 
nově objednat také ohledně změn v 
trvalém pobytu.  -lm-

Objednávkový systém Webcall

Z redakční pošty Praktické informace

Zdravím Jihlavské noviny a přeji nejen v novém roce 2020, ale i v dalších 
letech pevné zdraví a mnoho úspěchů. 

Souhlasím s názorem, že se oživení jihlavského náměstí o letošních Váno-
cích opravdu povedlo. Mně se ze všeho nejvíce líbila česká vlajka na střeše 
rohového domu Komenského ulice (ať už to byl nápad soukromníka, radni-
ce, modrých, rudých, žlutých nebo duhových)! Miroslav Štěbeták 

V redakční poště nám občas skončí i informace, které se mohou hodit každé-
mu. S některými se s vámi podělíme.

Jaká je doba platnosti lékařských předpisů? 
Od 1. ledna platí nová vyhláška: 
� Jeden den platí recept vystavený od zubaře. Na něj si léky musíte vyzved-

nout nejdéle do konce dalšího dne.
� 14 kalendářních dnů platí ostatní recepty. Předepisující lékař může vydat 

recept, platící nejdéle 1 rok.
� 6 měsíců platí opakovací recept, tedy recept s předepsaným léčivým pří-

pravkem, jehož výdej se má několikrát opakovat.
Pokud by nebyl v lékárně k dispozici, může farmaceut prodloužit dobu o 14 

kalendářních dnů.

Pro nový řidičák se raději objednejte
Kvůli velkému zájmu o vystavení nového řidičského průkazu se mohou na 

odboru dopravy magistrátu nárazově tvořit fronty. Odhaduje se, že jen v Jihlavě 
může mít neplatný řidičský průkaz až 1600 lidí.

 V Jihlavě si lze vyzvednout řidičské průkazy v průměru do 14 dnů. Obnovení 
průkazu, kterému vypršela platnost, je zdarma. Rychlejší je zpoplatněno (700 
korun do pěti dnů). 

Nechcete čekat: Objednání je možné na internetových stránkách města Jihla-
vy. -lm-

Petr Honsa z Jihlavy se na nás obrá-
til s dotazem na neosvětlený přechod 
na ulici Rantířovská a na zastáv-
ky MHD. Otázky poslal i na odbor 
dopravy magistrátu, který se k dota-
zům vyjádřil. Věříme, že odpovědi 
zajímají také další naše čtenáře.  

Z pohledu bezpečnosti v silnič-
ním provozu mi není jasné, proč 
nefunguje osvětlení přechodu pro 
chodce na ulici Rantířovská, pří-
mo u sídla SML? 

Podle slov Karla Trojana, vedou-
cího oddělení komunálních služeb 
odboru dopravy magistrátu osvět-
lení přechodu pro chodce bylo zří-
zeno současně s rekonstrukcí obou 
zastávek a bezbariérovými úpravami 
přilehlých chodníků v roce 2018. V 
rámci kolaudačního řízení ovšem 
vyšlo najevo, že osvětlení přecho-
du nesplňuje normové požadavky v 
otázce intenzity osvětlení navazují-
cích úseků ul. Rantířovská (100 m 
na každou stranu od přechodu). 

Na tuto skutečnost, bohužel, pou-
kázaly dotčené orgány státní sprá-
vy až v rámci kolaudačního řízení a 
nikoli v době, kdy se stavba připra-
vovala (2016-2017).

V současné době probíhají projekč-
ní práce na novém veřejném osvětle-
ní v ul. Rantířovská (v úseku od kři-
žovatky s ul. Žižkova po křižovatku s 
ul. Lipová), které osvětlí jak vozovku, 
tak přilehlý chodník (stávající veřejné 
osvětlení osvětluje pouze chodník a 
nikoli vozovku a zastávky MHD). 

„Předpokládáme, že vlastní stavba 
by měla proběhnout v druhé polovi-
ně letošního roku. Teprve poté bude 
moci být uvedeno osvětlení přechodu 
do provozu. 

Za způsobené komplikace se 
omlouváme, a jak vyplývá z výše uve-
deného, pracujeme na nápravě situa-
ce,“ vysvětlil Karel Trojan.

Po dobudování zastávek MHD 
v průmyslové zóně(i jinde v Jihla-
vě) registruji rozdílné provedení 
jejich zastřešení. Kdo a na zákla-
dě čeho rozhodl, že např. přístřeš-
ky na zastávkách u spol. ENVIRO-
POL, SWOBODA, GLOBAL, 
KOSYKA, EBERHARD v průmys-
lové zóně, nemají boční ochranné 
prvky? Doporučuji vyzkoušet si, 
jak „příjemné“ je čekání ve větru, 
dešti a sněhu na těchto zastávkách 
MHD.

„Pokud to prostorové podmínky 
umožňují, zřizují se zastávkové pří-
střešky s bočními stěnami buď v plné 
šířce a nebo alespoň zkrácené. Pokud 
to prostorové možnosti neumožňu-
jí (např. souběžně vedená cyklostez-
ka u zastávky Swoboda-stamping , S. 
K. Neumanna,…, opěrná zeď nebo 
svah např. zastávky Znojemská ul. 
a Brtnická ul.,…) tak se zastávkové 
přístřešky zřizují bez bočních stěn, 
aby nebránily v průchodu a v průjez-
du techniky při zimní údržbě,“ řekl 
Karel Trojan, vedoucí oddělení 
komunálních služeb odbor dopra-
vy magistrátu. -lm-

Vlajka nad náměstím  
poutá pozornost

NÁŠ ČTENÁŘ Miroslav Štěbeták nám poslal fotografii Masarykova náměstí, 
nad kterým vlaje vlajka.  Foto: Miroslav Štěbeták

Nefungující osvětlení přechodu
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V březnu loňského roku zveřejnili náměstek Petr Laštovička (ODS) a dnes 
již bývalý náměstek Jaromír Kalina (KDU-ČSL) dluh Svazu vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko (SVAKu) na neuvěřitelných 640 milionů korun jen na 
dlužném nájemném, zhodnocení majetku SVAKu a úrocích. A vše začalo 
rozhodnutím Jihlavy vystoupit ze SVAKu v roce 2009.

V červnu 2009 zastupitelstvo schválilo vystoupení Jihlavy ze SVAKu. 
Jak tuto skutečnost vnímáte nyní? Bylo to chybné rozhodnutí?

Řada chyb a motivy koalice
Odpověď na tuto otázku není jed-

noduchá ani jednoznačná, a to ani ve 
světle všeho, co se okolo této záležitos-
ti dosud událo. Určitá chyba je už na 
samém začátku. Svazky obcí by měly 
vznikat na základě definované potře-
by spolupráce a s jasně vymezenými 
kompetencemi členů svazku, včetně 
možnosti ze svazku odejít a způsobu 

vypořádání při rozchodu. V případě SVAKu chybí téměř vše. Dalším problé-
mem je, že se Jihlava po dobu předpokládaného členství nikdy moc nesnažila 
být vůdčím členem SVAKu, a tak prostředky spolku končily obvykle mimo 
jihlavskou infrastrukturu.

Dalším problémem je zpackaná privatizace vodohospodářské infrastruktu-
ry. Došlo víceméně jen ke změně názvu a právní formy provozní společnosti. 
Tím se stalo i to, že majetek obcí není řádně dokumentován, není znám sku-
tečný stav infrastruktury a onjevuje se i kanalizace, která nikomu nepatří.

Za těchto okolností bylo opuštění SVAKu bez nápravy nedostatků značně 
riskantní. 

Druhou stranou mince jsou motivy těch, kteří vystoupení připravovali, i 
těch, kteří majetek doposud drží, aniž by se o něj řádně starali a do něj inves-
tovali.

Ve vedení města i SVAKu se lidé vyměnili, pozice však zůstávají zhruba stej-
né. Rád bych vyjádřil naději, že k dohodě v brzké době dojde, protože sou-
časný stav je škodlivý pro obě strany.

Dobré rozhodnutí pro strategický majetek
Bylo to dobré rozhodnutí, město si má 

svůj strategický majetek spravovat samo. 
Bohužel dlouho trvající soudní spor ne-
gativně ovlivňuje rozvoj města a každo-
denní život občanů města. Např. situace 
na ulici Jiřího z Poděbrad nebo stav uli-
ce Hybrálecké jsou tristní. Každé vedení 
města se snaží tento problém vyřešit, ale 
zatím se to bohužel nikomu nepodařilo.

Myšlenka správná, provedení chybné
Bylo by laciné a populistické retro-

spektivně kritizovat strategická roz-
hodnutí předchozích zastupitelstev, 
neboť po bitvě je každý generálem. 
Navíc takováto kritika nikdy nepřináší 
nic konstruktivního pro vyřešení pro-
blému. Nicméně myšlenka a rozhod-
nutí vystoupit ze SVAKu bylo a je bez-
pochyby správné.

Po desetiletém snažení ale nelze to stejné říct o samotném provedení. 
Sedm let soudních sporů jistě nemůžeme považovat za úspěch, byť průtahy 
a obstrukce mají na svědomí obě strany sporu. Jihlava i SVAK Jihlavsko. Za 
chybu rozhodně považuji to, že mediace mezi Jihlavou a zbylými členskými 
obcemi neproběhla ještě před samotným aktem vystoupení Jihlavy, ale po-
kusy o ni začaly až poté, co se ukázalo, jak je právně složité domoci se soudně 
svých majetkových a finančních nároků ohledně privatizovaného vodohos-
podářského majetku.

Názor na samotné provedení vystoupení ze SVAK Jihlavsko a na strategii 
následných soudních sporů bych změnil poté, kdyby se na magistrátu našla 
(podle mne neexistující) analýza časových a finančních rizik, strategie vy-
možení majetku soudní nebo správní cestou. Takovou analýzu byla s určitos-
tí povinna pro Jihlavu, jako pro svého klienta, vypracovat původní advokát-
ní kancelář, která tuto strategii navrhla. Pokud by taková analýza existovala a 
jasně říkala, že správní cestou se k majetku dostaneme třeba i za deset a více 
let s milionovými náklady na právní zastoupení a během té doby přijdeme o 

Spor o vodu se táhne už 12 let
nájemné a investice v řádech stamilionů, tak potom bychom mohli jasně říci: 
„Ano, jsme úspěšní. “ Nic takového se ale nestalo a nám nezbývá, než se z 
této chyby poučit a napravit, co se dá.

Mít totiž kontrolu nad cenotvorbou vodného a pravidelné příjmy z proná-
jmu vodohospodářské infrastruktury je životně důležité nejen pro sestavo-
vání rozpočtu města, ale hlavně pro rozvoj Jihlavy a také pro čerpání dotací 
v souvislosti se strategií při hospodaření s vodou v klimaticky problémovém 
období.

Chceme vědět, kolik se prohospodařilo
Účelovým vstupem Jihlavy do SVA-

Ku k 1. 1. 1993, a zdůrazňuji účelo-
vým vstupem do účelově nepřehledné 
spleti kompetenčních vazeb, se vytvo-
řila pro jednoho jihlavského radního 
„trafika“, za až nestydaté měsíční od-
měny. „Trafika“ s příjmy vedle platu 
na radnici. Ve SVAK měla Jihlava 58% 
podíl účasti, se dvěma dalšími zástupci 

z radnice. V roce 2009 byla situace pro Jihlavu tak neúnosná, že se žádalo o 
výstup ze SVAKu.

