
STRANA     2 Aktuality NJR - ŘÍJEN  2009

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

68
50

118
87
27

114

4
-

52
6

156
Město Jihlava má k 31. 8. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 560 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci sprnu 2009

 Kino Dukla od 16. září opět promí-
tá. Dosavadní nájemce městské kino 
z ekonomických důvodů přestal pro-
vozovat, na několik týdnů se zastavil 
provoz, nyní bude kino provozovat 
město Jihlava prostřednictvím odbo-
rů magistrátu. 

 „Na základě zveřejněného poptávko-
vého řízení na dlouhodobý pronájem 
objektu občanské vybavenosti kino Duk-

Kino Dukla zatím provozuje město
la obdrželo město jednu nabídku, kterou 
předložila o.p.s., Národní kinematogra-
fi cké muzeum. Přes všechny předložené 
materiály a následné  jednání hodnotící 
komise i s žadatelem jsme nezískali do-
jem, že se jedná v tomto případě o oče-
kávaného zájemce,“ řekl vedoucí od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
(OŠKT)Tomáš Koukal. 

 Koncem srpna ještě jednalo vedení 

města s panem Čáslavským z Havlíč-
kova Brodu, který je Jihlavanům a v 
okolí znám svoji „pojízdnou promíta-
cí maringotkou“. „Ale ani tyto námlu-
vy nedopadly dobře, a proto rada města 
rozhodla, že na dobu nezbytně nutnou 
zajistí chod kina úřad města,“ vysvětlil 
Koukal. 

 Kino začalo promítat 16. září s tím, 
že do konce měsíce září nabídne zá-
kladní projekci, tedy jedno představe-
ní denně, včetně zajištění fi lmového 
klubu a v měsíci říjnu již bude kino 
nabízet  plný program. Nyní jsou 
zprovozněny ofi ciální stránky kina 
www.kinodukla.cz a nabídku nalez-
nou zájemci i na webu města v kultur-
ním kalendáři. 

 Kino by se mělo stát prostorem, 
který bude sloužit nejenom zájem-
cům o fi lmová představení, ale i jako 
prostor, který bude k dispozici pro 
různé koncerty a přednášky či jiné 
akce. „Z tohoto důvodu rada města po-
věřila OŠKT uzavíráním krátkodobých 
nájemních smluv. Tímto prostřednictvím 
nabízíme k využití veřejnosti i organiza-
cím  oba sály,“ doplnil Koukal. 

 -lm-

Odbor správy realit magistrátu 
města vede od 1. října 2009 Jiří Be-
náček. Na základě výsledků výběro-
vého řízení jej do funkce jmenovala 
Rada města Jihlavy. O místo vedou-
cího odboru, který spravuje byty, 
budovy města, podzemí, kanalizační 
síť, sportoviště, dětská hřiště, ale také 
třeba sochy a kašny, se ucházelo osm 
osob. Jiří Benáček dosud pracoval 
na magistrátu jako auditor a od října 
2007 byl pověřen zastupováním ve-
doucího odboru správy realit.     

MHD oslavila své sté výročí za vel-
kého zájmu veřejnosti. K vidění byly 
historické vozy, konaly se slavnostní 
projížďky a prodávala se publikace o 
historii MHD v Jihlavě.                  

Zastupitelé města zamítli žádost 
o změnu územního plánu v lokalitě 
Pístov. Zde chtěli zájemci vybudovat 
střelnici, dráhu pro motokros, golfo-
vé i dětské hřiště a lanové centrum. 
Podobné centrum v Jihlavě chybí, 
ale zastupitelé takové složení v Písto-
vě zamítli.                                          -lm-

 Jihlavu počátkem září navštívil vel-
vyslanec Izraele v České republice 
Jaakov Levy s chotí Ellen. Vzácnou 
návštěvu na radnici přijal primátor 
Jaroslav Vymazal. Velvyslanec Levy 
projevil zájem zejména o kulturní té-
mata města, například Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů, dá-
le o Park Gustava Mahlera, který je 
právě ve výstavbě. Jaakov Levy také 
navštívil Dům Gustava Mahlera, vý-
stavu Picasso v Jihlavě a prohlédl si 
centrum města. Jeho program pokra-
čoval v dalších městech Vysočiny.

