
Největší kulturní a společenská 
akce roku 2009 – Jihlavské havíření 
– je v proudu příprav. Velmi bohatý 
kulturní program doprovodí tradič-
ní Jihlavský havířský průvod, Jihlav-
ské kulturní léto, koncert bez hra-
nic a hlavně 13. setkání hornických 
měst, jehož je Jihlava hostitelem. Vše 
se odehraje třetí červnový víkend a 
vedení města očekává značný příliv 
návštěvníků ze širokého okolí. V dal-
ších vydání NJR budeme včas infor-
movat  o podrobnostech této akce.

Akce roku 2009

KOSTEL Povýšení sv. Kříže prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pracovníci odstranili čelní stěnu, která uměle rozdělila kostel 
na dvě části, opravovat se bude střecha, venkovní omítky, dojde k odvlhčení zdí a vznikne zázemí pro pořádání kulturních 
akcí.                                                                                                                                                                                              Foto: archiv NJR

Jihlava hospodaří velmi dobře. 
Renomovaná společnost Moody´s 
udělila Jihlavě národní rating na 
úrovni Aa1.cz se stabilním výhle-
dem, což řadí Jihlavu mezi nejlépe 
hodnocené subjekty v ČR.

„Je to vynikající hodnocení. Jihlava 
je málo zadlužená, její hospodaření 
je stabilní, ani případný úvěr v řá-
dech stamilionů korun by neměl mít 
zásadní dopad na ekonomiku města 
v následujících letech. Přesto nehod-
láme město zadlužovat více, než bude 
nezbytně nutné pro jeho rozvoj, bu-
deme se držet konzervativního řízení 
rozpočtu,“ uvedl primátor Jaroslav 

tingu od generálního manažera pro 
střední Evropu Petra Vinše. 

“Udělený rating zohledňuje zejména 
velmi dobré provozní výsledky města, 
přiměřenou výši dluhové služby a také 

rezerv,” uvedla Kateřina Hamplová, 
analytička Moody’s International 
Public Finance Group. Přes 

udržovala Jihlava v letech 2004-
08 velmi dobré provozní výsledky, 
a to zejména díky dosavadní-
mu růstu daňových příjmů a také 
konzervativnímu řízení rozpočtu. 

Dobré provozní výsledky spolu s 
příjmy z prodeje majetku a investič-
ními dotacemi umožnily městu Jih-

investic. Podíl kapitálových výdajů 

na celkových 
výdajích se v 
průměru v le-
tech 2004-08 
pohyboval blíz-
ko průměru 
za obce v ČR. 
Výdaje směřo-
valy zejména 
do dopravní 
inf rastr uktu-
ry, na rekon-
strukci škol a 
do sportovní 
v y b a v e n o s -
ti. Prioritou v 
následujících 
pěti letech bu-
dou zejména 
projekty spo-
lu�nancované 
z fondů Evrop-
ské unie, např. 
rekonstr ukce 
k a n a l i z a c e , 
projekty v ob-
lasti vzdělávání, sportu či životního 
prostředí. 

Financování těchto projektů si vy-
žádá výrazný nárůst přímého dluhu 
v roce 2009 a pravděpodobně také v 
roce 2010. Moody’s však neočekává, 
že by zadluženost města ve středně-
dobém výhledu překročila poměrně 
přiměřenou výši 30 % provozních 
příjmů. Měla by tak zůstat pod prů-
měrem za obce v ČR (36 % provoz-

ních příjmů v roce 2007).
Vzhledem k tomu, že většina 

stávajících závazků bude splacena 
dříve, než město začne splácet 
nový úvěr, čerpaný v roce 2009, 
dluhová služba zůstane nadále dobře 
zvladatelná. Moody’s zohledňuje 

rezervy města plně kryjí úvěrové 
prostředky plánované na rok 2009. 

                                                        -lm-

Jihlava obdržela skvělé hodnocení

rý řadí Jihlavu mezi nejlépe hospodařící města v ČR.
                                                                    Foto: Lubomír Maštera

Vedení města
 zve občany 

na besedu k výsledkům
sociologického průzkumu 

„Vybrané aspekty života dospělé 
populace v Jihlavě“,

 která se bude konat v hotelu
Gustava Mahlera

25. 3. v 17.30 hodin. 

Petr Daniš, 24 let, Jihlava
Milan Franz, 30 let, Jihlava
Jaroslav Flégr, 24 let, Jihlava
Daniel Kalina, 21 let, Jihlava
Robin Kočař, 21 let, Jihlava
Martin Loziňský, 20 let, Jihlava
Robin Melounek, 28 let, Jihlava
Jan Slabý, 21 let, Jihlava
Michal Šály, 28 let, Jihlava
Libor Šufrič, 22 let, Jihlava
Andrea Kučerová, 20 let,
 Luka nad Jihlavou
Jana Pokorná, 22 let, Luka nad    
Jihlavou
Ladislav Neubauer, 27 let, Brno

Seznam odsouzených 
sprejerů

Město Jihlava podruhé zveřejňu-
je jména osob starších osmnácti let 
pravomocně odsouzených za spre-
jerství v  roce 2008. V roce 2007 to 
bylo 6 jmen, loni soud potrestal 13 
lidí. Zveřejňování je jedním z několi-
ka opatření, které město v boji proti 
vandalismu přijalo. Více uvádíme na 
straně 2.                                              -lm-
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Prvním bodem 16. schůze zastu-
pitelstva města byl slib nového za-
stupitele. Stal se jím Robert Ladra 
(1952) za Občanskou demokratic-
kou stranu. Nový zastupitel nahra-
zuje Ladislava Urbana, který náhle 
zemřel 24. prosince minulého roku. 
Robert Ladra je soukromý podnika-
tel, je ženatý, má dvě děti.             -lm-

R. Ladra je novým
zastupitelem města

Rekonstrukce gotického chrámu Povýšení sv. Kříže v 
Křížové ulici v Jihlavě začala. Pod klenbou už ubývá ne-
chvalně proslulá zeď, která dělí kostel na dvě části. 

„Během rekonstrukce se budou odvlhčovat zdi, opravovat 
krov a střecha, venkovní omítky, v kostele budou nová okna, 
dveře, osvětlení a zázemí například pro pořádání kulturních 
akcí,“ řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek Tulis. Jde o 
první etapu rekonstrukce, která přijde na necelých 20 
milionů korun, Jihlavě se podařilo na akci získat dotaci 
z tzv. „norských fondů“ (projekt Obnova kulturního dě-

249 999 eur (cca 7,2 milionu korun). První část rekon-
strukce skončí v roce 2010.  V druhé etapě by mělo dojít 
na obnovu fresek, výzdoby atd. 

Dominikánský kostel, sestávající z halového trojlodí 
s dlouhým presbyteriem, byl založen roku 1247 a bu-
dován pod vlivem francouzské gotiky. Ve 13. století by-

ly dokončeny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální 
oblouk. Zaklenutí kostela se uskutečnilo až v 80. letech 
14. století.

Po požárech v 16. století byl kostel opravován v rene-
sančním duchu. V roce 1871 byl kostel zrušen, předán 
armádě, ta ho jako kasárna a skladiště používala až do ro-
ku 1947. Tehdy provedené stavební úpravy zcela zničily 
unikátní prostor – na úrovni triumfálního oblouku byla 
vyzděna příčka, postupně snesena raně gotická klenba a 
zazděna raně gotická okna. 

Od roku 1947 má kostel na 99 let v pronájmu Česko-
slovenská církev husitská, která po dobu rekonstruk-
ce přesunula bohoslužby na faru. Kostel koupilo město 
v roce 2005 v dražbě za 6 milionů korun. Kromě obvyk-
lého chrámového vybavení je cenným artefaktem Pieta 
– pískovcová socha Jana Štursy.                                         -lm-

Začala oprava kostela Povýšení sv. Kříže

Radní se rozhodovali, zda most 
v Hůlově ulici z roku 1873 opravit 
nebo odstranit. Jde o padesátimet-
rový most přes řeku Jihlavu v Hůlové 
ulici u Malého Beranova.

Zachovat a opravit starý barok-
ní most, který nevyhovuje potře-
bám protipovodňové ochrany, nebo 
jej nechat strhnout a postavit nový 
most, když obě varianty přijdou na 
stejné peníze? 

nepadlo, ale vedení města se spíše 
přiklání k zachování starého mostu. 
Potvrdil to primátor Jaroslav Vyma-
zal: „Rozhodnuto není, chceme další 
podklady. Například zda by bylo mož-
né most opravovat postupně nebo zda 
je možné provést opatření, která rizika 
povodní sníží.“ 

Naopak pracovníci Povodí Mo-
ravy se přiklánějí k novému mostu, 

Barokní most v ulici Hůlová
je problémem při povodních

který by měl méně pilířů a byl by 
při tání nebo intenzivních deštích 
menší „zátkou“ v údolí, kde se voda 
často vylévá z břehů. Argumentem 
pro postavení nového mostu je také 
předpoklad, že do údržby starého, 
byť opraveného mostu, se bude mu-
set i v budoucnu dál investovat, nový 
most by bez další údržby vydržel dé-
le. Současné odhady na opravu sta-
rého mostu i na vybudování nového 
jsou shodné - kolem třiceti milionů 
korun.

