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TENISCENTRUM V ZÁJMU POZORNOSTI. Teniscentrum Jihlava slouží mladým tenistům i veřejnosti. Nyní má problémy s 
hospodařením i přístupem druhého největšího akcionáře. Město, kterému společnost patří, zvažuje, jak dál. Svoji roli hraje i 
poloha areálu v lokalitě Českého mlýna. (Více na str. 6 a 8). Foto: Lubomír Maštera 

V letošním roce oslavíme 111 
let od zavedení MHD v Jihla-
vě. Vedení města připravuje 
oslavy výročí a hodlá udělat 
z hromadné dopravy hlavní 
způsob přesunu po městě.

Lubomír Maštera ז

Pro návrat cestujících zpět do MHD 
po epidemii město připravuje propa-
gační kampaň v souvislosti s dodáv-
kou 15 zcela nových vozů a rozšíře-
ním nabídky přímým spojením MHD 
z Březinek na zastávku Kaufland do 
blízkosti Českého mlýna.

„Od poloviny září bude do provozu 
nasazeno 10 nových trolejbusů a pět 
autobusů. U trolejbusů jde o rozšíře-
ní počtu vozů v souvislosti s připravo-
vaným zajížděním trolejbusové trakce 

do Pávova a přes Rantířovskou ulici do 
Horního Kosova,“ řekl uvolněný rad-
ní Jaroslav Vymazal (ODS) na tisko-
vé konferenci v nejmodernějším jih-
lavském autobusu.

U autobusů jde o náhradu starších 
ojetých vozů Karosa a Iveco. Vzhle-
dem k jejich stavu a dalším okol-
nostem budou pravděpodobně ode-
vzdány k ekologické likvidaci. „Naši 
předchůdci tehdy neřešili ekologii, ale 
tuto éru zahájily tramvaje s elektric-
kými motory. Uvažujeme o zachová-
ní jednoho autobusu Karosa B 952 k 
muzejním účelům,“ upřesnil Vymazal.  

O víkendu 19. - 20. září poprvé 
vyjede prodloužená linka C ke Kau-
flandu a město uspořádá oslavy 111 
let MHD v Jihlavě spojené s oblíbe-
nými jízdami historických vozů.  

„Naše vozy začaly jezdit daleko přes-

něji, mají minimální zpoždění, dá se 
jezdit načas. Kde je právě teď váš spoj, 
najdete klidně i v mobilu při čekání na 
zastávce v online mapě MHD,“ popsal 
situaci ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy (DPMJ) Radim Rov-
ner.

„MHD se stává daleko rychlejším 
druhem dopravy. Doprava s DPMJ 
by se měla do budoucna stát oprav-
du rychlou, bezpečnou a hlavně eko-
logickou možností, jak se přepravit po  
Jihlavě,“ dodal Rovner. V současné 
době probíhají také podle Vymazala 
přípravné práce na výstavbu rozšíře-
ní tramvajového vedení směrem do 
Bosche a na nasazení nových parci-
álních trolejbusů (ekologických, u 
trolejbusů bezemisních čistě na elek-
třinu a u autobusů nízkoemisních na 
CNG).

MHD ve městě má být nejrychlejší 
a nejekologičtější dopravou

Maximálně 15 žáků 
ve třídách

Žáci prvního stupně nebo devátých 
tříd ZŠ  nastoupili do výuky. Probíhá 
ve skupinách po 15 dětech, žáci musí 
držet rozestupy a dodržovat základní 
hygienická opatření.

Roušky se nosí ve společných pro-
storách, jako jsou chodby, toale-
ty nebo šatny. Výuka je naplánová-
na individuálně, zrušena je tělesná 
výchova.

Rovněž se otevřely dveře mateř-
ských škol. Podle vlády se ome-
zení do 15 dětí ve třídě na školky 
nevztahuje a třídy lze spojovat do 
větších skupin. Zároveň nemají děti 
ani pedagogové povinnost nosit při 
vyučování roušky, povinná je však 
důkladná hygiena a dezinfekce pro-
stor a vyučovacích pomůcek.  -lm-

Rekonstrukce 
mostu přes potok
Most přes Koželužský potok, kte-

rý se u City Parku vlévá do řeky Jih-
lávky, se nyní nachází ve špatném 
technickém stavu. Rekonstrukce za 
1,1 milionu potrvá dva měsíce, kvů-
li stavebním pracím bude omezený 
provoz na křižovatce ulic Křižíkova a 
Tovární mezi City Parkem a doprav-
ním hřištěm.  -lm-

Radní dají víc 
peněz na kulturu

Ze 100 na 200 tisíc navýšili jihlav-
ští radní podporu pro malé kulturní 
programy pro letošní rok. Žádosti 
lze podat do maximální výše 30. tisíc 
korun. Podle tiskové zprávy města je 
možné žádosti o dotace posílat do 
5. června do 14 hodin.  -lm-



 STRANA 2 Aktuality JN – ČERVEN 2020

Krátce

Pozvánka

Zastupitelstvo města Jihlavy 

proběhne ve středu 23. června 
buď v aule VŠ polytechnické,  
nebo jednací síni magistrátu, 
termín zahájení bude určen.

Celý průběh bude přenášen on-line 
na webu města.

Vítání občánků
V souvislosti s koronavirovou pan- �
demií jsou nadále pozastaveny ob-
řady vítání občánků. Termín pro ob-
novení obřadů je stanoven na září.

Jubilanti
Jsou obnoveny výjezdy komise  �
pro občanské záležitosti spojené 
s gratulací a předáním dárkového 
balíčku 90letým a starším obča-
nům města Jihlavy.

Dárci krve
Slavnostní oceňování bezpříspěv- �
kových dárců krve koncem května 
bylo odloženo. 

Akce zrušeny
Vzhledem k pandemii koronaviru  �
a jejího vlivu na situaci ve školství 
jsou téměř všechny termíny zruše-
ny. Pro bližší informace je nutné 
obrátit se na konkrétní střední či 
vyšší odbornou školu.

Pravidla sňatků
Účastní se jen snoubenci, dva  �
svědci, odávající, matrikář a další 
osoby tak, aby celkový počet osob 
nebyl vyšší než 100 osob.

Pravidla mší
Bohoslužby se ve stejný čas účastní  �
nejvýše 100 osob, účastníci boho-
služby dodržují minimální rozestupy 
2 metry mezi sebou, s výjimkou čle-
nů domácnosti, účastníci bohoslužby 
si před vstupem do bohoslužebného 
prostoru povinně dezinfikují ruce.

Vyzvali podnikatele
Město vyzvalo podnikatele a živ- �
nostníky, aby se svěřili s problémy 
v rámci pandemie COVID-19. Na 
základě výstupů poté bude podni-
kat další kroky pro jejich podporu.

Dobrovolnické centrum 
Po dvou měsících skončila činnost  �
jihlavského dobrovolnického centra. 
Nahradila ho Oblastní charita Jihlava.

Zalévací vozy
Zálivka v Jihlavě - třikrát denně až  �
3,5 kubíků vody. Důvodem je mi-
nimum sněhových srážek. Letos 
vyjížděly zalévací vozy města už 
od dubna. 

Sběr kol a brýlí
Jihlava znovu spustila sběr kol a  �
brýlí pro Afriku. Nepotřebná kola 
můžete dovézt do městského útul-
ku na Pístově, brýle se sbírají v Tu-
ristickém informačním centru na 
Masarykově náměstí.

Snídali v trávě
Město podporuje lokální a fairtra- �
dové pěstitele každoročně snídaní 
v trávě. Letos se mohl připojit kaž-
dý v sobotu 9. května.

Vodní ráj, který byl z důvodu pan-
demie od 13. března pro veřejnost 
zcela uzavřen, se bude opět otvírat. 

„V kryté části se nyní provádí  práce 
jako při technologické odstávce, takže 
ji už nebudeme muset dělat v září. Ote-
vření kryté části Vodního ráje je naplá-
nováno na sobotu 30. května v obvyk-
lé provozní době od 10 do 21 hodin,“ 
řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Má-
lek. Pro provoz kryté části Vodního 
ráje budou platit tato pravidla:

- Bude omezená kapacita na 120 
osob (max. kapacita je 240 lidí). - 
Některé atrakce nebudou v provo-
zu. Jedná se o parní kabinu, divokou 
řeku, chrliče a vodopády. V provozu 
naopak zůstane sauna, tobogán a na-
půl snížená kapacita vířivky.

- Návštěvníci budou mimo jiné po-
vinni před vstupem do areálu pro-
vést dezinfekci, dodržovat mimo-
řádná hygienická opatření, distanční 
vzdálenosti při odpočinku, zvýšenou 
osobní hygienu a další nařízení.

„Všechny tyto pokyny najdou návštěv-
níci pověšené na nepřehlédnutelných 
místech v kryté části areálu aquapar-
ku,“ doplnil Málek.

Venkovní část Vodního ráje bude 
připravena k provozu od soboty 6. 

Vodní ráj otevřel sportoviště,  
bazén Rošického zpřístupní saunu

června od 10 do 20 hodin s omeze-
ním kapacity, dle v té době povole-
ného počtu současně přítomných 
osob na jednom místě a se stanove-
nými pravidly MZČR. 

„Pokud by měl být stanovený stejný 
počet návštěvníků jako u kryté části, 
tak to bude pro nás velmi ekonomicky 
nevýhodné a technicky náročné. V tu 
chvíli budeme zvažovat, jestli vůbec za-
hájíme 20. letní sezónu Vodního ráje v 

Jihlavě,“ popsal situaci mluvčí.
Plavecký a výukový bazén E. Rošic-

kého v Jihlavě nebude z důvodu posu-
nutí plánované rekonstrukce vzducho-
techniky v celém objektu po nucené 
odstávce vůbec otevřen. V provozu 
bude pouze od 26. května do 28. červ-
na sauna, a to v normální provozní 
době. Ovšem opět s omezenou kapa-
citou na polovinu a se stanovenými 
pravidly MZČR. - lm -

Zastupitelstvo města Jihlavy uděli-
lo Cenu města Jihlavy Evě Bystrian-
ské a Mgr. Haně Zudové.

Eva Bystrianská byla oceněna za 
originální vizuální styl a grafiku, kte-
rá dlouhodobě utváří vizuální tvář 
města Jihlavy.

Hana Zudová obdržela cenu za ce-
loživotní vynikající práci ve školství 
a k životnímu jubileu 60 roků.

Ceny budou podle slov primá-
torky Karolíny Koubové předány v 
podzimních měsících při některých 
významných událostech města.

 -lm-

Ceny města pro grafičku a učitelku

Eva Bystrianská Hana Zudová

STAČILA JIM ŘEKA. Hezkého počasí využili Jihlavané, zdeptaní koronavirovými omezeními, k procházkám a sportu. Tyto 
dámy ovšem za pobavení lidí na procházce podél řeky zvolily odvážnější způsob zábavy – odhodily šaty a zaplavaly si 
9. května v řece. Foto: Lubomír Maštera

Potěšily diváky, koupaly se v květnu

NOVý povrch tenisových kurtů příznivce tenisu nenadchl. Důvodem je pískový 
posyp, který se musí vstřebat. Foto: Lubomír Maštera
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Jedna z rodin, ubytovaných v sociál-
ních bytech v rámci projektu Housing 
First, už nezaplatila měsíční nájemné 
ve výši 8480 korun.

