
Město musí šetřit

 Ekonomická krize je všudypřítom-
ná a její dopady se nevyhýbají ani 
jihlavskému magistrátu. Zeptali jsme 
se prvního náměstka primátora Rad-
ka Vovsíka na její praktické dopady 
na město.

 Krize způsobila výpadky příjmů 
v městských rozpočtech. Jak to po-
stihlo Jihlavu? 

 Ekonomická krize se projevila v 
příjmové straně rozpočtu města a 
tím odstartovala i škrty na straně vý-
dajové. V roce 2009 bude mít měs-
to Jihlava příjmy z různých  daní až 
o 100 mil. Kč menší, než jaké byly 
v roce 2008. Obdobnou situaci pak 
očekáváme i v roce 2010. 

 Z pohledu města se tak jedná o vel-
mi „hubené“ roky, kdy bude potřeba 
udělat výrazné škrty, aby bylo za-
bezpečeno vyrovnané hospodaření. 
Krize se projevuje i u občanů města 
Jihlavy a město to pociťuje zvýšením 
platební neschopnosti občanů, což 
má za následek i zvýšení pohledávek 
města v oblasti místních poplatků, 
nájmů atd.

 
 Na co se peníze nedostávají? 
 Propad v příjmech města se pro-

mítne zejména v provozní části roz-
počtu, kde bude nutno hodně si 
„utáhnout opasek“. Další dopad to-
hoto propadu  bude i v kapitálovém 
rozpočtu města, neboť nezbudou fi -
nanční prostředky na vlastní investi-
ce města. 

 
(Pokračování na str. 3)

Radek
Vovsík

 Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 3. listopadu od 12.00 hodin ve 
velké místnosti magistrátu města v 
přízemí. Na jednání se bude mimo 
jiné rozhodovat o rozpočtu města, 
městských vyhláškách nebo o způ-
sobu výstavby parkovacího domu v 
Jihlavě.

 Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.

-lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

 Jihlava pořádá u příležitosti 20. vý-
ročí pádu totality recitál Marty Ku-
bišové s názvem Já jsem já. Pořad se 
uskuteční v úterý 3. listopadu 2009 v 
Domě kultury a odborů v Jihlavě. 

 „Jde o jevištní ohlédnutí za pěveckou 
poutí zpěvačky, ve kterém zazní všech-
ny její slavné hity. Martu Kubišovou 
doprovodí u piana Petr Malásek, ve-
čerem provede Milan Hein. Pořad při-
pravuje Divadlo Ungelt Praha,“ řekla 
Alena Zápotočná z oddělení školství, 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu. Pořad zahájí vzpomín-
kou na 17. listopad 1989 primátor 
města Jihlavy Jaroslav Vymazal a 
Zdeněk Laštovička.                        -lm-

Jihlava si pád 
totality připomene 

s M. Kubišovou

AKA DEMICKÝ MALÍŘ Josef Kos převzal z rukou primátora města Jaroslava Vymazala Cenu města Jihlavy za celoživotní 
přínos ve zviditelňování Jihlavy a Vysočiny prostřednictvím svého díla. Na udělení ceny ho navrhla náměstkyně primátora 
ak. mal. Irena Wagnerová (na snímku). K dalším oceněným se vracíme na str. 6 uvnitř NJR.           Foto: Lubomír Maštera

Od listopadu padá odpovědnost za 
úklid městských chodníků na město. 
To samozřejmě vyžaduje fi nance, 
které však město hledá velmi těžko.

„V Jihlavě se bude ošetřovat asi 50  km 
chodníků, minulou zimu to bylo 5 km,“ 
řekl primátor města Jaroslav Vymazal. 
Je pochopitelné, že město hledá 
opatření, jak splnit své povinnosti při 
co nejnižších nákladech.

„Část chodníků se dá ošetřit strojově, 
ale tam, kam se nedostane technika, tj. 
např. v historickém centru, kde parkují 
auta a chodník je sotva metr široký nebo 

Zima ukáže, jaké budou chodníky
půjde o chodníky k některým domům, se 
budou udržovat ručně,“ doplnil primá-
tor. 

Podle jeho slov zhruba šest km 
chodníků nebude  město  udržovat 
vůbec. Zákon totiž umožňuje posou-
dit chodníky jako „pro malý dopravní 
význam“ - to v případech, kdy chod-
ci mohou využít jiné cesty, jiného 
udržovaného chodníku. Neudržovaný 
chodník bude označený tabulkou 
„chodník se v zimě neudržuje“.  

I tak samozřejmě vzroste cena 
úklidu. „Dosud stála zimní údržba ko-
munikací průměrně 10 milionů korun 
ročně, nyní odhadujeme nárůst o 50 
procent na 15 milionů korun za rok. 
Samozřejmě bude záležet na počasí, 

pokud bude mírná zima, náklady se o 
tolik nezvýší, a naopak...“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis.

 Město je pojištěno proti zraněním, 
ke kterým může docházet v zimním 
období chůzí po zledovatělých chod-
nících. „Pokud jde o zranění na chod-
nících - město má pojištění, ročně úřad, 
resp. pojišťovna řeší asi deset případů,“ 
potvrdil tiskový mluvčí.  

 Tato zima proto bude z pohledu 
nového systému údržby zkušební. 
Přednostně se budou udržovat chod-
níky na nejfrekventovanějších trasách 
(od nádraží, u školských zařízení, pěší 
zóny atd.). „Zatím nevíme, jak se za-
chová veřejnost, jak bude na údržbu rea-
govat,“ uvažoval tiskový mluvčí Tulis.                 
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

63
51

114
53
28
81

33
-

58
9

152
Město Jihlava má k 30. 9. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 593 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci září 2009

Třebaže tajemník magistrátu Lu-
bomír Dohnal zastavil přípravy vo-
leb již při podání stížnosti poslance 
Melčáka, přípravy přesto stály 103 
tisíc korun. Na přípravě voleb praco-
vali naplno tři zaměstnanci a dva bri-
gádníci. Je pravděpodobné, že nákla-
dy uhradí stát.

Zástupci města se zúčastnili setká-
ní u příležitosti tří let otevření Děl-
nického domu po rekonstrukci. Ten 
dnes působí jako jedno z kulturních 
zařízení ve městě.

City Park získal ocenění Stavba ro-
ku. Stavba zaujala odbornou porotu 
architektonickým řešením nákupní-
ho centra v těsném sousedství histo-
rického jádra se zřetelem k nápadi-
tému pojetí pěti fasád a vytvořením 
biokoridoru.

Jihlava nebude v hnutí za mír, jak 
navrhovali komunističtí zastupitelé 
města. Pro návrh, aby se Jihlava sta-
la členem celosvětového hnutí Sta-
rostové za mír, zvedlo ruku jen deset 
poslanců. Podle primátora Jaroslava 
Vymazala jsou akce tohoto hnutí ne-
účinné, hnutí vydává zpravodaj a jed-
nou za čtyři roky se pořádá generální 
konference v Japonsku.

Záměr PSJ vybudovat dva mrako-
drapy v prostoru dnešních Štefáni-
kových kasáren se nelíbí některým 
městským zastupitelům, kteří reagují 
na protesty veřejnosti, že by tím mi-
mo jiné docházelo k rušení televizní-
ho signálu a nárůstu dopravy.

V Havlíčkově ulici se na silnici ob-
jevila velká díra. Po dobu urychlené 
opravy řídili na místě dopravu stráž-
níci městské policie. Příčinou byla 
netěsnost hrdel potrubí kanalizace.

-lm-

 Koncem října proběhlo ofi ciální 
otevření stezky pro pěší a cyklisty 
mezi Jihlavou a Pístovem. Otevře-
ní se odehrálo v Pístově na začátku 
stezky, následovala projížďka měs-
tem. Pro účastníky jízdy byly připra-
veny drobné dárky a dobroty. „Akce 
byla zároveň symbolickým uzavřením 
letošní cyklistické sezóny,“ řekl primá-
tor Jaroslav Vymazal, pod jehož pat-
ronací akce proběhla. 

 Trasa cyklojízdy u příležitosti ote-
vření nové stezky vedla přes Pístov - 
Jihlava, Telečská ulice - Skalka - City 
Park - Malý Heulos - hřiště SK Mo-
deta - Na Stoupách - Havlíčkova ul. 
- Staré Hory - Na Dolině - Vrchlické-
ho ul. - Masarykovo nám. 

 Akci připravilo město Jihlava ve 
spolupráci s Klubem českých turistů 

Tesla Jihlava a Čeřínek.
 Stezka mezi Telečskou ulicí v Jih-

lavě a Pístovem s označením R01 je 
dlouhá 1.026 metrů, (šířka 2,5 met-
ru cyklostezka, 1,7 metru chodník), 
součástí stavby je veřejné osvětlení. 
Současně s touto stavbou byl vybu-
dován 120 metrů dlouhý a 2 metry 
široký úsek stezky G04 pod mostem 
na Havlíčkově ulici, který umožňuje 
překonat ulici, aniž by uživatelé mu-
seli vstupovat na frekventovanou sil-
nici. 

