
 V jediný červnový víkend se v Jih-
lavě sešlo hned několik velkých kul-
turních akcí.

 Jihlavské havíření se rozrostlo o 
účastníky 13. setkání hornických 
měst a obcí, jehož byla Jihlava pořa-
datelem. Připojily se Jihlavské folk-
lorní léto, Koncert bez hranic a Den 
Ježka a krajské město bylo najednou 
plné kultury, koncertů, oslav a setká-
vání.

 Tradiční jihlavské havíření nejen 
v podobě dvou pochodů kostýmo-
vaných havířků městem pozdravi-
li představitelé bezmála padesátky 
obcí a měst, zapojených do spolku 
a vyznávajících havířské tradice. Ty 
přivítal primátor města Jaroslav Vy-
mazal ofi ciálně  v sobotu 20. června 
ráno na radnici a uvolněná atmosfé-
ra setkání dávala tušit, že se tu schá-
zí představitelé měst a obcí, kteří se 
dobře znají.

 Magistrát plánoval dlouho do-
předu víkendové kulturní slavnosti 
především jako zábavu pro návštěv-
níky města, a tak k vidění kromě již 
zmiňovaných průvodů havířků měs-
tem byla celá škála kulturních pro-
gramů, kdy si svůj žánr mohl nalézt 
snad opravdu každý.

 Milovníci folkloru se těšili Jihlav-
ským folklorním létem na Masa-
rykově náměstí a v Domě kultury, 
dvě pódia na náměstí poskytla řadu 

Město připravilo Jihlavské
havíření na výbornou

JIHLAVSKÝ havířský průvod, 13. setkání hornických měst a obcí, Jihlavské folklorní léto, Koncert bez hranic a Den Ježka 
přilákaly do Jihlavy tisíce zájemců ze širokého okolí. Jediná vada na kráse – proměnlivé počasí.       Foto: Lubomír Maštera

Promenádní
koncerty 2009

na náměstí 
Zveme vás na Masarykovo ná-

městí, kde jsou pro zájemce připra-
veny promenádní koncerty. Tyto 
koncerty se těšily v minulých le-
tech značné oblibě a také letos se 
můžete těšit na dva měsíce s de-
chovkou. 

Koncerty se konají vždy od 16 – 
18 hodin.

   9. 7. BOBRŮVANKA 
Dechová hudba z Bobrůvky
16. 7. BATELOVSKÁ DECH. 
Dechová hudba z Batelova
23. 7. NETOLIČKA 
Jihočeská dechová hudba z Netolic
30. 7. BYSTŘICKÁ KA PELA 
Dechová hudba z Bystřice 
nad Pernštejnem
   6. 8. SKLENAŘINKA 
Dechová hudba z H. Brodu
13. 8. VYSOČANKA 
Dechová hudba z Brtnice
20. 8 . VESELÁ SEDMA
Populární dechová hudba 
z Nového Města na Moravě
27. 8. HAVLÍČKOBRODSKÁ 12
Dechová hudba z H. Brodu

 Primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal se v průběhu havířských slav-
ností tvářil spokojeně. Zeptali 
jsme se ho na důvod jeho širokého 
úsměvu.

 V Jihlavě skončily havířské 
slavnosti a s tím spojený boha-
tý kulturní program. Jak jste byl 
spokojen s návštěvností akcí a 
ohlasem veřejnosti?

 Jihlavské havíření  pokládám za 
jednu z nejúspěšnějších akcí po-
sledních let.  Potvrzuje to mimo-
řádná návštěvnost všech, a že jich 
bylo, programů. Lidé svým spon-
tánním projevem  dávali najevo, že 
je to druh zábavy, který je oslovil. 

(Pokračování na str. 3)

Primátor hodnotí:
Havíření za 1

Jaroslav 
Vymazal

koncertů populárních skupin a in-
terpretů, senioři mohli poslouchat 
dechovky v zadním traktu radnice, 
samozřejmě atmosféru doplňovaly 
stánky s občerstvením a pouťovým 
sortimentem. V jihlavském pivovaru 
běžel samostaný kulturní program, 
proběhly dětské programy, jízda 
městem na kole, výstava o hornic-
kém dění a historii dolování v Jihlavě 
v areálu magistrátu, turisté si moh-
li vyšlápnout například k novému 
poutnímu místu Jihlavy, ke svatému 
Janu.

 Kromě části pro veřejnost se kona-
la i ta neofi ciální – Cenu Český per-
mon 2009 převzal za občanské sdru-
žení Jihlavský havířský průvod Milan 
Kolář a oceněn byl i bývalý starosta 
Jihlavy Zdeněk Laštovička za svůj 
dlouholetý přínos k záchraně tradic 
jihlavského dolování, v Hotelu Gus-
tav Mahler se uskutečnil Skok přes 
kůži, proběhl seminář k domnělému 
760. výročí jihlavského a městské-
ho horního práva. Více k událostem 
Jihlavského havíření uvnitř listu - viz 
strany 26 - 28.                                      -lm- 

 Jihlavské havíření bylo bezespo-
ru největší společenskou a kulturní 
událostí Jihlavy poslední doby. Co 
je důležité, akce proběhla za velkého 
zájmu veřejnosti, které byla přede-
vším určena. Jsem rád, že obyvatelé 
Jihlavy vzali tuto slavnost za svou, 
zúčastnili se jí a prožili si ji.

  Na přípravě této události intenziv-
ně a s velkým předstihem pracovalo 
mnoho lidí a organizací. Nebylo by 
jednoduché zde všechny vyjmeno-
vat, proto bych chtěl touto cestou 
velmi poděkovat všem, kteří se jak-
koli podíleli na průběhu setkání, na 
mimořádně pestrém programu, na 
technickém zajištění akce, na zajiš-

Vřelé díky pořadatelům
tění bezpečnosti a dopravy, na me-
diální podpoře a všem ostatním in-
stitucím a lidem, kteří se jakkoliv na 
úspěchu havíření podíleli. 

  Za vedení města mohu potvrdit, 
že na havíření máme velmi dobré 
ohlasy, a to i ze zahraničí, Jihlava ob-
stála velmi dobře i ve srovnání s vět-
šími a tradičními pořadateli setkání 
havířských měst a obcí. Pro mnoho 
návštěvníků se Jihlavské havíření 
2009 stalo velkým a dlouho neza-
pomenutelným zážitkem. Proto vám 
všem, kdo jste akci pomohli, vřelé 
díky.

 Jaroslav Vymazal,
primátor Jihlavy
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

38
51
89
35
37
72

17
-

16
8

135
Město Jihlava má k 31. 5. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 585 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci květnu 2009

 Dopravní podnik města Jihlavy 
bude usilovat o evropské peníze na 
pořízení nejméně deseti nových au-
tobusů, které bude pohánět stlačený 
zemní plyn. Myšlenku schválili jih-
lavští radní. 

 Pokud bude projekt dopravního 
podniku úspěšný, nové ekologičtější 
a bezbariérové vozy budou jezdit Jih-
lavou od roku 2012. „Evropské zdroje 
by mohly pokrýt až 40 procent z 61mi-
lionové investice, jeden vůz stojí kolem 
6 milionů korun bez DPH, nákup vo-
zidel by šel z pokladny dopravního 
podniku, nezatíží tedy rozpočet měs-
ta,“ uvedl k záměru primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Projekt schvaluje i komise rady 
města pro životní prostředí. „Poří-
zení autobusů na stlačený zemní plyn 
bude znamenat snížení emisí a prachu, 
motory jsou oproti dieselovým moto-
rům také méně hlučné,“ připomněl 
další výhody radní Vít Prchal.

 Mimo nových ekologičtějších a 
bezbariérových vozidel by Jihlava 
získala i samoobslužnou čerpací sta-
nici na zemní plyn, která by byla v 
areálu dopravního podniku k dispo-
zici i široké veřejnosti. Náklady na 
její vybudování budou asi 16 milio-
nů korun.

 „Autobusy na plyn jsou nejen ekolo-
gičtější, ale při běžných rozdílech cen 
naft y a plynu i ekonomicky výhod-
nější - momentálně se hovoří o úspoře 
1,18 Kč na kilometr. Pokud se zvedne 

Jihlava usiluje o šetrnější autobusy

cena naft y, úspora je ještě vyšší,“ cito-
val z ekonomických pokladů ředitel 
Dopravního podniku města Jihlavy 
Josef Vilím. Investice do těchto au-
tobusů a čerpací stanice by se měla 
vrátit do 15 let.

 Trend vozidel poháněných zem-
ním plynem je nejen v zemích na 
západ od našich hranic silný. Podle 
ředitele Vilíma je motoristům v Ně-
mecku k dispozici 800 plnicích sta-
nic, v Rakousku vyrůstá za rok 40 
nových, stovky autobusů na zemní 
plyn jezdí několika v evropských me-

DOPRA VNÍ podnik města Jihlavy seznamuje veřejnost pravidelně s přehlídkou 
své současné i zamýšlené budoucí techniky.                                FOTO: archiv NJR 

tropolích, v regionu už takový pohon 
využívá například Třebíč, dále Par-
dubice, Znojmo, Most či Plzeň.

 Dopravní podnik města Jihlavy ny-
ní disponuje 29 autobusy, naposledy 
pořizoval nové vozy v roce 2006. V 
letech 2009 až 2011 má nakoupit 23 
nových trolejbusů. 

„Autobusy koupíme, pokud na jejich 
pořízení dostaneme dotaci. Z vlastních 
prostředků na ně nemáme,“ doplnil 
ředitel Vilím s tím, že výsledek bude 
znám v září.

                                                                -lm-

 Stavba cyklostezky z Jihlavy do ra-
kouského Raabsu an der Th aya ofi -
ciálně začala. Za účelem vybudová-
ní stezky vznikl Dobrovolný svazek 
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, ve 
kterém je sdruženo 25 obcí a měst.  

 Za účasti zástupců téměř všech ob-
cí na trase, zástupců významných in-
stitucí a dodavatele stavby proběhlo 
v Jihlavě na Křižíkově ulici symbolic-
ké poklepání na základní kámen. 

 „Jde o dílčí završení mnohaleté sna-
hy propojit největší města Vysočiny 
Jihlavu a Třebíč. Z původně skromné 
myšlenky je dnes nadregionální projekt 
s přesahem do zahraničí. K zahájení 
stavby se dostáváme po mnoha letech 
příprav. Není to poslední počin tohoto 
projektu, zahájení stavby je jeden z do-
sažených cílů,“ uvedl primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal a poděkoval zejmé-
na zástupcům jednotlivých obcí na 
trase, kteří se na akci podílejí. 

 V první etapě jde zejména o úpra-

Stavba cyklostezky do Raabsu 

vy neprůjezdných úseků v délce asi 
17 kilometrů, stavební část bude ho-
tová v prosinci, během března 2010 
bude doplněno značení, v dubnu 
2010 by měla být trasa o celkové 
délce 120 kilometrů slavnostně ote-
vřena. 

 Cyklotrasa povede z Jihlavy údo-
lím stejnojmenné řeky do Třebíče, 
dále přes Jaroměřice nad Rokytnou, 
Moravské Budějovice a Jemnici až 
do Raabsu. Celý projekt, včetně ná-
kladů na projekt a stavební dozor, 

má objem asi 70 milionů korun, sta-
vební část z toho tvoří asi 58 milionů 
korun, náklady převážně pokryje do-
tace Evropské unie. 

 Projekt bude pokračovat i v dal-
ších letech, kdy svazek bude usilovat 
o zvýšení komfortu trasy - měly by 
vzniknout nové povrchy v místech, 
která jsou průjezdná, ale mohou být 
pohodlnější. Části cyklostezky by 
měly být upraveny tak, aby je moh-
li používat i vyznavači kolečkových 
bruslí.                                                      -lm-

ZÁKLADNÍ kámen cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs v Křižíkově ulici je důka-
zem toho, že myšlenka propojení Jihlavy s rakouským Raabsem je živá. Za rok by 
se cyklisté měli na této stezce projíždět v celé délce.                       Foto: archiv NJR

 Dětem navštěvujícím ZŠ speciální 
na Březinově ulici v Jihlavě je od mi-
nulého týdne k dispozici nové více- 
účelové hřiště. 

 Sportovní plocha o rozměru 13x22 
metrů bude sloužit  pro potřeby žáků 
speciální školy a jejich volnočasové 
aktivity. Hrací povrch hřiště je z čer-
veného tartanu ve vodopropustném 
provedení na podkladní elastické vo-
dopropustné vrstvě. Hřiště je oplo-
ceno a má uzamykatelnou branku.