Rada města se rozhodla uhradit tuto 
částku z garančního fondu.

O situaci se zajímal na zastupitel-
stvu Jiří Pokorný (ANO 2011). 

„Toto je přesně ta situace, ke které jsme 
se dle mého soudu neměli dopracovat. 
My jsme ty nájemníky zabydleli a hned 
jim dotujeme nájemné,“ řekl na zastu-
pitelstvu Pokorný.

„Je to u jedné domácnosti a je to place-
né z grantu, který jsme získali. Oni ne-

měli peníze na to, aby zaplatili. Lze jed-
norázově poskytnout finanční dar na to, 
aby se ta situace stabilizovala, přičemž 
se předpokládá, že u té domácnosti se 
toto nebude opakovat  nebo pouze do té 
doby, než se zvýší příjem té domácnosti 
natolik, aby to ufinancovali,“ vysvětlil 
radní Daniel Škarka (Fórum Jihlava). 

Vysvětlil, že není cílem, aby každý 
měsíc město dávalo dar, naopak cílem 
je, aby se stabilizovala domácnost a 
její příjem na to, aby mohly financo-
vat z vlastního domácího rozpočtu 
veškeré náklady související se životem 
dětí i rodičů. -lm-

Město za ně uhradilo nájemné

Je dokončena oprava povrchu cyk-
lotrasy B06, která začíná pod dál-
ničním přivaděčem I/38 v ulici U 
Boroviny a vede podél dálničního 
přivaděče směrem k ulici Smrčen-
ská. 

V rámci opravy byly vyspraveny 
výtluky a v částech komunikace, kde 
byl povrch rozsáhle poškozen, byla 

provedena oprava v celé šířce. Cyk-
lotrasa o celkové délce 850 metrů 
byla v obou směrech označena smě-
rovou tabulkou pro cyklisty. Na rea-
lizaci byla poskytnuta dotace z Fon-
du Vysočiny Kraje Vysočina v rámci 
programu Cyklodoprava a cyklotu-
ristika 2019 ve výši 500 tis. korun.
 - lm -

Opravili cyklostezku podél 
dálničního přivaděče

Město chce během letošní staveb-
ní sezóny opravit chodníky, zpevně-
né cesty a nájezdy do garáží na ulici 
Březinova. 

Chodníky se teď opravují také Na 
Slunci, kde město postaví i nové par-
koviště.

„Jedná se o rekonstrukci chodníků 
vždy u vstupů do domů a o položení 
nového asfaltového povrchu na beto-
nových a popraskaných asfaltových 
plochách, které slouží jako parkoviště 
a nájezdy do garáží,“ řekl Jaroslav Vy-

mazal, radní Jihlavy pro oblast do-
pravy.

Termín dokončení je 90 dnů, ale 
podle stavební firmy budou opravy 
hotové zhruba do poloviny června.

Zároveň město opraví také další 
chodníky na sídlišti Na Slunci v uli-
cích Nad Plovárnou a Hany Kvapi-
lové. 

V chodnících dělníci vyměnili vy-
sokonapěťové kabely. V nejbližší 
době má začít i stavba nového par-
koviště v této lokalitě. -lm-

Na Březinkách začala  
rekonstrukce chodníků

VYHOZENÁ INVESTICE. Koncem minulého roku nechalo město na žádost osadního výboru ve Starých Horách opravit chodník na ulici Romana Havelky u mateřské 
školy. Uběhlo několik měsíců a obrubník na křižovatce Romana Havelky a Na Dolech je poničen.

Důvodem je obtížný průjezd křižovatkou pro MHD i nákladní automobily, které si kvůli koloně aut na Romana Havelky nemohou nadjet tak, aby jejich zadní kola 
nevjela na chodník. Tato situace nastává zejména po čtrnácté hodině, kdy křižovatkou projíždí množství aut lidí z ranní směny. Dá se tedy předpokládat další devasta-
ce zrekonstruovaného chodníku, nehledě na možnost zranění chodců. Foto: Lubomír Maštera 

To nám ten chodník dlouho nevydrží

PODEPSALI SMLOUVU. Podpis trojstranné smlouvy mezi městem Jihlava, HC 
Dukla Jihlava a společností CZ Loko o spolupráci v nejbližších pěti letech. Podle 
CZ Loko už se jmenuje hokejový stadion, teď se partnerství ještě rozšiřuje. „Staví-
me a modernizujeme celou provozovnu, ze které se stane výspa CZ LOKO. „ řekl 
Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ Loko. 

Dohodu podepsala za město primátorka Karolína Koubová (vlevo), za HC 
Dukla Jihlava jednatel Bedřich Ščerban a za CZ Loko generální ředitel společnos-
ti Josef Gulyás (uprostřed) a Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ Loko (vpravo). 

 Foto: Lubomír Maštera

Trojstranná smlouva o hokeji

Vedení města si spočítalo, že bude 
muset díky epidemii ušetřit 135 mi-
lionů korun. A tak jednou z akcí, 
které město přesune na příští rok, je 
cyklostezka u Plastikovu.

Celá cyklostezka měla být asi za 
41 milionů. Dalších 50 milionů chce 
ušetřit na běžných výdajích magis-
trát a pro příští rok radnice nepočítá 
ani se 40 miliony, které jsou vyčle-
něny na zpevněnou dráhu letiště v 

Henčově.  Náklady na letiště by se 
v současné době vyšplhaly přibližně 
na 190 milionů, město bude hledat 
strategického partnera. 

Vedení města také navrhovalo zru-
šit  vybudování sjezdu z mostu na 
dálničním přivaděči k ulici Romana 
Havelky, ale zastupitelé se postavi-
li proti tomuto rozhodnutí s tím, že 
sjezd má pro Jihlavu mimořádný vý-
znam.  -lm-

Město ušetří 135 milionů
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První náměstek primátorky 
Petr Ryška (ODS) má v gesci 
oblast rozvoje města a sport, 
kterým se zabýval i dříve v 
pozici pověřeného zastupitele. 
Kromě jiných cílů se snaží, aby 
město podporovalo finančně 
sportovce tak, aby pro ně byl 
jejich sport dostupný.

Lubomír Maštera ז

Po svém nástupu jste ve funkci 
pověřeného zastupitele pro sport 
zpracoval základní dokumenty – 
Akční plán k Plánu rozvoje spor-
tu v Jihlavě 2018-2025, Analýzu 
sportovního prostředí a Koncepci 
sportu ve městě. Jaké vám vychází 
priority pro rozvoj sportu v Jihla-
vě?

V jihlavském sportovním prostředí 
jsem si stanovil a zveřejnil osm prio-
rit, které se snažím naplnit.

Především mi jde o kontinuitu 
sportovního prostředí. Jednotlivé 
sporty či kluby se nesmí rozvíjet na 
úkor jiných sportů a klubů. Pokud se 
navýší podpora některému klubu či 
sportovnímu odvětví, nesmí to ne-
gativně dopadnout na jiné kluby či 
sporty s výjimkou situace, že počet 
členů či výkonnost v tomto daném 
sportu či klubu upadla jejich zhor-
šenou činností. Budu brát za svoji 
prohru ukončení či omezení činnos-
ti sportovního kroužku malých dětí 
stejně jako ukončení či omezení čin-
nosti profesionálního klubu.

Dále chci zajistit každému spor-
tovci dostupnost sportovišť dle jeho 
úrovně. Všichni by měli mít možnost 
sportovat v rozsahu, který odpovídá 
jejich výkonnosti. To znamená, že 
například hráč volejbalové extraligy 
dorostu potřebuje trénovat 12-16 
hodin týdně, hráč krajského přeboru 
v basketbale 6-8 hodin týdně, atletic-
ká přípravka mladších žáků 3-4 hodi-
ny týdně, atd.

Říkáte – každý. Ale dnes jsou ně-
které sporty označovány - pro bo-
haté?

Pomáháme podpořit finančně 
sportovce tak, aby byl pro ně sport 
na jejich úrovni dostupný. Příspěvek 
sportovce, či jeho rodičů by dle mě 
neměl přesahovat šest tisíc za spor-
toviště a celkově 20 tisíc za rok. Do 
celoročních příspěvků se zahrnují 
závody, materiál, či příspěvky na tre-
néry a cvičitele. Po překročení této 
částky se stává sport nedostupný ne-
jen pro sociálně slabé výjimky, které 
se dají individuálně řešit, ale pro vět-
ší skupinu obyvatel. 

Město má ale finanční možnosti 
omezené…

Proto se snažíme shánět podporu 
jihlavskému sportu z dalších veřej-
ných zdrojů. Podporujeme celostát-
ně zřízené sportovní akademie, spor-
tovní třídu na gymnáziu a sportovní 
střediska, včetně krajského centra 
talentované mládeže podporované-
ho Krajem Vysočina. Z těchto zdrojů 
plyne do jihlavského sportu mnoho 
miliónů ročně.

Náměstek Ryška: roční příspěvek  

sportovce by neměl přesáhnout 20 tisíc

O jaké další priority usilujete?
Podporujeme zapojení co největší-

ho počtu občanů, převážně mládeže, 
do organizovaného sportu. Příkladem 
jsou pro mě státy s vysokou úrovní tě-
lesné kultury, kde je zapojeno ve spor-
tovních organizacích mnohem větší 
procento obyvatel. Například v Nor-
sku se jedná o 95% mládeže od 6 do 
15 let. Dobré návyky z tohoto období 
se kladně projevují celý život.

S tím souvisí zvyšování odborné 
úrovně trenérů a sportovních peda-
gogů, kteří sportovce vedou. Vzdělá-
ní, znalosti a zkušenosti jsou u výše 
uvedených velmi důležité především 
v současné době plné populismu, 
dezinformací a prodavačů iluzí. 

Na jedné straně je potřeba neu-
stále hledat nové cesty, ale na druhé 
straně je potřeba navazovat a vážit si 
všeho, co vykonali a vymysleli naši 
předchůdci. 

V minulosti mezi sportovními 
kluby panovala jistá rivalita. Zabý-
váte se i touto oblastí?

Tato oblast vždy byla jednou 
z mých hlavních priorit. Podporu-
jeme spolupráci mezi sportovními 
subjekty. Jihlavské sportovní pro-
středí by si mělo pomáhat a vycházet 
si vstříc. Nezávidět jeden druhému a 
každý by měl začínat od sebe. Dodr-
žovat trenérskou etiku a podporovat 
se finančně i odborně. 

Že je to i v dnešní době možné 
je vidět ve sportovních třídách na 
Gymnáziu Jihlava, kde si navzájem 
na vysoké úrovni vypomáhají trenéři 
i sportovci ze šesti důležitých olym-
pijských sportů.

