
duben 2020 
XXVII

Kde Jihlavané  
získají informace?
Nevíte, kam se obrátit pro informa-

ce? Přinášíme nejdůležitější kontaky.

Městské telefonní  
dobrovolnické centrum 

Potřebuji pomoc:

Volejte na 565 591 830,  
pište na  
pozadavky.pomoci@jihlava-city.cz 

Nabízím pomoc:

Volejte na 565 591 847,  
pište na  
nabidky.pomoci@jihlava-city.cz 

Jihlava informuje
Souhrnné informace Jihlavanům – 

také místa otevřených mateřských 
škol a školních družin – jsou prů-
běžně upřesňována na mapě nou-
zového stavu Jihlavy, na adrese  
www.jihlava.cz/nouzovystav.“

Infolinka kraje  
Vysočina COVID-19

Na telefonním čísle 564 602 602 
je linka v provozu denně v době od 8 
do 22 hodin, včetně víkendu. 

Tým zkušených operátorů pomůže 
veřejnosti zorientovat se v aktuální 
situaci, poradí či nasměruje na správ-
ná místa. 

Aktuální informace, poradenství, 
psychologická pomoc. kontaktujte 
lékaře z kterékoliv Krajské hygienic-
ké stanice. 

Pro podnikatele  
a zaměstnance

Advokátní kancelář Frank Bold 
shromáždila všechny užitečné infor-
mace, které můžete vyhledat na 
webových stránkách 

https://koronavirus.frankbold.
org. 

Zde lze zároveň položit i dotazy, 
které ještě nebyly zodpovězeny.  -lm-

Prázdné ulice, sporadicky 
občané v rouškách – situace, 
kterou jsme ještě nezažili. 
Sedíme doma, děti nechodí 
do škol a školek, pracuje-
me pokud možno z domu 
a o našich činech a krocích 
rozhodují jiní.

Lubomír Maštera ז

Celý svět je ve válce s pandemií. 
Stejně jako generální štáb ve vál-
ce řídí boj, postupuje i krizový štáb 
ČR. Vedení kraje a města jsou veli-
telskými štáby, které realizují rozka-
zy. 

Podívejme se na činnost vedení 
města krok za krokem.

10. března
Nové nařízení vlády se výrazně  ז

dotýká také akcí v Jihlavě. Městské 
společnosti, příspěvkové organizace 
i další veřejné instituce zavřely nebo 
omezily provoz. Ruší se kulturní, 
sportovní a společenské akce, před-
stavení, kin, divadel, akce městských 
sportovišť, ale i základních a střed-
ních škol, Vysoké školy polytech-
nické Jihlava a Domu dětí a mládeže 
Jihlava.

11. března
Úřad zůstává otevřený, mateř- ז

ské školy zatím také. Bez omeze-
ní zůstávají i turistická informační 
centra nebo Zoologická zahrada 
Jihlava.

Dopravní podnik města Jihlavy  ז
zintenzivnil čištění a dezinfekci vozi-
del.

12. března
Magistrát města Jihlavy vyzývá  ז

obyvatele, aby minimalizovali cestu 
na úřad.

Sportoviště SK Jihlava jsou uza- ז
vřena. 

13. března
Ve městě je vyhlášen nouzový  ז

stav.
Magistrát spouští unikátní mapu  ז

změn. Sedm interaktivních map uka-
zuje pravidelně aktualizovanou situ-
aci v jihlavských restauracích, úřa-
dech, školách, sportovištích apod. 
Mapu naleznete na www.jihlava.cz/
nouzovystav.

Jihlava bude ve spolupráci s  ז
Oblastní charitou Jihlava koordi-
novat dobrovolníky na nákupy pro 
starší lidi anebo např. pro hlídání 
dětí.

Město zvažuje úplné uzavření  ז
mateřských škol.

Dopravní podnik města Jihla- ז
vy zavádí další zpřísněná hygienic-
ká opatření - ukončil provoz myčky 
vozidel pro veřejnost a ukončil mož-

NOUZOVÝ STAV. Život v ČR se v důsledku epidemie koronaviru, vládních opat-
ření a vyhlášení stavu nouze změnil k nepoznání. Epidemie přináší ztrátu, ale i 
hledání nových možností. Zatímco dříve lidé chodili na oběd do restaurací, dnes 
některé restaurační zařízení jezdí za svými zákazníky. Stejně jako v počátku břez-
na paní Silvie. V roušce a s rukavicemi, které se staly nezbytným ochranným pro-
středkem. Foto: Petr Klukan

Jihlava v zajetí koronaviru

nost hotovostních úhrad přirážek k 
jízdnému v sídle společnosti.

16. března    
Jihlava se potýká s přetíženými  ז

telefonními linkami.
Město nechává otevřené mateř- ז

ské školy i družiny ve výrazně ome-
zeném režimu - družina na ulici Jarní 
bude školákům i vařit. Zájem je ale 
minimální.

Magistrát přistupuje k výrazné- ז
mu omezení úředních hodin.

(Pokračování na str. 2)
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Krátce

Jihlava v zajetí koronaviru
(Dokončení ze str. 1)

17. března
Vedení města se důrazně ohra- ז

zuje proti sdělením a příspěvkům na 
sociálních sítích, ve kterých je měs-
to osočováno z toho, že vybavilo své 
úředníky respirátory. 

Město pomocí callcentra spoju- ז
je dobrovolníky s lidmi, kteří pomoc 
potřebují 

Nové nařízení Vlády ČR - ven  ז
pouze se zakrytými ústy a nosem, se-
nioři na nákup v čase 7–9 hod.

Mateřské školy jsou v provozu  ז
pro děti rodičů vybraných profesí 

Dopravní podnik zavádí od stře- ז
dy povinnost pro cestující chránit si 
ústa a nos

18. března
Na magistrátu vzniklo další sběr- ז

né místo pro odevzdání roušek 
150 kilogramů bílých bavlněných  ז

prostěradel věnovala na šití roušek 
společnost Prádelny a čistírny Jihlava.

Bezplatné právní poradenství  ז
pro všechny ohledně karantény i 
omezení zřídila advokátní kancelář 
Frank Bold ve spolupráci s Národní 
sítí zdravých měst.

19. března
V městském rozhlase zní dvakrát  ז

denně nouzové hlášení 
V Jihlavě pomáhá v době pande- ז

mie všem potřebným už stovka dob-
rovolníků 

Jihlava zrušila všechny městské  ז
akce až do konce června 

Rodiče neposílají děti do školek,  ז
zůstane proto otevřená už jen jedna - 
MŠ Erbenova

Dopravní podnik města Jihla- ז
vy ruší noční spoje, přestanou kvůli 
nouzovému stavu jezdit trolejbusy N 
a prodlouží se intervaly na linkách A, 
B a C.

20. března
Vedení města děkuje šičce i pra- ז

covnicím MŠ Mozaika, které dodá-

vají roušky pro městské dobrovol-
níky. Město také poděkovalo muži, 
který na své 3D tiskárně tiskne plas-
tové háčky pro lepší šití šňůrek k 
rouškám. Na radnici se dnes sešlo 
210 roušek!

21. března
Kraj Vysočina začal provo- ז

zovat novou informační COVID 
LINKU. Na telefonním čísle 564 
602 602 je linka v provozu denně v 
době od 8 do 22 hodin, včetně ví-
kendu. Tým zkušených operátorů 
pomůže veřejnosti zorientovat se v 
aktuální situaci, poradí či nasměru-
je na správná místa. Aktuální infor-
mace, poradenství, psychologická 
pomoc.

23. března
Magistrát zaregistroval 117 dob- ז

rovolníků, kteří pomáhají potřeb-
ným. Osobně jim poděkovala primá-
torka.

24. března
Městským rozhlasem zaznívá  ז

nové hlášení, které stručně upozor-
ňuje na vládou nařízená opatření a 
připomene telefonní čísla městské 
dobrovolnické linky.

V nouzovém stavu vychází  ז
jihlavská radnice vstříc i živnost-
níkům, při přerušení provozová-
ní živnosti již není nutné navštívit 
úřad. Vedení města odsouhlasilo 
odpuštění nájmu z nebytových pro-
stor všem podnikatelům v nemovi-
tostech města.

Město přistupuje k dalším opat- ז
řením, budou se dvakrát až třikrát 
denně dezinfikovat všechny dotyko-
vé plochy na semaforech pro chodce.

25. března
Jihlava od 1. dubna promine  ז

místní poplatek z pobytu, a to mini-
málně až do konce září 2020. Mění se 
také způsob placení poplatků za od-
pady.

Zastupitel splnil slib
 Radniční restauraci provozovala ז
do konce minulého roku firma Fabes 
zastupitele Miroslava Tomance, který 
na ni čerpal dotace od města. Zastu-
pitel splnil slib a restauraci od ledna 
provozuje firma Vološčuk gastro.

Kácení v centru
 Čtyři poškozené lípy skáceli na ז
Masarykově náměstí pracovníci 
Správy městských lesů.

Milion chvilek o kůrovci
 Společnost Milion chvilek přijela ז
do Jihlavy, na náměstí se demonstro-
valo, v DK se hovořilo o kůrovci.

Darovaná kolébka
 Rada města schválila poskytnutí ז
věcného daru – jednoho kusu dětské 
kolébky v hodnotě 1.590 Kč – pro-
jektu Housing First.

Jarmark
-Rada města schválila termín koná ז
ní jarmarku dne 20. 6. 2020. 

Ředitelování na šest let
-Rada města prodloužila doby tr ז
vání funkčního období ředitelů ZŠ 
Demlova 32, ZŠ Kollárova 30 a 
Domu dětí a mládeže Jihlava o dal-
ších šest let, tj. do 31. 7. 2026. 

Nová vedoucí odboru
 Do funkce vedoucího správního ז
odboru magistrátu města s účinností 
od 1. května nastoupí PhDr. Jana Ba-
toušková.

Dar nemocnici
 Radní Jihlavy schválili peněžitý ז
dar ve výši 20 tisíc korun nemocnici 
Jihlava na nákup plicních ventiláto-
rů.

Epidemie
-Epidemie zastavuje nejprve kul ז
turní a sportovní akce, později zasa-
huje do života každého z nás. -lm-

O možnostech zřízení spolkového 
domu se v Jihlavě hovoří již roky.

Tyto otázky padaly i na jednání 
posledního zastupitelstva města. 
Do úvahy spadají dva domy, jeden 
na Okružní ulici u zastávky MHD 
Březinova a druhý Brněnská 29.

„Na Okružní se čeká na to, až se 
uvolní kapacity nemocnice pro kuchy-
ni. Pak ten prostor můžeme rekonstru-
ovat a použít pro spolky, které se vě-
nují seniorům a lidem se zdravotním 

handicapem,“ řekl uvolněný radní 
Daniel Škarka (Fórum Jihlava).

„Pro dům v Brněnské musíme zjis-
tit stávající stav případných zájmů 
spolků. Já bych chtěl, aby ten dům byl 
multifunkční - mohl by mít využití 
pro knihovnu Domu dětí a mládeže, 
pro služby, pro úřad atd. Mohou zde 
vzniknout nějaké zasedací místnosti, 
kde se mohou realizovat pracovní sku-
piny a porady,“ doplnil Škarka. -lm-

Provoz městské 
tržnice se odkládá
Služby města Jihlavy s ohledem na 

trvající opatření vlády v době nouzo-
vého stavu nezahájí provoz městské 
tržnice, která se měla veřejnosti ote-
vřít ve středu dne 1. dubna. 

Případný náhradní termín otevření 
provozu bude oznámen s dostateč-
ným předstihem.  -lm-

Jihlavě chybí spolkový dům

Zastupitelé na svém jednání zvolili 
nového náměstka Petra Ryšku (ODS), 
který nahradil odstoupivšího Petra 
Laštovičku. Na tiskové konferenci ho 
představila primátorka Karolína Kou-
bová (Fórum Jihlava) veřejnosti.