 Výběrové řízení snížilo původně 
předpokládanou částku na zhotove-
ní přesahující 22,7 milionu korun na 
cca 15,8 milionu korun včetně DPH. 
Dodavatelem stavby je společnost 
EUROVIA CS, a. s.                         -lm-

Proběhlo slavnostní otevření 
cyklostezky Jihlava - Pístov

 Jihlava se letos 
poprvé zúčastnila 
mezinárodní soutě-
že měst a komunit 
Liv Com 2009. V 
oblasti „zlepšová-
ní stavu krajiny“ se 
stala mezi 35 účast-
níky z celého světa 
nejúspěšnější. 

 Jihlava získala ce-
nu za citlivý přístup 
k plánování městské 
krajiny a její pro-
pojování s volnou 
krajinou, za snahu 
vrátit původní přiro-
zené podmínky tam, 
kde byly v minulosti 
narušeny (revitaliza-
ce části parku Malý 
Heulos, odtrubnění 
řeky Jihlávky) a exis-
tenci ekofondu, ze 
kterého město hra-
dí činnosti v oblasti 
životního prostře-
dí (výsadby zeleně, 
likvidace černých 
skládek, osvětové 
akce...). 

 „Nejdůležitější pro hodnocení byl 
fakt, že Jihlava chápe péči o životní 
prostředí jako komplexní a dlouhodo-
bý úkol. Nechali jsme např. zpracovat 
pasport zeleně, který detailně popisu-
je množství a stav zeleně a významně 
přispívá k péči o ni,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal, který se zúčastnil 
jak soutěžní prezentace, tak vyhláše-
ní výsledků. 

 „Je užitečné, když se na činnost města 
podívá někdo zvenčí. Výsledek potvrdil, 
že jdeme správným směrem. A získali 
jsme také další podněty,“ dodal primá-
tor Vymazal.

 Název soutěže Th e International 
Awards for Liveable Communities je 
zkracován na Liv Com, jeho českým 
ekvivalentem je „Město, ve kterém 
stojí za to žít“. Jde o jedinou soutěž 
místních komunit na světě, která se 
zaměřuje na environmentální řízení 
a tvorbu měst. 

 Cílem je podpořit příklady dobré 
praxe, vynalézavost a způsob vedení, 
jež vede k živoucí, ekologicky udrži-

Jihlava oceněna za péči o krajinu

telné obci, která zlepšuje kvalitu ži-
vota. Účastníci prezentují činnosti 
města v několika oblastech (dědic-
tví, udržitelnost komunity, zdravý ži-
votní styl, plánování budoucnosti...), 
o výsledku rozhodují odborné mezi-
národní poroty a zástupci zúčastně-
ných měst. 

 „Do soutěže jsme šli jako město rea-
lizující Projekt Zdravé město a místní 
Agendu21. Zařadili jsme se tak do řa-
dy sedmi českých Zdravých měst, která 
se dostala do fi nále,“ dodala k akci ná-
městkyně primátora pro oblast život-
ního prostředí Irena Wagnerová.

 Města byla v soutěži rozdělena 
do kategorií podle počtu obyvatel, 
Jihlava patřila spolu s dalšími deví-
ti účastníky do kategorie B (25-75 
tisíc obyvatel), soutěžila v oblasti 
Celkový rozvoj města (Whole City 
Award). 

 Pozvání Jihlavy do fi nále předchá-
zelo vyhodnocení písemného podání 
(max. 4.500 slov v angličtině + max. 
24 fotografi í). Na fi nále města muse-
la připravit prezentaci v délce maxi-

málně 40 minut v anglickém jazyce a 
odpovídat na dotazy poroty. 

 Jihlava nakonec získala speciální 
cenu (Criteria Award) za péči o kra-
jinu, která se uděluje mimo velikost-
ní kategorie, vyhodnocuje všechna 
zúčastněná města a komunity. Finále 
letos probíhalo v Plzni, příští rok se 
odehraje v Chicagu. 

 Další Criteria Award vyhráli:
2.  Dědictví - Broadland, England
3   Ekologicky citlivá praxe - Cana-

da Bay, Australia
4.  Udržitelnost komunity - Mel-

ville, Australia
5.  Zdravý životní styl - Newark on 

Trent, England
6.  Plánování pro budoucnost - 

Gibsons, Canada

 Účastníci: JIHLAVA - CZ, AN-
NAPOLIS - USA, CANADA BAY - 
Australia, CHRUDIM - CZ, EGER 
-  Hungary, MLADA BOLESLAV 
- CZ, NEWARK-ON-TRENT - En-
gland, OSTROW WIELKOPOL-
SKI - Poland, ST. CLOUD - USA a 
TABOR - CZ, BOLATICE - CZ, 
CARLYLE - Canada, GIBSONS - 
Canada, JAROMER - CZ, RICANY 
- CZ, SOUTHWELL - England a 
TULLN AN DER DONAU - Aus-
tria, BROADLAND - England, 
COMMUNAUTE D‘AGGLOME-
RA TION DE CERGY-PONTOISE 
- France, HARTLEPOOL - England, 
KA KA MIGAHARA  CITY - Ja-
pan, KLADNO - CZ, LAFAYETT E 
- USA, MELVILLE - Australia, 
MIKOLOW COUNTY - Poland, 
NORWICH - England, ROANO-
KE - USA a ROCKHAMPTON 
REGION - Australia, GOLD COST 
CITY - Australia, LOGAN CITY - 
Australia, SHILONG TOWN - P.R. 
CHINA a SONGPAGU - South Ko-
rea; DALIAN - P.R. China, DUBAI 
- UAE, PEEL - Canada a RIYADH - 
Saudi Arabia.

více na: www.livcomawards.com, 
www.livcom2009.cz, 
www.nszm.cz.                                   -lm-

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal a náměstkyně Irena Wagnerová (uprostřed) přebírají cenu za péči o 
krajinu.                                                                                                                                     Foto: archiv NJR
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Na konci ulice Znojemská vznikne 
nová konečná zastávka autobusu jih-
lavské MHD. Vybuduje se zde toč-
na se sociálním zázemím pro řidiče, 
chodníkem a veřejným osvětlením. 
Zastávka by měla být hotova v květ-
nu příštího roku.

Jihlavské listy se přestěhovaly na 
novou adresu. Sídlo fi rmy je na ad-
rese Fritzova 34 na křižovatce ulic Ji-
ráskova a Fritzova.

Vedení města letos nehodlá zvyšo-
vat daň z nemovitostí. Podle náměst-
ka Vovsíka bude město raději šetřit 
na výdajové stránce rozpočtu města. 
Během posledních dvou let vzrostla 
daň v Jihlavě až čtyřnásobně.      -lm-

Výpis z usnesení 
71. schůze rady města

Nový jednatel jihlavských Prádelen (Dokončení ze str. 1)
 Na které?
  V praxi tyto škrty znamenají mé-

ně prostředků do oprav komunika-
cí, bytového fondu, méně peněz na 
odpadové hospodářství, na provoz 
základních a mateřských škol, soci-
álních ústavů atd. Méně fi nančních 
prostředků se rovněž dotkne dotač-
ní politiky města (v oblasti sociální, 
sportovní či kulturní).

 Nesnižujeme však výdaje do in-
vestičních akcí, které jsou dotová-
ny z fondů EU (parky, cyklostezky, 
dětská hřiště, zoologická zahrada, 
odbahnění rybníků, atd.). Tyto jsou 
prioritou rozpočtu města, protože 
máme příslib, že z EU na ně získáme 
dotace ve výši 92,5 % způsobilých 
výdajů.  

 Problémem je, že tyto akce musí-
me nejdříve plně zafi nancovat a tepr-
ve ex post se nám fi nanční prostřed-
ky vrací zpět do rozpočtu. Mnoho 
těchto akcí bylo zahájeno v letošním 
roce a to znamená, že naše fi nanční 
výdaje jsou nyní vyšší než přijaté do-
tace. 

 
 Jaké město přijalo opatření proti 

působení ekonomické krize? 
 Již v letošním roce město přijalo 

řadu opatření reagujících na sku-
tečné plnění daňových příjmů.  V 
dubnu letošního roku bylo přija-
to Radou města Jihlavy restriktivní 
opatření, které spočívalo v zastavení 
čerpání vybraných provozních výda-
jů (mzdové prostředky, nerozdělené 
prostředky na dotace a příspěvky, 
provozní výdaje na kulturní činnost, 
jmenovité akce na opravy komuni-
kací, mobilní sběr odpadů, propa-
gace města,  opravy budov škol...) v 
celkovém objemu cca 25 mil. Kč. 