A neméně důležitou prioritou je i 
podpora sportu pro všechny nere-
gistrované sportovce výstavbou a 
zajištěním dostupnosti sportovní in-
frastruktury či popularizací sportu a 
sportovních akcí v médiích. Jedná se 
o podporu výstavby cyklostezek, ve-
řejných sportovišť, či podporu veřej-

rech uplynulého období zabezpečen. 
Pokud ale srovnáváme analýzu 

z roku 2019 s analýzou z roku 2014, 
jsou zde některé rozdíly. 

Jedná se o nárůst organizovaných 
sportovců, dále mírné zvýšení jejich 
finanční spoluúčasti, a naopak malý 
pokles procentuální spoluúčasti 
města. 

Také profesionální kluby musely 
snížit náklady na svoji činnost. 

Jestli má tedy zůstat zabezpeče-
ní sportu v Jihlavě na stejné úrovni, 
je třeba ze strany statutárního měs-
ta Jihlavy zajistit, aby se finance do 
sportovního prostředí mírně navý-
šily.

Jihlava má dlouhodobě nastave-
nou specifickou podporu někte-
rých sportů? 

Ano. Jde o obchodní organizace s 
majetkovou účastí města, 

HC Dukla Jihlava a FC Vysočina 
Jihlava, reprezentující Jihlavu s vy-
užitím profesionálních sportovců. 
Ty jsou podporovány dotací v rámci 
každoročního schvalování rozpočtu 
na základě předložené žádosti orga-
nizací. 

Dalším specifikem jsou spolky 
mládeže navazující na systém přímé 
podpory obchodních organizací s 
majetkovou účastí města Jihlavy, re-
prezentujících město či provozující 
svazové sportovní akademie. 

Jedná se o subjekty Dukla Jihlava – 
mládež, Fotbalový klub mládeže Vy-
sočina Jihlava, a Tenisový klub Spar-
tak Jihlava. 

Tyto subjekty jsou podporovány 
dotací v rámci každoročního schva-
lování rozpočtu na základě předlože-
né žádosti organizací. 

Poskytnutá dotace je určena k 
úhradě nákladů spojených se spor-
tovní činností subjektu či provozu 
sportovního zařízení. 

Jihlava je v současné době vlast-
níkem kterých zařízení? 

Je to budova bazénu a haly E. Ro-
šického, koupaliště Vodní ráj, Horác-
ký zimní stadion, veřejné sportoviště 
pro lední sporty v ul. Tyršova, fotba-
lový stadion v Jiráskově ulici a hřiště 
s umělým povrchem na ulici E. Ro-
šického, sportovní areál Na Stou-
pách, skiareál Šacberk a částečně Te-
niscentrum Jihlava. 

Mimo těchto zařízení město vlast-
ní ještě 40 venkovních sportovních 
hřišť pro veřejnost a školní sporto-
viště a tělocvičny.

Teniscentrum se v poslední době 
skloňuje v médiích jako problé-
mové zařízení. Proč je tomu tak a 
vyplatí se městu takové zařízení?

Největším problémem Teniscent-
ra je, že se jedná o obchodní společ-
nost s více akcionáři s rozdílnými 
zájmy. 

Jedná se ale o významný sportov-
ní areál, který využívá mnoho orga-
nizovaných sportovců i sportující 
veřejnosti Jihlavy a je potřeba, aby 
město neztratilo na jeho provoz svůj 
vliv. Z tohoto důvodu by bylo špatné 
se tohoto zařízení zbavit. 

Náměstek primátorky Petr Ryška 
(ODs).  Foto: Lubomír Maštera

ných sportovních akcí se zapojením 
neorganizovaných občanů.

Mluvili jsme o financích. O ja-
kých nákladech hovoříme?

Z mojí analýzy vyplynulo, že pro-
fesionální kluby HC Dukla Jihlava 
a FC Vysočina Jihlava měly v roce 
2018 náklady na činnost cca 86 mil. 
Kč. Tato částka se ale v současnosti 
výrazně snižuje. 

Výše finančních nákladů na spor-
tovní činnost v ostatních jihlavských 
sportovních subjektech byla v roce 
2019 cca 65 mil. Kč. Na této částce 
se podíleli sportovci přibližně 49 %. 

Druhým významným finančním 
zdrojem podpory těmto amatérským 
subjektům byla podpora města, jež 
dosahovala 25 % nákladů. Zbylých 
26 % je pokryto z jiných veřejných 
zdrojů a také z darů a sponzorských 
plnění. 

V analýze ale nejsou plně zahrnuty 
náklady na činnost a materiál nepro-
cházející účetnictvím sportovních 
klubů, které jsou financovány pří-
mo sportovci. V analýze také nejsou 
zahrnuti neregistrovaní sportovci a 
sportující veřejnost.

A co sportoviště? Jak jste spoko-
jen s jejich kvalitou?

Analýza se také zabývala množ-
stvím a kvalitou sportovních zařízení 
v Jihlavě. 

V tomto ohledu se jeví jako největší 
problém špatný stav zimního stadiónu 
a atletického stadiónu, absence kvalit-
ní haly pro kolektivní sporty, zimního 
sportoviště pro atlety, baseballové-
ho hřiště, krytá umělá tráva, hala pro 
gymnastiku a akrobacii i řady dalších 
sportovišť. Hodně současných spor-
tovišť navíc potřebuje rekonstrukci. 

Co se bude řešit nejdříve, jakmi-
le se uklidní situace s pandemií?

Bez ohledu na situaci s pandemií 
chceme v oblasti sportovní infra-
struktury nejdříve dobudovat vzdu-
chotechniku na bazéně a opravit at-
letickou dráhu. 

Z nových investic bychom rádi SK 
pomohli s rekonstrukcí haly tak, aby 
byla regulérní pro domácí soutěže a 
rozšířit prostory pro sport v zimním 
období zastřešením umělé trávy. 
Také počítáme s pokračováním prá-
ce na projektovou dokumentaci Ho-
rácké multifunkční arény.

Mám informace, že některé klu-
by odmítají přijímat mladé zájem-
ce o sport. Proč je tomu tak?

Kromě nedostatku vhodných pro-
stor je problémem i nedostatek 
kvalitních cvičitelů a trenérů. Stále 
méně lidí je ochotno sportovní vý-
chově obětovat svůj čas dobrovolně 
a bez potřebné finanční podpory. 

I z tohoto důvodu jsou v některých 
subjektech odmítáni zájemci o sport.

Pokud byste měl shrnout situaci 
ve městě?

Celkově lze konstatovat, že sport 
v Jihlavě byl na základě dat z roku 
2018 finančně v základních paramet-
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V parném letním období je možné 
zchladit místnost buď za pomoci kli-
matizace, anebo s využitím ventilá-
toru. Jednoznačně cenově výhodněj-
ší variantou jsou ventilátory, ale i při 
jejich výběru je nutné brát ohled na 
celou řadu specifik. 

1. Umístění ventilátoru – před výbě-
rem ventilátoru byste měli mít jasno v 
tom, kde bude umístěn. Od umístění 
ventilátoru se odvíjí i typ ventiláto-
ru. Vybrat si můžete z mnoha typů od 
stolních, stojanových, přes stropní, 
sloupové nebo podlahové.

2. Výkon (vzduchový, tlakový) – 
důležitým ukazatelem je výkon ven-

tilátoru, a to jak vzduchový, tak i tla-
kový. 

3. Energetická náročnost – ventilá-
tory mají rozdílnou spotřebu ener-
gie, a proto by měla být spotřeba 
dalším z kritérií výběru. 

4. Hlučnost – před koupí ventilá-
toru si zjistěte jeho hlučnost. Velmi 
tiché bývají stropní ventilátory. 

5. Design ventilátoru – na trhu exis-
tuje velké množství ventilátorů růz-
ných designů. Je tedy opravdu z čeho 
vybírat. 

6. Výběr e-shopu – než si koupí-
te ventilátor na internetu, zjistěte si 
informace o e-shopu.  -lm-

Nakupujeme vhodný ventilátor



Teniscentrum Jihlava prochází složitým obdobím. Epidemie se pode-
psala na příjmech, zdražování energií a jiných nákladů donutilo společ-
nost požádat majoritního akcionáře – město Jihlavu – o půjčku a došlo i 
k prodeji balíku akcií druhého největšího akcionáře, firmy PSJ, která je v 
konkurzu.

Zeptali jsme se:

Má smysl pro Jihlavu i nadále držet ve svém vlastnictví Teniscentrum 
Jihlava, které je dlouhodobě ztrátové a město mu poskytuje půjčky na 
odvrácení insolvence?

Z pragmatického hlediska nemá

Okolo Teniscentra se množí různé 
spekulace od samého začátku. 

V minulosti padala i docela vážná ob-
vinění. Je pravda, že tuto společnost se 
nikdy nepovedlo přivést k ekonomic-
ké soběstačnosti a tak se stala přítěží 
všech akcionářů. 

Pokud se na tuto společnost podívá-
me čistě pragmaticky, tak pro město 

nemá žádný smysl ji vlastnit. Silný akcionář se znalostí provozu obdobných 
areálů by této společnosti slušel daleko lépe. 

Je jen otázkou kde ho vzít. 
Další otázkou je cena. Akcie této společnosti dnes nemají žádnou hodnotu. 

Zato cena pozemků a budov je stále v hodnotách desítek milionů.

Podivné hospodaření s městskými prostředky
…Hospodaření se ztrátou může 

omluvit pouze dobročinnost a veřej-
ný zájem … Jde o divné hospodaření 
s městskými prostředky. 

Posvěcený byl zastupitelstvem od-
kup  menšinového podílu akcií Tenis-
centra po zaniklém PSJ v hodnotě jed-
noho mil. Kč, nicméně aukční nabídka 
města činila 0,5 mil. Kč. 

Akcie po zaniklém PSJ odkoupila nakonec  jistá brněnská firma za 800 tis. 
Kč a jak zaznělo na posledním zastupitelstvu, tak nyní onen podíl Brňáci na-
bízí městu zpět, avšak za 3 mil. Kč.… 

Aby se hospodaření Teniscenstra trvale drželo v červených číslech, je pro 
město neudržitelné… Jestli Teniscentrum se bude chtít udržet … buď si pe-
níze na provoz vydělá, třeba sponzoringem, či jinak… 

Pokud však management Teniscentra bude setrvávat v dosavadních prakti-
kách - bude konec a spadne do krachu…

Opustit areál by byla chyba
Teniscentrum vzniklo na základě 

později již nevídané spolupráce pod-
nikatelského sektoru a města. Bohužel 
postupem času se ukázalo, že to nebu-
de podnik výnosný… 

I přes varování, že se město může 
dostat do pasti spekulantů, současné 
vedení města propáslo možnost zís-
kat balík akcií po PSJ a získat tak na-

prostou většinu akcií a možnost o společnosti samostatně rozhodovat.
I přesto je Teniscentrum významným sportovním zařízením, ve kterém má 

mimo to město i značný majetkový podíl (a drží většinu akcií). 
Navíc je zde synergie s blízkým areálem Českého mlýna. Byla by proto vel-

ká chyba areál ze strany města opustit…  
Proto je třeba získat za rozumnou cenu zbylé akcie a pak případně hledat 

strategické partnery, případně nájemce. 
Představa, že na sportovním zařízení se dá výrazně vydělat, je však zřejmě 

lichá.