Barokní most z roku 1873 poslou-
žil v loňském roce, kdy přes něj ved-
la objízdná trasa pro osobní auta a 
autobusy při opravách sousedních 
novějších mostů na silnici z Jihlavy 
do Velkého Beranova (směr Velké 
Meziříčí). Bez něj by byly objížďky 
mnohem delší a komplikovanější. 

„Most dostal zabrat. Měl by být v po-
řádku právě pro případné další využití 
ať už při objížďkách, nebo pro potřeby 
nemotorové dopravy,“ poznamenal 
primátor Vymazal. Radní se také ba-
vili o možnostech prohlášení stavby 
za památku, kterou poslední barokní 
most ve městě a okolí dosud není.

Ať už se bude starý most opravovat 
nebo nahrazovat novým, nestane se 
tak letos ani příští rok. „V roce 2010 
bychom rádi nechali opravit secesní 
most „U Jána“ na Havlíčkově ulici. By-
lo by pěkné, kdyby se další rok podařilo 
opravit barokní most v Hůlové ulici,“ 
dodal jihlavský primátor Jaroslav Vy-
mazal.                                                   -lm-

MOST u Malého Beranova posloužil při opravách jako objížďka, ale nyní překá-
ží velké vodě.                                                                               Foto: Vlasta Böhmová

Vedení města Jihlavy usiluje o po-
tlačení sprejerství a od roku 2007 
uplatňuje opatření, která by měla 
vést k omezení tohoto patologické-
ho jevu. 

„Jedním z několika přijatých opatře-
ní je zveřejňování jmen osob, které byly 
pravomocně odsouzeny za sprejerství 
(starší osmnácti let). V lednu 2008 
město zveřejnilo jména šesti lidí, kteří 
byli odsouzeni v předchozím roce, ny-
ní zveřejňuje dalších třináct jmen osob 
pravomocně odsouzených v roce 2008,“ 
řekl tiskový mluvčí magistrátu Ra-
dek Tulis. Údaje dostávají k dispozi-
ci média, město je také zveřejňuje na 
svém webu a v těchto radničních no-
vinách (jména na titulní straně). 

„Město může zveřejňovat pouze 
jména sprejerů starších osmnácti let, i 
když se jich značná část rekrutuje prá-
vě z osob mladších osmnácti let,“ uve-
dl první náměstek primátora Radek 
Vovsík, který je iniciátorem systémo-
vého postupu proti sprejování. 

„Smysl zveřejňování jmen je ve vytvo-
ření společenského tlaku na konkrétní 
osoby páchající tuto trestnou činnost. 
Stává se, že o sprejerství často nevědí 
ani rodiče, příbuzní a sousedé těchto 
pachatelů. Podle sdělení jednoho ze 
sprejerů je zveřejňování jmen účinné, 
někteří z nich se zveřejnění opravdu 
obávají,“ doplnil Vovsík.

Na podnět Radka Vovsíka  v břez-
nu 2007 vznikla pracovní skupina za-
bývající se bojem s tímto jevem. Sku-
pina je složená ze zástupců soudu, 
státního zastupitelství, Policie ČR, 
městské policie, probační a mediač-
ní služby, zástupců střední stavební 

Třináctka sprejerů zažívá ostudu
školy, zástupce církve a města.

Zveřejňování jmen odsouzených 
sprejerů není jediným prostředkem 
města v potlačování tohoto nešvaru. 
Nadále platí odměna 5 tisíc korun 
za informaci, která vede k dopade-

nanční prostředky na odstranění ná-
pisů ze sprejery poškozených ploch 
jak pro fyzické, tak i právnické osoby 
z fondu pro opravy domů města Jih-
lavy. 

Připravuje se i úprava mechanizmu 
fondu, která by motivovala majitele 
nemovitostí k rychlejšímu odstra-
ňování škod na jejich fasádách. „Po 
zimní pomlce v březnu opět nastartuje 
projekt se střední školou stavební a pa-
nem farářem Zástěrou, který povede ke 
zprostředkovávání čištění poškozených 
ploch prostřednictvím studentů školy,“ 
připomněl další úspěšný projekt Ra-
dek Vovsík. 

Dalším opatřením je to, že městská 
policie ve větší míře využívá mobilní 
kameru. Jihlava se bude připojovat 
k náhradě škody v rámci soudních 
řízení včetně exekucí v případě vy-
máhání dlužných částek, při mimo-
soudním vyrovnání bude probační a 
mediační služba trvat na odstranění 
sprejerských výtvorů pachateli či na 

sprejeři odsouzení k veřejně prospěš-
ným pracem budou probační a me-
diační službou zařazováni k výkonu 
těchto prací výhradně pod dozorem 
městské policie. Vedení iniciovalo 
očištění fasád budov v majetku měs-
ta, zejména škol.                               -lm-
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Robert
Ladra

JAK HODNĚ zakomplexovaný musí být ten, kdo se realizuje takovými výtvory? 
Třináct chycených a odsouzených sprejerů by nám možná odpovědělo. 

Foto: archiv NJR



byl City Park. Přidělal vám hodně 
vrásek?

City Park je bezesporu stavbou, 
která už svým objemem, architekto-
nickým ztvárněním i polohou může 
vzbuzovat rozporuplné reakce. 

Nepopiratelným přínosem pro 

město je ale skutečnost, že se našel 
investor, který dokázal vyřešit lé-
ta neřešený a pravděpodobně ještě 
dlouho neřešitelný problém likvi-
dace rozpadajících se a chátrajících 
továrních staveb v bezprostřední 
blízkosti centra města, které dělaly 
městu dlouhodobě ostudu.  Pro-
blém je navíc umocněný ekologic-
kou zátěží v podobě kontamino-
vaného podloží v místech bývalé 
kovárny. 

Likvidace tolika továrních budov, 
dekontaminace zeminy a odtrubně-

ně tak náročné, že si lze jen těžko 
představit investora, který by tohle 
všechno investoval a nevyžadoval 
následně návratnost své investice. 
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Počátek roku je pravidelně dobou 
zahájení platnosti nových zákonů, 
předpisů a vyhlášek, se kterými by se 
měl každý stavebník seznámit. Doko-
nale je musí ovládat úředníci staveb-
ního úřadu magistrátu. Na podstatné 
změny jsme se zeptali vedoucího sta-
vebního úřadu Michala Jarca.

Jakých změn zajímavých pro ob-
čana doznal stavební zákon za po-
slední rok?

Těch změn bylo několik. Jednalo se 
převážně o zjednodušení postupů u 
některých druhů staveb oproti nové-
mu stavebnímu zákonu, který začal 
platit na začátku roku 2007. 

Už při jeho přijetí bylo jasné, že 
dříve nebo později se musí obje-
vit „mouchy“, které bude třeba po-
stupně vychytat. Přinesl totiž velké 
množství změn, jako např. nové roz-
dělení staveb podle jejich složitosti 
a náročnosti, nové způsoby jejich 
povolování. Aby byly odstraněny 
některé nedostatky, které ukázala až 
praxe, byl zákon v roce 2008 noveli-
zován. 

Zjednodušilo se povolování plotů, 

pro které stačí dnes ohlášení a ne-
ní třeba stavební povolení jako dřív. 
Další výraznou změnou je ustanove-
ní, podle kterého se všechny stavby 
souboru staveb, pokud se připravují 
společně, povolují v režimu stavby 
hlavní. V minulosti se totiž často stá-
valo, že stavebník, který chtěl stavět 
např. domek se samostatně stojící 
garáží na pozemku rodinného domu, 
musel pro garáž vyřizovat stavební 
povolení, přitom pro stavbu samot-
ného rodinného domu mu stačilo 
ohlášení. 

Pro stavebníka to muselo být cel-
kem nepochopitelné, když menší 
z obou staveb na jednom pozemku 
měla přísnější a složitější režim po-
volování než stavba hlavní.  Posled-
ní změnou je možnost stavět za ur-
čitých podmínek i v nezastavěném 
území, pokud parcela bezprostředně 
navazuje, tedy má společnou hranici, 
s pozemky v zastavěném území. To-
to ustanovení se ale týká pouze obcí, 
které nemají územní plán.

Jihlava se mění doslova před oči-
ma, staví se v centru i v okolí. Také 
je plná průmyslová zóna a hledá se 
místo pro další výstavbu. Na co se 
mají občané v roce 2009 připravit? 
Kde se bude stavět?

Je pravdou, že se výstavba v posled-
ních letech značně rozmáhá. Staví se 
jak stavby pro výrobu a podnikání, 
zejména v průmyslové zóně, tak i ve-
liké množství nových bytů v nových 
obytných souborech bytových nebo 
rodinných domů. 

Pro město je jistě přínosné, že se 
konečně objevují investoři, kteří jsou 
ochotni realizovat své záměry nejen 
na zelené ploše, ale i v zastavěném 

Michal Jarco: První pohled na nové velké 
stavby bývá negativní, ale....