 Výsledek hospodaření předcho-
zího roku, který byl vždy použit k 
fi nancování investičních akcí,  byl v 
letošním roce použit na fi nancování 
nových investičních akcí pouze čás-
tečně. Jeho podstatná  část ve výši 
cca 47. mil. Kč byla převedena do re-
zervy rozpočtu města a tato rezerva 
byla použita k vyrovnání propadu v 
oblasti příjmů. 

 Zároveň i příjmy, které město ob-
drželo nad rámec schváleného roz-
počtu, nebyly použity k fi nancování 
výdajů, ale byly rovněž převedeny do 
rezervy rozpočtu města. Další opat-
ření přijímáme při tvorbě rozpočtu  
města pro rok 2010.                        -lm-

Město musí...

Nový oddávající
 Rada města pověřila člena rady 

města Rudolfa Chloupka k opráv-
nění přijímat prohlášení o uzavření 
manželství a užívat závěsný odznak 
se státním znakem České republiky 
při občanských obřadech.

Finanční dotace 
  Vedení města rozhodlo o poskyt-

nutí fi nanční podpory (kultura) sub-
jektu:

 Svaz českých fi latelistů, Holečko-
va 10, Praha 5  31.300,- Kč - na ná-
klady na propagaci, na služby spojů, 
náklady na technické zajištění, nákup 
materiálu a náklady spojené s vydá-
ním katalogu na regionální soutěžní 
výstavy poštovních známek „JIHLA-
VA 2009“ konané v říjnu 2009 v Jih-
lavě

 Papilio, Brněnská 10, Jihlava (ob-
čanské sdružení) 4.500,- Kč - na 
náklady na nákup materiálu a nákla-
dy spojené s úhradou honorářů pro 
účinkující při konání vernisáže stá-
lé expozice „Jihlavský obytný dům 
v proměnách času – Brněnská 10“ 
v září 2009 v Jihlavě

 Papilio, Brněnská 10, Jihlava( ob-
čanské sdružení) 7.000,- Kč - na ná-
klady spojené s úhradou honorářů 
pro účinkující (lektory) při konání 

výtvarných kurzů během měsíce říj-
na 2009 v centru sdružení (Brněnská 
10) v Jihlavě

Změna v komisi 
 Z městské protipovodňové komi-

se RM odvolala člena MěPK, Petru 
Štollovou, k datu 1. 10. 2009 a jme-
novala  členem MěPK, Bc. Kláru Je-
línkovou.

Zárybnický 
jednatelem Prádelen

 Luboš Zárybnický se stal novým 
jednatelem obchodní společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava s účinnos-
tí od 1. 10. 2009. Vedení města pově-
řilo úředníky magistrátu uzavřením 
mandátní a manažerské smlouvy.

Výpis z usnesení 
72. schůze rady města

Změna v komisi 
 Z městské protipovodnňové ko-

mise RM odvolala člena MěPK Sta-
nislava Kochtu k datu 15. 10. 2009 
a jmenovala  členem MěPK ing. To-
máše Karáska.

Finanční dotace
 Rada města Jihlavy schválila po-

skytnutí fi nanční dotace: 
 Základní organizace Českého 

svazu ochránců přírody - EKOIN-
FOCENTRUM 59/12

Věžní 1, Jihlava 12.500 Kč - na ná-

jem ploch, stánků, místností při po-
řádání

Jihlavského biojarmarku dne 10. 
10. 2009

 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM -APLA- Vy-
sočina, o.s., Telečská 7, Jihlava

 20.000 Kč - na úhradu nákladů za 
užívání telefonní linky pro rok 2009

 Občanské sdružení Heřmánek, 
Ondry Foltýna 267, Karviná – Staré 
Město 13.000 Kč

na provozní náklady spojené se 
vznikem Domu na půli cesty v Jih-
lavě – pronájem budovy, elektři-
na, plyn, pojištění budovy, materiál 
k údržbě budovy a služby spojené 
s údržbou budovy). 

Výpis z usnesení 
73. schůze rady města

Finanční dotace
 Rada města Jihlavy schválila po-

skytnutí dotace:

 Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
40.000 Kč - na Sociálně terapeutické 
dílny - mzdové náklady na rok 2009 

 Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
33.398 Kč - na Sociální rehabilitace - 
mzdové náklady na rok 2009.     -lm- 

 Automobilový závodník Martin 
Prokop převzal začátkem října z ru-
kou primátora Jaroslava Vymazala 
Cenu Rady města Jihlavy. 

 Martin Prokop byl oceněn Cenou 
Rady města Jihlavy za získání titulu 
juniorského mistra světa v automo-
bilové rally pro rok 2009. Titul získal 
1. - 2. srpna 2009 ve Finsku se spo-
lujezdcem Janem Tománkem. Návrh 
na udělení ceny juniorskému mistru 
světa z Jihlavy podal primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Automobilový závodník převzal
Cenu Rady města Jihlavy

 Cenu uděluje rada města mimo ji-
né za propagaci města. „To, co jste do-
sáhl, nedokázal nejen nikdo z Jihlavy, 
ale z celé České republiky. Propagujete 
naše město i republiku v celém světě,“ 
ocenil dosavadní úspěchy závodníka 
primátor Jaroslav Vymazal. 

 Oceněný Martin Prokop převzal 
pamětní list, plaketu města, knihu 
o Jihlavě a květinu. „Cestuji po celém 
světě, ale domů do Jihlavy se vždy rád 
vracím. Nikdy jsem si nemyslel, že bych 
mohl takové ocenění od svého města 
dostat. Ceny si velmi vážím,“ podě-
koval před zraky radních a novinářů 
nejlepší juniorský automobilový zá-

MARTIN PROKOP převzal z rukou primátora Jaroslava Vymazala (vlevo) ce-
nu Rady města Jihlavy za získání titulu juniorského mistra světa v automobilové 
rally pro rok 2009.                                                                   Foto: Lubomír Maštera

Z úspěchů automobilového 
závodníka Martina Prokopa: 
2004 1. místo Šumava rally
2005 1. místo Valašská rally 
                sk. A 
2006 1. místo Rally Monte 
                Carlo - tř. A6
2007  1. místo Rally Monte 
                Carlo - tř. A6
2007 1. místo Rally 
                Deutschland - JRC
 1. místo Rally de France 
                Tour de Corse 
2008 1. místo Rally Finland
                1. místo Rally New 
                Zealand
                1. místo Rally de Espana
                1. místo Rally de France 
2009 2. místo Rally Ireland
                3. místo Rally Norway
                2. místo Rally Portugal
                1. místo Cyprus Rally vodník světa.  

 Cena Rady města Jihlavy může 
být udělena fyzickým a právnickým 
osobám za výrazný podíl na rozvoji 
města Jihlavy nebo jeho propagaci, 
za ekonomický přínos, u příležitosti 
životního jubilea, za činnost v me-
zinárodním měřítku, za významné 
ovlivnění veřejného dění, čestným 
návštěvám města, za výrazný počin v 
daném roce apod.

 Návrh na udělení ceny může podat 
primátor, radní, zastupitelé, občané 
a instituce. Cenu předává primátor 
města nebo jiný člen rady.            -lm-
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 Slovo dotace se v posledních le-
tech stalo jedním z nejpoužívaněj-
ších výrazů už nejen mezi zástupci 
obcí. Není divu, možnost přilepšit 
svému rozpočtu a urychlit a rozšířit 
svoje záměry má zájem každý, ať jde 
o město, podnikatele nebo například 
pořadatele sportovních a kulturních 
akcí. Jak se daří Jihlavě dotace zís-
kávat, ale také jaké budou možnosti 
města podpořit právě zájmovou čin-
nost – na to jsme se zeptali primáto-
ra Jihlavy Jaroslava Vymazala. 

 Od roku 2000 do konce minulého 
roku město získalo z různých zdrojů 
více než 600 milionů korun. K těm 
největším patří v souhrnu téměř sto-
milionová dotace na připojení prů-
myslového parku k dálničnímu při-
vaděči I/38. 

 Usilujeme o úplné dobudování 
napojení, tranzitní doprava od dálni-
ce D1 i z přivaděče I/38 pak už ne-
bude muset projíždět ulicemi města. 
Z dalších velkých dotací připomenu 
48,8 milionu korun na přístavbu ZŠ 
speciální na Březinkách, 67,5 mili-
onu na revitalizaci části parku Malý 
Heulos, 40 milionů na vybudování 
Parku Gustava Mahlera nebo v souč-
tu 31 milionů na zateplení ZŠ Seifer-
tova, Domova pro seniory a DPS. 

 Připomeňme ještě například 35 
milionů na fotbalový stadion na Ji-
ráskově ulici, 15 milionů na rekon-
strukci kina Dukla, 10 milionů na re-
konstrukci bazénu při ZŠ Demlova a 
v souhrnu asi 20 milionů na rozvoj 
cyklostezek. 