Musí to dávat ekonomický smysl
… Bohužel se nedaří najít vítězná 

strategie, která by umožnila využívání 
areálu na komerční bázi…  

… Před městem stojí těžká otázka. 
Co s ním? Pokud by se městu podaři-
lo sehnat zájemce, který by areál chtěl 
provozovat, dokázal ho dostat do čer-
ných čísel a zvýšil efektivitu využívání, 
tak bychom byli jedině rádi, ale v sou-

časné době je to asi nereálné.  
… Věříme, že se situace uklidní, areál se podaří víc otevřít sportující ve-

řejnosti a budou se na něm dál konat sportovní akce, na které jsou sportov-
ci zvyklí. Samozřejmě to musí dávat i ekonomický smysl. Nikdo si nemůže 
myslet, že rozpočet města všechno zachrání.

Jde o službu veřejnosti
Z pohledu zastupitelského klubu Žije-

me Jihlavou to smysl má. Ačkoliv není 
společnost dlouhodobě výdělečná, její 
činnost nabízí přesah do veřejného živo-
ta, protože poskytuje podobně jako tře-
ba Vodní ráj službu veřejnosti a zvyšuje 
úroveň společenské vybavenosti ve měs-
tě. Díky svému zázemí je také domovem 
Tenisového klubu Spartak Jihlava, jehož 

mládežnická základna tvoří cca 150 členů a napomáhá rozvoji sportu mezi mla-
dými v Jihlavě. I přes aktuální vlastnické neshody by se město nemělo podílu zba-
vovat a areál v odpočinkové části Stříbrného údolí mělo dále nabízet amatérským 
i profesionálním sportovcům. 

Problémy jdou na vrub koalice
… Finanční problémy má Teniscen-

trum stále. Několikrát již zastupitel-
stvo schvalovalo v minulosti půjčku 
této organizaci. Problémy se v součas-
né době kumulovaly z důvodu krachu 
PSJ, které byly v Teniscentru podílní-
kem. Jejich podíl převzala za málo pe-
něz brněnská firma. Proč ne město ?

… Na posledním zastupitelstvu se k 
tomu nechtěla paní primátorka vyjadřovat s tím, že to není určeno pro ve-
řejnost a měli bychom se o tom pobavit na uzavřeném jednání. Upřímně ne-
mám tato neveřejná zastupitelstva nebo semináře rád.

V dozorčí radě Teniscentra, jako ve všech jiných městských firmách, jsou 
jen zástupci koalice. 

… Samozřejmě chápu, že tenisový areál je pro Jihlavu a milovníky tenisu 
potřebný a je třeba ho pro veřejnost zachovat. Sám jsem velmi zvědavý na 
pokračování tohoto problému. Na tahu je však především současná koalice.

Hrozilo by omezení sportovní činnosti
Teniscentrum Jihlava provozuje jeden 

z významných sportovních areálů v Jih-
lavě, který je využíván jak organizovaný-
mi sportovci, ta i sportující veřejností. 
Z tohoto důvodu je důležité, aby město 
neztratilo na jeho provoz svůj vliv. 

V případě, že by město přišlo o svůj 
vlastnický podíl, mohlo by dojít jed-
nak k omezení činnosti Tenisového 

klubu a také k omezení sportovního vyžití dalších obyvatel Jihlavy, neboť by 
nebylo možné garantovat, že nový majitel neupřednostní jiné, komerčně pro 
něj lukrativnější aktivity. 

Proto i přes současné ztrátové hospodaření Teniscentra by město svůj podíl 
ve společnosti mělo držet i nadále.

(Delší odpovědi jsou redakčně kráceny - plné znění na webu Jihlavských listů v 
rubrice Váš politik).
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Co s Teniscentrem? Má ho město držet? 
Názory politiků na otázky se liší

Otázka pro politické kluby na červen

Petr Paul, SPD

Radek Popelka, 
ANO 2011

Petr Ryška, ODS

Vojtěch Prchal, 
Žijeme Jihlavou!

Libor Kuchyňa, 
Fórum Jihlava

Rudolf Chloupek, 
ČSSD

Pavel Šlechtický, 
KSČM 



 nadstandardní mzdové ohodnocení
 možnost služebního vozu pro vybrané lokality
 týden dovolené navíc, 3 dny zdravotního volna

 placený týden na odborná školení
 akreditovaná pracoviště

 zajištění specializačního vzdělávání v oboru
 flexibilní úvazek

 pracovní smlouva na dobu neurčitou

PŘIDEJTE SE K NÁM!
                          S NÁMI SE STARÁTE JEN O SVÉ PACIENTY

DO NAŠICH AMBULANCÍ V  A 
HLEDÁME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

KONTAKT: Mgr. Vlastimil Král, tel.: 733 679 555
e-mail: kariera@mediclinic.cz
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Zaměstnání
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Na počátku pandemie nám 
psycholožka Kristýna Droz-
dová radila, jak se chovat a 
myslet, abychom přežili. Snad 
končící epidemii vidí jako 
jedinečný experiment s plusy 
i mínusy. -red-

Koronavirová pandemie pravděpo-
dobně není ještě za námi, přesto se 
snažíme ohlížet za tím, co nám tato 
složitá doba vzala a co nám dala. 

Nutno říci, že stále nemáme do-
statek informací, abychom mohli 
vynášet platné soudy, nicméně urči-
té závěry lze činit již na základě pro-
běhlých zkušeností. 

Jaro roku 2020 můžeme chápat 
jako velký experiment sociální, psy-
chologický i ekonomický. Byli a stá-
le jsme hráči situace, kterou by bylo 
možno v dřívějších dobách jen teo-
reticky předpokládat nebo matema-
ticky modelovat. 

Nikdo si nedovedl představit, že 
by se ekonomika najednou tak mar-
kantně zpomalila, nikdo si neuměl 
představit, že bychom zůstali uza-
vření ve svých bytech a obávali se 
jen tak volně sdružovat s ostatními. 

Nikdo si neuměl představit, jaké 
dopady by taková hluboká sociální 
změna mohla přinést na celou spo-
lečnost. 

Akademičtí psychologové a socio-
logové pečlivě sbírají data, co koro-
navirová pandemie přinesla naší psy-
chice a našim vztahům.

Současná doba s sebou přinesla i 
zajímavý jev udržování sociálního 
odstupu. 

Lidské bytosti jsou od základu 
sociabilní, družící se. Mají na to 
v mozku speciálně utvořené oblas-
ti, které jsou aktivní velmi záhy po 
narození.

I čerstvě narozené dítě se aktivně 
podílí na utváření a udržení primár-
ní vazby s pečovatelem. 

Je to jeho klíčová schopnost, kte-
rou po zbytek života neztrácí. 

Jsme předurčení k navazování a 
udržování vztahů, protože umožnily 
ve vývoji lidské rase přežít. 

Vzájemný kontakt a udržování 
vztahů mezi sebou ale v poslední 
době přinášely riziko přenosu náka-
zy. 

Sociální odstup a izolace se staly 
zásadním obranným prostředkem 
proti šíření infekce. Mnoho lidí se 
v těchto dnech obrátilo zpět ke svým 
blízkým vztahům do svých nukleár-
ních rodin. 

Někteří se nějakou dobu neviděli 

Pandemii vnímejme s klady i zápory

KRISTÝNA DROZDOVÁ, psychiatrická ambulance pro dospělé Jihlava
 Foto: archiv JN

se svými rodiči a prarodiči. Využívali 
sociální media nebo jiné formy vzdá-
leného kontaktu.

Přechodně tato pandemie zcela 
změnila naše navyklé formy vztaho-
vání se k druhým, když upřednost-
nila tzv. sociální distancování nebo 
izolaci. 

Což se lehko řekne, ale složitěji 
provede. Sociální izolace jde totiž 
proti lidské přirozenosti a nese s se-
bou vysoké náklady. 

Navíc je obtížně udržitelná v dlou-
hodobém horizontu. Epidemiolo-
gická efektivita tohoto opatření je a 
byla zjevná. 

V době zklidnění začínáme sčítat, 
za jakou cenu se nám podařilo udr-
žet čísla reprodukce viru nízká. Ruku 
v ruce jsou s ekonomickými dopady 
i dopady psychologické. 

Karanténa a sociální izolace, spolu 
se záplavou informací o viru a jeho 
šíření z medií všeho typu se staly živ-
ným mediem pro úzkosti a prožívání 
deprese. 

Nejběžnějším regulačním mecha-
nismem těchto nepříjemných emocí 
je mezilidský kontakt, který byl na-
jednou okleštěn. 

A proto sociální izolace přispěla 
značně k prožívání úzkostí a depresí 
v této době. 

Socializace pomocí virtuálních a 
sociálních medií se ukázala jako ne-
dostatečně suplující snížení napětí a 
sociální bolesti, i když nám poskytla 
alespoň částečnou náplast na bola-
vou duši. 

Ukázalo se, že vztahy, které postrá-

Telefony, byť sebečastější, nebyly 
schopny nahradit vřelé objetí ba-
bičky a dědy. Mnozí z nás stáli před 
těžkým rozhodnutím, zda chránit 
své milované, nebo s nimi být. Ne-
lehká volba. Jedinou nadějí nám 
mohla být dočasnost těchto opat-
ření.

Zintenzivnění času stráveného se 
svými nejbližšími ale často vedlo 
na druhé straně i k tzv. fenoménu 
ponorkové nemoci. Lidé doma o 
sebe začali zakopávat, byli si příliš 
blízko. 

Nemohli odejít, kdy potřebovali, 
nebyli doma sami v časech, kdy byli 
zvyklí doma být sami. Možná zažíva-
li i častější hádky. 

Častěji jim vadilo něco, co dříve 
přecházeli s lehkým pousmáním. Ve 
své praxi jsem zaznamenala i přípa-
dy, kdy manžel žádal vyšetření man-
želky (nebo naopak), protože s ní 
není něco v pořádku. 

Nakonec se ukázalo, že nebyli 
zvyklí spolu trávit tolik času a že oba 
potřebují dostatek času prožívaného 
o samotě nebo se svými přáteli. 

Specifickou kapitolou jsou rodiny, 
kdy se i před pandemií vyskytovalo 
rodinné násilí. 

V mnohých případech docházelo 
k zesílení těchto sociálně patologic-
kých jevů. 

Z psychologického hlediska se pan-
demie koronavirem možná zapíše do 
dějin jako test nebo experiment, kte-
rý mohl prověřit kvalitu a intenzitu 
našich vztahů. 

Ukázal nám něco, co bereme jako 
samozřejmost nebo vnímáme po-
dobně jen letmo jako oblečení na 
svém těle. A přitom je to pro naše 
bytí zcela zásadní a důležité.