Petr Ryška již dříve vykonával 
funkci pověřeného zastupitele pro 
sport a sportovní infrastrukturu. K 
tomu mu nyní přibyl rozvoj města a 
úsek strategií.

K uvolněnému radnímu Danielu 
Škarkovi (Fórum Jihlava) zastupite-
lé zvolili těsnou většinou hlasů dru-
hého uvolněného radního Jaroslava 
Vymazala (ODS). Bude mít na sta-
rosti dopravu a informační techno-
logie.

Primátorka také pohovořila  o nové 
městské společnosti, která má nově 
podpořit rozvoj cestovního ruchu 
ve městě. Na dotaz JN, zda je snaha 

Primátorka Jihlavy představila 
svého náměstka Petra Ryšku

PRIMÁTORKA Jihlavy na tiskové konferenci představila nového náměstka Petra Ryšku. Foto: Lubomír Maštera

navázat na historii Jihlavy, primátor-
ka řekla: 

„Nejkrásnější akcí, která se s tím-
to pojí, je Havíření. Těch možností je 
spousta, ať už ve využití centra, anebo 
využití přírody, která je kolem Jihlavy. 
Například na Rounku vznikl krásný 
prostor během minulého roku, kde se 
lidé můžou podívat na to, jak se dolo-
valo. Stříbro Jihlavu doprovázelo po ce-
lou dobu jihlavské existence, a myslím 
si, že to málo připomínáme, že Havíře-
ní jednou za dva roky je málo.“  -lm-
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Primátorka Karolína Koubová a 
náměstek Vít Zeman vydali spo-
lečné prohlášení, že od března žijí 
spolu. 

Prioritou pro oba zůstávají jejich 
děti a ujišťují občany, že tyto změny 
v osobním životě nemají a nebudou 
mít vliv na chod našeho města. 

„Žijeme v době, která přináší mno-
ho těžkostí a které se bytostně dotýka-

jí každého z nás. Stojíme před novými 
výzvami, na kterých závisí už nejen 
komfort našeho života, ale i život náš 
vlastní a životy našich blízkých. Chce-
me Vás tímto ujistit, že s plnou odpo-
vědností nám svěřenou budeme těmto 
výzvám čelit a že nepolevíme. Naopak 
s daleko větší razancí i pokorou bude-
me bojovat dál za naše město,“ uvádí 
se v prohlášení. -lm-

Multifunkční hala, která vznikne na místě stávajícího zimního stadionu, má stát 
přes miliardu korun. Na stavbu nového objektu si město vezme úvěr. Tyto infor-
mace představil jihlavským zastupitelům manažer výstavby nové haly a městský 
radní David Beke (ODS). Náklady zahrnují demolici stadionu, výkup posilovny 
a dvouletou podporu činnosti HC Dukla Jihlava. Zastupitelé vzali informaci na 
vědomí hlasováním, kterého se nezúčastnilo 10 zastupitelů za opoziční ANO. Ti 
předtím demonstrativně opustili jednání na protest proti vedení schůze. -lm-

Zastupitel Martin Hyský (ČSSD) 
považuje postup, při kterém získaly 
znovu možnost ubytování v projektu 
„Bydlení především“ dvě rodiny, které 
již v minulosti nadělaly městu dluh, za 
nespravedlivý. 

„Jsou to ti dva nájemci, kteří v minulosti 
městu neplatili nájemné a byty odevzda-
li, jak je napsáno v protokolu - ve zdevas-
tovaném stavu, tudíž bylo nutné dělat 
opravy řádově desetitisícové, v jednom 
případě byla nutná rekonstrukce. Mně 
to připadne poměrně nespravedlivé vůči 
těm, kteří své závazky, byť s obtížemi, pl-
nili,“ řekl na schůzi zastupitelů Martin 
Hyský. 

„Dovolím si přečíst odstaveček, který 
napsal zpracovatel radě města, která roz-
hodovala o schválení návrhu na uzavření 
nájemní smlouvy s výše uvedenými ucha-

zeči: - vzniká riziko dalších dluhů vůči 
městu Jihlava,“ doplnil Hyský.

Reagovala primátorka města Karolí-
na Koubová (Fórum Jihlava): 

„My jsme to projednávali a diskuze byla 
celkem bouřlivá, nicméně koncept Hou-
sing First znamená poslední šanci pro 
lidi, kteří jsou v tuhle chvíli bez domova. 
Musí souhlasit s tím, aby spolupracovali s 
neziskovými organizacemi, aby plnili to, 
co se po nich chce, aby se chovali řádně v 
tom bytě i ke svým sousedům. 

Ve chvíli, kdy to nesplní, tak v těch 
smlouvách mají doložku, ve které je na-
psáno, že je možné je okamžitě vystěho-
vat a oni jsou si vědomi toho, že toto je 
poslední šance. Věřím, že je to dostatečný 
bič, a pokud nebude možné s nimi dále 
spolupracovat, tak budou ze systému vy-
řazeni a už se do něho nedostanou.“ -lm-

Primátorka Koubová 

a náměstek Zeman žijí spolu

Dostali poslední šanciHala má stát 1,1 miliardy

Na to, aby letos mohlo dojít k rekon-
strukci ulice Romana Havelky, nemá 
město dostatek peněz. Vyplynulo to  
z jednání zastupitelstva města. 

Na rekonstrukci komunikace se ze-
ptal exprimátor Rudolf Chloupek z  
ČSSD. Město mělo na opravu ulice 
letos vyčleněno přes sedm milionů, 
jenže se zjistilo, že náklady na akci 
budou téměř o deset milionů vyšší. 

„Výrazný nárůst nákladů proti původ-
nímu předpokladu odboru dopravy je 

způsoben podstatně horším stavem pod-
kladních vrstev komunikace,“ vysvětlil 
zastupitelům vedoucí odboru dopravy 
Lubomír Dohnal.

Část ulice Romana Havelky spolu 
s kruhovým objezdem vlastní Kraj 
a ten hodlá opravit v ulici Romana 
Havelky novým povrchem asi sto-
metrový úsek. 

Zastupitelé schválili přesun peněz 
vyčleněných na opravu ulice Romana 
Havelky na jiné akce. -lm-

Oprava silnice R. Havelky 
bude podstatně dražší
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Pro onemocnění COVID 19 byla 
stanovena 14 denní karanténa. Po-
kud se ve výše uvedeném období 
projeví klinické příznaky (teplo-
ta, kašel, dušnost, dýchací obtíže, 
bolest svalů, kloubů), jste povinni 
kontaktovat svého praktického lé-
kaře telefonicky nebo mimo ordi-
nační dobu linku 112 a řídit se po-
kyny zdravotnických pracovníků.

Musíte dodržovat pravidla osob-
ní hygieny:

Důkladné a časté mytí rukou  ז
teplou vodou a mýdlem, případně 
dezinfekcí 

Při kašlání a kýchání si zakrý- ז
vat ústa jednorázovým kapesníkem, 
nikoliv rukou! (kapénky se pak 
mohou přenést dál), kapesník pak 
ihned vyhoďte

Hygienu rukou provádějte často,  ז
zejména po kontaktu se sekrety dý-
chacích cest, před jídlem a po použití 
toalety

Aby se zabránilo šíření infekce,  ז
nakládejte bezpečně s odpady (od-
padkový pytel vždy svázat, nenechá-
vat volně) 

dále:
často větrat ז
izolovat se v rámci domácnosti co  ז

nejvíce od ostatních členů rodiny.
čistěte a dezinfikujte často povr- ז

chy, jako jsou noční stolky, postelové 
rámy a další ložnicový nábytek 

Měňte častěji oblečení, ložní prá- ז
dlo, ručníky apod., které pak důkladně 
vyperte s běžným pracím prostřed-
kem na 60 – 90°C, poté důkladně 
usušte 

Zajištění nákupů, léků, venčení 
domácích mazlíčků, doporučená 
pošta:

nákupy, donášku léků apod. si za- ז
jistit telefonicky a položit po domluvě 
nejlépe za zavřené dveře

přebíraní poštovních doporuče- ז
ných zásilek jedině s rouškou a kon-
takt omezit na minimum (po nezbyt-
ně nutnou dobu)

pobyt na vlastní zahradě bez pří- ז
tomnosti dalších lidí je možný

venčení domácích mazlíčků zajis- ז
tit jinou osobou

v případě nutnosti ošetření u lé- ז
kaře, volat 155, upozornit na vydání 
karanténních opatření, vyčkat pokynů 

Co mám dělat, když nemám 
možnost zajistit si nákup, či venče-
ní domácích mazlíčků jinou oso-
bou a bydlím v panelovém domě: 

nepoužívat výtah ז
nakoupit v době, kdy je nejmenší  ז

pohyb osob – brzy ráno po otevření 
obchodu, případně v noci

dodržovat odstup min. 1 m od  ז
ostatních osob

důsledně dbát na hygienu rukou,  ז
nesahat si na nos, ústa apod. -lm-

Nouzový stav byl vyhlášen v Jihla-
vě 13. března. Od 19. března je všem 
osobám zakázán pohyb a pobyt na 
všech místech mimo bydliště bez 
ochranných prostředků dýchacích 
cest.

Jaká mám práva a povinnosti jako 
občan, když je nouzový stav ?

Co mohu

Mohu cestovat do zaměstnání  ז
nebo za účelem svého podnikání.

Mohu v případě důležité potře- ז
by cestovat za osobami blízkými.

Mohu pro sebe a rodinné pří- ז
slušníky zajišťovat základní život-
ní potřeby, jako je nákup potravin, 
léků, hygieny nebo potřeb pro zví-
řata.

Mohu cestovat v případě, že vy- ז
konávám činnosti jako je dobrovol-
nictví, sousedská výpomoc.

Mohu cestovat do zdravotnic- ז
kých zařízení, zařízení sociálních slu-
žeb, zařízení veterinární péče či do 
takovýchto zařízení doprovázet oso-
by blízké.

Mohu cestovat v případě neod- ז

kladných úředních záležitostí s ohle-
dem na provoz správních orgánů.

Mohu vykonávat povolání, kte- ז
ré spočívá v zajištění bezpečnosti, 
vnitřního pořádku, ochrany zdraví, 
zdravotní či sociální péče, individu-
ální duchovní péče, veřejné hromad-
né dopravy, rozvážkové a zásobovací 
služby a veterinární péče.

Mohu trávit čas v parcích nebo  ז
přírodě.

Mohu cestovat do a z místa, kde  ז
bydlím.

Mohu se účastnit pohřbů. ז

Co musím

Musím omezit pohyb na veřej- ז
ně dostupných místech na nutnou 
dobu.

Musím pobývat v místě svého  ז
bydliště s výjimkou případu uvede-
ných v kapitole ,,Co mohu?“

Musím omezit kontakt s jinými  ז
osobami na nezbytně nutnou dobu.

Musím mít při každém pohybu  ז
či pobytu na všech místech mimo 
své bydliště ochranný prostředek dý-
chacích cest. -lm-

Koronavirus má podobné příznaky jako chřipka nebo jiná respirační viróza, 
běžná v tomto období: zvýšená teplota až horečka, kašel a dušnost (zadýchá-
vání se).