 To jsou ty vyšší částky, ale smysl 
má každá koruna, kterou se nám po-
daří pro město získat. Snáz se nám 
tak daří provádět sice menší, ale pro 
běžný život neméně důležité inves-
tice, například odstraňování bariér, 
modernizace škol, nebo nová dětská 
hřiště. Letos to bude pět hřišť, příš-
tí rok bychom rádi z dotace postavili 
dalších pět. 

 Jak je Jihlava úspěšná v tomto, 
ještě neskončeném roce? 

 V součtu je to částka přesahující 
85 milionů korun. Největší částky 
jsou určeny do projektů, které roz-
šiřují nabídku trávení volného ča-
su. Věřím, že hodně uživatelů najde 
areál pro sportování a volný čas u 
Hellerova (Panského) rybníka, na 
jehož vybudování jsme získali přes 
11 milionů korun. Okolní sídliště se 
rozrostlo, takové zařízení zde dosud 
chybělo. 

 Částku skoro devět milionů korun 
se podařilo získat také na park nad 
tunelem, rovněž v sousedství velké-
ho sídliště. Ovšem nejvyšší polož-
kou je dotace na vybudování Centra 
environmentální výchovy v areálu 
jihlavské zoo, částka dotace je skoro 
41 milionů korun. Jsme velmi rádi, 
že dojde také na odbahnění tří ryb-
níků, zvýší se jejich kapacita pro za-
chycení vody při případných povod-
ních, za tímto účelem město získalo 
celkem asi 9 milionů korun.   

 Laikovi se možnosti získávání 
tak velkých částek jeví jako velmi 
pozitivní. Co je ovšem v pozadí 
získání těchto podpor, jaká jsou 
negativa? 

 Dotace paradoxně oddalují řeše-
ní jiných problémů města. Rádi by-
chom třeba opravili některé chod-
níky nebo zateplili všechny školy a 
školky, ale když nejsou vypsány tzv. 
výzvy do těchto oblastí, musíme ony 
problematické věci buď plně hradit 
z rozpočtu města, nebo je odložit, 
počkat, zda bude v patřičné oblasti 
možné čerpat prostředky v dalších 
letech. 

 Logicky upřednostníme věci, které 
by třeba i několik let snesly odklad, 
ale nyní na ně dostaneme peníze. Za 
rok už bychom je dostat nemuseli, a 
byly by zcela na bedrech města.

 Není to trochu „kličkování“ 
před skutečnými potřebami měs-
ta? Město za takových okolností 
možná buduje věci, které nejsou 
tolik potřeba. 

 Uznávám, že to tak může někdy 
působit. Ale jsem si jist, že projek-
ty, které z dotací realizujeme, jsou 
smysluplné a zkvalitňují život ve 
městě. Ještě připomenu, že v někte-
rých oblastech je možné čerpat až 
92,5 procenta uznatelných nákladů. 
Když to velmi  zjednoduším – pro-
jekt za 10 milionů může město stát 
jeden milion 
korun. Z ušet-
řených devíti 
milionů může-
me fi nancovat 
jiné akce. 

 600 milionů 
za osm let je 
vysoké číslo. 
Co obnáší zís-
kání dotací?

 Předně jsou 
to nesmírně 
pracné zále-
žitosti po ad-
m i n i s t r a t i v -
ní stránce. 
Podmínky pro 
získání pro-
středků se u 
některých titu-
lů rychle mění, 
žádosti se neu-
stále musí upra-
vovat, aktuali-

zovat. Lidé, kteří na magistrátu tuto 
administrativu zajišťují musí vývoj 
sledovat, dopracovávat  žádosti. 

 Jaké žádosti má Jihlava ještě po-
dány?

Mezi podanými žádostmi je napří-
klad žádost o cca 34 milionů na bez-
bariérové úpravy zastávek MHD a 
dopravní telematiku - jde o systém, 
který bude na křižovatkách upřed-
nostňovat vozy MHD, na zastávkách 
bude informovat cestující o čase pří-
jezdu jejich spoje atd. 

 Dále žádáme skoro 70 milionů ko-
run na energeticky úsporné projekty, 
tedy zateplení školských a sociálních 
zařízení. V souhrnu žádáme více než 
100 milionů korun. Samozřejmě tím 
nekončíme, další žádosti budeme 
podávat. Musím také zmínit měst-
skou organizaci Dopravní podnik 
města Jihlavy, který je s podporou 
města velmi úspěšný v žádostech o 
„evropské peníze“. 

 Během tohoto a následujících 
dvou let Jihlava získá 23 nových níz-
kopodlažních trolejbusů v hodnotě 
235 milionů. Kromě toho DP pracu-
je na předložení žádosti na nákup 10 
autobusů s plynovým pohonem.

 Nezmínil jste velký vodohospo-
dářský projekt, jehož nositelem je 
SVAK Jihlavsko?

 Máte pravdu. Svak Jihlavsko po-
dal žádost do Fondu soudržnosti 
a byl úspěšný. Město má pro tento 
rok v rozpočtu vyčleněnu částku 55 
milionů a na příští rok počítá, že si 
vezme úvěr 169 milionů na spolu-
fi nancování tohoto projektu, jehož 
hodnota je 592 milionů, z toho do-
tace činní 310 milionů a podíl SVA-
Ku je 68 milionů. 

 Vidíte, že podíl města je značný – 
224 milionů. Tento projekt se však 
potýká s velkými problémy, neboť 
nositeli projektu (SVAK Jihlavsko) 
se do dnešního dne nepodařilo vy-
brat dodavatele stavby, a proto je 
podle názoru  odborníků nereálné 
dodržet termín dokončení stavby -  
31.12.2010. 

 Po tomto termínu jsou všechny 
náklady spojené se stavbou pova-
žovány za neuznatelné,  o ně by se 
zkrátila dotace a zvýšil fi nanční podíl 
města. Listopadové Zastupitelstvo 
města Jihlavy proto bude muset řešit 
velmi obtížný úkol - jak postupovat 
dál v tomto projektu za stávajících 
podmínek.

 Dosud jsme se bavili o tom, jak 
se městu daří peníze získávat. 
Změňme směr toku peněz – radní 
před nedávnem schválili výzvy do 
oblasti kultury, ale zatím bez čás-
tek. Kdy budete vědět, kolik peněz 
mezi pořadatele kulturních akcí 
v Jihlavě rozdělíte? Dá se předpo-
vědět, jak vysoká částka to bude?

 Vzhledem k pokračující krizi a je-
jím negativním dopadům na rozpo-
čet města musíme přijímat úsporná 
opatření a ta se dotknou i oblasti 
kultury. V současné době proběhlo 
druhé čtení rozpočtu, čeká nás pro-
jednání rozpočtu na pracovním 
zastupitelstvu a jeho prosincové 
schválení. Předpokládám, že budou 
zachovány tříleté granty (Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů, 
festival Hudba tisíců – Mahler Jihla-
va,…) a na podporu ostatních kul-
turních akcí bude vyčleněna částka 
1milion Kč.                                        -lm-

Jihlava už letos „sehnala“ 85 milionů

PRIMÁTOR JIHLAVY Jaroslav Vymazal.                                   Foto: archiv NJR
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OSLAVA 103. NAROZENIN. Uplynulo již 103 let od chvíle, kdy se narodila nej-
starší obyvatelka města paní Hedvika Šildbergerová. Do Domova pro seniory v 
Jihlavě - Lesnově přišli s gratulací i primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměs-
tek primátora Josef Kodet. Jubilantka od zástupců města převzala dárkový koš, 
pamětní list a květiny.

NOVÝ PŘÍSTROJ V NEMOCNICI. Oddělení nukleární medicíny jihlavské ne-
mocnice získalo do svého vybavení moderní přístroj SPECT/CT za 21 milionů 
korun, který zrychlí diagnostiku zejména nádorových onemocnění a zvýší kom-
fort pro pacienty. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil společně s vysočin-
ským hejtmanem primátor Jaroslav Vymazal (vpravo), který ocenil význam pří-
stroje pro pacienty, u nichž tak mohou lékaři včas a přesněji určit diagnózu.                                       

Foto: Dana Čírtková

UDĚLENÍ CEN. V gotickém sálu jihlavské radnice tento týden předalo vedení 
města Cenu města Jihlavy třem navrženým kandidátům. Osobně převzal cenu ak. 
mal. Josef Kos (viz str. 1), cenu pro zemřelou ak. mal. Evu Činčerovou převzala 
její    neteř Soňa Jurkovičová (viz foto nahoře), a cenu pro již také zesnulého Ja-
roslava Pitnera převzal jeho syn Jaroslav.

JIHLAVA MÁ MISS. V DKO se v říjnu volila královna krásy Jihlavy pro letošní 
rok. Soutěž se jmenovala Miss Jihlava Open a jak název napovídal, byla otevřená 
všem dívkám bez ohledu na bydliště. Zvítězila devatenáctiletá Eliška Urbancová 
z Telče, která vyhrála i v soutěži Miss Sympatie. Soutěž moderoval a diváky bavil 
Jan Čenský.