Nyní, po létech právních tahanic jsme se dočkali snahy nynějších koalič-
ních radních o „plichtu“, bohužel však ke zjevné tíži městské kasy. 

Za SPD budeme požadovat, aby kontrolní výbor ZM vyčíslil občanům 
města, rukojmí ze smlouvy se SVAKem (viz. „zpackaná investice“ v ul. Jiřího 
z Poděbrad) celkovou výši prohospodařených peněz. Podle hrubého odhadu 
se jedná o více jak polovinu potřebných nákladů na novou zimní halu. 

Dnes má Jihlava jednu z nejdražších sazeb za vodu. Logicky, ony „trafiky“, 
členství ve SVAKu a právní tahanice zaplatí konečný spotřebitel – třeba dů-
chodce, samoživitelka, rodina s dětmi, prodavačka, student, řidič, technik, 
lékař atd. 

Proč je v Jihlavě drahá voda musí občanům vysvětlit partaje, které na rad-
nici vládly a mají politickou odpovědnost za tento stav – ODS, KDÚ-ČSL a 
ČSSD.

Zdá se, že Jihlava podporuje mafii
… svazek vznikal v dobách právní-

ho vakua… Jihlava se v těchto dobách 
vzdala práva rozhodovat o svém ma-
jetku ve prospěch ostatních členských 
obcí… . Z tohoto pohledu byly mož-
né jen dva kroky. Změnit vnitřní struk-
turu svazku nebo ze svazku vystoupit 
a jít si svojí vlastní cestou. Bohužel na 
straně SVAKu funguje něco jako vo-

dárenská mafie. … když už náhodou SVAKu dojde dech, tak nastupuje Vo-
dárenská akciová, tedy VaS. Ta se prohlásila za vedlejšího účastníka celého 
procesu… a hájí si svoje zisky z Jihlavského majetku. Bohužel, dnes se zdá, 
že na stranu SVAKu se přidala i část vedení Jihlavy v čele s primátorkou a je-
jím prvním náměstkem. Proč se tak děje, se můžeme jen domýšlet.

(Redakčně kráceno - plné znění na webu Jihlavských listů v rubrice Váš politik)

Měli jsme pravdu, když jsme nesouhlasili
… s vystoupením Jihlavy ze SVAKu 

jsme nesouhlasili. Nedošlo k úplnému 
předání vodohospodářského majetku 
Jihlavě. Primátor udělil plnou moc k 
jednání se Svazkem advokátní kance-
láři. Totéž pak udělala protistrana. Ná-
sledovaly žaloby a odvolání, jednání 
soudů… . 

Nově zřízené Jihlavské vodovody a 
kanalizace ( JVaK ) měly sedm zaměstnanců, při tom byly řízeny a kontro-
lovány pětičlenným a to ne zrovna odborným představenstvem a dozorčí ra-
dou. 

… advokátní kancelář zastupující Jihlavu byla v některých žalobách poměr-
ně úspěšná, ne však ve smírném řízení. … do toho přišla nová koncepce sou-
časné koalice se změnou advokátní kanceláře, vedení JVaKu a s memoran-
dem rady města prosazujícím smírné řešení. 

(Redakčně kráceno - plné znění na webu Jihlavských listů v rubrice Váš politik)

Otázky jsme poslali všem klubům v zastupitelstvu, v termínu neodpovědě-
lo KDU-ČSL a Žijeme Jihlavou! - pozn. redakce.

Otázka pro politické kluby na únor

Rudolf Chloupek, 
ČSSD

Petr Paul, SPD

Pavel Šlechtický, 
KSČM

Libor Kuchyňa, 
Fórum Jihlava

Petr Laštovička, 
ODS

Radek Popelka, 
ANO 2011
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Možnost lepší spolupráce s 
rodiči „problémových“ dě-
tí na školách by měl umožnit 
projekt, o kterém rozhodovali 
v prosinci zastupitelé města. 
Projekt je zajímavý také tím, že 
v jeho názvu se mluví o sociál-
ně vyloučených lokalitách, kte-
ré však v Jihlavě nejsou. 

Lubomír Maštera ז

O začleňování dětí ze znevýhod-
něného prostředí mezi ostatní žáky 
(tzv. inkluze) rozhodla vláda. Inklu-
ze je však stále předmětem sporů, 
zda jde o účelné řešení pro zaostáva-
jící děti a pro společnost. Navíc otáz-
kou není jen, zda inkluzi Ano, či Ne, 
ale také Jak.

Stejně tomu bylo na prosincovém 
jednání jihlavského zastupitelstva, 
kdy si zastupitelé „vyměnili invekti-
vy“. 

Zastupitelé schválili Místní plán in-
kluze 2019 – 1022. Jeho přijetí bylo 
podmínkou pro přihlášení města do 
projektu „Inkluzivní vzdělávání 
pro sociálně vyloučené lokality.“

Hlavním cílem projektu má být 
podpora dětí, které pocházejí z chu-
dých rodin, z jiných kultur, potřebují 
speciální přístup (např. děti cizinců), 
a také z rodin, kde rodiče o vzdělává-
ní svých dětí nemají zájem. 

V rámci projektu mají vzniknout v 
Sociálně pedagogickém centru Jihla-
va a F pointu pracovní místa pro psy-
chology a specializované pracovníky, 
kteří budou spolupracovat s rodiči 
takových dětí.

Jak vyplynulo z diskuze na zastupi-
telstvu, pro Jihlavu mají být na projekt 
připraveny peníze ve výši 60 milionů na 
dobu trvání projektu v délce 2 let, před-
pokládané náklady pak činí 47 milionů, 
předpokládaná maximální spoluúčast 
města má být 5 % - 2,35 milionu.

V diskuzi zaznělo:
-Zdeněk Faltus (ANO 2011): Ne ז

jsem proti podpoře žáků ze znevýhod-
něného prostředí. Ale budete muset 

Moderní společnost přiznává každému 
narozenému dítěti právo na jeho rozvoj 
v platného člena společnosti. Tato prá-
va jsou zakotvena v zákonech. Přesto ne 
každé narozené dítě má po narození stejné 
podmínky. 

Lubomír Maštera ז

Může se například narodit rodičům, kteří nectí 
zákony společnosti a nemají žádný zájem vycho-
vávat dítě tak, aby vyrostlo v přiměřeně vzdělané-
ho, zákony ctícího a ve prospěch společnosti pra-
cujícího člověka. 

Jistě se shodneme v tom, že „nepřizpůsobiví“ je-
dinci jsou problémem, kterému je lépe předchá-
zet, než řešit následky. Jen si připomeňme, jakým 
zlem jsou například opilci za volantem.

Společnost se tedy nespokojí jen se zákony rov-
nosti pro každého, ale zákonem stanoví také péči 
o ty, kteří i po startu zaostávají (Inkluze). 

Ani odborníci ale nemají vždy jasno, jak má ta-
ková pomoc vypadat. Tento problém však po-
nechme jim a „sledujme stopu“.

Na rozvoj dítěte kromě školy působí samozřej-
mě okolí, tedy hlavně rodina. Ne vše lze postih-
nout zákony, proto se společnost rozhodne pro 
další investici, tentokrát do programu „Inkluziv-
ní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality.“ 
Ten má kromě dalších věcí za úkol působit na ro-
diče problémových a nejbližší okolí dítěte.

Výborně – máme tady pomoc pro dítě, pomoc 
pro rodiče. A co nám ještě chybí?

Známe to všichni. Všichni jsme se s tím v něja-
ké formě setkali. Je to Motivace. A nejúčinněj-
ším typem motivace může být v těchto případech 
ta ekonomická. Pokud po mně společnost něco 
chce, co za to, že? 

Jenže pozor - v tomto případě už společnost in-
vestuje, a ne málo. Do inkluze, do programu. 

Proto by mělo platí obrácené – pokud nechce-

te spolupracovat vy, nebudeme pomáhat ani my. 
Nebude podpora. Přestane platit, že vás bude ži-
vit počet dětí, když se o ně nestaráte. Že dostane-
te příspěvky, když vás nezajímá, jestli vaše dítě do 
školy chodí nebo ne, atd.

ז ז ז
Jaké je ale realita? Zeptali jsme se odborníka, 

člověka, který má dlouholeté zkušenosti - uvolně-
ného radního pro sociální oblast Daniela Škarky.

Při vyslovení „nepřizpůsobiví jedinci“ jste se 
zatvářil odmítavě. Pročpak?

Termín „nepřizpůsobiví“ je laický termín. V zá-
konech a v rámci odborné veřejnosti se nepoužívá. 
Zejména z důvodu, že je velmi obtížně určitelné 
kdo je ve společnosti přizpůsobivý nebo nepřizpů-
sobivý a kde je hranice jednotlivých kategorií. Re-
spektive jaká je definice přizpůsobivosti. 

 (Pokračování na str. 11)

Zastupitelé schválili podpůrný program inkluze
Otázka nezní, zda řešit, či neřešit problém. Otázka zní – Jak řešit?

Radní Daniel Škarka: Schválení 
je výsledek roční práce mnoha lidí

PODKLADOVÝ materiál pro jednání zastupitelstva  Repro: Lubomír Maštera

vzdělávat také hlavně jejich romské 
matky, mám s tím osobní zkušenosti v 
podobě sousedů. Nevěřím, že vycho-
váte Einsteina z chudáka, který vyrůs-
tá v bídě. V projektu mi chybí podpora 
těch výjimečně nadaných.

-Eva Nováková (Žijeme Jihla ז
vou!): Měla jsem možnost pracovat 
s romskými rodiči a myslím, že se 
velmi mýlíte a že to projekt dokáže.

-Vítězslav Schrek (ODS): Mys ז
lel jsem a mrzelo mne, že se zpraco-
vaný plán týká pouze vyčleněných 
dětí, ale byl jsem ubezpečen, že je to 
jen dílčí plán a že další budou násle-
dovat.

 :Pavel Šlechtický (KSČM) ז
Není pochyb o tom, že je rozdíl, 
když někdo vyroste v rodině profe-
sora a někdo v rodině klempíře. Ale 
vždy rozhoduje rodina a její přístup. 
Ale musíme s tím začít v prvních tří-
dách.

 :Radek Popelka (ANO 2011) ז
Předkládaný materiál nemohu pod-
pořit, projekt je nastaven na 40 mili-
onů, nedávno jsme hlasovali pro po-
dobný projekt na 60 milionů. Trvání 
projektů je nastaveno na dva roky. 

To bude znamenat vytvoření nových 
pracovních míst. Co bude s těmi 
pracovníky, které přivedeme do škol, 
s psychology, asistenty atd.?

My nevíme, co bude za dva roky, a 
nevíme, kdo to bude platit dál. Na to 
nevidím odpovědi.

 :Zdeněk Faltus (ANO 2011) ז
Nechápejte můj příspěvek jako pří-
spěvek proti Romům. Uvědomuji si, 
kdo patří do sociálně vyloučených. V 
nemocnici budeme mít první rom-
skou sestru na oddělení, kterou jsem 
doporučil.

 Petr Paul (SPD): Na inkluzi mi ז
vadí dotčení dětí těmi, ke kterým je 
inkluze směřována. Měli jsme ve tří-
dě kluka s postižením páteře, se kte-
rým jsme měli kamarádské vztahy. 
Ale dnešní inkluze znamená, že lep-
ší se stávají průměrnými a průměrní 
podprůměrnými. Jedna naše členka 
má ve třídě autistu a ten i přes sto-
procentní péči brzdí 15 ostatních. 
Rychlost kolony se řídí nejpomalej-
ším vozidlem. 

