březen

2020
XXVII

Příspěvek na arénu
může poslat každý
Jihlava zřizuje transparentní účet,
pomocí jehož bude moci každý sledovat externí financování Horácké multifunkční arény (HMA), a
navíc může také každý přispět na její
výstavbu libovolnou částkou.
Horácká multifunkční aréna
nebude určena pouze pro hokejové zápasy, ale bude možné ji velice
snadno a velmi rychle přestavět pro
potřeby koncertu, muzikálu, divadla, konference nebo jiných sportů
jako např. florbalu, volejbalu, basketbalu, tenisu, juda, moderních
tanců a mnohých dalších. Obecně
bude hala připravena pro všechny
aktivity, které se vejdou do plochy
ledu a zasunutých prvních tří řad
sedaček.
Hala měla sloužit také jako centrum setkávání lidí ve středu města. Měla by například nabídnout i
restauraci, kavárnu, fanshop či síň
slávy Dukly. Uvažuje se, zda by návrh
umožnil i ubytování. V suterénu
bude parkování, které budou využívat řidiči jako parkovací dům v době
mimo zápasů. Pro veřejnost by se
měla otevřít i tělocvična a posilovna
a naopak se upouští od záměru wellness centra.
„Hala v Jihlavě by mohla stát kolem
800 milionů Kč bez DPH. Dalších 200
milionů předpokládáme, že budou vedlejší náklady za projekt, demolice, provizorní zázemí, výkup posilovny apod.“
uvedla primátorka Jihlavy Karolína
Koubová.
Přispívat na největší projekt v
novodobé historii Jihlavy, který svými náklady dosáhne až ročního rozpočtu celého města, mohou i obyvatelé a přátelé Jihlavy.
Dárce bude město zveřejňovat na
svém webu i na sociálních sítích, větší přispěvatelé si budou moci „pořídit“ také jedno z více než pěti tisíc
křesel v aréně. Jména dalších větších
donátorů se budou promítat uvnitř
arény během prvního roku po otevření haly. Město zvažuje také pamětní listy a schránku s dárci uloženou v
hale pro příští generace.
Číslo transparentního účtu u České
spořitelny je: 8487482/0800. -lm-

LIDOVÉ OSLAVY. Únor je dobou masopustů. V Jihlavě svolali nadšenci oslav masopust ve Starých Horách v polovině měsíce. Asi stovka většinou namaskovaných účastníků za doprovodu harmoniky svůj pochod od sportovního hřiště zakončila kulturním programem v
restauraci Starka, cestou děti dostávaly od místních pamlsky, dospělí alkohol.
Foto: Lubomír Maštera

Obřadní síň na radnici se opravuje
Velká obřadní síň v historické
budově jihlavské radnice se po
čtrnácti letech dočká další velké rekonstrukce, která potrvá
do konce letošního března.
 זLubomír Maštera

Obřadní síň je místností barokního
původu, je součástí reprezentativních
prostor vedle Velké gotické síně. Stěny a strop barokní síně jsou členěny do
polí pozlacenou štukovou výzdobou
a jsou lokálně poškozeny destrukcí a
rýhami v omítce.
„Místy chybí štuková výzdoba včetně

zlacení, které má zvýrazňovat hloubku a
profilaci. Povrch stěn a stropu včetně štuku je pokryt prachem,“ popsal současný
stav obřadní síně mluvčí magistrátu
Radovan Daněk.
Strop má světle okrovou barvu, stěny
jsou šedé. Barevnost a zlacení vychází
z průzkumu v roce 2006. Už tehdy se
čistily ornamenty štukové výzdoby a
zbavovaly se silných vrstev vápenných
a hlinkových nánosů. Ze stěn byly snímány hlinkové barevné nánosy. Zlacení na štukové výzdobě se také obnovovalo.
„Nyní se stěny a strop čistily mechanicky, zbavily se prachu a jiných nečistot.
Čištění bude probíhat i na zlacení. Barva

DO KONCE března se bude rekonstruovat velká obřadní síň magistrátu.
Foto: archiv MMJ

na stěnách a stropě bude částečně snímána mokrým procesem. Destrukce v omítce, včetně prasklin na fabioně a stropě se
musí vytmelit vápenným tmelem, směsí
vápna a mramorové moučky,“ doplnil
informaci Radovan Daněk.
Doplní se také podle jeho slov chybějící štuková výzdoba a zlacení. Barevnost stěn byla po dohodě s památkáři
a architektem upravena do jemných
odstínů šedé, která dá lépe vyniknout
štukové výzdobě.
O restaurátorské práce se stará akademický malíř Pavel Procházka, který v
minulém roce šetrně zrestauroval také
malou obřadní síň v přízemí radnice.
Cenu rekonstrukce je 258 tisíc korun
bez DPH. Radní města Jihlavy schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu také na opravu podlahy ve velké
obřadní síni. „Půjde o dubovou kazetovou parketovou podlahu, která bude
muset vyrovnat nerovnosti podlahy,
kde je místy výškový rozdíl 9 cm. Kazety budou mít vzor ,Vídeňský kříž’,“ řekl
mluvčí Daněk.
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Statistické šetření
� Český statistický úřad (ČSÚ) pro-

vede do konce května průzkum v domácnostech k zaměstnanosti a životním podmínkám.

Vánoce na náměstí
s jedničkou
� V anketě města o spokojenosti

s vánočními oslavami se vyjádřilo
285 lidí, všichni hodnotili kladně.
Ledovou plochu využilo 41 tisíc
bruslařů.

SMJ zkompostovaly
21 tun stromků
� Na kompostárně skládky v Hen-

čově bylo použito 21 tun vánočních
stromků jako materiál na kompost k
rekultivaci skládky.

Změny jízdních řádů

Náměstka Petra Laštovičku
nahradí Petr Ryška
Začátkem února ve funkci prvního
náměstka jihlavské primátorky skončil
Petr Laštovička (ODS). Důvodem rezignace byl nedořešený dluh.
ODS na post náměstka nominovala zastupitele pro oblast sportu a
sportovní infrastruktury Petra Ryšku,
mandát zastupitele převezme advokátka Eva Decroix, která se v komunálních volbách umístila jako první
náhradnice.
Petr Ryška má mít na starost oblast
dopravy a rozvoj města, kterými se zabýval Petr Laštovička, k tomu mu zůstanou jeho dosavadní gesce, kterými
jsou sport a sportovní infrastruktura.
Laštovička měl na starosti také vodohospodářský spor, tím by se dle vedení měli nově zabývat všichni uvolnění
členové rady a zodpovědnost za něj by
měla mít primátorka Koubová. -lm-

� V rámci Veřejné dopravy Vysočiny

dojde ke změně některých jízdních
řádů k 16. březnu.

17 milionů na pokutách
� Město vybralo od řidičů pomocí
kamerového systému v tunelu celkem 17 milionů korun. Pro další
rozšíření kamer zatím chybí městu
úředníci k výběru pokut.

Sportovec Jihlavska 2019
� Čtenářská anketa Jihlavských listů o nejlepšího sportovce Jihlavska
končí 22. března.

Vysoká škola pořádala
prohlídky
� Mezinárodní den průvodců 21.
února připomenula jihlavská vysoká
škola bezplatnými komentovanými
prohlídkami v historických místech
města.

Narodili se klokánci rudohnědí
� Jako jediná v kontinentální Evropě
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Aktuality

Memorandum je
prodlouženo

Radní města Jihlavy odsouhlasili
prodloužení platnosti memoranda z
listopadu 2019 o společném postupu ve vodárenské problematice.
Memorandum mezi zástupci města
Jihlavy, Vodárenské akciové společnosti (VAS) a Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) mělo splatnost na
tři měsíce. Nyní rada města platnost
prodloužila do 30. června 2020.
Cílem memoranda je pokusit se najít smírné řešení vodárenských sporů
včetně řešení provozní problematiky
jako jsou např. rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací. Prodloužením memoranda se prodlužuje
také doba, po kterou jsou přerušena
soudní a správní řízení.
-lm-

Petr Ryška
(ODS)

Glosa
Letošní zima byla prakticky bez sněhu. Pro někoho dobrá zpráva, milovníci sněhu mají opačný pocit.
Pro městský rozpočet to znamená
úsporu na zimní údržbě silnic. Otázkou je, jak s ušetřenými miliony zastupitelé města naloží. Každý by jistě
věděl, co by se za ně mělo udělat. Přimlouvám se za investici do chodníků.
A třeba těch chybějících, na které obyvatelé Smrčenské ulice a okolí čekají už
desítky let.
Lubomír Maštera

Informace
za sto tisíc

Eva Decroix
(ODS)

Vzpomínkové
setkání „Pamatuj“

V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau
bylo v noci z 8. na 9. března 1944
popraveno 3792 našich židovských
spoluobčanů. Odsouzení šli na smrt
za zpěvu židovské hymny Hatikva.
Ve čtvrtek 9. března se v 16 hodin
uskuteční v Parku Gustava Mahlera v místě bývalé židovské synagogy setkání občanů k připomenutí
největší hromadné vraždy v historii
naší země.
Pěvecký sbor Foerster pod vedením dirigenta Pavla Brady se připojí k celorepublikové akci k uctění
jejich památky. Na setkání zazpívá
několik židovských písní, včetně izraelské a české hymny.
-tz-

V polovině února se sešlo mimořádné zastupitelstvo k informacím
o vodohospodářském sporu, který
město vede téměř 10 let o svůj majetek se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAKem). Zastupitelé jednali čtyři hodiny, aniž by bylo
schváleno jediné usnesení. Podle
slov tajemníka magistrátu se náklady
mimořádného zastupitelstva vyšplhaly na 100 tisíc korun. Další jednání
zastupitelstva je plánováno začátkem
března.
-lm-

Primátorka popřála
předsedovi Senátu
Primátorka Jihlavy Karolína Koubová poblahopřála novému předsedovi Senátu Parlamentu České republiky Miloši Vystrčilovi. Bývalý
hejtman Vysočiny a starosta Telče
byl zvolen druhým nejvyšším ústavním činitelem státu.
„Jsem pyšná na to, že v tak vysoké
ústavní funkci stanul čestný člověk a
velmi pracovitý a poctivý politik z Kraje Vysočina,“ uvedla v blahopřání primátorka.
-lm-

Nové výukové centrum otevřeno

chová jihlavská zoo klokánky rudohnědé a nyní se narodilo pět potomků.

Změna dodavatele
vody pro část města

Domácnosti, které změnily z rozhodnutí soudu dodavatele vody
( Jihlavské vodovody a kanalizace
( JVAK) nahradí na rok 2020 Vodárenská akciová společnost (VAS)),
jsou v těchto dnech informovány dopisy.
Dopisy rozeslal, konečné odečty vodoměrů provedl a závěrečné
vyúčtování právě rozesílá JVAK.
Vstupní dopis obyvatelům poslala
a vstupní odečty vodoměrů provedla také VAS jako nový dodavatel vody.
-lmPozvánka

Zastupitelstvo města
Zasedání zastupitelstva se uskuteční 2. března. Začíná ve 13 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva
města a je veřejnosti přístupné.
Online živý přenos je možno sledovat na stránkách města.

AULA A VIRTUÁLNÍ TOVÁRNA. Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 17. února slavnostně otevřela své nové výukové
centrum. Moderně architektonicky řešená budova obsahuje kongresovou aulu s kapacitou 340 míst a virtuální továrnu v suterénu. Ta má umožnit jak výuku, tak konkrétní spolupráci polytechniky s firmami. Po rekonstrukci byla otevřena a představena také rozsáhlá část staré budovy školy.
Foto: Jiří Varhaník
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Vít Zeman: Máme kvůli hygienickým
normám přestat ve městě stavět?

Náměstek primátorky Vít
Zeman (Žijeme Jihlavou!) obdivuje stavitele měst z Kristových let. Měli bychom se
prý vrátit k chápání měst jako
prostoru s pravidly, filozofií a
funkčností.
 זLubomír Maštera

Jaký máte pohled na rekonstrukci náměstí?
Rekonstrukci náměstí je potřeba
promyslet „ve všech patrech tohoto
prostoru.“ Tím myslím, že přemýšlíme nejen o samotné ploše náměstí s lavičkami, zelení či o řešení parkovišť.
Je potřeba vnímat revitalizaci i
jako hledání funkčního prostoru
pro obchody, kavárny s předzahrádkami, najít lepší užitnost pro
samotný Prior a jeho navazující a
související „příšerky“ kolem. Ale
ani to není vše, při revitalizaci celého prostoru je třeba vnímat i rozměr klimatický a ekologický, sociální a ekonomický i kulturní.
V době sucha je nutné řešit každou kapku vody, která nám na centrum dopadne a hospodařit s ní. Už
si nemůžeme dovolit, aby voda, co
naprší na střechy, odtékala do kanalizace. My ji potřebujeme zadržet k
zavlažování zeleně.
Problémy s vodou budou narůstat
a my musíme přemýšlet i takovými
směry, jak ji zachytit a smysluplně
využít.
Tedy náměstí je potřeba dořešit
nejen z hlediska uživatelské funkčnosti, ale i z těchto pohledů.
Lze něco dělat okamžitě?
Některé věci chceme začít už v letošním roce, například chceme zahájit výsadbu dřevin, stromořadí,
menších alejí, aby v době rekonstrukce již byly uchycené.
V létě je na náměstí vedro, potřebujeme stín, chceme změnit mikroklima. Proto jsme se dohodli, že se
spojíme s odborníky s tím, že bychom mohli řešit právě zadržování
a užívání té vody, která spadne na
centrum ve prospěch zlepšení mikroklimatu. Abychom zlepšili pocitově teplotu v horkých letních dnech.
Bývalá vedení hovořila o centru
města jako místu setkávání, některé ulice měly být několik dnů
uzavřeny pro dopravu a mělo se
zde „kulturně žít“. Proč tomu tak
není?
To, co říkáte, se realizuje, když na
náměstí probíhají zásadní kulturní akce. Že lidé chodí na svatého
Martina víme. Stejně plné je havíření či nyní nedávné Vánoce. Věřím, že právě nový formát Vánoc
ukázal , že nejen jednodenní či několikahodinové show lidi zaujme,
ale že umíme přivést Jihlaváky třeba na měsíc do veřejného prostoru
a dát tak šanci rozhovorům, sdílení, radosti.
To ale není konec s tím, co chceme, popravdě náš cíl je někde dál.
Chceme, abychom dokázali změ-

Náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!).
nit svoje chování. Aby zájem lidí
byl trávit čas ve veřejném prostoru
čistě proto, že se budou chtít potkat v tomto prostoru se sousedy,
s kamarády.
Ano, stále platí, že naše povinnost je udělat jim toto prostředí co
nejpříjemnější, ale zároveň chceme
naučit mladé lidi, že nejde jen o sociální sítě, facebook, instagram, ale
o faktické potkávání se. A bohužel
mladé lidi to musíme naučit.

Vše začíná plánováním?
Začíná to vlastně strategickým
plánem. Strategický plán musí dát
směr. Chceme se zaměřit opravdu
na mladé lidi, aby se cítili součástí našeho města, aby se vraceli do
města Jihlavy, aby je to bavilo. Naším cílem je dlouhodobá práce na
projektech, na „sociálním zdraví“
našeho města. Na tom, aby se zde
lidé cítili přijatí a součástí toho, co
se plánuje a co se děje ve městě.

Jak chcete lidi naučit se potkávat?
Musíme se to učit. Stejně jako si
vytváříme návyky na zdravý životní styl, či pouhé čištění zubů, je
nutné učit se i potkávat, zajímat
se o lidi kolem sebe, o prostředí a
společnost.
Ve světě je tato práce systémově
pojímána jako City Children Friendly. Jde o komplex aktivit, kdy
se pracuje s mladými lidmi a tvoří
se projekty sociálního zdraví měst.
Ten se soustředí jak na vzdělávání,
tak bezpečnost, zdraví i architekturu prostoru. Nyní zavádíme i první
projekty v Jihlavě.
Například mapujeme cesty dětí
do školy a připravujeme tuto cestu tak, aby byla co nejbezpečnější,
tedy přirozeně bezpečná, ale zároveň atraktivní, částečně tajuplná a
rozhodně musí nadchnout.
Chceme proto vrátit do těchto tras sady plné stromů, rybníky,
trávu či posezení. Chceme, aby na
této cestě děti žily, potkávaly se a
zvaly do tohoto prostoru i své rodiče.
Rodiče si tak osahají tato místa, vytvoří si k němu vztah, vazbu,
příběh a mohou si ho přidat do své
znalosti místa příjemného, kde se
i oni následně budou chtít potkat,
sportovat nebo pracovat.