JIHLAVA HOSTÍ SOUTĚŽ KAPEL. Jihlava hostí od konce října kapely z Vyso-
činy ve druhém ročníku soutěže AlternativaPro Prize. Jejím prvním fi nalistou se 
stala 24. října v Ponorka Music Clubu polenská kapela D.A.D. (na snímku ze 
semifi nálového vystoupení její fr ontman Míra Pařík). Druhé semifi nále se konalo 
30. 10. po uzávěrce tohoto vydání. Finále bude v Ponorce 13. listopadu.

Foto: Jiří Varhaník

Stránku připravil: -lm-
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 Možnost seznámit se s okolnostmi vzniku 
56 grafi k, kreseb a plakátů Pabla Picassa měli 
návštěvníci Domu Gustava Mahlera v Jihla-
vě. Výstavou „Picasso v Jihlavě“ je provedla 
kurátorka PhDr. Olga Uhrová z Národní ga-
lerie Praha. 

 „Velmi oceňuji, že radnice dokázala takovou 
výstavu do Jihlavy dostat. Je to menší, ale velmi 
kvalitní kolekce, ke které by si mohly blahopřát 
i velké galerie. Také množství a kvalita dopro-
vodných a propagačních materiálů je překvapi-
vá. Není to vždy a všude obvyklé,“ zhodnotila 
největší galerijní událost Jihlavy Olga Uhro-
vá. 

 O výklad znalkyně byl velký zájem. „Ka-
pacita prohlídky nemůže být z technických 
důvodů vyšší, počet maximálně třiceti osob na 
prohlídku byl rychle zamluven. Ani dvojnásob-
ná kapacita by k uspokojení zájmu nestačila,“ 
uvedla Martina Kotoučová z Domu Gustava 
Mahlera s tím, že výstavu vidělo na dva a půl 
tisíce lidí. 

 Kolekce, vystavovaná v Domě Gustava 
Mahlera pod názvem Picasso v Jihlavě, je 
zapůjčena z muzea umění v německém part-
nerském městě Heidenheim. S výstavou je 
spojen bohatý doprovodný program. V Ho-
ráckém divadle například vystoupil Milan 
Kňažko a Vilma Cibulková s inscenací Picas-
so (Divadlo Ungelt), běží také lektorské 
kurzy a výtvarné dílny. Výstava potrvá do 7. 
listopadu.                                                         -lm-

Komentovaná prohlídka 
Picassa měla úspěch

 S velkým zájmem veřejnosti se 
setkal výlov městského rybníka Bo-
rovinka. Koncem října od ranních 
hodin do oběda prošlo hrází na tři 
tisíce lidí.

 Návštěvníci si přímo na břehu ryb-
níka mohli koupit smaženého pstru-
ha nebo kapra a také živé ryby. Pro 
děti i dospělé byl připravený pro-
gram s mnoha výhrami, mezi cena-
mi byly právě i porce smažených ryb 
zdarma. K dobré náladě přispěla také 
kapela a skvělé počasí. I po skončení 
akce ještě několik desítek lidí zůstalo 
na místě a užívalo slunečného odpo-
ledne.

 „Jsem velmi rád, že se akce povedla a 
přišlo tolik lidí. Uvažujeme, že bychom 
mohli podobnou akci udělat za rok 
znovu, pokud možno na místě, na kte-
ré by se tolik lidí lépe vešlo,“ zhodno-
til výlov Borovinky primátor Jaroslav 
Vymazal, který akci také navštívil.  

 Spokojeni byli také rybáři z Mo-
ravského rybářského svazu. Boro-
vinka je sportovní rybník, jenž není 
určen chovu ryb, přesto hlubiny více 
než třicet let nevypuštěného rybníka 
vydaly solidní úlovky - 15 sumců, z 

Na Borovinku přišly tisíce návštěvníků

nich největší měl pěkných 1,22 met-
ru, ten nejmenší 62 centimetrů, dále 
90 kaprů, 40 štik, 38 candátů (nej-
větší 75 centimetrů), 10 bolenů a asi 
7,5 tisíce cejnů o celkové váze 900 
kilogramů. 

 „Nečekal jsem tolik sumců, ale na-

opak jsem předpokládal, že bude ví-
ce kaprů. Je vidět, že naši sportovní 
rybáři jsou dobří a umí je vychytat,“ 
zhodnotil výsledek hospodář jihlav-
ského Moravského rybářského svazu 
Václav Žličař s tím, že úlovek rybáři 
převezli do dalších sportovních ryb-

VÝLOV Borovinky po třiceti letech přilákal na tři tisícovky zvědavých diváků.
Foto: archiv NJR

níků -  do Hybrálce a do Stříteže do 
Zámeckého rybníka.   

 Rybník Borovinka bude v násle-
dujících měsících odbahněn, a do-
jde na opravy hráze. Koncem února 
2010 už rybáři chtějí rybník opět na-
pouštět, aby byl připraven pro další 
sezónu. Jihlava během zimy upraví 
celkem tři rybníky - Borovinku, Maš-
kův rybník a rybník Za prádelnou. 

 Město na jejich revitalizaci zís-
kalo dotaci ministerstva životního 
prostředí s projektem „Zvyšování 
retenční schopnosti krajiny“. Řídí-
cí výbor Operačního Programu Ži-
votní Prostředí žádosti s celkovými 
náklady 11.775.218 Kč vyhověl a 
Jihlava tak získá dotaci 10.260.463 
Kč, město doplatí ze svého rozpočtu 
1.514.755 Kč. 

 Rybníky se budou odbahňovat, 
zpevní se hráze, zřídí čepy „požerá-
ky“, bezpečnostní přelivy a výpustná 
zařízení. Výlov Borovinky organi-
zovalo město Jihlava ve spolupráci 
s Moravským rybářským svazem a s 
mediální podporou Rádia Vysočina, 
které také zajistilo zábavný program 
na celé dopoledne.                          -lm-

 Sopranistka Gabriela Beňačková vystupovala v 
Jihlavě. V Horáckém divadle proběhl benefi ční kon-
cert na podporu pomníku Gustava Mahlera ve stej-
nojmenném jihlavském parku, který je před dokon-
čením. 

 Pěvkyni doprovodila Komorní fi lharmonie Vyso-
čina. Umělkyně stojí v čele nadace za obnovu Ma-
hlerova rodného domu v Kalištích u Humpolce, ny-
ní se rozhodla podpořit také připomínku Gustava 
Mahlera v Jihlavě. Před koncertem uznávanou zpě-
vačku přijal na radnici primátor Jaroslav Vymazal. 

 Gabriela Beňačková: Od roku 1970 působila ja-
ko sólistka Národního divadla v Praze, kde zpívala 
mnohé role českého, ruského a italského reperto-
áru. Od roku 1974 byla současně sólistkou Vídeň-
ské státní opery a Metropolitní opery v New Yorku. 

Úspěchů dosáhla též v londýnské Covent Garden a 
na dalších operních scénách (Salzburg, Kolín nad 
Rýnem). Nahrála řadu vlastních operních komple-
tů a byla sólistkou na mnoha nahrávkách vokálně-
symfonického repertoáru, který také prezentovala 
koncertně. Byla představitelkou Janáčkovy Jenůfy a 
Káti Kabanové. V těchto uměleckých rolích se před-
stavila po celém světě.

 Šíře jejího repertoáru je neobvyklá, mezi její ne-
známější umělecké výkony patří například propůj-
čení hlasu postavě Emy Destinové v životopisném 
fi lmu Božská Ema. Gabriela Beňačková po rozděle-
ní Československa přijala české občanství. Dne 28. 
října 2008 jí prezident ČR udělil Státní vyznamená-
ní za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.  -lm-

Známá sopranistka Gabriela
Beňačková navštívila Jihlavu

PĚVKYNI Gabrielu Beňačkovou přijal primátor Jaroslav Vymazal.                                                 Foto: archiv NJR

Černé skládky dál trápí vedení města. Týd-
ně jich město nechává likvidovat i několik. 
Vedení města uvažuje o intenzivní informační 
kampani.

Na Šacberku řádili divočáci. Jejich rytí pod-
lehla sjezdovka, která vyžaduje opravu. Divo-
čáci zryli asi tisíc metrů čtverečních sjezdov-
ky.

Koncem měsíce začal v Jihlavě Festival do-
kumentů 2009. Potrvá do 1. listopadu.     -lm- 
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Územní plán patří mezi dokumen-
ty, které se zpracovávají výhledově, a 
je cílem do nich co nejméně zasaho-
vat. Městští zastupitelé ale letos již 
schvalovali soubory změn, týkajících 
se územního plánu..

Položili jsme proto několik otázek 
architektovi Tomáši Lakomému, ve-
doucímu úřadu územního plánování 
magistrátu. Chtěli jsme znát jeho ná-
zor na  projednávané změny územní-
ho plánu.