 :Daniel Škarka (Fórum Jihlava) ז
Počítáme po dvou letech s možností 
prodloužení trvání projektu o další 

tři roky, pokud se to nepodaří, o psy-
chology a specialisty je velký zájem 
na školách, které na ně snadno získa-
jí peníze. Projekt uvolňuje ruce pe-
dagogům tak, že specialisté chodí za 
rodiči a pedagog se může více věno-
vat dětem. V Jihlavě typicky vylou-
čené lokality nemáme, ale máme zde 
ubytovny s podobnými problémy.

 Rudolf Chloupek (ČSSD): Já ז
jsem na rozpacích. Jedna pravda je, 
že by pedagogové podobnou pod-
poru potřebovali, druhá pravda je, 
že takové soustředění na jednu sku-
pinu na úkor ostatních – trochu mi 
běhá mráz po zádech. Štve mě, že 
pozice potřebných psychologů řeší 
takovouto hurá akci na dva roky. Už 
dnes mají školy problémy sehnat 
tyto specializace a vy to chcete řešit 
oslovením vysokých škol s předsta-
vou, že nováčci budou radit pedago-
gům s třicetiletou praxí, to nevím.

-Lenka Mikletičová (Fórum Jih ז
lava): Musím reagovat na pana Paula. 
Škola by neměla být standardizova-
ný prostor, kde se potkávají jen stej-
ní, ale měla by být jako život, kde se 
potkávají slabší se silnějšími. Je pro-
kázané, že když lepší učí slabší, pro-
spívá to oběma kategoriím.

 :Daniel Škarka (Fórum Jihlava) ז
Je pravda, že se psychologové špatně 
shání, ale když máte centrum, kde 
jich pracuje víc, je z jejich strany o 
takovou práci zájem. 

-Marek Hovorka (Fórum Jihla ז
va): Společnost je tak silná, jak silný 
je její nejslabší jedinec. Já program 
vítám. 

-Karolína Koubová (Fórum Jih ז
lava): Problém existuje a já se do-
mnívám, že jsme tu proto, abychom 
ho řešili.

ז ז ז
Pro plán inkluze zvedlo ruku 23 za-

stupitelů z řad koalice včetně Jaromí-
ra Kaliny z KDU-ČSL a opozičních 
zastupitelů za KSČM. Proti bylo pět 
zastupitelů za ANO 2011 a Rudolf 
Chloupek z ČSSD. Šest opozičních 
zastupitelů se hlasování zdrželo.
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Komentář

Glosa

Ne vždy osobní zkušenost 
pomůže pochopit problém

Plánovat bojovou činnost tak, abyste uspěli, je složitá činnost. Měl jsem pří-
ležitost „být u toho“ v době, kdy byly počítače v plenkách, i když se s nimi již 
pracovalo, ale verdikt vynášel člověk.

Jediná šance byla problém rozdělit do částí, ty rozpitvat na dílčí problémy, 
kterým se přiřadila důležitost, a pak se vytvořilo řešení v podobě matematic-
kého modelu. (Tím netvrdím, že vše lze takto řešit).

Inkluze je stejný složitý problém. Nelze ji pochopit jako celek, aniž by hrozilo 
pověstné „babylonské zmatení jazyků“, kdy jeden mluví o koze a druhý o voze. 

Inkluze má být pomocí jak zdravotně hendikepovaným žákům, tak dětem 
ohroženým sociálním vyloučením, dětem z odlišných kulturních prostředí, 
dětem cizinců atd. A to není jedno. 

Každá kategorie má svá specifika, která hodit do jednoho pytle a řešit jako 
celek znamená katastrofu. Nedivme se učitelům, že někteří inkluzi vítají a jiní 
ji zatracují. Mají totiž navíc to, co ostatní postrádají – osobní zkušenosti. A 
s velkou pravděpodobností jen s jednou kategorií – mít ve třídě zastoupení 
všech kategorií by s nejvyšší pravděpodobností vedlo k sebevraždě.

 Lubomír Maštera

(Dokončení ze str. 10)
V rámci tématu inkluze řešeného 

v zastupitelstvu je používán termín 
sociálního znevýhodnění. Míra soci-
álního znevýhodnění se dá měřit dle 
určitých měřitelných prvků. Geogra-
fické odloučení, přístup ke službám, 
délka nezaměstnanosti, nízkopří-
jmovost ve vztahu k počtu členů do-
mácnosti, kvalita bydlení atd.

Jste předkladatelem návrhu za-
stupitelům města na schválení 
Místního plánu inkluze 2019 – 
1022. Jeho přijetí bylo podmín-
kou pro přihlášení města do pro-
jektu „Inkluzivní vzdělávání pro 
sociálně vyloučené lokality.“ Po 
delší diskuzi zastupitelé váš návrh 
schválili. Asi máte radost?

Ano. Mám radost, protože je to 
výsledek roční práce velkého počtu 
lidí, kteří nejprve pracovali na zana-
lyzování stávajícího stavu, následně 
na vytvoření Místního plánu inkluze 
a poté na projektu s názvem „Pod-
půrné sítě inkluzivního vzdělávání“. 
Ten je v současnosti finalizován, a 
pokud vše dopadne, bude v únoru 
podán. Ministerstvo školství násled-
ně rozhodne, zdali náš projekt pod-
poří dotací či nikoliv. 

V zastupitelstvu zaznívaly obavy, 
co se stane za dva roky, až skončí 
program? 

Udržitelností jednotlivých aktivit 
projektu se zabýváme již od začátku 
tvorby. Jednou z cest je znovuuzavře-
ní spolupráce s Agenturou pro sociál-
ní začleňování v roce 2022 a zažádá-
ní na MŠMT o podporu návazného 
projektu na další tříleté období. Tím 
bychom měli zajištěné financování 
do roku 2025. 

Alternativou pro udržení někte-
rých aktivit jako jsou například 
podpůrné profese psycholog a spe-

ciální pedagog je financování pro-
střednictvím takzvaných šablon. 
Pro realizaci aktivit, které nelze fi-
nancovat prostřednictvím šablon, 
bychom hledali jiné dotační zdroje. 
V případě, že bychom v hledání byli 
neúspěšní, realizaci těchto aktivit 
ukončíme. 

Má město možnosti k vytvoření 
ekonomického tlaku na ty, kteří 
nebudou chtít spolupracovat? Ne-
svazuje městu státem nastavená 
sociální politika ruce?

Nesporně v současnosti státem na-
stavená inkluze má mnoho nedoko-
nalostí. Zejména nedostatek financí, 
nepřipravenost pedagogů na jednot-
livá opatření a s tím související ade-
kvátní zázemí či podpora pro jejich 
práci. 

To je další z důvodů, proč jsme se 
snažili vytvořit projekt, který by jim 
v této práci pomohl a ulehčil. Ostat-
ně je to obsaženo i v názvu „Podpůr-
né sítě inkluzivního vzdělávání“. Jde 
o využití dotační příležitosti a vytvo-
řit aspoň trochu podpory pro práci 
pedagogů s mnohdy velmi nároč-
ným složením třídy. 

Projekt by měl primárně pomáhat 
pedagogům, a to jak pro jejich práci 
ve škole, tak i v komunikaci s rodiči 
pocházejícími ze sociálně vylouče-
ného prostředí nebo socio-kulturně 
odlišného prostředí. Jako například 
při překonávání jazykových bariér, a 
to jak ve vztahu k dětem, tak i rodi-
čům apod.

Radní Daniel Škarka: Schválení... 

Čert aby to spral
Zastupitelé diskutovali v prosinci o přihlášení se Jihlavy do projektu, který se 

jmenuje „Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality.“ Z diskuze 
však vyšlo najevo – Jihlava   žádnou typickou sociálně vyloučenou lokalitu nemá, 
ale má rodiny s podobnými problémy. 

Je to z hlediska logiky stejné, jako kdyby o projekt „Podpora sběračům jahod“ 
usilovali sběrači borůvek s tím, že jsou přece také sběrači. 

Koaliční poslanci si myslí, že tato nelogičnost nevadí a Jihlava projekt získá, opo-
ziční poslanci vyjádřili pochybnosti.  Lubomír Maštera

V minulém vydání jsme požádali o 
zaslání poznatků čtenářů Jihlavských 
novin k problémům v dopravě, spo-
jených s opravou Vrchlického ulice. 
Ve dvou případech se nás zeptali čte-
náři na trvanlivost, respektive funkč-
nost protihlukového asfaltu, protože 
i náměstek Petr Laštovička (ODS) 
nebo vedoucí oddělení komunálních 
služeb magistrátu Karel Trojan uvá-
děl nízkou funkčnost protihlukové-
ho povrchu.

O vysvětlení jsme požádali ředitele 
odboru hygieny obecné a komunální 
z krajské hygienické stanice Milana 
Brychtu.

„Na Vrchlického ulici byl položen pro-
tihlukový povrch v roce 2012 v rámci 
realizace UNI Hobby Marketu.  Projekt 
výstavby Möbelixu počítal se zvýšeným 
provozem a tedy i hlukovou zátěží a 
proto projekt řešil i novou pokládku pro-
tihlukového asfaltu (v rámci stavební-
ho povolení s ním Magistrát souhlasil). 
Město mělo naplánovanou rekonstrukci 
Vrchlického a výstavbu zastávek MHD, 
ale původně nechtělo pokládat protihlu-
kový asfalt, protože navýšení hluku chtě-
lo řešit odstraněním protihlukové stěny 
směrem k nemocnici. Výpočty však řek-
ly, že takové řešení nebude dostačovat a 

Protihlukový asfalt vydrží 
při dobré údržbě déle

INg. MIlaN BrycHta, ředitel odbo-
ru hygieny obecné a komunální z Krajské 
hygienické stanice.
 Foto: Lubomír Maštera

Daniel Škarka

proto jsme museli trvat na realizaci pro-
tihlukové vrstvy, jak bylo uvedeno v pro-
jektu,“ řekl Milan Brychta. 

Podle jeho zkušeností s protihlu-
kovým asfaltem nejsou obavy, že po 
zimě ztratí svoji funkčnost, na mís-
tě. „Je pravdou, že pomalu ztrácí svoje 
vlastnosti. ale když se správně ošetřuje 
v termínech a způsobem dle technické 
normy vydané ministerstvem dopravy, 
plní svoji funkci klidně 3 až 4 roky, má 
bohužel nižší trvanlivost. Platí zde něco 
za něco. Menší hlučnost, nižší trvanli-
vost“ doplnil ředitel Brychta.  -lm-

Letos poprvé na zahradu organi-
zace umístila šest speciálních iglú, 
která mají ochránit venku spící lidi 
před umrznutím. „Jsou alternativou 
k zimní noclehárně,” vysvětluje David 
Chlupáček, ředitel střediska. Mohou 
je totiž využívat ti, které pracovníci 
běžně do nocleháren nepustí napří-
klad proto, že mají psa, nebo požili 
alkohol.