Jde o kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem, z člověka na člověka 
po blízkém kontaktu.  Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýcha-
cích cest. Někdy je provázen ztrátou chutí. -tz-

Základní doporučení pro zdravé 
osoby:

Myjte si ruce mýdlem a teplou  ז
vodou (případně používejte anti-
bakteriální gely s obsahem alkoho-
lu)

Nedotýkejte se neumytýma ru- ז
kama obličeje

Vyhýbejte se většímu množství  ז
lidí

Vyhýbejte se těm, kdo jsou zjev- ז
ně nemocní akutní respirační viró-
zou

Snažte se udržovat vzdálenost s  ז
lidmi na cca 1,5 – 2 metry

Nepodávejte si s druhými ruku,  ז
nelíbejte se

Posilujte imunitní systém kvalit- ז
ní stravou a dostatečným množstvím 
vitamínů (zvyšte konzumaci ovoce a 
zeleniny, případně dodejte vitamín 
C, D), zařaďte do svého programu 
procházky v přírodě (v místech, kde 
není zvýšený počet lidí)

Doma často větrejte ז
Dopřejte si dostatečnou dobu  ז

spánku
Dezinfikujte mobilní telefony a  ז

klávesnice i myši u počítače

Jak se chovat  

při příznacích
Pokud se u vás objeví přízna- ז

ky chřipky či jiné respirační virózy, 
zůstaňte doma, zavolejte ošetřují-
címu lékaři a dodržujte jeho poky-
ny

Dejte zprávu do zaměstnání ז
Omezte na možné minimum  ז

kontakt s ostatními osobami
Nemoc vyležte, přijímejte hod- ז

ně tekutin, v případě potřeby lečte 
příznaky virózy volně dostupnými 
léčivy na horečku či kašel, odpočí-
vejte, používejte jednorázové kapes-
níky

Chovejte se ohleduplně ke své- ז
mu okolí. Dodržujte pravidla hygi-
eny a při kýchání či kašlání užívejte 
jednorázové kapesníky. V nouzi si 
zakryjte ústa paží nebo rukávem, ni-
koliv rukou.

Než navštívíte svého lékaře, nej-
dříve mu zavolejte.

Všechny návštěvy lékaře by měly 
být předem projednány telefonicky. 
Je to proto, že je ve zdravotnických 
zařízeních potřeba minimalizovat 
kontakt s ostatními lidmi.

Noste ústní roušku
Pokud jste dostali ústní roušku, 

měli byste ji nosit v případě, že po-
býváte ve stejné místnosti s jinými 
lidmi i v případě návštěvy lékaře. 

Pokud nemůžete nosit ústní rouš-
ku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi 
žijí, pokud jsou s vámi ve stejné 
místnosti.

Papírové kapesníky
Při kašli a kýchání používejte jed-

norázové kapesníky. 
Kapesníky odhazujte do plastové-

ho pytle na odpadky a okamžitě po 
jejich použití si umyjte ruce mýdlem 
a vodou (po dobu nejméně 20 se-

kund), opláchněte si je a důkladně 
osušte. 

Stejně tak pečující osoba pomáhá 
při dodržování tohoto pravidla oso-
bě, o kterou se stará.

Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pe-

čujete, pomáhejte při mytí rukou. 
To by se mělo provádět často a dů-
kladně mýdlem a vodou po dobu 
nejméně 20 sekund, poté si ruce 
opláchněte a důkladně osušte. 

Nedotýkejte se očí, nosu a úst ne-
mytýma rukama.

Vyhněte se sdílení  
domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, ku-
chyňské náčiní, ručníky, ložní prá-
dlo nebo jiné předměty), které 
jste vy nebo osoba, o kterou peču-
jete, použili, byste neměli sdílet s 
ostatními osobami ve vaší domác-
nosti. 

Po použití těchto předmětů je 
důkladně omyjte mýdlem a vo-
dou, k mytí nádobí a příborů lze 
použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by 
měly být uloženy v plastovém pyt-
li a vyprány, jakmile bude známo, 
že testy na COVID-19 jsou nega-
tivní. 

Pokud to není možné a musíte 
prádlo prát, přečtěte si další poky-
ny k manipulaci s prádlem níže.

Nezvěte si domů návštěvy
Pokud musíte mluvit s někým, kdo 

není členem vaší domácnosti, udě-
lejte to telefonicky.

Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domá-

cích mazlíčků. Pokud je to nevyhnu-
telné, myjte si ruce před a po kontak-
tu s nimi.

Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma 

prádlo, ještě než budou k dispozici 
výsledky vyšetření, vyperte ho po-
mocí pracího prostředku při nejvyš-
ší možné teplotě vhodné pro danou 
tkaninu. 

Vhodné jsou teploty nad 60 °C. 
Pokud je to možné, sušte a žehlete 
prádlo na nejvyšší možnou teplotu 
vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými 
materiály používejte jednorázo-
vé rukavice a plastovou zástěru a 
očistěte všechny povrchy v okolí 
pračky. 

Prádlo nenoste do veřejné prá-
delny. Po manipulaci se špinavým 
prádlem si důkladně umyjte ruce 
mýdlem a vodou.

Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a ka-

pesníků) od osoby v izolaci, by měl 
být uložen v plastovém pytli na od-
padky a po naplnění musí být pevně 
zavázán. 

Plastový pytel by pak měl být vlo-
žen do druhého pytle a zavázán a až 
poté dán do kontejneru na odpad.
 -lm-

Příznaky onemocnění koronavirem
Koronavirus: přinášíme vše potřebné

Základní rady, jak se chovat

Jak se chovat při nouzovém stavu

Karanténa a jak se v ní chovat
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Již brzy pro tebe
otevřeme zcela nové zážitkové
zákaznické centrum netbox store
v OC Březinky.

Máš se na co těšit!

Nově

Tvůj netbox

www  .netbox.cz

otevřeme!
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Vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy magis-
trátu Tomáš Koukal děkuje 
učitelům, zdravotníkům a 
dobrovolníkům. Je optimis-
tou, ale vyděsilo ho, jak jsme 
zranitelní.

Lubomír Maštera ז

Lze si představit, že kultura a tě-
lovýchova během pandemie po 
několik týdnů či měsíců neprobí-
há, člověk bez nich může žít. Se 
školstvím je to jinak – děti neodlo-
žíme na pozdější dobu. Co z toho 
vyplynulo pro vás?

To je velmi těžká otázka, každý má 
své nastavené hodnoty, své záliby a 
priority. Jsou lidé, kteří nemohou žít 
bez sportu a kultury a jsou lidé, kte-
ří dokáží žít bez školství. Ale pokud 
si někdo myslí, že dokážeme žít bez 
školství, tak říkám, že asi chvíli ano, 
ale ztratíme příliš mnoho. 

Proto chci apelovat na rodiče, aby 
si uvědomili, že to jsou jejich děti, 
které teď potřebují pomoc se vzdělá-
váním. A samozřejmě i na učitele/ky, 
aby přistupovali k zadáváním úkolů 
s rozumem. Dobře zvážili, co je nut-
né si osvojit ve vazbě na dovednosti, 
jaké děti potřebují a zvládnou. Vše 
špatné nás posouvá kupředu a teď se 
třeba konečně ukáže, co je opravdu 
potřeba se v českých školách učit a 
co je zbytné. 

Ta doba, kdy jsme na „uhelné 
prázdniny“ dostali naloženo přepsat 
sbírku úloh je dávno pryč. Myšleno 
samozřejmě obrazně, je všem jasné, 

Tomáš Koukal: Žijeme jako ve sci-fi filmu

že násobilka se musí nadřít. Teď se 
dominantně ve školách učíme komu-
nikovat jinak, než jsme byli zvyklí. 

Trošku mi to připomíná špatný 
sci-fi film. V podstatě ze dne na den 
jsme přeřadili na jiný level, přehod-
nocujeme systém vzdělávání a učíme 
se používat metody, které zmírní do-
pady toho, že děti nemohou chodit 
do školy. A to logicky přináší omyly 
a hledání. Buďme trpěliví.

Ukazuje se, že v omezeném pro-
vozu MŠ i ZŠ mohou během epi-
demie fungovat. Kde je ta hranice, 
co ještě lze zvládnout?

Tím, že jsou určené školy veřejných 
zřizovatelů k vykonávání péče o děti 
rodičů vybraných profesí, dokáže-

me situaci dobře zvládnout. Jenom 
připomínám, že v Jihlavě se jedná 
o pracoviště MŠ Mozaika https://
msmozaikaji.cz/ a ZŠ E. Rošického 
http://www.zsrosi.cz/ . To portfoli-
um vybraných profesí se sice průběž-
ně rozšiřuje podle toho, jak nabíhají 
potřeby o různé další profese, ale je 
to vše v udržitelném stavu. 

Situace by rozhodně byla diamet-
rálně odlišná, kdybychom měli za-
jistit provoz všech škol. Za mě jsou 
tyto učitelky a tito učitelé také ti 
novodobí hrdinové a patří jim velké 
uznání.

Předpokladem je dostatek ochran-
ných prostředků? Poučíme se pro 
příště?

Asi by bylo překvapením, kdybych 
tvrdil, že jsme měli dostatek ochran-
ných prostředků. Na takovou pande-
mii, jaká se rozpoutala, neměl nikdo 
dostatek ochranných prostředků. 

A mohu si tady klást otázku, zda 
jsme připravení na všechno, co při-
jde. Kdo může predikovat, jaký virus 
dorazí za rok nebo jak tento virus 
zmutuje? 

Ale jsem hrdý na to, že jsem Čech. 
To proto, že se dokážeme semknout, 
když je nám ouvej a držíme pospolu. 
Já s oblibou teď říkám: „Kdo nešije, 
není Čech!“ 

Jaké máte zkušenosti s lidskými 
reakcemi na situaci?

Nemám vyloženě špatné zkušenos-
ti s reakcemi na situaci. Možná je to 
i tím, že drtivá většina lidí pochopila 
vážnost situace a dvakrát měří a jed-
nou řeže, nežli něco vypustí ven. 

Ale na druhou stranu mě zvedá 

ze židle lehkomyslnost, naštěstí je-
dinců, kteří porušují pravidla a cítí 
se být supermany. Jim se možná při 
troše štěstí nemusí opravdu nic stát, 
ale mohou, ublížit jiným lidem, kde 
to nemusí končit dobře. A u těchto 
lidí bych v případě sankcí postupo-
val tvrdě a nekompromisně.

Ve výjimečných situacích se asi 
posiluje role vedoucích pracovní-
ků. Odpovědnost se zvyšuje a de-
mokratické principy mohou brz-
dit účinnost a rychlost provádění 
opatření. Jaké máte s tímto zkuše-
nosti?

Je to opravdu mimořádná situa-
ce a jak to v krizovém řízení chodí, 
řada demokratických principů jde 
stranou. Funguje to i teď a tady. Ale 
pokud to situace dovolí, nepřipra-
vujeme se o možnost využití demo-
kratických principů, ale radíme se a 
diskutujeme o připravovaných opat-
řeních.

Jak se s epidemií vyrovnáváte vy 
sám? Co si zatím berete jako nej-
větší zkušenost?

Nerad si to přiznávám, ale vyděsi-
lo mě, jak jsme strašně zranitelní. A 
myslím si, že nejsem sám. 

Jak jsem sledoval v televizi, co se 
děje na druhé straně zeměkoule a 
najednou jsme v tom taky. Opakuji 
se, mám rád sci-fi a vážně by mě ni-
kdy nenapadlo, že zažijeme něco po-
dobného. 

A největší zkušenost? Je ta dobrá. 
A zase se budu trochu opakovat, že 
táhneme za jeden provaz! A doká-
žeme se těšit z maličkostí. Já určitě! 
Tak se držte, Jihlaváci!

TOMÁŠ KOUKAL, vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy magis-
trátu

Opatření proti koronaviru postihla 
také zubní pohotovosti. 

V Kraji Vysočina probíhá zubní po-
hotovost ve všedních dnech v jedné 
centrální ordinaci společnosti Deka-
Dent v Habrech na Havlíčkobrod-
sku. 

Zubní pohotovost je zde určena 
pouze pro akutní pacienty.

Provozní doba centrální zubní po-
hotovosti v Habrech, Sázavská 427, 
je ve všední dny od 8 do 14 hod. O 
víkendu neslouží.

Telefon na pohotovost je 
777730557. 

Počínaje nedělí 5. dubna až do 
odvolání bude zajištěna víkendo-

vá pohotovost (soboty, neděle) v 
centrální ordinaci v Jihlavě ve Sto-
matologickém centru ARTDENT, 
Vrchlického 50. A to od 8.00 do 
12.00. 