Zjednodušení 
stavebního zákona

území, v různých nezastavěných pro-
lukách anebo v místech chátrajících 
zdevastovaných bývalých průmyslo-
vých areálů, které do centra nebo je-
ho blízkosti nepatří. 

To je případ bývalého areálu Tes-
ly, který se má postupně předělat na 
bydlení, administrativu a domov pro 
seniory, včetně parkovacích ploch a 
sadových úprav uvnitř areálu. První 
etapa by mohla začít už v tomto ro-
ce. 

Z nových staveb, které budou prav-
děpodobně zahájeny v roce 2009, 
bych uvedl např. multifunkční byto-
vý dům v proluce na ulici Křížová, 
kde v současnosti probíhá archeolo-
gický průzkum, dále pak další etapu 
výstavby rodinných domů Na dolech 
mezi prodejnou Plus a řadovými ro-
dinnými domky. 

Předpokládám, že v krátké době 
zmizí nevzhledný areál kasáren mezi 
ulicemi Bří. Čapků a Ke Skalce. Už 
jsme povolili demolici staveb. Na je-
jich místě by měli vyrůst administra-
tivní budovy VZP a krajského úřadu. 
Jestli ale v tomto roce, to je otázka 
spíš pro investora než pro stavební 
úřad.

Bezesporu nejviditelnější a nej-
kontroverznější stavbou loňska 

Z tohoto pohledu jsou představy o 
ponechání otevřeného údolí s par-
kovou úpravou poněkud nereálné a 
spíš z oblasti utopie než reality. 

A co říct k samotné stavbě? Projekt 
zpracovala renomovaná a úspěšná ar-
chitektonická kancelář, stavba prošla 
řádným, úplným a, řekl bych, ostře 
sledovaným schvalovacím procesem, 
ke stavbě se v řízení vyjadřovaly a 
stavbu schválily všechny orgány a in-
stituce, které v některé oblasti svého 
působení chrání veřejný zájem. 

Výsledkem bylo pravomocné po-
volení, na základě kterého byla stav-
ba postavena a zkolaudována. To, že 
stavba tohoto typu vyvolává celou 
řadu emocí a protichůdných názorů, 
je zcela přirozené. Samozřejmě i pro 
nás, teď myslím stavební úřad, to by-
la jedna z nejsložitějších staveb v mi-
nulém roce. Jednak ve fázi přípravy, 
tedy v územním a stavebním řízení, 
ale i ve fázi realizace. 

Ale na druhou stranu, celá řada 
kontrol, které jsme prováděli, i na 
základě podnětů a stížností, v průbě-
hu celé výstavby nás alespoň ujistila, 
že stavba byla prováděna v souladu 
s ověřenou projektovou dokumenta-
cí i příslušnými předpisy.

Jaký je zájem o soukromou ro-
dinnou výstavbu? Může alespoň 
částečně konkurovat developer-
ským projektům?

Zájem o soukromou výstavbu ro-
dinných domů je pořád značný. Má 
to několik důvodů. Jedním z důvo-
dů je to, že developerských projek-
tů zajišťujících výstavbu rodinných 
domů je pořád málo vzhledem k po-
ptávce. Developeři se víc orientují 
na výstavbu souborů bytových do-
mů. 

Dalším důvodem je, že většinu ro-
dinných domů lze stavět svépomocí, 
pokud si stavebník zajistí odborný 
dozor. Výstavba svépomocí vyjde 
stavebníka většinou levněji než do-
davatelský způsob výstavby. Je ale na 
druhou stranu samozřejmě nároč-
nější na čas a organizaci výstavby.     

Neposledním důvodem může být 
skutečnost, že při soukromé výstav-
bě si můžete zvolit projekt, který co 
nejvíce vyhovuje vašim představám, 
případně ho v spolupráci s projek-
tantem dotvořit podle vašich před-
stav. Proto si myslím, že oba tyto 
způsoby výstavby budou i nadále 
vedle sebe na realitním trhu existo-
vat. Ani bych to nechápal tak, že si 
konkurují, spíš se vzájemně doplňu-
jí.

Jak sledujete, případně hodno-
títe dopravní stavby? Po rekon-
strukci Okružní se zvedla vlna kri-
tiky na zúžení do jednoho pruhu a 
panovaly obavy z nemožnosti zim-
ní údržby – letos je zima se sně-
hem a komplikace nenastaly …                             

                           (Dokončení na str.  22)

VEDOUCÍ stavebního úřadu Michal Jarco.                     Foto: Lubomír Maštera

City Park vyřešil 
hodně problémů

Stavět developersky 
i soukromě
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Počet  „prvňáčků“ narůstá

NA ŘADU přichází silnější populační ročníky a to znamená nápor na kapacity 
školních zařízení.                                                                                  Foto: archiv NJR

V září 2009 do lavic jihlavských zá-
kladních škol usedne 498 prvňáčků. 
To je o 58 více než v úvodu školního 
roku 2008/2009. 

„Největší nárůst je v posledních třech 
letech. Před třemi roky nastupovalo do 
prvních tříd základních škol asi o dvě 
stovky dětí méně než na podzim loň-
ského roku,“ vyčetl ze statistik vedou-
cí odboru školství, kultury a tělový-

chovy Tomáš Koukal. 
 Nárůst počtu žáků pro město ne-

znamená problémy: „Kapacity jsou 
dostačující, máme rezervu asi 1000 
míst,“ ujistil Tomáš Koukal. Jihlava 
má celkem 11 základních škol (včet-
ně ZŠ speciální), které navštěvuje 
4205 dětí, z toho navštěvuje 52 dětí 
speciální školu. 

                                                                -lm-
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Šetřit energií se vyplatí.
Přesvědčte se sami!

www.energieplus.cz

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítíme velkou
odpovědnost nejen za spolehlivou dodávku energie našim zákazníkům
a kvalitu našich služeb, ale i za životní prostředí kolem nás. Díky naší
iniciativě letos poprvé do České republiky zavítalo nejvýznamnější
světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí – 
Energy Globe Award.

Každý již ví, že šetřit energií se vyplatí! Chcete-li se dozvědět více,
odhalte svět energetických úspor na

Občanská poradna Jihlava (OP) na-
bízí pomoc seniorům.  

Senioři jsou velmi vítanou skupi-
nou, kterou si pro své nekalé aktivity 
vybírají různí  jednotlivci i skupiny 
zneužívající jejich důvěru.  „Jedná se 
například o nabízení zboží a uzavírání 
velmi pochybných a nebezpečných smluv 

návštěvy dealerů v domácnostech a jiné 
nákupy) ale také oblast domácího násilí 
a další,“ řekla Alena Slavingerová, ře-
ditelka OP.

Senioři se z mnoha příčin dosti čas-
to nemohou bránit agresivní psychic-
ké „masáži“, které jsou vystavováni. 
Dostávají se pak do neřešitelných si-
tuací tím, že si kupují nabízené zboží, 
půjčují si peníze a půjčky pak nejsou 
schopni splácet. Svou roli mnohdy 
hraje také nemožnost orientovat se 
ve složitém právním systému. Domá-
cí násilí odehrávající se za zavřenými 
dveřmi bytu je dalším velkým problé-
mem  některých  starších lidí. 

Z praxe občanské poradny vel-
mi dobře víme, jak zranitelná je tato 
skupina obyvatel. Parazitovat na se-
niorech je jev u nás dosti rozšířený a 

Poradna pomáhá seniorům
opovrženíhodný.  „V roce 2009 jsme 
se proto ještě více zaměřili na pomoc 
seniorům, kteří se mohou dostat ne-
bo se již dostali do tíživé životní si-
tuace“, vysvětlila Alena Slavingerová. 
Pomoc těmto lidem poskytuje OP 
Jihlava v rámci projektu „Sociálně 
právní pomoc pro seniory“
nančně podporuje krajský Fond Vy-
sočiny. 

Projekt je zaměřen na prevenci, a to 
formou přednášek a poradenství, kdy 
jsou  řešeny již konkrétní případy, se 
kterými  se senioři na OP Jihlava ob-
rátí.  „S přednáškami máme zkušenosti 
již z jiných projektů a víme, že je to dob-
rá cesta, jak oslovit ty, kteří naši pomoc 
potřebují. Je třeba upozornit seniory na 
různá úskalí, na která mohou narazit. 
Pokoušíme se rozšířit jejich právní vě-
domí. Chodíme za nimi a dále chceme 
chodit – do jejich měst a obcí, do klubů 
a domovů pro seniory“, dodává  Alena 
Slavingerová. 

Projekt je naplánován na rok 2009, 
ale občanská poradna by ráda v této 
aktivitě pokračovala i v dalších letech.                                                      

                                                               -lm-

Na začátku února byly v Městské 
knihovně Jihlava (MK) nainstalová-
ny orientační majáčky, které usnad-
ňují prostorovou orientaci nevi-
domým a slabozrakým uživatelům 
knihovny. 