Improvizované nízkonákladové pří-
střešky navrhnul využívat jihlavský 
uvolněný radní pro sociální oblast 
Daniel Škarka. A inicioval o jejich 
využití ve městě debatu. „Nejprve 

Noclehárna „Havaj“ provozuje 
šest iglú a dvanáct lůžek

JeDNo iglů pro dva a pět pro jednoho je k dispozici bezdomovcům v lokalitě Ha-
vaj. Foto: Petr Klukan

INforMačNí cedule stanovuje pravi-
dla pro využití iglů.  Foto: Petr Klukan

jsme o tom debatovali v sociální komi-
si, kde jsou zastoupeny všechny politic-
ké strany. a padla shoda, že to zkusí-
me,” vzpomíná. Magistrát pak proto 
oslovil Středisko křesťanské pomoci, 
které s lidmi žijícími na ulici pracuje, 
zda by se realizace nápadu nechtělo 
ujmout. Jihlava mu následně nabídla 
dar v hodnotě 20 tisíc, který vystačil 
celkem na šest kusů.  -lm-
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Výuka fi nanční gramotnosti studenty baví
Tajuplná cesta, zcela unikátní pro-

gram na výuku fi nanční gramotnosti 
pro teenagery, jde do fi nále. V prvním 
pololetí školního roku se do něj zapo-
jili školáci napříč celou republikou. 
Prostřednictvím napínavé počítačové 
hry si osvojují všechny klíčové znalos-
ti o světě peněz. Ve skupině, nebo jako 
jednotlivci mají za úkol přežít coby 
cizinci-brigádníci v Londýně. Nej-
úspěšnější tým čeká skutečná cesta 
do britské metropole včetně prohlíd-
ky City of London, fi nančního srdce 
Evropy. 

Tajuplná cesta
Napínavou detektivní hru už vyzkou-

šely i děti z Vysočiny. „Tajuplná ces-
ta byla skvělá! Moc mě bavila a co je 
důležité, spoustu toho naučila. Líbí se mi, 
že se touto formou snažíte děti naučit, jak 
zacházet s penězi. Je to určitě lepší, než to 
pouze vysvětlovat. Tímto způsobem to 
bylo poutavé a zábavné,“ chválí si Simo-
na ze Žďáru nad Sázavou. 

„Na hře mě hrozně fascinovalo to, že 
je to skoro reálné. Grafi ka hry vypada-
la skoro reálně jako celý Londýn. Urči-
tě Tajuplnou cestu každému doporuču-
ji, byla to legrace a také jsem se něčemu 
naučil,“ přidává se Patrik.

„Tajuplnou cestu jsme vytvořili spe-
ciálně pro věkovou skupinu 14-18 let. 
Svým obsahem odpovídá tomu, co by 
mladí lidé měli o světě fi nancí vědět. Učí 

PENÍZE, peníze a zase peníze. O 
jejich smysluplném využití se vyučuje 
na školách.
 Ilustrační foto: Lubomír Maštera

to mají daleko, přivezeme brýle s virtu-
ální realitou připravenou speciálně pro 
první stupeň ZŠ,“ vyjmenovává David 
Hubáček.

Abeceda peněz
Abeceda peněz je aktuálně největší 

program fi nančního vzdělávání v ČR, 
jehož cílem je zvýšit fi nanční gramot-
nost žáků základních škol. Program je 
metodicky připraven profesionálními 
pedagogy a pod záštitou ministerstva 
fi nancí jej realizuje Česká spořitelna 
pro žáky 2., 4. a 9. tříd již na více než 
380 školách po celé ČR.  

Abeceda peněz je postavena na prin-
cipu zážitkového učení, přizpůsobe-
ného pro jednotlivé věkové skupiny. 
Druháci se učí hospodařit jako táta s 
mámou v rodině, čtvrťáci staví vlast-
ní fi rmy a teenageři v devátých třídách 
ve strategické PC hře Tajuplná cesta 
zkouší přežít jako cizinci v Londýně.  

Účast v Abecedě peněz je pro ško-
ly i žáky zcela dobrovolná a zdarma. 
Samotný program na jednotlivých ško-
lách realizují profesionální pedagogičtí 
lektoři s podporou více než 230 dob-
rovolníků z řad zaměstnanců regionál-
ních poboček České spořitelny. 

Letošní novinkou je rozšíření Abece-
dy peněz o kurzy pro seniory. V nich 
se učí ovládat chytré mobily a tablety 
a bezpečně se pohybovat v online pro-
středí. -tz-

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  • kuchař  • truhlář  • pečovatel-ka  • zedník   
zámečník  • cukrář  • malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)

je se v něm pohybovat, vysvětluje pojmy 
a upozorňuje na nástrahy, s nimiž se 
mohou setkat,“ popisuje David Hubá-
ček z České spořitelny, která program 
vyvinula. 

Fakt, že jde o počítačovou hru, je 
podle něj velmi důležitý. „Nestojíme u 
tabule a nevysvětlujeme mladým lidem 
nudné pojmy. Ale v napínavé hře jim 
umožňujeme prožít všechny možné situa-

ce. Od hráčů i jejich učitelů máme skvělé 
odezvy,“ doplňuje.

„V průběhu soutěže jsme se hodně poba-
vili, promyšlená strategie této hry byla 
opravdu záludná. Žáci hráli i ve svém 
osobním volnu, byli do toho opravdu 
zapáleni. Dokonce i po dokončení hry js-
me se domluvili, že hru resetujeme a zku-
síme si to zahrát znovu. Donutilo je to 
opravdu přemýšlet a vytvářet si svoji stra-
tegii, aby jim na konci zůstalo co nejvíce 
peněz. Otázky z fi nanční gramotnosti byly 
trochu náročné, neboť jsme všechno nepro-
bírali v učivu, takže doma pomáhali rodi-
če a ve škole učitel. Hra byla skvělá, zábav-
ná a vzdělávací. Pro děti jedna z nejlepších 
forem učiva. Jsem moc ráda, že jsem se spo-
lu s dětmi mohla zúčastnit,“ líčí Jarmila 
Kabourková, jedna z pedagožek, která 
se se svojí třídou do hry zapojila. 

Aktuální kolo soutěže v rámci Taju-
plné cesty končí v pondělí 27. ledna 
o půlnoci. Soutěž pro druhé pololetí 
bude spuštěna 3. února.

Počítačová hra Tajuplná cesta je jed-
ním z řady projektů Abecedy peněz, 
které Česká spořitelna nabízí školám 
na výuku fi nanční gramotnosti. 

„Nejmenší děti necháváme hrát na 
dospělé a pomalu je seznamujeme 
s penězi. Desetiletí školáci si mohou 
zkusit vybudovat fi rmu a předvést ji 
veřejnosti na trzích. Otevíráme dětem 
své pobočky, aby si vyzkoušely napří-
klad výběr za bankomatu. A těm, kteří 
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Ředitelé ZŠ vyhlásili dva dny 
ředitelského volna

Příští týden čekají na děti pololet-
ní prázdniny, které o jeden den pro-
dlouží první únorový víkend. Školou 
povinné děti budou mít volno v pá-
tek 31. ledna 2020. 

Už teď se ale mohou školáci v Jihla-
vě začít těšit na léto. Hlavní prázdni-
ny budou mít totiž o dva dny delší. 

Ředitelé základních škol v Jihlavě 
vyhlásili na pondělí a úterý 29.–30. 
06. 2020 pro všechny žáky tzv. ředi-
telské volno. 

„Stanovit volné dny jim umožňuje 
školský zákon a to z organizačních dů-
vodů,“ uvedl Tomáš Koukal z odbo-
ru školství magistrátu s tím, že volno 
bude nejenom ve všech základních 
školách, ale fungovat už nebudou ani 
školní družiny a školní jídelny. 

Vyhlášení volných dnů bude ozná-
meno zákonným zástupcům žáků na 
třídních schůzkách a zveřejněno na 
webových stránkách jednotlivých 
základních škol. -lm-

prohlídka školy kdykoli po telefonické

www.helenin.cz

Poznejte nás, navštivte nás!

Světlá nad Sázavou je klidné a příjemné měs-
tečko ležící na rychlíkové trase Brno – Praha. 
Proto je škola velmi snadno dostupná i pro 
studenty ze vzdálenějších lokalit. 

Světelská akademie je umístěna v krásném 
prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybu-
dovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou 
úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zre-
konstruované a zmodernizované budovy. Sou-
částí celého komplexu jsou i domov mládeže, 
sportovní areál, FIT centrum a moderní jídel-
na s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vy-
bavených učebnách. Jednotlivé obory mají své 
vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybave-
ním. Součástí školy je také školní sklářská huť 
a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a bu-
dovách jsou vystaveny práce studentů. Obory 
zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají 
dílny v odloučeném pracovišti v krásném pro-
středí pod hradem Lipnice nad Sázavou.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých 
škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vyso-
koškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, 
čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost 
a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvar-
ných (designových) oborů a uměleckých ře-
mesel.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale 
dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, pro-
tože jeho zpracování v tomto kraji je třeba pod-
porovat. Ale k němu přibyly i další materiály. 
V současné době si lze kromě skla zvolit např. 
keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu 
chlapci většinou volí obor umělecký kovář, 
dívky zase obor zlatník a klenotník. 

Všechny materiály se vyučují jak v tříletém 
oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném 
nebo výtvarném (designovém) maturitním 
oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi 
žádané obory bytový architekt, průmyslový 
design i aranžér-propagační grafik. Absolventi 
se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se 
umisťují v republikových i mezinárodních sou-
těžích. Nedávnou absolventkou školy je i  Lu-
cie Horáková, vysokoškolačka, která získala ti-
tul Best in Design 2019 v mezinárodní soutěži 
designérů.

Součástí světelské školy je také Gymnázium, 
které má kromě všeobecné větve ještě další 
zaměření. Jazyková větev uspokojí uchazeče, 
kteří se chtějí věnovat jazykům, pedagogické 
zaměření si vybírají uchazeči se zájmem o prá-
ci především s dětmi. 

Každý student dostává k dispozici i pro osob-
ní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, 
cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmos-
tí, stejně jako prospěchové studium, cenově 
zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i více-
denní exkurze a zájezdy. Četní absolventi svě-
telského gymnázia se stali a stávají výbornými 
lékaři, právníky, učiteli a vědci. 

Profese, která je dnes na trhu práce velmi žá-
daná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve 
světelské akademii jsou připravováni i studen-
ti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý 
obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturit-
ní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. 
sociálně správní činnost. A o tom, že absolven-
ti těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitel-
ní, není pochyb. 
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Ohlédnutí za rokem 2019
Duben

� Zastupitelstvo rozhodlo o dočasném využí-
vání volných prostor v areálu bývalé Modety pro 
kulturní, sportovní a spolkové aktivity.
� Město vyhlásilo užší architektonickou soutěž 

na návrh Horácké multifunkční arény. Jsou oslo-
veny tři architektonické kanceláře přímo a další na 
návrh odborné poroty.
� Padlo rozhodnutí o restaurování Mariánského 

sloupu, jeho vitalitu snížilo nešetrné restaurování 
v roce 1983 a prorůstání kořenů okolních stromů 
do základů sloupu.
� Začaly práce na rozšíření Hradební ulice u 

City Parku o odbočovací pruh a chodník.
� Web Jihlava.cz se umístil na prvním místě v 

kategorii nejlepší webové stránky města. Součas-
ně získal Zvláštní cenu Jana Savického za nejlépe 
zvládnuté povinné informace.
� Setkání Fóra mladých pro žáky ZŠ a vedení 

města přineslo požadavek na větší zpřístupnění 
řeky mládeži. Následovalo veřejné fórum, které 
poukazovalo na špatný stav řeky. Akce proběhla v 
rámci projektu Zdravé město Jihlava.
� Vedení ocenilo na 40 učitelů ze ZŠ i ostatních 

školských organizací.
� Vedení města se rozhodlo zapojit do projektu 

Housing First. Pro rodiny ve finanční nouzi při-
praví 12 bytů, provede průzkum v rodinách a vy-
losuje rodiny k bydlení.
� Na Staré Plovárně byla dokončena naučná 

stezka.