A v jakém stadiu je územní
plán? Protože územní plán - to
jsou změny dlouhodobé.
Změny územního plánu podle
současné legislativy mohou být už
za tři měsíce schválené. Máme teď
rozpracované dvě sady změn, ta
jedna je realizována klasickou formou, kde předpokládáme vydání
změn zhruba do roka a půl, druhá
je tak zvanou zkrácenou formou,
zde předpokládám, že bude do
června hotovo.
Navíc v minulém roce jsme začali pracovat na urbanistickém
plánu celého jižního města, kde
jsou všechny parametry zdravého,
ekologického a ekonomicky funkčního města otištěny, chceme pokračovat a udělat podobný master
plán i pro Bedřichov s tím, že potom zhruba v červnu budeme rozhodovat, kterým směrem jít a kam
město dál rozvíjet.
Taky bych rád zmínil, že s ohledem na klimatickou strategii, kterou připravujeme a která bude
mimo jiné i řešit náš přístup k firmám v průmyslové zóně a tedy
k těm zásadním znečišťovatelům,
jakým je třeba Kronospan, tak budeme zadávat i studii krajiny.
Která bude mimo jiné řešit i
množství zdrojů, které má Jihlava k dispozici. Těmi zdroji myslím

Foto: archiv JN
voda, půda, lesy, čisté ovzduší, volná krajina apod.
Nebrání rozvoji města přísné
hygienické limity?
Dlouhodobě parametry, které
jsou nastaveny zákonem a týkají
se hluku, nejsou pro město udržitelné.
Jsou dvě varianty: přechod na
elektromobilitu, snížíme zátěž automobilovou dopravou a dostaneme se na požadované hlukové limity, nebo se legislativa změní a zvýší
se hlukové limity.
Při dané legislativě a velikosti
měst nejsme schopni dělat to, co
je správně - reurbanizaci. Největší
riziko je rozrůstání se měst do volné krajiny – to je z pohledu krajiny
špatně, zabíráme půdu, zvyšujeme
nároky na počet automobilů, zvyšujeme uhlíkovou stopu a enormně ekonomicky vysáváme město.
Ale zpět k hluku. Roční nárůst
decibelů ve městech není tak dramatický. Ale nemůžeme říct, že
kvůli decibelům nebudeme stavět
ve městě a jdeme na jeho okraj. K
tomu nás nenutí hygiena, ale současná legislativa, a to je špatně.
Důležitější je říct si, že je potřebné stavět ve městech, než že
překračujeme hluk o jeden decibel např. v ul. Vrchlického v jednu
konkrétní hodinu.
My víme, že před šestou hodinou
jedou všechna auta do Bosche a v
tuhle chvíli překročíme ten limit.
Plánujeme dělat nové linky MHD
k Boschi, ale musíme změnit i přístup.
Redistribuci lidí do zaměstnaneckých zón. Musíme hledat způsoby
většího využití MHD. Domluvit se
například se společnostmi, že nebudou všechny začínat v šest hodin ráno.
(Pokračování na str. 4)
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Rozhovor / Aktuality

Vít Zeman: Máme kvůli hygienickým...

(Dokončení ze str. 3)
Vy jste velice zaměřen na zlepšení kvality ovzduší a Kronospan
je problém města. Jak se to z vašeho pohledu vyvíjí, jste za černou
ovci?
Je to nepříjemné, kdo řeší velká témata, stane se terčem. Což je vidět
na příkladu zastupitele pana Tomance - ten čelí žalobě ze strany Kronospanu. Každých čtrnáct dní zvažuji,
jestli to má cenu, nebo ne. Všechna
řešení, která se týkají průmyslové
zóny, se hledají taková, aby to Jihlavě
pomohlo.
A popravdě Kronospan se svojí
kampaní moc k dobru našeho města
nepřispívá. Za poslední půlrok jsme
zmapovali opravdu vše možné od samotné technologie, skladování, přes
využívání vody a popravdě výsledky
nejsou dobré. A místo, aby s námi
firma jednala, tak dává milióny do
kampaní a platí právníky, kteří žalují
naše zastupitele.
Jak jste tedy daleko s analýzou?
Mám před sebou na stole studii,
která přišla před týdnem, která mapuje kompletně celou záležitost. Obsahuje vymezení nástrojů ke zlepšení
kvality životního prostředí průmyslové zóny, to jest úplně všechny vstupy, výstupy, možnosti, co je dobře a
co je špatně.
V tuhle chvíli s tím pracujeme, budeme z toho vyvozovat nějaké otázky a budeme na ně chtít odpovědi.
Zmapovali jsme například veškeré
vstupy a výstupy surovinové, které
jdou do průmyslové zóny a do společnosti Kronospan a opět tam
máme velké otazníky a budeme mít
hodně otázek.
Takže si myslím, že to jsou věci,
které teprve přijdou nebo prakticky
už jsou na stole. Nyní jenom formulujeme otázky a vypadá to, že nemůžeme být rozhodně v klidu.
Máte podporu vedení města?
Jaká je podpora vedení? Nevíme,

kdo se zítra stane dalším terčem útoku a bude odstřižen. Jsme ve válce,
která tady začala a je spojená s likvidací osob. Tak je velice složité opravdu říct, jakou mám podporu.
Nicméně ještě v době pana Laštovičky (ODS) byla podpora v koalici
silná.
Z vašich slov cítím důraz na ekologii. Jak vnímáte postoje švédské
aktivistky Grety Thunbergové?
Sociálně zdravá společnost a otázky společenské zodpovědnosti, o
kterých mluví i Gréta, jsou obsaženy v mých prezentacích, které mám
po celé republice, ohledně toho, co
je potřeba s touto společností dělat.
A jedna z těch věcí, kterou je potřeba dělat, je mít možnost, aby společnost formovala někoho, kdo dělá
něco ve prospěch těch druhých a
tím motivuje k něčemu, co je obecně prospěšné.
Můžu mít osobní názor na Gretu
jakýkoli, ale obecně se díky ní změnila Evropa. Díky ní se změnil názor
na ekologii a začalo se hodně proekologicky pracovat. A jestli ona jezdí
vlakem nebo letadlem? Mám jí snad
počítat uhlíkovou stopu, kterou zanechá? Ty pro které je jediným výsledkem její práce hodnotit uhlíkovou stopu jejího cestování, bohužel
lituji.
Její přínos nemůžeme vůbec minimalizovat na samotnou ekologii. Její
hlavní přínos je v tom, že lidé začali
mluvit, diskutovat, scházet se, zajímat se. Tvořit. Za mne obrovský přínos pro společnost a částečný i pro
ekologii.
Vědci jsou na obou stranách názorů na klimatické změny….
Špatné závěry jsou v menšině. Viděl jsem tady studenty gymnázia,
kteří přišli, že je motivovala právě
Greta a že chtějí s naším městem a
problémy našeho města něco dělat a
byli bychom opravdu velice hloupí,
kdybychom na tohle nereagovali.

Je 30. ledna a jsme tři metry pod
hladinou Hubenovské nádrže. A je
konec ledna, máme mít plný stav.
Přišli jsme o dvě třetiny stromů, které tvořily určité plíce všemu tomu
prachu, který tady vzniká z průmyslové zóny. Byli bychom hloupí, kdybychom neviděli, že v potoce neteče
voda. Takže? Musíme na to reagovat!
Musíme něco dělat a čím dřív, tím
máme větší šanci něco zachránit.
Bylo tady dobrým zvykem pořádat kulaté stoly se studenty. Budete v tom pokračovat?
Ta práce se školami je teď daleko
intenzivnější. Právě projekty inkubátor, město vzdělává kulturou, město
přátelské k dětem míří přímo na školy. Takže my se nějakým způsobem
postupně dostáváme do základních i
těch středních škol.
Studenti z gymnázia už chodí k
nám a už jsou součástí našich některých týmů. Práce s mladými je naše
strategie, takže rozhodně tohle budeme posilovat.
Na ekologii má výrazný vliv doprava, máte nějaké nápady?
Věříme, že Kraj splní to, co deklaruje a jižní obchvat bude samozřejmě jistě základem pro to, aby se
dalo ve městě pohybovat. Nicméně
nemůžeme na jedné straně stavět
kapacitní obchvaty a na druhé straně povolovat bezmyšlenkovitě logistická centra, které přivedou auta do
města.
Měli bychom využívat trendy ze
západní Evropy a spíš se bavit o systémech. Když to řeknu konkrétně
- mám tady na stole teď žádosti od
tří logistických subjektů. To představuje 300 kamionů denně a to je
problém. Ročně pak musíte dát 40
milionů do opravy komunikací kvůli
těm kamionům navíc.
Prostě není to dobře ekonomicky
ani ekologicky ani sociálně pro naše
město. Nemůžeme s tímto nárůstem souhlasit. Výnosy z těchto firem

pro město jsou cca půl miliónu korun ročně. Zatížení? Desítky miliónů
korun do oprav komunikací. Stovky
korun do MHD pro zaměstnance,
kteří mnozí už navíc dávno nejsou
z Jihlavy. Takže ubytovny a večerky.
Tradiční kultura těchto zón. Jako politik říkám dost.
Jaký je váš pohled na sdílenou
ekonomiku? Dnes známe ubytování turistů v soukromí a většinou
v centrech měst (airbnb). Známe
taxislužbu Uber, a opět špatné
zkušenosti?
Já v tomhle nevidím zatím nějaké
velké možnosti, které se dají využít.
Ale vezměme si města před dvěma
tisíci lety. Ta měla deset tisíc obyvatel, ti měli kvalitní infrastrukturu
a my se dnes velice těžko vracíme k
tomuhle modelu. Určitě tam neměli
sdílenou ekonomiku a města fungovala. Byl bych rád, když se vrátíme v
plánovacích procesech aspoň na tu
úroveň před dvěma tisíci lety a budeme umět to město postavit opravdu přehlednější.
A jestli pak do toho budou zapojeny systémy jako Smart City a sdílená
ekonomika, tak to bude jenom dobře. Tak pojďme začít o tom přemýšlet a hned na začátku plánovat města
inteligentně a teprve pak se bavit, jak
zavedeme do takto naplánovaného
města i inteligentní či sdílené systémy. Protože inteligentní systémy do
blbě naplánovaného města? To je
divné, ne?
Jenom se zeptám – nemluvíte
o kanalizaci? Ta v Jihlavě vypadá
jako 2000 let stará?
(Smích). O kanalizaci opravdu ne.
Už staří Řekové věděli, že město,
když se plánuje, tak musí mít filozofický rozměr. Věděli, že řeka je důležitý fenomén a ne stoka, že město
má být přehledné, aby bylo čitelné,
aby mělo nějakou symetrii. A že kanály jsou základ. (Smích opět).

Konference o středověké Jihlavě
Jihlava uspořádala v únoru konferenci pro odbornou i laickou veřejnost s přednáškami předních historiků i architektů na téma významu
Jihlavy jako středověkého města.
Konference nabídla historický a architektonický cyklus. Cyklus zaměřený na historickou architekturu započal
přednáškou doc. Ing. arch. Miroslav
Cikán, jenž je autorem koncepce revitalizace Masarykova náměstí.
Cikán nejen vysvětlil celkový záměr
jeho pojetí revitalizace náměstí, ale
nastínil i myšlenkové pochody, které
k němu směřují včetně nutnosti pochopení role města v krajině.
Součástí konference byla vernisáž
výstavy o archiváři a historiku Františku Hoffmannovi v jihlavské pobočce
Muzea Vysočiny. Konference se konala k výročí 750. let stavebního řádu
Přemysla Otakara II., dle jihlavského
historika Františka Hoffmanna zřejmě nejstarší dochované listiny svého
druhu.
-lm-

ŘeDitelka jihlavského archivu Renata Pisková na výstavě o Františku Hoffmannovi.

Foto: archiv MMJ
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Inzerce

Bezpečný
v každém nebezpečí

Multivan 6.1
Nový Multivan 6.1 vás nikdy nenechá ve štychu. Je vždy v pozoru a během jízdy pro vás hlídá odstup od ostatních vozidel, drží
se v jízdním pruhu a jeho pozornosti neuniknou ani dopravní značky. Nevadí mu ani převzít za vás volant – a tak si můžete užít
snadné parkování třeba s rukama za hlavou. Buďte vždy v bezpečí a jezděte s tím, na koho je spoleh.
Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2
modelu Multivan: 6,2–8,8 l / 100 km, 164–204 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

�
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Publicistika

Oprava ulice Jiřího z Poděbrad má
podle vyjádření města začít na jaře

DVA roky trvá neutěšený stav v ulici Jiřího z Poděbrad. Politici slibují na jaře změnu.

Rekonstrukce ulice Jiřího z
Poděbrad začala v roce 2018,
zanedlouho byla zastavena a od
té doby vozovka a chodník připomíná staveniště. Na kterém
se ovšem nic nedělá.
 זLubomír Maštera

Dotaz čtenáře
Petr Honsa: Jak dlouho ještě
bude trvat voleným úředníkům,
než se rozhodnou opravit komunikaci v ul. Jiřího z Poděbrad? Na
tento dotaz ani nečekám odpověď, různě „fundovaných“ důvodů jsem za dva roky četl spoustu....
Dotaz slouží z mé strany spíše jako
upozornění, že obyčejní obyvatelé (kteří už cca 2roky „skáčou přes
kaluže“) tyto situace vnímají a při
volbách na ně pamatují.....
Vyjádření ke stavu ulice Jiřího z
Poděbrad poskytl vedoucí oddělení
komunálních služeb odboru dopravy Karel Trojan.
„Odbor dopravy města Jihlavy v dobré víře zahájil v roce 2018 rekonstrukci vozovky a chodníku v této ulici. Ke
stavbě jsme měli platné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů
státní správy a správců sítí.
Při stavbě vyšlo najevo, že stav vodohospodářské infrastruktury je havarijní (především kanalizace), na což
nás dotčený správce této infrastruktury
neupozornil v rámci stavebního řízení
(máme od něj písemné kladné vyjádření ke rekonstrukci vozovky a chodníku).
Z důvodu sporů mezi městem Jihlava a Svazkem vodovodů a kanalizace Jihlavsko (SvaKem) se od té doby
vedou spory o to, kdo výměnu nefunkční kanalizace zajistí a zaplatí.

V současné době jsme mírně optimističtí s tím, že by se měla rekonstrukce
komunikace a chodníku v letošním roce
dokončit.
V celé ulici zůstal původní chodník
zachován, takže pro pěší je ulice průchodná a konstrukce vozovky byla na
konci roku 2018 provizorně doplněna
tak, aby se obyvatel přilehlých budov
dostali ke svým nemovitostem i automobilem.“

Vyjádření z pozice vlastníka
Když se rozhodnete stavět, budete potřebovat stavební povolení. Ke
stavbě se vyjádří dotčené orgány
a stavební úřad vám vydá stavební
povolení.
„SVAK ani Vodárenská akciová společnost (VAS) nejsou ve stavebním
řízení dotčenými orgány. Tyto organizace jsou vlastníkem nebo správcem sítě, které by mohly být stavebním
záměrem rekonstrukce komunikace
dotčeny na svých právech. Proto dostává v rámci řízení možnost vyjádřit se z
pozice dotčení svých vlastnických práv
a zájmů,“ upřesnil vedoucí stavebního úřadu Michal Jarco.
Podle něho tu nejde o souhlas
nebo nesouhlas se stavbou, ale spíš o
námitky a připomínky, které by měl
stavebník při provádění rekonstrukce komunikace zohlednit.
„V tomto případě by to mohla být
například spolupráce nebo koordinace průběhu stavby, aby mohla být spolu s rekonstrukcí vozovky provedena i
rekonstrukce kanalizace. Pokud správce kanalizace žádnou takovou připomínku nemá a ani na zlý stav kanalizace neupozorní, stavebník (město)
se o tom nedozví, a tudíž to nemůže
při plánované rekonstrukci vozovky
zohlednit,“ doplnil Jarco.
„Pokud je mi známo, SVAK nijak

Foto: Lubomír Maštera
nekomplikoval stavební povolení na
rekonstrukci vozovky, ale ani nám
nesdělil, v jak špatném stavu je kanalizace pod ní, byť mu to muselo být známo,“ řekl k problému vedoucí správního odboru Jan Vystrčil.
Poté, co problém vyšel najevo, se
podle jeho slov rozeběhla diskuze o
aktualizaci projektové dokumentace
– rozšíření díla o přeložku stávající
kanalizace, nového vodovodního řadu a vodovodní přípojky. „Aktuálně
se především domlouvá, co bude platit
město a co SVAK,“ upřesnil Vystrčil.