 „Hřiště je součástí přístavby základ-
ní školy speciální, která bude dokonče-
na v říjnu 2010, stavba byla zahájena 
loni v prosinci. Cena hřiště je 1,7 mil. 
Kč, celková cena stavby je 48,7 mil. Kč. 
Investorem akce je město Jihlava, 92,5 
procenta uznatelných nákladů je hra-
zeno z prostředků EU,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

 Součástí rozšířené školy bude i tzv. 
praktická škola, ve které žáci budou 
mít možnost pokračovat ve vzdělá-
vání po ukončení docházky v základ-
ní škole. „Jsou to děti se značným a 
často i kombinovaným postižením, pro 
které zatím není po skončení povinné 
školní docházky návaznost. Zůstávají 
doma bez dalšího uplatnění. Pokud se 
jim rodina nemůže plně věnovat, jejich 
rozvoj se zpomaluje,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.                              -lm- 

ZŠ speciální 
má nové hřiště

V ŘÍJNU má být dokončena přístav-
ba ZŠ speciální, která umožní provoz 
praktické školy.      Repro: archiv NJR

Od počátku měsíce července za-
číná i pro město platit tzv. datová 
schránka pro zasílání úřední pošty,  k 
aktivaci schránky by mělo dojít nej-
později do konce října.                  -lm-

Vážení čtenáři, dnes se vám do 
rukou dostávají Noviny jihlavské 
radnice v nové grafi cké podobě a s 
některými novými rubrikami. Věří-
me, že změny přispějí k přehlednos-
ti a zkvalitnění novin.       Redakce
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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-
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 Jsou prázdniny a s nimi i zvýšený 
provoz motoristů. Proto jsme požá-
dali o rozhovor vedoucího odboru 
dopravy magistrátu Jána Tinku a po-
ložili jsme mu otázky nejen k pláno-
vaným uzavírkám, ale zeptali jsme 
se ho jako jednoho z členů dopravní 
komise magistrátu na jeho názory na 
složitá dopravní místa v Jihlavě.

 Pojďme nejprve k uzavírkám, 
které budou omezovat provoz mo-
toristů o prázdninách...

 „Je požádáno o uzavírku do Zbor-
né od Lyžaře dolů v rámci rekon-
strukce komunikace, kterou provádí 
kraj Vysočina. Ta nám posléze bu-
de předána do místních komunika-
cí. Do 7. července probíhají opravy 
objízdných tras a od 7. 7. do 15. 10. 
bude úplná uzavírka. Komunikace 
dnešní silnice se bude rozšiřovat a 
opravovat.“

 Kde dál se bude opravovat?
 „Dále se bude opravovat silnice 

II/351 mezi obcemi Polná a Brz-
kov, kde se v termínu 7. 7. do 31. 7. 
budou provádět práce související s 
celkovou rekonstrukcí povrchu vo-
zovky, to bude úplná uzavírka. Další 
opravy budou na silnici Brtnice – 
Zašovice, kde se budou opravovat ta-
ké trasy na Kněžice a objízdná trasa 
bude po I/23 na Kasárna a po I/38 
do Jihlavy. To bude v termínu od 25. 
7. do 5. 8.“

 Jak budou vypadat uzávěrky po 
Jihlavě?

 „Po Jihlavě máme hlášenou opravu 
šachty na ulici U Cvičiště. Předpo-
kládáme tedy zatím jenom provoz 
MHD, vše ostatní bude odkloněno 
po ulici 17. listopadu a Štefánikově 
náměstí. Termín ale závisí na postu-
pu prací spojených s výměnou šach-
ty a bude nutno skácet dva stromy 
pro možnost objízdné trasy.“

 Takže by to letos nemělo být tak 
problematické, jak v minulých le-
tech. Zeptám se tedy na výsledky 
hodnocení, které dostávala k dis-
pozici dopravní komise města. 
Připomeňme, že v dopravní komi-
si jsou zástupci odboru dopravy, 
městské policie a Policie ČR, do-
pravní odborníci a další. 

 Svého času bylo velmi módní 
psát a kritizovat provedenou re-
konstrukci ulice Okružní. Pama-
tuji si, že například byly napsá-
ny velmi pochybovačné dopisy o 
smysluplnosti snížení počtu do-
pravních pruhů ze čtyř na součas-
né dva...

 „Nejen to, také se mluvilo o tom, 
že v zimě nebude kam odklízet sníh 
a další věci. Ale vidíte, že běžnou 
zimu lze zvládnout bez problémů. 
Pokud nastane kalamita, nebude 
Okružní jediná komunikace, kde na-
stanou problémy.“

 Dalším místem kritiky Okružní 
byl chybějící kruhový objezd u Li-
dlu...

 „V návrzích rekonstrukce byl pů-
vodně kruhový objezd u Lidlu. Ale 
bylo rozhodnuto, že tenhle kruhový 
objezd se přesune ke Kalvárii. U Li-

J. Tinka: Prázdninová doprava v klidu

dlu nyní nejsou dopravní problémy 
žádné a je tomu tak i proto, že se-
mafory komunikují s těmi u Teska i 
s chodeckým přechodem na Okruž-
ní. Hlavním smyslem rekonstrukce 
Okružní bylo zabránit častým do-
pravním nehodám chodců s vážnými 
následky a po rekonstrukci zde nebyl 
jediný smrtelný úraz.“

 Dalším problémovým místem 
byl  a je výjezd ze ZOO na ulici Br-
něnská...

 „Toto místo bylo zpracováno for-
mou studentského semináře a vý-
sledky byly komisí doporučeny 
vedení města k realizaci. Je třeba po-
dotknout, že realizace závisí na uvol-
nění peněz vedením města. Vzhle-
dem k fi nanční náročnosti této akce 
je prozatím reálnost provedení v del-
ším horizontu.“ 

 Křižovatka Rantířovská – Žižko-
va...

 „Krajský úřad nechá provést stu-
dii proveditelnosti pro vytvoření 
kruhového objezdu. Na základě této 
studie proběhne společné jednání a 
uvidíme, zda budeme budovat něja-
ké semafory – to je záležitostí města. 
Kruhový objezd by spadal plně do 
kompetencí krajského úřadu.“

 U Teska se řešilo odbočování vo-
zidel ven do města... 

 „Tesco provedlo úpravy na vlastní 
náklady při výjezdu od supermarke-
tu. Vznikl zde další odbočovací pruh 
vybavený semaforem. Tím se na této 
křižovatce zklidnila doprava.  

 Dalším problémovým místem je 
City Park, ten v současnosti řešíme 
v souvislosti s nákladními vozidly, 
které po příjezdu po Brněnské ulici 
nyní nemohou odbočit na Okružní. 
Připravujeme proto dopravní značky 
a celá záležitost navedení nákladní 
dopravy na tranzit okolo města je v 
jednání. 

 Přípravu chceme mít hotovou do 
konce srpna, realizace by měla být 
hotová do září příštího roku. Součás-
tí musí být například měření hluč-
nosti.“

 Problémová je také další křižo-
vatka pod náměstím Hradební – 
Znojemská...

  „Jde o křižovatku, jejíž řešení je v 
kompetenci kraje. Ale velmi prav-
děpodobně zde stejně jako na Jirás-
kově ulici klesla intenzita dopravy s 
otevřením obchvatu. Počet přestup-
ků, zaznamenaných kamerou na kři-
žovatce Fritzova – Jiráskova klesl na 
třetinu, z toho vyplývá ono snížení 
dopravy.“

 Hodně povyku vyvolalo pro-
pojení ulic na Březinkách. Jak lze 
zhodnotit tento krok s odstupem 
času?

 „Prováděná měření ukázala na pře-
kročení hlučnosti na nové spojnici 
v nočních hodinách. Toto ošetříme 
tak, že novým dopravním znače-
ním povolíme průjezd jen dopravní 
obsluze. Osobně mě však výsledek 
měření udivil, protože zde bydlím a 
vím, že po této komunikaci není žád-
ný zvláštní provoz.“

 Problémy s hlukem ovšem stále 
trvají na Okružní ulici. Jaké zde 
plánujete opatření?

 „Odbor rozvoje města nechal vy-
pracovat studii, která navrhuje po-
stupnou výměnu oken u zasažených 
bytů. Měření prokázalo, že hlučnos-
tí netrpí všichni obyvatelé na ulici 
Okružní, ale pouze ti v exponova-
ných směrech. Město nyní požádalo 
o udělení výjimky na dva roky a za 
tyto dva roky musí provést výměnu 
oken.“

 Pamatuji si na petici občanů Na 
Dolech, kteří žádali řešení situace 
s přechody přes výjezd z obchva-
tu na Jiráskovu ulici. Jak je situace 
ošetřena?

 „Na přechody upozorňuje doprav-
ní značení a v ranních dobách, kdy 
chodí děti do škol, zde hlídkuje po-
licie.Zatím - a zaklepejme to - se zde 
nestala žádná dopravní nehoda.“ 

  Jsme omezeni prostorem, proto 
ještě poslední otázku. Na Křížové 
ulici se instalovaly poměrně nety-
pické zpomalovací retardéry...

 „Zpomalení vozidel na ulici Křížo-
vá jsme řešili s Centrem dopravního 
výzkumu v Brně, a proto jsme zde 
doporučili zařízení, které má za účel 
zpomalit řidiče už jen tím, že se tre-
fuje koly mimo vyvýšenou část vo-
zovky. Výška polštáře je 8 centime-
trů a nemělo by se stát, že dojde k 
poškození vozidla. Kdo nezná „svět-
lost“ svého vozidla, měl by najíždět 
kolem na retardér.“                          -lm- 

KŘIŽOVATKA  Znojemská - Hradební je v kompetenci krajského úřadu, který rozhodne o jejím řešení. 
Foto: Lubomír Maštera
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 Měsíc červen byl pro městskou po-
licii ve znamení řady akcí, které vyža-
dovaly hromadné nasazení strážníků. 

 „Zejména zajištění bezpečnosti při 
akci pravicových extremistů na po-
čátku měsíce se zúčastnili prakticky 
všichni strážníci,“ řekl zástupce ředi-
tele Městské policie Jihlava Stanislav 
Maštera. 

 Na základě oznámení se podařilo 
nalézt psa, kterého si neoprávněně 
přisvojil nálezce. Původní majitel 
svého psa poznal v místech, kde se 
mu zaběhl, a přivolal městskou poli-
cii. Strážníci oznámení na místě pro-
šetřili, přičemž nálezce se posléze ke 
svému jednání přiznal a pes byl pů-
vodnímu majiteli vrácen. 

 Při řešení běžných dopravních 
přestupků bylo u třech řidičů zjiště-
no, že řídili vozidlo pod vlivem alko-
holického nápoje. Zjištěná hladina 

Extremisté opětovně 
„zaměstnali“ strážníky

alkoholu byla u ve všech případech 
vyšší než 1 promile. Zadržena byla 
jedna osoba, po které bylo vyhláše-
no pátrání.  

 „V rámci Jihlavského havíření by-
ly zajišťovány trasy průvodů, které se 
v pátek konaly večer a v sobotu dopo-
ledne, a po celou dobu akce byl pro-
váděn nepřetržitý dohled na veřejný 
pořádek v centru města,“ doplnil in-
formaci o činnosti MP za minulý 
měsíc Maštera.

  Městská policie zajišťovala prů-
běh tradičního „Běhu naděje“. Sku-
pina prevence kriminality prováděla 
v průběhu června celou řadu před-
váděcích akcí na školách v Jihlavě a 
okolí. Akce se uskutečňují ve spolu-
práci s ostatními složkami IZS. Od 
1. června probíhá dlouhodobá část 
tradiční soutěže Cyklista Vysočiny.

                                                                -lm-

 Jihlavu navštívili členové Rady 
města Purmerend v čele se staros-
tou města, panem A. Ph. Hertogem. 
Hovořilo se  o odpadovém hospo-
dářství, správě města a samozřejmě 
došlo i na prohlídku města.

 „Dalším cílem jejich návštěvy bylo  
seznámení se s členy Rady města Jih-
lavy,“ řekla Jana Petrůjová z oddělení 
vnějších vztahů magistrátu. 

 Po slavnostním přijetí vedením 
města se v pátek odpoledne hovoři-
lo na téma fungování správy  Jihlavy 
a správy Purmerendu. Obě strany si 
připravily prezentace a v následné 
diskusi si předávali vzájemné zkuše-
nosti se správou města. 

 Druhý den bylo na programu té-
ma odpadového hospodářství obou 
měst a prohlídka sběrného dvora 
Služeb města Jihlavy. Členové dele-
gace se seznámili nejen s chodem a 
provozem sběrného dvora, ale také s 
novým pracovištěm správy jihlavské-
ho tunelu. 

Přijela návštěva 
z partnerského Purmerendu 

 Odpolední program byl zaměřen 
na téma diskuse s občany. Během 
prezentace představila koordiná-
torka Národní sítě zdravých měst  a 
Agendy 21 Gabriela Součková sys-
tém diskusních fór s občany na ak-
tuální témata, sociologická šetření a 
akce jako Den země nebo Evropský 
týden mobility. Členové Rady města 
Purmerend ocenili činnost města v 
této oblasti. 