� Na Vysoké škole polytechnické město zahájilo 
cyklus přednášek na téma sportovního prostředí v 
Jihlavě a na Vysočině.
� Vedení města se rozhodlo podpořit Den 

Romů a na magistrátě zavlála romská vlajka.

Květen
� Jihlava v celorepublikovém kole soutěže Měs-

to pro byznys 2018 skončila pátá, ještě lépe se 
umístil Humpolec.
� Zastupitelé města se zúčastnili oslav 60. výročí 

partnerství německého Heidenheimu a francouz-
ského Clichy. Přivezli si také poznatky, jak se míst-
ní firmy podílejí na rozvoji města.
� Primátorka Karolína Koubová a náměstek Vít 

Zeman jednali v Salzburku s Peterem Kaindlem – 
majitelem Kronospanu – o minimalizaci negativ-
ních jevů firmy v Jihlavě.

� Sportovní událostí měsíce se stala Jihlavské 
24 MTB. Cyklistický závod zahájila rekordní dě-
lostřelba 64 slavnostních výstřelů z historických 
zbraní.
� V Jihlavě byl zahájen mezinárodní festival 

Hudba tisíců Mahler Jihlava.
� Rada města rozhodla o nepořádání jihlavské 

pouti na Masarykově náměstí. Město bude hledat 
důstojnější formu pouťových oslav.

Červen
� Dopravní podnik získal po odchodu dlouho-

letého ředitele Josefa Vilíma do penze nového ře-
ditele Radima Rovnera.
� Jihlava při tvorbě strategického plánu rozvo-

je města 2020 – 30 spolupracuje také se žáky jih-
lavských ZŠ. Náměstek Vít Zeman se vyjádřil, že 
slyšel od dětí víc nápadů než na jednání zastupi-
telstva.
� Tiskovým mluvčím magistrátu se stal bývalý 

novinář Jaroslav Šnajdr.
� Město vyzvalo veřejnost k návrhům názvu no-

vých radničních novin, které budou vycházet od 
ledna 2020.
� Vedení města se na vlastní oči přesvědčilo 

o míře postižení městských lesů kůrovcem. Pri-
mátorka Koubová ocenila práci jednatele Správy 
městských lesů Václava Kodeta.
� Jihlava skončila druhá v soutěži třídění elek-

tronického odpadu. V kategorii měst do 90 tisíc 
obyvatel skončil lépe pouze Děčín.

� Začala oprava Mariánského sloupu za 900 ti-
síc korun.
� V rámci oslav 23. setkání hornických měst pro-

šel Jihlavou největší průvod za posledních deset let.
� Začala výstavba záchytného parkoviště u hřbi-

tova.
� Město upozornilo veřejnost, že v Kronospanu 

probíhají stavební práce bez potřebných povolení. 
Firma dostala soupis otázek ke své činnosti a měs-
to je rozhodnuto aktivity i provoz Kronospanu 
bedlivě sledovat.
� V Heulosu proběhl za velkého zájmu veřejnos-

ti další ročník souboje siláků – Eurojack 2019.
� Náměstek Jaroslav Kalina (KDU-ČSL) rezig-

noval na svoji funkci k 30. červnu na protest pro-
ti rozhodnutí rady města o ukončení spolupráce s 
advokátní kanceláří Radka Ondruše.

 (Pokračování na str. 18)

Leden
� Kraj Vysočina a Ministerstvo zemědělství na 

návrh města zrušily povolení k provozování části 
jihlavských vodovodů a kanalizací společnosti Vo-
dárenská akciová společnost a.s.(VAS). Majetek v 
hodnotě 350 milionů mají spravovat Jihlavské vo-
dovody a kanalizace ( JVAK).
� Nový plán zimní údržby počítá s tím, že na vy-

tipovaných chodnících začnou pracovníci Služeb 
města Jihlavy odklízet sníh bezprostředně po spa-
du bez ohledu na pracovní dobu.
� V lesoparku Heulos začalo kácení prvních 

ze 170 stromů, napadených kůrovcem nebo 
uschlých.
� Město vyčlenilo na údržbu a opravy silnic přes 

25 milionů.
� Zoologická zahrada může bezplatně využívat 

460 metrů čtverečních plochy pozemků bývalé 
Modety, které od roku 2016 vlastní město.
� Rekonstrukcí prochází malá obřadní síň ma-

gistrátu, která vyžaduje speciální postup, protože 
v minulosti sloužila jako stáj pro koně.
� Do Policejní akademie spolku Nebojte se po-

licie, pomáhající seniorům zvládat obtížné životní 
situace, se přihlásilo přes 130 zájemců.
� Pro bezdomovce se otevřela noclehárna v Žiž-

kově ulici.
� Jihlavská zoo se v návštěvnosti roku 2018 při-

blížila rekordnímu rok 2016. Návštěvnost činila 
333.016 návštěvníků.
� Dvě lípy u Mariánského sloupu byly pokáceny 

pro sníženou vitalitu a nebezpečí pádu větví.

Únor
� Nové vedení města představilo Programové pro-

hlášení rady města. Hlavní body se věnují klíčovým in-
vesticím – revitalizaci náměstí, výstavbě multifunkční 
kulturní a sportovní arény, zpevněné dráhy letiště, dále 
vodohospodářství a bezpečnosti ve městě.
� Město připravuje revitalizaci okolí viaduktu 

a Památníku královské přísahy, proti návrhu pro-
testují obyvatele mostecké ulice, kteří se obávají 
ztráty parkovacích míst, poničení domů silničním 
provozem i ztráty garáží.
� Domy U Mincovny 6 a 8 projdou rekonstruk-

cí tak, aby v roce 2021 mohly sloužit magistrátu. 
Město chce asi 60 milionovou investici hradit z 
poloviny dotací.
� Na magistrátě vznikl nový odbor Útvar měst-

ského architekta jako poradní orgán pro všechna 
územní rozhodnutí.
� Veřejnost se mohla seznámit s plánem mobi-

lity Jihlavy na besedě s občany, ten je rozdělen do 
šesti oblastí a předpokládá investice města ve výši 
asi jedné miliardy, asi dvě miliardy mají být získá-
ny z dotačních titulů.
� Ministerstvo dopravy podpořilo Modernizaci 

ŽST Jihlava město. Schválení bylo základní podmín-
kou pro výstavbu Centrálního dopravního terminá-
lu Jihlava, náměstek Petr Laštovička předpokládá v 
dobrém případě otevření terminálu v červnu 2023.
� Jihlava byla druhá v Kraji v celostátním výzku-

mu Město pro byznys 2018.

Březen
� Začalo jarní blokové čistění Jihlavy.
� Vedení města zřídilo odbornou pracovní sku-

pinu pro sledování aktivit společnosti Kronospan.
� Majitelé psů jsou informování e-mailem a 

SMSkou o výši poplatků za držení psa. Stejné je to 
s úhradou nájemného z pozemků a místního po-
platku z ubytovací kapacity.
� Na radnici zavlála tibetská vlajka. Jihlava se tak 

zapojila do akce Vlajka pro Tibet.
� Město dopadlo několik zakladatelů černých 

skládek a pokuta je neminula.
� Náměstci Kalina a Laštovička zveřejnili dluž-

né částky Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK) městu na dlužném nájemném ve výši 
269.677.951,- Kč a na úroku z prodlení více jak 50 
milionů, dále podíl Jihlavy na zhodnocení majet-
ku SVAKu 225.906.088,- Kč a úrok z prodlení této 
částky přes 90 milionů korun.

ČERVEN patřil v ulicích Jihlavy slavnosti Havíření a setkání zástupců hornických měst. Nad havířky kráčejí-
cími v průvodu se  vznášely postavy andělů.  Foto: Jiří Varhaník
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www.faircredit.cz

Půjčíme vám až 
150 000 Kč

800 888 120 
Volejte zdarma

Nákupy!
#nežřeknetešvec

800 888 120 

Rychlý kontakt

739 391 544

Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2020

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. 2. So MUDr. Coufal Jiří DENT32 s.r.o., Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, 567 309 163

2. 2. Ne MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13, Polná, 732 925 481

8. 2. So MDDr. Černá Jana
Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a,  

586 01  Jihlava, 774 874 100

9. 2. Ne MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681

15. 2. So MUDr. et MDDr. Doležalová Eva
Stomatologie Doležalová s.r.o. Znojemská 2716/78  

(budova GEO-ING), 586 01 Jihlava, 777 517 711

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

22. 2. So MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 567 573 016

23. 2. Ne MDDr. Gerhard David
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

29. 2. So Lékař stomatolog Guresh Mariana Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 588 51 Batelov, 566 531 106

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

Máte pocit, že nemůže být už nic 
náročnějšího, než je vaše zaměstná-
ní? 

Tak to jste potom asi nevěděli, co 
všechno lze zažít a jaké práce se celo-
světově řadí do žebříčku těch nejná-
ročnějších. 

Každý moc dobře ví, že ať se jedná 
o jakoukoliv práci, vždy je v něčem 
háček a vždy se setkáte s psychickým 
či fyzickým vyčerpáním a jen těžko 

najdete zaměstnání, které by nároč-
né nebylo.  

Pracovníci  

na komunikační věži
Jedná se o práci nejenom nároč-

nou, ale především také nebezpeč-
nou. 

Při ní v Americe umírá nejvíce lidí. 
Je náročná zejména v tom smyslu, že 

se příliš nehledí na povětrnostní pod-
mínky a pracovníci musejí stoupat až 
několik set a tisíců stop nad zemi.

Majitelé pohřebního  
ústavu

Zahraniční zdroje vidí jako velice 
náročnou práci v oblasti pohřebního 
ústavu. Náročnost spočívá zejména 
v nutnosti dostatku psychických sil, 

Žebříček nejnáročnějších prací
zaměstnání je náročné také po strán-
ce nemožnosti vykonávání povolání v 
pravidelných hodinách a pak zejmé-
na v nutnosti podpory rodiny a často 
také špatné spolupráce s pozůstalými.

Vězenští pracovníci
I tento typ povolání lze považovat 

za velice náročný a to proto, že úloha 
vězeňského dozoru může být vnímá-
na jako hodně náročná, protože je 
velice stresující. 

Stres spočívá zejména v nutnosti 
řídit velké množství odsouzených a 
často nespolupracujících lidí. Pra-
covníci se neustále ocitají v nebez-
pečném prostředí a jsou stále obklo-
peni nebezpečnými lidmi. 

Dřevorubci
Mezi nebezpečná a náročná povo-

lání se v zahraničním světě řadí také 
práce dřevorubců. 

Práce znamená celou pracovní dobu 
strávit venku, bez ohledu na počasí, 
riskovat svoje zdraví a zejména pak se 
naučit práci s různými zařízeními.

Řidiči
Ano, i tato práce se řadí mezi značně 

náročné, vždyť i v České republice se 
říká, že při řízení je člověk jednou no-
hou v kriminále a pokud je někdo řidi-
čem z povolání, pak to platí dvojnásob. 

Rizika hrozí u všech řidičských po-
volání, tedy v případě taxikářů, ři-
dičů autobusů, tramvají či dálkové 
dopravy. -lm- 



Zaměstnání
STRANA 16

Údaje ministerstva práce a sociál-
ních věcí o míře nezaměstnanosti 
na konci roku 2019 uvádějí hodnotu 
2,8 %. 