Město nebylo informováno
Město tedy během přípravy rekonstrukce nedostalo informaci o stavu kanalizace v ulici Jiřího z Poděbrad. Má město nějakou možnost
se v takovém případě bránit, když
se ukáže, že pokračovat ve stavbě je

nemožné?
„My jen obtížně můžeme dokazovat,
že SVAK věděl o stavu kanalizace a z
nějakého důvodu nás na něj neupozornil,“ řekl Vystrčil. To tedy znamená,
že by město muselo dokázat SVAKu
úmysl.
(Pohledy politiků na vzniklou situaci přinášíme na str. 8 tohoto vydánípozn. redakce).
Nejen obyvatele ulice Jiřího z
Poděbrad trápí stávající stav. Současné vedení města místo konfrontačního jednání se SVAKem volí možnost
jednání a domluvy a se SVAKem
podepsalo memorandum.
Bývalý náměstek Petr Laštovička
(ODS), který měl vodohospodářské
spory na starosti, v rozhovoru pro
Jihlavské listy po své rezignaci uvedl: „Jsou podepsány parciální dohody,
např. ulice Jiřího z Poděbrad se začne
na jaře opravovat.“

Na chodníky čekají léta

HROZÍ STŘET. Na Smrčenské ulici a přilehlých ulicích obyvatelé již roky upozorňují na
nebezpečí pro chodce, kteří se pohybují na vozovce, protože zde chybějí chodníky. Auta
chodce objíždějí a nebezpečí nastává při snížené viditelnosti, při míjení vozidel a při pohybu dětí.
Foto: Lubomír Maštera
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Bolení hlavy způsobuje nedostatek vody
Když dojde k nerovnováze mezi
příjmem a výdejem tekutin, tzn.
když je ztráta tělesných tekutin větší
než přijaté množství, nastává dehydratace. Ta často způsobuje bolest
hlavy.
Organismus nejprve ztrácí schopnost normálně fungovat, později se
začnou objevovat příznaky související s nedostatkem vody. Nejrizikovějšími skupinami z hlediska dehydratace jsou kojenci a děti, dále pak
lidé vyššího věku.

Příčiny, vedoucí
k dehydrataci
Lidé i zvířata ztrácejí vodu v podobě vodní páry ve vydechovaném
vzduchu a v potu, moči nebo stolici.
Spolu s vodou se vylučují také soli
ve formě elektrolytů, jako je sodík,
draslík, hořčík, fosfor, chlor a další.
Tělo neustále udržuje rovnováhu
mezi ztrátami vody i elektrolytů a
jejich příjmem, ale při velkých ztrátách ji udržet nedokáže a dochází k
dehydrataci.
K opětovnému dosažení rovnováhy tělo potřebuje kromě vody také
elektrolyty, samotná voda bez současné náhrady jejich patřičného
množství nemusí stačit. Pokud se

rovnováha neobnoví, mohou některé příznaky přetrvávat nebo se zhoršovat.
Při problémech s ledvinami je
důležité upravit jídelníček.
Ač se to na první pohled nezdá,
riziko dehydratace představuje rovněž zimní období, protože nízká
relativní vlhkost vzduchu při mrazu je spojena s vyšší ztrátou vody ve
vydechovaném vzduchu. V chladném počasí je navíc obecně nižší
subjektivní pocit žízně. Proto jsou
v zimě ohroženy dehydratací především malé děti.

Jak se projeví
nedostatek vody
Zjednodušeně lze dehydrataci rozdělit do tří fází – mírná, střední a
těžká.
Při mírné a často i střední dehydrataci vrátí tělo zpět do rovnováhy pití,
tedy perorální příjem tekutin s obsahem elektrolytů, které byly ztraceny.
Vhodnou součástí pitného režimu
jsou tak především přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité
minerální látky, tj. elektrolyty, např.
hořčík, vápník, draslík a ﬂuor.
Mírná až střední dehydratace může
zahrnovat příznaky, jako je zvýšená

Klientské centrum

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

Masarykovo náměstí 1100/35
3. patro

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března

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

žízeň, pocit sucha v ústech, únava
nebo ospalost, závratě, bolest hlavy,
suchost kůže a sliznic nebo snížení
objemu moči, která má tmavší barvu.
Dlouhodobý nedostatek hořčíku
může vést k hypertenzi a srdečním
arytmiím. Tyto příznaky se mohou
rychle zhoršovat a ukazují pak na
těžkou dehydrataci s rozvojem dalších symptomů:
- výrazně nižší výdej moči nebo
zástava močení, kdy je moč koncentrovaná a má sytě žlutou nebo jantarovou barvu,
- závratě a pocit slabosti, který
nedovoluje člověku normálně stát,
- pokles krevního tlaku při postavení se ze sedu nebo lehu (ortostatická
hypotenze),
- zrychlená srdeční frekvence a
zrychlený dech,
- zvýšená tělesná teplota,
- suchost kůže a sliznic, vymizení
žilní kresby na hřbetu rukou,
- zhoršení stavu vědomí, zmatenost
až kóma.

Zdravotní hrozby
Snížení objemu tělesné vody vede
ke změnám v prokrvení tělesných
orgánů – přednost v zásobení mají tzv. životně důležité orgány, tj.

mozek, srdce, plíce, svaly a nadledviny, zatímco tzv. vnitřní orgány jsou
prokrvovány méně. Mezi ně patří
trávicí trakt a ledviny a tyto orgány
bývají při déletrvající dehydrataci
poškozeny jako první.
Pokud je dehydratace rozpoznána včas a ve stadiu mírné až střední
závažnosti, většina lidí se po obnovení příjmu tekutin zotaví bez problémů.
Ideální jsou přírodní minerální
vody, k méně vhodným tekutinám
patří sycené slazené nápoje a nápoje s obsahem alkoholu, který sám o
sobě vede ke zvýšenému vylučování
moči.

Co způsobí dehydrataci

- Horečka, přehřátí, intenzivní cvičení nebo pracovní činnost v horkém a vlhkém prostředí.
- Zvracení, průjem a zvýšené močení např. v důsledku infekce.
- Různé nemoci jako cukrovka,
poruchy ledvin nebo některé nemoci žláz s vnitřní sekrecí.
- Neschopnost vyhledat vodu a
samostatně se napít.
- Zhoršená schopnost pít.
- Významná plošná poranění kůže,
typicky popáleniny.
-lm-
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Nepříjemnosti s rozkopanou ulicí mohou
postihnout každého občana Jihlavy
Otázka pro politické kluby na březen

Odbor dopravy magistrátu zahájil v roce 2018 plánovanou rekonstrukci vozovky a chodníku v ulici Jiřího z Poděbrad. Ke stavbě mělo město platné stavební povolení včetně kladného vyjádření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAKu). Při stavbě však vyšlo najevo, že stav kanalizace je havarijní.
Od té doby je ulice ve stavu staveniště a město se pře se SVAKem o to, kdo
výměnu nefunkční kanalizace zajistí a zaplatí.

Zeptali jsme se:
Stavem v ulici Jiřího z Poděbrad trpí především obyvatelé této ulice.
Jaký postup byste po nynější zkušenosti zvolili vy, kdyby se stejný problém vyskytl v případě dalších rekonstrukcí jihlavských ulic?

Je normální domluvit se

Šlo trvat na dokončení opravy
Rekonstrukce této ulice byla plánována jako pouhá oprava povrchu vozovky s realizací během podzimu roku
2018. Staré hlučné a rozbité kostky
měl nahradit asfalt. Navíc šlo o jednu
z mála akcí, na kterou město nedostalo
Radek Popelka,
negativní stanovisko VASky.
ANO 2011
Až během stavebních prací se přišlo
na to, že pod částí ulice je zbořená kanalizace a splašky mizí někde pod zemí.
Dalším šetřením se zjistilo, že již před léty VASka požádala o povolení stavby
na opravu této kanalizace. Oprava byla dokonce zahájena, ale k dokončení
nikdy nedošlo, a tak splašky mohou dál kontaminovat spodní vody.
Logický by byl zásah vodoprávního úřadu, který by nařídil provozovateli
opravu nefunkční kanalizace. Z pozice města šlo také trvat na dokončení započaté opravy.
Bohužel „nový“ přístup k vodárenskému sporu toto logické řešení zastavil.
Místo toho se začala hledat cesta, jak opravu uskutečnit za peníze města, tedy
peníze obyvatel Jihlavy.
A co na to SVAK a VASka? Ti se královsky baví, protože peníze za stočné
jim na účty chodí dál.

Ověřit si stav inženýrských sítí pod
povrchem (nejen vodárenských) a
smluvně ošetřit případné kolize. Snaha města o nový povrch byl určitě
dobrý úmysl, ale!
Po odtěžení 60 cm vrchní vrstvy se
zjistil dezolátní stav kanalizace. VoPetr Paul, SPD
dárenská akciová společnost (VAS)
v dubnu 2018 vydává městu souhlas
se stavbou s požadavkem nepoškození jejich majetku. Stavební firma v říjnu
2018 odmítla na podmáčeném terénu práce dokončit, a tak vlivem probíhajících sporů o vodárenský majetek se obyvatelé ulice Jiřího z Poděbrad stali
rukojmími.
Otázka na postup - normální je domluvit se na věci obecného zájmu. Po
zjištění závady kanalizaci opravit a obecně prospěšnou stavbu řádně dokončit. Jenže zaklínadlo - peníze!
Ptám se - kde jsou peníze Jihlaváků (a jsou to stamilióny) za 27 let od vstupu do SVAK, peníze určené ve výši 30% z ceny vybíraného vodného a stočného na opravy a rekonstrukce?
Taková investiční prkotina v ul. Jiřího z Poděbrad na výměnu kanalizace je
pouhé nic k 90 milionům vybraným za rok 2018 v Jihlavě na rekonstrukce.
Kde jsou vybrané peníze určené na opravy? A proč musí být v Jihlavě drahé
vodné a stočné? Kdo odhlasoval vstup Jihlavy do SVAK v roce 1993? Jaké
partaje?

V případě dalších rekonstrukcí vozovek i chodníků jihlavských ulic je třeba
předem zjistit skutečný stav vodovodního a kanalizačního potrubí, elektrických i telekomunikačních kabelů v tělese vozovek a chodníků včetně jejich
přípojek.
Pavel Šlechtický,
Tento stav by měl být s vyjádřením
KSČM
správců inženýrských sítí obsažen v
projektové dokumentaci. V případě pochybností o stavu inženýrských sítí by
se měly na komunikaci udělat i případné sondy. Pokud inženýrské sítě nejsou v
dobrém stavu, musí se jejich výměna provést současně s úpravou komunikace.
Bez toho, pokud se chceme vyhnout pozdějším překopům, nelze rekonstrukce komunikací zahajovat.

Řešit jen nezbytnou opravou

Jasně označit viníka

Rekonstrukci v dobré víře a snaze o zvýšení komfortu jízdy, snížení
hluku a zlepšení prostředí zahájilo
minulé zastupitelstvo, ale muselo si
být vědomo velkého rizika, kterému
se na základě předchozí zkušenosti
Jaroslav Vymazal, s VAS, a.s., resp. SVAK Jihlavsko vyODS
stavovalo.
V obdobném případě v budoucnu
je třeba takovou situaci řešit jen nezbytnou opravou. Zásadní však je co
nejrychleji vyřešit tento zcela nestandardní stav a nyní po více než roce
se zdá, že se to snad podaří. Chtěl bych poděkovat za trpělivost především těm občanům, kterých se určité omezení s tím spojené bezprostředně dotýká.

Stav v ulici Jiřího z Poděbrad je modelovým příkladem konfliktu mezi stavem
komunikace a sítí, které leží pod ní, a
také města s majitelem sítí. Řešením
pro to, aby se město podobnému kolapsu mohlo vyhnout, je důkladná příprava
Rudolf Chloupek, akce, zejména pak důkladné prověření
stavu komunikace i všech sítí, které se
ČSSD
pod ní nacházejí. Nelze spoléhat jen na
tvrzení majitelů sítí, ale opravdu provést potřebné zkoušky. Je třeba v případě
nutnosti požádat i orgány státní správy o nařízení takových zkoušek.
Dalším nutným krokem je vyjasnění podílu jednotlivých účastníků a uzavření
dohod o společném postupu. Pokud vůle účastníků chybí, je řešení obtížné, ale
pak by měli občané vědět, z jakých důvodů nelze akci provést, případně, proč
bude provedena jen v omezeném rozsahu a kdo je viníkem takového řešení.

Před zahájením zjistit skutečnost

Město bude monitorovat dopravu
Město bude provádět monitoring průjezdů aut,
tzv. kordonový průzkum.
„Kordonový průzkum se uskuteční v ,typické pracovní dny‘ od konce března do poloviny dubna a
bude sledovat provoz na silnicích překračujících hranice města,“ řekl tiskový mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
Proběhne na 19 místech v Jihlavě a jejím okolí.
Monitorovací zařízení bude sledovat průjezdy aut

ve směru do města i ven a monitorovat se budou
registrační značky vozidel i přesný čas jejich průjezdu, rozlišovat se budou také druhy projíždějících vozidel.
„Data z průzkumu budou použita mimo jiné i pro
analýzu toho, jakou dobu stráví vozidla na území
města a kolik jich přibližně denně do města přijíždí.
Monitorovací zařízení bude naistalováno vždy podle možností míst, kde bude zrovna průzkum probí-

hat. Auta se zařízením nebudou nijak bránit v průjezdu, lze si jich povšimnou například u krajnic, na
některých místech budou zařízení nainstalována na
zábradlí či mosty,“ uvedl vedoucí odboru dopravy
Lubomír Dohnal.
Městská policie i Policie České republiky budou
o probíhajícím průzkumu informovány. Data z
průzkumu začne odbor dopravy jihlavského magistrátu zpracovávat nejpozději 15. května.
-lm
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Opravdu sponzoruje město

Jen každá osmá jihlavská domácnost chová psa
Ne každý má v Jihlavě psa. Chovatelé jsou ve výrazné menšině a
ne každý pes je vychován tak, aby nenarušoval občanské soužití.
Zvláště problémovými lokalitami mohou být hustě zabydlené panelové domy.
 זLubomír Maštera

Jako zástupce většiny se představil pan O. N. Psa prý měl doma, když bydlel
na venkově. Dvacet let už bydlí v jihlavském paneláku.
Představil se jako bojovník s terorismem. Dokonce osobně zašel do naší redakce. Téma nás ale zaujalo:

Město dotuje pejskaře

Bydlím v domě, kde je po domácnostech dvanáct psů. Není den, aby některý neštěkal nebo nekvílel. Po napadnutí sněhu je okolí žluté, nikoliv bílé. V létě tráva suchá a
je cítit močí.
V Jihlavských listech jsem si přečetl, že je v Jihlavě evidováno 3650 psů a že na zaregistrování čipů měli majitelé celé tři roky. To splnilo plných 173 majitelů.
Tedy padesát tisíc obyvatel terorizuje několik tisíc obyvatel. A co na to magistrát?
Ještě ze společné kasy vytáhne peníze a teroristy sponzoruje.
Z rozpočtu na webu města vyplývá, že město z poplatků za psy vybere 1,4 milionu korun. Ale jenom výdaje na provoz „psího útulku“ činí 3,75 milionu. A to není vše – město
dotuje první čipování psa, kupuje sáčky na exkrementy, chytá uprchlá zvířata atd.
Takže „většina“ dotuje „menšinu“. A co z toho má?
Na to si odpovězte sami – co máte z toho, že váš soused má psa? Chrání váš majetek? Ani náhodou. Pochutnáte si na guláši? Ani náhodou. Můžete pohladit přítulného přítele? Nedoporučuje se.
Jsme lidi, a proto dokážu pochopit, když rodiče koupí psa dítěti. Může to mít pro
výchovu dítěte přínos. Rozumím tomu, kdy opuštěný senior má psa, který je pro
něho jedinou možností, na koho mluvit.
Ale paneláková panička se třemi hafany na řetězu? A našimi penězi dotovaná?
Nepřeji si zveřejnit své jméno. Chci mít klid. Jen to zkuste říct majiteli psa, že jeho
pes vyl celé dopoledne, kdy byl pryč. Chtěl bych vás vidět. Ne, nejsem bojovník proti
teroristům. Jsem na to příliš zbabělý. Ale fakt teroristy nesnáším.
Pan O.N.

