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KULTURNÍ událostí roku 2009 bude setkání havířských měst.
Foto: archiv NJR

Akce "Nos Jihlavy" již potřetí
    Již potřetí bude zapotřebí služby
jihlavských "čichačů".
    Ve dnech 9. − 22. února proběhne
závěrečná etapa akce NOS JIHLAVY,
která má za úkol završit snahu o ob-
jektivní posouzení pachové zátěže po-
cházející z jihlavské průmyslové zóny.
    "Vyzýváme proto všechny dobrovol-
né čichače, kteří se v loňském roce ke
spolupráci písemně přihlásili, prověřili
i nyní v únoru úroveň pachů v ovzdu-
ší," řekl Ivan Koláčný ze Zdravotního
ústavu.
    "Těm, komu protokoly pro únoro-

vou kampaň chybějí, budou vydány
duplikáty na sekretariátu ZÚ na
Vrchlického ul. 57," upřesnil Koláčný.
Vyplněné protokoly budou přebírány
po skončení (po − čt. 14−17 hod., pá
− 14 − 16 hod) a zároveň budou vy-
pláceny odměny.
    "Přeji všem čtenářům Novin jihlav-
ské radnice, zvláště pak našim re-
spondentům, pevné zdraví, osobní i
pracovní úspěchy a celé Jihlavě pak
trvale čistší ovzduší," popřál Koláčný.
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Jihlava se představí Evropě
    Jihlava letos více než kdy v historii
napne svoje úsilí k přilákání turistů.
Celkem vyjede na 10 veletrhů cestov-
ního ruchu, vůbec poprvé vyráží lákat
návštěvníky také na zahraniční pre-
zentační akce.
    Už v lednu se krajské město Vyso-
činy představí na pěti veletrzích − Va-
kantie v Utrechtu (Nizozemsko), Fe-
rienmesse ve Vídni (Rakousko), Regi-
ontouru v Brně, Slovakiatouru v Bra-
tislavě a Tourism Expo v Olomouci.
    Na veletrhu Regiontour v Brně se
město prezentuje samostatným stán-
kem, ostatních veletrhů se účastní na
stánku kraje Vysočina nebo Czech
Tourism.
    Stánek na veletrhu Regiontour Brně
je letos zaměřen na Mezinárodní fes-
tival dokumentárních filmů. "Téma
vybíráme pro každý rok vždy jiné. V
letošním roce se zaměřujeme na MFDF
z důvodu, že bylo v roce 2008 otevřeno
v Jihlavě Centrum dokumentárních
filmů. V loňském roce byl hlavním té-
matem skladatel a dirigent Gustav Ma-
hler," uvedla k prezentaci města ve-
doucí oddělení vnějších vztahů Jana
Petrůjová.
    Zahraničních veletrhů se Jihlava le-
tos účastní poprvé, městu se podařilo

získat dotaci z Evropské unie v rámci
projektu Turisté, vítejte v Jihlavě. Z
dotace více než 6,5 milionu město čer-
pá nejen na účast na veletrzích, ale
například i na nové propagační mate-
riály, nový turistický web a podobně.
    "Připravili jsme prezentace pro cel-
kové seznámení s Jihlavou, ale i spe-
ciální nabídky. V Utrechtu máme na-
příklad materiál o možnosti kempo-
vání v okolí Jihlavy, pro Vídeň je zase
hlavním tématem hudební skladatel
Gustav Mahler, který ve Vídni žil. Rádi
bychom připomněli, odkud pochází, a
že je nerozlučně spjat s Jihlavou, a
také, že se zde každoročně koná mezi-
národní hudební festival," upřesnila
Jana Petrůjová.
    Ovšem stěžejní událostí letošní se-
zóny bude výstava Pabla Picassa v Ji-
hlavě, na kterou chce město přilákat
co nejvíce návštěvníků. Dalšími vele-
trhy cestovního ruchu, kterých se Ji-
hlava v letošním roce zúčastní, jsou
Holiday World v Praze, Infotour a cy-
klistika Hradec Králové, Dovolená re-
gion Ostrava, CBR Mnichov a TT Var-
šava. Veletrhy se budou konat od úno-
ra do března, kromě Varšavského, kte-
rý proběhne v září. −lm−