 Územní plán se neustále vyvíjí a 
do zastupitelstva přichází návrhy 

Změny územního plánu bezproblémové

na změny. Jak byste popsal změny 
za letošní rok? 

 V letošním roce byl schválen sou-
bor změn č. 6. Za nejzávažnější pova-
žuji zamínutí řady žádostí o změnu z 
důvodu ochrany zemědělského půd-

Skládka komunálního odpadu v Henčově, kte-
rou provozují Služby města Jihlavy (SMJ), se bu-
de rozšiřovat.

 „Současná kapacita skládky umožňuje ještě uložit 
25 tisíc tun odpadu. Časově to znamená, že budeme 
moci ukládat odpad ještě zhruba osm měsíců,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. Proto došlo k 
rozhodnutí rozšířit stávající skládku.

 Odborná fi rma zpracovala projekt rozšíření 
skládky, které bude probíhat výstavbou 3 etap 
(6., 7. a 8. etapa). Po získání veškerých povolení 
a splnění všech požadavků od dotčených orgánů 
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby 6. 
a 7. etapy. 

 „Za výstavbu těchto dvou částí skládky zaplatí 
SMJ celkem 15,2 milionu korun,“ řekl Málek. SMJ 
předaly dodavatelské fi rmě staveniště, na kterém 
bude do 30. 11. 2009 zhotovena zabezpečená 
skládka komunálních odpadů, která splňuje nej-
přísnější požadavky na ochranu životního pro-
středí. SMJ touto výstavbou získají možnost uklá-
dání odpadů po dobu dalších čtyř let.

 „Výstavba poslední etapy skládky proběhne podle 
aktuální potřeby v dalších letech. Rozšířením sklád-
ky ve všech třech etapách získají SMJ možnost uložit 
300 tisíc tun odpadů, tato kapacita je dostatečná pro 
dalších cca 8 let,“ doplnil Málek.

 V současné době již probíhají přípravné práce, 
mezi které patří odstranění ochranných plotů a 
zrušení stávající asfaltové komunikace. Začaly ta-
ké terénní práce, jejichž smyslem je příprava na 
následné budování nepropustné vany skládky.

 Zatím bylo navezeno na skládku komunálního 
odpadu v Jihlavě v 1.- 5. etapě 285 000 t odpadů.          

-lm-

Začíná rozšíření skládky komunálního
odpadu Henčov u Jihlavy

SKLÁDKA  komunálního odpadu v Henčově již nepostačuje svojí kapacitou, a tak dojde k rozšíření.          
Foto: archiv NJR

 Jihlava vydala DVD Jih-
lavské havíření 2009.

 Téměř padesátiminutový 
sestřih připomíná všechny 
důležité okamžiky největší 
kulturní události města po-
sledních desetiletí - 13. se-
tkání hornických měst a ob-
cí v Jihlavě (19. - 21. června 
2009). Nechybí komentáře 
pořadatelů, hostů, zástupců 
radnice, ale i autentické po-
střehy domácích a zahranič-
ních návštěvníků a malých 
dětí v kostýmech havířů.   

DVD je možné zakoupit v 
Turistických informačních 
centrech v budově radnice 
a v Bráně Matky Boží. Cena 
je 100 korun. DVD je vydá-
no v počtu 500 kusů.                                                                                                                          

-lm-

Jihlavské havíření na DVD

DVD O JIHLAVSKÉM havíření 2009 je tak-
řka hodinovou zábavou připomínající letošní 
kulturní událost roku.              Foto: archiv NJR

ARCHITEKT
Tomáš Lakomý

ního fondu ministerstva životního 
prostředí. Momentálně Jihlava trpí 
nedostatkem rozvojových ploch.  

 
 Co bylo tou nejvýznamnější 

schválenou změnou pro obyvatele 
Jihlavy? 

 Vesměs se jednalo drobné změny, 
zásadní koncepční otázky by měl ře-
šit nový územní plán. 

 
 Přesto - jaká je podle vašeho ná-

zoru nejproblematičtější prosaze-
ná změna? 

 Všechny schválené změny jsou 
menšího rozsahu, byly řádně pro-
jednané a prodiskutované, žádnou z 
nich nepovažuji za problematickou.

 -lm- 
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 Zastupitelstvo města se na svém zářijovém zasedání usneslo vydat  obecně 
závaznou vyhlášku č. 3, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Dosavadní grafi cká 

příloha z roku 2007, kterou se vymezuje prostor pro volné pobíhání psů, se ruší 
a nahrazuje se novou grafi ckou přílohou. Důvodem bylo zřízení dětských hřišť 
v prostorech „Skalka“, „Hellerův rybník“ a „Nad tunelem“.                                 -lm-

Město nově vymezilo prostory pro psy
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Město se za posledních dvacet let 
výrazně změnilo. Zajímavý je pro-
to pohled na mnohem delší historii 
některých významných městských 
dominant, které již třeba nyní jako 
dominanty nevnímáme, ale v historii 
města se tak jevily.

Bezesporu významnou fi rmou, kte-
rá ovlivňovala vnímání Jihlavy po 
staletí, je Jihlavský pivovar. Podívej-
me se zpátky do jeho historie.

Cech pivovarníků - právovárečníků byl 
založen roku 1495. Do roku 1531 byl
volným a svobodným řemeslem, povo-
láním.

V 16. století bylo ve měs-
tě zřízeno osm várečných do-
mů a podle nich bylo město
rozděleno na osm částí. Každý právová-
rečník - sladovník, když chtěl vařit pivo, 
musel mít podíl na některém z těchto 
domů - pivovarů.

Počet právovárečných domů během 
3. století klesl na čtyři, proto od roku 
1773 bylo várečné právo vázáno na 
spoluvlastnicví jednoho ze čtyř pivo-
varů. Tyto pivovary byly v ulici Huso-
va, v České čtvrti, Saské čtvrti a v ul. 
Mrštíkova.

Mimo těchto pivovarů zřizova-
la městská rada  pivovary v okolí
Jihlavy (Střítež- výroba zastavena r. 
1933) a ve Stonařově. 

Na sklonku 15. a počátkem 16. sto-
letí zřizovali pivovary na svých stat-
cích též šlechtici, a toto vedlo k ost-
rým sporům mezi městy a šlechtici.

Řešení všech těchto sporů přinesla až 
Svatováclavská smlouva z roku 1517.
Šlechtě povolovala stavět pivovary na 
dobu šesti let a vařit v nich pivo. Tím-
to se spory na čas zmírnily.

Třicetiletá válka znamenala pro měs-
to těžké omezení výroby a zbídačení
obyvatel. Švédský vpád roku 1645 
dovršil zničení a zpustošení města. 
Odchodem Švédů roku 1647 skon-
čily pro město nejhorší dny války. Z 
pivovarů zůstal nezničen jenom je-
diný.

Nastává obnova města, zni-
čených domů a řemeslné vý-
roby. V roce 1698 je ve městě
uváděno 63 sladovníků a právováreč-
ných domů.

V roce 1748 je ve statutech jihlav-
ských sladovníků, potvrzených Marií 
Terezií, uváděno 123 sladovnických 
- právovárečných domů. Nejvíce jich 
je soustředěno na náměstí.

Nejstarší zprávy o jihlavských sla-
dovnících jsou dochovány z 1. pol. 
14. století, kde mezi řemeslníky je 
uváděn jeden sladovník.

Roku 1748 potvrdila Marie Terezie 
jihlavským sladovníkům 17 článků, které
zaručovaly dědičnost a příslušnosti k 
mistrům sladovnického cechu, s prá-
vem vařit ročně 3 až 4krát vařit pivo a 
vyrobené půl várky (20 sudů) prodat. 

Dále nařizovaly sladovníkům čtvrt-
letně alespoň 1krát navštívit kostel 
a vyslechnout mši, stanovily počet 
sladovníků, trestní postihy, pokuty a 
určovaly práva vdov a sirotků.

Dekretem ze 6. 5. 1808 byly nově 
upraveny cechovní vztahy sladovní-
ků. Je zdůrazněno dodržovat ustano-
vení císařovny Marie Terezie z roku 
1748.

V dalších 22 článcích se rozšiřují 

Historie pivovaru a města
práva a povinnosti jihlavských sladov-
níků. Tento dekret schválili a znovu 
potvrdili roku 1846. Roku 1848 byla 
zrušena robotní povinnost venkov-
ského obyvatelstva vůči vrchnosti.
 Velké změny jsou i v pivovarnictví. 
Přestává se věřit na kouzelnou moc 
bylinek a prosazuje se užívání teplo-
měru a hustoměru na měření pivní 
mladiny. 

