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Jihlava prodloužila memorandum o 
vzájemné spolupráci s Krajem Vyso-
čina. Město se znovu zavázalo pod-
porovat aktivity Horáckého divadla 
Jihlava, zatímco Kraj Vysočina bude 
pokračovat v podpoře zoologické 
zahrady. Memorandum bylo uzavře-
no poprvé v roce 2015, nyní je pro-
dlouženo do roku 2025.

„Vzájemná podpora se velice pozi-
tivně odráží v urychlení plánovaných 
investic obou organizací. Je zároveň 
pozitivním signálem i směrem k náv-
štěvníkům, pro které ve výsledku před-
stavují zvýšení jejich komfortu,“ řekla 
Jana Fischerová, náměstkyně hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu.
 -lm-

Memorandum 
o spolupráci

Jak viděli město ti, kteří žili na jed-
nom z jeho předměstí? To se snaží 
přiblížit výstava historických foto-
grafií zapůjčených Muzeem Vyso-
činy Jihlava, která právě probíhá ve 
sklepení jihlavské radnice. K výstavě 
nově vyšel i katalog, který obsahu-
je fotografie z výstavy a krátké popi-
sy bývalých jihlavských předměstí. 
Katalog lze zakoupit v Turistickém 
informačním centru za 99 Kč.

„Jako každé středověké město, byla i 
Jihlava městem sevřeným hradbami a 
vše, co bylo za nimi, už bylo předměs-
tí, kterých měla Jihlava pět: Špitálské, 
Křížové, Staré Město, U Koželuhů a U 
Jatek,“ píše se v úvodu katalogu.

„Výběr fotografií pečlivě nahlíží na 
místa, jejichž charakter prošel za mno-
ho desítek let nepřebernými změnami. 
Ukazuje dnes nevídané krajinné kom-
pozice, a především nevšední a neopako-
vatelnou atmosféru Jihlavy vyčkávající 
na proměnu v moderní město,“ doplnila 
autorka výstavy Jana Petrůjová.

Do konce srpna můžete zhléd-
nout ve vestibulu jihlavské radnice 
také výstavu historických fotografií 
z Muzea Vysočiny Jihlava nazvanou 
Druhá světová, která vznikla v rámci 
letošního 75. výročí osvobození Čes-
koslovenska.  -lm-

Výstava fotografií 
staré Jihlavy

Jihlavské školy zahájí ve školním 
roce 2020/2021 svou činnost v 
plném rozsahu v souladu se školský-
mi právními předpisy. Potvrdil to 
vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal.

Ale aktuální verze opatření v době 
naší uzávěrky 24. srpna není zve-
řejněna. Na stránkách Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy je 
zveřejněné opatření ze dne 17. 8., 
které bylo následně 19. 8. demento-
váno.

Podle slov Tomáše Koukala platí, 
že od dětí/žáků se před prvním pří-
chodem do školy nevyžaduje prohlá-
šení o bezinfekčnosti.  Nejsou stano-
vena žádná závazná plošná pravidla 
pro organizaci vstupu dětí/žáků do 
budovy školy a pohybu osob před 
budovou školy. Nejsou stanovena 

žádná závazná plošná omezení počtu 
dětí/žáků ve třídách, odděleních, 
studijních skupinách či kurzech.

Neustálé změny opatření na koro-
navir jsou tak hodně náročné na 
plánování zahájení školního roku 
v MŠ a ZŠ. „Škola je složitý organiz-
mus, který nedokáže reagovat z hodi-
ny na hodinu, takže prudké veletoče 
ředitelům vůbec nepomohou. Poslední, 
umírněnější varianta /prozatím pou-
ze mediálně zveřejněná/ je příznivější, 
přesto si nedovedu představit dodržo-
vání některých opatření, např. ta ve 
školních jídelnách,“ řekl Koukal.   

Jihlavští ředitelé jsou podle jeho 
slov lidé na svých místech a určitě 
nastalé situace zvládnou, ale na tento 
stav se nemůže nikdo 100% připra-
vit. Školy jsou rozhodně nachysta-
né na zajištění základních hygienic-

kých pravidel stanovených MZČR, 
na zajištění distanční výuky, ale není 
prý v jejich silách se připravit na 
nečekané….

V kultuře je prozatím situace ustá-
lená, platí aktuální opatření MZČR. 
Takže maximální počet účastníků 
na hromadných akcích ve vnitřních 
prostorách je stanovený na 500 osob 
v daný čas v jednom sektoru. Maxi-
mální povolený počet sektorů je 5. 
Maximální počet účastníků ve stej-
ný čas na hromadných venkovních 
akcích je stanoven na 1000 osob.

„Optimistické je rozhodně to, že díky 
přijatým opatřením nebyl v ČR průběh 
tak dramatický jako v jiných zemích. 
Méně optimismu mám z toho, jak nás 
virus pustoší ekonomicky a že nás čeká 
další doba roušková,“ doplnil Tomáš 
Koukal. -lm-

Týden před zahájením školního 
roku stále není ještě jasno

LÉTO S GUSTEM. NA Masarykově náměstí o prázdninách začala série kulturních programů pro návštěvníky centra. Bohužel 
deštivé počasí vedlo k omezení programu, ale i tak byly kulturní akce  středem pozornosti návštěvníků centra. Při zahájení 
předvedla své umění La Papula a Klarinet kvartet Brno. Foto: archiv MMJ