Podmínky, které musí pacienti do-
držovat:

- chodit v roušce
- ohlašovat se předem telefonicky 

na tel. 567331666 od 7.30 daného 
dne

- poplatek 90,-Kč
- v recepci budou max. 4 pacienti 2 

m od sebe
- ostatní čekající musí zůstat venku 

nebo v autě (proto telefonické ohla-
šování předem!) -lm-

Zubní pohotovost v Habrech,  
víkendová pohotovost v ArtDentu

Vyhlášení nouzového stavu a stra-
chu z koronaviru začali masivně 
zneužívat také tzv. šmejdi. Využíva-
jí toho, že se lidé bojí nákazy, stejně 
tak černých scénářů ohledně ekono-
mického dopadu. 

Za falešnou vidinou nižších cen 
energií nabádají energetičtí šmejdi 
spotřebitele ke změně dodavatele. 
Využívají tak krizové situace a vola-
jí především bezradným seniorům, 
kterým nabízejí možnost uspořit 
díky údajně rekordně velkému po-
klesu cen energií.  Tento pokles cen 

se však zatím nekoná a konat nemů-
že. Prodejcům pak stačí vymámit 
po telefonu pouze souhlasné ano a 
smlouva je platná. Vyvázat se z ní 
pak bývá velice drahé. 

Z nouzového stavu v ČR těží i dal-
ší šmejdi, kteří se nyní zaměřují na 
prodej roušek či respirátorů po tele-
fonu. Ti cílí zejména na seniory. 

Podobná situace je v posledních 
dnech na internetu, kde řada pod-
vodníků nabízí předražené roušky či 
respirátory, které často zákazníkům 
ani nepošle.  -lm-

Nenechte se oklamat šmejdy

DOTAZY JEN PRŠÍ. Výmluvnou fotografii o tom, jak vypadá vytíženost v měst-
ském callcentru k informacím o epidemii nám poslal člen Horáckého fotoklubu 
Jihlava. Foto: Jakub Koumar

Městské callcentrum  
je stále v plné pohotovosti
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Že středověké město bylo s hygie-
nou asi poněkud na štíru, to tušíme. 
Některé podrobnosti o tom, jak se 
špínou větší města bojovala pomocí 
placených profesí, jsou otřesné.

Odpad
Na ulici se vyhazovalo kde co až 

do renesance. Uklízelo se větši-
nou jen před jarmarkem, mršiny 
odvážel pohodný. Málo se ví, že tou-
to nechutnou prací byl pověřen i kat 
nebo vězni. Pro ně to byla obdoba 
dnešních veřejně prospěšných prací.

Úklid odpadků také nikoho nelá-
kal - ulice musel svého času čistit 
jen kat se svými pacholky, zatímco 
zbožný měšťan se měl špinavé práce 
vyvarovat. 

Sami měšťané úklid před domem 
brali jako ponižující a raději nechali 
mršinu ležet. 

Vedení měst bojovalo s hygie-
nou, smradem a odpady ve městech 
pomocí nařízení, často pod hroz-
bou obrovských pokut. Většinou 
však to byl marný boj.

Jedno takové nařízení přikazovalo 
využít deště a shrnout svou špínu a 
smetí k sousedovi a stylem domino 
se jí zbavit až za hradby. Toto platilo 
až do 17. století i například v Lon-
dýně a Praze.   

Jak vypadaly ulice
Pouze hlavní ulice byly rovné, ty 

postranní připomínaly úplný chaos. 
Uprostřed ulic tekla či stála stoka, 
často se takhle do jedné ulice vešly i 
dva „potoky“ po krajích. 

Chodci samozřejmě chodili mimo 
ně, i tak se ale brodili v odpadcích. 
Metaři nestačili na úklid, velmi 
mírně jim v tom pomáhala hejna 
luňáků a vran, která se snášela do 
odpadků.

Chodníky původně neexistovaly, 
ráno se z oken vylévaly nočníky, po uli-
cích pobíhala domácí zvířata a drůbež 
se hrabala v hromadách hnoje.

U zdí domů bylo složeno dřevo a 
suroviny určené ke zpracování řeme-
slníky (kůže apod.). Zlepšení stavu 
ulic u nás nastalo až po Třicetileté 
válce.

Situace Londýna byla dána tím, 
že zhruba od počátku normanské 
vlády se ve městě začalo projevovat 
přelidnění, nicméně dlouho trva-
lo, než metropole začala růst přes 
hradby (de facto původní římské) 
či přírodní překážky (řeky, nejen 
Temže). 

Ještě ve 12. století měl sice Lon-
dýn méně obyvatel než v římské 
době, nicméně i tak to bylo asi 75 
tisíc lidí. - lm-

Středověké město  
plné otřesných profesí
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CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ. Překvapení čekalo pana Miloslava Liškáře z Třeště a 
jeho dceru Natálku. Stali se 3,5 miliontými návštěvníky Vodního ráje. „Jedná se o 
součet všech návštěvníků, kteří přišli do kryté i venkovní části aquaparku za celou 
dobu jeho fungování. Jako hlavní cenu dostal šťastný výherce roční předplatné na 
vstup do Vodního ráje a upomínkové předměty,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
Martin Málek. V letošním roce Vodní ráj vstoupil již do dvacáté sezóny svého provo-
zu. Foto: Lubomír Maštera

Na Vysočině vlaky a autobusy nyní 
cestujeme nově v rámci Veřejné do-
pravy Vysočiny. 

Jízdenky jsou přestupní a stejné na 
vlak i autobus.

Jízdenky vám dávají možnost vy-
užít libovolný spoj za stejné jízdné, 
pouze mají časové omezení. 

Komplikací je, že tarif VDV se ne-
vztahuje na všechny autobusové spo-
je, především ty, které jsou výhradně 
pod záštitou měst a obcí. 

Ve vlacích také platí standardní ki-
lometrový tarif, ten ale bude výhod-

ný pouze pro držitele slev u ČD.
Pro seniory a studenty zůstávají v 

platnosti slevy na jednu čtvrtinu pů-
vodní ceny. 

Při cestách mimo region zůstávají v 
platnosti ceny Českých drah. 

„Cenu jízdného si můžete zjistit na 
webových stránkách kraje Vysočina v 
sekci Veřejná doprava Vysočiny/Tarif 
VDV,“ řekla mluvčí Kraje Vysočina 
Jitka Svatošová. 

Podle jejích slov kraj počítá také se 
zapojením městské hromadné do-
pravy do systému. -lm-

Oslava na Vodním ráji

Od března platí nový  
systém dopravy

SVĚTOVÝ TANEČNÍ POHÁR. Počátkem března se v jihlavském Domě kultury uskuteč-
nila kvalifikace ke světové taneční soutěži Dance World Cup 2020 (DWC). Do soutě-
že se přihlásilo na 900 tanečníků ze 46 škol z celé ČR a 4 škol ze Slovenska. DWC je 
jedinečná světová taneční soutěž pro amatérské tanečníky, které se každoročně účastní 
na 12 tisíc mladých z celého světa. Soutěží v různých tanečních žánrech: v klasickém 
baletu, moderním tanci, jazz dance, show dance, stepu, street dance/hip hop, národ-
ním tanci a tanci se zpěvem. Letos se finále DWC má uskutečnit na konci června v 
Římě. Foto: Lubomír Maštera

Mládí tančilo v Jihlavě

Řešení stability porušené skalní 
stěny v ulici Mlýnská se protahuje. 
Důvodem je složitost prací. 

O ně se zajímala zastupitelka Bože-
na Kremláčková (KSČM). 

„Vzhledem k tomu, že k situaci došlo 
již v lednu loňského roku, tak mně při-
padá, že se řešení strašně vleče,“ vyjá-
dřila se zastupitelka na březnovém 
jednání zastupitelstva.

„Znovu přehodnocujeme způsob zá-
chrany a stabilizace skalní stěny,“ řekla 
vedoucí odboru rozvoje města Alena 
Kottová. 

Město nechalo udělat nový znalec-

ký posudek na to, jak to řešit, proto-
že původní řešení bylo, aby se celá 
skála zajistila sítí a valem.

„Je tam ale skalní převis, který podle 
specialistů nevydrží dlouho, tak nám 
bylo doporučeno ten skalní převis od-
vrtat a potom to řešit bez něj zasíťová-
ním,“ řekla Kottová.

Podle ní je důležité, aby se neza-
sahovalo vůbec nebo minimálně do 
hřbitova. 

Město chce také před opravou 
směnit pozemky tak, aby bylo jedno-
značné, který pozemek patří městu a 
který panu Dobrovolnému. -lm-

Padající skála na Mlýnské 
počítá s náročnější opravou

Město chce za půl milionu korun 
v domě Gustava Mahlera přestavět 
kavárnu, která je nyní zavřená, na 
vstupní prostor domu. 

Uvedla to primátorka Karolína 
Koubová.

„Úprava spočívá především v tom, 
že už tam nebude kavárna. Těch ka-
váren bylo několik a žádná se neuživi-
la. Chceme udělat vstupní prostor pro 
dům Gustava Mahlera. 

Vzhledem k tomu, že nás čekají příš-
tí rok oslavy Gustava Mahlera většího 
rázu, tak věříme tomu, že to tomu po-
může. 

To návštěvnické centrum by mělo být 
otevřené i lidem, kteří nechtějí navští-
vit jenom dům Gustava Mahlera, ale 
celkově se podívat po Jihlavě,“ řekla 
primátorka.

Návštěvnické centrum má být vět-
ší, aby sloužilo domu Gustava Ma-
hlera, kultuře a i budoucí příspěv-
kové organizaci, která tam ale sídlit 
nemá. 

„Bude sídlit na Bráně, nicméně určitě 
ty prostory bude využívat. Jak víte, ten 
prostor je dlouhodobě prázdný a je po-
třeba se zamyslet nad tím, aby to bylo 
využívané,“ doplnila Koubová. -lm-

Kavárna v DGM se neuživila, 
vznikne návštěvnické centrum
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Až po naší uzávěrce přišla tisková zpráva města, že advokátní kancelář Ban-
ský – Helmová (AKBH) vypověděla smlouvu o zastupování města v nepří-
jemném a letitém sporu o vodu se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAKem).

Po volbách na podzim roku 2018 byl pověřen vodohospodářskou téma-
tikou města bývalý náměstek Petr Laštovička (ODS). Ten v rozhovoru pro 
Jihlavské listy v červenci 2019 řekl, že se seznámil s vedením sporu, a uvedl: 

„Musím jednoznačně říct, a budu si za tím stát, i kdyby mě žalovali všichni 
právníci, že jsou to loupežníci a nepoctivci a plantážníci. Volil bych jiná slova, 
kdyby mi to dovolovalo svědomí. S těmi loupežníky, to bych obhájil u každého 
soudu, protože takhle nám vybydlovat majetek a do takhle rozsáhlého majetku 
investovat za deset let dva miliony korun do jeho oprav, tak to je úplně směšné.“

V červnu 2019 však nastal obrat o 360 stupňů. Petr Laštovička to vysvětlu-
je jiným stylem komunikace se SVAKem, protože prý chce, aby spolu obce a 
města v tomto kraji vycházely v dobrém.

Potom po více než jedenáctiletém zastupování města advokátní kancelá-
ří Radka Ondruše (AKRO) vybralo vedení města AKBH. Ta se seznamuje 
se spisem o vedení sporu v rozsahu desetitisíců stran, za rekonstrukci spisu 
město platí AKBH asi jeden a půl milionu korun. Další milion a půl vyplácí 
město za vypracování strategie a dokumenty Memoranda se SVAKem o vzá-
jemném neútočení do konce letošního roku.

V únoru letošního roku však Petr Laštovička rezignuje na funkci náměstka 
primátorky, zastupitele města a pozastavuje také členství v ODS. Důvodem 
rezignace je podle vyjádření města nesplacený dvoumilionový osobní dluh, 
ale ukazuje se v mediích také napojení na AKBH, kdy město zastupující ad-
vokátní kancelář  pracuje také pro Laštovičku.

Advokátní kancelář Banský – Helmová se pak stává terčem kritiky zastupitelů 
na své letošní březnové schůzi, když mají schválit dodatek k Vodárenskému me-
morandu - více k tématu přinášíme na str. 10 tohoto vydání JN. 