„Jedná se o orientační hlasový majá-
ček a orientační zvukový modul. Hla-
sový majáček je umístěn ve vstupní 
chodbě knihovny a podává hlasovou 
informaci o budově a popisu cesty ke 
zvukové knihovně ve 3. patře,“ řekla  
Dagmar Vomelová z MK. Před od-
dělením zvukové knihovny se nachá-

zí zvukový modul, který po spuštění 
vydává akustický trylek pro přesné 
nasměrování do oddělení. Majáčky 
jsou ovládány tzv. dálkovým ovlada-
čem s dosahem 50 až 150 m, podle 

Financování majáčků bylo z 50 
% hrazeno z grantového programu 
Knihovna 21. století vyhlášeného 
Ministerstvem kultury ČR. Zdra-
votně znevýhodněným uživatelům 
knihovny tak přibyla další speciali-
zovaná pomůcka, která jim pomůže 
zmírnit jejich handicap.                 -lm-

Majáčky slouží slepcům

Městská policie opět zachraňovala 
lidské životy. „Na základě oznámení 
strážníci městské policie zajišťovali ote-
vření bytu ženy, která přestala vychá-
zet ven. Po otevření bytu bylo zjištěno, 
že se uvnitř nachází žena, která před 
pěti dny upadla v obývacím pokoji a 
nemohla si přivolat pomoc. Žena byla 
převezena záchrannou službou do ne-
mocnice,“ řekl zástupce ředitele Měst-

 Strážníci opět zachraňovali životy
ské policie Stanislav Maštera. 

„Při běžné pochůzkové činnosti a při 
řešení drobných krádeží bylo zadrže-
no šest osob, po kterých bylo vyhlášeno 
pátrání. Ve dvou případech byli zjiště-
ni řidiči, kteří řídili motorové vozidlo 
v době zákazu řízení.“ doplnil infor-
maci Maštera. Na základě oznámení 
byl nalezen ukradený přívěsný vozík. 

       -lm-

(Dokončení ze str. 4)
Dopravní stavby nemohu hodnotit 

z titulu své odbornosti, jejich povo-
lování spadá pod speciální stavební 
úřad pro stavby dopravní a tím je od-
bor dopravy magistrátu města Jihla-
vy. Mohu se vyjádřit pouze jako uži-
vatel, který shodou okolností právě 
po Okružní jezdí takřka denně. 

Víte, ve většině lidí je nějak zakó-
dována obava z nových věcí. Neštěs-
tím povahy několika málo jedinců je 
pak schopnost hledat ve všem no-
vém spíš negativa než pozitiva. Ne-
mělo by se zapomínat, že rozhodnutí 
o změně, např. už zmiňovaná rekon-
strukce Okružní, není rozhodnutím 
jednoho člověka, kterého to prostě 
jen tak napadlo. 

ty procházejí složitým schvalovacím 
procesem v součinnosti s posuzo-
váním odborníků pro danou oblast, 
v tomto případě dopravních expertů, 

Michal Jarco: První pohled na...
kteří by měli celou situaci správně 
vyhodnotit. Nakonec i každodenní 
provoz na Okružní ukázal, že prvot-
ní obavy o nesjízdnosti nebo doprav-
ních problémech na zúžené komuni-
kaci nebyly zcela opodstatněné. 

Podobné obavy byly i v souvislos-
ti s výstavbou už zmiňovaného City 
Parku. Byly názory, že křižovatka na 
Znojemské neunese zvýšený nápor 
dopravy v souvislosti se zásobováním 
a návštěvností stavby. Vyjma prvních 
několika dní provozu, kdy byly kla-
deny extrémní nároky na hromadné 
zásobování všech prodejen v budově 
najednou a bylo potřeba zvládnout i 
zvýšený zájem ze strany návštěvníků, 
je provoz na křižovatce, zdá se, bez 
větších problémů.                              -lm-

 

O projektech rozhodují 
kolektivy odborníků    
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Usnesení č. 2/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun z kapitálové rezervy § 6409 
Ostatní činnosti ve výši 1.800.000,- 
Kč na výkup nemovitosti (pozemek 
pod HZS) – majetkový odbor.

Usnesení č. 3/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun z kapitálové rezervy § 6409 
Ostatní činnosti ve výši 300.000,- Kč 
na akci Základní umělecká škola Jih-
lava – rekonstrukce – odbor rozvoje 
města.

Usnesení č. 4/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu ve výši 1.200.000,- Kč ze tř. 6 
Kapitálové výdaje, odbor dopravy – 
akce Rekonstrukce zastávek MHD 
na Projekty EU 2007 – 2013 (tř. 5 
a tř. 6) odbor rozvoje města – akce 
Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
a dopravní telematika pro preferenci 
MHD v Jihlavě.

Usnesení č. 5/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpočtu 
tř. 5 Běžné výdaje – odbor dopravy 
ve výši 520.000,- Kč z § 2212 Silnice 
– správa a údržba na § 3322 Zacho-
vání a obnova kulturních památek – 
akce Silniční most u Jánů.

Usnesení č. 6/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu tř. 5 Běžné výdaje – odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy ve výši 
130.000,- Kč z § 3419 Tělovýchovná 
činnost – příspěvky a transfery na § 
3412 Sportovní zařízení v majetku 
města.

 
Usnesení č. 7/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
odkup spoluvlastnických podílů 

obce Dlouhá Ves do výše 1 000 000 
Kč dle zdůvodnění a

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z kapitálové rezervy § 6409 
Ostatní činnosti ve výši 1.000.000,- 
Kč na odkup spoluvlastnických po-
dílů.

Usnesení č. 8/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 2. 2009

Stamilionová dotace do vodovodů je ohrožena
(Z důvodu zajištění ochrany 

osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, je zveřejňováno uprave-
né znění usnesení Zastupitelstva 
města Jihlavy s omezeným rozsa-
hem zpřístupňovaných osobních 
údajů – označení xxx).

s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k bytu 

č. 9, 1+1, Havlíčkova 101, Jihlava xxx 
ve výši 54.562,- Kč včetně poplat-
ků z prodlení, které k 7. 1. 2009 činí 
30.490,- Kč.

Usnesení č. 9/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k bytu 

č. 1, 1+1, Matky Boží 35, Jihlava xxx 
ve výši 211.246,- Kč včetně poplat-
ků z prodlení, které k 7. 1. 2009 činí 
122.931,- Kč.

Usnesení č. 10/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 

143.000,- Kč xxx vyplývající ze 
Smlouvy o poskytnutí bytové náhra-
dy č. 1808/OSR/04, za nedodržení 
sjednaného termínu předání náhrad-
ního bytu v domě Komenského 19, 
Jihlava.

Usnesení č. 12/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Víceúčelové 

hřiště ve Zborné, Jihlava“ do progra-

Poslanecké sněmovny a vlády ČR po 
1. 1. 2009. Podprogram Podpora vý-
stavby, obnovy a provozování spor-
tovních center a sportovních zaříze-
ní 

a  z a v a z u j e  s e 

tu „Víceúčelové hřiště ve Zborné, Jih-
lava“ v případě přidělení dotace.

Usnesení č. 13/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Rekon-

strukce objektu ul. Vrchlického 16, 
Jihlava“ do Výzvy k předkládání žá-
dostí o poskytnutí dotace na rok 
2009 z podprogramu Podpora úprav 
bývalých vojenských areálů k obecní-
mu využití vyhlášené Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR 

a  z a v a z u j e  s e 

tu „Rekonstrukce objektu ul. Vrchlic-
kého 16, Jihlava“ v případě přidělení 
dotace.

Usnesení č. 14/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ 
LIDEM S AUTISMEM - APLA-
Vysočina o.s., Telečská 7, Jihlava -  
280.000,- Kč

na provoz v Integračním centru 
Sasov v období leden až prosinec 
2009 – úhrada elektrické energie, 
vodného, užívání telefonní a inter-
netové linky, školení zaměstnanců, 
úhrada kancelářských potřeb a pro-
nájmů nebytových prostor (bazén, 
kuželky)

Usnesení č. 15/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

poskytnutí dotací na základě výzvy 
v oblasti sportu „JEDNORÁZOVÉ 
SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ 
AKCE VE MĚSTĚ JIHLAVA pro 
období 1. 1. – 30. 6. 2009“ subjek-
tům:

DUKLA Jihlava – mládež, Tolstého 
23, Jihlava, obč.sdr.   
                      20.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, 
dopravu a ubytování sportujících

a aktérů akce, pronájem prostor, 
aparatury, počítačové techniky aj.,

náklady na technické zajištění akce 
– doprava techniky, ozvučení, na 
propagaci, materiál a vybavení, ceny, 
odměny a diplomy na závody skupin 
synchronizovaného bruslení „Jihlav-
ský ježek“ dne 18. 1. 2009

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, obč. sdr.  
  20.000,- Kč

pro oddíl juda na honoráře a od-
měny rozhodčích, ubytování aktérů 
akce, pronájem prostor, ceny, odmě-
ny a diplomy na 37. ročník „Meziná-
rodní velké ceny Jihlavy“ dne 23. 5. 
2009

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 122c, Jihlava, obč.
sdr.  20.000,- Kč

pro oddíl moderní gymnastiky na 
honoráře a odměny rozhodčích, do-
pravu, ubytování aktérů akce, pro-
nájem prostor, aparatury, počítačové 
techniky, náklady na technické zajiš-
tění akce – doprava techniky, ozvuče-
ní, na propagaci, materiál a vybavení, 
ceny, odměny a diplomy, cestovní ná-
klady žadatele a přepravu koberců na 
mezinárodní závod „Intercup 2009“

ve dnech 11. – 12. 4. 2009

Usnesení č. 16/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

dotace pro Svaz diabetiků ČR, územ-
ní organizaci Jihlava, Telečská 25, 
Jihlava, schválené Zastupitelstvem 
města Jihlavy dne 17.6.2008, usne-
sením č. 218/08-ZM, dle přílohy č.j. 
OSZ/1719/2009.