 Poslední den návštěvy patřil pro-
hlídce města, historických budov 
radnice, podzemí a věže sv. Jakuba. 
Obzvláště podzemí a věž, ze které je 
vidět do širokého okolí, byly pro čle-
ny delegace velkým zážitkem. „Tato 
návštěva je dalším krokem v prohlubo-
vání partnerských vztahů mezi našimi 
městy a k rozvoji těchto vztahů vždy 
velmi přispívají osobní setkání a vzá-
jemná diskuse. Určitě to byly velmi ná-
ročné dny, ale pro obě strany byly vel-
kým přínosem,“ řekla Petrůjová.  

-lm-

HOSTÉ z družebního Purmerendu si také na své třídenní návštěvě prohlédli Jih-
lavu.                                                                                                         Foto: archiv NJR

 Letní prázdniny využijí některé školy k opravám nebo přestavbám. V ZŠ 
Nad Plovárnou proběhne přestavba dvou tříd ZŠ na třídy mateřské školy, 
úprava přijde asi na 1 200 000 korun. Podobně nákladná bude nová podlaha 
a výstavba nových příček v jídelně ZŠ Otokara Březiny. V budově ZŠ Havlíč-
kova se bude měnit část oken za 1 890 000 korun. Během prázdnin se bude 
pracovat také v ZŠ Seifertova, kde bude fi rma opravovat rampy jídelny a vy-
buduje nový lapol, akce přijde asi na 1 480 000 korun. V dětských jeslích na 
Seifertově se budou měnit stará dřevěná okna za plastová okna, náklady bu-
dou 800 000 korun.                                                                                                      -lm-

Školy využijí prázdniny 
na rekonstrukce

ŠKOLÁCI jásají – prázdniny jsou tady. Školy plánují o prázdninách opravy.
Foto: archiv NJR
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Služby města Jihlavy (SMJ) pořá-
daly jarní mobilní svoz objemných 
a nebezpečných odpadů. Součástí 
byl také sběr kovových odpadů a na 
vybraných místech také sběr biood-
padů. 

 „Mobilní svozy probíhaly devět so-
bot v období duben až květen. Celkově 
bylo kontejnery obsazeno 54 lokalit ve 
městě Jihlava. Na každém stanovišti 
byly kontejnery na objemný a kovový 
odpad, které byly v případě zaplnění v 
průběhu trvání svozů vyměněny,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

 Na každé stanoviště v průběhu dne 
byl přistaven kontejner na nebezpeč-
né odpady a zpětně odebírané elek-
trozařízení. Při jarním svozu občané 
do kontejnerů odevzdali celkově 309 
tun odpadů a elektrozařízení. 
 Jarní svozy jsou vždy silnější než 

podzimní. Celkem bylo od občanů 
Jihlavy převzato 309 tun všech odpa-
dů, což je v porovnání s podzimním 
svozem 2008 růst o 24 %. Pokud cel-
kové množství období porovnáme se 
stejným obdobím, tedy jarem 2008, 
pak se jedná o pokles o 4 %.

 „Když se podíváme na jednotlivé 
druhy zvlášť, pak je vidět, že podstatně 
stouplo množství objemných odpadů. 

Jarní svoz nebezpečných odpadů 
Jaro 2009 přineslo 248 tun těchto od-
padů, to představuje růst o 19 % proti 
podzimu 2008, ovšem zároveň pokles 
proti rekordnímu jaru 2008 o 16 %,“ 
řekl Málek.

 Zvýšení množství objemných od-
padů je pravděpodobně způsobeno 
podle Málka poměrně slušným po-
časím a také zveřejněnou informací 
o tom, že magistrát města  zřejmě 
neobjedná tradiční podzimní svozy 
objemných a nebezpečných odpadů.

 „Po negativních zkušenostech se svo-
zem bioodpadů ze zahrádkářských 
kolonií jsme změnili systém sběru a u 
kontejnerů na bioodpad jsme umístili 
obsluhu. Výsledkem bylo velmi slušné 
množství bioodpadů, které byly násled-
ně uloženy na kompostárnu, a neskon-
čily tak na skládce odpadů. Při svozu 
jsme převzali celkem 11,74 t bioodpa-
dů, to znamená růst proti jaru 2008 
o 7,36 t (268 %). S podzimem 2008 
není možné svoz bioodpadů srovnávat, 
protože v podzimních měsících bývá 
bioodpadů ze zahrad podstatně více,“ 
doplnil informaci Málek.

 Jarní svoz elektrozařízení přine-
sl proti podzimnímu svozu z roku 
2008 zvýšení počtu odevzdaných ku-
sů elektrozařízení o 238 ks (24 %). 

Nejvíce občané Jihlavy odevzdávali 
zářivky a výbojky (268 ks), následo-
valy TV a počítačové monitory (233 
ks) a také malé domácí spotřebiče 
(fény, mixéry, vysavače, ...) přesáhly 
hranici 200 ks.

 Víkendové svozy objemných a ne-
bezpečných odpadů opět potvrdily 
svou oblíbenost u občanů města Jih-

lavy. Mnoho občanů nemá možnost 
využít služeb bezplatného sběrného 
dvora v areálu SMJ na Havlíčkově 
ulici, a tak jsou víkendové svozy pro 
ně jedinou možností, jak se zbavit 
nepotřebných věcí bez toho, aniž 
by poškozovali životní prostředí ve 
svém okolí.                                            -lm-

 Bariéry komplikující pohyb těles-
ně a zrakově hendikepovaným oso-
bám na Masarykově náměstí postup-
ně zmizí... 

 „Úpravy budou zřetelné zejména na 
přechodech pro chodce. Na osmi mís-
tech budou tzv. zvýšené přechody - po-
vrch vozovky bude na úrovni okolních 
chodníků,“ popsal jednu z úprav pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

 Tyto „lavice“ vzniknou například 
na ulicích ústících na náměstí - U 
mincovny, Farní, Brněnská a Kosmá-
kova, dále na přechodu pro chodce u 
pošty a dalších místech. Mimo zjed-
nodušení pohybu osob tak vznikají i 
retardéry zpomalující pohyb moto-
rových vozidel. 

 Naopak, u několika přechodů bu-
dou sníženy obrubníky chodníků na 
úroveň vozovky, aby byly přechody 
bez barier. K dalším úpravám pat-
ří naváděcí pruhy z barevně odlišné 
dlažby, které pomáhají v orientaci 
zrakově hendikepovaným chodcům. 
Na budově radnice dále bude umís-

V centru bude méně bariér
těno elektronické zařízení, které vy-
sílá signál pomáhající nevidomým v 
orientaci na náměstí. 

 Cena bezbariérových úprav vzešla 
z výběrového řízení a je asi 3,8 mili-
onu. Dodavatelem bude fi rma SYN-
ER VHS Vysočina. Termín dokon-
čení je konec října.   

 „Bezbariérové úpravy město prová-
dí koncepčně. Na úpravy náměstí ne-
závisle naváže projekt bezbariérových 
zastávek MHD, kdy v celém městě bu-
de 30 zastávek upraveno pro bezbari-
érové nastupování do nízkopodlažních 
vozidel,“ doplnil primátor Vymazal. 
Dopravní podnik města Jihlavy dá-
le připravuje nákup nových vozidel, 
kdy by přibližně do roku 2012 měl 
být vozový park DPMJ kompletně 
nízkopodlažní.                                  -lm- 
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UDĚLENÍ CENY ČESKÝ PERMON. Občanské sdružení Jihlavský havířský prů-
vod a doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., minulou sobotu v gotické síni radnice 
převzali sošku Český permon 2009.

V rámci Havíření hornických měst je každoročně udělován Český permon v pě-
ti kategoriích a hornické koncilium z dubna tohoto roku, které se konalo v Mostu, 
rozhodlo takto:

1. kategorie – Hornický folklor, Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod
předseda ing. Milan Kolář. Za znovuobnovení a pravidelnou organizaci havířské-
ho průvodu v Jihlavě. 

5. kategorie – Mimořádná cena doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., Jihlava. 
Za dlouholetou činnost směřující k záchraně a zdokumentování pozůstatků ve 
středověkém jihlavském stříbrném dolování a za kladení důrazu na význam stří-
brného dolování pro město Jihlava.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ. V Jihlavě u sousoší Zaváté šlépěje proběhla pietní 
akce, kterou si účastníci připomněli památku obětí komunisty vykonstruovaných 
soudních procesů z padesátých let, zejména pak tří nevinných popravených lidí - 
Karla Veselého, Františka Roda a Jana Tučka. 

Akce proběhla za účasti vedení města Jihlavy, kraje Vysočina, Policie ČR a dal-
ších významných institucí, vzpomínkové akce se zúčastnili i žáci základní školy. 
Přítomní k sousoší položili květiny a minutou ticha uctili památku obětí. 

Primátor Jaroslav Vymazal v projevu zdůraznil nutnost připomínat si zvůli to-
talitního režimu, který mnoha lidem vzal život, zdraví, nebo jim jinak znehodno-
til život. 

Ocenil také Českou televizí odvysílaný seriál o soudním procesu s Miladou Ho-
rákovou. 

OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ. Základní škola Březinova minu-
lý měsíc otevřela nové sportovní hřiště. Za asistence žáků školy pásku přestřihli 
primátor Jaroslav Vymazal, náměstkyně primátora Irena Wagnerová a ředitelka 
školy Zuzana Šimková.

REKONSTRUKCE HZS. Horácký zimní stadion přestal ohrožovat kolemjdoucí.  
V minulých dnech proběhla tolik potřebná oprava jižní prosklené stěny, která vli-
vem opotřebení hrozila pádem skleněných tabulí.

JIHLAVSKÁ POUŤ. Skončila Jihlavská pouť, kterou letos významně ovlivnilo vel-
mi špatné počasí. Na Masarykově náměstí pouťové atrakce přilákaly opravdu jen 
skalní příznivce těchto radovánek.     Stránku připravil: Lubomír MAŠTERA 

VÝSTAVA NA MAGISTRÁTU. Do 14. 8. je na magistrátu města k vidění výstava 
nazvaná Johhan Haupt a Jihlavský havířský průvod. Tuto výstavu otevřela minu-
lý měsíc v rámci oslav Jihlavského havíření náměstkyně primátora I. Wagnerová.
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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

 Přes devět metrů (921 centime-
trů) vysoká byla nejvyšší žirafa ze 
všech jedenácti, které tento měsíc 
stály před jihlavskou radnicí. 

 Probíhala zde soutěž v rámci akce 
Žirafy míří do Jihlavy, jejíž vítězové, 
deváťáci ze ZŠ Havlíčkova, se podí-
vají do pražské zoo a do jejího záku-
lisí. Dílo z papíru a dřeva svojí výš-
kou předčilo další originální a velmi 
pěkná díla, například 762 centime-
trů vysokou žirafu z jednoho tisíce 
PET lahví, kterou postavily děti z 
Křižanova, nebo jednu z nejhezčích 
žiraf, která „vyrostla“ do výšky 676 
centimetrů (ZŠ Březinova). 

 Malou, ale velmi pěknou žirafk u 
přivezlo trio děvčat ze ZŠ Hradecká 

Soutěž o nejvyšší žirafu zaujala veřejnost

MĚŘENÍ výšky žiraf bylo docela tvrdým oříškem pro organizátory soutěže o nej-
vyšší žirafu.                                                                                             Foto: archiv NJR

v Telči, jejich výtvor měl na výšku 
88 centimetrů. Za Jihlavu vítězům a 
dalším účastníkům poblahopřál pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

 Soutěž o nejvyšší žirafu byla jed-
nou z několika aktivit, které před-
cházejí výstavbě výběhu pro žirafy v 
ZOO Jihlava. Na projektu se podílí 
město Jihlava společně s fi rmou Sa-
peli, která už do projektu vložila více 
než jeden milion korun. Celkové ná-
klady na nový žirafí výběh se odha-
dují na 25 milionů korun, město Jih-
lava bude usilovat také o podporu z 
evropských zdrojů. Předpokládaným 
termínem otevření objektu je konec 
roku 2011.                                         -lm-

 Devět dobrovolných hasičů z Jih-
lavy a sousedního Hybrálce  odjelo 
tento týden na Novojičínsko na po-
moc při likvidaci následků povodní.  

 Jde o aktivitu hasičů, záměr schvá-
lil primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal, který se se skupinou sešel krátce 
před odjezdem. „Počin dobrovolných 
hasičů vítám a podporuji. Jsem rád, že 
Jihlava nebude chybět při pomoci po-
vodněmi postiženým obcím,“ řekl po 
setkání s hasiči primátor Vymazal.

 Konkrétní cíl jihlavské skupiny ješ-
tě nebyl v době naší uzávěrky  znám, 

Jihlavští dobrovolní hasiči 
na pomoc při povodních

místo pomoci bylo upřesněno bě-
hem přesunu, předběžně jde o re-
gion Novojičínska. Tým má v místě 
určeném povodňovou komisí praco-
vat tři dny. „Požární bezpečnost v Jih-
lavě nepřítomností této skupiny nebude 
narušena, jednotka je jak personálně, 
tak technicky zajištěna,“ dodal primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

 Z Jihlavy vyjela hasičská avie s 
povodňovým přívěsem, tým byl vy-
baven čerpadly a materiálem tech-
nického zabezpečení, desinfekcí a 
pitnou vodou.                                      -lm- 
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 Děti žijící v jihlavské lokalitě, zná-
mé jako Havaj, si už  mohou hrát na 
novém hřišti. 