Pikantní na sporu je, že s kritikou AKBH vystupuje nejrazantněji koaliční 
zastupitel Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava). Téměř dvou a půl hodinová 
ostrá diskuze končí demonstrativním odchodem deseti opozičních zastupi-
telů za ANO 2011 z jednání.

Výsledkem celé kauzy je další změna advokátní kanceláře. Primátorka Kou-
bová ji vysvětluje jako logické vyústění celé situace, kdy vedení města mělo v 
posledních týdnech s AKBH na řadu věcí rozdílný pohled. 

Z výše uvedeného vyplývá rozhodnutí o změně advokátní kanceláře jako 
správná věc. Město jako klient nemůže mít rozdílné představy o způsobu za-
stupování s advokátní kanceláří.

Z pohledu občanů Jihlavy se může zdát působení AKBH jako vyhozené 
peníze, ale nezapomínejme – AKBH stála za změnou kurzu ve vedení sporu 
města se SVAKem v podobě Vodárenského memoranda. 

Ten rozděluje nyní zastupitele města na dva takřka početně stejné tábory s 
diametrálně odlišným hodnocením správnosti nové vodohospodářské stra-
tegie. 

Bude jistě zajímavé sledovat, na jakou stranu se přikloní nová advokátní 
kancelář. Protože se nehraje o drobné, ale o stamiliony a možná miliardu.

 Lubomír Maštera

Komentář

Z dopisů redakci

Další změna advokátní 
kanceláře je správná věc

Epidemie bezesporu zasáhne do 
ekonomiky Jihlavy. Možnými dopa-
dy se zaobírá zastupitelský klub za 
ANO 2011, který k situaci vydal ná-
sledující zprávu:

Vzhledem k současné nelehké si-
tuaci s koronavirem a vyhlášenému 
nouzovému stavu v ČR je více než 
jasné, že růst HDP bude daleko niž-
ší, než se původně očekávalo. 

Ministerstvo financí ČR predikova-
lo v lednu 2020 růst HDP pro letoš-
ní rok ve výši 2 %. Nyní někteří eko-
nomové mluví dokonce o tom, že se 
česká ekonomika dostane do recese. 
Záleží na tom, jak se bude nákaza 
vyvíjet a jak dlouho budou omezení 
trvat. Příjmy do obecních rozpočtů 
ze sdílených daní tak budou o mno-
ho nižší, než se plánovalo. Přitom 
daňové příjmy představují nejdůle-
žitější zdroj financování obcí. 

Pro rok 2020 byly Zastupitelstvem 
města Jihlavy schváleny v rámci roz-
počtu příjmy ve výši 1 155 865 tis. 
Kč a výdaje ve výši 1 264 683 tis. Kč. 

Saldo je tak více než 108 000 tis. Kč. 
Co se týká daňových příjmů, ty 

jsou schváleny ve výši 936 148 tis. 
Kč a ve srovnání s rokem 2019 jde o 
nárůst více než 9 %. 

Bohužel, tento nárůst příjmů se 
v roce 2020 nemůže v žádném pří-
padě naplnit. Výhodu budou mít ti, 
kteří budou dopředu připraveni. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí za-
čít intenzivně pracovat na hledání 
úspor a zbytných výdajů v rozpočtu 
statutárního města Jihlavy. 

Zastupitelský klub hnutí ANO 
spolu s celou opozicí nebyl pro 
schválení schodkového rozpočtu 
pro rok 2020. Ale to je v tuto chvíli 
vedlejší. 

  Richard Šedivý,
 člen Zastupitelstva města Jihlavy
 člen Finančního 
 výboru ZM Jihlava 

(Plné znění tiskové zprávy ANO 
2011 uvádíme na webu Jihlavských 
listů v rubrice Váš politik u zastupi-
tele Richarda Šedivého.)

Opoziční ANO hledá úspory
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Primátorka Koubová nevyslyšela  
argumenty opozičních zastupitelů

Ostré střety zastupitelů se 
rozhořely na březnové schůzi 
zastupitelstva. Důvodem byla 
snaha koalice prodloužit me-
morandum se Svazem vodovo-
dů a kanalizací (SVAK) o vzá-
jemném neútočení do konce 
roku. Zastupitelé za ANO do-
konce na znamení nesouhlasu 
opustili schůzi.

Lubomír Maštera ז

Současné vedení města v minulém 
roce zhodnotilo stav vedení sporu o 
vodohospodářský majetek se SVA-
Kem jako neuspokojivý, odvolalo 
vedením sporu advokátní kancelář 
(AK) Ondruš a pověřilo zastupová-
ním města AK Bánský. 

Se SVAKem uzavřelo město me-
morandum o vzájemném neútoče-
ní a zastupitelé měli na své schůzi 
schválit dodatek o prodloužení doby 
tak, že do konce roku 2020 na sebe 
nebude město a SVAK útočit, ale 
budou hledat řešení.

Prvním problémem se ukázal sa-
motný materiál k dodatku, který do-
stali zastupitelé k prostudování až v 
pátek odpoledne – schůze se konala 
v pondělí. Podkladový materiál ob-
sahoval celkem 57 stran textu.

„Je to obrovský amatérismus cpát na 
poslední chvíli do zastupitelstva další 
body. Takovou závažnou věc bych nerad 
projednával pod tlakem, je to nepřijatel-
né,“ okomentoval zařazení dodatku na 
schůzi Zdeněk Faltus (ANO 2011).  

„Protistrana se k textu dostala ve 
středu, my jsme ve čtvrtek od nich zpět 
dostali stanovisko, i proto vy jste výsled-
ný text dostali až v pátek,“ zdůvodnila 
pozdní dodání podkladů primátorka 
Karolína Koubová (Fórum Jihlava). 

„Pokud tento dodatek a tuto dohodu 
dnes podepíšeme, tak máme určitou 
právní jistotu pro rok 2020 a máme 
možnost do konce června řešit vypo-
řádání, jak majetkové, tak finanční a 
máme klid na to, abychom se s proti-
stranou domluvili,“ zdůvodnila snahu 
koalice schválit prodloužení memo-
randa se SVAKem primátorka.

V diskuzi zaznělo:
:Daniel Majer (ANO 2011) ז
Já se nestačím divit. Za posledních 

pět let sporu si osobně myslím, že po-
zice našeho města ve sporu vůči proti-
straně je podle mého soudu výhodná. 

Po mnoha letech nějakého právního 
kursu, který jsme tady všichni drželi, jste 
se najednou rozhodli pro novou právní 
kancelář. To významně poškodí naše 
město finančně.

:Jaromír Kalina (KDU-ČSL) ז
SVAK nám dobrovolně nevydal ani 

kousek trubky, ani kus kanalizace a 
ani peníze. Vždycky to bylo na základě 
toho, co jsme si vydobyli soudně. Kde 
berete víru, že se nyní domluvíte? 

Jímá mě hrůza, protože se tím pádem 
vzdáváme našich právoplatných náro-
ků. Není žádný důvod pro to, aby měli 
Jihlaváci podstatně vyšší cenu vodného 
a stočného, kterou jim takto vnucujeme. 

Audit ministerstva zemědělství do-
ložil, že VASka nadhodnocuje cenu 
vody. Rozdíl 29 Kč oproti 12 Kč nebo 

14 Kč, které platí v jiných částech kraje 
Vysočina pro cenu vody je rozdíl, který 
by stál za to, aby byl doložen.

 Karolína Koubová (Fórum ז
Jihlava): 

Vyrovnávání majetku a financí bude 
předmětem dalšího jednání. Pokud se 
nedohodneme, jedeme dál cestou soud-
ních sporů, tak jak to bylo nastavené. 
My v tuto chvíli budeme dávat na stůl 
to, co chceme, VAS s SVAK přijdou se 
svými požadavky a budeme řešit vy-
rovnání, tak jak by mělo vypadat po 
roce 2021. 

Za těch sedm let soudního sporu si-
tuace eskalovala. Máme řadu zastave-
ných investic, nemůžeme opravovat sil-
nice a kanalizaci. Spousta Jihlavanů se 
ptá - ten chodník je v dezolátním stavu, 
proč ho neopravíte? My říkáme, pod tím 
chodníkem je kanalizace 60 let stará, 
není naše a my na to nemůžeme. Je to 
absurdní situace, která trvá už dlouho. 

V rozhodnutí Krajského soudu v Brně 
jasně padlo, že pokud nezačneme s pro-
tistranou jednat o dohodě, tak je možné, 
že se budeme soudit velmi dlouho a že k 
dohodě vůbec nebudeme schopni dojít. 

:Daniel Majer (ANO 2011) ז
V obchodním styku je normální, že 

se protistrany neshodnou a v takovém 
případě se soudí klidně i 15 let.

Nám svazek „zapomněl“ vrátit náš 
majetek a zcela bezostyšně na něm hos-
podaří a utrácí příjmy, které patří na-
šemu městu. To se na mě nezlobte, ale s 
takovýmto partnerem se moc vyjedná-
vat nedá.

Se zoufalstvím pozoruji tu změnu 
kursu, který jste tady nastolila. 

Já osobně nedůvěřuji nové advokátní 
kanceláři, kterou vedení města naja-
lo. Domnívám se, že AK Ondruš tady 
odvedli podle mého soudu dobrou prá-
ci. Dávám na vědomí, že jsem si najal 
právní kancelář, kterou samozřejmě 
platím ze svého, a budu určitě pečlivě 
zkoumat, zdali nevznikla našemu měs-
tu škoda z této nemorální a naprosto 
nevýhodné smlouvy.

 Karolína Koubová (Fórum ז
Jihlava):

Chápu to dobře, že pokud nepřepra-
cujeme ty materiály, tak budete řešit se 
svými právníky naši trestněprávní od-
povědnost? 

:Daniel Majer (ANO 2011) ז
Pokud dojdu k tomu, že tady něja-

kým rozhodnutím tohoto zastupitel-
stva městu vzniká škoda způsobená 
vaším zaviněním, tak ano, v tomto 
konkrétním případě se budu snažit 
z toho vyvinit já sám a věřím, že se 
ke mně přidá celá řada kolegů z opo-
zice. 

:Jaromír Kalina (KDU-ČSL) ז
Ve zprávě ministerstva zemědělství z 

roku 2012 se říkalo, že SVAK od oby-
vatel Jihlavy vybral 230 milionů Kč na 
vodném a stočném. Dneska už je to mi-
nimálně 300 milionů, co vybírá z vod-
ného stočného a vůbec nevrací Jihlavě, 
jinými slovy, my jsme sponzoři všech 
okolních obcí. Přitom ale máme stejné 
nároky, platíme stejné vodné a stočné, 

ale nedostáváme z toho nic na obnovu 
vodovodů a kanalizací. 

Navíc nám zablokoval SVAK i vo-
dojem Bukovno, pokud potřebujeme 
někam dostat vodu a odkanalizovat 
nějaké území, tak v tuhle chvíli je to 
záležitost, která je nereálná. 

V některých oblastech velmi citlivě 
pociťují jak firmy, tak obyvatelé nedo-
statečné tlakové pásmo nebo tam ne-
může býti přidána voda.

Já neznám investici, kterou my by-
chom zablokovali SVAKu anebo VAS-
ce, ale znám aspoň dvacet akcí zablo-
kovaných z jejich strany, které se týkají 
rekonstrukce vodovodů a kanalizací.

 :Petr Paul (SPD) ז
Když si vezmu, že ta voda dneska 

stojí kolem stovky, tak se dostávám za 
ty celé roky k částce dobře přes jednu 
miliardu, která by měla být investová-
na do oprav a dalších investic do vodá-
renské infrastruktury. Já se ptám, kde 
je ta miliarda?

Kdo to zavinil, kde je politická od-
povědnost těch subjektů, kteří do SVA-
Ku vlezli? My tam měli dva delegáty a 
58 % podílu, kde ty peníze jsou? Může 
někdo odpovědět? 