Usnesení č. 17/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí příspěvků vlastníkům 

nemovitých kulturních památek: 
Lumír Schulz, Palackého 49, Jihla-

va     29.800,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava, 

Tyršova 12, Jihlava   11.600,- Kč
Vít Sedláček, Havířská 26, Jihlava 

  150.000,- Kč
Římskokatolická farnost u koste-

la sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava -  
                                         75.500,- Kč

   Sv. Ignác, zpovědnice
Římskokatolická farnost u koste-

la sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava - 
                                        29.600,- Kč

  Sv. Jan, restaurování okna, oprava 
dveří

Provincie Řádu minoritů v ČR, 
Minoritská 1, Brno 150.000,- Kč

Tomáš Rygl, Havlíčkova 99, Jihlava 
  138.000,- Kč

Karel Bečvář, Husova 14, Jihlava 
    43.000,- Kč

Petr Zacha, Havířská 15, Jihlava 
    19.200,- Kč

Čestmír Polodna, Joštova 25, Jih-
lava    38.400,- Kč

Usnesení č. 18/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í 
Informaci o proplácení zvýšených 

a snížených dotací v období od 1. 1. 
2008 do 31. 12. 2008 z Fondu pro 
opravy domů.

Usnesení č. 19/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í 

poru z operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 24/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v k. ú. Jihlava  p. č. 

5991/8 o výměře 185 m2 společnos-
ti ELTAMETALL s.r.o., se sídlem 
Na Bělidle 5077, Jihlava, za cenu 
1.000,-- Kč/m2 za podmínek:

úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

sjednání práva statutárního města 
Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

podání návrhu na vklad vlastnické-
ho práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jih-
lava ve prospěch kupující společnos-
ti do 30 dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 50/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření bu-

doucí kupní smlouvy se společností 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovi-
ce, na budoucí prodej části pozemku 
v k. ú. Jihlava p. č... 1861/1 za cenu 
1.200 Kč/m2 se sjednáním předkup-
ního práva ve prospěch statutárního 
města Jihlavy za cenu 1.200 Kč/m2, 
dle přílohy č. j. MO/164/2009.

Usnesení č. 51/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 385 v Jihlavě, ul. Mlýnská 
or.č. 44, na pozemku                 p.č. 855 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně 
příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, 
příslušenství dle prohlášení vlastní-
ka a pozemku p.č. 855, za cenu dle 
článku III. odstavec 1 uvedených 
pravidel, a včetně pozemku p.č. 856 
- zahrada v k.ú. Jihlava za cenu 500,- 
Kč/m2, oprávněným nájemcům ke 
dni uzavření kupní smlouvy.

(Pokračování na str. 24)
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Usnesení č. 52/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 390 v Jihlavě, ul. Mlýnská 
or.č. 40, na pozemku                 p.č. 865 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 865, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
a včetně pozemku p.č. 866 - zahrada 
v k.ú. Jihlava za cenu 500,- Kč/m2, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

Usnesení č. 53/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1980 v Jihlavě, Štefánikovo nám. 
or.č. 19, na pozemku p.č. 4134 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 4134, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

Usnesení č. 54/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1386 v Jihlavě, ul. Srázná or.č. 9, 
na pozemku, dle dosud v katastru 
nemovitostí nezapsaného geome-
trického plánu č. 5053-228/2008 
z 02.07.2008, p.č. 2854/1 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, v platném znění a dle 
Pravidel pro prodej bytových jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozem-
ku p.č. 2854/1, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, s podmínkou 
ošetření přístupu a příjezdu k ob-
jektu na pozemku p.č. 2854/2 dle 
výše uvedeného GPL přes pozemek 
p.č. 2854/1 věcným břemenem pro 
statutární město Jihlava a jím pově-
řené osoby.

Usnesení č. 55/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 178 v Jihlavě, ul. Srázná or.č. 27, 
na pozemku                 p.č. 302 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 

Stamilionová dotace do vodovodů je ohrožena
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, v platném znění a dle 
Pravidel pro prodej bytových jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 302, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
a včetně pozemku p.č. 303 - zahrada 
v k.ú. Jihlava za cenu 500,- Kč/m2, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, s podmínkou 
ošetření trpění umístění veřejného 
osvětlení na domě.

Usnesení č. 56/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 394 v Jihlavě, ul. Mlýnská 
or.č. 34, na pozemku                 p.č. 874 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č... 874, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel, 
a včetně pozemku p.č. 875 - zahrada 
v k.ú. Jihlava za cenu 500,- Kč/m2, 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

Usnesení č. 57/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 257 v Jihlavě, ul. Na Vyhlídce 
or.č. 5, na pozemku p.č. 493 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, v platném znění a dle 
Pravidel pro prodej bytových jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 493, za cenu dle článku III. od-
stavec 1 uvedených pravidel, a včetně 
pozemku p.č. 494 - zahrada v k.ú. Jih-
lava za cenu 162,50 Kč/m2 opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření 
kupní smlouvy.

Usnesení č. 58/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 10 v Jihlavě, ul. Březinovy sady 
or.č. 7, na pozemku p.č. 26 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, v platném znění a dle 
Pravidel pro prodej bytových jedno-
tek ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, včetně příslušné-
ho spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a pozemku 
p.č. 26, za cenu dle článku III. odsta-
vec 2 uvedených pravidel, a včetně 
pozemku p.č. 28 - zahrada v k.ú. Jihla-

va za cenu 500,- Kč/m2, oprávněným 
nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy.

s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 27 v k.ú. Jihla-

va nabyvateli bytové jednotky 10/4 
v domě Březinovy sady 7, Jihlava, za 
cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 59/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1713 v Jihlavě, ul. Svatopluka 
Čecha or.č. 12, na pozemku p.č. 3482 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č... 3482, za cenu dle článku 
III. odstavec 2 uvedených pravidel, a 
včetně pozemků p.č. 3483 – zahra-
da a p.č. 3484 - zahrada v k.ú. Jihlava 
za cenu 500,- Kč/m2, oprávněným 
nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy.

 
Usnesení č. 60/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1934 v Jihlavě, ul. Žižkova 
or.č. 12, na pozemku p.č. 4061 – za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18.12.2007 ve 
znění úprav z 23.09.2008, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a po-
zemku p.č. 4061, za cenu dle článku 
III. odstavec 1 uvedených pravidel 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy.

 
Usnesení č. 61/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:

bytové jednotky č. 389/8 v domě 
v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní 
or.č. 5

bytové jednotky č. 3640/21 v domě 
v Jihlavě, ul. Březinova or.č. 19

v souladu s  Pravidly pro prodej byto-
vých jednotek ve vlastnictví statutár-
ního města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav z 23.09.2008, včetně 
příslušných spoluvlastnických podí-
lů na společných částech domu a pří-
slušných pozemcích a včetně zůstat-

se správou a údržbou příslušných 
domů, oprávněným nájemcům ke 
dni uzavření kupní smlouvy, za cenu 
dle článku III. odstavec 1.

 
Usnesení č. 62/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

Pravidla pro prodej volných by-
tových jednotek ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy v privati-
zovaných domech dle přílohy č.j. 
MO/148/2009.

Usnesení č. 63/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej nebyto-

vých prostor ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v domech, 
v nichž došlo k prodeji jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, převod nebytové jednotky č... 
2599/901 v domě č.p. 2599 v Jihlavě, 
ul. Erbenova or.č. 40, or.č. 42, ul. 
Hamerníkova or.č. 5 na pozem-
cích v k.ú. Jihlava p.č. 4544/1, 
4544/2, 4544/3, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně součástí 
a příslušenství a včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu, příslušenství, 
uvedených pozemcích a kanalizač-
ních a vodovodních přípojkách ve 
smyslu zákona č. 274/2001Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 

jených se správou a údržbou domu 
č.p. 2599, paní Jaroslavě Tůmové a 
paní Věře Mikešové, obě bytem Er-
benova 40, Jihlava, do podílového 
spoluvlastnictví, každé z nich k ide-
ální jedné polovině, za kupní cenu 
celkem 10.000 Kč.