S klesajícími teplotami na kon-
ci roku se podle očekávání zača-
la zvyšovat nezaměstnanost. Podíl 
nezaměstnaných na obyvatelstvu v 
prosinci stoupl na 2,9 procenta z lis-
topadových 2,6 procenta. Po sezón-
ním očištění se ovšem tento ukazatel 

změnil jen minimálně a dosahuje 2,8 
procenta. Celkem ke konci roku úřa-
dy práce evidovaly 215.532 uchaze-
čů o zaměstnání a nabízely 340.957 
volných pracovních míst.

Vývoj na trhu práce v prosin-
ci ovlivnily obvyklé zimní sezónní 
efekty, tj. částečné omezení aktivity 
stavebních firem. Nicméně zimy už 
nejsou to, co bývaly, a protože teplo-
ty méně často klesají pod nulu, staví 

se často i v zimních měsících.
Ekonomická situace se mění, 

vrchol konjunktury je již pár měsí-
ců za námi. Změna ovšem není nijak 
dramatická, a proto bude ještě chví-
li trvat, než se změní poměry na trhu 
práce. Při zpomalování růstu ekono-
miky bude nejdříve ubývat nabíze-
ných pracovních míst, než se začne 
případně zvyšovat nezaměstnanost.

Přestože byl loňský rok ve zname-

ní dalšího mírného snížení neza-
městnanosti, státní rozpočet na tom 
neušetřil. Na dávky v nezaměst-
nanost loni připadlo 8,1 miliardy 
korun, zatímco v roce 2018 to bylo 
7,5 miliardy korun. Zatímco celkový 
počet nezaměstnaných byl loni o ně-
co nižší, počet lidí čerpajících dáv-
ky v nezaměstnanosti naopak mírně 
stoupl. Zároveň se zvýšila průměrná 
výše podpory. -lm-

Zaměstnanost v České republice
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 NAŠE

PRODUKTY

DELAJÍ

SILNICE

 BEZPECNEJŠÍ

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 
DO VÝROBY

Pracujte s námi ve Swoboda CZ.

swoboda.jobs.cz l prace@swoboda.com l 603 208 387 l Hruškové Dvory 60, Jihlava
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Červenec
� Jihlava získala ocenění Special Achievement 

in Gis Award 2019 za aplikaci GIS mapy, PUPík – 
připomínkování územního plánu a další informač-
ní technologie.
� Město na prázdniny otevřelo průchod pod 

opravovaným mostem na cyklostezce U Českého 
mlýna.
� V rámci kampaně Jihlava bez odpadu po Jih-

lavě jezdí trolejbusy polepené fotografiemi světo-
známého fotografa Gregga Segala a jihlavské Evy 
Bystrianské.
� Jihlava nechala pod Rudným vrchem obnovit 

křížek a klekátko.
� Ve městě je zahájen 18. ročník festivalu Ma-

hler Jihlava.
� Je opravena studánka na Skalce.
� Bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo k 

otázkám změny právní kanceláře zastupující měs-
to ve sporu se SVAKem, ale nebyl schválen pro-
gram jednání.
� Je dokončena oprava Mlýnské ulice.
� Hálkova ulice v Heleníně má nové parkoviště.

Srpen
� Je otevřena mateřská škola Na Dolech, která 

jako jediná ve městě poskytuje internátní provoz.
� Jihlava se připojila ke kampani Pěšky do ško-

ly. Chce tím snížit zatížení MHD a zlepšit zdraví a 
kondici školáků.
� Vedení města se rozhodlo vyměnit právního 

zástupce ve sporech o vodohospodářský majetek. 
Na to reagoval náměstek Kalina vypovězením ko-
aliční smlouvy za KDU-ČSL a sám rezignoval na 
funkci.
� Jihlava vlastní 747 nájemních bytů a 409 bytů 

v bytových družstvech a většina nájemců má při-
hlášený trvalý pobyt. V soukromých nemovitos-
tech je situace odlišná, pronajímatelé se brání při-
hlašování nájemců k trvalému pobytu, a Jihlava 
tak přichází ročně o miliony.
� Manažerem pro sociální začleňování a preven-

ci kriminality města se stala Michaela Jelínková.
� Suchá období si vyžádala změnu oprav chod-

níků tak, aby zadržovala vodu v krajině. Město 

Ohlédnutí za rokem 2019

BRUTÁLNÍ zákrok proti studentům na Národní třídě v Praze v listopadu 1989 připomněla při jihlavské 
listopadové oslavě 30. výročí sametové revoluce performance v ulicích. Na snímku performanci s těžkooděnci 
koordinuje její autor a organizátor Petr Píša. Ten byl poté také autorem konceptu adventního a vánočního 
programu na jihlavském náměstí.  Foto: Jiří Varhaník 

(Dokončení ze str. 14) také mění styl sečení travnatých ploch a omezuje 
výstavbu vrtů.
� Novou zastávku MHD mají v Popicích.
� Město vyčlenilo pro sprejery dvě volné plochy.
� Akce oslav 30. výročí sametové revoluce měs-

to zastřešuje do společného programu „Svobodná 
třicítka“.
� Město připravuje kvůli hluku a stížnostem 

obyvatel Vrchlického rekonstrukci ulice, ale ná-
městek Petr Laštovička není spokojen s přijatým 
řešením – pokládkou protihlukového asfaltu, kte-
rý považuje za mrhání peněz pro nízkou funkč-
nost. Požaduje větší zapojení Krajské hygienické 
stanice do vývoje města.

Září
� Statistický posudek rozhodl, že střecha zim-

ního stadionu je způsobilá do konce sezóny 
2021/22.
� Jihlava získal a 3.8 milionu na projekt Housing 

first, sama investuje 200 tisíc korun. Projekt vyčle-
ní 12 bytů města pro ubytování domácností s by-
tovou nouzí a následné pomoci.
� Byla ukončena rekonstrukce ZŠ Křížová za pět 

milionů korun.
� Magistrát hledá vedoucího útvaru městského 

architekta, který má být zejména poradním orgá-
nem ve všech územních rozhodnutích.
� Vedení města jedná s čínskou společností Zall 

Skyleader a.s. jako se strategickým partnerem, kte-
rý by vstoupil do modernizace letiště Henčov.
� Na magistrátě zaniká odbor správy realit a 

vznikájí dvě nová oddělení pro strategické pláno-
vání a pro obchodní společnosti.
� Služby města Jihlavy oslavily 25 let svého za-

ložení.
� Bylo otevřeno nové parkoviště na Horním Ko-

sově v ulici Zimní.
� Vedení města jedná s manažerem společnos-

ti Kronospan, výsledkem je, že firma navrhne svá 
opatření k omezení škodlivých vlivů, navrhne 
míru a způsob splečenské odpovědnosti a společ-
ně s městem vypracuje nepřekročitelné limity.

Říjen
� Vítězem užší architektonické soutěže o návrh 

Horácké multifunkční arény se stal návrh Josefa 
Chybíka. Vítězný návrh ale není stoprocentním 
řešením, bude následovat dopracování studie.
� Došlo k otevření dopravního terminálu Jihlava 

– Staré Hory.
� Jihlava představuje veřejnosti podobu vánoč-

ních oslav v centru města.
� Začala příprava projektu Housing First – měs-

to hledá dobrovolníky pro vyhledávací fázi rodin s 
bytovou nouzí.
� Jihlava získala od společnosti Arnika Odpa-

dového Oskara v krajské soutěži měst nad 50 tisíc 
obyvatel.
� Jihlava oceňuje zaměstnance v sociální oblasti.

� Rada vlády ocenila jihlavský spolek Nebojte 
se policie za sedm let organizování policejní aka-
demie pro seniory.
� Na konci měsíce začíná plánovaná oprava 

Vrchlického ulice.
� Město připravuje architektonickou soutěž na 

revitalizaci okolí Dělnického domu. 

Listopad
� Skončila koaliční krize. KDU-ČSL se vrátila do 

koalice, novým náměstkem je Martin Laštovička.
� Nový městský zpravodaj se bude jmenovat 

Ježkovy oči, Parola bude vydávat měsíčník Jihlav-
ské noviny.
� Delegace z Plzně přijela do Jihlavy sbírat zku-

šenosti z organizování městské hromadné dopra-
vy v praxi.
� Je dokončena úprava křižovatky Žižkova a 

Rantířovská, dodělává se záchytné parkoviště.
� V centru města proběhly oslavy sv. Martina.
� Souběžná oprava Vrchlického ulice a křižovat-

ky u hřbitova vyvolala dopravní chaos. Zpoždění 
se týkalo i MHD.
� Město spolupracuje s dobrovolníky při sázení 

stromů v Jihlavě v reakci na kůrovcovou kalamitu.
� Byla odhalena pamětní deska v místech bývalé 

budovy jihlavského vězení v Hluboké ulici.
� Ve městě proběhly oslavy třicetiletého výročí 

sametové revoluce.

Prosinec
� Zastupitelstvo města schválilo těsnou většinou 

rozpočet města na rok 2020.
� Svaz vodovodů a kanalizací navýšil cenu vod-

ného a stočného z 94,85 na 99,45 korun za ku-
bík.
� Vedení města odmítlo nabídku společnost 

i Rebuy Stars na dotování výstavby nového zim-
ního stadionu za možnost provozovat luxusní ka-
sino.
� Ve městě začíná platit systém Veřejné dopravy 

Vysočina.
� Zastupitelé schválili ideovou studii Stříbrného 

údolí za 30 milionů korun.
� Vedení města ocenilo své čtyři občany Cenou 

města a Cenami rady města.
� Jihlava převzala v Římě ocenění v soutěži Liv-

Com Awards za 3. místo v kategorii měst od 20 do 
75 tisíc obyvatel.
� Provedený průzkum v rámci projektu Hou-

sing First v Jihlavě našel 235 domácností, trpících 
závažnou bytovou nouzí. Vylosovaní se mohou od 
ledna ubytovat ve dvanácti městských bytech.
� Rada města rozhodla o přijetí memoranda mezi 

městem a SVAKem o smírném vyřešení sporu poté, 
kdy návrh neprošel zastupitelstvem města.
� Město přijímá nové vyhlášky o psech a poplat-

cích za ubytování. 

9. RočNÍk závodu Jihlavská 24 MTB vyhrál 
brněnský biker Martin Palásek.  Foto: Michal Boček

 (Dvoustranu připravil -lm-)
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Navštivte naše kuchyňské studio v Jihlavě!

Jihlava – Husova 52  |  +420 567 213 238, +420 567 213 306  |  jihlava@oresi.cz www.oresi.cz

Jediné kuchyně se známkou kvality.

6 470 Kč
bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.

Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto vám nový Passat Variant přináší inovativní světlomety s technologií LED-Matrix, 
stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních systémů. Ať už cestujete za prací, nebo vezete rodinu, nový Passat Variant vám chce 
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život. 

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat Variant �,� TSI �G v ceně ��� ��� Kč. Doba pronájmu �� měsíců a nájezd �� ��� km ročně. 
Uvedená pravidelná měsíční splátka � ��� Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis 
po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s ��% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § ���� zákona č. ��/���� Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový 
vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO

2
: �,�–�,� l / ��� km, ���–��� g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Passat Variant
Operativní leasing pro podnikatele

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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Je jí patnáct a možná stojí na prahu 
své umělecké kariéry. Je jiná než ostat-
ní spolužačky, které volný čas tráví na 
sociálních sítích. Jejím koníčkem je 
kresba a fotografie.

