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a
u k l á d á
občanskému sdružení INSTITUT 

DOKUMENTÁRNÍHO FILMU 
(dále jen “IDF”), Školská 12, 110 00 
Praha 1 dle § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, odvod neoprávněně 
použité částky ve výši 10.458 Kč do 
rozpočtu města s povinností zaplatit 
penále ve výši 1 promile denně z ne-
oprávněně použitých prostředků ve 
lhůtě do 15. 10. 2009.

Usnesení č. 540/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u obchodní 
společnosti SLUŽBY MĚSTA JIH-
LAVY s.r.o., Havlíčkova 218/64, 586 
01 Jihlava, IČ 60727772 dle přílohy 
KP/252/2009.

Usnesení č. 541/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o vývoji situace ohledně 

vystoupení statutárního města Jihla-
vy z dobrovolného svazku “Svaz vo-
dovodů a kanalizací Jihlavsko”.

Ing. Jaroslav Vymazal,
primátor města

Mgr. Radek Vovsík,
náměstek primátora

Byty v areálu...

 V novém školním roce 2009/2010 
nastoupilo do jihlavských základních 
škol 4.106 žáků, což je o 73 méně než 
v minulém roce. 492 dětí přišlo do 
školy poprvé, to je o 52 prvňáků více 
než loni. Nejvíce prvňáčků nastoupi-
lo do ZŠ E. Rošického - 84 dětí, po 
72 dětech nastoupilo do prvních tříd 
ve školách na Seifertově a Demlově 
ulici.
 Do mateřských škol bylo na školní 

rok 2009/2010 přijato 423 dětí. MŠ 
Mozaika Jihlava sdružuje 17 ma-

teřských škol s celkovou kapacitou 
1.169 míst, dalších 130 míst je kapa-
cita Mateřské školy a Speciálně peda-
gogického centra v Demlově ulici. 
 Letní prázdniny využily některé 

školy k opravám. ZŠ O. Březiny vy-
měnila podlahové krytiny a vnitřní 
dveře ve školní jídelně, náklady jsou 
cca 1,4 milionu korun. V ZŠ Seifer-
tova je vybudovaný nový lapač tuků a 
opravena zásobovací rampa školní jí-
delny, celkové náklady jsou 2 miliony 
korun. ZŠ Havlíčkova vyměnila část 

oken a vchodových dveří - 1,9 milio-
nu korun. 
 V ZŠ Nad Plovárnou vznikly ná-

kladem 1,5 milionu korun dvě nové 
třídy mateřské školy s kapacitou 50 
míst. V MŠ Antonínův Důl je opra-
vena střecha hospodářské budovy 
za necelý jeden milion korun. V MŠ 
Demlova se bude ještě do konce září 
za 1,4 milionu opravovat plot kolem 
areálu školy, v dětských jeslích jsou 
vyměněna okna a dveře v prvním 
podlaží za necelý milion korun.  -lm-

Do ZŠ v Jihlavě nastoupilo 4 106 žáků

Cestovatel, fotograf a spisovatel Le-
oš Šimánek opět navštíví v rámci 
svého turné Vysočinou Jihlavu a v ži-
vém diashow představí své cestování 
Ruskem.
 „První fotoaparát mi koupil otec. 

Jmenoval se Pionýr a na něm jsem se 
učil základy,“ říká cestovatel. Nyní 
používá Leicu a je tomu prý tak pro 
možnost fotografovat po delší dobu 
na cestách a v místech, kdy by neby-
lo možné dobíjet baterie digitálu.
 Výběr fotografi í pro svoji diashow 

vybírá sám a speciální technikou sní-
mání dokáže svoje statické snímky 
rozpohybovat.
„Dosud jsem neuvažoval o samostatné 

fotografi cké výstavě, ale je možné, že i 
něco takového v budoucnu podniknu,“ 
svěřil se Šimánek.
Termín jeho diashow je 18. října v 

kině Sokol od 15 a 19 hodin.      -lm-  

Leoš Šimánek 
představí 

live-diashow

 Jihlava má možnost v říjnu zažít po druhém ročníku mi-
strovských dirigentských kurzů Gustava Mahlera 2009, 
pořádaných Komorní fi lharmonií Vysočina 1. -  6. října, 
další opravdu mimořádnou kulturní událost - GALA-
KONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ na podporu Par-
ku Gustava Mahlera. 
 Obě akce oslavují génia Gustava Mahlera, hudebního 

skladatele a dirigenta, úzce spjatého s Jihlavou. Galakoncert 
pořádá občanské sdružení Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera v Jihlavě s podporou města Jihlava. Toto 
občanské sdružení získává od dárců fi nanční prostředky na 
realizaci sochy Gustava Mahlera. 
 Galakoncertem chce sdružení vyjádřit poděkování všem 

dárcům a přispět k propagaci myšlenky vybudování důstoj-
ného místa k umístění chybějící sochy Gustava Mahlera 
v Jihlavě. Představitelům Společenství se podařilo oslovit 
a získat pro galakoncert,  i přes její velké pracovní vytížení 
po celém světě, velkou ctitelku a propagátorku díla Gustava 
Mahlera, hvězdu světových operních domů Gabrielu Be-
ňačkovou. 
 Jihlava má tak možnost vidět vystoupení světově uznáva-

né osobnosti,  která se rozhodla podpořit svým uměním 
dobrou věc. Velkorysost paní Beňačkové je tak velká, že na 
galakoncertě vystoupí bez nároku na honorář. 
 Na galakoncertě, který se uskuteční 14. 10. 2009 od 19 

hod.  v Horáckém divadle v Jihlavě, zazní mimo jiné árie 
B. Smetany (Prodaná nevěsta), A. Dvořáka (Rusalka), G. 
Pucciniho (Manon Lescaut, La Bohema, Gianni Schicchi), 
G. Verdiho (Othello). Spoluúčinkuje a pěvkyni doprovodí 
Komorní fi lharmonie Vysočina za řízení Jiřího Jakeše. Ne-
nechte si ujít tuto jedinečnou kulturní událost letošního 
podzimu v Jihlavě. 