:Radek Popelka (ANO 2011) ז
Kdyby nebylo uzavřeno memoran-

dum, tak už pravděpodobně krajský 
úřad ve správním řízení rozhodl o vy-
dání majetku a nemuseli jsme se zabý-
vat touto dílčí dohodou. 

 Miroslav Tomanec (Fórum ז
Jihlava):

Já se tou problematikou zabývám 10 
let a chtěl bych říct, že nic není černobí-
lé. Advokát pan Ondruš dosáhl oprav-
du fenomenálních úspěchů.  Dosáhl jed-
noznačného přiznání majetku s právem 
hospodaření v hodnotě 340 milionů, do-
sáhl toho, že nám byl vyplacen podíl na 
účasti ve SVAKu ve výši 120 milionů, 
dosáhl toho, že nám byl přiznán podíl 
ve výši 50 milionů  na jiné společnosti. 
Ale pak protistrana vyměnila své práv-
níky a nyní jsme v patové situaci. 

Z toho důvodu je z mého pohledu vel-
mi dobré, že se pokusilo vedení města 
udělat takovouto zásadní změnu kursu.

Ale podle mého názoru to nemůžeme 
udělat s advokátní kanceláří Bánský, 
která nás nyní zastupuje. My nemáme 
ani kontury toho, jak se s námi oni chtějí 
bavit, jak se bude vyvíjet ta základní do-
hoda. Kancelář prostě z mého pohledu 
dosud odevzdala naprosto neadekvátní 
práci s tím, že dodneška nemáme žád-
nou strategii dalšího postupu, nevíme, 
co si můžeme dovolit, nemáme vybalan-
cované základní záležitosti ani nároky. 

:Pavel Šlechtický (KSČM) ז
Tak pan Tomanec tady naprosto str-

hal advokátní kancelář, kterou si koalice 
vybrala. Samozřejmě to nemůže zůstat 
bez odezvy, takže žádám radu města, 
aby to projednala a nějakým způsobem 
další zastupitelstvo informovala. 

:Daniel Majer (ANO 2011) ז
Myslím si, že se při rozhodování po-

třebují spolehnout na svého právního 
zástupce. Co vyšlo najevo propojení 
bývalého náměstka za ODS Petra Laš-

tovičky s touto právní kanceláří, mně to 
připadá jako bizarní. 

Přece dnes nesvěříme takovýto ma-
jetek do rukou lidí, kteří se to ještě do-
dneška učí? Pokud to prohlasujeme, 
tak to skončí, paní primátorko, tím, 
co jsem naznačoval - žalobou. Zvažte, 
jestli chcete být zodpovědní za to, co se 
tady odehraje.

Připadá mi neuvěřitelné, že se město 
takovýmto způsobem stará o svůj ma-
jetek a že město navrhuje tak ostudný 
a hanebný dokument.

:Jaromír Kalina (KDU-ČSL) ז
To opravdu zahodíme všech těch sedm 

let, protože oni se chovali obstrukčně, 
nevydali nám dobrovolně vůbec nic? Já 
vás všechny prosím, abyste hlasovali v 
zájmu občanů Jihlavy.

:Daniel Majer (ANO 2011) ז
Navrhoval bych, abychom teď uděla-

li přestávku, měli možnost se poradit v 
zastupitelském klubu, co s tím budeme 
dělat dál.

:Božena Kremláčková (KSČM) ז
Já jsem tedy byla původně rozhod-

nutá, že budu hlasovat pro, protože si 
uvědomuji, že ta situace je velice zá-
važná. Ale po tom, co jsem tady slyšela, 
jsem nabyla dojmu, že opravdu by bylo 
dobré, abychom si udělali přestávku a 
nehlasovali teď hned.

 Karolína Koubová (Fórum ז
Jihlava):

Právě proto, že tu zodpovědnost cí-
tím velmi silnou, tak je  nutné mini-
málně tento bod dát hlasovat, vyjádřit 
se k tomu, jestli budeme s protistranou 
schopni sednout k jednomu stolu, řešit, 
co bude dál. Je to naprosto zásadní pro 
investice, pro finance, pro vypořádá-
ní dalších věcí, já u těch jednání jsem a 
vím, o čem mluvím. Jsem si naprosto jis-
tá, že děláme dobrou věc. 

:Jaroslav Vymazal (ODS) ז
Ten odpor vydat nám ten majetek 

je proto tak velký, protože jsou za tím 
obrovské peníze, které městu unikají a 
město tím trpí. 

Ten, kdo nám nevydává  majetek, je  
SVAK a ten je tvořen starosty. A ti sta-
rostové přece mají nějaké svědomí a i 
já doufám, že se nám podaří s nimi do-
mluvit, takže já jsem pro podporu to-
hoto materiálu. 

ז ז ז
Marné bylo volání opozice o pře-

stávku, primátorka dala hned  hlaso-
vat. Návrh byl schválen 20 hlasy. Za 
Fórum Jihlava, ODS a ŽIJEME JIH-
LAVOU hlasovali všichni pro (7, 6 
a 4 hlasy). Z opozice podpořila ma-
teriál KDU-ČSL dvěma hlasy ( Josef 
Kodet a Martin Laštovička, za KSČM 
hlasoval pro Ladislav Vejmělek. Proti 
bylo 10, zdrželo se 5, nehlasovali 2.

Na protest poté zastupitelé za 
ANO 2011 opustili jednání. „Náš 
zastupitelský klub se o přestávce do-
hodl na protestu proti způsobu vedení 
této schůze. Byly naprosto opomíjeny 
připomínky zastupitelů, kteří navrho-
vali pauzu v jednání, což je bod, který 
má být hlasován bez další diskuze,“ 
řekl Radek Popelka.
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Advokátní kancelář Bánský-Hel-
mová (AKBH) vypověděla spolu-
práci s městem Jihlava. 

Město proto jedná s novou místní 
advokátní kanceláří, která by měla 
Jihlavu komplexně zastupovat.

„Vedení města Jihlavy mělo v po-
sledních týdnech s AKBH na řadu 
věcí rozdílný pohled, takže rozvázá-
ní spolupráce je logickým vyústěním 
celé situace,“ vysvětlila primátorka 
Jihlavy Karolína Koubová. 

Podle ní si vedení města uvědo-
muje, že Jihlava nyní stojí před zá-
sadní dohodou ohledně vodohos-
podářské infrastruktury, a je proto 
nezbytné, aby byla v tuto chvíli v 
plné síle.

Je proto ustanovena pracovní 
skupina složená z klíčových úřed-
níků magistrátu, zástupce JVAK a 
zástupců jihlavské advokátní kan-

celáře Pánek Beránek Melichar 
(AK PBM). 

Je to advokátní kancelář, se kte-
rou město již v minulosti mnoho-
krát spolupracovalo, a to i ve vě-
cech týkajících se JVAKu.

Ve věci plánovaného ukončení 
vodohospodářských sporů nyní 
město připravuje podklady pro 
finanční a majetkové vypořádá-
ní a také dohodu dvou vlastníků, 
včetně plateb za vodu předanou a 
převzatou, úpravnu vody Hosov a 
hledá se i způsob provozování vo-
dohospodářské infrastruktury od 
1. 1. 2021. 

„Vyjednávání bychom chtěli ukon-
čit v červnu, dohodu musí schválit 
zastupitelstvo,“ upřesnila Karolína 
Koubová. Město Jihlava za služby 
AKBH celkem zaplatilo 3,8 milio-
nu. -lm-

AK Bánský končí, město 
zaplatilo 3,8 milionu

Březnová schůze zastupitelstva rozdělila zastupitele do dvou táborů. Jedni 
chtějí co nejvíce architektonických studií, aby mohli sladit vzhled a funkč-
nost města, jiní argumentovali tím, že projekty rychle zastarávají a když ne-
jsou na realizaci peníze, jde o zbytečnou investici.

Zeptali jsme se:

Současné vedení města má zájem na vypracování placených architek-
tonických studií různých částí města. Má to smysl, když na brzkou reali-
zaci pravděpodobně nebudou finance?

Bez studií nelze město rozvíjet
Naopak. Je velmi důležité a zodpo-

vědné takové studie zpracovávat a ově-
řovat, co to či ono území/prostor/, 
budova umožňují, kolik by to stálo 
investičně, kolik provozně i jaký by ta-
kový zásah měl společenský dopad na 
fungování města. 

Bez analýz, a tak já zejména studie 
chápu, není možné žádné vize potvr-

zovat či vyvracet a není pak tedy možné město kvalitně, hospodárně a funkč-
ně rozvíjet. 

Nespoléhal bych se jen na intuici, protože zásahy ve městě jsou nákladné 
a často ovlivní město na desítky až stovky let. Bez ohledu na 4letý politický 
cyklus zastupitele je toto třeba mít na paměti a plánovat uvážlivě.

Studie ano, ale na volební období
Architektonické studie jsou potřeb-

né pro další projektování investic. Z 
nejvýznamnějších a nejdražších jsou 
studie nové zimní haly, dopravní ter-
minál, úpravy Masarykova náměstí. 

Co si vzpomínám byly zpracovány 
studie území Kosova, Handlových 
Dvorů, Havlíčkovy ulice, Sídliště I., 
úpravy okolí řeky od Jánů k Pražskému 

mostu, využití části bývalé Modety.
V dlouhodobějším investičním plánu města je velká řada potřebných in-

vestic. Na všechny v brzké době  finance jistě nebudou. Hodně bude záležet,  
zda na halu za miliardu budou zajištěny dotace, nebo ji bude město platit z 
úvěru. 

Z těchto důvodů bychom měli  úsporně hospodařit i s placenými  studiemi 
a různými analýzami. Soustředit se na zbývajících dva a půl roků tohoto vo-
lebního období. 

Na další volební období připravit projekty, které nebudou zpochybněny 
příštím vedením města, tak jak tomu bylo v minulém roce s projektem spol-
kového domu u Vrchlického ulice.  

Projekt k „Dělňáku“ jsou vyhozené dva miliony
Nelíbí se mi praxe s architektonic-

kými projekty v těch případech, kdy 
nejsou v dohlednu žádné peníze na ta-
kovou městskou investici a kritizoval 
jsem to jak na finančním výboru, tak 
na posledním zastupitelstvu. 

Příkladem je právě zadání zpracování 
projektu revitalizace náměstí před Děl-
nickým domem v Jihlavě. Nazval jsem 

takové projekty - „projekty do šuplíku“.
Kritika je svaté právo opozice. Nechť vedení města řekne, kolik si město ne-

chalo za posledních dvacet let vypracovat podobných projektů a za jak velké 
částky a kolik investic se podle oněch projektů vůbec zrealizovalo. 

Co třeba zimní stadion? Nakonec se vezme jiný architekt a na předešlé se 
zapomene. Je to snad jinak? 

K oněm dvěma milionům na projekt náměstí u Dělňáku se táži: jsou na to 
vůbec v nějakém dohlednu peníze a nebo je to zase projekt  „do šuplíku“? 

Má Jihlava v dohlednu dalších cca 20 mil. určených na revitalizaci plochy 
u Dělňáku? Máme před sebou velké investice -zimákem se město zadluží na 

15 let, chceme revitalizovat nám. TGM, co dopravní terminál, chce se letiště 
(?), dávají se peníze na nutné opravy domů typu Mincovna, na opravy ulic 
atd. atd. 

Nebylo by lepší za 2 mil. opravit  ve městě  kus mizerné dlažby? Na investici 
před Dělnickým domem v dohlednu žádné konkrétní peníze nevidím a jestli 
někdo o nich má přehled, ať to řekne. 

Přichází fenomén „koronavirus“ a myslím si, že „možná nějaké“ peníze na 
akci „náměstí u Dělňáku“ se rozplynou v nutných škrtech kdesi v nedohled-
nu a onen projekt za dva miliony k tíži městské kasy, bude-li požadován, stej-
ně skončí „v šufleti“, tak jako jiné projekty před ním. 