 Na žádost obyvatel jej zde vybu-
doval magistrát města. Na hřišti je 
pískoviště, houpací pružinový koník, 
houpačka, betonový stůl na stolní te-
nis a tři lavičky, v nejbližších dnech 
přibude ještě jeden houpací kůň. „Je 
o něj mezi dětmi ohromný zájem. Do-
konce tu dospělí museli měřit čas, po 
který se mohlo jedno dítě na koni hou-
pat, pak muselo místo uvolnit jinému,“ 
popsal zájem o nové hřiště 1. náměs-
tek primátora Radek Vovsík.

 „Na stavbě hřiště se podíleli sami 
obyvatelé lokality, předpokládáme pro-
to, že se podle toho budou k hřišti cho-
vat. Nyní ještě mezi obyvateli najdeme 
správce, který bude dohlížet na pořá-
dek a zajišťovat údržbu,“ řekl k další-

Jihlavská lokalita Havaj 
má nové dětské hřiště

DĚTSKÉ hřiště v lokalitě „Havaj“ stálo 100 tisíc korun a je dalším z řady hřišť, 
která magistrát buduje po Jihlavě.                                                     Foto: archiv NJR

mu provozu Radek Vovsík. 
 Nové hřiště je uhrazeno z provoz-

ního rozpočtu, přišlo asi na sto tisíc 
korun. „Je to skromnější hřiště než ta, 
která postupně stavíme v dalších čás-
tech města. Toto neslouží tak velké lo-
kalitě,“ dodal ještě náměstek Vovsík. 
„Havaj“ je místem, ve kterém se na-
cházejí holobyty, využívané sociálně 
slabšími obyvateli města.

 Jihlava loni vybudovala šest no-
vých dětských hřišť nákladem pěti 
milionů korun, stejný počet bude vy-
budován i letos, další desítky starších 
hřišť město udržuje. Několik desítek 
nevyužívaných hřišť bylo v posled-
ních letech zrušeno a zlikvidováno, 
obvykle na žádost obyvatel okolních 
domů nebo z provozních a bezpeč-
nostních důvodů.                             -lm-

 Magistrát města  vydal 
novou brožurku s názvem 
Sociální služby v Jihlavě. 

 Na dvaceti stranách 
jsou uvedeny názvy a 
kontakty několika desítek 
poskytovatelů sociálních 
služeb a zařízení poskytu-
jících služby v sociální ob-
lasti. V brožuře tak najde-
te kontakty například na 
stacionáře, nízkopraho-
vá zařízení, pečovatelské 
služby, odborné sociální 
poradenství nebo osobní 
asistence. 

 „Brožura může být zda-
leka nejpraktičtější a nej-
rychlejší zdroj potřebných 
informací. Všechny tyto 
údaje mohou lidé získat na internetu 
nebo dotazem například na magistrát-
ním odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, ale každý nemá možnost dojít 
na úřad nebo nemá přístup k interne-
tu,“ uvedla náměstkyně primátora 
pro oblast sociálních věcí Irena Wag-
nerová, která vznik brožury iniciova-
la. 

 K vydání seznamu kontaktů se ná-

Magistrát vydal brožuru 
sociálních služeb ve městě

PRO ZÁJEMCE vydal magistrát brožuru o sociál-
ních službách.                                  Foto: archiv NJR

městkyně inspirovala v jiných měs-
tech, přímý požadavek na vydání 
takové brožury ale vzešel přímo od 
občanů, zejména od seniorů.

 Brožura vyšla v nákladu dvou tisíc 
kusů, je k vyzvednutí v Městském in-
formačním centru, v Turistických in-
formačních centrech a podle zájmu 
bude distribuována i do organizací, 
které jsou v brožuře uvedeny.      -lm-

 Morový sloup a obě kašny na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě projdou 
celkovou údržbou. 

 Narušené části sloupu z žuly a pís-
kovce specializovaná fi rma zpevní, 
mechanicky odstraní mechy a řasy, 
celý sloup omyje, nanese penetra-
ci, poškozené části vyplní minerální 
žulou nebo minerálním pískovcem. 
Kovové části budou zbaveny rzi a 
ošetřeny antikorozní a černou grafi -
tovou barvou. Opraveny a částečně 
nově osazeny budou i schody a zá-
bradlí. 

 „Dojde i na rekonstrukci zlacených 
atributů, jako jsou například svato-
záře. Památka bude na závěr barevně 
sjednocena a opatřena nátěrem chrání-
cím před vlhkostí,“ doplnil seznam zá-
kroků prováděných na sloupu Ond-
řej Stránský z magistrátního odboru 
správy realit, který údržbu památek 
zajišťuje. 

 Odborný zásah se bude týkat 
obou kašen na Masarykově náměstí 
- Neptun a Amfi trité. Budou zpevně-
ny, projdou biosanačním ošetřením, 
mechanickým  a chemickým čiště-

Morový sloup a kašny čeká obnova
ním, trhliny budou vyplněny injek-
tážemi, a na závěr také celoplošně 
penetrovány, barevně sjednoceny a 
ošetřeny proti vlhkosti. 

 Celková cena provedených prací 
bude 1 288 086 korun, provede je 
výtvarný a restaurátorský ATELIER 
OM, práce budou probíhat od červ-
na do konce září 2009. Jihlava na 
práce na sloupu podala žádost o do-
taci v programu regenerace městské 
památkové rezervace ve výši 350 000 
korun u ministerstva kultury. „Práce 
budou probíhat dle restaurátorských 
záměrů a dle vyjádření orgánů památ-
kové péče,“ doplnil informace Ondřej 
Stránský. 

 Dnešní podoba kašen na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě je z roku 
1797, kdy nahradily středověké dře-
věné kašny. Jsou ozdobeny pískovco-
vými sochami bohů Neptuna a Am-
fi trité, autorem je sochař Jan Václav 
Prchal. Morový sloup v horní části 
náměstí nahradil roku 1690 původní 
pranýř. Sloup je poděkováním za to, 
že se Jihlavě v roce 1679 až 1680 vy-
hnula morová epidemie.               -lm-

OBĚ KA ŠNY a morový sloup prochází nebo projdou rekonstrukcí.
Foto: Lubomír Maštera
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 V uplynulém měsíci došlo k požáru v městském 
bytovém domě na Třebízského ulici v Jihlavě. 
Požár zasáhl půdu objektu, oheň zcela zničil 
střechu a krov domu. 
 „Během požáru bylo všech sedmadvacet obyvatel 

domu evakuováno, magistrát města Jihlavy (MMJ) 
okamžitě nabídl nájemníkům provizorní přístřeší v 
tělocvičně, zajistil lůžka, deky, občerstvení a základ-
ní hygienické prostředky,“ řekl tiskový mluvčí ma-
gistrátu Radek Tulis. 
 Během dne pracovníci krizového řízení MMJ 

zajistili obyvatelům domu pro další noci náhrad-
ní ubytování v ubytovně, pracovníci odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví sepsali s nájemníky 
žádosti o pomoc v hmotné nouzi (prostředky na 
základní potřeby, potraviny, hygienické potřeby 
atd.). Úřad rovněž obyvatelům domu umožnil 
vydání náhradních dokladů. Místo požáru 
navštívili primátor Jaroslav Vymazal a náměstek 
primátora Petr Pospíchal, oba se následně sešli s 
obyvateli domu. 
 V ranních hodinách po požáru objekt prohlé-

dl statik, následně Policie ČR začala zjišťovat 
příčinu požáru. Poté začala stavební fi rma s od-
klízením požářiště, musela být vyklizena půda a 
odstraněny zbytky krovu. V současné době má 
již dům novou střechu a projde revizemi sítě 
elektrického proudu, vody a plynu, na základě 
revizí se bude rozhodovat o umožnění návratu 
nájemníků do bytů. V době naší uzávěrky nebyly 
výsledky známy. Náměstek primátora Petr Pos-
píchal vedl krizový štáb města a objekt přebrala 
pod kontrolu bezpečnostní agentura.                   

-lm-

Po požáru v Třebízského ulici 
se o nájemníky a dům postaralo město

VYHOŘELÝ dům v Třebízského ulici již má novou střechu, která je v tomto deštivém počasí nutností proti 
promáčení domu.                                                                                                                          Foto: Lubomír Maštera

 Zřejmě vůbec poprvé v České republi-
ce byla v Jihlavě na Masarykově náměstí 
použita technologie tzv. pneumatického 
rýče na vylepšení stanoviště osmi lip ros-
toucích u morového sloupu. 
 Pneumatický rýč  směrovaným prou-

dem vzduchu odděluje starou udusanou 
zeminu od kořenů stromů, aniž by došlo 
k jejich poškození. Místo odstraněné ze-
miny se naveze speciální minerální sub-
strát. Bude tak zajištěn lepší přísun vláhy, 
vzduchu a živin ke kořenům, což stro-
mům prospěje. 
 „Od zásahu si slibujeme zastavení prosy-

chání větví v korunách stromů a stabilizaci 
nebo zlepšení vitality lip. V České republice 
s touto metodou zatím nejsou zkušenosti, 
zahraniční reference jsou ale velmi dobré,“ 
řekla k použití pneumatického rýče Mar-
tina Gregorová, vedoucí oddělení služeb 
v životním prostředí jihlavského magis-
trátu. Po ošetření kořenů budou následo-
vat ještě zásahy v korunách, zejména od-
stranění suchých větví. 
 Jako významný krok vpřed se jeví vyu-

žití pneumatického rýče v městském pro-
středí při provádění liniových výkopů v 
kořenovém prostoru stromů zejména při 
rekonstrukcích inženýrských sítí, nebo 
místech, kde není dostatek prostoru pro 
dodržení platných technických norem. 
 V současnosti je často nutné z výše uve-

dených důvodů stromy pokácet, protože 
právě prováděním výkopů dochází k po-
rušení pro strom staticky významného 
kořenového talíře.  

-lm-

Pneumatický rýč poprvé 
vyzkoušeli v Jihlavě

POMOCÍ tzv. pneumatického rýče byly v Jihlavě ošet-
řeny lípy, aby se k nim lépe dostávala vláha.                                                                                     

Foto: archiv NJR

Služby města Jihlavy (SMJ) ve spolupráci s magistrá-
tem města připravily propagační akci, která měla obča-
nům města Jihlavy přiblížit výsledky fungování kom-
postárny v areálu odpadového hospodářství Henčov u 
Jihlavy.
 „V období od 6. dubna do 31. května 2009 měl každý ob-

čan Jihlavy, který se prokázal zaplacením poplatku za od-
pady pro rok 2009, nárok na pytel kompostu o váze 10 kg 
zdarma. Občané o tuto akci projevili obrovský zájem, za 
celou dobu trvání si vyzvedli neuvěřitelných 17.274 pytlů 
kompostu,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 
 Cesta kompostu k občanům začala již na jihlavské 

kompostárně, kde pracovníci SMJ museli kompost na 
rotačním sítu přesít, aby byl použitelný i pro pokojové 
květiny. Následně bylo cca 5 tun kompostu naloženo 
do velkoobjemového kontejneru a převezeno na sběrný 
dvůr SMJ.
 Pytlování a výdej kompostu probíhaly v areálu sběr-

ného dvora na Havlíčkově ulici v Jihlavě, kam bylo 
postupně navezeno přibližně 180 tun kompostu. „Na 
pytlování se podíleli zaměstnanci SMJ nejen z divize odpa-
dů, ale také pracovníci ze stavební divize. Pro velký zájem 
veřejnosti bylo především v dubnu nutné plnit pytle kom-
postem 12 hodin denně a také v sobotu po celou dobu ote-
vírací doby sběrného dvora,“ vysvětlil Málek.
  Nyní se už zájemci o kompost  musí obracet na pra-

covníky skládky a kompostárny Henčov. Zde je připra-
veno dostatečné množství kompostu na prodej zájem-
cům o toto hnojivo. Na sběrném dvoře v Havlíčkově 
ulici se už kompost vydávat ani prodávat nebude.
 

 Ceník prodávaného kompostu:
10 kilogramů/1 pytel – 20,- Kč (bez DPH)
1 tuna kompostu – 350,- Kč (bez DPH)
 

Provozní doba skládky Henčov: 
1. 4. 2009 – 2. 11. 2009  
     pondělí – pátek: 6.00 – 18.00 hodin
     sobota, neděle – zavřeno
3. 11. 2009 – 27. 3. 2010
     pondělí – pátek: 6.00 – 15.30 hodin
     sobota, neděle – zavřeno. 