Sopranistka Gabriela Beňačková se narodila 25. 
března 1947. Bratislavská rodačka působila od roku 
1974 jako sólistka Vídeňské státní opery a Metropo-

litní opery v New Yorku. Na svém repertoáru má pře-
devším hlavní role operních autorů - Smetany, Dvo-
řáka, Janáčka, Čajkovského, Prokofj eva a Pucciniho. 
 Se svým neopakovatelným hlasem slavila velké úspěchy 
v Londýnské opeře Covent Garden, v Curychu, Kolíně 
nad Rýnem, Stutt gartu, Salzburgu, Japonsku, Moskvě, 
San Franciscu nebo Los Angeles. 
 Jejími operními partnery byli Plácido Domingo, Luciano 

Pavarott i, Peter Dvorský, Ben Hapner, Denis O LNeill...
Pravidelně účinkuje i v koncertním vokálně-symfonickém 
repertoáru (Dvořák, Janáček, Mahler). Natočila množství 
úspěšných operních kompletů. Umělkyně stála u zrodu 
myšlenky obnovy Mahlerova rodného domu v Kalištích a 
přispěla na tuto akci velkým fi nančním obnosem. Za svou 
práci získala mnoho ocenění. 
 Je držitelkou pařížské Ceny Arthura Toscaniniho, zlaté 

medaile Giuseppe Verdiho, nositelkou rakouského a ba-
vorského čestného titulu Kammersängerin... Dne 28. října 
2008 jí prezident ČR Václav Klaus udělil Státní vyzname-
nání za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Stále patří 
mezi prvních 10 nejúspěšnějších pěvkyň světa.                -lm-

Galakoncert Gabriely Beňačkové

 Celková návštěvnost venkovní části 
Vodního ráje v sezóně 2009 (květen 
- září) byla 55 059 osob. Průměr-
ná návštěvnost na den tak byla 902 
osob.
 Venkovní část měla celkem sto pro-

vozních dnů, z toho 39 dnů bylo za-
vřeno pro nepřízeň počasí. Největ-
ší návštěva byla 30. 7. - 3037 osob. 
Nejmenší návštěva byla 13. 6. - 1 
osoba.
 „Byla to průměrná sezóna pro ven-

kovní areál Vodního ráje v Jihlavě. Pro 
srovnání v loňské sezóně navštívilo ven-
kovní areál za stejné období 47 241 
osob (2007 - 54 957 návštěvníků),“ 
řekl tiskový mluvčí Služeb města Jih-
lavy (SMJ) Martin Málek. Podle je-
ho slov zatím nejhorší sezóna byla v 
roce 2005, kdy branami venkovního 
areálu prošlo pouze 45 798 osob. 
 Pro návštěvníky bylo připraveno 

několik novinek na letošní sezónu.  
První novinkou byl AQUAZOR-

BING - běh spojený s koulením a 
válením ve velké nafukovací kouli po 
hladině vody. „Výhodou je, že se tato 
atrakce dá provozovat za každého po-
časí,“ uvedl Málek.
 Druhou novinkou byl CURLING 

NA KOBERCI – hra, jak ji známe z 
ledové plochy, ovšem hraná na spe-
ciálním koberci. Další novinkou byl 
nově napojený závlahový systém pří-
mo z řeky Jihlavy (předtím pitná vo-
da z vod. řadu). 
 „Tato novinka nám zlepšila efektiv-

nost a ekonomiku zavlažování trav-
natých ploch určených zejména ke 
slunění. K těmto novinkám jsme dále 
nabízeli stále atrakce jak ve vodě, tak i 
na suchu, které jsou k dispozici ve ven-
kovní části areálu Vodního ráje v Jihla-
vě,“ doplnil Málek.
 Hrubá tržba ze vstupného krytá + 

venkovní část  (červen - září) 2009 
činila 7 304 903,- Kč. V roce 2008 to 
bylo 6 137 470,- Kč.

 Souběžně se uzavřela také krytá 
část Vodního ráje. Hlavní prací bě-
hem odstávky bude výměna dlažby 
a obkladů v dámských a pánských 
sprchách. „Pokud nenastanou nějaké 
vážnější komplikace při opravách, tak 
by krytá část měla být pro návštěvníky 
k dispozici od 2. 10. 2009,“ řekl Má-
lek. Návštěvnost kryté části Vodního 
ráje od 1. 5. do 31. 8. 2009 byla 62 
195 osob.
 Od zahájení provozu Vodního rá-

je v červenci 2001 do konce srpna 
2009 navštívilo venkovní areál 557 
845 osob. Krytý areál, který byl ote-
vřen od října 2001 do konce srpna 
2008, zatím navštívilo 1 084 704 
osob. Celkem tedy do obou částí are-
álu už přišlo 1 642 549 návštěvníků.
 Pro zajímavost ještě uvádíme čísla v 

kryté části Vodního ráje za léto:  
 2006 - 48 462 návštěvníků
 2007 - 54 957 návštěvníků
 2008 -  57 369 návštěvníků.      -lm-

55 tisíc návštěvníků na Vodním ráji