Současné vedení nevyužívá investiční plán
Město potřebuje určitou vizi svého 

rozvoje, k tomu vždy sloužil a slouží 
zásobník projektů. 

V minulém volebním období byl 
jako nadstavba tohoto zásobníku vy-
tvořen takzvaný „Mayerův“ investiční 
plán, který jasně stanovil hranici, na 
co ještě město má a co už je dalece nad 
jeho finanční možností. 

V kontextu těchto faktů je zadávání dalších a dalších studií jen tak do záso-
by, zcela neopodstatněný výdaj.

Dalším faktem, který mluví proti jejich přehnanému množství, je jejich kva-
lita a hlavně aktuálnost. 

Studie, které nejsou přímo navázány na následnou projektovou dokumen-
taci, jsou často jenom zhmotněním snů týmu autorů a to bez vazby na plat-
né normy a legislativu a v konečném důsledku jsou pro město jako investora 
prakticky nepoužitelné.

Rozvojové studie by měl dělat magistrát
Je evidentní, že současný Útvar měst-

ského architekta není schopen rozvo-
jové studie zpracovat, je tedy potřeba 
najmout externího dodavatele. 

Připomněl bych však, že řada studií 
již byla zpracována i veřejně projedná-
na (např. Sídliště I.). 

Než zpracovávat stále dokola nové 
studie, je potřeba dovést do stádia pro-

jektu k realizaci (nebo alespoň stavebního povolení) několik projektů a naplá-
novat jejich realizaci. Je nutné být připraven i pro možnost případných dotací.

Zastupitelé rozděleni. Pro jedny studie 
nezbytností, pro druhé vyhozené peníze

Otázka pro politické kluby na duben

Rudolf Chloupek, 
ČSSD

David Beke, ODS

Radek Popelka, 
ANO

Pavel Šlechtický, 
KSČM

Petr Paul, SPD
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Položili jsme otázku psycho-
ložce z psychiatrická ambulance 
pro dospělé v Jihlavě Kristýně 
Drozdové - Jak zvládat izolaci 
během koronaviru? Její odpo-
věď nás příjemně překvapila. 
Otiskujeme v plném rozsahu.

-lm- ז

Nebe
Nebe bylo docela modré bez jedi-

ného mráčku, slunce svítilo statečně 
i přes mrazivý vzduch. Ulice skoro li-
duprázdné. Na parkovišti na náměstí 
postávalo jen pár aut. 

Vybírala jsem si z bankomatu ně-
jakou hotovost, když jsem zaslechla 
podivný nepatřičný zvuk, jako by se 
spouštěl místní rozhlas. Tenhle zvuk 
znám z dětství od babičky, která byd-
lela na malé vesnici v Polabí. Ale tady 
na náměstí v Jihlavě mně přišel ně-
jak nepatřičný. Potom se z amplionu 
ozval hlas, který sděloval těm několi-
ka lidem kolem, aby dodržovali zákaz 
vycházení bez zakrytí nosu a úst. 

V hlavě mi rezonovala jen ta část 
věty: Dodržujte zákaz vycházení. Na-
jednou se mi srdce prudce sevřelo 
zvláštním druhem bolesti. Trvala jen 
chvilku. To mrazivé poledne na vylid-
něném náměstí se mi vrylo nesmaza-
telně do paměti. 

Není to koronavirus, kterého se bo-
jím. To, před čím mám respekt a čeho 
se já sama obávám, je prudká změna 
mých stereotypů, věcí, na které jsem 
byla dlouho, dlouho zvyklá. 

Nezažila jsem omezení v protekto-
rátu, ani po únoru čtyřicet osm, ani 
v srpnu šedesát osm. Něco se mění. 
Jsou na nás kladena nebývalá ome-
zení, nemůžeme se volně pohybovat, 
většina našich běžných strategií, jak 
zvládat stres, je naprosto vyřazena 
z provozu. 

Kdo si chodil na pivko, nemůže si 
zajít do své oblíbené hospůdky. Kdo 
si chodil zaběhat, vězí doma. Kdo žil 
jen pro svou práci, je usazen v poho-
dlném home office, a to v tom lepším 
případě. Děti, které objevovaly svět a 
život ve škole a ve městě, sedí doma 
za počítačem nebo chytrým telefo-
nem. 

Každá krize, každá prudká změna 
v sobě nese i zárodek něčeho nového, 
každá krize má v sobě potenciál pro 
změnu.

V krizi se mění vnímání času, pro 
jednoho se čas zpomalí nebo zasta-
ví, pro jiného letí jako splašený. Věci, 
které byly smysluplné, přestávají dá-
vat smysl. Mění se okolnosti, mění se 
kontext. Doba je naplněná emocemi, 
které mohou ukazovat cestu. Nebo se 
v nich můžeme ztrácet. 

K tomu, abychom své emoce doká-
zali dobře využít, potřebujeme funkč-
ní a aktivní rozum. V těžkých dobách 
se stává, že jsme zaplaveni emocemi 
natolik, že nedokážeme povolat do 
zbraně naše racionální přemýšlení o 
situaci. 

Co dělat, abych si udržela emoce na 
uzdě? Co si počít, abych emoce ne-
potlačovala a aby mne naprosto ne-
převálcovaly? Co dělat, abych mohla 
uslyšet hlas svého rozumu?

Emoce
Ve společnosti se občas objevuje 

představa, že emoce mají jen děti a 

Psycholožka Kristýna Drozdová nabízí řešení

že jako dospělí bychom měli všechno 
zvládat pěkně v klidu. Kdo to tak ne-
dělá, je jaksi v nepořádku. Věřte mi, 
taková představa je lichá. 

Emoce nás utvářejí od začátku do 
konce, v obdobích krizí si to může-
me krásně uvědomit. Nejen děti mají 
strach, i my dospělí se můžeme bát, 
můžeme mít úzkost, můžeme mít 
vztek, můžeme být úplně bez sebe 
nejistotou. Emoce nám mohou hod-
ně pomoci, pokud je umíme využít. 

Emoce strachu, která byla vyvolána 
prvními zprávami novinářů o nákaze 
v Číně, vedla mnoho lidí k tomu, že si 
nakoupili ochranné pomůcky a des-
infekci. Takže emoce strachu vedla 
k tomu, že se zabezpečili. Zabezpeču-
jeme se vlivem emoce strachu i tím, 
že naprostá většina z nás nosí roušku 
a myje si důsledněji ruce. Emoce se 
učíme prožívat a regulovat tak, aby 
nám sloužily (jako v příkladech výše) 
a aby nás nepřeválcovaly, abychom 
neupadli do záchvatů úzkosti, kdy se 
jen třeseme strachy a sledujeme na-
růstající čísla nemocných. Většina lidí 
mi v ambulanci říká: „Já už ta čísla ani 
nesleduju.“ 

Myslím, že je to zdravý mechanis-
mus, kterým regulují emoce, aby je 
docela nezaplavily. Jiný způsob, jak 
regulovat své negativní emoce, je 
možnost mluvit o tom, co se se mnou 
děje, co prožívám. Někdy máme 
představu, že bychom tomu druhé-
mu měli něco poradit a měli mu ně-
jak pomoci. V takových situacích po-
máháme už jen tím, že tam sedíme a 
posloucháme, co nám daný člověk 
sděluje. 

Máme jedinečnou příležitost stát se 
svědkem toho, že nám druhý otevírá 
svoje nitro, jako by nás pozval do své 
blízkosti. Často stačí, že jen poslou-
cháme a slyšíme. Pomáhá nám to nést 
tíhu emocí v těžkých dobách. Ka-
pacitu k tomu slyšet jeden druhého 
máme všichni. Naslouchejme hlav-
ně svým dětem a seniorům. Pro ně 
je tato doba velmi těžká, i když to na 
nich mnohdy není vidět.

Struktura dne
Většina našeho času během dne 

byla podřízena práci, škole, krouž-
kům, koníčkům. Pravidelné činnos-
ti dávaly našemu dni řád. V krizích 
se řád má tendenci rozpadat. Pokud 
chceme obrazně řečeno najít cestu 
z labyrintu, musíme mít v ruce nějaké 
klubko, kterým si značíme cestu. 

Taková červená nit, jíž se můžeme 
vždycky držet v temnotách, je náš 
denní řád. Pravidelně vstávám, ráno si 
zacvičím. Někdo si dá sprchu, ustele 
si postel (i když by vůbec nemusel), 

připraví si v pravidelný čas snídani. 
Dopoledne se snažím naplnit prací, 

dobročinnou pomocí nebo úklidem 
domácnosti. Děti se připravují do ško-
ly. Naplňuje mne radostí, jak se někteří 
učitelé a televize dokázali statečně po-
stavit k vyučování na dálku, k úkolům 
pro děti. Kvalita vyučování teď není ani 
to nejpodstatnější, děti neztrácejí řád 
dne, neztrácejí kontakt se svými uči-
teli, se svou školou, se spolužáky. Mají 
svou červenou nit do labyrintu.

Pohyb 
Máme ideální možnost, jak zařa-

dit pravidelný jednoduchý pohyb do 
svého denního režimu. Neříkali jsme 
tolikrát: „Já bych i cvičila, ale nemám 
na to čas. Nedostanu se do posilov-
ny, nestihnu žádný pravidelný trénink 
v cvičebním studiu. Nevím, jestli bych to 
zvládl“. 

A najednou se čas a prostor pro tě-
lesný pohyb objevil. Jak cenné mi 
dnes mohou připadat krátké procház-
ky do lesa nebo parku, kterým jsem 
dříve nevěnovala ani kapku pozor-
nosti. Jak cenné může být chvíli dý-
chat docela čerstvý vzduch v klidném 
podvečerním lese. Ideální cvičení je 
zároveň i čas pro sebe a pro mé tělo. 
Zaslouží si, abych ho protáhla, abych 
s ním hezky zacházela. Dlouhou dobu 
jsme ho používali jako nástroj, neu-
stále jsme někam běhali, něco nosili, 
nebo někde shrbeně seděli za počíta-
čem nebo volantem automobilu. 

Naše krásné tělo je nesmírně cenný 
nástroj, který jsme dostali do vínku. 
Máme jen jedno, tak ho opatrujme 
a dopřejme mu šetrný pohyb každý 
podle svých možnosti. Na sociálních 
sítích naleznete mnoho online lekcí 
jógy, pilates nebo úplně nejjedno-
dušších dechových cvičení. Šťastní ti, 
kdož běhají a jezdí na kole. 

Humor a jiné  
věci než virus

V mém životě jsou některé věci a 
situace, které nemohu změnit. Mohu 
ovšem změnit svůj pohled na ně. 

Úzkost není vlastností dané situace 
nebo věci, která nás zúzkostňuje. Úz-
kostný je náš pohled na danou věc. 

Můžeme respektovat vážnost situa-
ce, a přesto si z ní někdy můžeme dě-
lat legraci. Baví mě sledovat kreativitu 
lidí, kteří si vymyslí vtípek a pošlou 
ostatním, aby je rozveselili. Baví mě, 
jak i těžká věc najednou ztratí velkou 
část své tíže. 

Humor je podle mne naší největ-
ší evoluční devizou a zachovali si ho 
lidé i ve velmi těžkých dobách. Po-
řád se ještě můžeme těšit, že až tohle 
těžké období poleví, zase si s kamará-

dy vyjdeme, zase budeme svobodně 
chodit do práce. Věci se zase rozběh-
nou, možná jiným směrem než dříve, 
ale rozběhnou, zase se volně nadech-
neme.

Nedokončené a nové 
projekty

Dnes je bezvadný čas na dokonče-
ní všech projektů, které ležely ladem. 
Nedopletla jsem čepici, chutě do ní - 
čím složitější vzor na pletení, tím lépe. 

Byla jsem na zahradě a hrabala jsem 
listí a trávu, ze všech tří obydlených 
směrů kolem naší zahrady se ozývalo 
řezání, bušení a cvakání kleští. 

Muži dokončovali své odložené 
projekty, konečně na ně měli čas. Na-
plňovalo mě to ohromnou radostí, že 
kolem mě je spousty aktivních lidí, 
kteří ani v domácím omezení nesedí 
s rukama v klíně. 