Aktuality z Jihlavy e-mailem, SMS
Jihlava na stránkách info.jihlava.cz spouští ve spolupráci s mobilní apli-

kací Hlášení rozhlasu nový informační kanál, kde mohou registrovaní 
uživatelé prostřednictvím SMS, e-mailů i sociálních sítí získat aktuální 
informace z Jihlavy ihned, stručně a jasně. Stačí k tomu jednoduchá re-
gistrace na zmíněné webové stránce nebo v mobilní aplikaci Hlášení roz-
hlasu. 

Pilotní verze aplikace zatím funguje pouze v základním režimu, dokáže 
se ale velmi rychle učit. Už teď v ní lze najít například Hlášení závad, přes 
které je možné pověřeným pracovníkům úřadu zaslat informace např. o 
černé skládce, rozbité lavičce či jiném technickém problému ve městě.

Dále lze odebírat zprávy o kulturních akcích, Sportovních akcích, ak-
tualitách ze škol nebo dopravních omezeních – tyto odběrové kanály se 
však probudí až po skončení aktuálních opatření, kdy se opět začnou kul-
turní a sportovní akce konat. -lm-

dají fyzickou přítomnost druhého, 
mohou být slabou náhražkou, ale ni-
kdy nemohou zcela nahradit vtipko-
vání nad kávou na zahrádce u oblíbe-
né kavárny s kamarádkou.

Ti, kteří se cítili osamělí před pan-
demií, prožívali osamělost ještě pal-
čivěji než předtím. 

Ti, kteří žili sami, byli v obrovské 
nevýhodě, mohli postrádat i běžný 
sociální styk, jako nakupování, nebo 
procházky. 

Děti a vnoučata se často rozhod-
li nenavštěvovat své rodiče, aby je 
chránili. 

Většina seniorů, s nimiž jsem měla 
kontakt, hovořila o velké bolesti a 
touze být zase se svými blízkými. 

z06-creditM
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Otevřeli jsme zcela nové zákaznické centrum
netbox store v OC Březniky.

Těšíme se na tebe!

Nově otevřeno!

www  .netbox.cz

+
350 Kč/měsíčně

televize Kuki start na

první rok zdarma!

Optický internet
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Vážená redakce, dovoluji si napsat pár poznámek k va-
šemu článku „Nesnadná odpověď na správnost vystou-
pení Jihlavy ze SVAKu“.

Začnu tím, že už jako dítě jsem slyšel vtipy a povídky 
o městečku zvaném Kocourkov. Stejně jako snad všichni 
lidé. Jenže jsem tehdy netušil, že ve svém stáří budu v ta-
kovém městě skutečně žít. 

Ale opravdu se tak stalo. Jinak ten článek opravdu ko-
mentovat nemohu. Svědčí jen o naprosté neschopnos-
ti tehdejších politiků a mám vážné obavy z toho, či jsou 
současní politici lepší.

Již celé roky probíhají jakési soudní spory a každý ví, že 
na takových vydělávají jedině advokáti. Zajímalo by mě, 
kolik z mého „vodného“ jde právě na úhradu výdajů za 
tyto najaté právníky?

Má sestřenka bydlí v Třešti a ve veliké zahradě má pěk-
ný bazén, v němž se dá i trošku zaplavat. Její náklady za 
vodu jsou přibližně poloviční mých, který žádný bazén 
nemá a vodu používám jen k vaření a mytí. Můžete mi 
tento rozdíl v nákladech za vodu vysvětlit?

 Erik Navara

Na otázku čtenáře odpovídá tiskový mluvčí magis-
trátu Radovan Daněk:

Třešť je vzorovou ukázkou toho, jak to může vypadat, 
když se o vodu i o potrubí stará tentýž subjekt, který vy-
bírá od lidí i vodné a stočné. 

Třešť se o vše stará sama a navíc má i vlastní studny a 
zdroje pitné vody. 

Ceny vody jsou skutečně rozdílné. 
Pokud by i v Jihlavě patřila vodovodní infrastruktura 

městu, které by také samo vybíralo vodné a stočné, mohla 
by i tady být voda levnější. 

V ČR spravuje vodovodní infrastrukturu asi 2800 růz-
ných subjektů a z praxe vyplývá, že nejlépe jsou na tom s 
hospodařením právě malá města a obce, která jsou záro-
veň vlastníky i správci infrastruktury. 

Tam potom lidé za vodné a stočné výrazně ušetří. V 
Jihlavě od obyvatel vybírají vodné a stočné dvě společ-
nosti: VAS a.s. a jihlavská společnost JVAK. Její ceny 
jsou asi o 10 % nižší než ceny společnosti VAS a.s.  

Z dopisů redakci

Komentář

Jako náměstek primátorky města Jihlava jsem měl 
možnost poznat spor o vodohospodářskou infrastruk-
turu na mezi Jihlavou a SVAK Jihlavsko až do úplného 
detailu. 

Proto bych chtěl redakci poděkovat za obsáhlou re-
portáž o historii vystoupení Jihlavy ze SVAKu v květ-
nových Jihlavských novinách.

Autor prvního dílu tohoto seriálu si v závěru pokládá 
otázku Proč? 

Otázka, proč Jihlava vystupovala, zůstává i po rekon-
strukci zásadních výroků tehdejších zastupitelů nezod-
povězena. Napjatě budu sledovat, zda ji zodpoví díly 
následující. 

Odpověď na tuto otázku je totiž stejně důležitá, jako 
odpověď na otázku, zda a jak dlouho se ještě soudit. Už 
jenom proto, že argumenty PRO nebo PROTI vystou-
pení byly tehdy podobné nebo stejné, jako jsou dnes 
argumenty PRO nebo PROTI pokračování silového ře-
šení prostřednictvím soudů a správních řízení.

Jen málo zastupitelů před deseti lety volalo po řád-
ném ekonomickém zhodnocení tohoto kroku tak, jako 
PaedDr. Rudolf Chloupek:

„Mně tady v celé kauze velice chybí řádné ekonomické 
zhodnocení. A druhá věc, chybí mi srovnání, jak to vypadá 
v jiných městech? Jestli Jihlava dostane 40 nebo 24 milionů 
z vybraných 220, tak to mně neříká nic, protože já nevím, 
kolik se vloží do oprav z prostředků VASky, kolik se vloží do 
dalších činností. ... To jsou všechno věci, které v té analýze 
měly být a pak bychom se asi rozhodovali úplně jednoznač-
ně, co je výhodné a co není.“

Dva nesmiřitelné tábory se navzájem bijí argumenty, 
přičemž tehdejší příznivci vystoupení a dnešní odpůr-
ci smírného řešení sporu pouze střílí nekompletní se-
znam milionů, o které Jihlava „přichází“ nebo by mohla 
získat v případě vítězství. 

Ale opravdu kompetentní a zodpovědné zastupitel-
stvo by mělo nabízet zodpovědnou ekonomickou ana-
lýzu. Včetně toho, o co přicházíme a přijdeme jenom 
proto, že se soudíme. 

Škoda, že zastupitelstvo v roce 2009 nepočkalo se 
svým rozhodnutím až po zpracování důkladné analýzy, 
po které tehdy pan Rudolf Chloupek volal.

Doufám, že v podobném duchu se ponesou i díly ná-
sledující, a že kromě faktů nabídnou též odpovědi a ná-
zor redakce. 

Je totiž velmi důležité omezit prostor politickým po-
pulistům. 

Ti se snaží v této velmi komplikované situaci získat 
politický kredit tak, že lákají na svou stranu veřejnost 
diskutabilním snížením cen vodného a stočného oby-
vatelům Jihlavy. 

1. díl seriálu o sporu  
města a SVAKu zaujal

Netušil jsem, že jednou  
budu žít v Kocourkově

Město vlastní 52 % akcií Teniscentra, PSJ 42 % ak-
cií. V době vstupu konkurzního správce do PSJ bylo 
jasné, že akcie PSJ půjdou do prodeje - ať už formou 
dražby nebo prodejem mimo dražbu. Vedení města 
od května 2019 vědělo o prodeji mimo dražbu, při ní 
platí „vyšší bere“.

Teniscentrum je společnost řízená městem. Základ-
ní kapitál přesahuje 52 milionů, znalecký posudek 42 
% akcí PSJ činil loni přes osm milionů korun. 

Do prvního kola v červnu 2019 se přihlásilo jenom 
město s částkou 500 tisíc, ale výběrové řízení bylo zruše-
no. Do druhého kola prodeje město velkoryse přihodilo 
jednu korunu, ale špatně nadepsalo obálku, a tak neby-
lo do soutěže připuštěno. Akcie v hodnotě osmi milionů 
získala brněnská firma GST sport s.r.o. za 850 tisíc ko-
run. Jedinou akcionářkou je Petra Jägerová z Prahy.

To zní jako špatný vtip. Prodej mimo dražbu má svá 
rizika. Nemůžete přihazovat jako při dražbě, proto se 
vyplatí přemýšlet. 

Město je se situací Teniscentra dokonale obeznáme-
no a společnost řídí. Pokud se rozhodlo získat 42 % 
akcií druhého akcionáře a společnost tak bez výhrad 
ovládnout s co nejmenšími náklady, nabízí se následu-
jící postup.

Jako majoritní akcionář mělo město Teniscentrum 
prezentovat jako krachující firmu nehledě na to, že 
Teniscentrum se již dlouhodobě topí ve finančních 
problémech (to ostatně byla pravda). První kolo, do 
kterého se kromě Jihlavy nikdo nepřihlásil, dávalo 
tušit, že zájem nebude enormní. Ale také upozornilo 
spekulanty na zisk akcií za osm milionů „za hubičku“. 
A na základní nabídku města půl milionu. 

Kdo má trochu zkušeností z dražeb ví, že města v 
druhém kola razantně nabídku nenavýší – 350 ti-
síc nad nabídku města se ukázalo jako dobrý odhad. 
(Město se překonalo – nabídlo jednu korunu navíc!). 
Petra Jägerová nyní nabízí městu prodej akcií – údajně 
za devět milionů. Prý ji překvapilo, v jak špatné situaci 
se společnost nachází. 

Pokud by strategické kroky města před prodejem 
mimo dražbu neodradily spekulanty, mohlo je město 
překvapit razantnějším navýšením ceny. 

Nestalo se tak. Máslo na hlavě má Fórum Jihlava, 
ODS i Žijeme Jihlavou, protože opozice nemá své zá-
stupce ve vedení Teniscentra a vedení města rozhodo-
valo o postupu města rovněž bez nich. 

 Lubomír Maštera
 Více k Teniscentru na str. 6

Teniscentrum a máslo na hlavě
Jihlavského 

podzemí je otevřeno
Koncem května se vrátilo do pro-

vozu Jihlavské podzemí. 
Přístupné jsou všechny tři okruhy, 

tedy společně s historickým podze-
mím i okruh Alfa – kryt civilní obra-
ny a Jihlavské kolektory. 

Návštěvníci ale budou muset do-
držovat všechna hygienicko-bezpeč-
nostní opatření. -lm-

Ředitelka ženské věznice ve Světlé 
nad Sázavou Monika Myšičková na-
vštívila primátorku Jihlavy Karolínu 
Koubovou. 

Primátorka s ředitelkou a s pracov-
níky městské policie (MP) diskuto-
vala o potřebě preventivních akcí. 