Lubomír Maštera ז

Denisa Lehečková ze ZŠ Otokara Březiny 
se inspirovala svým bratrem, který je posedlý 
hudbou. Až tak, že se krátce po škole vydal do 
Ameriky pro zkušenosti tajů zpracování mu-
ziky.

Denisa s fotografií vykročila správným smě-
rem. Absolvovala o prázdninách fotografic-
ký kurze, kde se naučila zpracovávat klasický 
proces dřívějška - černobílé zpracování filmu, 
jeho vyvolání, ustálení a pořízení fotografií 
pomocí fotografického papíru.

Dokonce zašla až tak daleko, že se naučila, 
jak vyrobit jednoduchý fotoaparát pomocí 
plechovky od CocaColy (tzv. dírkovou komo-
ru).

Pokouší se i o malbu. Maluje akvarely a pod-
le jejích slov ji nezajímá realita, ale maluje 
„pocitově“.

Od kolika se zajímáš o fotografii a kdy jsi 
namalovala svůj první obrázek?

O fotografii se zajímám už od osmi let, kdy 
jsem dostala svůj první analogový fotoaparát. 
Nedá se přesně říct, kdy jsem namalovala svůj 
první obraz, ale už od šesti let jsem se o to vel-
mi zajímala. 

Fotografovat jsi začínala fotografickým 
kurzem. Jak tě to inspirovalo?

Velmi mě to inspirovalo k tomu, že jsem 
prozkoumala mnoho možností, jak pořizo-
vat, upravovat a zpracovávat fotografie. Dá se 
vymyslet nekonečno variant a můžete pořídit 
fotografii úplně čehokoli. 

S malbou to bylo jak? Máš své oblíbené 
malíře nebo nějaké vzory?

Inspirují mě malby v galeriích či muzeích a i 
spousta malířů. Mezi mé oblíbené malíře pa-
tří například Vincent van Gogh nebo Frida 
Kahlo.

Tvůj bratr si ze svého koníčka udělal svo-
ji profesi. Byl on tím vzorem, jak ke koníč-
kům přistupovat?

Ano, můj bratr Lukáš byl vzorem mé cesty 
k umění a koníčkům, avšak nebyl jediným. 
Většinu mé cesty si buduji sama i se spoustou 
zkušeností. 

A jak se k tvým zálibám staví rodiče?
Moji rodiče jsou na mě pyšní, hlavně proto, 

že nejdu „se stádem“, dokážu si udělat vlastní 
názory a hlavně být jednoduše sama sebou. 

Budoucí fotografka a malířka Denisa: 
Chci být svá, nejít „se stádem“

PRÁCE ve fotoateliéru Denisu přitahuje. Sebe-
portrét nazvala Vášeň.

ZTRACENI v lásce.  Foto a repro: Denisa Lehečková

DÍRKOU v plechovce vznikla tato fotografie Život v ulicích.

Na jaké studium se chceš dostat po ukon-
čení školy?

S velkou radostí mohu říci, že jsem byla 
přijata na studium, kde jsem vždy chtěla být. 
Střední umělecko - průmyslová škola v Hele-
níně v Jihlavě je mou osudovou střední ško-
lou. Nastoupím na obor design a vizuální ko-
munikaci. 

(Redakce blahopřeje – pozn. redakce). 

Chtěla bys být v budoucnu slavnou fo-
tografkou nebo malířkou, nebo svého ko-
níčka vidíš jako prostředek vlastního vy-
jádření nebo hledání vnitřního klidu či 
naplnění?

Jednou bych se určitě ráda stala slavnou fo-
tografkou a malířkou dohromady. Můj sen je 
vystavovat obrazy a fotografie v galeriích.
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Fotbalový odchovanec Sokola 
Bedřichov dvaadvacetiletý Lu-
káš Poul stojí možná na startu 
své nové kariéry fotbalového 
trenéra. Několik měsíců trénu-
je mladší žáky tohoto klubu a 
tato práce se mu líbí.

Lubomír Maštera ז

Vzpomínáte, jak jste s fotbalem 
začínal vy?

Jistě. Bylo mi šest a byl jsem ten 
„nesmělý“. Byl jsem ale větší než 
ostatní a brzy jsem nabyl „fyzičku“. 
Vždycky jsem si už od mala přidá-
val navíc a fotbal mne hodně bavil a 
baví.

Jak jste tehdy vnímal svého tre-
néra?

Jmenoval se Ladislav Cejnek a byla 
to pro mě autorita stejně jako dnes 
Marek Zamazal, který je hlavní tre-

Na startu kariéry fotbalového trenéra

KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE. V kavárně Muzea Vysočiny vystavuje své fotografie 
z fotograficky inspirativní krajiny moravského Slovácka (Toskánska) polenský fo-
tograf Marek Musil. Výstava potrvá do 1. 3. Foto: Lubomír Maštera

Dvě výstavy fotografií

nér klubu a jsem pyšný na to, že mě 
přijal mezi své kolegy.

Jak se vyvíjela vaše aktivní fotba-
lová praxe?

V Sokolu Bedřichov jsem hrál za 
všechny kategorie žáků a dorostu až 
do roku 2015, tři roky do roku 2018 
jsem hrál za dorost Havlíčkova Bro-
du. Po nástupu do práce na aktivní 
fotbal nebyl čas a přišla i zranění.

Máte roztomilý název svého 
pracovního zařazení vzhledem k 
tomu, jak vypadáte (Lukáš měří 
190 cm a objem bicepsu má 45 
cm). 

Pracuji na psychiatrické léčebně 
jako praktická sestra. Zní to legrač-
ně, ale ta práce mě baví a taková po-
stava je velmi potřebná.

To se v práci perete?
Právě díky postavě ne.

Nyní tedy trénujete mladší 
žáky… 

Máme společně s dalším trenérem 
na starosti kluky 11 a 12 let. Trénuje-
me 3× týdně a fotbalová sezóna nám 
začíná již v lednu.

Zřejmě budete potřebovat tre-
nérské vzdělání?

Určitě. Zatím se rozkoukávám a 
na jaře si udělám trenérskou licen-
ci C. Teď se řídím pokyny hlavní-
ho trenéra a vlastními zkušenost-
mi.

Co je zajímavého na trénování 
mladých kluků?

Každý je jiný. Jsou zde stejní plaší 
kluci jako jsem byl já i ti drzí. Větši-
na má to správné nadšení a ochotu 
fotbalu dát hodně. A stejně tak je to 
s jejich rodiči. Ti často chodí na tre-
ninky a vozí kluky na zápasy, takže 
brzy vznikne dobrá parta lidí, kteří 
chtějí něco dokázat.

Zatím asi trénujete v tělocvičně?
Dvakrát týdně ano, pokud počasí 

dovoluje, jednou týdně si vyběhne-
me  či volíme jinou sportovní akti-
vitu. 

A co vás překvapuje?
Jak jsou na tom někteří kluci fyzic-

ky výborně. Sám posiluji a běhám, 
ale nedávno mě kluci prohnali tak, 
že jsem se málem před nimi styděl.

LUKÁŠ POUL předává mladým svěřencům své zkušenosti z doby, kdy sám ak-
tivně sportoval. Foto: archiv JN

FOTOGRAFIE NA LÁTCE. V kavárně DIODu (Bioskop) v Tyršově ulici 12 vysta-
vuje členka Horáckého fotoklubu Mirka Patočková čtrnáct velkoformátových fo-
tografií, vytištěných na látkový podklad. Výstava je prodejní a potrvá do konce 
února.  Foto: archiv JN
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Muzeum Vysočiny

Masarykovo nám. 57/58,  
tel. 567 573 880,  

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 
http://muzeum.ji.cz/.

Otevřeno: Po – ne 9.00 – 12.00  
12.30 – 17.00 hodin.
Vstupné – stálé expozice: 1 okruh 
40 Kč / 20 Kč, celý objekt 60 Kč / 
30 Kč.
Výstavy: 20 Kč / 10 Kč, přednášky 
20 Kč / 10 Kč. Děti do 6 let zdarma.

Výstavy

do 2. 2.
PHOTOGRAPHIA NATURA 
2019

XVI. ročník tradiční fotografické 
soutěže, tentokrát na téma Solitéry – 
Paměť krajiny.

do 15. 3. 
PO STOPÁCH BROUKA PYTLÍ-
KA

Populárně naučné zamyšlení nad 
identitou hlavních hmyzích postavi-
ček z knížek Ondřeje Sekory.

do 29. 3. 
FRANTIŠEK HOFFMANN: 1920 
– 2015

Výstava věnovaná 100. výročí na-
rození významného českého histori-
ka a archiváře PhDr. Františka Hoff-
manna, CSc.

12. 2. – 29. 3. 
VOYAGE, VOYAGE

Výstava kreseb originálního ženev-
ského umělce českého původu Vin-
centa Dugogh.

28. 2. – 25. 10. 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY, 
objevy a nálezy na Jihlavsku aneb 
využití dendrochronologie v ar-
cheologii

Výstava představuje výsledky ar-
cheologických výzkumů na Jihlavsku 
v uplynulých třiceti letech, vernisáž 
27. 2. v 16 hodin.

21. 1. – 1. 3. 
Marek Musil: MORAVSKÉ TOS-
KÁNSKO

Fotografie krajin moravského Slo-
vácka (Toskánska) – linie, remízky, 
vinice, pole, srnky… Kavárna Muze-
um.

Přednášky, besedy, semináře

6. 2.  v 17.00
SOLAROGRAFIE: astrofotogra-
fie pomocí plechovky

Přednáší Mgr. Maciej Zapior, 
Ph.D., z Astronomického ústavu AV 
ČR.

28. 2. v 17.00
BESEDA S MYKOLOGY

Tradiční setkání se členy Mykolo-
gického klubu Jihlava

Expozice
Dolování stříbra a mincování na 

Českomoravské vrchovině, Nerostné 
suroviny Českomoravské vrchoviny, 
Geologie Českomoravské vrchoviny, 
Živá příroda Českomoravské vrcho-
viny, Chráněná území Jihlavska, Krá-
sa středověké plastiky,  Od renesance 
po průmyslovou revoluci: renesance, 
baroko, 19. století.

22. 2. v 19.30
ŠIBŘINKY V RYTMU ROCK 
AND ROLLU

Tradiční sokolský karneval tentokrát s 
kapelami Shobull Band (kavárna) a The 
6 Fireballs (sál). A jako téma a inspirace 
pro vaše masky: Rock and Roll!

Vstup 200/150 (stání).

26. 2. v 19.30
INSPIRACE SKALISTÝMI HO-
RAMI

Jakub Čech 
Centrum dokumentárního filmu vás 

zve na v pořadí již druhou přednášku 
zvukaře a dálkového chodce Jakuba Če-
cha, který tentokrát představí svou další 
pěší cestu Continental Divide Trail, ve-
doucí z Mexika do Kanady přes Skalisté 
hory. Více informací najdete na www.
jakubuvcestovnidenik.cz.

Vstup 100/ 80 Kč (studenti, senio-
ři a členové CDF).

28. 2. v 19.30
ZABÍT MÁLO - premiéra

De Facto Mimo
Premiéra nové hry Martina Kolá-

ře, kterou napsal pro svůj domovský 
soubor De Facto Mimo!

Vstup 100/80 Kč.

