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� Zdá se, že město Jihlava vyhodi-
lo do vzduchu statisíce za přípravu 
vánočních trhů, a to jen kvůli tomu, 
že vymyslelo špatný název. Podle 
Babišovy vlády se totiž akce s názvem 
Vánoční trhy nebo Vánoční jarmark 
konat nemohou, s názvem Farmářský 
trh nebo jen Kulturní akce mohou. 

� Tomáš Štambera st. si na Face-
booku postěžoval, že je smutné, když 
vidí 17. 11. u sochy Klíčů lidi, „co psa-
li udavačské dopisy na své kolegy v prá-
ci apod. A pak v roce 89 stáli na kašně 
a mluvili o demokracii“. Nevím, koho 
měl na mysli, ale pamatuji si  jihlav-
ského estébáka, který v roce 1989 
cinkal klíči a bylo mi z toho opravdu 
blivno. Panu Tomášovi rozumím. -pk-

Měsíční glosování

Měsíce očekávaná beseda vedení města s občany 
o romsko-neromském soužití v centru města se 
v pondělí 29. listopadu konala jen v online pro-
středí, tedy prostřednictvím počítačů. Jak magis-
trát uvedl, důvodem byla zhoršující se epidemio-
logická situace. 

V tu samou dobu však v gotické síni, kde se bese-
dy dříve odehrávaly, začínal první z adventních 
koncertů chystaných městem. Na rozpor mezi tvr-
zením radnice a jejími činy upozornil i jeden z dis-
kutujících občanů Hynek Gerbrich.  

O besedu v online prostředí projevila zájem 
zhruba padesátka lidí včetně politiků. Téma uvedl 
radní pro sociální oblast Daniel Škarka (Fórum Jih-
lava) krátkým úvodem o Romech a jejich možném 
sociálním vyloučení. 

Poté lidé mohli radnímu, primátorce či ředite-
li městské policie (MP) pokládat dotazy. Těch bylo 
poskrovnu a týkaly se například ZŠ Jungmannova, 
kterou navštěvuje hodně romských dětí, nebo parti-
ček dětí, které jezdí městskou hromadnou dopravou 
bez jízdenek. 

Jak zaznělo na besedě, městští strážníci se na čer-
né pasažéry zaměří a budou vypomáhat i přímo na 
inkriminovaných linkách MHD. 

Poklidná beseda s minimem dotazů překvapila pri-
mátorku města. „Myslela jsem, že to bude bouřlivější,“ 
řekla závěrem Karolína Koubová (Fórum Jihlava). 

JN oslovení lidé však o besedě buď nevěděli, nebo 
namítli, že v zimních měsících tolik problémů není, 
neboť je zima a všichni jsou doma; případně uvedli, 
že se situace částečně zlepšila díky městské policii. 

 -pk-

Beseda o soužití bez zájmu veřejnosti

VYBERTE NEJKRÁSNĚJŠÍ. Děti MŠ a 
ZŠ soutěží o nejkrásnější vánoční strome-
ček. Celkem 54 ozdobených stromků je 
k vidění v parku Gustava Mahlera. Hla-
sovat pro ten nejhezčí můžete na interne-
tových stránkách www.jihlavske-listy.cz/
stromecky nebo lépe pomocí kuponů, kte-
ré mají dvojnásobnou hodnotu. Najdete 
je v Jihlavských listech s datem 3., 7. a 10. 
prosince.  Foto: Petr Klukan