Ženská věznice navázala úzkou 
spolupráci právě s jihlavskou MP. O 
jejich unikátní preventivní program 
besed je zájem v celé republice. 

MP společně s ženskou věznicí 
Světlá nad Sázavou organizují be-
sedy a programy především pro 
žáky devátých tříd jihlavských ZŠ. 
 -lm-

Krajské město  
podporuje prevenci 

kriminality

O provozovateli 
kanalizací je stále 

nerozhodnuto
Zakladatelskou listinu městské 

společnosti Služby města Jihlavy 
(SMJ) změnili jihlavští zastupitelé 
na květnové schůzi tak, aby mohla 
provozovat vodohospodářskou in-
frastrukturu.

Podle slov primátorky Karolíny 
Koubové to ale neznamená, že je 
rozhodnuto, kdo bude provozovate-
lem vodohospodářské infrastruktu-
ry pro město, zda to budou Jihlav-
ské vodovody a kanalizace ( JVAK), 
nebo SMJ. Rozhodnou nakonec za-
stupitelé.

Vlastníkem většiny vodohospodář-
ské infrastruktury na území města je 
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK), ze kterého město vystoupi-
lo. 

Od té doby vede město se SVA-
Kem dlouholetý soudní spor o svůj 
majetek. 

Provozovatelem zbytku infrastruk-
tury v Jihlavě je JVAK, a právě tuto 
firmu by ve správě vodohospodář-
ského majetku mohla vystřídat nová 
divize SMJ.  -lm-

Odpadu bylo v době koronaviru asi 
o třetinu víc. Možnosti být doma vy-
užili mnozí obyvatelé Jihlavy k úkli-
dům domácností a to se projevilo na 
množství vyváženého odpadu. 

Tiskový mluvčí Služeb města Jihla-
vy Martin Málek odhaduje asi třeti-
nový nárůst. 

Podobné problémy jako v Jihlavě 
řeší i okolní obce.  - lm -

Odpad narostl 
o třetinu

Nejen, že to není jisté, ale hlavně je to ta poslední věc, 
podle které by se měla Jihlava rozhodovat. 

Zatím jsme totiž v situaci pověstného výroku „nechci 
slevu zadarmo“ a na každou korunu hypoteticky nižšího 
vodného Jihlava a její obyvatelé draze doplatí.

 Petr Laštovička
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Pečovatelská služba
Terénní forma pečovatelské služby 

je poskytována v provozních hodi-
nách 6.30 – 20.00 hod., včetně svát-
ků.

Kapacita terénní formy pečovatel-
ské služby: 30 klientů (okamžitá).

Kapacita ambulantní formy pečo-
vatelské služby: 4 klienti (okamžitá).

Základní činnosti pečovatelské 
služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání  �
jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání,  �
včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci,  �
samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo  �
vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hy-
gienu: 

pomoc při úkonech osobní hygieny  �
pomoc při základní péči o vlasy a  �
nehty
pomoc při použití WC �

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc  při 
zajištění stravy: 

zajištění stravy odpovídající věku,  �
zásadám racionální výživy a potře-
bám dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla �
pomoc při přípravě jídla a pití �
příprava a podávání jídla a pití �

d) Pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti: 

běžný úklid a údržba domácnosti,  �
které uživatel bez pomoci cizí oso-
by nezvládne 
pomoc při zajištění velkého úklidu  �
domácnosti, například sezónního 
úklidu, úklidu po malování
donáška vody �
topení v kamnech, včetně donášky  �
a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení
běžné nákupy a pochůzky �
velký nákup, například týdenní ná- �
kup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, po- �
případě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla,  �
popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, škol- �
ského zařízení, k lékaři a doprová-
zení zpět
doprovázení dospělých do školy,  �
školského zařízení, zaměstnání, k 
lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služ-
by a doprovázení zpět. 

Představujeme základní informace o ICSS
Integrované centrum sociálních 
služeb nabízí tyto služby: 

Denní stacionář �
Domov pro seniory �
Pobytová odlehčovací služba   �
Domácí zdravotní péče �
Stravování klientů sociálních služeb �

Fakultativní služba
dohled nad dospělým občanem v  �
rámci běžné pracovní doby (vstup 
do bytu spojený s kontrolou klien-
ta)
venčení, krmení malého domácí- �
ho zvířete (pes, kočka)
dohled nad užíváním léků �
využití gastronádoby (pouze v  �
souvislosti s využitím obědů od 
poskytovatele)
doprava vozidlem poskytovatele  �
po území města Jihlavy
manipulace s penězi (pochůzky  �
týkající se platby poskytovateli)
jídelní lístek �
měření teploty, TK (digitálním to- �
nometrem klienta nebo poskyto-
vatele)
ošetření nohou – pedikúra ve stře- �
disku osobní hygieny
ošetření nohou – pedikúra v do- �
mácnosti občana, včetně cesty pe-
čovatelky
koupel v koupacím lůžku. �

Denní stacionář 
Sídlí v nově zrekonstruovaném ob-

jektu na ulici Žižkova 2075/106 v 
Jihlavě. 

Zaměřuje se za poskytování služby 
osobám, jejich situace vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Péče je zaměřena především na pod-
poru a pomoc při běžných každo-
denních činnostech a vyplnění vol-
ného času.

Služba je poskytována formou am-
bulantní v provozním čase v pracovní 
dny od 6.30 hod. do 18.00 hod.

Klientům jsou k dispozici denní a 
odpočinková místnost, jídelna, pro-
story pro provádění osobní hygieny, 
středisko osobní hygieny a stálý do-
hled personálu.

Kapacita sociální služby: 20 klientů

Forma poskytování sociální 
služby: ambulantní

V rámci denního stacionáře na-
bízíme tyto základní činnosti:

a) Pomoc při osobní hygieně, nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygi- �
eny
pomoc při základní péči o vlasy a  �
nehty
pomoc při použití WC  �

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy:

zajištění stravy odpovídající věku,  �
zásadám racionální výživy a potře-
bám dietního stravování
pomoc a podpora při podávání  �
jídla a pití

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní činnosti:

nácvik a upevňování motorických,  �
psychických a sociálních schop-
ností a dovedností
podpora při získávání návyků sou- �
visejících se zařazením do běžné-
ho společenského prostředí včet-
ně využívání běžně dostupných 
služeb a informačních zdrojů, 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím

d) Sociálně terapeutické činnosti

e) Pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

Poskytovatel poskytuje sociální 
službu tak, aby klienti mohli uplatňo-
vat vlastní vůli při řešení své nepřízni-
vé sociální situace.

Již v průběhu jednání se zájemcem 
o sociální službu sjednáváme rozsah 
a průběh poskytování služby s ohle-
dem na osobní cíl, schopnosti a přání 
zájemce.

Před uzavřením smlouvy o posky-
tování sociální služby je zájemce o 
službu vždy seznámen s možnostmi 
a podmínkami poskytování služ-
by, aby se mohl rozhodnout, zda je 
právě naše služba „to pravé, co po-
třebuje“. 

Způsob vedení jednání směřuje k 
tomu, aby zájemce měl jasnou před-
stavu, co sociální služba obnáší, co 
může poskytovatel nabídnout a jaké 
povinnosti by zájemci z případně uza-
vřené smlouvy vyplývaly.

Dojednaný cíl spolupráce klienta je 
uveden v uzavírané smlouvě o posky-
tování služby. Cíl je stanoven realistic-
ky, podle konkrétních potřeb, možnos-
tí a schopností konkrétního klienta.

Domácí zdravotní péče
Provádíme zdravotní úkony domá-

cí zdravotní péče na základě indika-
ce ošetřujícího lékaře pacienta a jeho 
potvrzené žádanky pro naše NZZ, a 
to v rozsahu § 4 vyhlášky 424/2004 

Sb., které má ICSS Jihlava smluvně 
dojednané s VZP a VOZP.

Domácí zdravotní péče je dle plat-
ných zákonných norem zvláštní 
formou ambulantní péče, která je 
poskytována na podkladě indikace 
praktického nebo 14 dní ošetřující-
ho lékaře z nemocnice.

Je hrazena zdravotními pojišťovna-
mi, to znamená pro pacienta JE BEZ 
ÚHRADY. V případě poskytování 
péče, kterou nehradí zdravotní pojiš-
ťovna, je možné tuto péči poskytovat 
za přímou úhradu.

Poskytované odborné zdravotní 
úkony:

ošetřovatelská rehabilitace (procvi- �
čování, nácvik chůze, chůze s cho-
dítkem, berlemi, holemi, nácvik 
sedu a vstávání, nácvik soběstač-
nosti v denním režimu, dechová 
cvičení, procvičování velkých klou-
bů, …)
příprava a podávání léků (při po- �
ruše polykání nebo aktivním nega-
tivizmu, aplikace injekcí do svalu a 
pod kůži, aplikace inzulínu, aplika-
ce mastí, kapek…) 
kontrola zdravotního stavu a pre- �
vence (měření pulsů, dechů a TK, 
odběry krve a jiného biologického 
materiálu, aktivace pacienta fyzic-
ká i psychická, péče o hydrataci 
nemocného, prevence proleženin, 
polohování, edukační pohovor s 
klientem i jeho rodinou…)
specializované zdravotní úkony  �
(převazy chronických a poope-
račních ran, proleženin, kožních 
defektů, bércových vředů, péče 
o permanentní močové katetry, 
stomie, podávání enterální vý-
živy /PEG, PEJ/, podání infuzí 
do podkoží k zajištění hydratace, 
zvládání stavů po chirurgických, 
gynekologických a ortopedických 
operacích i po úrazech, stavy po 
cévních příhodách či infarktu 
myokardu…).

Opodstatnění a rostoucí význam 
DZP:

Lidí, kteří jsou z titulu svého handi-
capu (stáří, samota a nesoběstačnost, 
zdravotní nebo smyslové postiže-
ní, nemocní po operacích a úrazech, 
málo pohybliví a nepohybliví, deso-
rientovaní apod.) odsouzeni k životu 
závislém na druhé osobě, neubývá. 

Ba naopak, stále se zvyšuje jejich 
počet, stejně jako počet těch, kteří 
stojí o to neopouštět ani během léč-
by rodinné prostředí, svůj domov a 
nemuset odejít do nemocnice, psy-
chiatrické léčebny, ODN, DD, hos-
picu apod., nebo zde trávit delší čas, 
než je nezbytně nutné.

Na druhé straně je toto řešení vý-
hodné i pro společnost, neboť po-
zitivně ovlivňuje psychiku handica-
povaného i jeho rodiny, a tím často 
příznivě působí i na zlepšování jeho 
zdravotního stavu, snižuje se riziko 
komplikací, zkracuje se pobyt v ji-
ných zařízeních, a tím se snižují i ná-
klady vynakládané společností.

Proto je a stále více bude úloha 
DZP ve společnosti důležitá a neza-
stupitelná.