 -lm-

Návštěva izraelského velvyslance

IZRA ELSKÝ velvyslanec Jaakov Levy 
diskutuje na jihlavském magistrátu se 
zástupci města.                                                                                          

Foto: archiv NJR

 Celkem tři měsíce uplynuly od vel-
ké městské akce, kdy do Jihlavy při-
jeli zástupci z oboru hutnictví a hor-
nictví nejen z ČR, ale i zahraničí.

Jihlavské havíření se stalo událostí 
roku 2009 a nyní bylo zpracováno i 
obrazovou formou.

 Město si nechalo vyrobit DVD 
„Jihlavské havíření 2009“, které je 
k dostání ke koupi na TIC, Masary-
kovo nám. 2, Jihlava, za cenu 100,- 
Kč.

 Zachycuje atmosféru 13. setkání 
hornických měst a obcí v Jihlavě, kte-
ré se konalo ve dnech 19. - 21. červ-
na 2009.                                              -lm-

DVD o havíření v prodeji

NEJVĚTŠÍ událost roku – Jihlavské 
havíření 2009 – je nyní zachyceno a 
zpracováno na DVD, které lze zakou-
pit na turistickém informačním centru.

Foto: Lubomír Maštera

 Dlouho očekávaná a připravovaná výstava „Picasso 
v Jihlavě“ začala.   

 V Domě Gustava Mahlera (provozuje město Jihlava) 
je instalováno 56 originálních plakátů, grafi k a kreseb 
inspirovaných býčími zápasy a minotaury, kolekci Jihla-
vě zapůjčilo muzeum umění z německého partnerského 
města Heidenheim. Pojistná hodnota zapůjčené kolekce 
je přibližně 650 tisíc eur. 

 Vernisáž proběhla za účasti vedení města Jihlavy, pří-
tomen byl také starosta partnerského města Heidenheim 
Rainer Domberg a ředitel Kunstmusea v Heidenheimu 
René Hirner.

 Uspořádání výstavy si vyžádalo rozsáhlé administrativ-
ní přípravy, zejména v oblasti autorských práv, dopravy a 
pojištění. „Pojistná hodnota dovezené kolekce je přibližně 
650 tisíc eur, umělecká hodnota je nevyčíslitelná,“ řekla dále 
k přípravám náměstkyně Wagnerová. Náročná byla ze-
jména jednání o autorských právech na použití děl Pabla 
Picassa v katalogu nebo na propagačních materiálech. 

 „Francouzská kancelář, která práva drží, je opravdu vel-

mi důsledná. Řeší například i drobné odchylky odstínů ba-
rev. Respektujeme to, proto v katalogu uvedeme některá díla 
černobíle. To není výjimka, takový postup nezřídka musí vo-
lit i renomované galerie,“ popsala jednu z peripetií příprav 
akademická malířka Irena Wagnerová. 

 Město dá z rozpočtu na výstavu 700 tisíc korun, očeká-
vá se, že asi půl milionu korun se vybere na vstupném a 
doprovodných programech, půlmilionem akci podpořilo 
ministerstvo kultury.

 Výstavní prostor Domu Gustava Mahlera v Jihlavě na 
Znojemské ulici je otevřen denně kromě pondělí od 10 
do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, výstava potrvá do 7. 
listopadu. K výstavě je připraven rozsáhlý doprovodný 
program. Bližší informace najdete na www.picassovjih-
lave.cz.

 Výstava „Picasso v Jihlavě“ je připravena ve spolu-
práci s Kunstmuseem Heidenheim. Projekt se usku-
tečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury.
Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Španělského 
království v České republice.                                              -lm-

Umělecká hodnota výstavy 
Picassa je nevyčíslitelná

 Město Jihlava pořádá u příležitosti 
20. výročí pádu totality pořad Diva-
dla Ungelt Praha recitál Marty Kubi-
šové - JÁ JSEM JÁ.

 Pořad je ohlédnutím za celoživotní 
pěveckou poutí Marty Kubišové. V 
jímavém retro-recitálu zazní všechny 
hity této legendární zpěvačky. U piá-
na Petr Malásek, uvádí Milan Hein.

 Pořad se koná 3. listopadu 2009 
- divadelní sál DKO v 19.30 hodin. 
Předprodej vstupenek od 12. října na 
TIC, Masarykovo náměstí 2, Jihlava.

                                                                -lm-
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