Data ke psům
Jihlava má 50 tisíc obyvatel, to je odhadem 20 tisíc domácností. Zaregistrovaných psů je k 18. únoru 2587, tedy asi každá osmá domácnost má psa.
 זZ údajů městského rozpočtu vyplývá, že město vybere ročně na poplatcích za psy 1,4 milionu.
 זMzdové prostředky na útulek pro opuštěná zvířata v Pístově činí 3,75
milionu korun.
 זBěžné výdaje na psinec má vyčleněny městská policie ve výši 710 tisíc
korun - krmivo, stelivo, přepravní boxy (250 tis. Kč), ošetření zvířat a vakcinace (200 tis. Kč), ochranné pomůcky (70 tis. Kč) aj.
 זOdbor životního prostředí má dalších 30 tisíc na zajištění péče o větší
zvířata odebraná na základě řízení vedených dle zákona o ochraně zvířat
proti týrání.
Příjmy: 1,4 milionu
Výdaje: 4.44 milionu
(Zdroj: rozpočet města 2020)

PEJSKAŘI většinou nedají na své miláčky dopustit. Jejich péči o „chlupaté kamarády“ by možná mohlo závidět leckteré dítě. Ilustrační foto: Lubomír Maštera

Město nesleduje jen ekonomické údaje
O pohled města na otázky
spojené s poplatky a rozpočtem, jsme požádali vedoucí
oddělení místních poplatků
magistrátu Renátu Havlínovou
Kubištovou.
 זLubomír Maštera

Opravdu město sponzoruje majitele psů?
Účelem místního poplatku ze
psů není primárně zajištění rozpočtových příjmů obce. Zákon o
místních poplatcích totiž neváže
stanovení výše poplatku na celkové náklady, které město vynakládá
v souvislosti s řešením negativních
důsledků chovu psů, jako je tomu
například u místního poplatku za
provoz systému nakládání s odpady, kdy se do poplatku rozpočítáva-

jí náklady na odpad vyprodukovaný
občany.
Tedy o výši poplatku rozhoduje
město?
Lépe řečeno výše poplatků není
navázána na výdaje spojené s chovem psů. Zákonem je stanovený
strop, o konečné výši poplatku rozhoduje vždy město.
Jihlava má základní sazbu za
prvního psa stanovenu na 500
Kč, za druhého psa 1000 Kč.
Proč?
Zákon umožňuje městu regulovat počet psů na svém území tím,
že mohou stanovit výši poplatku za
druhého a dalšího psa až do výše
2250 Kč (za prvního až 1500 Kč).
Za důležité považujeme, aby poplatek ze psů plnil především regu-

lační funkci, neboť pejskaři jsou jen
jednou zájmovou skupinou.
Druhou skupinu tvoří lidé, kteří
sami psa nemají a cizí pes jim nějakým způsobem znepříjemňuje život. Na EO se setkáváme s oběma
skupinami.
Aby poplatek lépe plnil regulační funkci, došlo od 1. ledna 2018 k
stanovení jednotné sazby poplatku
na celém území města.
Sama říkáte – pejskaři jsou jen
jednou zájmovou skupinou. Proč
se tedy nenavýšily poplatky tak,
aby se příjmy města rovnaly výdajům?
Výdaje na městský útulek pro
opuštěná a nalezená zvířata neodráží pouze náklady spojené s odchytem psů a péčí o ně. Do útulku lidé
nosí kočky, ježky, netopýry, poštol-

ky atd., za které se poplatek nevybírá.
Útulek také zabezpečuje likvidaci mrtvých těl zvířat nalezených
na území Jihlavy. Útulek byl zřízen
na základě zákona, neboť platilo (a
platí), že pokud někdo odevzdal
obci nalezené zvíře, musela se obec
o toto zvíře postarat.
Ze zákona nevyplývala obci povinnost zřídit útulek, o zvíře bylo
možné postarat se jakýmkoli jiným
způsobem (uzavřít smlouvu s jiným
městem, soukromým útulkem). Jihlavští zastupitelé rozhodli o zřízení
útulku vlastního.
Městská policie uvádí tyto údaje o nákladech na provoz útulku :
601 tis. Kč v roce 2018, 672 tis. Kč
v roce 2019, schválený rozpočet na
rok 2020 je 710 tis. Kč.
(Pokračování na str. 11)
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zájmovou skupinu majitelů psů?
Město nesleduje jen...

(Dokončení ze str. 10)
Vyčleněné mzdové náklady na
útulek tvoří 3,75 milionu a nechci
se přít, kolik toho je nutný výdaj
na psy a kolik na ostatní zvířata.
O psinci rozhodli zastupitelé.
Přece jen, 500 korun a 1500 korun za výši poplatku je rozdíl….
Rozdílné sazby vedly v minulosti
některé držitele psů k tomu, aby psa
přihlašovali do lokalit s nižší sazbou
poplatku, ačkoliv chovatel žil i se
psem např. v bytovém domě na sídlišti.
Možnost města regulovat chov psů
na svém území je bohužel snížena
zákonným ustanovením o snížené
sazbě poplatku, kdy osoby starší 65
let platí za prvního psa 200 Kč a za
druhého psa 300 Kč.
I zde dochází k tomu, že skutečný
držitel psa přihlásí psa na příbuzného seniora. Objevuje se také přihlašování psa do okolních obcí.
Existuje-li možnost snížené sazby
poplatku pro určitou skupinu lidí,
pak by se zvyšovala pravděpodobnost obcházení zákona s každým navýšením (čím větší rozdíl v sazbách,

tím větší pokušení).
Jistěže vyšší poplatky motivují darebáky k obcházení zákona.
Město tedy není schopno svou
kontrolní činností postihnout takovéto chování a vybrané poplatky jsou finančním optimem, který
od pejskařů může vymoci?
Město může postihnout obcházení zákona pouze v případě, kdy je
schopné obcházení zákona prokázat.
Dokud neexistovala možnost jednoznačně identifikovat psa (čipem)
a jeho vlastníka, bylo velmi obtížné
prokázat držení psa.
Ani teď to nebude úplně jednoduché, ale řada lidí si už rozpor sama
uvědomuje a psy přehlašuje na skutečné držitele.
Město poskytovalo pejskařům
také úlevu na poplatku při prvém
čipování psa, poskytuje sáčky na
sběr psích exkrementů….
Sáčky na psí exkrementy jsme objednávali naposledy v roce 2016, celková cena byla 183.403 Kč za 10.000
rolí po 500 kusech.

Úředníci: Děláme víc, než
musíme. Pejskaři se zlobí
Některým majitelům psů se
nelíbí, jak úředníci magistrátu postupují při registraci psů
a (ne)posílají upomínky na
zaplacení poplatků, vedoucí
oddělení místních poplatků naopak uvádí, že postupují nadstandardním způsobem.
 זLubomír Maštera

V prosinci bylo na magistrátu živo.
Mačkali se zde majitelé psů, kteří
podle zákona měli povinnost psa očipovat a městská vyhláška jim přikazovala i psa zaregistrovat na úřadě.
A mnohým se to nelíbilo, že prý
musí na magistrát osobně, protože
registraci psa podle jejich slov nelze
provést jinou formou. Nelíbilo se jim,
že musí čekat a mnozí se divili, když
při registraci zjistili, že dosud nezaplatili poplatky za minulý rok.
„Řekli mi, že jsem nezaplatila poplatek za minulý rok, a když jsem se ptala,
jestli mi poslali nějakou upomínku, tak
mi úřednice řekla, že ji posílají elektronicky, ale že to lidem padá do spamu.
To je tedy přístup,“ stěžovala si majitelka psa paní E. K.
Protože se na redakci obraceli i další nespokojení majitelé psů, zjišťovali
jsme, co je příčinou problémů.
זזז

Tři roky platný zákon
Ze zákona mají být čipováni od ledna všichni psi s výjimkou štěňat mladších 6 měsíců a psů s jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Povinnost nechat
psa čipovat byla zákonem stanovena
již v roce 2017 a každý chovatel měl
tři roky na to, aby tak učinil.

Z důvodové zprávy k přijetí vyhlášky vyplývá, že za tříleté období z celkového počtu 3650 psů měla Jihlava
v evidenci pouze 173 psů označených
mikročipem nebo tetováním, a to
město dlouhodobě poskytovalo úlevu na poplatku za psa, který byl poprvé čipován. K datu 18. února se zaregistrovalo podle údajů magistrátu jen
2587 psů.
„Někteří pejskaři chodili ohlásit číslo
čipu ještě před vydáním vyhlášky a čerpali tak úlevu na poplatku. A většina
těch, kteří přišli osobně nebo si telefonicky
ověřovali, zda mají čip registrován, byla
velmi vstřícných a milých,“ řekla redakci vedoucí oddělení místních poplatků
magistrátu Renáta Kubištová.
Prý bylo i malé procento těch, kteří
se zlobili, že musí na úřad. Formulář
podle jejích slov bylo možné ale doručit také poštou. A lidé, kteří mají
zaručený elektronický podpis nebo
datovou schránku, mohli čip ohlásit
i elektronicky (mezi pejskaři jich ale
asi moc není).
„Jedná se o standardní postup v souladu se správním řádem, který je pro úřad
závazný,“ doplnila Kubištová.
Známá a typická vlastnost „nechávat
vše na poslední chvíli“ zafungovala tedy
i v tomto případě.
Majitelé psů vyplnili při ohlášení
platby za psy formulář pro vyrozumívání.

Formulář pro vyrozumívání
(https://www.jihlava.cz/mistnipoplatky-spolecne-formulare/ds56315/archiv=0&p1=103722).
V něm si mohou zvolit, zda mají či

nemají být informováni magistrátem
na termíny, případně na nedoplatky.
Kdo se rozhodl, že nechce vyrozumění dostávat, si za informovanost
k plnění svých povinností odpovídá
sám. „Platí obecně, nejen na ty, kdo se
rozhodli kontaktní údaje správci poplatku neposkytnout. U místních poplatků
je totiž vždy primární, aby si poplatník
svou poplatkovou povinnost hlídal sám,
tzn. aby poplatek ve stanovené výši a
včas zaplatil. Zasílání složenek i upozornění na splatnost je službou, kterou
magistrát poskytuje nad rámec svých
zákonných povinností,“ vysvětlila Kubištová.

Registrace psů
K informování o registraci psů, nařízenou novou vyhláškou, magistrát
přistupoval jinak.
„Informace o evidenci trvale označených psů šla na veřejnost pouze tiskovou
zprávou, kterou převzala média (20
ledna – pozn. redakce).
Tato forma byla zvolena nejen z důvodu, že nám poplatníci svěřili své kontaktní údaje pouze v souvislosti se správou poplatku ze psů (účel správy daní
je ve formuláři výslovně uveden), ale i z
důvodu, že e-mailů a tel. čísel pro účel
správy daní nahlásili poplatníci málo (
zaslání SMS je navíc omezeno počtem
znaků a nelze je zcela automatizovat),“
popsala Kubištová postup.
Pokud je držitel psa již přihlášený
k poplatku, chce pouze nahlásit číslo
čipu a nepožaduje vydání potvrzení
o zaevidování čipu, může vyplněný
formulář také odevzdat na podatelně
úřadu.
Po přechodnou dobu jednoho roku
také zůstává povinnost majitelů nechat svému psovi na obojku známku.
„Když jsme připravovali vyhlášku o
evidenci trvale označených psů, problematiku psích známek a čipů jsme řešili

a došlo k dohodě, že známky ponecháme na jeden rok souběžně s čipy, protože
jsme předpokládali, že ne všichni splní
podmínku a nechají psa čipovat do 31.
12. 2019. Za takové situace jsme nechtěli zrušit možnost identifikace psa
v terénu,“ doplnil Jan Frenc, ředitel
Městské policie Jihlava.
Lhůta pro přihlášení čipovaného
psa do evidence skončila 30. ledna.
Evidence probíhá na oddělení poplatků ekonomického odboru jihlavského magistrátu.

Formulář pro přihlášení psa
https://www.jihlava.cz/prihlasenipsa-do-evidence-trvale-oznacenychpsu/d-536716
Nenahlášení psa do evidence trvale označených psů je přestupkem, za
který hrozí sankce od napomenutí až
po maximální částku 100 tisíc Kč.

Poplatky za psy
K poplatkům za psy a jejich vymáhání Kubištová uvedla: „Informace
poplatníkům místního poplatku ze psů
posíláme v několika vlnách. Před splatností odesíláme upozornění na blížící se
splatnost poplatku e-mailem a pomocí
SMS. Jak v e-mailu, tak v SMS jsou uvedeny platební údaje. Lidé, kteří kontaktní
údaje neuvedli, upozornění logicky nedostanou.“
Po splatnosti posílá magistrát stejným způsobem upomínku. „Není-li
zaplaceno – doručujeme platební výměry
(do vlastních rukou). Kdo si poštu přebírá, o dluhu se dozví,“ řekla Kubištová.
Vyměření poplatku se děje až po
ukončení kalendářního roku, tzn. za
rok 2019 bude magistrát teprve vyměřovat poplatky podle vedoucí - „až
skončí hlavní nápor spojený s evidencí
čipů“.

Poznámka

Dotace ano, nebo ne?

Abychom mohli rozhodnout, zda město dotuje zájmovou skupinu pejskařů, musíme vyřešit otázku, zda započítáme platy pracovníků na psím útulku
a náklady na provoz psince.
Psinec neplní funkci jakési úschovny psů, když odjedou majitelé na dovolenou. Ani to, když pes uteče, aby si pro něj majitel přišel na útulek.
Slouží všem občanům mimo jiné tím, aby nám po městě nepobíhala zvířata,
která nikomu nepatří, a tak nás neohrožovala.
Po přijetí tohoto tvrzení se fakta o příjmech města z poplatků za psy (1,4 milionu ročně) a výdajích (740 tisíců na provoz psince, z nichž jen část je využita
na péči zaběhlých psů pejskařů), jeví jinak, než že jde o dotace pejskařům.
Jinou otázkou je, jak majitelé psů mají své psy vychované, aby nenarušovali
zásady občanského soužití.
Lubomír Maštera

Drsný postup úředníků

Vyhlášku o evidenci psů schválilo městské zastupitelstvo 16. prosince 2019.
Další den ji město vyvěsilo na úřední desku.
Ale až o měsíc později - 20. ledna – vyšla na webu města tisková zpráva magistrátu o povinnosti zaregistrovat psa do 30. ledna. A na konci zazněla hrozba: Nenahlášení psa do evidence trvale označených psů je přestupkem, za který
hrozí sankce od napomenutí až po maximální částku 100.000 Kč.
Pane jo! To už je „silná káva“.
Pokud nesledujeme úřední desku a nečteme denní tisk, nemusíme o této
povinnosti vědět. Tisková zpráva magistrátu slouží spíše médiím, která ji mohou – ale také nemusí – dále zpracovat.
Dát deset dnů na splnění povinnosti tiskovou zprávou a pohrozit 100.000
pokutou občana naštve. A nic na tom nezmění fakt, že se alespoň zpočátku
bude pravděpodobně postupovat benevolentně vůči těm, kteří si psa nezaregistrovali včas.
Lubomír Maštera
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Inzerce

Podle čeho vybrat lednici
První otázka, kterou byste si
měli položit, zní: pro kolik strávníků lednici pořizuji? Obecně
platí, že na jednoho obyvatele
domácnosti je potřeba 50-70 litrů objemu lednice a zhruba 20 litrů mrazáku.
Jednodveřové lednice většinou
nabídnou malý mrazící prostor
(většinou kolem 20 litrů), který
je jejich součástí. Objem osciluje
zhruba mezi 120 a 300 litry, najdou se ale i objemnější.
Oddělený, zvlášť otevíratelný
mrazící a chladící prostor mají
lednice kombinované. Bývají
větší, a pokud zvolíte dvoukompresorové provedení, můžete regulovat výkon lednice a mrazáku
nezávisle na sobě.
Pokud je ale ve vaší domácnosti více strávníků, logicky budete
potřebovat větší objem. Americká lednice je ideálním řešením
pro početnější rodiny s dětmi, jejichž kuchyň nabízí dostatek prostoru.