Chtěli jste přebrat staré oblečení a 
přerovnat skříně, začněme dnes. Máte 
neuspořádané a nepopsané fotografie 
v počítači a vždycky jste si chtěli udě-
lat pořádek, dnes klidně můžete. 

Chtěli jsme se naučit něco úplně no-
vého, co třeba už nikdy nepoužijete? 
Nevadí, každá nová činnost stimuluje 
náš mozek k tomu, aby nově propojo-
val nervové buňky. 

V mozku se uvolňují růstové fak-
tory a množí spojení mezi neurony. 
Každé učení přebudovává náš mozek, 
každá přestavba vašeho mozku vede 
k tomu, že bude flexibilnější a lépe se 
bude adaptovat na změny. Každé uče-
ní, nejen ve škole, aktivuje a cvičí náš 
mozek a nadto vede k radosti z toho, 
co jsme se naučili.

Pozitivní stránky
Máme před sebou jedinečnou pří-

ležitost, jak zvolnit, jak si udělat čas 
sami na sebe, na své nejbližší. Mů-
žeme se za sebou ohlédnout, zeptat 
se, jak jsem doposud žil nebo žila, a 
čemu jsem přikládal nebo přikládala 
váhu, čeho se v životě mohu zříci ane-
bo naopak, co je mi natolik cenné, že 
si bez toho život nedovedu představit. 
Máme možnost pro usebrání, zklid-
nění a přemýšlení, takovou, jakou 
jsme doposud nikdy neměli, nepro-
marněme ji. 

Máme možnost se lépe poznat 
se svými partnery, rodiči a dětmi. 
V psychoterapiích často lidé mlu-
ví o tom, že na sebe nemáme tolik 
času, kolik bychom potřebovali, že 
nemám prostor pro sebe, že si nero-
zumíme, že spolu neumíme vychá-
zet. Můžeme to vidět a můžeme to 
změnit. Může se stát, že zjistíme, že 
na takovou blízkost nejsme připrave-
ni. Může se stát, že se budou množit 
konflikty, které dříve zapadly kdesi 
ve shonu dní. Buďme proto trpěliví a 
tolerantní. 

Máme možnost vidět, jak propojení 
mezi sebou jsme. Že žádná lidská by-
tost není jen ostrov sám pro sebe. My 
lidé tvoříme síť společenství. V tom-
to společenství jsme zranitelní, ale 
zároveň v něm tkví i naše síla a to, že 
zvládneme odolávat změnám. 

Každý pomáhá, jak umí a může. 
Někteří pomáhají tím, že šijí roušky, 
jiní tím, že jezdí nákladními auty, co 
převážejí zásoby, senioři pomáha-
jí svou disciplinovaností, maminky 
tím, že se starají o své děti. 

 Kristýna Drozdová

 ILUSTRAČNÍ FOTO: Lubomír Maštera
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� Ke sběru exkrementů
Nenapadlo by mě psí potřebu po 

našem psovi nezvednout. Ale. Když 
to zvednete – ujdete i x kilometrů, 
než najdete koš do kterého to hodit. 
To se pak nemůžete divit, že to mno-
zí nezvedají. 

Dorostenec nebude chodit po měs-
tě s pytlíkem a v něm mít „hov..“. Pro-
tože jsme trvale s našim psem a po-
řád i na cestách, musím vyzdvihnout 
přístup města Znojmo. Ve městě na-
jdete sloupek s košem a pytlíky kaž-
dých poctivých 50 m v celém centru 
i na sídlištích. Vždy plné pytlíků a 
vysypané koše. 

Jak to, že to někde jde, a u nás ne? 
V Jihlavě vím asi o dvou místech, 
kde se dají pytlíky utrhnout, ale vět-
šinou stojany mají vybrané, protože 
naši velmi přizpůsobiví spoluobčané 
v nich nosí svačiny do školy.

Že psi dělají nepořádek? Ano tro-
chu, ale podívejte se, jak to vypadá 
po Vysočinafestu – to bylo zase v ale-
jích nablito. Lidi jsou daleko horší.

� Ať se pán přestěhuje – na samotu
Pán, co mu vadí počůraný žlutý 

sníh, může umístit na rohy trávníků 
velké kameny a kolem nich štěrk. 
Zde si pejsci budou psát své pese-

Z dopisů redakci

Praktické informace

mesky, a bude mít svůj trávník v 
zimě sněhobílý a v létě čistý a zelený 
do té doby, dokud nepřijedou kon-
cem května ze SML se sekačkami, 
nevyholí trávník na výšku 1cm, aby 
jim to tak rychle nevyrostlo, a pak 
celé léto koukáme na holou hlínu, 
protože už není dostatek mírných 
vytrvalých srážek, aby to do zelena 
vyrostlo, jako v posledních 5 letech. 

Pak se nemůžeme divit, že je město 
horké, když se ráno slunce opře do 
hlíny, namísto aby prvních pár ran-
ních hodin vysychala rosa zachycená 
v trávníku….

Práva a potřeby začínají a končí 
právy těch druhých. Všichni mají 
právo na prostor, co sdílíme. Proč 
nevyhovět druhým, a tím udělat 
dobře i sobě. 

Pokud má pán tak urputný vztek na 
své spolubydlící, má vždy možnost té 
volby si najít jiné bydlení. I když je tu 
možná déle, ale on je nespokojený. 

Zde plyne potřeba situaci změ-
nit. Půjde-li na samotu, nebude ho 
nikdo prudit. Může si pořídit i psa, 
zjistit, co na tom tolik jeho sousedů 
vidí dobrého, a možná ho pes naučí 
lidskosti a nebude myslet jenom na 
sebe. Majitel psa R. W.  
 ( Jméno a adresu redakce zná)

Pořídila pěkný snímek

Bylo to před tím velkým větrem. Byla jsem s pejskem na procházce na silni-
ci u  rybníka. Vypadalo to moc pěkně a trvalo to chvíli. Mám to i natočené. 

 Foto: Marcela Veverová

Chtěla bych poukázat na stav sídlišť, volných ploch ve městě Jihlavě. Neu-
stále se poukazuje na nedostatek vody, špatného ovzduší atd., šetřete vodou, 
vysazujte stromy apod.

Zároveň čteme, jak se město snaží vytáhnout občany do města, renovace 
náměstí...

Proč ale město nezačne jednoduše od sídlišť, kde lidi žijí? Kde se denně dí-
vají z okna? Proč sídliště vypadají jako velké zelené plochy, kde se jen seče 
trávník? 

Co tak vysadit stromy mezi ty rozpálené paneláky, kvetoucí keře, byliny a 
květiny přímo na sídliště s posezením? Kde květiny, různé spektrum keřů a 
stromů bude přímo vybízet jít se projít či posedět si jen tak před domem. 

Jeden příklad za všechny - viz foto. Holé nic…
To už se rovnou můžeme zabetonovat a hlásat, jak kanály odvádíme vodu a 

psát, co všechno děláme pro prostředí. Kdyby aspoň volnou louku nechali...
Stačilo by málo. A myslím, že by i sami občané  přiložili ruku k dílu.

PS: Podívejme se za hranice našeho města, i v obcích vysazují volně květi-
ny...jen Jihlava si vytasí pár květináčů na magistrátu a tím skončí.

Proč sídliště vypadají jako 
velké zelené plochy?

V redakční poště nám občas kon-
čí i praktické informace, o které se s 
vámi rádi podělíme.

Na moly a larvy platí zima 
Moli jsou postrach šatníků. Všich-

ni se bojíme malých motýlků, kteří 
se tak rádi prokousávají naším oble-
čením. Dírky po molech mají nepra-
videlný tvar, takže je můžete celkem 
snadno určit. 

Abyste předešli jejich řádění, zavěs-
te si do skříně past na moly, odpuzu-
jící sáčky nastříkané sprejem nebo 
repelentem proti molům. 

Pokud zjistíte, že se do vašeho šat-
níku skutečně pustili moli, vyperte 
veškeré oblečení a vyčistěte vnitřní 
stěny skříně. 

Nebo můžete oblečení zmrazit, 
nízké teploty spolehlivě zabijí všech-
ny moly i larvy. Levandule nebo mý-
dlo umístěné ve skříni také chrání 
před škůdci.

Jak vyčistit mikrovlnku? 
Mikrovlnná trouba šetří spoustu 

času a zároveň i peníze, jelikož nám 
umožňuje dojídat zbytky jídla a nevy-
hazovat je. 

Ovšem každodenním používáním 
se v ní hromadí spousta nečistot, kte-
ré pro nás představují spoustu zdra-
votních rizik. 

I když víme, že její čištění už tak 
jednoduché není, je potřeba jej pro-
vádět pravidelně. 

A aby to pro vás nebyla nervy drá-
sající činnost, máme pro vás snadný 
tip, jak na to.

V podstatě stačí jediné – umístěte 
do mikrovlnky misku s octem, vo-
dou a s plátky citrónu. Zapněte na 3 
minuty na nejvyšší stupeň a čekejte 
na zázrak, který přijde po chvíli. 

Směs v misce uvolní vlhkost a 
umožní připečené zbytky jídla snad-
no odstranit. Následně spotřebič vy-
třete vlhkým hadříkem.  -lm-

rAdoSt poHledět. Sídliště Březinova je nejen osázené a udržované, ale také 
pěkné na pohled. Za domem Březinova 93 – 97 je tato zajímavá výsadba.
 Foto: Lubomír Maštera

Ad Opravdu sponzoruje město zájmovou skupinu  
majitelů psů (JN březen 2020)

 Čtenářka JN A. Špačková
 (Uveřejněné příspěvky vyjadřují názory čtenářů – pozn. redakce).

Není sídliště jako sídliště

Kam to jde, tam se stromy snažíme 
dávat, bohužel sídliště jsou protkaná 
hromadou inženýrských sítí a ty ne-
dovolují, abychom nad nimi a v jejich 
ochranných pásmech stromy sázeli. 

Stromy nemůžeme sázet ani v blíz-
kosti domů, protože to pak vyvolává 
velký odpor obyvatel, kteří je chtě-
jí kácet a mnohdy je i zničí, protože 
se bojí stínění. A přirozeně nesázíme 
stromy ani do plochy hřišť, kde ne-
mají co dělat. Už ze samotné zaslané 
fotky je vidět, že kde to jde, jsou vý-
sadby realizovány.

Keře se rovněž snažíme sázet, v 
mnoha případech se však stávají ná-
sledně místem, kde se hromadí od-
padky a které slouží i jako noclehár-
na pro lidi bez domova, a lidé pak 
žádají o jejich odstranění proto, že se 
cítí ohrožení. 

No a květinové záhony do sídlišť 
nedáváme a nebudeme dávat, pro-

tože jejich doba přežití bývá velmi 
krátká a náklady na ně jsou příliš vy-
soké. Dáváme je tedy na místa, kde 
je velký pohyb osob a tím i zajištěná 
jakási „veřejná kontrola“. Takovým 
místem bohužel sídliště Horní Ko-
sov rozhodně není.

Snažíme se stromy a keře sázet na 
všechna místa, kde to jen trochu jde 
a je to smysluplné. Uvítáme tedy, 
pokud ten, kdo má takový podnět, 
přijde přímo za námi. Pak můžeme 
probrat konkrétní lokality a pokud 
společně najdeme místo, kde je vý-
sadba vhodná a smysluplná, určitě ji 
tam rádi dáme. 

A budeme jen rádi, pokud nám 
místní obyvatelé pomůžou v péči 
o ni, protože dopěstovat strom je v 
současné době opravdu problém.

 Katarína Ruschková,
 vedoucí odboru životního 

 prostředí magistrátu

Stromy sázíme, kde je to možné
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Už to poroste
Těšíte se, jak se vše již  
brzy zazelená? Nová sezóna  
je za rohem. Vše potřebné pro  
zelenou zahrádku, balkon nebo  
terasu najdete na plastia.eu
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