Usnesení č. 64/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

č. 697/MO/08 o prodloužení lhůty 
splatnosti smlouvy č. 697/MO/08 
ze dne 13.5.2008, uzavřené mezi sta-
tutárním městem Jihlava a   xxx to do 
31.03.2009.

Usnesení č. 65/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej plynovodní přípojky na 

pozemku p.č. 4658/3 v k. ú. Jihla-
va společnosti JMP Net, s.r.o., IČ 
27689841 se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno za celkovou 
cenu 

16.450,- Kč, dle přílohy č. 
MO/5403/2008.

Usnesení č. 66/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 45/07 - ZM týkající se 

prodeje bytových jednotek v domě 
v Jihlavě, ul. Husova or.č. 40.

Usnesení č. 67/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 372/08-ZM ze dne 

23.09.2008 na schválení darování 
pozemku p. č. 2946/1 v k. ú.  Jihlava 
do podílového spoluvlastnictví  xxx

Usnesení č. 68/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
darování pozemku p. č.  2946/1 

v k. ú.  Jihlava do výlučného vlast-
nictví xxx

(Dokončení na str. 25)
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Usnesení č. 69/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 330/06 - ZM tý-

kající se prodeje bytové jednotky č. 
383/2 v domě Jarní or.č. 28 v Jihla-
vě, Horním Kosově

a
usnesení č. 387/08 – ZM, kterým 

byl prodloužen termín pro splnění 
výše uvedeného usnesení č. 330/06 
- ZM.

Usnesení č. 70/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedené-

ho v příloze č.j. OSR/190/2009 
do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko v celkové výši 
1,407.874,07 Kč.

Usnesení č. 71/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedené-

ho v příloze č.j. OSR/192/2009 
do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko v celkové výši 
7,526.266,86 Kč.

Usnesení č. 72/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihla-

vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a. s., pana Petra Koláčka, xxx

Usnesení č. 73/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihla-

vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. 
o., pana MVDr. Přemysla Nováka, 
xxx

MO hromady společnosti

Stamilionová dotace do...
Usnesení č. 74/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu 

rozvoje města pro programovací 
období 2007-2013 „Regenerace 
městského prostředí, rozvoj infra-
struktury v oblastech sociálních slu-
žeb a vzdělávání a všestranný rozvoj 
občanské vybavenosti (změna verze 
1.1 ze dne 30. 6. 2008) dle uprave-
ného zdůvodnění a dle přílohy č.j. 
ORM/115/2009.

Usnesení č. 75/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
náležitosti smlouvy o výpůjčce dle 

přílohy č.j. ORM/90/2009.

Usnesení č. 76/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
úpravu znění názvů schválených 

projektů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 77/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í 
protokol o výsledku veřejno-

správní kontroly na místě u občan-
ského sdružení Horácký soubor 
písní a tanců Vysočan, Jana Ma-
saryka 26, Jihlava dle přílohy č.j. 
KP/238/2008  

a   u k l á d á 
občanskému sdružení Horácký 

soubor písní a tanců Vysočan, Jana 
Masaryka 26, Jihlava dle § 22 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, odvod neoprávně-
ně použité částky ve výši 48.485,04 
Kč do rozpočtu města s povinnos-
tí zaplatit penále ve výši 1 promile 
denně z neoprávněně použitých a 
zadržených prostředků ve lhůtě do 
28. 2. 2009.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

Mgr. Radek Vovsík
náměstek primátora

Jihlava nechce stěhovat „Havaj“
Vedení města se ohrazuje proti dezinformacím

Vedení města Jihlavy se distancu-
je od zpráv, které se objevily v mé-
diích ohledně přesunu obyvatel tzv. 
„Havaje“, tedy území, ve kterém stojí 
holobyty. Podle médií se měli oby-
vatelé této lokality stěhovat do nevy-
užitých armádních objektů v místní 
části Jihlavy – Pístově. Zveřejnění 
zavádějících zpráv předcházelo po-
litováníhodné nedorozumění, ale 
ze strany některých médií šlo také o 
zmanipulované informace. 

Vedení města Jihlavy nechce oby-
vatele těchto bytů přesunovat, a z 
mnoha důvodů to ani není možné:
• Jihlava odmítá sestěhování sociál-

ně slabších obyvatel na jedno místo 
za město, 
• vedení města Jihlavy má záměr 

sociálně slabší obyvatele integrovat 
do společnosti, jejich byty do bu-
doucna rovnoměrně rozmísťovat po 
městě tak, aby na sociálně problema-
tičtější obyvatele pozitivně působilo 

jejich okolí, aby i pro tyto osoby byly 
dobře dosažitelné školy, zaměstnání, 
lékařská péče atd. 
• město má povinnost v případě 

„vystěhování“ nabídnout srovnatel-
ný byt a nájemník s nabídkou bytu 
musí souhlasit,
• zmiňované vojenské objekty, do 

kterých se podle médií mají obyva-
telé „Havaje“ stěhovat, nepatří Jih-
lavě,
• město Jihlava dosud neurčilo, jak 

vojenské objekty v Pístově (pokud 
je získá) využije. Areál není v majet-
ku města, není v souladu s územním 
plánem, město nemá detailní infor-
mace o možnostech sítí – přítom-
nost, kapacity a technický stav pří-
vodu vody, energií, kanalizace atd. 
Proto si město Jihlava nejprve chce 
nechat zpracovat studii, která mož-
nosti prostoru a objektu vyhodnotí 
a doporučí ideální řešení.                                                     

                                                            -tz-

Masopustní rej v Pávově

V PÁVOVĚ možná vzniká nová tradice masopustů. Karnevalový rej s průvodem 

diváků i samotných účastníků masopustu.                                      Foto: archiv NJR
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Rozlosování jarní části 2. fotbalové ligy
17. kolo (6. - 8. 3. 2009): Hradec 

Králové - Opava, Karviná - Ústí nad 
Labem, Slovácko - Jihlava, Bohemi-
ans 1905 - Dukla Praha, Sparta Praha 
B - HFK Olomouc, Fulnek - Třinec, 
Vítkovice - Most, Sokolov - Čáslav.

18. kolo (13. - 15. 3. 2009): Ústí 
nad Labem - Hradec Králové, Jihlava 
- Opava, Čáslav - Vítkovice, Třinec - 
Sparta Praha B, Sokolov - Bohemians 
1905, Dukla Praha - Fulnek, Most - 
Karviná, HFK Olomouc - Slovácko.

19. kolo (20. - 22. 3. 2009): Opava 
- Ústí nad Labem, Hradec Králové - 
Jihlava, Slovácko - Dukla Praha, Bo-
hemians 1905 - HFK Olomouc, Kar-
viná - Třinec, Fulnek - Most, Sparta 
Praha B - Čáslav, Vítkovice - Soko-
lov.

20. kolo (27 - 29. 3. 2009): Dukla 
Praha - Hradec Králové, Třinec - 
Opava, Jihlava - Ústí nad Labem, 
Vítkovice - Sparta Praha B, Most - 
Bohemians 1905, HFK Olomouc 

- Fulnek, Sokolov - Karviná, Čáslav 
- Slovácko.

21. kolo (4. - 5. 4. 2009): Karvi-
ná - Jihlava, Ústí nad Labem - Dukla 
Praha, Opava - HFK Olomouc, Slo-
vácko - Třinec, Hradec Králové - 
Most, Fulnek - Čáslav, Sparta Praha 
B - Sokolov, Bohemians 1905 - Vít-
kovice.

22. kolo (10. - 12. 4. 2009): Tři-
nec - Hradec Králové, Most - Opava, 
HFK Olomouc - Ústí nad Labem, 
Dukla Praha - Jihlava, Sparta Praha B 
- Bohemians 1905, Sokolov - Fulnek, 
Čáslav - Karviná, Vítkovice - Slovác-
ko.

23. kolo (17. - 19. 4. 2009): 
Opava - Dukla Praha, Hradec Králo-
vé - HFK Olomouc, Jihlava - Třinec, 
Slovácko - Most, Bohemians 1905 
- Čáslav, Ústí nad Labem - Sokolov, 
Fulnek - Vítkovice, Karviná - Sparta 
Praha B.

24. kolo (24. - 26. 4. 2009): Soko-

lov - Hradec Králové, Čáslav - Opava, 
Třinec - Ústí nad Labem, Most - Jih-
lava, HFK Olomouc - Dukla Praha, 
Bohemians 1905 - Fulnek, Vítkovice 
- Karviná, Sparta Praha B - Slovácko.

25. kolo (1. - 3. 5. 2009): Jihlava 
- HFK Olomouc, Dukla Praha - Tři-
nec, Ústí nad Labem - Most, Hradec 
Králové - Čáslav, Slovácko - Sokolov, 
Opava - Vítkovice, Fulnek - Sparta 
Praha B, Karviná - Bohemians 1905.

26. kolo (8. - 10. 5. 2009): Vít-
kovice - Hradec Králové, Soko-
lov - Opava, Sparta Praha B - Ústí 
nad Labem, Čáslav - Jihlava, Most 
- Dukla Praha, Třinec - HFK Olo-
mouc, Fulnek - Karviná, Bohemians 
1905 - Slovácko.