Kompost zdarma občanům

-lm-
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 Služby města Jihlavy vyhodnotily  blokové čištění místních komunikací. Při 
letošním úklidu bylo odtaženo 227 vozidel, jejichž majitelé nerespektovali 
dopravní značení. Jarní blokové čištění místních komunikací stálo letos 6.261 
397,- Kč bez DPH, rok 2008 - úklid komunikací:  6.017 746,- Kč a odtaženo 
vozidel 211 a rok 2007 - úklid komunikací : 3.540 859,- Kč a odtaženo vozi-
del 204.                                                                                                                                      -lm-

Blokové čištění stálo 6 milionů

(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.)

Usnesení č. 236/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Dlouhodobá čin-
nost organizace - členská základna 
do 18 a nad 18 let“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, obč. sdr.  85.900 Kč

Z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

8.500 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 12.500 

Kč
- pro oddíl juda 15.000 Kč
- pro oddíl národní házené17.200 

Kč
- pro oddíl fl orbalu 14.700 Kč
- pro oddíl hokejbalu18.000 Kč
Malá kopaná Jihlava, tř. Legionářů 

1577/4, Jihlava, obč. sdr.  113.600 
Kč

Jihlavský plavecký klub AXIS, 
Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 
obč. sdr.  57.200 Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jih-
lavě, Tyršova 1565/12, Jihlava, obč.
sdr.  53.200 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-

Jihlava vystupuje ze SVaKu
Výpis z usnesení 18. zasedání zastupitelstva města Jihlavy

va, obč. sdr.  196.200 Kč
Z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

5.700 Kč
- pro oddíl sportovní gymnastiky 

8.800 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 3.000 

Kč
- pro oddíl šachu 4.300 Kč
- pro oddíl tenisu 6.300 Kč
- pro oddíl turistiky 3.300 Kč
- pro oddíl volejbalu 14.300 Kč
- pro oddíl všestrannosti 50.700 Kč
- pro oddíl akrobatického RnR 

10.100 Kč
- pro oddíl baseballu 7.200 Kč
- pro oddíl všeobecné gymnastiky 

22.800 Kč
- pro oddíl sportovního tance 

7.700 Kč
- pro oddíl mažoretek  1.800 Kč
- pro oddíl kopané  47.300 Kč
- pro oddíl lehké atletiky  500 Kč
- pro oddíl jezdectví  700 Kč
- pro oddíl kanoistiky-vodní turisti-

ky   300 Kč
- pro oddíl nohejbalu  1.100 Kč
- pro oddíl zdravotně postižených 

300 Kč
Finanční podpora u všech subjektů 

je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2009:

Honoráře rozhodčích, sčitatelů, po-
rotců, moderátorů apod., pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, pódia apod., na dopravu a ces-
tovné sportujících a aktérů, náklady 
na ubytování rozhodčích, sportovců 
a aktérů, náklady na technické za-
jištění činnosti (doprava techniky, 

apod.), náklady na propagaci, ma-
teriál, kancelářské potřeby a drobné 
vybavení, ceny a odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů (poštovné, telefon, fax, 
internet), na startovné, na prokaza-
telné a měřitelné náklady na energie.

Usnesení č. 237/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Výkonnostní sport 
- sportovní sezóna 2007/2008“ sub-
jektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, Jihlava, obč. sdr. 134.500 
Kč

Z toho:
- pro oddíl hokejbalu  78.800 Kč
- pro oddíl národní házené  19.400 

Kč
- pro oddíl fl orbalu  36.300 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., 

Evžena Rošického 2684/6, Jihlava 
75.700 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava, 
Mostecká 3700/24, Jihlava, obč.sdr. 
68.900 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-
va, obč. sdr.  111.500 Kč

Z toho:
- pro oddíl kopané  21.300 Kč
- pro oddíl volejbalu  24.500 Kč
- pro oddíl šachu  16.000 Kč
- pro oddíl nohejbalu  14.800 Kč
- pro oddíl baseballu  11.700 Kč
- pro oddíl akrobat. RnR  23.200 

Kč
Jednotlivci
Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 

Rošického 2684/6, Jihlava, obč. sdr. 
54.000 Kč

Finanční podpora u všech subjektů 
je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2009:

Honoráře rozhodčích, sčitatelů, po-
rotců, moderátorů apod., pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, pódia apod., na dopravu a ces-
tovné sportujících a aktérů, náklady 
na ubytování rozhodčích, sportovců 
a aktérů, náklady na technické za-
jištění činnosti (doprava techniky, 
apod.), náklady na propagaci, ma-
teriál, kancelářské potřeby a drobné 
vybavení, ceny a odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů (poštovné, telefon, fax, 
internet), na startovné, na prokaza-
telné a měřitelné náklady na energie.

Usnesení č. 238/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008  a
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
vzdělávací pořady - subjektu:

DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava 
304.000 Kč

- na honoráře, dopravu a ubytování 
účinkujících, pronájmy prostor, ná-
klady na energie, materiál a služby v 
rámci technického zajištění akce Vý-
chovně vzdělávací projekt pro školy 
konaný v únoru - květnu a září - pro-
sinec 2009 v divadelním sále DKO 
Jihlava.

Usnesení č. 239/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 451/07-ZM ze dne 

18. 12. 2007 a
(Pokračování na str. 22)
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s ch v a l u j e
poskytnutí dotací-grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
Společnost pro FSU, o. s., Tolsté-

ho 2, Jihlava
Pro rok 2008  500.000 Kč
náklady na úhradu honorářů účin-

kujících prostřednictvím agentur, 
náklady na dopravu, ubytování a 
stravování účinkujících, náklady na 
propagaci a služby v rámci technické-
ho zajištění akce „Festival sborového 
umění Jihlava“ konané ve dnech 27. - 
29. 6. 2008 v Jihlavě

Pro rok 2009   551.000 Kč
Poskytnutí dotací-grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
náklady na úhradu honorářů účin-

kujících prostřednictvím agentur, 
náklady na dopravu, ubytování a 
stravování účinkujících, náklady na 
propagaci akce „Festival sborového 
umění Jihlava“ konané v červnu 2009 
v Jihlavě

Pro rok 2010   524.000 Kč
náklady na úhradu honorářů účin-

kujících prostřednictvím agentur, 
náklady na dopravu, ubytování a 
stravování účinkujících, náklady na 
propagaci akce „Festival sborového 
umění Jihlava“ konané v červnu 2010 
v Jihlavě.

Usnesení č. 240/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 551/08-ZM ze dne 

16.12.2008a
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací-grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
Komorní fi lharmonie Vysočina, 

o.s., Lesní 5, Jihlava
Pro rok 2009   480.000 Kč
Pro rok 2010   595.000 Kč
Pro rok 2011   690.000 Kč
- na honoráře a dopravu účinkují-

cích, na pronájmy a propagaci 4 kon-
certů Abonentního cyklu pro město 
Jihlava ročně v rámci předložené kon-
cepce činnosti KF Vysočina, o.s. pro 
období 2009 - 2011,

- na služby spojů a ostatní náklady 
(náhrady za zkoušky) související s 
činností Komorní fi lharmonie Vyso-
čina, o.s. v letech 2009 - 2011 v Jihla-
vě.

Usnesení č. 241/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 547/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008  a
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): GUSTAV MAHLER A JIHLA-
VA subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o.s., Lesní 5, Jihlava   450.000 Kč

- na honoráře, dopravu a ubytování 
účinkujících a účastníků kurzů, pro-
nájmy prostor a propagaci projektu 
Mistrovské dirigentské kurzy Jihlava 
konaném v říjnu 2009 v DKO Jihlava 
a Domě fi lharmonie v Jihlavě

Usnesení č. 242/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16.12.2008a

Jihlava vystupuje ze SVAKu

s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba klasická - subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o.s., Lesní 5, Jihlava  71.000 Kč

- na honoráře a dopravu účinkují-
cích, pronájmy prostor a propagaci 
při realizaci 6 komorních koncertů v 
období leden - prosinec 2009 v kos-
tele sv. Ignáce a Domě fi lharmonie v 
Jihlavě.

Usnesení č. 243/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nančních dotací:
ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 

Jihlava  150.000 Kč
- na dofi nancování mezd osobních 

asistentů působících ve městě Jihlava
ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 

Jihlava  50.000 Kč
- na nákup hlídacích zařízení pro se-

niory a zdravotně postižené občany
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-

DEM S AUTISMEM - APLA- Vy-
sočina o.s.  25.000 Kč

- na úhradu elektrické energie v In-
tegračním centru Sasov na rok 2009 

Usnesení č. 244/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008 na podporu projektu 
JEDNOLETÝ PROJEKT (kultura) 
- divadlo dětská představení - subjek-
tu:

Karel Paštyka, Štefánikovo náměs-
tí 1, Jihlava  88.000 Kč

- na honoráře pro účinkující, nákla-
dy na pronájem prostor, propagaci, 
služby spojů a služby v rámci tech-
nického zajištění projektu Ježkovy 
pohádkové neděle (9 představení) 
konaných v červenci a srpnu 2009 na 
parkáně u brány Matky Boží v Jihla-
vě.

Usnesení č. 245/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
fi nanční prostředky na dofi nanco-

vání sociálních služeb nestátních ne-
ziskových organizací a jednotlivých 
sdružení na následující rozpočtové 
období roku 2010 formou předlože-

ní žádosti k projednání v Komisi pro 
neziskovou, sociální oblast a preven-
ci ve výši 500.000 Kč.

Usnesení č. 246/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
výši fi nancování běžných provoz-

ních výdajů nestátních neziskových 
organizací a jednotlivých sdružení na 
následující rozpočtové období for-
mou přímého návrhu do rozpočtu 
města na rok 2010 takto:

Občanské sdružení pro podporu 
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava = 
na provozní náklady - KPNSOaP do-
poručuje 107.000 Kč

Středisko křesťanské pomoci - 
Naděje pro život Jihlava, Žižkova 
108, Jihlava = na provozní náklady - 
KPNSOaP doporučuje  685.000 Kč

Občanská poradna Jihlava, Žiž-
kova 13, Jihlava = na nájemné včetně 
služeb, telefon a mobil - KPNSOaP 
doporučuje 86.000 Kč

Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých, Oblastní 
pobočka Jihlava, Nad Plovárnou 5, 
Jihlava = na zajištění činnosti organi-
zace a na provozní náklady odbočky - 
KPNSOaP doporučuje 11.000 Kč

Jihlavská unie neslyšících, Bře-
zinovy sady 21, Jihlava = na údržbu, 
opravy, provoz, energie, telekomuni-
kace, materiál a na příspěvek na PC 
určený k výuce sluchově postižených 
- KPNSOaP doporučuje 129.000 
Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR, Poradenské centrum Jih-
lava, Úprkova 6, Jihlava = na nájemné 
a ostatní služby spojené s provozem 
užívaných prostor - KPNSOaP do-
poručuje 68.000 Kč

Bc. Dana Tůmová, Velký Beranov 
259 = na nájemné pronajatých pro-
stor a na nájemné bazénu ZŠ Dem-
lova - KPNSOaP doporučuje 55.000 
Kč

Mateřské centrum Macík, Brněn-
ská 46, Jihlava = na nájemné - KPN-
SOaP doporučuje 54.000 Kč

SK Vodomílek, Erbenova 43, Jihla-
va = na nájemné bazénu - KPNSOaP 
doporučuje 49.000 Kč

Diecézní charita Brno - Oblastní 
charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 

Jihlava = na projekty: Centrum pri-
mární prevence Vrakbar, Nízkopra-
hový klub Vrakbar, Erko, Kontaktní 
centrum, Malá řemesla, Charitní pe-
čovatelská služba a na Dobrovolnic-
ké centrum - KPNSOaP doporučuje 
856.000 Kč

Tyfl oservis, o.p.s, Benešova 46, 
Jihlava = na provozní náklady stře-
diska - nájemné, elektrická ener-
gie a plyn - KPNSOaP doporučuje 
27.000 Kč

Středisko křesťanské pomoci 
Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava = na 
provozní náklady střediska - KPN-
SOaP doporučuje 1.177.000 Kč

Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s., 
Havlíčkova 38, Jihlava = na provoz-
ní náklady - KPNSOaP doporučuje 
11.000 Kč

ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 
Jihlava = na nájemné - KPNSOaP 
doporučuje 54.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace, 5. května 4, 
Jihlava = na nájemné, inkaso, energie, 
vodné, stočné, telefon, kancelářské 
potřeby, známky a poštovné, opravy 
a drobnou údržbu - KPNSOaP do-
poručuje 33.000 Kč

Centrum pro zdravotně postiže-
né kraje Vysočina, Vrchlického 57, 
Jihlava = na nájemné - KPNSOaP 
doporučuje 49.000 Kč

Svaz důchodců ČR, o.s., místní 
organizace Jihlava, Karoliny Světlé 
11, Jihlava = na náklady na připojení 
k internetu, na organizační náklady 
Rady seniorů, na provozní náklady 
svazu důchodců - KPNSOaP dopo-
ručuje 43.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace, Rančířov 
60, Jihlava = na základní potřeby, na 
nájemné prostor, nečekané výdaje - 
KPNSOaP doporučuje 24.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., okresní organizace Jihlava, Ran-
čířov 60, Jihlava = na kancelářské 
potřeby, na pronájem prostor, na 
dopravu na rekondice a na proná-
jem bazénu - KPNSOaP doporučuje 
23.000 Kč