Kontakt:
Žižkova 2075/106, 58601 Jihlava

Pevná linka: 565 599 401
E-mail: sekretariat@icss.czj06-15z
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Rozkopaná ulice Jiřího 
z Poděbrad je hanbou města 
a vedení města si toho je vědo-
mo. Proto připravilo dohodu 
O převodu investorství k inves-
tiční akci a tu předložilo zastu-
pitelstvu v květnu ke schválení. 
Naštěstí se tak nestalo.

Lubomír Maštera ז

Jen pět dnů uplynulo od květnové-
ho vydání Jihlavských novin, ve kte-
rých jsme obsáhle informovali, proč 
Jihlava vystoupila před deseti lety ze 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlav-
ska (SVAKu), a zastupitelé stáli 13. 
května jen krůček od možnosti vy-
tvořit městu další obrovský problém 
ve vztazích se SVAKem.

Uvolněný radní Jaroslav Vymazal 
(ODS) předložil květnovému za-
stupitelstvu ke schválení dohodu se 
SVAKem „O převodu investorství k 
opravě ulice Jiřího z Poděbrad“. Po-
dobně jako v roce 2009 – tehdy ve 
funkci primátora - předkládal návrh 
na vystoupení Jihlavy ze SVAKu.

Ale déjà vu (znovu viděno) se ten-
tokrát nekonalo.

Žije se jim dobře –  
nejezdí kolem auta!

K ulici Jiřího z Poděbrad toho bylo 
již tolik napsáno a řečeno (např. v 
březnových JN), že se k tomu vrátí-
me jen stručně. Rekonstrukce začala 
v roce 2018, ukázalo se, že kanaliza-
ce je v havarijním stavu, a od té doby 
se vedou spory, zda má opravu kana-
lizace zaplatit SVAK nebo město. V 
ulici zůstal původní chodník a od-
krytý povrch vozovky byl provizorně 
upraven, aby se dalo přijet k domům. 

Současná situace prý paradoxně 
nejvíce vyhovuje místním obyvate-
lům. „Co jsem slyšel od lidí, kteří vy-
slechli obyvatele této ulice - tak v pod-
statě jim ten stav vyhovuje, protože 
předtím tudy jezdila půlka Jihlavy a 
dneska tam mají klid,“ řekl na zastu-
pitelstvu Rudolf Chloupek (ČSSD). 

Na jeho slova reagoval náměstek 
primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihla-
vou!), který vyzval k tomu, aby zastu-
pitelé  nerezignovali a nechali komu-
nikace v provizorním stavu, protože 
se některým dobře bydlí a auta jezdí 
jinudy. „Já bych nechtěl, abychom se v 
tomhle stali příkladem toho, jak upra-
vujeme město,“ doslova uvedl Zeman. 

Pozdvižení v opozici
Dohoda O převodu investorství 

vyvolala pozdvižení především v 
opozici. Na její znění upozornil již 
v předvečer konání květnového za-
stupitelstva Radek Popelka (ANO 
2011) v komentáři, zaslaném médi-
ím a zastupitelům: „Dovoluji si vás 
touto cestou upozornit, že některá usta-
novení předkládané dohody nemusí být 
nebo spíše nejsou v souladu se zněním 
zákona,“ varoval Popelka.

Následná diskuze plně odhalila ri-
zika, která by v případě přijetí návr-
hu dohody městu v budoucnu hro-
zila.

Rozum zvítězil, koalice vyslyšela 
opozici a oprava rozkopané ulice počká

Karolína Koubová (Fórum Jihla-
va): Návrh je takový, že svazek zajistí 
na své náklady výměnu kanalizace vo-
dovodního vedení, my zajistíme povr-
chy a výměnu veřejných přípojek na 
pozemcích města a bezplatně zapůjčí-
me stávající oplocení.

Jiří Pokorný (ANO 2011):  Vnímá-
me v dohodě řadu rizik pro město. My 
jim, SVAKu, říkáme – dobrá, vy tady 
udělejte, co chcete, bez ohledu na 
cenu, zároveň my garantujeme, že to, 
co tam bude proinvestováno, násled-
ně odkoupíme. 

Jsou tam další taková jakási prapo-
divná ustanovení. Vůbec není jisté, 

kdy oni to udělají, neexistuje tam žádná sankce. Lehce se 
může stát, že my povrch znovu odkryjeme, jak už jsme 
to jednou odkryli, a zase se pět let nebude nic dít.

V závěrečných ustanoveních je, že dohoda se uzavírá  
na dobu 25 let? Tomu prostě nerozumíme. 

Karolína Koubová (Fórum Jihlava): Ta smlouva je sa-
mozřejmě velmi poplatná tomu, v jakém stavu se s pro-
tistranou nacházíme.  Všichni se snaží dosáhnout přede-
vším toho, abychom tu ulici opravdu mohli opravit.  Já to 
vnímám jako důsledek toho soudního sporu, Jiřího z Po-
děbrad je takové memento pro nás, jak to dopadá, když 
se nejsme schopni s protistranou domluvit.

Zdeněk Faltus (ANO 2011): Ve 
smlouvě je uvedeno, že oni jsou vlast-
níkem kanalizace, což je sporné. Po-
kud se s někým dohaduji a ukazuji 
dobrou vůli, že se s ním chci dohod-
nout, tak ta protistrana je přece povin-
na ukázat taky dobrou vůli. Takhle to 
chápu já. Pokud tato dohoda má být 
generální zkouškou na tu magickou 

slibovanou dohodu, tak si myslím, že to nemá smysl.

Radek Popelka (ANO 2011):  Kde 
v té dohodě najdu náhradu částky za 
zakonzervování stavby? To bylo asi 
milion? Zajímalo by mě, proč partner 
odstraní právě tuto konzervaci stavby 
a ještě vyfakturuje, takže vlastně ty 
náklady, které způsobil, se nám o to 
zvýší. To mě zajímá i jako předsedu 
kontrolního výboru. 

Rudolf Chloupek (ČSSD): Já bych 
se zastavil u některých aspektů té do-
hody, které mě opravdu nenechávají v 
klidu spát. Jestli se v té smlouvě tvrdí, 
že svazek je majitelem této kanalizace, 
tak bylo jeho povinností udržovat ho 
v řádném stavu, což tedy odmítl.

Pro vyloučení pochybností – uvádí 
se zde, že je výlučným právem, nikoliv 

povinností svazku stavební úpravy kanalizace provést za 
tu dobu 25 let? Tak z toho plyne, že ani těch 25 let pro 
nás nemusí být konečná.

Tak si myslím, že kdybychom počkali až do doby na-
rovnání vztahů a  pak jsme si to udělali sami, tak se hou-
by stane. 

Radek Popelka (ANO 2011): Pokud SVAK prohla-
šuje, že je vlastníkem veškeré vodárenské infrastruktury 
v ulici Jiřího z Poděbrad a zároveň prohlašují, že Vodá-
renská akciová společnost (VAS) je provozovatelem ka-
nalizace a vodovodu, tak podle zákona mají jednoznačně 
povinnost odstranit havarijní stav. Jestliže je kanalizace 
na základě kamerové zkoušky zbořená a nefunkční, tak 

havarijní zákon jasně říká, že neprodleně musí být pro-
vedena oprava. Takže z mého hlediska je celá ta dohoda 
zbytečná, protože oprava je povinností VAS a SVAKu.

Karolína Koubová (Fórum Jihlava): Argumentace 
protistrany je ta, že zboření vzniklo až po odstranění po-
vrchu vozovky. Můžeme se s nimi dál handrkovat o tom, 
jak to bylo, kdo za co může, a dostaneme se opět do toho 
kolotoče sporů. 

Já nechci říkat, že je naprosto nezbytné tu smlouvu při-
jmout. Můžeme počkat na to, až jak dopadne narovnání. 
Ta ulice může zůstat otevřená, je to na nás, ale myslím si, 
že je to naše zodpovědnost, abychom se starali o to, jak 
ta Jihlava vypadá.

Radek Popelka (ANO 2011): Podle smlouvy v oka-
mžiku, kdy druhá strana této dohody nám pošle výzvu 
na úhradu nákladů, které jí vzniknou (může to být letos, 
může to být za těch 25 let), je tam napsáno, že město je 
povinno tu částku do 15 dnů uhradit. Za 15 dnů po ob-
držení výzvy my nejsme schopni vůbec dát dohromady 
zastupitelstvo, které jako jediné může rozhodnout o na-
bytí majetku. Zajímalo by mě, jak to chcete řešit?

Jaroslav Vymazal (ODS): Tato akce 
ve vší dobré víře začala v roce 2018 a 
nikdo nemohl čekat tyto komplikace. 
Ty pak nastaly a tato dohoda se začala 
připravovat ještě před tím memoran-
dem.

Mě to přijde šíleně komplikovaný, 
ale beru to tak, že je to jeden z těch 
vstřícných kroků a snaha o to, vše na-

rovnat. Je tam jednoznačný termín dokončení stavby do 
30. listopadu, a proto jsem požádal paní primátorku, aby-
chom tento bod programu už dneska projednali.

Božena Kremláčková (KSČM): A 
proč se ta smlouva od té doby neupra-
vila, protože tohle je práce advokátní 
kanceláře Banský? Taky Petr Laštovič-
ka přece neodešel včera? 

Jaroslav Vymazal (ODS): Já už jsem u toho poslední-
ho jednání asi před 14 dny byl, my jsme se tam domluvili 
na tom, jak je to technicky možné zvládnout, a proto je 
tam ten termín 30. listopadu, proto je tam ta patnácti-
denní splatnost dluhu. 

My se teď tady bavíme o těch 25 letech, tam původně 
bylo 50 let!

Nám to přišlo naprosto nesmyslný a tak jsme po nějaký 
diskusi řekli, tak jo, dobře, tak tam dáme kompromis 25 
roků. Ale přijde mi to tam takový celý divný, ta smlouva 
je nestandardní, podle mě komplikovaná.

Jaromír Kalina (KDU-ČSL): Přijde 
mi nepatřičné v tuto chvíli mluvit o ja-
kémsi dalším možném vydání majetků 
v momentě, kdy neznáme žádné para-
metry jakéhosi pokusu o narovnání.

Byl to SVAK, který za poslední dva  
nebo tři roky k asi 20 investičním ak-
cím dal záporné stanovisko.  Úplně z 
logiky věci pořád nerozumím, že ma-

jetek, který byl za léta vybudován v Jihlavě, je dneska 
majetkem Telče, Polné nebo Stonařova. 

Tomu opravdu nerozumím, zvlášť když na tomto ma-
jetku cizí subjekt vybírá vodné a stočné a vůbec nevrací 
nájemné. Obyvatelé Jihlavy jsou v celém sporu rukojmím 
a mně skutečně mrzí, že v tuto chvíli díky memorandu je 
najednou zpochybňováno to, že máme právo na svůj ma-
jetek a na peníze.

 (Pokračování na str. 15)

Z diskuze uvádíme: 
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Letos se bude konat již 4. ročník soutěže, kte-
rá vyvrcholí výstavou velkoplošných fotografií, 
umístěných na Masarykově náměstí v Jihlavě. Ale 
to bude až v říjnu.