Americké chladničky jsou většinou dvoudvéřové, zahrnují mrazák a navíc nabízí zajímavé funkce, jako je například ledovač.
Většinou jsou volně stojící, jejich výhodou je stylový design,
již zmíněný větší objem a nadstandardní funkce, nevýhodou
pak vyšší spotřeba a cena, která
se může vyšplhat až 40 tisícům.
Speciální kategorií jsou lednice
monoklimatické. Nemají mrazák
a dost často vynikají velkým objemem, proto najdou uplatnění v
průmyslu, či v obchodech.
V menším provedení je využijete ale také třeba na chatě, či v
kanceláři.
Jistě už jste zahlédli například
označení A+++. Jedná se o označení spotřeby, která je dalším z
velmi důležitých kritérií pro výběr té správné lednice.
Výrobci jsou povinni tyto značky u chladniček uvádět, není to
však to jediné, co její finální spotřebu ovlivňuje.

Velký podíl na spotřebě má
také teplota prostoru okolo lednice, která se nemusí shodovat
s celkovou teplotou v místnosti
a jejíž ideální hodnota je 20 °C.
Každý stupeň navíc má za důsledek zvýšení spotřeby až o 6 %.
A proč se teplota zvyšuje? Stane se to zejména v případě, když

kolem chladničky nemůže dostatečně proudit vzduch (řeč je samozřejmě o volně stojící variantě). Proto je dobré okolo nechat
dostatečný prostor, konkrétně
3-5 centimetrů vepředu a vzadu,
na bocích pak 1 - 2 centimetry.
-lm-
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Veřejnou dopravou Vysočiny s novou jízdenkou
- od 1. března 2020 začíná platit nový tarif veřejné dopravy
na Vysočině (regionální autobusy i vlaky)
- cestující zaplatí stejnou cenu za cestu bez ohledu na volbu
dopravního prostředku a dopravce
- dojde k úpravám jízdného, slevy pro studenty
a seniory zůstávají platné
- začíná platit přestupní jízdenka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Od 1. března 2020 dojde u vybraných autobusových spojů
k úpravám návazností a vyladění přestupových intervalů.
U vlakových regionálních spojů k témuž dojde
k 16. březnu 2020.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Děkujeme cestujícím regionální autobusové i vlakové
dopravy, že využívají služeb Veřejné dopravy Vysočiny.
Poznámka:
Veškeré změny a novinky se týkají pouze spojů pod objednávkou Kraje Vysočina.

www.verejnadopravavysociny.cz

Školství
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V dubnu proběhnou zápisy do ZŠ

Ve dnech 21. a 22. dubna budou
probíhat zápisy dětí do prvních a
přípravných tříd ve školním roce
2017/2018, a to v základních školách,
které zřizuje Jihlava. V ZŠ speciální a
Praktické škole Jihlava se zájemci o
zápis dostaví 21. dubna 2017.
Podrobnější informace o místě a časovém harmonogramu zápisu budou
zveřejněny řediteli jednotlivých škol
formou vývěsek na budovách škol.
„Zákonný zástupce dítěte je povinen
přihlásit školou povinné dítě k zápisu do
školy. Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje

po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. To znamená, že povinnost dostavit se k zápisu
do 1. třídy základní školy pro školní rok
2017/2018 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dále
děti, kterým byl při zápisu v lednu 2016
povolen odklad školní docházky o jeden
rok,“ řekl Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Ne každé šestileté dítě je však tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to jeho zákonný zástupce,
odloží mu ředitel školy začátek školní docházky o jeden školní rok. O
odkladu školní docházky rozhoduje
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ředitel školy na základě odborného
posouzení lékaře a příslušného poradenského zařízení.
Povinnost dostavit se k zápisu se
vztahuje i na děti, u kterých je předpoklad odkladu školní docházky.

Co potřebujete
s sebou k zápisu?
Nutný je rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle jejího stanoveného školského obvodu, to znamená podle místa

trvalého bydliště. Každý rodič má
právo zvolit si, na jakou školu bude
jeho dítě přihlášeno. V případě, že
rodiče zvolí školu mimo spádovou
oblast a vybraná škola má naplněnou
kapacitu, nemusí ředitel školy požadavku zákonných zástupců vyhovět.
O nepřijetí jsou zákonní zástupci dítěte ředitelem školy písemně vyrozuměni a dítě bude přijato do školy ve
spádovém obvodu podle místa bydliště. Ředitel školy vyrozumí o přijetí
dětí zákonné zástupce obvyklým způsobem.
-lm-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, HAVLÍÈKOVA 71, pøíspìvková organizace

Pohodová tvoøivá škola!
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Jsme plnì organizovaná mìstská základní škola v Jihlavì.
Výuku doplòuje øada pravidelných aktivit (projektové dny, sportovní dny, vánoèní besídky,
organizace divadelního festivalu, zájezd do Anglie a týdenní intenzivní kurz Aj s rodilým
mluvèím, lyžaøský výcvik v Krkonoších, vodácký kurz, pøírodovìdné konference…).
Škola se aktivnì zapojuje do projektu "Jihlava vzdìlává kulturou".

DEN OTEVØENÝCH
DVEØÍ: 17. 3. 2020 10.00 - 15.00 hod.
 

Zápis do prvních tøíd se na naší škole uskuteèní:
17.4. 2020 14.00 – 18.00 18.4. 2020 9.00 – 11.00
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Škola využívá pìkný pøírodní areál se dvìma novými høišti, zahradou
s výukovým jezírkem a venkovní uèebnou (altánem),
budovou dílny a zahradou školní družiny.

Tìšíme se na vás!

www.zshavlickova.ji.cz

MONTESSORI ŠKOLA - MERUZALKA V JIHLAVĚ

Již sedmý rok nabízí soukromá mateřská škola Meruzalka předškolní
vzdělávání. Od roku 2019 na MŠ navazuje také základní škola. Během
sedmiletého fungování se Meruzalka vyprofilovala ve vzd
vzdělávací
ONTESSORI ŠKOLA
JIHLAVĚ
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pomůckové dílny, příležitosti,
Děti přijímáme
po celý
rok - místo
na příští
školní rok si
můžete rezervovat.
kde můžete zažít
způsob
naší
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- zápis do ZŠ od 1. do 30. dubna 2020 / každou STŘEDU od 15:00 do běžného
16:30 provozu MŠ i ZŠ
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Mgr. Marcela Slavíková
ěti přijímáme po celý rok místo na příští školní rok si můžete rezervovat.
zápis do ZŠ
každou STŘEDU od 15:00 do 16:3
zápis
MŠ od 1. do 31. května každé PONDĚLÍ a ÚTERÝ od 15:00 do 16
alší
954 Mgr. Marcela Slavíková
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Radní Škarka: Dát druhou šanci je
lepší, než ponechat „na ulici“
na sociální byty určené pro osoby
v nouzi, a sociální pracovníci jim
již často nejsou schopni s bydlením
pomoci. Protože tím, kdo má sociální byty, je pouze město. Tedy může
se stát, že se takoví lidé ocitnou na
ulici, a to má následné vysoké ekonomické dopady na společnost. Je
proto lepší umožnit získat sociální
bydlení a pokusit se stabilizovat situaci celých domácností. Samozřejmě s podmínkou jejich spolupráce.
Zde přichází důležitá role intenzivní terénní práce, která je nedílnou
součástí projektu „Bydlení především“. Ten kdo dříve ve spolupráci
selhal, dostává nyní možná poslední
šanci, aby své chyby napravil. Musí
ale intenzivně pracovat se sociálními pracovníky, aby k dalším selháním už nedocházelo.

Každý se může propadnout
„na dno“. Ne každý se však dokáže se situací porvat a vrátit
se.
Pokud někomu nabídnete
pomoc a on vás zklame, podruhé mu vstříc nevyjdete. Pro
společnost je ale lepší, když nabídne druhou šanci – říká radní
pro sociální oblast magistrátu
Daniel Škarka.
 זLubomír Maštera

Pane radní, co může město dělat,
když rodiče nebudou chtít spolupracovat v rámci projektu „Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání“?
Projekt se zaměřuje na podporu
pedagogů, žáků a rodičů. V případě nespolupracujících rodin v rámci
inkluze se bavíme o úzké skupině ze
širokého spektra sociálně vyloučených. Takových lidí je opravdu velmi
málo.
V případě dětí ze sociálně slabého
prostředí se často bavíme i o dětech
cizinců, kde je nějaká jazyková nebo
kulturní bariéra.
Co se týká ekonomického tlaku
na tyto rodiny – město má jen malé
možnosti. Můžeme podpořit sociální služby, pracující v takovém prostředí a můžeme podpořit pedagogy v jejich práci. Tedy potřebujeme
určitý servis pedagogům, aby mohli
ve vzájemné spolupráci postupně
odstraňovat identifikované bariéry a
překážky.
Předpokládám, že s cizinci nejsou problémy?
Může zde být jazyková bariéra. Pokud rodiče mluví česky, nemusí ještě
chtít spolupracovat, protože to pro
ně může být příliš náročné. Záleží na
tom, z jakého kulturního prostředí
pocházejí. Vliv má to, o koho se jedná, je-li to například vysokopříjmový
nebo nízkopříjmový dělník, jaké má
vzdělání atd.
Pokud jde obecně o nízkopříjmové

Radní daniel Škarka (Fórum Jihlava).
domácnosti, ty se často potýkají se
špatným bydlením, při větším počtu
dětí se často nemají tyto děti kde v
klidu učit a ne vždy tak mohou zvládat výuku. Terénní služba rodinám
může pomoci zvýšit příjmy a stabilizovat domácnost, nebo najít odpovídající bydlení za nepředražený nájem. To jsou dvě základní podmínky,
aby se mohla v rodině zlepšovat situace.
Pokud i přes to nebudou rodiče
ochotni spolupracovat, co pak?
Může se stát. Příčinou takového
chování může být nějaká dlouhodobá frustrace, závislost na alkoholu,
automatech, drogách, kriminalita.
Pokud je rodina natolik nefunkční,
může to dojít tak daleko, že dojde až
k odebrání dítěte, což je ale extrémní
krok. To je pro společnost mnohem
dražší, protože stát musí platit za pobyt odebraných dětí v některém ze
státních zařízení, ale někdy bohužel
jiná cesta není.
V domácnosti může být někdo po
výkonu trestu, má záznam v rejstříku, má omezené možnosti nabídky

Foto: archiv MMJ
vykonávání práce, stejně matka pečující o děti nemůže pracovat v třísměnném provozu, své mohou hrát
dluhy, exekuce – to vše jsou překážky, které ta domácnost řeší, a to má
dopad i na děti a jejich docházku.
Často ti lidé nevědí ani, jak to řešit,
zdá se jim, že to je neřešitelná situace, že problémy narůstají.
A právě to je prostor pro práci terénního pracovníka – ten má zkušenosti, může jim ukázat cestu a je na
nich, jestli ho poslechnou.

Kolik bytů by město potřebovalo?
Město dříve používalo sociální byty
na jeden rok s možností prodloužení o jeden rok, poté musel nájemce odejít. Nyní máme 30 sociálních
bytů a víme, že je ten počet nedostatečný. Potřebovali bychom minimálně 100 bytů, abychom dovedli
účinně předcházet bezdomovectví
na území města Jihlavy. Bohužel je
však velmi pravděpodobné, že i přes
ekonomický růst bude počet sociálně slabých lidí přibývat. Tím pádem
musí růst i nároky na město a sociální systém obecně.

V dalším programu Houising
First (Bydlení především - pozn.
redakce) se mezi vylosovanými
klienty vyskytl někdo, kdo již v
minulosti měl problémy s městem – například nesplácel nájemné atd. A městu ukládá zákon, aby
takovým občanům neumožňoval
přístup například k dotacím… ?
Záměrem tohoto projektu je předcházet situaci, kdy by se lidé mohli ocitnout přímo „na ulici“. Pokud
bychom se drželi pravidel jako je
například bezdlužnost, znamenalo
by to, že tito lidé nedosáhnout ani

Jak chcete tento nedostatek sociálních bytů řešit?
Existuje několik cest. Nyní se mění
celý režim hospodaření s byty. To je
jeden způsob, jak rozšířit nabídku
sociálního bydlení.
Mimochodem, město rovněž chce
rozšířit možnosti bydlení klíčovým
obyvatelům města a důležitým pracovníkům městských příspěvkových
organizací a společností.
Druhá cesta je využití dotačních
příležitostí. EU vnímá bezdomovectví jako zásadní problém a vyčlenila
peníze na tuto oblast.

Kronospan zaplatil pokutu 160 tisíc
Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP) udělila pokutu ve výši 160 tisíc korun firmě Kronospan.
Důvodem pro udělení pokuty bylo
podle vyjádření ČIŽP to, že Kronospan vypouštěl v rozporu s povolením
chladící vody do vnitropodnikové kanalizace. Kronospan se proti rozhodnutí neodvolal a 15. ledna nabyla pokuta právní moci.

Napište nám
Máte otázky, problém či zajímavý postřeh? Nebo pěknou fotografii, se kterou se chcete podělit
s čtenáři JN? Pošlete nám to do
redakce
jihlavskenkoviny@seznam.cz.
Redakce

Vedení města v současné době podle slov náměstka Víta Zemana zpracovává výsledky šetření k činnosti firmy,
k níž má město dlouhodobé výhrady.
Ve firmě Kronospan působí jihlavský zastupitel Rostislav Habán (ANO
2011) v pozici ekologa firmy. Ten
však z pohledem vedení města na firmu Kronospan nesouhlasím a je přesvědčen že: „Kronospan je velká firma

a zjištěné nedostatky nezpůsobily ohrožení životního prostředí.“
Ve firmě prý vidí dlouhodobou snahu o to, aby vše bylo v pořádku a rovněž nevidí problém v tom, že zároveň
s působením v Kronospanu vykonává
funkci městského zastupitele. „Práci v
soukromé sféře považuji za přínosnou z
pohledu zastupitele. Připadá mi, že vedení města se snaží ze všech sil využít

téma Kronospan pro své politické zájmy.“
Jiný názor má náměstek Vít Zeman: „Z podkladů, které máme, jasně
vyplývá, že činnost firmy má negativní
vliv na životní prostředí.“ Podle jeho
slov město dostalo ke konci ledna
vypracovanou analýzu o činnosti
Kronospanu, která nastoluje další
otázky.
-lm-

Sběr a likvidace psích exkrementů

Sběr psích exkrementů začal v roce 2013 a v podstatě
se doteď moc nezměnil.
Podle slov mluvčího Služeb města Jihlavy (SMJ) Martina Málka je po Jihlavě umístěných 12 kusů stojanů na
sběr sáčků. Náklady na pořízení jednoho stojanu byly asi
12 tisíc korun.