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., okresní vý-
bor Jihlava, U Cihelny 2, Jihlava = na 
telefon a internet, kancelářské potře-
by a nájemné - KPNSO a P doporu-
čuje 52.000 Kč

Naděje Vysočina o.s., Žižkova 
15, Jihlava = na nájemné a energie - 
KPNSOaP doporučuje 49.000 Kč

Sdružení Romů a národnostních 
menšin v ČR o.s. se sídlem Masary-
kovo náměstí 34, Jihlava, Masaryko-
vo náměstí 34, Jihlava = na nájemné 
a elektrickou energii - KPNSOaP do-
poručuje 53.000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální 
péči Vysočina, Komenského 20, Jih-
lava = na nájemné - KPNSOaP dopo-
ručuje 54.000 Kč

Centrum multikulturního vzdě-
lávání, o.s., Telečská 68, Jihlava = na 
energie, telefony, internet a kancelář-
ské potřeby - KPNSOaP doporučuje 
50.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM - APLA - Vy-
sočina o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
elektrickou energii - KPNSOaP do-
poručuje 100.000 Kč

                      (Pokračování na str. 23)

JEN ASI desítka míst k sezení je ve velkém sále magistrátu při jednání zastupitel-
stva města k dispozici veřejnosti a o tu bývá velký přetlak těch, jejichž zájmy jsou 
na pořadu jednání. I proto je možnost sledovat jednání zastupitelstva v přímém 
přenosu po internetu vítaným informačním zdrojem.      Foto: Lubomír Maštera
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Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody - EKOIN-
FOCENTRUM 59/12, Věžní 1, Jihla-
va = na nájemné - KPNSOaP doporu-
čuje 20.000 Kč

Usnesení č. 247/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace 
JEDNOTA, spotřební družstvo v 

Třešti na provoz pojízdné prodejny v 
roce 2009 ve výši 135.000,- Kč.

Usnesení č. 248/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008a
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kultu-

ra): JEDNOLETÝ PROJEKT - Film 
- subjektu:

Petr Kubica, Nad Plovárnou 14, 
Jihlava /FO/453.000 Kč

- na náklady na energie, propagaci a 
ostatní náklady (doprava fi lmových 
kopií) souvisejících s činností kina 
Dukla v období od 1. 1. 2009 do 31. 8. 
2009 v souladu se zdůvodněním

Usnesení č. 249/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uvolnění fi nančních prostředků ve 

výši 2 500 000,- Kč z Pojistného fondu 
statutárního města Jihlavy na pokrytí 
nákladů souvisejících s opravou domu 
Třebízského 22, Jihlava, poškozeného 
požárem.

Usnesení č. 250/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí věcného daru (365 ks 

stravenek Gastro Pass v celkové hod-
notě 21 900,- Kč) Středisku křesťanské 
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 251/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro opra-

vy domů v celkové výši 97 885 Kč ža-
datelům:

Střední škola stavební Jihlava, Žižko-
va 20, Jihlava12 600 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žižko-
va 20, Jihlava  2 130 Kč

Mgr. Antonín Melichar, Věžní 4, Jih-
lava  1 800 Kč

Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Tyršova  2 700 Kč

  č.p. 1563/8 v Jihlavě
Pavel Jaroš, Jiřího z Poděbrad 24, Jih-

lava     500 Kč
Sdružení občanů obytného domu 

Na Vyhlídce 3, Jihlava     400 Kč
Společenství vlastníků jednotek 

obytného domu  4 650 Kč
  Březinova 3631/1, Jihlava
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava  1 500 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava  5 250 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava12 450 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava  4 350 Kč

Jihlava vystupuje ze SVaKu
Zdeněk Váňa, Okrajová 44, Jihlava15 

500 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava16 050 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava15 990 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava  1 365 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žižko-

va 20, Jihlava     650 Kč
a  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskyt-

nutí dotace s výše uvedenými ža-
dateli č.j. ORM/1172/2009 - OR-
M/1187/2009.

Usnesení č. 252/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro opra-

vy domů žadatelům:
Společenství vlastníků jedno-

tek obytného domu Bratří Čapků 
2433/25, 27, Jihlava

Rostislav Čermák, Pávovská 43, Jih-
lava

Jan Sobotka, Klára Sobotková, Nad 
řekou 1, Jihlavaa

u k l á d á
odboru rozvoje města vyrozumět o 

této skutečnosti žadatele.

Usnesení č. 253/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení dle Mechanismu pro vytvo-
ření a použití účelových prostředků z 
„Fondu rozvoje bydlení na území měs-
ta Jihlavy“ v celkové výši 1 030 000 Kč 
žadatelům:

Žampová Zdeňka, Pávov 66, Jihla-
va70 000 Kč

JOLS, s.r.o., Milíčov 10, Dušejov680 
000 Kč

Hrobský Aleš, Hrobská Drahomíra, 
5. května 11, Jihlava280 000 Kč

Usnesení č. 254/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu způsobu čerpání půjčky č. 

1/09 z Fondu rozvoje bydlení a uza-
vření dodatků ke Smlouvám o půjčce 
č. 1/01-1 a 1/09-2 dle příloh č.j. OR-
M/1149/2009 a ORM/1150/2009.

Usnesení č. 255/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 535/08-ZM ze dne 16. 

12. 2008, jímž Zastupitelstvo města 
Jihlavy souhlasilo s předložením žá-
dosti „Bezbariérové úpravy zastávek 
MHD a dopravní telematika pro pre-
ferenci MHD v Jihlavě“ a zavázalo se k 
zajištění spolufi nancovánía

s o u h l a s í
s předložením žádosti „Bezbariéro-

vé úpravy zastávek MHD a dopravní 
telematika pro preferenci MHD v Jih-
lavě - I. etapa“ do výzvy Regionálního 
operačního programu NUTS II Jiho-
východ, Prioritní osa 1 - Dostupnost 
dopravy, Oblast podpory 1.2 - Rozvoj 
dopravní obslužnosti a veřejné dopra-
vya

z a v a z u j e    s e  
k zajištění spolufi nancování projektu 

„Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
a dopravní telematika pro preferenci 
MHD v Jihlavě - I. etapa“, zajištění jeho 

fi nančních krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu a k zajištění fi nančních 
prostředků na úhradu provozních ná-
kladů po dobu udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 256/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Zvýšení kom-

fortu klientů Domova pro seniory Jih-
lava - Lesnov“ do kontinuální výzvy 
Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 3 - 
Udržitelný rozvoj měst a venkovských 
sídel, Oblast podpory 3.1 - Rozvoj ur-
banizačních center, Projekty - Integro-
vaný plán rozvoje města

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování projektu 

„Zvýšení komfortu klientů Domova 
pro seniory Jihlava - Lesnov“ a zajiště-
ní jeho fi nančního krytí ve výši celko-
vých nákladů projektu.

Usnesení č. 257/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „ZOO pěti 

kontinentů“ do Regionálního operač-
ního programu NUTS II Jihovýchod, 
Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, Oblast podpory 2.1 
- Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch,

z a v a z u j e   s e  
k zajištění spolufi nancování projektu 

„ZOO pěti kontinentů“, zajištění jeho 
fi nančního krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu,

provedení rozpočtového opatře-
ní - zvýšení rozpočtu na projekty EU 
akce „ZOO pěti kontinentů“ o částku 
6.000.000,- Kč a zvýšení tř. 8 Finan-
cování - zapojení prostředků ve výši 
6.000.000,- Kč z Fondu kofi nancování 
evropských projektů,

u k l á d á
odboru rozvoje města zahájit přípra-

vu výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace v souladu se 
zákonem č. 137/2006 o zadávání ve-
řejných zakázek.

Usnesení č. 360/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s převodem pozemku v k.ú. Jih-

lava p.č. 2524/7 vlastníkovi stavby 
xxxxxxxxx z vlastnictví České repub-
liky - Podniku bytového hospodářství 
Jihlava, s.p. v likvidaci, Havlíčkova 111, 
586 01 Jihlava.

Usnesení č. 361/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vyjádření vlastníka k řízení o jed-

noduchých pozemkových úpravách 
na akci upřesnění přídělů - 2. eta-
pa v k. ú. Bartoušov dle přílohy č.j.  
MO/1650/2009.

Provede: MO - pozemkové oddělení. 
Termín: 2009-07-31

Usnesení č. 362/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení lhůty pro zaplacení 

zbývající části kupní ceny ve výši 464 
610,- Kč za převod bytové jednotky č. 
120/4 v domě Křížová 6 v Jihlavě, ku-
pující  xxxxxxxx do 30.06.2009 

a  s ch v a l u j e
neuplatnění odstoupení dle čl. V 

smlouvy č. 2233/MO/2008 o převo-
du bytové jednotky č. 120/4 v domě 
Křížová 6 v Jihlavě v případě uhrazení 
zbývající části kupní ceny do 30. 06. 
2009.

Usnesení č. 363/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnese-

ní č. 129/09-ZM ze dne 14. 04. 2009 
do 31. 12. 2009.

Usnesení č. 364/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnese-

ní č. 561/08-ZM ze dne 16. 12. 2008 
do 30. 06. 2010.

Usnesení č. 365/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnese-

ní č. 562/08-ZM ze dne 16. 12. 2008 
do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 366/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu části usnesení č. 52/09 - ZM 

v tom smyslu, že ceny bytových jedno-
tek v domě Mlýnská 40 budou stano-
veny dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007 ve 
znění úprav ze dne 23. 09. 2008 dle 
článku III. odstavec 2. 

Usnesení č. 367/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 153/09-ZM ze 

dne 14. 4. 2009 týkající se uzavře-
ní kupní smlouvy dle přílohy č.j. 
MO/805/2009

a   s ch v a l u j e
uzavření kupní smlouvy s prodávají-

cími  xxxxxxx ve znění dle přílohy č.j. 
MO/1700/2009.

Usnesení č. 368/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e r u š í
usnesení č. 172/09-ZM ze dne 14. 

04. 2009.

Usnesení č. 369/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy na vo-

dovodní řad pro veřejnou potřebu dle 
přílohy č.j. OSR/1096/2009 v hodno-
tě 431.063,- Kča

s ch v a l u j e
následné uzavření Smlouvy o vkladu 

majetku do hospodaření svazku ob-
cí dle přílohy č.j. OSR/1097/2009 v 
hodnotě 431.063,- Kč.

Usnesení č. 370/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e b e r e    n a    v ě d o m í
a) dokumentaci týkající se přípra-

vy prodeje obchodní společnos-
ti Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., 
kterou zpracovala společnost C.S. 
commerce service, a. s., se sídlem v 
Českých Budějovicích, dle přílohy č. 
j.: MO/1788/2009

(Pokračování na str. 24)
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b) znalecký posudek o stanovení 
tržní hodnoty 100 % obchodního 
podílu statutárního města Jihlavy 
ve společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s. r. o., za účelem jeho pro-
deje, který zpracovala společnost 
ZNALEX, s. r. o., se sídlem v Praze, 
dle přílohy č. j.: MO/1789/2009

c) znalecký posudek o obvyklé ce-
ně provozního areálu společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., s 
příslušenstvím a pozemky v k. ú. 
Horní Kosov, obec a okres Jihlava, 
za účelem prodeje nemovitostí, kte-
rý zpracovala Ing. Kristina Gajdová, 
s místem podnikání v Praze, dle pří-
lohy č. j.: MO/1790/2009.

Usnesení č. 371/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
pokračování v realizaci využití 

opčního práva na prodej obchod-
ní společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s. r. o., Rantířovská 13, Jih-
lava, jíž je statutární město Jihlava 
jediným společníkem, a to 100 % 
obchodního podílu společně s ma-
jetkem statutárního města Jihlavy 
souvisejícího se společností a jejím 
provozem, dle provedené přípra-
vy prodeje obchodní společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., 
společností C.S. commerce service, 
a. s., se sídlem v Českých Budějo-
vicích, za podmínky, že kupní cena 
100 % obchodního podílu nebude 
nižší než cena stanovená znaleckým 
posudkem č.j. MO/1789/2009 a 
kupní cena provozního areálu spo-
lečnosti Prádelna a čistírna Jihlava, 
s. r. o., s příslušenstvím a pozemky 
nebude nižší než cena obvyklá.

Usnesení č. 372/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a. s. z 21.495.000 
Kč na 23.495.000 Kč na základě 
rozhodnutí valné hromady uvedené 
společnosti vydáním nových akcií 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 373/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vstup statutárního města Jihlavy 

do partnerství projektu „Vybudová-
ní alternativní kulturní scény“ v pro-
storách bývalého kina Sokol v Jihla-
vě a uzavření smlouvy o partnerství 
dle přílohy č.j. OŠKT/562/2009.