27. kolo (15. - 17. 5. 2009): Tři-
nec - Most, HFK Olomouc - Čáslav, 
Dukla Praha - Sokolov, Ústí nad 
Labem - Vítkovice, Hradec Králové 
- Sparta Praha B, Jihlava - Bohemi-
ans 1905, Opava - Fulnek, Slovácko 

- Karviná.
28. kolo (22. - 25. 5. 2009): Bohe-

mians 1905 - Hradec Králové, Sparta 
Praha B - Opava, Čáslav - Ústí nad 
Labem, Sokolov - Jihlava, Karviná - 
Dukla Praha, Most - HFK Olomouc, 
Vítkovice - Třinec, Fulnek - Slovác-
ko.

29. kolo (30. 5. 2009): Most - 
Čáslav, HFK Olomouc - Sokolov, 
Dukla Praha - Vítkovice, Jihlava 
- Sparta Praha B, Třinec - Bohemi-
ans 1905, Ústí nad Labem - Fulnek, 
Opava - Karviná, Hradec Králové - 
Slovácko.

30. kolo (6. 6. 2009): Karviná - 
Hradec Králové, Slovácko - Opava, 
Bohemians 1905 - Ústí nad Labem, 
Fulnek - Jihlava, Sparta Praha B - 
Dukla Praha, Vítkovice - HFK Olo-
mouc, Čáslav - Třinec, Sokolov - 
Most.

Pozn.: Hracím dnem domácích 
utkání FC Vysočina je pátek.

Prvoligoví hokejisté z krajského 
města zakončili v polovině února 
svou cestu druhou nejvyšší hokejo-
vou soutěží. Stopku do dalšího kola 

kejisté Chomutova.
Cestu vyřazovacími boji začali svě-

řenci trenéra Josefa Augusty 2. a 3. 
února dvěma domácími zápasy s ha-
vířovskými Pantery. K pikantnosti 
souboje s týmem ze severní Moravy 
přispěla přítomnost exjihlavského 
trenéra Petra Kaňkovského, nyní v 
trenérských službách Panterů.

První souboj předkola začal přes-
  - oba týmy 

hrály opatrně a nikdo nechtěl udělat 
zbytečnou chybu, která by vedla ke 
gólu. Úvodní branky se diváci dočka-
li na začátku druhé dvacetiminutov-
ky a šťastným střelcem byl Říha. V 
polovině utkání přidal Hodek druhý 
gól, ale do druhé přestávky se poda-
řilo hostům Přeučilem snížit. Drama 
pokračovalo až do samotného konce, 
kdy v power play pojistil vítězství 
Dukly střelou do prázdné branky 
Hodek - 3:1.

Hned druhý den pokračovala série 
dalším zápasem. Ten začal podobně 
jako první souboj a na úvodní gól se 
čekalo opět do druhé třetiny. Vedení 
se však ujali hosté Sikorou. Jihlavský 
útočník Bezděk velmi rychle vyrov-
nal, takže rozhodnutí měla přinést 

závěrečná třetina. Panterům se ještě 
jednou podařilo strhnout vedení na 
svou stranu Veleckým, ale Bezděk, 
stejně jako při prvním gólu, za dvě 
minuty vyrovnal.

Během chvilky poslal domácí do 
vedení Hodek při přesilovce 5 na 3 a 
za další čtyři minuty pečetil vítězství 
Jihlavy kapitán Bakus - 4:2.

K prvnímu utkání na havířovském 

ledě cestovala Dukla 5. února a podle 
cílů, které si hráči dali, neměla v Ha-
vířově přespat do druhého dne a po 
třetím vítězství se měla vracet na 
Vysočinu. Plány však během první 
třetiny vzaly za své. Dvě branky do-
mácích z holí Štefanky a Lušňáka 
znamenaly vedení, které jihlavští ho-
kejisté nebyli schopni v dalších dvou 
třetinách zlikvidovat. Jeden gól sice 
vstřelil Jaroslav Mareš velmi rychle 
na začátku druhé části, ale to bylo ze 
strany hráčů Dukly vše - 2:1.

Ve čtvrtém souboji 6. února však 
další prohru Jihlavští nepřipustili. 
Vedení se ujali hosté po střele Bezdě-
ka v první třetině. V polovině zápa-
su přidal další gól Bakus. Z dvougó-
lového vedení se neradovali hráči ve 
žlutočervených dresech dlouho. Mi-
nutu po Bakusově brance snížil Pře-
učil. Další gól diváci na havířovském 
stadionu již neviděli, takže Dukla 

  po 
zápasové výhře - 1:2 a celkově 3:1 na 
zápasy.

Sérii s dalším soupeřem - Chomu-
tovem začali jihlavští hráči 11. února 
na ledě soupeře. Ve vyrovnaném zá-

pase, ve kterém podal velmi dobrý 
výkon mladičký gólman Jihlavy No-
votný, se Dukla ujala vedení Říhou 
ve 46. minutě. Naději na úspěšný vý-
sledek drželi Jihlavští do 57. minuty, 
kdy vyrovnal Jeslínek. V následném 
prodloužení rozhodl o vítězství Cho-
mutova v přesilovce 4 na 3 Skořepa 
- 2:1p.

Ve druhém zápase se další den do-
stali domácí do rychlého vedení ve 2. 
minutě Mikšovicem a do první pře-
stávky přidali ještě jeden gól z hole 
Haška. Když ve druhé třetině přidal 
Grof třetí gól, bylo prakticky o vítě-
zi rozhodnuto. Man sice v polovině 
zápasu snížil, ale Mikšovic svou dru-
hou brankou v utkání opět zařídil tří-
gólový náskok. Branka Bakuse v 54. 
minutě pouze výsledek kosmeticky 
vylepšila - 4:2.

K dobrému výkonu v domácích 
zápasech pomáhala hráčům Dukly 
slušná divácká návštěva. Na začátku 
druhé třetiny poslal Duklu do vedení 
Bezděk, ale hosté před koncem téže 
třetiny vyrovnali Hlinkou. Nástup do 
třetí části vyšel perfektně Chomutovu. 
Během 42. minuty překonali gólmana 
Novotného Mikšovic a Domin a do-
mácí museli s vypětím všech sil dota-
hovat. Nejprve snížil Hodek a za pět 
minut vyrovnal Bakus. Chybu obrany 
však potrestal v 53. minutě Bombic a 
zařídil tak třetí vítězství Chomutova v 
sérii - 3:4.

Další den se pokračovalo na HZS a 
branky začaly padat již v první třetině. 
Ve 14. minutě poslal hosty do vede-
ní Tarvainen, za dvě minuty vyrov-
nal obránce Andersons a těsně před 
odchodem do kabin strhl vedení na 
stranu Chomutova Nikolov. Ve druhé 
části srovnal stav domácí obránce 
Martinka, takže se mělo rozhodnout 
ve třetí třetině. V ní opět ovládli první 
minuty hosté, kteří ve 41. a ve 42. vsíti-
li dva góly Skořepou a Balaszem - 2:4.

S minimálním počtem odehraných 
zápasů si Chomutov čtyřmi vítěz-

 , v němž se střetne s Kometou 
Brno.

NA FAVORITA NESTAČILI. Hokejisté Dukly sehráli s jedním z horkých kandi-
dátů na vítězství v první lize čtyři vyrovnaná utkání, ale z vítězství se neradovali 
ani jednou. Oporou týmu z Vysočiny byl také mladý brankář Filip Novotný, který 
musel často čelit atakům chomutovských útočníků.           Foto: Vladimír Šťastný

-vš-

Vysočinu posílí exreprezentant
JIHLAVA (cio) - FC Vysočina ulo-
vil před uzávěrkou přestupů posilu 
zvučného formátu.

Minimálně půl roku bude oblékat 
jihlavský dres exreprezentační obrán-
ce Pavel Mareš, účastník mistrovství 
Evropy i světového šampionátu.

„Jsme velmi rádi, že se nám podaři-
lo najít společnou řeč s tak zkušeným 
a kvalitním hráčem. Jsem přesvědčen, 
že se Pavel stane vůdčí osobností týmu. 
Zatím jsme se dohodli na půlroční 
smlouvě s opcí na další působení,“ ne-
chal se slyšet ředitel klubu Zdeněk 
Tulis.

Marešův fotbalový životopis je sku-
tečně bohatý. 33letý zadák dosáhl s 
pražskou Spartou na domácí titul a 
zahrál si v Lize mistrů, nejprestižněj-
ší klubové soutěži světa. Po přestupu 
na východ oblékal čtyři roky dres Ze-
nitu Petrohrad. Slavil s ním druhou 
příčku v ruské lize a několikrát na-
stoupil v Poháru UEFA.

Mezi hlavní Marešovy milníky 
ovšem patří účast na dvou nejvý-
znamnějších fotbalových turnajích 
planety: mistrovství Evropy 2004 v 
Portugalsku a světovém šampionátu 
2006 v Německu.
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Dlouhá letošní zima plná sněhu 
se podepsala i na dopravní nehodě, 
které se nevyhnulo vozidlo Služeb 
města jihlavy (SMJ). 