Ročně SMJ zlikvidují asi 170 tisíc speciálních sáčků.
Psí exkrementy se odvážejí na skládku jako součást
směsného odpadu.
Sbírá je zařízení košovka, která vysypává koše po Jihlavě nebo dva Ufounci (vysavače).
-lm-

Zaměstnání
Co ovlivňuje trh práce?

Poptávka po pracovnících je strukturou ekonomiky zásadně ovlivňována.
Zaměstnavatelé by nadále preferovali větší podíl absolventů se středním odborným vzděláním a často
kriticky hodnotí každoroční zvyšování počtu zájemců o vysokoškolské
studium.
Zachování nebo dokonce růst podílu učňů by však vedl k zachování
statutu quo ve struktuře průmyslu,
kdy podniky potřebují především
montážní dělníky a díky malému
počtu kvalitních vysokoškoláků zde

nemohou v dostatečné míře rozvíjet
aktivity s vyšší přidanou hodnotou.
Požadavky podniků na trh práce
odrážejí ve velké míře jejich aktuální
potřeby. Systém vzdělávání však takto rychle reagovat nemůže, a protože
změny v něm mají několikaletý horizont, musí brát v úvahu i širší souvislosti.
Poptávku firem po zaměstnancích a vznik a zánik pracovních míst
ovlivňuje celá řada trendů, které mají
často svůj původ v jevech globální
ekonomiky a jejich důsledek pro trh
práce je nepřímý.
-lm-
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Podívejme se na bydlení jinak
Jsme zvyklí na určité dělení prostoru
v bytě – tu kuchyně, vedle obývák, pak
ložnice… Zkusme však myslet jinak,
například vnímejme prostor jako tzv.
učení Bagua.
Systém řadíme do tzv. kompasové
školy a používáme jej k vytvoření příjemného a harmonického životního
prostředí, které bere v úvahu nejen
pět prvků, čtyři roční období a další
faktory, ale především světové strany
a jejich energie. Nejdůležitějším je v
tomto případě střed prostoru a osm
směrů vzhledem k světovým stranám,
které z tohoto středu vybíhají. Podle
nich se pak určuje osm jednotlivých
sektorů v místnosti.

Sever
Je spojený s životní cestou a kariérou, ale také s určitým životním tempem a schopností překonávat překážky. Zároveň symbolizuje začátek,
otevírá cestu.
Položte si otázku: je vaše práce tím,
co si opravdu přejete dělat, naplňuje
vás? Pak se podívejte na severní stranu vašeho příbytku. Působí chaoticky,
nebo upraveně? Možná to odpovídá
hodnocení vašeho profesního života…
A jak tuto životní oblast vylepšit?
Dbejte na nerušené plynutí energie - neměla by být brzděna, ale ani
příliš rychlá, aby prostorem jen tak
neproletěla. K optimálnímu vyladění
poslouží alespoň optické zvlnění prostoru pomocí uváženého rozmístění
nábytku nebo rostlin. Pro vytvoření
harmonie na severní straně je vhodné
využít energii vody – modrou barvu
pro malbu nebo pro doplňky, může
zde být zastoupena i barva černá.
Je vhodné umístit v tomto sektoru
akvárium, vodní fontánu nebo alespoň misku s vodou či skleněnou vázu
s čerstvými květinami. Vodní energii
mají také zrcadla, sklo a veškerý nábytek a dekorace nepravidelných tvarů.

Z živé přírody jsou nejvhodnější
popínavé rostliny, pro obrazy lze opět
doporučit motiv vody a také vše, co
vystihuje naši životní cestu či poslání.
Pro posílení tohoto sektoru lze uplatnit energii kovu, z něhož mohou být
zhotovena např. svítidla či rámy obrazů. Kov je možné vyjádřit i tvarem
kruhu (např. zrcadlo či koberec), dále
též fialovou barvou. Oba zastoupené
prvky – vodu i kov - lze samozřejmě
kombinovat.

Jihozápad
Tento sektor spojujeme s partnerstvím, náleží sem však i vztahy k ostatním lidem, ať doma nebo na pracovišti, a také celkový vztah ke svému okolí.
Na vytvoření harmonie se tu podílí
energie země, která určuje i stabilitu,
vnímavost, upřímnost a schopnost
přizpůsobení.
Otázka pro tuto oblast se nabízí
sama: je v rovnováze to, co v životě
dávám a dostávám? Pokud odpovíte
záporně, naznačuje to disharmonii a
bude třeba se této oblasti více věnovat. Nemusí jít hned o špatné vztahy
v rodině, problém může být například
v neschopnosti přijímat pomoc, sebe
sama či životní změny.
Opět se pozorně podívejte na svůj
jihozápadní sektor – co z něj vyzařuje,
jak na vás působí, jaké jste zde použili
barvy, dekorace a obrazy. Mnohé také
napoví stav rostlin v domácnosti a váš
vztah k nim. Pro vytvoření harmonie v
tomto prostoru užijte energii země – z
barev ji přináší žlutá, všechny odstíny
hnědé, tmavě oranžová, bordó. Zemi
můžeme vyjádřit i tvarem čtverce
nebo užitím kamene, keramiky a hlíny
v podobě dlažby, kamenného obkladu, keramických předmětů apod.
Přednost by zde měly dostat převislé rostliny a obrazy s motivem krajiny, hor či kamenů. Velice vhodné
jsou fotografie – partnerské, rodinné

a společná skupinová fota s kamarády či kolegy. Pro posílení této oblasti
využíváme energii ohně, například krb
nebo alespoň svíce, jasná světla, kvetoucí rostliny, barevné vitráže, obrazy s motivem slunce nebo rozkvetlé
louky, ale i pestré abstraktní obrazy a
mozaiky.

Vztahy s partnerem

Samostatnou kapitolu tvoří posílení sektoru k získání životního partnera nebo pro zkvalitnění současného
partnerského vztahu. Zde pomůže
dekorace pomocí párového předmětu, ať už jde o sošky, kameny, rostliny,
svíčky, polštáře či obrázky.
Důležité je, aby bylo jasné, že dvojice
opravdu tvoří pár a je zde umístěna s
tímto konkrétním záměrem. Důležité
je také uvědomit si, jakou dvojici jsme
zvolili – například není vhodné slunce a měsíc – vždyť se nikdy nemohou
potkat! Podobně i dvojice ovadlých
rostlin nebo zaprášených sošek vypovídá o tom, že si nový či lepší vztah asi
nezasloužíme.

Lidé toužící po partnerovi musí
opravdu pečlivě projít jihozápadní
sektor a přesvědčit se, nejsou-li zde
obrazy osamocených postav, nefunkční předměty, hodiny, které se zastavily
před půl rokem nebo loňský kalendář.

Nezapomeňte na ložnici

Také ložnici je potřeba tomuto přání přizpůsobit – postel pro dva musí
mít dobrý přístup z obou stran a dva
noční stolky s funkčními lampičkami.
Tak symbolicky poukazujete na to, že
partner má ve vašem životě místo, že s
ním je počítáno a bude vítán. Zároveň
je třeba zbavit se všeho, co souvisí s
předchozími vztahy – dopisů, fotografií, dárků.
Dokud pro nového partnera nebude
místo ve vaší mysli a ve vašem prostoru, nepřijde k vám. Také zde můžeme
opět kombinovat energii země a ohně,
ideálním spojením je například solná
lampa, keramické kachle s motivem
slunce, červené keramické květináče
pro párové rostliny atd.
(Pokračování na str. 17)
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Drobné rady pro údržbu
chaty, chalupy či zahrady
Patky pro trámy

Jak šetřit nátěrovou hmotu, čím
bezprašně zametat, proč filtrovat
dešťovou vodu, bednička na přenášení všeho možného, kam se zahradnickým nářadím, z čeho vyrobit
trháček ovoce, sudový vodoměr a
jiné nápady.

U altánů a verand není dobré, když se
dřevěné trámy přímo dotýkají betonu,
na kterém stojí. Ze silnějšího plechu si
proto vyrobíme patky, které navíc stavbu stabilizují.

Přístřešek na sudy s vodou

Vždy víme,
kolik je v sudu vody

Sud s vodou na zalévání zahrady
většinou nevypadá dvakrát pěkně,
proto jej schováme do malého přístřešku. Stěnami prochází vzduch,
takže ohřívá vodu v sudech, ale spolu se stříškou brání slunečním paprskům, aby ji přehřívaly víc, než je nutné. Na vnější plášť si uděláme rysku
ve výši hladiny.

Barvy zbytečně neotvíráme

Když nevypotřebujeme všechnu
barvu z plechovky, obvykle po čase nevíme, kolik jí tam zbylo. Každé
zbytečné otevření ale barvě škodí,
proto je dobré udělat si na vnější
plášť rysku ve výši hladiny.

Aby se při zametání
neprášilo

Při zametání betonových nebo
dlážděných ploch se často práší. K
rukojeti kartáče či smetáku připevníme konec zahradní hadice, kterou
připojíme k vodovodu a lehce pustíme vodu. Když konec hadice opatříme zahradní proudnicí nastavenou
na jemný rozstřik, bude efekt ještě
výraznější.

Dřevo chrání tmel

Tmel aplikujeme mezi beton a
dřevěné sloupky. Tím je uchráníme
od vlhkosti. Jestliže svislé dřevěné
trámky stojí rovnou na betonovém
podkladu nebo na dlaždici (třeba u
dočasných drobných staveb), místo,
kde se dotýkají, zatmelíme stavebním tmelem odolným vodě. Tím se
pod dřevo nedostane vlhkost.

Jednoduchá filtrace
dešťové vody

Dva sudy na jímání dešťové vody
zapustíme do země a propojíme je.
V prvním sudu se budou usazovat
hrubé nečistoty a z druhého sudu
můžeme čerpat vodu na zalévání.

Dešťovou vodu horem přivádíme
do sudu a v dolní třetině ji odebíráme
k zalévání. Sud je ale trvale uzavřený,
aby dovnitř nepadaly nečistoty, přesto
v každém okamžiku víme, kolik vody
obsahuje. Hladinu ukazuje jednoduchá měrka: plastová láhev z části naplněná vodou a vlasec vedený přes dva
háčky a závažíčko. Ručička připevněná
na vlasci ukazuje na vnější straně sudu
výšku hladiny.

Bednička na přenášení
všeho možného

Na zahrádce je pořád potřeba něco
přenášet. Prodávají se všelijaké plastové bedničky, ale když si ji vyrobíme z
prkének, bude to stylovější a navíc nás
bude těšit, že je to náš výrobek.

Pěchování hlíny

Potřebujeme upěchovat podloží —
třeba při zasypání jámy nebo při stavbě verandy, altánu a podobně? Vezmeme silnější rovný kuláč dlouhý asi
po prsa, když jej postavíme, a nahoře
k němu protilehle zatlučeme kramle
jako držadla. Pěchování půjde snadno
a my se nebudeme muset ohýbat.

Ukládáme
zahradnické nářadí

Strop v zahradní boudě na nářadí,
případně strop v garáži nebo v podobné místnosti, kterou používáme pro
zahradní techniku, lze využít pro ukládání zahradnického nářadí. Na trámy
napříč přišroubujeme latě.

Trháček ovoce
rychle po ruce

Jak utrhnout jablko rostoucí vysoko
v koruně stromu? Na čtyři díly rozštípneme silnější kmínek, do rozštěpu
vložíme naležato větší kovovou podložku nebo podobný předmět a části
rozštěpů z vnější strany omotáme drátem.
-lm-

Podívejme se na bydlení...
(Dokončení ze str. 16)

Východ

Východní sektor se pojí s minulostí a předky. Tato zóna navazuje na to,
co bylo, propojuje minulost, přítomnost a budoucnost, využívá tradice.
Je to místo, kde můžeme vyjádřit
vděčnost a příslušnost ke své rodině,
předkům a tradicím. Protože harmonii zde vytváří energie dřeva, je tento sektor zároveň spojen s vitalitou a
pohybem.
Otázkou pro tuto oblast je: kdo jsem
já ve vztahu ke svým předkům? Pokud
je pro vás odpověď těžká, měli byste se
nad touto oblastí více zamyslet.
Nevyřešená minulost nás může
brzdit od vytváření nové budoucnosti. Je proto vhodné zbavit se
všech nepotřebných věcí, které souvisejí s naší minulostí, a snažit se
vyřešit případné rodinné neshody.
Někdy může být tato oblast dominantní – tím výraznější bude také
prosazování starého. Může to být
lpění na určitém rozmístění nábytku
nebo na rozhodovací funkci v rodině u starého člověka, který ji už měl
dávno předat někomu mladšímu.
Také může jít o přehnanou úctu k
autoritám. Problémy v této oblasti se mohou projevit nedostatkem
energie a odolnosti a též rodinnými
neshodami.

Energie dřeva i vody

Východnímu sektoru dodává harmonii energie dřeva, hodí se sem
tedy dřevěný, proutěný nebo rata-

nový nábytek a doplňky. Vhodný je
také dřevěný obklad stěn.
Z barev ke dřevu patří zelená a z
tvarů obdélník. Příjemně působí,
pokud v tomto sektoru umístíme živé rostliny, především rychle rostoucí směrem vzhůru.
To platí i pro motivy obrazů – květiny, rostliny, stromy. Zde mají své
místo také všechny starožitnosti,
dopisy, dárky nebo jiné vzpomínky na rodiče či prarodiče, fotografie
vztahující se k místu našeho rodiště
a vše, co vyvolává šťastné vzpomínky.
Oblast můžeme posilovat energií
vody – modrou a černou barvou,
zrcadlem, nepravidelností, skleněným předmětem, fontánou nebo
obrazem s motivem klidné vody.
Příkladem spojením obou zastoupených energií jsou bambusové stvoly ve vysoké váze z čirého skla nebo
obraz jezera v dřevěném rámu.

Vyzkoušejte na vlastní kůži

Nebojte se vyzkoušet něco nového, nechte na sebe působit barvy,
tvary a materiály a možná se dozvíte
i něco nového sami o sobě. Změny
však provádějte postupně, abyste si
mohli stále prověřovat, co funguje a
co ne. Dávejte si do souvislostí různé události, které mohly souviset se
změnou prostoru. Určitě zjistíte, že
tato tzv. feng-šuej je báječná hra, která vás naučí vnímat věci zcela novým
způsobem, rozvine vaši kreativitu a
dodá vašemu životu řád a harmonii.
-lm-
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Překvapilo je, kolik nás ekologie stojí

Tři studentky jihlavského gymnázia zorganizovaly workshop
pro veřejnost k ekologickým
problémům města. Jejich aktivita je přivedla ke spolupráci s
magistrátem.

Všechny tři jste se připojily ke stávkovému hnutí a studentské stávce.
Co vám na to řekl ředitel gymnázia
Pavel Suk?
T.L.: O tom, že se chceme připojit ke
stávce, jsme mu řekly dopředu. A on se
nás zeptal, co chceme pro věc udělat
kromě stávky. A my jsme vymyslely
workshop, rozhodly jsme se pro spolupráci s vedením města a věnovat se
problémům Jihlavy.

 זLubomír Maštera

Když Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (* 3. ledna 2003,
Stockholm) zahájila své protesty za
podporu okamžité akce proti globálnímu oteplování, které začala v roce
2018 ve svých patnácti letech, netušila, jak moc ovlivní tři studentky jihlavského gymnázia Terezu Lízalovou,
Moniku Freithovou a Jasmínu Neuwirthovou.
Ty se nejen připojily k celosvětovým stávkovým hnutím, ale zorganizovaly pracovní workshop na ekologická témata pro Jihlavany a nabídly
svoji pomoc vedení města (viz také
rozhovor s náměstkem Vítem Zemanem na str. 3).