Jihlava vystupuje ze SVaKu
Usnesení č. 374/09 - ZM

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

voje města pro programovací obdo-
bí 2007-2013 „Regenerace městské-
ho prostředí, rozvoj infrastruktury v 
oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občan-
ské vybavenosti“ (změna verze 1.2 
- doplněná ze dne 14. 4. 2009) dle 
zdůvodnění a dle přílohy č.j. OR-
M/1162/2009.

Usnesení č. 375/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
smlouvu o zařazení projektové-

ho záměru do Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města Jihlavy 
„Regenerace městského prostředí, 
rozvoj infrastruktury v oblastech 
sociálních služeb a vzdělávání a vše-
stranný rozvoj občanské vybavenos-
ti“ na projekt „Vybudování alterna-
tivní kulturní scény“ dle přílohy č.j. 
ORM/1153/2009.

Usnesení č. 376/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 

realizaci Integrovaného plánu roz-
voje statutárního města Jihlavy 
„Regenerace městského prostředí, 
rozvoj infrastruktury v oblastech 
sociálních služeb a vzdělávání a 
všestranný rozvoj občanské vyba-
venosti“ mezi statutárním městem 
Jihlava a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihovýchod dle přílohy 
č.j. ORM/1218/2009a

u k l á d á 
odboru rozvoje města zajistit uza-

vření tohoto dodatku smlouvy.

Usnesení č. 377/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o 

realizaci Integrovaného plánu roz-
voje statutárního města Jihlavy 
„Regenerace městského prostředí, 
rozvoj infrastruktury v oblastech 
sociálních služeb a vzdělávání a 
všestranný rozvoj občanské vyba-
venosti“ mezi statutárním městem 
Jihlava a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihovýchod dle přílohy 
č.j. ORM/1219/2009a

u k l á d á
odboru rozvoje města zajistit uza-

vření tohoto dodatku smlouvy.

Usnesení č. 378/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

přistoupení ke Smlouvě o spolu-
práci týkající se realizace a provozu 
projektů „Krajského technologické-
ho centra“ a jednotlivých „Techno-
logických center obcí s rozšířenou 
působností“ a její uzavření dle zdů-
vodnění a přílohy č.j. OI/82/2009.

Usnesení č. 379/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vstup do partnerství a podstatné 

náležitosti smlouvy o partnerství k 
projektu Technologického centra 
statutárního města Jihlavy dle zdů-
vodnění a přílohy č.j. OI/83/2009.

Usnesení č. 382/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Statut Fondu pro partnerství.

Usnesení č. 384/09 - 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 Svazu 
postižených civilizačními choroba-
mi v ČR, o.s. okresní výbor Jihla-
va, U Cihelny 2, Jihlava dle přílohy 
KP/110/2009  a   u k l á d á

Svazu postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s. okresní výbor 
Jihlava (dále jen „OV SPCCH“), U 
Cihelny 2, Jihlava dle § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, odvod 
neoprávněně použité částky ve výši 
3.210 Kč do rozpočtu města s po-
vinností zaplatit penále ve výši 1 
promile denně z neoprávněně pou-
žitých prostředků ve lhůtě do 15. 7. 
2009.

Usnesení č. 385/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnosprávní 

kontroly na místě u státní příspěvko-
vé organizace Psychiatrická léčeb-
na Jihlava se sídlem Brněnská 54, 
PSČ 586 24 Jihlava dle přílohy č.j. 
KP/130/2009 a

u k l á d á
Psychiatrické léčebně Jihlava, Br-

něnská 54, PSČ 586 24 Jihlava dle § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpoč-
tů, v platném znění, odvod neopráv-
něně použité částky ve výši 7.191 Kč 
do rozpočtu města s povinností zapla-
tit penále ve výši 1 promile denně z 
neoprávněně použitých a zadržených 
prostředků ve lhůtě do 15. 7. 2009.

Usnesení č. 386/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
a) Zprávu Kontrolního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města 
Jihlavy a Rady města Jihlavy, jejichž 
plnění přešlo z roku 2008 do roku 
2009 

b) Odpověď kontrolního výboru na 
postoupenou stížnost z kraje Vysoči-
na stěžovateli panu Janu Schneidero-
vi.

Usnesení č. 387/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
se zřízením pracovní skupiny, která 

by se zabývala možným odkoupením 
areálu fi rmy Modeta Style.

  Mgr. Radek Vovsík,  
  náměstek primátora

  Ing. Josef Kodet, 
  náměstek primátora

  Na konci června skončil v Jihlavě 
osmý ročník mezinárodního hudeb-
ního festivalu Hudba tisíců, který byl 
letos zahájen 18. května na jihlavské 
radnici v den připomínky úmrtí skla-
datele Gustava Mahlera. 
 Ředitel festivalu dr. Jiří Štilec 

společně s primátorem Jihlavy Ja-
roslavem Vymazalem a hejtmanem 
kraje Vysočina Jiřím Běhounkem 
pozvali veřejnost na dvouměsíční 
program, který večer v DKO zaháji-
la Moravská fi lharmonie Olomouc 
za řízení dirigenta Petra Vronského 
vynikajícím provedením Mahlerovy 
Šesté symfonie. 
 Festivalu předcházel i prolog 

v Praze, kde byla promítnuta ukázka 
z nedávno dokončeného televizního 
dokumentu o Gustavu Mahlerovi, 
jehož autorem je dr. Zdeněk Mahler. 
Na jeden večer zavítal festival v rám-
ci českého předsednictví EU i do 
Bruselu.
  V Hotelu Gustav Mahler festi-

val připomněl literárně-hudebním 
projektem klavírního tria Arte-
Miss a herce Jana Čenského spo-
jení Bedřicha Smetany s Jihlavou. 
Speciální program pro školy ,,Saxo-
fon a rytmika“ sem přilákal i mladší 
publikum. 

Skončil festival Hudba tisíců
- Mahler Jihlava 2009

 Na červnovém koncertu byla 
pořízena i live nahrávka harfenistky 
Kateřiny Englichové, které česká 
soudobá autorka Sylvie Bodorová 
věnovala za svoji účasti skladbu 
,,Mysterium druidum“. Náměstkyně 
primátora Jihlavy Irena Wagnerová se 
stala kmotrou nového CD mužského 
vokálního souboru Q VOX. 
 Vrcholy festivalu bylo vystoupení 

Hany Hegerové ve zcela zaplněném 
Horáckém divadle za skandovaného 
potlesku a závěrečný koncert Ze-
lenkových a Mozartových ducho-
vních skladeb v chrámu sv. Ignáce 
v provedení Jihočeské komorní fi l-
harmonie, sboru Campanula Jihlava 
a sólistů.     
  Festival probíhal i v rodném domě 

Gustava Mahlera v Kalištích ve spo-
lupráci s Rakouským kulturním 
fórem v Praze výstavou scénografa 
Alfreda Rollera, přítele Gustava 
Mahlera. Byl zde představen i vítězný 
návrh chystané pamětní mince Josefa 
Oplištila a Miroslavy Česlové. Již teď 
organizátoři festivalu připravují další 
ročník, který se bude konat od 18. 
května do 7. července 2010 ve zna-
mení velkých mahlerovských oslav.

Mgr. Jana Součková,
Dům Gustava Mahlera

 Velké jihlavské rybníky Borovinka, Maškův a Za Prádelnou se dočkají od-
bahnění. 
 Město uspělo ve třech žádostech, které byly předloženy. Jedná se o projekty 

„Zvyšování retenční schopnosti krajiny“ - rybníky Borovinka, Maškův a Za 
Prádelnou. Celkové náklady akcí jsou schválené ve výši 12,7 milionu Kč, z 
čehož dotace je poskytnuta ve výši 10,9 milionu Kč.
 Jedná se o odbahnění těchto rybníků a o potřebnou rekonstrukci (opevnění 

hráze, zřízení požeráku,  bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení). Jih-
lava má zpracovanou projektovou dokumentaci a připravuje výběrové řízení 
na zhotovitele. Zahájení realizace je plánováno v druhém čtvrtletí letošního 
roku.                                                                                                                                   -lm-

Město vyčistí své rybníky
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Jihlavští rokenrolisté letos dosáhli 
v Poháru Vysočiny na bronzové medaile

Jihlava zažila začátkem června rokenrolový svá-
tek. Rokenrolový klub Elvis TJ Sokol Bedřichov 
uspořádal z pověření Českého svazu akrobatické-
ho rokenrolu v hale nad bazénem Pohár Vysočiny 
2009, který byl zároveň mistrovstvím republiky v 
akrobatickém rokenrolu.

Do metropole Vysočiny se v sobotu 6. června 
sjeli vyznavači rokenrolu z jedenácti oddílů re-
publiky, mezi nimiž měly převahu kluby z Prahy. 
Ovšem na parketu se neztratily ani páry ze dvou 
jihlavských oddílů - pořádajícího klubu Elvis a 
RnR GymBeam Jihlava. Navíc další jihlavské pá-
ry z tanečního klubu Hotch Potch startovaly pod 
hlavičkou pražského klubu Kolb Dance.

Soutěž byla vypsána pro kategorii děti, žáci, juni-
oři, „A“ a dívčí formace senior. Soutěžící v katego-
rii dětí bojovali pouze v Poháru Vysočiny, ostatní 
tančili o republikový mistrovský titul. Pořádající 
klub Elvis vyslal do soutěže dětí tři taneční páry 
- Filipa Koláře s Kateřinou Žahourkovou, Marka 

Špejtka s Annou Machovcovou a Dušana Valentu 
s Lucií Köberovou. V barvách Kolb Dance Praha 
se představili Jihlaváci a Adam Hála s Andreou 
Tomsovou a Tomáš Průša s Alžbětou Prchalovou, 
kteří nakonec obsadili třetí příčku.
V žákovské kategorii nastoupilo do soutěže, stej-

ně jako v dětech, patnáct párů. Dvojí zastoupe-
ní měl GymBeam Jihlava, který do soutěže vy-
slal sourozence Tomáše a Sáru Giňovy a Jakuba 
Brychtu s Terezou Fišerovou. Za domácí nastou-
pili Jan Fatr s Anetou Valentovou a Tomáš Po-
korný s Terezou Krbicovou se představili v dresu 
Kolb Dance. Ve fi nále dosáhli úspěchu tanečníci 
GymBeamu Jihlava Jakub Brychta s Terezou Fiše-
rovou, když se protančili k bronzové medaili.

V konkurenci šestnácti párů v kategorii juniorů 
se předvedli Richard Pekárek s Nikol Homoláčo-
vou z GymBeamu a jihlavští rokenrolisté ve služ-
bách Kolb Dance Jan Zmrhal s Nicol Pokornou 
a Michal Střecha s Barborou Schrekovou. Mezi 

posledních sedm párů do fi nále postoupili pouze 
Pekárek s Homoláčovou, kteří nakonec obsadili 
sedmou pozici.

Divácky atraktivní se ukázala soutěž dívčích for-
mací senior, kde soutěžilo osm týmů, ovšem bez 
účasti jihlavských děvčat. Ve strhujícím fi nále si 
mistrovský titul zajistila děvčata z klubu TnT Silu-
eta Praha s formací s názvem Angels.

Pouhých šest párů soutěžilo o titul v nejvyšší 
kategorii „A“. Každý pár se předvedl divákům v 
zaplněné hale ve dvou sestavách - krokové a ak-
robatické. Z mistrovského titulu se ve večerních 
hodinách radoval pár Lukáš Furst a Alžběta Slá-
mová s TJ Sokol Kampa Praha.

Více než dvě stovky tančících rokenrolistů při-
pravilo divákům po celý sobotní den nevšední 
zážitek, a pokud se rokenrolový král Elvis Presley 
díval na tanečníky z pomyslného rokenrolového 
nebe, byl určitě spokojený.                                                       

                                                                                       -vš-

FC Vysočina zahájil přípravu sezony
pod taktovkou trenéra Luboše Urbana 

JIHLAVA - Neúspěšný jarní boj FC 
Vysočina o postup do Gambrinus 
ligy vyústil v sérii změn. Tou zásad-
ní byl odchod hlavního trenéra Ka-
rola Marka. Uvolněné místo zaujal 
jihlavský rodák Luboš Urban.

Vzhůru do Příbrami
Fotbalisté Jihlavy porazili ve 29. 

kole na domácí půdě Spartu Pra-
ha B 5:1, jenomže šlo o Pyrrhovo 
vítězství. V souběžně hraném du-
elu otočila Čáslav nepříznivý vý-
voj střetnutí v Mostě a defi nitivně 
jí připadlo druhé postupové místo. 
Bolest v srdcích fanoušků FCV z 
prohospodařeného jara nezmírnila 
ani závěrečná povinná výhra 2:0 ve 
Fulneku.

„Moc mě to mrzí. Tak dobře roze-
hranou sezonu jsme dlouho nemě-
li,“ litoval promarněné šance Josef 
Vrzáček, asistent trenéra. Hlavní 
kouč Karol Marko nešetřil kritikou. 
„Mužstvo mělo slabou psychickou 
odolnost. V těžkých chvílích hráči ne-
dokázali, že chtějí postoupit.“

Zhodnocení uplynulé sezony bylo 
poslední Markovou prací pro Vyso-
činu. Prakticky ihned po skončení 
ročníku kývl na zájem prvoligové 
Příbrami. „Dostal jsem od vedení seri-
ózní nabídku na pokračování v Jihla-
vě, ale rozhodl jsem se pro Příbram,“ 
vysvětlil.