Přechází se od vrchního kvašení 
na spodní a začínají se uplatňovat 
poznatky v chemii(F. O. Poupě).
 Rozvoj tovární výroby dovoluje vy-
rábět větší nádoby na výrobu piva, 
zavádějí se parní stroje na míchání 
rmutu a mletí sladu. Otcové města 
a podílníci ve čtyřech pivovarech se 
rozhodují založit pivovar nový.

 Nový pivovar se stavěl za městem, 
měl vlastní studnu, v sousedství var-
ny byl parní stroj a postupně byl stá-
le modernizován s vývojem techni-
ky:

1926 - 1929 nová kotelna
1927 - 1930 strojní chlazení
1930 jednoduchá varna na přímý 

otop s objemem mladinové pánve 
191 hl

1934 - 1935  postavená   budova   
spilky  a  do  roku   1938   postaveno   
18   betonových gebitovaných kádí o 
obsahu 150 – 165 hl.

1936 postavena vývěva na tažení 
zeleného sladu z humen na hvozd.

V letech 1920-1945 pracovalo v pi-
vovaře 70 lidí, pivovar měl dva páry 
koní a tři auta. Každý pracovník do-
stával denně 3 litry deputátního piva, 
které byly vykazovány na výplatních 
listinách a zdaňovány.

Po roce 1945 v květnovém osvobo-
zení dochází k odsunu německých 
obyvatel a pivovar propadá konfi ska-
ci.

Od 15. 6. 1945 rozhodnutím Okres. 
nár. výboru je na něj uvalena národní 
správa.

Správcem je jmenován Karel Kryš-
tůfek. Prodej piva v té době byl asi 
23000 hl. oproti roku 1944, kdy byl 
33000 hl. Docházelo k nedostatku su-
rovin a uhlí. Do roku 1948 zůstává za-
řízení téměř beze změny, protože zaří-
zení pivovaru kapacitně dostačovalo.

Po roce 1948 (únorové vítězství 
prac. lidu) začíná obrat v celém ná-
rodním hospodářství i v jihl. Pivova-
ru. 4. 7. 1948 se začleňuje jihlavské 
právovárečnictví v Jihlavě do národ-
ního podniku Znojemské pivovary. 
Poté se mění na Západomoravské pi-
vovary n.p. Znojmo. 20. 7. 1948 je zří-
zen národní podnik Horácké pivovary 
(HP) se sídlem v Havlíčkově Brodě.

Ke dni 1. 1. 1949 jsou HP a 10. 2. 
1949 povedena změna sídla z Havl. 
Brodu do Jihlavy. K tomuto datu tvo-
ří HP pivovar Jihlava, Třebíč. Havl.
Brod, Pelhřimov a Polná. 19. 5. 1949 
přičleněn pivovar Želetava, 23. 11. 
1949 začleněny též pivovary v Dol-
ních Královicích a Studené. 

K 1. 1. 1950 má podnik HP  n.p. Jih-
lava  provozovny,  pivovar Jihlava, Ha-
vl. Brod, Pelhřimov. Třebíč, Studená a 
Dolní Kralovice. 1. 7. 1951 jsou k HP 
přičleněny městské pivovary v Hum-
polci, Pacově a Třešti a k 1. 1 a 1952 
též družstevní pivovar v Dalešicích.

-lm-
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 Služby města Jihlavy, které provozu-
jí protialkoholní záchytnou stanici v 
kraji Vysočina, provedly vyhodnocení 
provozu za období 1. 1. 2009 – 30. 9. 
2009. Z hodnocení uvádíme:

Sledované statistické prvky:

1. Počet zachycených osob  - 798 
osob celkem 

697 osob mužského pohlaví 
101 osob ženského pohlaví

2. Počet opakovaně zachyce-
ných: 244 osob (1 osoba - 45 x zadr-
žená, 1 osoba - 32 x zadržená), jedná 
se o osoby, které byly opakovaně za-
chyceny během provozování protial-
koholní záchytné stanice SMJ. Tento 
počet není jenom za III. čtvrtletí roku 
2009, ale od doby instalace počítačo-
vého programu, který tuto statistiku 
zaznamenává, a to je od roku 2004.

 3. Žádost Policie ČR a nově od 1. 
1. 2009 Městských policií v kraji Vy-
sočina o umístění osob v PZS - 798 
osob

 4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob - 198 osob

(např. odděl. ARO, chirurgické, or-
topedické, interní, neurologie, psy-
chiatrie, traumatologie, oční, ORL, 
zdravotnická záchranná služba kraje 
Vysočina a další)

 5. Věková kategorie - zadržený 
musí dosáhnout minimálně 15 let 
(nižší věková kategorie se předává na 
dětské oddělení).

 Nejmladší zachycený za III. čtvrtle-
tí roku 2009 - 16 let

 Nejstarší zachycený za III. čtvrtletí 
roku 2009 - 81 let

 Nejvíce zachycených osob bylo ve 
věkové kategorii 41-50 let- 192 osob

 Průměrný věk zachycených osob 
41 roků

 6. Trvalé bydliště zachycených 
osob - kraj Vysočina

 Jihlava - 203
 Havlíčkův Brod - 83
 Pelhřimov - 101
 Třebíč - 100
 Žďár nad Sázavou - 138

 Trvalý pobyt zadržených osob z ji-
ných krajů - 119

 Cizí státní příslušníci - 54 (nejvíce 
Slovenská republika - 34) 

 Ostatní např. Bulharsko, Mongol-
sko, Moldavsko, Ukrajina, Litva, Bě-
lorusko,

Kazachstán, Polsko, Rumunsko, Ně-
mecko, Rakousko, Holandsko atd.

 7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob - 

 uveden zaměstnavatel - 205
 hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 203
 bez prac. poměru neevidován - 137
 studující - 13
 důchodce - 46
 důchodce částečný - 10
 invalidní důchodce - 70
 soukromý podnikatel - 6
 živnostník - 43
 neurčeno - 59
 státní zaměstnanec - 0
 mateřská dovolená - 3
 chovanec - 3 

Ze statistiky SMJ: Rok 2009 na záchytce
 8. Délka zadržení PZS (v hodi-

nách)
 na základě změny v zákoně už ne-

platí, že doba záchytu musí být mini-
málně 8 hodin, ale nově platí výklad: 
„Po odeznění klinických příznaků 
opilosti“. To znamená, že tato doba 
může být kratší než 8 hodin, pokud 
už zachycená osoba nejeví známky 
opilosti. Maximální délka záchytu 24 
hodin nadále zůstává.

 Podle stupně opilosti - měří se v 
promile alkoholu v krvi speciálním 
přístrojem - Alcotest DRÄGER 7410 
plus.:

 zkoušce podrobeno - 722 osob
 (u ostatních osob nebylo možné 

hodnoty změřit pro neschopnost ne-
bo nespolupracovaly)

 nejvyšší naměřená hodnota – 4,53 
promile

 nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 ho-
din 50 minut

 Průměrná doba zadržení osob v 
PZS byla 12 hodin 35 minut

 9. Cena za nocleh: 4000,- Kč 
(stejná pro cizince)

 pokud nezaplatí na místě, převezme 
takzvané „Uznání dluhu“ a má 14den-
ní lhůtu na zaplacení.

 Platby přímo na místě v hotovosti - 
62 osob  - 130.100,- Kč

686 osob zaplatilo - 0 ,- Kč
1 osoba zaplatila - 300,- Kč (300,-

Kč)
1 osoba zaplatila - 400,- Kč (400,- 

Kč)
24 osob zaplatilo - 500,- Kč  12.000,- 

Kč)
4 osoby zaplatily - 600,- Kč (2.400,- 

Kč)
2 osoby zaplatily - 700,- Kč    

(1.400,- Kč)
2 osoby zaplatily - 900,- Kč    

(1.800,- Kč)
19 osob zaplatilo - 1.000,- Kč  

(19.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.300,- Kč    

(1.300,-Kč)
3 osoby zaplatily - 1.500,- Kč    

(4.500,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.600,- Kč    

(1.600,- Kč)
13 osob zaplatilo - 2.000,- Kč   

(26.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.400,- Kč    

(2.400,- Kč)
2 osoby zaplatily - 2.500,- Kč    

(5.000,- Kč)
1 osoba zaplatila -   3.000,- Kč     

(3.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 3.500,- Kč     

(3.500,- Kč)
36 osob zaplatilo - 4.000,- Kč  

(144.000,- Kč)

10. Kapacita protialkoholní zá-
chytné stanice: 8 místností

z toho: 2 místnosti - 1x pevné lůžko
6 místnosti - v každé 2-3 mobilní 

lůžka

 11. Počet zaměstnanců PZS:  
5 lidí - odbornost Střední zdravot-

nická škola
4 pracovníci ve stálém pracovním 

poměru
1 pracovník na dohodu

 12. Lékaři: 
12 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař - 2 atestace 

(1-psychiatrie, 2-alkoholismus,toxi-
kologie)

 13. Minulost a současnost:
 od 1. 1. 2006 protialkoholní záchyt-

ná stanice v Jihlavě rozšířila svou ka-
pacitu ze stávajících čtyř na osm míst-
ností. Dvě místnosti jsou určené  pro 
zachycené ženy. Rozšířením záchytné 
stanice pro ženy se vyřešily dlouho-
dobé problémy s umísťováním opi-
lých žen, které musely být převáženy 
do měst jiných krajů. 