Jak moc vás motivovala Greta?
M.F.: Výrazně upozornila na nebezpečí, která tady hrozí a neřeší se.
T.L.: Viděly jsme nějaké proslovy,
něco četly a z toho nám vzešlo, že jde o
naši budoucnost.
M.F.: Přišlo mi, že jsme první generace, které se to přímo dotýká a která
se klimatické změně nevyhne. A jde o
celosvětový problém, ale i o Jihlavu.
J.N.: Mně se líbilo, že jde o spojení
názorů mladých lidí. Vždy jsem vnímala odsuzující názory na ekologii, nejíst
maso a připadala jsem si osamocená.
T.L.: Nyní se již většina vědců shoduje na tom, že za klimatické změny
může člověk. A i kdyby to nebyla pravda, tak tím, že budeme myslet ekologicky, ničemu neublížíme a nic nezhoršíme.
M.F.: Hoření amazonského pralesa
je prokazatelně způsobeno člověkem
a dopad na celosvětové klima je obrovský.

Tereza LízaLová.

Jak se stalo, že jste se rozhodly
být aktivní v ekologii Jihlavy?
T.L.: Známe Piráty, kteří se o tato
témata také zajímají, a ti nás vyzvali, abychom zkusily popřemýšlet, co
můžeme udělat pro Jihlavu. A že nás
podpoří. Tak jsme se rozhodly udělat workshop pro občany a zastupitele, kde jsme se chtěly bavit na toto
téma.
Ten proběhl loni?
J.N.: V září 2019 jsme tuto myšlenku
zrealizovaly. Setkání jsme nazvaly Jihlava v plamenech a kromě občanů se zúčastnili někteří zastupitelé města.

A opravdu nepřipouštíte možnost,
že je hrozba klimatických změn záměrně zveličována těmi, kteří na
strachu vydělávají peníze?
T.L.: Všimněte si, že právě bohatí lidé
bagatelizují hrozby. Jsou to nadnárodní
bohaté korporace, které se nejvíc podílejí na ničení klimatu. Takže je tomu
přesně naopak.

Kde se workshop konal a kolik přišlo lidí?
M.F.: Setkání proběhlo v DIODu.
Bylo přítomno asi padesát lidí.
Jaký byl výsledek?
T.L.: Daly jsme dohromady několik
ekologických problémů ve městě, které nejvíce zajímaly lidi. Řešila se průmyslová zóna, řešila se otázka vody a
problémy spojené s odpady.

Jak moc a zda vůbec vás o dění ve
městě informuje škola?
J.N.: O aktivitách města ve škole
nedostáváme žádné informace. Ale
totéž platí o ekologii obecně. Víme,
co je ozónová díra, ale takových informací je pomálu. Z médií vnímám,
že je to problém českého školství
obecně. Co si člověk nenačte sám, ve
škole se nedozví.

jasMína neuwirThová.

Jak jste se na workshop připravovaly?
J.N.: Cílem workshopu bylo propojit Jihlavany s vedením města. A zjistily
jsme, že samy přesně neznáme plány
města k těmto otázkám.
A při přípravě jsme poznaly, o jak náročnou tématiku se jedná. Jak jsou taková řešení drahá.
Co jste od výsledků workshopu
očekávaly?
M.F.: Víme, že náš workshop změny klimatu nespasí. Ale ukázalo se, že
nejsme samy, kdo se v Jihlavě o tato témata zajímá. Ale všichni můžeme dělat
drobnosti – omezit odpad, spotřebu,
konzumaci živočišných produktů.
T.L.: Myslíme si, že by Jihlava mohla
jít příkladem ostatním městům.
J.N.: Překvapilo nás, že lidé chtěli o
problémech mluvit. A taky nás překvapilo, že přišlo málo studentů. Kromě našich spolužáků, kteří nás přišli
podpořit, přišly jen další tři studentky
gymnázia.
T.L.: Přišlo více starších lidí a po
chvíli jsme měly problémy s délkou vystoupení těch, kteří chtěli promluvit.

To opravdu není na škole učitel,
který by neměl zájem podpořit
vaše aktivity?
M.F.: To je. Vznikl na škole ekotým, vede ho paní učitelka Linda Taláčková, která působí jako koordinátor environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.
T.L.: Má asi patnáct členů, hlavně
z nižších tříd, pracuje na dobrovolné bázi a pro nás nemá zase takový
význam, protože řeší základní věci,
které už my známe. (Všechny tři studentky jsou v posledním ročníku a
připravují se na maturitu – poz. redakce).

Monika FreiThová.

Foto: Vojtěch Šoula

Hodláte se ekologii věnovat po
maturitě profesně?
T.L.: Hodlám studovat dějiny umění, ale ekologii se budu věnovat dál zájmově.
M.F.: Mám několik přihlášek. Jinak
stejně jako Tereza.
J.N.: Hodlám studovat psychologii a
součástí je i sociální kontext ekologie.
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Pohřební SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
jsou tady pro občany již více než 25 let
Ztráta blízkého člověka - to je pro každého realita, se
kterou se v životě prostě každý potká.
Společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. zajišťuje
prostřednictvím pohřební služby a jihlavského krematoria komplexní služby spojené se smuteční událostí pro
celý jihlavský region. Pohřební služby města Jihlavy patří
mezi pohřební ústavy s dlouholetou tradicí - zřizovatelem
je Město Jihlava.
Poskytuje kompletní pohřební služby včetně doplňkového prodeje zboží jako jsou urny, hřbitovní lampy, vázy,
apod.
Společnost SMJ provozuje také jihlavské krematorium,
a to již od roku 1976, a spravuje hřbitov v areálu krematoria.
O krátký rozhovor jsme požádali vedoucího divize společnosti SMJ, která tyto služby zajišťuje, Ing.
Zbyška Holeksu.
Jaké služby vlastně vaše divize poskytuje?
Zajišťujeme nepřetržitou pohotovost pro převozy zemřelých, dálkové i zahraniční převozy a poradenství pro
pozůstalé. Provádíme pohřbení do země, nebo žehem.
Rovněž provádíme dva druhy ekonomických pohřbů.
Dále spravujeme pohřebiště v areálu jihlavského krematoria. Naši zaměstnanci Pohřební služby města Jihlavy a
krematoria Jihlava jsou tady pro občany Jihlavy a celého
okolí proto, aby pozůstalým pomohli zvládat a zvládnout
situaci spojenou s odchodem blízkého člověka a mají stejné přání jako pozůstalí, aby poslední rozloučení bylo vždy
důstojné.
Poskytujete nějaké služby, které nejsou ještě zdaleka tak obvyklé u ostatních služeb?
Truchlení je přirozená reakce potřebná k tomu, abychom se vyrovnali se ztrátou blízkého, smířili se s ní, přijali ji a s ohledem na ni začali žít život jiný – nový, tentokrát již bez zemřelého. Pozůstalí si u naší pohřební služby
mohou kromě pohřbu objednat i psychologickou pomoc.
Máme k dispozici poradkyni pro pozůstalé, která provede pozůstalé celým dlouhým procesem truchlení. A v pobočce pohřební služby v Komenského 23 v Jihlavě máme
navíc obchodní zastoupení kamenictví. Zde nabízíme
kompletní zhotovení hrobových zařízení(hrobů) za ceny
stejné jako u našeho spolupracujícího kamenictví. Samozřejmostí je dnes platba kartou v obou pobočkách v Jihlavě.
Spolupracujeme také se spolkem Dlouhá cesta, jehož
posláním je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
Pohřebnictví je obor, se kterým většina z nás do styku přicházet příliš nechce, jakou pozici máte ve firmě
Vy?
Do společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. jsem
nastoupil v roce 2002, pracuji zde už 17 let. A v pohřebnictví se pohybuji přes 14 let. Mou pozici bych mohl
nazvat jako vedoucí divize, pod kterou spadají pohřební
služby a krematorium .
Přestože smrt je pro každého ta jediná jistota, je zároveň celospolečenským tabu, všichni naši zaměstnanci i já
tuhle profesi chápeme jako poslání.
Kde máte kanceláře, případně sjednávací místa?
V Jihlavě máme kanceláře dvě, a to na adresách Žižkova
32 a Komenského 23. V Třešti v areálu Technických služeb v Nádražní ulici.
Bude to znít trochu divně, ale jistě i v tomto odvětví
existují trendy. Mohli bychom je nějakým způsobem
popsat?

V Jihlavě je průměrně asi 80 % pohřbů kremace a zbytek do hrobu (do země). Oproti dřívějším rokům přibývá
pohřbů bez obřadu. A co se týče rakví, tak kdysi byly z velké části černé. Dnes si můžete vybrat více barev a odstínů
(černá, hnědá, béžová, bílá, modrá, fialová atd.). Zkrátka i
v tomto oboru se vyskytují nejrůznější trendy, záleží jen na
tom, kolik peněz chtějí pozůstalí utratit. Proto zajistíme pozůstalým vše - od parte až po samotný obřad. Tradiční pohřeb v kostele a cesta na hřbitov s muzikou se především na
venkově ještě dodržují. Ale ve městě jsou trendy trochu jiné.
Někteří pozůstalí chtějí například při posledním rozloučení
promítat na obrazovku v obřadní síni fotografie zesnulého
nebo pustit prezentaci či video. Požadují speciální květinovou výzdobu, mladší ročníky si nepřejí živou hudbu, ale přinášejí si vlastní hudbu na USB a tak není nic výjimečného,
že obřadní síní zní třeba rock. Ovšem na druhou stranu přibývá pozůstalých, kteří nemají na vypravení obřadu peníze, i
zesnulých, po nichž nezůstaly peníze ani na pohřeb.
V jakém cenovém rozmezí se dnes může pohybovat
nejlevnější a nejdražší pohřeb?

Nepociťujete v souvislosti s prací někdy strach?
Strach jsem necítil, snad obavu z toho, aby vše dopadlo
dobře. Jestli se to dá v této profesi tak říci. Snažíme se o
důstojné pohřbení každého člověka. Jsem toho názoru, že
mrtví už neublíží, bát bychom se měli těch živých.
Je něco, co vás na této práci štve?
Teď budu mluvit nejen za sebe. Spousta nesmyslných
předpisů a zákonů, které musíme dodržovat, stále jich
přibývá. Ale já jsem tady od toho, aby mí kolegové z pohřební služby nebo krematoria byli do téhle papírové války vtaženi co nejméně a mohli se věnovat své těžké práci.
Protože práce v pohřebnictví je těžká práce - především
psychicky.
Co vám ještě vadí?
Pohřeb bez obřadu. V tom je Česká republika opravdu
unikátní. Nikdo jiný nevypustil rozloučení se zemřelým
ze života tolik jako Češi. V posledních letech je takových
pohřbů více než 10 procent a stále přibývají (v Praze se
to číslo blíží 50 %). Pohřby bez obřadu existovaly již před
mnoha desítkami let, většinou se však jednalo pouze o jednotlivé případy – dobrovolné dárce svého těla ústavu, občas
pacienty psychiatrických léčeben bez příbuzných nebo lidí
bez příbuzných. Dál mi vadí firmy, které si pořídí na splátky
jednu starou dodávku a dělají pohřby. Pronajmou si někde
kancelář a dají na ni vývěsku „pohřební služba“. Nevlastní žádné zařízení, nemají zaměstnance a to nejnutnější si
objednají u pohřebních služeb, které si vybudovaly vlastní
zázemí. O nějaké etice se u nich nedá mluvit. Když se blíží
kontrola a průšvih, prostě zmizí.
Jak jste na tom s personálem? Je tady velká obměna
pracovníků?
Kolektiv pracovníků je stabilní a velmi kvalitní. Za celou
dobu, tj. 14 let, odešli pouze pracovníci do důchodu a jeden skončil ze zdravotních důvodů. No a musím dodat, že
jeden člověk odešel ke konkurenční firmě za většími penězi.
V krematoriu pracují kromě stálých zaměstnanců ještě tzv.
externisté. Jsou to obřadníci a obřadnice a hudebníci, kteří
zajišťují samotný průběh obřadů. Všichni zaměstnanci jsou

kvalitní profesionálové a jsou tedy zárukou další úspěšné
práce a spolupráce. A chtěl bych jim všem poděkovat za to,
že dělají dobré jméno společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Protože přístup našich zaměstnanců k zákazníkovi a jeho spokojenost s poskytnutými službami je pak zárukou toho, že nás zákazníci poté doporučí svým známým.
Co je u vás nového?
Za posledních 5 let se měnily zákony, které se dotkly nejen pohřebnictví, ale celé společnosti. SLUŽBY MĚSTA
JIHLAVY s.r.o. také otevřely novou pobočku pohřební služby v Komenského 23 v Jihlavě, úspěšně spolupracujeme
s Technickými službami Třešť, kde máme také sjednávací
kancelář. Pořídili jsme 2 nová pohřební auta, zařídili platební terminály v pobočkách Jihlava, úspěšně spolupracujeme
s vlastníkem tj. Statutárním městem Jihlava na opravách v
areálu krematoria. Poslední dobou se tam vyměnily vstupní
dveře do obřadní síně, kompletně okna v krematoriu, vjezdové brány do areálu, byla provedena rekonstrukce WC pro
veřejnost, provedla se generální a následně i střední oprava
kremační pece a v neposlední řadě v roce 2019 jsme formou
technického zhodnocení vyměnili kompletně řídicí systém
kremační pece za nejmodernější, který je k dispozici. V neposlední řadě byla vylepšena zvuková kabina obřadní síně a
zaplatili jsme novou výzdobu obřadní síně a čekáren krematoria. Takže prostory vypadají důstojně a jsou plně k dispozici pro všechny pohřební služby z okolí. Určitě jsem ještě
na něco pozapomněl...
Jak sám vidíte, snažíme se tedy našim klientům a zákazníkům vytvořit opravdu důstojné prostředí pro rozloučení s
jejich blízkými.
Jste jediná autorizovaná osoba v České republice, která může vydávat osvědčení pro provozování krematorií….
Ano, naše společnost je zatím jedinou v ČR, u které můžete získat osvědčení k tomu, abyste mohl provozovat krematorium a já jsem jejím autorizovaným zástupcem. Provozování krematoria je koncesovanou živností, a k tomu, abyste
mohl tuto živnost provozovat, potřebujete osvědčení o získání odborné způsobilosti jako administrátor krematoria a
obsluha kremačního zařízení.
Co další vlna EET, do které budou už začleněny i služby, konkrétně i pohřební?
Na EET mám svůj názor a vnucovat ho nikomu nebudu.
Snad se vybrané peníze vrátí zpět do infrastruktury, zdravotnictví a sociálních služeb. Ale zase na druhou stranu zmizí (doufám alespoň částečně) černé peníze. Naše společnost
už je částečně v EET aktivní a účetnictví je vedeno v souladu se zákony.
Něco závěrem?
Chci poděkovat všem pozůstalým rodinám za důvěru,
kterou vložili do našich služeb, za to, že nám věřili a věří.
Každá pochvala a poděkování z vaší strany potěší. Opravdu si toho moc vážíme a děkujeme vám, že chápete, že se
naši zaměstnanci snaží odvést vždy poctivou a profesionální práci .
(PI-j03-smjD)

STRANA 20

Údržba nových chodníků
vyvolává rozpaky
O tom, co je nejvhodnější materiál pro údržbu chodníků se ve městě
diskutuje každou zimu. Vždy se najde spousta pro i proti. Z písku se
práší, sůl je agresivní k obuvi i rostlinám.
Na sídlišti Březinova se v minulém roce zrekonstruovaly některé
chodníky, které se osadily betonovou dlažbou. Letos začalo mrznout
a padat sníh a Služby města Jihlavy
(SMJ) použily k posypu drť.
Když pak k úklidu sněhu použily
radlice, na některých místech vznikly škrábance.
„Škrábance jsou způsobeny ostrou
drtí. Ta se nesmývá z chodníků i po
několika deštích jako dříve písek. Ta
vydrží prakticky všechno. V praxi to
znamená provést zametení všech takto
ošetřených chodníků,“ řekl nám občan
M. B., který si nepřál být jmenován
(redakce zná jeho totožnost) a poslal nám jako důkaz několik snímků.
Podle jeho slov by pomohlo ruční
zametení, ale SMJ již zametací čety nemají a při použití techniky se
obává o stav přilehlých travnatých
ploch. „O nepříjemné drti by mohli
vykládat i psí mazlíčci. Ať si zkusí někdo chodit bosou nohou po takovém
povrchu,“ doplnil M. B.
„Posypový materiál se používá na
základě schváleného městského operačního plánu zimní údržby místních
komunikací. Jinými slovy, celorepublikově je schváleno, pokud si daná obec
neurčí jinak, že v obytných zónách se
může používat drť o velikosti 2 - 4 mm
a přesně tak to v Jihlavě děláme,“ řekl vedoucí oddělení vnějších vztahů
magistrátu Radovan Daněk.
Podle jeho slov například město
Třebíč schválilo, že používá drť o
velikosti 4 – 8 mm. „Radlice u aut,
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Na Zezulkárně tančili senioři

která ošetřují chodníky by neměla nic
poškrabat, protože je na konci jednak
gumová hrana a navíc je radlice nastavena vždy několik cm nad povrchem
udržované komunikace,“ doplnil Daněk. Zároveň připustil možnost, že
použitá drť vadí psům: “Drť může
vadit psům, chodníky ale ošetřujeme
prioritně pro lidi.“
Uklízet komunikace ve městě se
budou podle jeho slov dle plánu jarní údržby a to jak ručně, tak i pomocí různé zametací techniky, kterou
provozují SMJ.
-lmPLES SENIORŮ. Únor je měsíc masopustů a plesů. V restauraci Zezulkárna po-

řádali v půlce měsíce svůj ples jihlavští senioři, součástí plesu bylo vystoupení vietnamské taneční skupiny.
Foto: Lubomír Maštera

Přehled kultury města
Muzeum Vysočiny
Masarykovo nám. 57/58,
tel. 567 573 880,
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz,
http://muzeum.ji.cz/.

do 15. 3.
PO STOPÁCH BROUKA PYTLÍKA
Populárně naučné zamyšlení nad
identitou hlavních hmyzích postaviček z knížek Ondřeje Sekory.
do 29. 3.
FRANTIŠEK HOFFMANN: 1920
– 2015
Výstava věnovaná 100. výročí narození významného českého historika a archiváře PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.
STAV ošetřování nových chodníků na
sídlišti Březinova vyvolává obavy občanů.
Foto: archiv JN

do 29. 3.
VOYAGE, VOYAGE
Výstava kreseb originálního ženevského umělce českého původu Vincenta Dugogh.

