
STRANA     3 Aktuality NJR - ČERVENEC  2009

Poskytnutí fi nanční dotace
 Vedení města poskytlo fi nanční 

podporu v oblasti v kultura: REPRE-
ZENTACE MĚSTA subjektu:

 Pěvecké sdružení Campanula,  Jih-
lava 15 000 Kč

 - na náklady spojené s dopravou 
PS Campanula do Maďarska, města 
Zalaegers v září 2009 

Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu, Blanická 4, 

Město přispěje Campanule
Výpis z usnesení 

64. schůze rady města
Praha 20 000 Kč

 - na pronájem prostor a ubytování 
účinkujících při organizování celo-
státní přehlídky dětských folklorních 
souborů v DS DKO v červnu 2009 
v Jihlavě

Pávovské hřiště 
do nového kabátu

 Sportovní hřiště ve Starém Pávově 
se dočká rekonstrukce. Radní města 
uvolnili z  Fondu pro podporu akti-
vit ve stanovených oblastech města 
Jihlavy částku ve výši 137 225,- Kč. 
Dojde tím k naplnění další aktivi-
ta osadního výboru této příměstské 
části Jihlavy.                                       -lm-

Dotace do sportu
 Na základě výzvy v oblasti spor-

tu „Výkonnostní sport -
sportovní sezóna 2007/2008“ při-

dělila rada města žadatelům dotace:
 Školní sportovní klub Demlova Jihlava 47.800 Kč,
 Baseballový klub Ježci Jihlava 10.300 Kč,
 Tělovýchovná jednota Start Jihlava 3.200 Kč - pro od-

díl kopané,
 Kynologický klub Jihlava 5.000 Kč,
 Občanské sdružení „ATLETIKA “ 44.000 Kč,
 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 8.000 Kč - pro oddíl 

juda,
 Sportovní klub OK Jihlava 27.200 Kč,
 Tenisový klub ČLTK Jihlava 11.100 Kč,
 Florbalová škola Jihlava 29.200 Kč,
 Kuželkářský klub PSJ Jihlava 13.300 Kč,
 Paintball klub Jihlava 10.300 Kč,
 Sportovní klub OK Jihlava, 4.000 Kč,
 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 2.000 Kč
  - pro oddíl akrobatického RnR 1.000 Kč
  - pro oddíl sportovní gymnastiky 1.000 Kč

 Dále radní poskytli dotace na základě výzvy v oblas-
ti sportu „Dlouhodobá činnost organizace - členská zá-
kladna do 18 a nad 18 let“ subjektům:

 Basketbalový klub Jihlava 35.800 Kč,
 Club sportů Jihlava 28.500 Kč,
 Školní sportovní klub Demlova Jihlava 29.000 Kč,

Výpis z usnesení 
65. schůze rady města 

Rada přidělovala fi nance
 Občanské sdružení „ATLETIKA “ 

24.700 Kč,
 KČT Tesla Jihlava 7.600 Kč,
 Kuželkářský klub PSJ Jihlava 

6.300 Kč,
 Paintball klub Jihlava 1.100 Kč,

 Tenisový klub ČLTK Jihlava 29.000 Kč,
 Tenisový klub Spartak Jihlava 28.200 Kč,
 Kynologický klub Jihlava 10.100 Kč,
 Taneční klub Street Busters 33.900 Kč,
 Florbalová škola Jihlava 18.000 Kč,
 Sportovní klub OK Jihlava 19.100 Kč,
 Baseballový klub Ježci 16.200 Kč,
 Tělovýchovná jednota Start Jihlava 25.300 Kč, z toho:
   - pro oddíl kuželek 7.800 Kč
   - pro oddíl vodní turistiky - kanoistiky 8.700 Kč
   - pro oddíl badmintonu 1.100 Kč
   - pro oddíl kopané 7.700 Kč,
 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci, 

Jihlava 12.300 Kč,
 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „ZVON“, 

Jihlava 12.800 Kč,
 HC KOKODÁCI Jihlava 6.500 Kč.

Termíny konání rady a zastupitelstva
 Termíny konání rady města a zastupitelstva města na 

II. pololetí 2009:

Rada města Jihlavy:
30. 7., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 

3. 12., 17. 12.