Později vyšlo najevo, že slovenský 
stratég jednal o přesunu do středu 
Čech už během jara. „Za našimi zá-
dy si připravoval půdu pod nohama. 
Kdyby se nedostal do první ligy s Jih-
lavou, tak aby v ní mohl trénovat jiný 
mančaft . Jeho jednání je pro mě zkla-
máním,“ řekl Zdeněk Tulis, ředitel 
FC Vysočina.

Do ligy jde Slovácko
Jihlava zakončila soutěž na třetí 

příčce tabulky, tedy první nepostu-

pové pozici. Přesto existovala reálná 
šance na posun o patro výš.

O druhé Čáslavi bylo dlouho do-
předu známo, že její účinkování me-
zi tuzemskou elitou spadá spíše do 
oblasti sci-fi  než reality. A to nejen 
kvůli tomu, že Středočeši měli po-
slepovaný kádr formou hostování z 
jiných oddílů... Hlavním důvodem 
byl nevyhovující stadion, který ne-
splňoval podmínky ČMFS.

Čáslavské vedení vědělo, že od 
svazu neobdrží licenci na nejvyšší 

soutěž, a málem ji nedostalo ani na 
druhou ligu. Za těchto okolností vy-
užilo fotbalových zákonů a prodalo 
účast v Gambrinus lize až desátému 
Slovácku. Jihlava, která do poslední 
možné chvíle věřila v dodatečný po-
stup ze třetí příčky, ostrouhala.

„Zvítězily peníze. Čáslav chtěla 
soutěž prodat za co nejvyšší částku. 
Osobně si myslím, že rozhodly i jiné 
vlivy než sportovní. Možná politic-
ké...,“ glosoval Tulis.

Urbanův návrat
Útok jihlavského fotbalu na po-

stup zpět mezi smetánku se tedy 
odkládá. Minimálně o rok. Oddí-
loví funkcionáři mezitím sáhli ke 
změně generála na lavičce. Po od-
chodu Marka padla volba hlavního 
lodivoda na Luboše Urbana, jihlav-
ského rodáka a odchovance klubu 
(dříve Spartaku).

Dvaapadesátiletý Urban, jenž ve-
dl v posledních třech sezonách Bo-
hemians Praha, postoupil s nimi z 
ČFL až do Gambrinus ligy a udr-
žel je mezi elitou, podepsal roční 
smlouvu s opcí.

„Jsem rád, že jsme s vedením našli 
společnou řeč, a budu se moci ujmout 
trenérského žezla ve svém mateřském 
klubu. Tento klub šel za posledních 
patnáct let obrovsky nahoru. Smekám 
před těmi, kteří se o to přičinili. Podle 
mě Jihlava náleží do první ligy,“ uve-
dl Urban na ofi ciálních webových 
stránkách FCV.

Pravou rukou novopečeného kou-
če bude Daniel Šmejkal, který stál 
po jeho boku už v „Bohemce“. Žlu-
to-modrým barvám tak bude vlád-
nost sehraná dvojice. 

„Naší prioritou bylo angažování 
nového trenéra, který si přivede asis-
tenta. Od pánů Urbana a Šmejkala si 
slibujeme, že hráčům předají nejen své 
trenérské znalosti, ale i velmi boha-
té hráčské zkušenosti. Věříme, že tým 
dokážou zvládnout v krizových situ-
acích, které vrcholový fotbal přináší,“ 
doplnil Zdeněk Tulis.

Součástí A-týmu nadále zůstane 
asistent Josef Vrzáček, nově jme-
novaný šéf třetiligového „béčka“. 
Vedení si od tohoto kroku slibuje 
kontinuitu a spolupráci mezi obě-
ma dospělými celky. Tomáši Jansovi 
nadále zůstává post kouče brankářů 
všech kategorií.

-cio-, -kra-

FOTBALISTÉ Jihlavy (ve žlutém zleva Faldyna a Kadlec) nezvládli v boji o po-
stup dba duely: na Dukle Praha a v Čáslavi (snímek z domácího utkání). Aby se 
podobná situace letos neopakovala, angažoval jihlavský klub na post kouče Lubo-
še Urbana.                                                                                          Foto: Michal Boček



STRANA     30 Kultura / Aktuality NJR - ČERVENEC  2009



vydává Parola spol. s r. o., náklad 22 000 ks, zdarma do každé rodiny.
Redaktor: Lubomír Maštera, tel./fax: 567 167 434, e-mail: njr@c-box.cz. 
Inzerce: Alena Šimůnková, tel.: 567 167 35 (záznamník), mobil: 604 243 591, 
e-mail: inzercenjr@volny.cz. Registrační číslo: MK ČR E 11733. Sazba, grafi cká 
úprava, distribuce: Parola spol. s r.o.  Tisk:  Ringier  Print, s. r. o., Ostrava

STRANA     31 Kultura NJR - ČERVENEC  2009

do 5. 7.
DIVOKÁ AFRIKA  - výstava o ži-

votě a působení Joy Adamsonové
Nový vstupní areál - Informační 

centrum (hned za vstupní poklad-
nou). 

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 5. 7. 
„ FIGURA   II“  
Výstava autorů galerie na dané té-

ma.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 10. 7. 
JAN STEKLÍK
Galerie Jána Šmoka, ateliéry 

Střední umělecké školy grafi cké, 
Dvořákova 12 

do 11. 7. 
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH 

PRA CÍ
Technická univerzita Liberec, ško-

la Helenín

do 31. 7.
THE LONDON`S WALK
Dvě tváře Londýna - fotoobrazy 

Jiřího Nováčka z města nad Temží.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 14. 8. 
JOHANN HAUPT A JIHLAV-

SKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Výstava v rámci Jihlavského haví-

ření 2009.
Hala Městského informačního 

centra a hala MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masary-

kovo nám. 1

do 30. 8. 
SRDCE SVĚTA - BÁRA  MOT-

LOVÁ, VĚRA  KOTLÁROVÁ-
CHOVANCOVÁ A VERONIKA  
VLKOVÁ

Vernisáž 23. 6. v 18.00. Na verni-
sáži zahrají Milenci z kiosku.

Galerie Alternativa, budova Ko-
menského 10

do 28. 9. 
TABULAE PICTAE
Umění 17. a 18. století ze sbírky 

kláštera v Nové Říši.
Oblastní galerie Vysočiny, Ko-

menského 10

do 24. 8. 
VESMÍR
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1 

do 30.8.
DOTEKY
Veronika Göthová Habermanno-

vá-originální kované šperky. 
David Habermann - kovářská 

tvorba dle vlastních návrhů. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 31. 8. 
COMESTOR
Otec Tří králů a šíření jeho Histo-

rie scholastiky v českých zemích.
Výstava ve spolupráci se Státním 

okresním archivem Jihlava a Morav-
ským zemským archivem v Brně.

 Stálá expozice: Reprodukce ob-

razů ak. mal. Gustava Kruma, staré 
hodinové stroje, jihlavská astrono-
mie, jihlavská pevnost.

Brána Matky Boží, Turistické in-
formační centrum, Věžní 1

do 30. 9. 
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
Nový vstupní areál - výstavní míst-

nost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 9.
AFRICKÉ UMĚNÍ TINGATIN-

GA - prodejní výstava
Škola v africké vesnici Matongo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 12. 
IRENA WAGNEROVÁ - OBRA -

ZY, GRA FIKA , KRESBY, KOLÁ-
ŽE

LBBW BANK, Masarykovo ná-
městí 17.

3. 7. - 11. 10.
VÁCLAV HEJNA - ZE SBÍRKY 

GALERIE ZLATÁ HUSA V PRA -
ZE

Reprezentativní přehlídka tvorby 
člena skupiny Sedm v říjnu Václa-
va Hejny (1914 - 1985), osobitého 
malíře, jenž výrazným autorským 
rukopisem a dramatickými sociální-
mi tématy vyjádřil atmosféru váleč-
né doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masa-
rykovo nám. 24

4. 7. - 1. 8. 
KA MIL SOUČEK - FOTOGRA -

FIE ZACHYCUJÍCÍ SOUČAS-
NOU KUBU 

Fotografi e se dotýkají tří témat: 
kubánská ulice, kubánské káry a ku-
bánská propaganda.

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39 

6. 7. - 28. 7.
„STROM ROKU“ - putovní vý-

stava fotografi í 
Nový vstupní areál - Informační 

centrum (hned za vstupní poklad-
nou).

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

13. 7. - 13. 8. 
Lada VĚNTUSOVÁ  a Eva 

CANAVESOVÁ 
Plátna, skulptury z mastku a dře-

va.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

14. 7. - 2. 9. 
„LETNÍ PŘEHLÍDKA  MALBY 

A GRA FIKY“ 
M+K galerie, Čajkovského 33

11. 7. 
VÝPRA VY S UROZENÝM RY-

TÍŘEM
Šermířské vystoupení v jihlavském 

podzemí. Výpravy s urozeným rytí-
řem Davidem z Kocensteinu, výpra-
vy v 11, 14 a 16 hod.

15. 7. 
AFRIČANÉ V JIHLAVĚ
Africká skupina studentů umělec-

ké školy v Zimbabwe představí už 
poněkolikáté program plný písní, 
tanců, rytmů a scén inspirovaných 
africkou lidovou kulturou v africké 
vesnici Matongo.

Čas a vstupné bude včas upřesně-
no. 

ZOO Jihlava

17. 7.  od 8.00
CYRILOMETODĚJSKÝ JAR-

MARK 
Masarykovo nám. 

20. - 24. 7. 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - CESTA 

KOLEM SVĚTA
Bohatý program s cestovatelskou 

tematikou - hry, sport, výtvarné čin-
nosti, dvoudenní výlet. 

Centrum pro rodinu a sociální pé-
či Vysočina, Komenského 20

25. 7.  v 9.00
TERA RIJNÍ TRHY - TERA -

AQUA-FLORA 
Dělnický dům Jihlava 

do 26. 8.  v 10.30
HADÍ STŘEDY V MATONGU
Povídání o hadech s hady. Nevěřte 

pomluvám a nahlédněte do říše pla-
zů každou středu v 10.30 hodin v 
africké vesnici Matongo v Zoo Jih-
lava.

ZOO Jihlava

do 30. 9. od 11.00 a 15.00
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 

A  SOV  V  ZOO JIHLAVA
Každý den kromě pondělí v 11.00 

a v 15.00 hodin. 
Mimo tyto časy možnost prohlíd-

ky všech druhů v expozici. 
ZOO Jihlava 

Změna akcí vyhrazena.

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE

5. 7. 
INDIÁNSKÁ POHÁDKA 
Divadélko ROMANETO – Praha
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

12. 7. 
O STRA ŠNĚ LÍNÉM HONZO-

VI
Divadlo ANDROMEDA – Praha
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

19. 7.  
NARODIL SE KLAUN
Divadélko KUBA – Plzeň
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

26. 7.
BAJAJA
Divadlo KORÁB – Brno
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

2. 8.
KOCOUR V BOTÁCH
Divadelní společnost ELF – Praha
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

9. 8.
O DRA KOVI 
DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU 
– Praha
Parkán u Brány Matky Boží 
od 18.00 hod.

16. 8.
MRA ZÍK
Divadlo STUDNA – Praha
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

9.  7. v 16.00
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Bobrůvky na Masarykově 
náměstí od 16 do 18 hodin. 

16. 7. v 16.00
BATELOVSKÁ DECHOVKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Batelova na Masarykově 
náměstí od 16 do 18 hodin. 

23. 7. v 16.00
NETOLIČKA 
Promenádní koncert populární ji-

hočeské dechové kapely z Netolic 
na Masarykově náměstí od 16 do 
18 hodin. 

30. 7. v 16.00
BYSTŘICKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové 

hudby z Bystřice nad Pernštejnem
na Masarykově náměstí od 16 do 

18 hodin. 

Prázdninový provoz Městské 
knihovny Jihlava: 

- všechna oddělení v hlavní budo-
vě knihovny v Hluboké 1 jsou  do 
28. 8. 2009 otevřena v upravené 
provozní době: po, st, pá 9.00-11.30 
a 12.30-18.00, čt 9.00-13.00

- z důvodu čerpání dovolených 
budou uzavřeny pobočky Bedři-
chov (Kolárova 19) od 7. 7. do 31. 
7. 2009 a Březinova (Březinova 62) 
od 20. 7. do 14. 8. 2009.

23. 8.
PRINC NEBOJSA
KOMEDIANTI NA KÁŘE – 

Znojmo
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

30. 8.
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Divadelní společnost KOŇMO – 

Kardašova Řečice
Parkán u Brány Matky Boží od 

18.00 hod.

ročník XVI
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