Orkán Sabine se Jihlavě nevyhnul

DVA DNY ŘÁDILY PORYVY VĚTRU. V polovině února poryvy větru po městě pohazovaly popelnicemi, padaly automobilní

značky, stromy. Kvůli nebezpečí pádu stromů byl dva dny uzavřen jihlavský ústřední hřbitov.

Foto: archiv MMJ

do 25. 10.
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY,
objevy a nálezy na Jihlavsku aneb
využití dendrochronologie v archeologii
Výstava představuje výsledky archeologických výzkumů na Jihlavsku
v uplynulých třiceti letech.
20. 3. – 14. 6.
VOLÁNÍ DÁLEK
Výstava mapuje činnost spolku
Zoogeos za 25 let jeho existence, zejména výpravy jeho členů – českých
přírodovědců – do 14 zemí světa,
vernisáž 19. 3. v 17:00
3. 3. – 13. 4.
STROMY A RÁZ KRAJINY
Autorské fotografie Pavla Koumara.
Kavárna Muzeum

DKO
DKO s.r.o., Tolstého 2, www.dko.cz
Předprodej vstupenek, tel. +420 604 293 037

1. 3. v 15.00
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Docela velké divadlo Litvínov
Představení je vhodné pro děti od 3
let
Pohádka na motivy slavných knížek Václava ČTVRTKA.
Hrají, zpívají a tančí: Petr Erlitz,
Markéta Velánová / Tereza Haasová,
Lenka Lavičková, Petr Kozák, Lukáš Masár, Lucie Randáková, Michal
Žižka. Režie Jurij GALIN.
Vstupné: 150 Kč
4. 3. v 19.00
ČTYŘI DOHODY
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody ve
spolupráci s Klubem Lávka
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La
Š´éz a Zdeněk Konopásek
Režie: Jaroslav Dušek
Představení podle knihy Dona M.
Ruize, založené na staré moudrosti
Toltéků. Jaroslav Dušek vede monolog a vysvětluje nám tak postupně
všechny čtyři dohody z této knihy,
mezi kterými vystupují dva hudebníci se svými písněmi. Promlouvá
na téma vzdělávací systém, vychova dětí, partnerské vztahy a vnímání vlastního ega a ukazuje nám tak
prostřednictvím toltéků, že celý náš
systém je založený na nesmyslném
a nerovném soutěžení a honbou za
ilozurním světem...
Vstupné: VYPRODÁNO
(Pokračování na str. 22)
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(Pokračování ze str. 20)
5. 3. v 19.00
PÁTÁ DOHODA
Benefiční představení
Jaroslav Dušek – Pátá dohoda ve
spolupráci s Klubem Lávka
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La
Š´éz a Zdeněk Konopásek
Režie: Jaroslav Dušek
Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací
nás k našemu vrozenému pravému já.
Vstupné: VYPRODÁNO
11. 3. v 19.00
4 TENOŘI – Turné To je ta chvíle
Muzikálové árie, hity Karla Svobody a světové evergreeny zpívají
dva držitelé ceny Thálie, pop-divadelní legenda a sólista Národního divadla v Praze. Marian Vojtko,
Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo za doprovodu špičkových
hudebníků a Unique Quartet poprvé v Jihlavě.
Vstupné: 490–690 Kč
16. 3. v 19.00
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – ZVÍŘENÝ PRACH
TOUR
Přeloženo z 27. 9. 2019 – vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti.
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák
roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal
v devadesátých letech do širokého
povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar.
Vstupné: 490, 460 Kč, na místě
530 Kč
17. 3. v 16.30 – 18.00
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
vždy v úterý od 17.3. do 21.4.2020
Lektorka: Mgr. Ivana Vaňková, certifikovaná trenérka 1. stupně, členka České asociace trenérů paměti a
mozkového joggingu
Určeno: dospělým osobám s chutí
na sobě pracovat
Kurz je určen pro naprosté začátečníky.
Cena kurzu: 1500 Kč | přihlášky
na mailu produkce@dko.cz
22. 3. v 19.00
CELLO GALA
FILHARMONIE G. MAHLERA
„Cello gala“ - koncert vítězů mezinárodní violoncellové soutěže o
Cenu Gustava Mahlera, koncert se
koná ve spolupráci s Institutem Gustava Mahlera Praha.
Účinkují:
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš - dirigent
Bence Temesvari (Maďarsko) - violoncello, držitel Ceny Gustava Mahlera 2019 a držitel Ceny Filharmonie G. Mahlera 2019
Dorka Hájková - violoncello, držitelka Ceny Filharmonie G. Mahlera
2019
Vladimír Holeš - průvodní slovo
Program:
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D Dur
Vstupné: 250 / 200 Kč
23. 3. v 19.00

Aktuality

SKOTSKO – PATRIK DEKAN
Skotsko: „Skandinávie okořeněná
britskou historií“
V průběhu fotoprezentace uvidíte
množství přírodních zajímavostí, památek a historických lokalit.
Vstupné: 120 Kč
24. 3. v 19.00
Emma Peirson: CAVEWOMAN
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat
na volné pokračování kultovní one
man show Caveman a seznámit se
s hrdinkou nového představení o
jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku
a partnerské vztahy, na to, co dělá
muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.
Hraje: Daniela Choděrová, Režie:
Irena Žantovská.
Vstupné: VYPRODÁNO
25. 3. v 16.00
BOBRŮVANKA
Pokračujeme v sérii koncertů, které
jsme připravili především pro seniory, ale i pro všechny ostatní, kteří se
rádi pobaví při dechovce, zatancují si,
či se jen přijdou poslechnout známé
melodie.
Vstupné: 120 Kč, na místě 160 Kč
28. 3. od 13.00 – 20.00
FESTIVAL VÍNA
Největší tradiční festival vína na
Vysočině. 10. ročník prezentační
přehlídky.
Prezentace rodinných vinařství, řízené degustace, delikatesy nejen k
vínu, bohatá tombola. K poslechu
hrají Jiří Juránek s kapelou, Cimbálová muzika Palouček a Cimbálová
muzika souboru Vysočan.
Vstupné: 120 Kč, na místě 160 Kč

DIOD
divadlo otevřených dveří, Tyršova 12,
tel. 734 586 402, produkce@diod.cz,
www.diod.cz
Vstupenky: www.goout.cz. P
okladní hodiny – pro fyzický předprodej
a vyzvednutí rezervovaných vstupenek:
středa a pátek od 15 do 18 hodin.

4. 3. v 19.30
ZABÍT MÁLO
De Facto Mimo
Nová hra Martina Koláře, kterou
napsal a režíroval pro svůj domovský
soubor De Facto Mimo. Černá komedie o nepěkných věcech. Auto, blbci,
drogy, únos, kočička, noviny, Macocha, autismus, benzínka, řeka, ponožky, politika a plyšáci. Hrají: Pavel
Štěpán, Jiří Varhaník, Michal Kouba,
Martin Kacafírek, Kamila Koubová,
Jakub Vyvážil, Markéta Holoubková,
Adéla Grossmannová a Martin Kolář.
Vstup 100/80 Kč
6. 3. v 19.30
SIBIŘSKÁ VÝCHOVA
X10 (Předplatné 2019/2020 - Zločin a trest)
Představení na motivy knihy o dospívání v partě sibiřských urků, které
sovětský režim přesídlil do Podněsteří. Syrová atmosféra a netypická
scénografie ještě více umocňují naléhavost příběhu o obyčejné klučičí partě, kde však hlavní slovo mají

zbraně, pěsti a pravoslavné ikony.
Představení se koná v rámci projektu Předplatné 2019/2020 Zločin a
trest.
Vstup 300/220 Kč
14. 3. v 19.30
ZABÍT MÁLO
De Facto Mimo.
Vstup 100/80 Kč
15. 3. v 16.00
Kino DIOD
Fany a pes
Česko-německý animovaný film
pro celou rodinu. Dvanáctiletá
dívka Fany se v létě 1989 v Lipsku s láskou stará o Sputnika, psa
své nejlepší kamarádky Sophie,
která odjela s maminkou na letní
prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie
do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou
na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat a stane se
tak svědkem pohnutých událostí, které změní budoucnost celé
země. Film na půdorysu dětského
dobrodružného příběhu přibližuje
dětem situaci roku 1989 a zároveň
dospělým nabízí neotřelý pohled
na historii očima dítěte.
Vstup 90/60 Kč
17. 3. v 10.00
TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
Loutky bez hranic
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázdná, Mášenka se v lese
nudí, a tak vleze dovnitř oknem, jak
to bude dál?
Vstup 35 Kč
18. 3. v 8.30 a 10.00
TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
Loutky bez hranic
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázdná, Mášenka se v lese nudí,
a tak vleze dovnitř oknem, jak to bude
dál?
Vstup 35 Kč
18. 3. ve 14.00
Představení pro rodiče ZŠ Havlíčkova
DOCELA MALÝ FESTIVAL
Okresní kolo přehlídky dětských
divadelních souborů, jehož vítězové
poputují do krajského kola.
19. 3.
Docela Malý Festival
20. 3. ve 20.00
XIII. STOLETÍ
A je to tady. Po loňské úspěšné premiéře se do DIODu vrací XIII. století. Čekají vás speciální hosté a nové
songy z nedávno vydané poslední
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desky a hlavně skvělá atmosféra a
domácí publikum.
Vstup 250 Kč
21. 3.od 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
pořádá spolek Slunce
Pravidelný bleší trh na prknech DIODu
Vstup zdarma
22. 3. od 10.00 – 17.00
AFRICKÝ TRH
pořádá Virunga
Vstup zdarma
25. 3. v 19.30
ZABÍT MÁLO
De Facto Mimo.
Vstup 100/80 Kč
26. – 29. 3.
Festival JID 20-20
pořádá spolek Slunce
Regionální postupová přehlídka
studentského divadla. Více informací
na https://jid.slunceweb.cz/jid2019
Centrum pro rodinu Vysočina z. s.,
Chlumova 3, www.centrumrodin.cz

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

10. 3. v 15.00
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V DOMÁCNOSTI aneb jak může lehce
vzniknout požár a co dělat, když
hoří
KrÚ Jihlava, Žižkova 57, budova B,
místnost B3.15 Prosíme o přihlašování!
16. 3. od 13.00 – 16.00
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA s Mgr. Marcelou Rýpalovou
SP Jihlava, Palackého 26 - Objednání nutné!
16. 3. a 23. 3. od 16.00 – 17.00
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY S PAVLOU
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava Pouze pro přihlášené!
17. 3. a 24. 3. od 9.30 - 11.30
KREATIVNÍ DÍLNY PRO SENIORY
SP Jihlava, Palackého 26 - Pouze
pro přihlášené!
18. 3. od 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO S RADKOU - kreativní dílničky pro
předškoláky a malé děti
FP Jihlava, Palackého 26 - Přihlašování nutné!
(Pokračování na str. 23)
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(Dokončení ze str. 22)
19. 3. v 15.30
ZNAKOVÁNÍ BATOLAT aneb jak se dorozumět s těmi nejmenšími
Klubík Jája, Jihlava, Benešova 2 - Přihlašování
nutné!
25. 3. v 15.00
SPRÁVNÉ POLOHOVÁNÍ MIMINEK - důležité vývojové fáze z hlediska pohybového vývoje
KrÚ Jihlava, Žižkova 57, budova B, místnost
B3.15 Prosíme o přihlašování!
26. 3. od 10.00 – 12.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SENIORY s Mgr.
Pavlínou Pitrovou
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Masarykovo
nám. 24, vstup 30,- Kč. Přihlašování v Senior Pointu!

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.

4., 14. a 25.3. v 19:30
ZABÍT MÁLO

Ostatní
� OGV,

Masarykovo nám. 24, tel. 567 309 722,
www.ogv.cz
� OGV,
Komenského 10, tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681,
e-mail: ogv@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
10. 9. – 31. 10.
� 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
� 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
� 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

De Facto Mimo
Nová černá komedie o nepěkných věcech. Auto,
blbci, drogy, únos, kočička, noviny, Macocha, autismus, benzínka, řeka, ponožky, politika a plyšáci. Hrají: Pavel Štěpán, Jiří Varhaník, Michal Kouba, Martin
Kacafírek, Kamila Koubová, Jakub Vyvážil, Markéta
Holoubková, Adéla Grossmannová a Martin Kolář.
Vstupné 100 Kč (studenti a senioři 80 Kč)
6.3. v 19:30
SIBIŘSKÁ VÝCHOVA

Divadlo X10 (Praha)
Představení na motivy knihy o dospívání v partě sibiřských urků, které sovětský režim přesídlil do Podněsteří. Syrová atmosféra a netypická scénograﬁe
ještě více umocňují naléhavost příběhu o obyčejné
klučičí partě, kde však hlavní slovo mají zbraně, pěsti
a pravoslavné ikony. Představení se koná v rámci projektu Předplatné 2019/2020 Zločin a trest.
Vstupné 300 Kč (studenti a senioři 200 Kč)
15.3. v 16:00
Kino DIOD: Fany a pes

Česko-německý animovaný ﬁlm pro celou rodinu. Dvanáctiletá dívka Fany se v létě 1989 v Lipsku
s láskou stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky
Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny
do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla
s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat a stane se tak svědkem pohnutých
událostí, které změní budoucnost celé země. Film na
půdorysu dětského dobrodužného příběhu přibližuje dětem situaci roku 1989 a zároveň dospělým nabízí neotřelý pohled na historii očima dítěte.
Vstupné 90 Kč (děti, studenti a senioři 60 Kč)
20.3. ve 20:00
XIII. STOLETÍ A HOSTÉ
A je to tady. Po loňské úspěšné premiéře se do DIODu vrací jihlavská legenda XIII. století. Čekají vás
speciální hosté a nové songy z nedávno vydané poslední desky a hlavně skvělá atmosféra a domácí publikum.
Vstupné 250 Kč (na místě 300 Kč)
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