29. 2. v 19.30
VODA - derniéra

DIOD
Derniéra pohybového představení, 

které vzniklo v DIODu na podzim 
loňského roku. Přijďte se rozloučit 
s akrobaty Lucií Vopálenskou, Tere-
zou Benákovou a Adamem Hruškou, 
kteří vás uvedou do světa tří koupe-
len, osmalěosti, naděje a vody.

Vstup 120/80 Kč.

Family a Senior Point

Palackého 26, tel. 564 602 445, 
605 660 445,  

e-mail: familypoint.jihlava@gmail.com, 
jihlava@familypoint.cz, 

www.jihlava.familypoint.cz

6. 2. v 15.00
VÁZÁNÍ DĚTÍ DO ŠÁTKŮ S 
PRAKTICKOU UKÁZKOU 

Pro těhotné i rodiče miminek s lek-
torkou Monikou Pipovou. 

KrÚ Jihlava, Žižkova 57, budova 
B, místnost B3.15. Prosíme o při-
hlašování!

10. 2. a 17. 2. od 16.00 – 17.00
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SE-
NIORY S PAVLOU 

SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava 
- Pouze pro přihlášené!

12. 2. v 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO S RAD-
KOU 

Kreativní dílničky pro předškolá-
ky a malé děti. 

DIOD

Tyršova 12, tel. 734 586 402,  
produkce@diod.cz, www.diod.cz

Vstupenky: www.goout.cz. Pokladní  
hodiny – pro fyzický předprodej a vyzvednutí 

rezervovaných vstupenek: středa a pátek  
od 15 do 18 hodin.

8. 2. v 15.00
DĚTSKÝ KARNEVAL

Centrum pro rodinu
Pravidelné zábavné odpoledne pro 

děti a rodiče. Vstupenky pouze v 
předprodeji v Centru pro rodinu Vy-
sočina (Chlumova 3, Jihlava každý 
všední den od 8 do 15 hod. Děti do 
jednoho roku vstup zdarma.

Vstup 80 Kč.

12. 2. v 19.30
POJĎME NA TANEC

VerTeDance a Petra Tejnorová a 
kol. (Praha)

Dá se tak abstraktní umění, jako je 
tanec, vysvětlit? A dá se vysvětlit tře-
ba rovnou tancem? Petra Tejnorová 
se spojila se známou taneční skupi-
nou VerTeDance a vznikl „stručný 
manuál pro vystrašené i v tanci zběh-
lé diváky“. Inscenací provází hereč-
ka Halka Třešňáková. Představení 
se koná v rámci projektu Předplatné 
2019/2020 - Zločin a trest.

Vyprodáno.

16. 2. od 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH

pořádá o.s. Slunce
Pravidelný bleší trh na prknech DI-

ODu.
Vstup zdarma.

17. 2. v 11.00
ANATOMIE TĚLA V TANCI (pro 
střední školy)

SE.S.TA
Interaktivní představení o anatomii 

lidského těla je určené studentům 
druhého stupně základních a střed-
ních škol. Inscenace využívá prvky 
tanečního divadla, které divákům 
umožní lépe pochopit možnosti lid-
ského těla. Jedná se o česko-francouz-
sko-italskou koprodukci.

Vstup 50 Kč.

19. 2. – 20. 2. v 17.00 a 19.00
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKO-
LÁDU

Nart Dance School
Taneční škola Nart dance school 

Jihlava uvádí další reprízu jedinečné-
ho divadelního představení, adaptace 
pohádkového příběhu Ronalda Dahla 
- Karlík a továrna na čokoládu. Vstu-
penky si můžete rezervovat prostřed-
nictvím sms na čísle 776761461.

Vstup 120 Kč.

21. 2. v 19.30
PSI NENOSÍ KALHOTY

Kino DIOD
Finsko-český film, jehož premié-

ra proběhla na festivalu v Cannes. 
Hlavním hrdinou je chirurg, který 
vychovává po tragické smrti své ženy 
(Ester Geislerová) dospívající dceru. 
Ta ho zavede do prostředí tetovacího 
a sm salónu, kde potká Monu a zro-
dí se osudový vztah. Hudbu k filmu 
složil český skladatel Michal Nejtek. 
Pořádná porce černého humoru a 
láskyplného dramatu.

Vstup 90/60 Kč.

FP Jihlava, Palackého 26 -  Přihla-
šování nutné!

13. 2. v 15.00
ZVÍŘATA ZBLÍZKA objektivem 
Vladislava Jirouška

Přednáška Ing. Vladislava Jirouška
KrÚ Jihlava, Žižkova 57, budova B, 

místnost B3.16   

17. 2. od 13.00 – 16.00
ALZHEIMER PORADNA Vysoči-
na s Mgr. Marcelou Rýpalovou 

SP Jihlava, Palackého 26 - Objed-
nání nutné! 

18. 2. a 25. 2. od 9.30 – 11.30
KREATIVNÍ DÍLNY PRO SENI-
ORY 

SP Jihlava, Palackého 26 - Pouze 
pro přihlášené!  

19. 2. v 15.00
TĚŠÍME SE DO DŮCHODU 
ANEB CO DĚLAT, ABY NÁM 
MOZEK FUNGOVAL STÁLE - 
trénování mozku s Mgr. Marcelou 
Rýpalovou 

KrÚ Jihlava, Žižkova 57, budova B, 
místnost B 3.15 - (přesun lednového 
termínu) Prosíme o přihlašování!

27. 2. v 15.00
JAK EFEKTIVNĚ TRÉNOVAT 
MOZEK I. s Mgr. Evou Corkery 

KrÚ Jihlava, Žižkova 57, budova B, 
místnost B3.16 - Prosíme o přihlašo-
vání!

27. 2. od 10.00 – 12.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SENIO-
RY s Mgr. Pavlínou Pitrovou 

Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 
Masarykovo nám. 24, vstup 30,- Kč - 
Přihlašování v Senior Pointu!

� � �

Ostatní

� OGV,  
Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722,  
Komenského 10,  
tel. 567 301 680,  
e-mail: ogv@ogv.cz,  
www.ogv.cz
� Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4,  
tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz, 
www.mahler.cz. 
� Galerie Nonstrop,  
ul. Malá Lazebnická
� M&K galerie,  
Hany Kvapilové 24,  
tel. 603 248 192,  
e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz
� Hotel Gustav Mahler,  
Křížová 4, www.hotelgmahler.cz

Přehled kultury města



19. a 20. 2. v 17:00 a 19:00
� RLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

Nart Dance School
Přední jihlavská taneční škola vás zve na cestu 

do fantazie. Adaptace slavného románu Roalda 
Dahla a inspirace fi lmem Tima Burtona se pro-
pojuje s moderním tancem, živou hudbou kapely 
� e Shots a fantastickou scénografi í. Vstupenky si 
můžete rezervovat prostřednictvím sms na číslo 
776761461. 

Vstupné 100 Kč

21.2. v 19:30
Kino DIOD: Psi nenosí kalhoty

Finsko-český fi lm, jehož premiéra proběhla na 
festivalu v Cannes. Hlavním hrdinou je chirurg, 
který vychovává po tragické smrti své ženy (Es-
ter Geislerová) dospívající dceru. Ta ho zavede do 
prostředí tetovacího a sm salónu, kde potká Monu 
a zrodí se osudový vztah. Hudbu k fi lmu složil 
český skladatel Michal Nejtek. Pořádná porce čer-
ného humoru a láskyplného dramatu.

Vstupné 90 Kč (studenti a senioři 60 Kč)

22.2. v 19:30
ŠIBŘINKY v rytmu Rock and Rollu

Tradiční sokolská karnevalová slavnost tentokrát 
s kapelami Shobull Band (kavárna) a � e 6 Fire-
balls (sál).

Vstupné 200 Kč sezení a 150 Kč na stání

28.2. v 19:30
ZABÍT MÁLO - premiéra

De Facto Mimo
Černá komedie o nepěkných věcech. Auto, blb-

ci, drogy, únos, kočička, noviny, Macocha, autis-
mus, benzínka, řeka, ponožky, politika a plyšáci. 
Hrají: Pavel Štěpán, Jiří Varhaník, Michal Kouba, 
Martin Kacafírek, Kamila Koubová, Jakub Vyvá-
žil, Markéta Holoubková, Adéla Grossmannová a 
Martin Kolář.

Vstupné 100 Kč (studenti a senioři 80 Kč)

29.2. v 19:30
VODA

Derniéra pohybového představení, které vznik-
lo v DIODu na podzim loňského roku. Přijďte se 
rozloučit s akrobaty Lucií Vopálenskou, Terezou 
Benákovou a Adamem Hruškou, kteří vás uvedou 
do světa tří koupelen, osamělosti, naděje a vody. 

Vstupné 120 Kč (studenti a senioři 80 Kč)
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Tyršova 12, tel. 734 586 402, produkce@diod.cz, 
www.diod.cz. Vstupenky: www.goout.cz. Pokladní hodiny – 

pro fyzický předprodej a vyzvednutí rezervovaných 
vstupenek: středa a pátek od 15 do 18 hodin.

� Bez obav, 
Husova 16,
www.stacionar-jihlava.cz
� Divadlo Na Kopečku, 
Brněnská 54
� Galerie Příšerky, 
Benešova 8, Jihlava
� Městská knihovna Jihlava, 
Hluboká 1, 
tel. 565 597 859, 850, 851
e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz
� Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22, 
tel. Prodej vstupenek 567 161 014, 
předplatné 567 161 049, 
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz
� Divadlo Na Kopečku, 
Psychiatrická nemocnice, 
Brněnská 54, tel. 567 552 232, 
e-mail: 
divadlo.na.kopecku@seznam.cz, 
www.divadlo.pnj.cz
� Dětské karnevalové divadlo Ježek, 
Stavbařů 41 (Krčma U Piráta), 
tel. 723 764 198    
� Dům kultury, 
Tolstého 2, 
www.dko.cz
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 
tel. +420 604 293 037
� Centrum pro rodinu Vysočina z. s., 
Chlumova 3, 
www.centrumrodin.cz
� ZUŠ Jihlava, 
Masarykovo náměstí 16, 
www.zus-jihlava.cz
� Dům dětí a mládeže, 
Brněnská 46, 
tel. 567 303 521, 
e-mail: ddmjihlava@ji.cz,
www.ddmjihlava.cz
� ZOO Jihlava, 
Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730,
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz, 
www.zoojihlava.cz
� KINO DUKLA, 
Jana Masaryka 20, 
tel. 731 989 428, 
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, 
www.kinodukla.cz, 
www.facebook.com/KinoDukla
� ZACHEUS, 
klub pro volný čas Jihlava, 
Komenského 20, 
tel. 736 265 817, 
e-mail: frantisektichy@email.cz, 
Fb: Zacheus klub
� CAFE ETAGE, 
Masarykovo náměstí 39
� F POINT, 
Masarykovo náměstí 34 
� SOUL music club, 
Žižkova 15, 
tel. 604 582 662

19. 2.  v 17.30
SENIOR KLUB – BÁL

Těšíme se na Vás každou středu v měsíci od 
17.30 hodin ve společenském sále Zezulkárna.

Naše pořady zpestří kulturním a sportovním 
vystoupením soubory z našeho regionu, k tanci a 
poslechu hraje populární hudba TRIOMIX. Zá-
bavné soutěže připravuje Eva Ullmannová. Vstup-
né na jednotlivé pořady je 70 Kč, zvýhodněné 
vstupné – permanentky na 3 pořady je 180 Kč.

27. 2. v 10.00
ODDECHOVÁ KREATIVNÍ DÍLNA PRO SE-
NIORY

Vstup 30 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24

Pro seniory
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