Samotná soutěž bude odstartována 1. června. 
„Jihlaváci budou mít opět možnost zasílat své foto-
grafie na www.milujemejihlavu.cz. 

Na konci září vybere ze zaslaných fotografií po-
rota nejlepší snímky,“ řekl pořadatel Petr Soukop 
Jihlavským novinám.

Ty pak budou zdobit jihlavské náměstí od 7. říj-

na do 7. listopadu. Vystavovat své fotografie na 
náměstí tak může každý účastník soutěže, stačí jen 
zaslat dobrou fotku.

Předchozích ročníků se podle Soukopa zúčast-
nily stovky fotografů, od studentů přes nadšence 
amatéry až po profesionály. 

Díky soutěži se mnozí doposud neznámí tvůrci 
stali fotografickými celebritami a jejich fotografie 
se pravidelně objevují ve vítězném výběru. 

Některé úspěšné fotografy - finalisty před-
chozích ročníků - bychom vám rádi představili 

formou jejich snímků a malého fotografického 
životopisu. -lm-
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Nový ročník fotosoutěže Milujeme Jihlavu

Úspěšný mladý fotograf. Je velmi pracovitý a talen-
tovaný. Fotografování se věnuje teprve šest let, ale za 
tu dobu si dokázal vybudovat svůj osobitý styl focení 
zvířat. 

Uspořádal několik samostatných výstav v ČR, jeho 
fotografie se s úspěchem vystavují v galeriích v Austrá-
lii, Řecku, Španělsku a Belgii, mají je sběratelé v USA. 

Byl oceněn v soutěžích Fotograf roku a Czech Natu-
re Photo, v zahraničních soutěžích, kde se mu poda-
řilo dokonce několikrát zvítězit ve veliké konkurenci 
140 tisíc fotografů. 

Na facebooku má přes 12 tisíc příznivců. Používá fo-
toaparát Nikon D750.

Soutěže Milujeme Jihlavu se zúčastňuje pravidelně a 
jeho fotografie jsou po dobu výstavy ozdobou jihlav-
ského náměstí.

Focení je pro něj velký koníček a nás může těšit, že 
mnoho jeho fotografií pochází z jihlavské ZOO. Přes-
ně v duchu našeho motta – Milujeme Jihlavu.

ONDŘEJ CHVÁTAL: Mateřská láska, Za stromem.
 Foto: archiv autora

Ondřej Chvátal
JN představují fotografy
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Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2020

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

6. 6. So MDDr. Novotná Jana

Stomatologické centrum Jihlava 

s.r.o., Havlíčkova 5623/34a,  

586 01 Jihlava, 774 874 100  

7. 6. Ne MDDr. Pačutová Michaela

MUDr. Minařík Radovan, Franze 

Kafky 109, 589 01 Třešť,  

567 234 137

13. 6. So MUDr. Pavlasová Alice
Vrchlického 2497/57,  

586 01 Jihlava, 567 574 577

14. 6. Ne MUDr. Pejchalová Renata

DENTIST 3D s.r.o., Palackého 

1222/18, 586 01 Jihlava,  

721 970 188

20. 6. Ne MUDr. Pivničková Taťjana

DENTIST 3D s.r.o., Palackého 

1222/18, 586 01 Jihlava,  

721 970 188

21. 6. So MUDr. Plucarová Vlasta

DENTIST 3D s.r.o., Palackého 

1222/18, 586 01 Jihlava,  

721 970 188

27. 6. Ne MUDr. Policarová Marie
Masarykova 445, Telč-Podolí,  

588 56 Telč, 567 213 173

28. 6. So MUDr. Pollaková Silvia
Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 

567 273 380

Pohotovostní služba 
zubních lékařů  
je zajišťována 

SO, NE a svátky  
od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, 
prosím, NUTNĚ ověřte 
na recepci Nemocnice 

Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor životního prostředí (OŽP) 
magistrátu navrhl zastupitelstvu k 
památníku Klíče, jehož autorem je 
Radomír Dvořák a který symbolizuje 
17. listopad 1989, vybudovat lavičky.

U památníku v lokalitě Český mlýn 
se často zastavují kolemjdoucí a podle 
OŽP jakožto správce pozemku by osa-
zení nových atypických laviček, které 
budou svým charakterem a tvarem ko-
pírovat jeho bezprostřední okolí, vedlo 
k zušlechtění prostoru – stálo ve zdů-
vodnění.

„Podle toho obrázku mi to nepřipadá 
nic moc krásného ani  praktického, mys-

lím si, že za tak velké finanční prostřed-
ky se dá pořídit něco daleko hezčího a v 
této době si asi můžeme odpustit lavičku 
za 70 tisíc,“ řekl zastupitel Radek Po-
pelka (ANO 2011). Dělat smajlíky z 
laviček nenadchlo ani architekta Jaro-
slava Huňáčka (ODS): „Úplně tomu 
nerozumím, jak bude toto místo vypa-
dat osazené takovými lavičkami.“

Radek Popelka požádal předkla-
datele návrhu Martina Laštovičku 
(KDU-ČSL) o stažení návrhu, ale 
ten to odmítl. Pro hlasovalo 10 za-
stupitelů, 14 bylo proti a 2 se zdrželi 
hlasování. - lm -

Lavičky k památníku za 70 tisíc? 

OKOLÍ památníku Klíče mělo být vyzdobeno lavičkami ze segmentových částí, ze 
kterých bylo možné sestavit různé tvary. Jejich pořizovací cena – 70 tisíc korun!

 REPRO: archiv JN



7. 6. 16:00 
Kino DIOD: Fany a pes

Česko-německý animovaný fi lm pro celou rodi-
nu. Dvanáctiletá dívka Fany se v létě 1989 v Lip-
sku stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky 
Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdni-
ny 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 záro-
veň dospělým nabízí neotřelý pohled na historii 
očima dítěte. 

Vstupné 90 Kč / 60 Kč studenti a senioři

10.6. 18:00 
Tanec Praha v Jihlavě: Viktor Černický / PLI 

(Park Gustava Mahlera)

Největší a nejprestižnější český taneční festi-
val opět v Jihlavě. I když v redukované formě. 
Netypické představení pro jednoho odhodlané-
ho tanečníka, 22 konferenčních židlí a obsesivní 
rytmus. Inscenace, která se pohybuje na pomezí 
instalace, performance, tance a cirkusu a zábav-
nou formou ukazuje, že i předměty každodenního 
života lze proměnit v neuvěřitelné kousky archi-
tektury. Představení se odehraje v Parku Gustava 
Mahlera a je volně přístupné veřejnosti.

Vstupné zdarma

19.6. 20:00 
PechaKucha Night Jihlava vol. 17 // Sklářská
Karanténní vydání jednoho z divácky nejúspěš-

nějších formátů v DIODu. Jelikož v našem sále je 
dle platných podmínek pro provoz divadel radi-
kálně snížená kapacita, rozhodli jsme se toto vydá-
ní také přenášet online na našem YouTube profi lu 
a na naší Facebookové stránce. Tématem tohoto 
vydání je sklo. Představíme jedno z nejstarších 
řemesel, které tu na Vysočině máme. Sklo z Vyso-
činy dnes najdete po celém světě. V okolí Jihlavy 
sídlí nejúspěšnější české sklářské fi rmy a zároveň 
skvělí tvůrci a řemeslníci. Jaké je jejich součas-
nost? Předprodej vstupenek začne 5. 6.

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.

(Dokončení ze str. 12)

Radek Popelka (ANO 2011): V bodě 36 doho-
dy je uvedeno doslova, cituji: Město nesmí jedno-
stranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči 
svazku oproti jakékoliv pohledávce svazku vůči 
městu. Ale svazek je oprávněn započíst jakouko-
liv svou pohledávku vůči městu proti jakékoliv 
pohledávce města. Takže město nesmí nic, svazek 
smí všechno! 

� � �
Před deseti lety, kdy se rozhodovalo o vystou-

pení Jihlavy ze SVAKu, si většinová koalice zřej-
mě předem zajistila potřebný počet hlasů ke 
schválení návrhu. Opozice se mohla umluvit – 
vše marné.

Současné vedení města je v menšině – možná 
proto místo zákulisních bojů dalo prostor argu-
mentaci – a vyplatilo se.  

Jaroslav Vymazal (ODS) bod programu stáhl z 
jednání. „Rozumím všem těm názorům, které tady 
padly. Když jsem si to četl, přišlo mi to, že to není 
normální, že je to hodně komplikované. Myslím si, 
že nám nestojí za to, schvalovat to v takové podobě. 
Materiál stahuji.“

Primátorka města Karolína Koubová (Fórum 
Jihlava) řídila schůzi tak, aby zazněly argumenty 
pro i proti. Zastupitelé se tak mohli řídit při roz-
hodování rozumem, a ne stranickou taktikou. I 
když na hlasování nakonec nedošlo.   

Rozum zvítězil, koalice...
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Na dálnicí uberte 
raději nohu z plynu

Radary města začaly v květnu měřit rychlost na 
dálnici D1 u Jihlavy. Měření probíhá na patnácti-
kilometrovém úseku, kde vede D1 mezi Velkým 
Beranovem a Měřínem. 

Na uvedené části dálnice je povolena osmdesá-
tikilometrová rychlost - výzva k úhradě pokuty je 
vytvořena a odeslána automaticky.  - lm -

Boží muka U Jánů uvedli 
do původního stavu

Boží muka v ulicí pod Jánským kopečkem patří 
do nemovitých kulturních památek zanesených 
na ústředním seznamu České republiky. 

Boží muka stála na uvedeném místě již od šest-
náctého století, odstraněna byla někdy v osmdesá-
tých letech minulého století. 

Nyní byla tato kulturní památka restaurována v 
ceně 300 tisíc korun. Město má v úmyslu také v 
budoucnu zajistit žehnání Božích muk.  - lm -

V Českém mlýně má vedle skate parku vznik-
nout pumptracková dráha za 3,5 milionu korun. 
Město by chtělo zaplatit polovinu, na druhou půl-
ku by mohl přispět Kraj Vysočina. Uvedl to ná-
městek primátorky Petr Ryška. 

Co pumptrack je, řekla zastupitelům primátorka 
Karolína Koubová.

„Je to v podstatě cesta pro kola, pro koloběžky, pro 
skateboardy a je hodně hrbolatá a zatočená,“ vysvět-
lila primátorka. 

Má být vybudována v takovém rozsahu, aby tam 
mohly být závody. „Pokud by se nám podařilo po-
stavit velkou  dráhu, byly by to takové dva kruhy tak, 
že by mohli závodníci i jezdit proti sobě, což v České 
republice dosud není,“ popsala vzhled pumptracku 
Koubová.  

Byl by podle ní určen pro veřejnost za běžných 
okolností, ale i pro pořádání závodů. Vedení měs-
ta se líbí umístění vedle skate parku, kde je už teď 
betonová vana, takže by to spolu úzce souviselo. 
Je určen i pro malé děti, které  mohou jet na kolo-
běžkách nebo na malých kolech a i v té malé rych-
losti se tam dá zažít velký adrenalin. -lm-

Vedle vany skate parku 
chtějí pumptrack
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