Město zkvalitnilo půjčky na opravy
    Potřebujete opravit střechu nebo za-
teplit dům? Možným řešením je vy-
užití půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Jihlavy (FRB).
    Zastupitelstvo města schválilo další
změnu použití účelových prostředků
FRB. Na základě tohoto mechanismu
poskytuje město půjčky na opravy do-
mů.
    "Nyní lze poskytnout půjčku na ob-
novu střechy a zateplení budovy až
do výše půl milionu korun. O stejnou
částku lze nově žádat i na modernizaci
a opravu výtahu nebo modernizaci a
opravy balkónů a lodžií," řekla Hana
Hekerlová z odboru rozvoje města ma-
gistrátu.
    Další tituly půjček zůstávají stejné,

např. zřízení či rekonstrukce topení,
vybudování a rekonstrukce koupelny
a WC, ekologické způsoby vytápění,
vybudování části bytu nebo nového
bytu formou nástavby, přístavby nebo
vestavby apod.
    Úrok z půjčky činí 3 % a délka splat-
nosti je 4 nebo 8 let podle titulu půjč-
ky. Za půjčku se ručí nemovitostí. Žá-
dosti se přijímají průběžně. Více in-
formací je možné získat na úřední des-
ce, webových stránkách města
www.jihlava.cz nebo u Ing. Hany He-
kerlové na odboru rozvoje města Ma-
gistrátu města Jihlavy, e−mail: ha-
na.hekerlova@jihlava−city.cz, tel.: 567
167 469. −lm−
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Jihlavské havíření bude
největší událost roku

    Na třetí červnový víkend si nic ne-
plánujte, přesněji řečeno si plánujte
zůstat v Jihlavě. Odehraje se největší
kulturní a společenská akce roku a
možná vůbec největší městská slav-
nost, jakou si místní mohou pamato-
vat − Jihlavské havíření 2009.
    Tento název a logo zastřešuje hned
několik akcí s neskutečně širokým
programem, který by si žádný Jihla-
vák neměl nechat ujít, naopak by měl
do svého města přizvat i přízeň a přá-
tele.
    "Značka" Jihlavské havíření spo-
juje tradiční jihlavský havířský prů-
vod, Jihlavské kulturní léto, Koncert
bez hranic a především − Jihlava je
letos hostitelem 13. setkání hornic-
kých měst a obcí.
    Do Jihlavy dorazí stovky zástupců
horních měst a obcí nejen z České

republiky, ve městě bude k vidění
nepřeberné množství úborů a kostý-
mů, vlajek, hornického náčiní, havíři
projdou městem doprovázeni několi-
ka pochodovými kapelami, dojde na
skok přes kůži, svěcení tupláku, ceny
Permona a další tradice.
    Velmi bohatý bude doprovodný
program. "Program připravujeme tak,
aby si v něm každý našel něco zají-
mavého, napříč věkovými a tématicky
zaměřenými skupinami obyvatel. Kdo
se bude chtít bavit, bude mít mnoho
možností," uvedla k programu Irena
Wagnerová, náměstkyně primátora.
    V Jihlavě vznikne několik na sobě
nezávislých scén, dvě pódia na Ma-
sarykově náměstí, další scéna v ji-
hlavském pivovaru. Ožijí také ulice
historického centra města, ve kterých
bude například dobový trh, pamatuje
se na děti i na milovníky dechové,
folklórní a vážné hudby.
    V koncertním scénáři už mají svoje
místo například David Koller, Marie
Rottrová, Vladimír Mišík, Jan Hrubý
a Kukulín, XIII. století, Zatrestband,
Hudba Praha, Marek Ztracený a další.
Sobotní večer završí ohňostroj.
    V rámci havíření si Jihlava připo-
mene také dvě významná výročí. Le-
tos uplyne 210 let od založení tradice
jihlavského havířského průvodu a 160
let od narození Johanna Haupta, ji-
hlavského fotografa a radního, který
stál u zrodu jihlavského havířského
průvodu. −rt−