„Řidič s posádkou svozového vozidla 
na komunální a tříděný odpad SMJ 
měl autonehodu,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek. V únoru došlo 
došlo na silnici III. třídy mezi obcemi 
Věž a Jedouchov k dopravní nehodě 
mezi vozidlem na svoz odpadů SMJ 
a nákladním vozidlem společnosti 
NOWACO. 

Dopravní nehoda vozidla SMJ

NA SNĚHU a ledu bourají i profesionálové. Totéž se přihodilo vozidlu SMJ.
                                                                                                                       Foto: archiv SMJ

Při nehodě byl lehce zraněn řidič 

zen do nemocnice k ošetření. Silni-
ce byla zledovatělá, nebyla ošetřená 
posypem. Přes veškerou snahu řidi-
čů obou vozidel došlo ke střetu, při 
kterém bylo silně poškozeno vozidlo 

kabiny vyproštěn. Zaměstnanci SMJ 
nebyli poraněni, vozidlo SMJ utrpělo 
škody za zhruba 50 tisíc Kč. Zavinění 
na dopravní nehodě šetří Policie ČR 
v Havlíčkově Brodě.                        -lm-

Pan Jindřich Horáček oslavil v Domě pro seniory v Jihlavě – Lesnově 102. 
narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupci města Jihlavy, oslaven-
ce navštívily náměstkyně primátora Irena Wagnerová a předsedkyně Komi-
se Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová. Jubilant ob-
držel dárkový koš, pamětní listinu a květiny.

Jindřich Horáček se narodil ve Věžnici (okres Jihlava), vyučil se a pracoval 
nejprve jako cementář, za války byl totálně nasazen v Rakousku, později praco-
val u dráhy. V domově pro seniory žije deset let. Jeho největším celoživotním 
zájmem byla rodina, pokud to zdravotní stav dovolil, rád se procházel v příro-
dě a v okolí domova, byl pravidelným návštěvníkem knihovny.                    lm-

V domově pro seniory
slavili 102. narozeniny

JINDŘICH HORÁČEK se dožil 102 let v domově pro seniory na Lesnově. Osla-
venci popřála náměstkyně primátora Irena Wagnerová.          Foto: Josef Labuda

Českoslovenští letci v boji proti fa-
šismu byl název výstavy, která byla 
minulý měsíc v budově internátu 
Vyšší policejní školy v Jihlavě v Bře-
zinových sadech. 

Nad výstavou převzal záštitu pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 
Rozsáhlá expozice připomenula ve 

Primátor zaštítil výstavu 
ČS letci v boji proti fašismu

PAMÁTCE československých letců a jejich bojům proti fašistům byla věnována 
výstava v areálu Vyšší policejní školy.                                                Foto: archiv NJR

taci okolnosti předcházející počátku 
druhé světové války, jejího průběhu a 
účasti českých a slovenských letců ve 

doplněna například o originály letec-
kých map, uniformy, vyznamenání, 
archivní dokumenty, atraktivní je ex-
pozice modelů letadel.                    -lm-

Magistrát hledá majitele
ztracených věcí ve městě

Batoh, mobil i paruku s hlavou, to 
všechno lze nalézt v úschovně nale-
zených věcí na magistrátu.  

Z ustanovení občanského zákoní-
ku vyplývá, že kdo najde ztracenou 
věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. 
Není-li vlastník věci znám, je nález-
ce povinen odevzdat ji obci, na je-
jímž území k nálezu došlo. 

Přihlásí-li se vlastník věci před 
uplynutím lhůty šesti měsíců od je-
jího odevzdání obci, je  vyzván, aby 
prokázal, že mu věc náleží.  Nepři-
hlásí-li se o věc vlastník do 6 měsí-
ců od jejího odevzdání, připadá věc 
do vlastnictví města.

Magistrát města zveřejňuje na 
webových stránkách seznam věcí, 
které mu byly předány v roce 2008 
jako nálezy, jejichž  vlastník není 
znám.  

Ze seznamu vybíráme poslední 
nalezené věci:
• ulice Matky Boží

mobilní telefon
• budova Magistrátu Jihlava

batoh modročerné barvy
• ATC - Bedřichov

červená peněženka
• Pávov

fotogra�e - 13 ks, karta objektu 
Matador

• ulice U Pivovaru
černý koženkový kufřík

• park  “ Keťásek”
jízdní kolo - modročerné

• Magistrát - informační centrum
paruka, umělá hlava, klobouk

• budova Magistrátu
řetízek s přívěskem

• ulice Zborovská
kombinované kleště

• ulice U Skály
jízdní kolo - modré

• ulice U Skály
jízdní kolo - barvy modré

• ulice Na Kopci
zpětné zrcátko

• PČR
taška - kabely

• park  “Keťásek”
hnědá peněženka

• kina Dukla
batoh - 2x, štípací kleště

• nedoloženo
zelený kostým

• ulice Havlíčkova - garáže
jízdní kolo - �alovorůžové

• ZOO
fotoaparát - Sony

• informační centrum - Magisrát
dioptrické brýle - dámské

• ulice U Pivovaru
řetízek - žlutý kov

• ulice U Rybníčka - přestupky
rozvaděčová skříň, měděný 

drát
• auto zn. PEUGEOT

maskáčový  batoh, fotoaparát, 
kleště

• ulice U Hřbitova
poškozené autorádio, 
víčko od nádrže

• vestibul Magistrátu Jihlava
černá látková taška, čaj

• ulice Matky Boží
černá kšiltová čepice              -lm-
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Bazény v uplynulém roce 2008
Služby města Jihlavy, které provo-

zují Vodní ráj a bazén E. Rošického v 
Jihlavě si vedou  statistiky o návštěv-
nosti těchto zařízení určených k pla-
vání, odpočinku, rekreaci a regenera-
ci na Vysočině.

Zveřejňujeme návštěvnost kryté i 
venkovní části za rok 2008 a v přílo-
ze tabulku všech let provozu - Vodní 
ráj.

Návštěvnost celkový počet v přílo-
ze = veřejnost, plavecká škola atd. - 
Bazén E. Rošického.

A tabulky VR a provoz VR celkem.
                                                                -lm-

Druhý ročník setkání “mateřinek ve výslužbě” u příležitosti Dne učitelů se 
uskuteční 26. března 2009 od 15 hodin v Pivovarské restauraci (bližší infor-
mace na tel.: 776 579 990).                                                                                       -lm- 

Pozvánka na setkání

Návštěvnost Vodního ráje

Navrhněte Jihlavský strom roku
I letos Jihlava vyhlašuje anketu o 

Jihlavský strom roku. Až do konce 
března je možné posílat nominace - 
stromy rostoucí na území města Jih-
lavy a místních částí. 

“Stejně jako loni obdrží autor vítěz-
ného návrhu a dalších deset hlasujících 
odměnu. Novinkou je to, že vítězný 
strom bude odborně ošetřen,” říká k 
druhému ročníku ankety Gabrie-
la Součková, která na radnici vede 
agendu Zdravého města. Loni se stal 
Jihlavským stromem roku dub v Ho-
sově.

Letos lze do ankety nominovat  
pouze jedince rostoucí na území 
města včetně všech příměstských 
částí, tentokrát není možné nomino-
vat skupiny stromů či aleje. “Důvody 
nominace mohou být různé - krása, 
vzrůst, tvar stromu, jeho příběh, osud, 

historie, odolnost podmínkám, v nichž 
žije,” říká k pravidlům ankety Gabri-
ela Součková. 

Každá přihláška musí obsahovat 
následující údaje: druh stromu, lo-
kalizaci (přesný popis místa, popř. 
zákres do mapky), důvod nominace, 

takt navrhovatele (jméno a adresa, 
telefonní číslo nebo e-mail). Navr-
hovat adepty do ankety mohou jak 
jednotlivci, tak kolektivy či školní 
třídy. Záštitu nad anketou Jihlavský 
strom roku 2009 převzala náměst-
kyně primátora pro oblast životního 
prostředí Irena Wagnerová.

Nominace lze do 31. března 2009 
zasílat poštou v obálce označené ná-
zvem ankety na adresu: Statutární 
město Jihlava, kancelář primátora, 
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, 
nebo elektronicky na adrese gabri-
ela.souckova@jihlava-city.cz, nebo 
je možné přihlášku přinést přímo 
na magistrát, nejlépe do kanceláře 
Zdravého města, která je v objektu 
Brány Matky Boží.  

Nominované stromy budou po-
prvé představeny v rámci oslav Dne 
Země, 22. dubna 2009 a tímto dnem 
bude zahájeno hlasování. To bude 
ukončeno 31. srpna 2009. Vítěz an-
kety bude vyhlášen 20. října 2009 u 
příležitosti Dne stromů.

Bližší informace: Ing. Gabriela Sou-
čková, koordinátor Zdravého města 
a místní Agendy 21

e-mail: gabriela.souckova@jihlava-
city.cz, tel: +420 567 167 125     -lm-
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