Zastupitelstvo města Jihlavy:
22. 9., 3. 11., 16. 12.                                                                 -lm-

(Dokončení ze str. 1)
 Dostali  jsme spoustu ústních, ale 

i písemných pochvalných vyjádření 
a uznání, především od samotných 
občanů Jihlavy, což je nejdůležitější, 
ale slovy chvály nešetřili také hosté 
a návštěvníci města, včetně těch za-
hraničích. To samozřejmě potěší a 
usnadní práci při následných rozho-
dováních. 

 Ukázalo se také, jak důležitým 
prvkem k získání nebo upevnění 
identity k městu je péče o zachová-
ní tradic. Opravdu pestrý kulturní a 
společenský program si lidé užili, a 
s tím záměrem bylo „Havíření“ při-
pravováno. Proto velké poděkování 
patří všem, co se na jeho přípravě 
podíleli.

 Jednání zastupitelstva se tento-
krát protáhlo na více než osmiho-
dinový maraton, a to jste ještě ně-
kolikrát musel diskuzi ukončovat. 
Jak je obtížné udržet pozornost a 
orientovat se v často protichůd-
ných návrzích zastupitelů?

 Poslední jednání Zastupitelstva 
bylo opravdu ze všech nejdelší a 
snese přívlastek maratonu. Jako 
předsedající se musím plně koncen-
trovat na vlastní jednání a nenechat 
se rozptylovat rušivými vlivy, které 
při takovém počtu zúčastněných a 
délce jednání zákonitě nastanou. 
Každý má právo vyslovit svůj názor 
a povinností ostatních je zase ho 
vyslechnout a v ideálním případě se 
nad ním zamyslet. 

 Pokud však již cítím, že do disku-
se se hlásí řečníci opakovaně, a ta 
přitom přestává být konstruktivní, 
snažím se diskusi ukončit, ale není 
to někdy jednoduché. Neměl bych  
a nechtěl bych nikomu ubírat pro-
stor pro vyjádření svého názoru, ale 
i to má své meze. 

 Počasí zatím nepřeje, ale čas 
dovolenek se blíží. Kam jedete na 
dovolenou a jaké místo byste do-
poručil Jihlavanům?

 Máte pravdu, venku právě vydat-
ně prší a oblohu křižují blesky. Ale 
i takové počasí nemůže ubrat nic na 
tom, že se na dovolenou moc těším. 
Většinu dovolené strávím v sedle 
svého horského kola na toulkách po 
Šumavě a středních a severních Če-
chách, nějaký čas se budu slunit ta-
ké u moře. A k létu neodmyslitelně 
patří posezení s přáteli a s kytarou. 

 Jaké místo bych doporučil Jihla-
vanům? No, přece takové, kde rádi 
tráví čas určený k nabrání fyzických 
i psychických sil, kde si dobře od-
počinou, kde případně poznají něco 
nového a kde se skvěle pobaví. Po-
kud takové nemají, tak držím palce, 
aby se jim ho podařilo najít. Přeji 
vám všem krásné léto.                              

                                                            -lm-

Primátor hodnotí: 
Havíření za 1

vyhlašuje

poptávkové řízení
 

na dlouhodobý pronájem objektu občanské 
vybavenosti
 
č. p. 1421 v k. ú. Jihlava, Jana Masaryka č. or. 20 
(kino Dukla), včetně movitého majetku 

více informací naleznete na www.jihlava.cz

Statutární město Jihlava
se sídlem v Jihlavě, Masarykovo náměstí 1, PSČ 586 28 Jihlava

 Na propojení Březinek se nově objevila dopravní 
značka  zákaz vjezdu všech vozidel od 22 do 6 hodin. 
Značka je doplněna o dodatkovou tabulku E12 s ná-
pisem „Mimo dopravní obsluhy“. Tím se rozumí vozi-
dla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, 
údržbářské, komunální a podobné služby, pro vozidla s 
označením O 1, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidi-
či, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou 
bydliště, sídlo nebo garáž. „Kdo za touto značkou bydlí, 
neplatí pro něj a může tímto úsekem projíždět bez omezení. 
Smyslem zákazu vjezdu je regulace dopravy a tím snížení 
hluku na této komunikaci,“ uvedl 1. náměstek primátora 
Radek Vovsík.                                                                                

Zákaz vjezdu neplatí 
pro obyvatele Březinek

-lm-

Jen asi 5 % obtěžujících pachů 
zjistili tzv. „čichači“ při akci „Nos Jih-
lavy“, která zkoumala čistotu ovzduší 
Jihlavy a okolí. Dobré výsledky po-
tvrdily efektivnost vynaloženého úsi-
lí do této problematiky.                  -lm-