Díky nezbytným stavebním úpra-
vám se rozšířily stávající prostory.

Dalším krokem bylo zprovoznění 
kamerového systému. Celkové nákla-
dy na stavební úpravy a vnitřní vyba-
vení se pohybovaly kolem jednoho 
miliónu korun českých. 

Jihlavská protialkoholní stanice byla 
vyhodnocena v roce 2004 jako zaříze-
ní s nejnižšími náklady v ČR.

 SMJ provozují protialkoholní zá-
chytnou stanici od konce roku 1999. 
SMJ končila k 31. 3. 2009 smlouva o 
provozování PZS pro kraj Vysočina, 
který vyhlásil nové výběrové řízení. 
SMJ se do něj opět přihlásily a vyhrá-
ly, takže nyní provozují „staronově“ 
PZS v Jihlavě pro kraj Vysočina, a to 
od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2013. Změnil 
se také nově systém vymáhání po-
hledávek, který po zřizovateli kraji 
Vysočina převzal provozovatel SMJ. 
Když nám zachycené osoby nezapla-
tí přímo na místě a poté ani takzvané 
„Uznání dluhů“, vymáháme to od nich 
právní cestou. 

14. Přehled některých důvodů k 
přijetí do PZS Jihlava 

(období 1. 4.- 30. 9. 2009)

 veřejné pohoršení - 107  
 ohrožení vlastního života a zdraví - 

134
 ohrožení života a zdraví jiných osob 

- 4  
 řidič pod vlivem alkoholu - 34 
 násilí vůči jiným osobám fyzické i 

slovní napadení - 45
 násilí vůči rodinným příslušníkům 

fyzické i slovní napadení - 33
 trestná činnost - 12 
 ohrožení BESIP - 11
 pokus nebo vyhrožování sebevraž-

dou - 4
 poškozování cizí věci - 10 
 přestupek proti občanskému sou-

žití 
 rušení nočního klidu - 5
 agrese při ošetření - 5 
 agrese proti zdrav. pracovníkům 

RZP - 1
 agrese proti Policii ČR 
 ohrožování veřejného pořádku 
 zneužití tísňového volání  
 agrese proti Městské policii - 1
 přestupkové jednání - 26
 ničení majetku - 13
 trestná činnost - 12

 15. Statistika:
 rok 2006 - celkem 923 osob
                                     854 - muži
                                        69 - ženy

 rok 2007 - celkem 1083 osob
                                        976 - muži
                                         107 - ženy 

 Rok 2008 - celkem 1086 osob
                                         957 - mužů
                                         128 - ženy
1 - osoba během záchytu zemřela 
(muž).                                                 -lm-

 V měsíci září proběhlo fi nále letoš-
ního ročníku tradiční soutěže Cyklis-
ta Vysočiny. Akce, do které se zapoji-
lo téměř 250 soutěžících, vyvrcholila 
v Nové Říši a jejím okolí. Na zabez-
pečení soutěže se mimo naší městské 
policie podílela také Městská policie 
Havlíčkův Brod a Vyšší policejní ško-
la Ministerstva vnitra v Jihlavě. 

 Městská policie se zúčastnila Dne 
s policií, který proběhl na letišti 
Henčov a na Masarykově náměstí 
v Jihlavě. Strážníci předváděli obča-
nům vybavení a výstroj, kterou jsou 
vybaveni. 

 V uplynulém období bylo prove-
deno ve spolupráci s Policií ČR ně-
kolik kontrol restaurací a diskoték 
se zaměřením na podávání alkoho-
lu. Na základě oznámení byl zadržen 
muž, který řídil vozidlo pod vlivem 
alkoholu. Strážníci zajišťovali otevře-
ní bytu, ve kterém byla osoba vyšší-
ho věku se závažnými zdravotními 
problémy. Byla zadržena žena, která 
se dopustila vloupání do několika 
zaparkovaných vozidel. Byly zadrže-
ny dvě osoby, po kterých bylo vyhlá-
šeno celostátní pátrání. 

 V říjnu se strážníci zaměřili na cho-
vatele psů. Na jihlavských sídlištích 
byly prováděny kontroly, při kterých 
strážníci kontrolovali znečišťování 

Mladiství vandalové opět škodili
veřejného prostranství a placení po-
platků ze psů. 

 Ve spolupráci s policisty byli za-
drženi zloději, kteří kradli železný 
šrot z areálu sběrny na Bedřichově. 
Strážníci řešili fyzické napadení re-
vizora dopravního podniku černým 
pasažérem. Byly nalezeny dvě osoby, 
po kterých bylo vyhlášeno policií pá-
trání. 

 Na náměstí Svobody se podařilo 
zadržet cizího státního příslušníka, 
který řídil vozidlo pod vlivem alko-
holu. Svojí jízdou způsobil poškoze-
ní lampy veřejného osvětlení v ulici 
Divadelní a z místa se pokusil odjet. 
Strážníci ho zadrželi a při dechové 
kontrole bylo zjištěno, že muž má 
v krvi 3,9 promile alkoholu. 

 Na dopravním hřišti byla zadržena 
trojice mladistvých, kteří zde vyvra-
celi instalované dopravní značky. Při 
následně provedené dechové kon-
trole bylo zjištěno, že mladíci ma-
jí v krvi až 1,68 promile alkoholu. 
Vzhledem k jejich věku a způsobené 
škodě byli zadržení předáni k další-
mu šetření Policii ČR.   

Městská policie asistovala při za-
jištění bezpečnosti dopravy na Hav-
líčkově ulici, kde došlo k propadnutí 
vozovky.                                                 -lm-
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Novodobá historie Jihlavy po sametové revoluci vynesla do čela samospráv 

demokraticky zvolené zástupce. Nejinak tomu bylo také v Jihlavě. Tito zá-
stupci se rozhodli ocenit různými cenami významné občany obcí a měst. V 
přehledu níže uvádíme oceněné občany Cenou Rady města Jihlavy, Cenou 
města Jihlavy a čestným občanstvím. Vzhledem k množství oceněných uvá-
díme jmenované od roku 2000, čestné občany uvádíme od roku 1989.

Cena Rady města Jihlavy - r. 2001

r. 2002

r. 2003

r. 2004

r. 2005

r. 2007

r. 2008

Cena města Jihlavy - r. 2000 

r. 2001

r. 2002

Robert HILDEMANN (1933) - Cena města Jihlavy za celoživotní trenérskou 
práci v oblasti sportu - basketbale. 

 
Marie HÜBNEROVÁ - in memoriam - Cena města Jihlavy u příležitosti ne-

dožitých 80 let za celoživotní sportovní činnost v oblasti házené. 
 
Stanislav NEVESELÝ (1936) - Cena města Jihlavy za rozvoj ledního hoke-

je v Jihlavě. 
 
Miloslav PEŠEK (1927) - Cena města Jihlavy za rozvoj sportu v Jihlavě. 
 
Thea WELTNER - in memoriam (1917 - 2001) - Cena města Jihlavy za 

umělecký přínos a odkaz městu Jihlavy. 
 
MUDr. Vlasta JINDŘICHOVÁ (1921) a PhDr. Antonín JINDŘICH (1921 - 

2002) - in memoriam - Cena města Jihlavy za umělecký přínos a odkaz měs-
tu Jihlava. U Dr. Jindřicha in memoriam.                        (Pokračování na str. 29) 

Oldřich HÁJ - in memoriam - Cena Rady města Jihlavy za celoživotní tre-
nérské zásluhy a úspěchy v plavání. 

Jaroslav PITNER (1926) - Cena Rady města Jihlavy u příležitosti 75. naro-
zenin, za celoživotní trenérské úspěchy v ledním hokeji. 

 
PhDr. Zdeněk JAROŠ (1941) - Cenu Rady města Jihlavy u příležitosti 60. 

narozenin, za významnou práci historika v Muzeu Vysočiny a popularizaci 
historie města Jihlavy. 

 
Klub českých turistů Čeřínek Jihlava - Cena Rady města Jihlavy za dlou-

holetou společenskou činnost a propagaci města Jihlavy a okolí. 
 
Josef AUGUSTA (1946) - Cena Rady města Jihlavy za celoživotní sportov-

ní a trenérské úspěchy a reprezentaci města Jihlavy v ledním hokeji.

Ludmila KLUKANOVÁ (1936)  - Cena Rady města Jihlavy za významnou 
celoživotní literární činnost. 

 
PhDr. Karel KŘESADLO (1944)  - Cena Rady města Jihlavy za celoživotní 

významnou práci v archivnictví a publikační činnost věnovanou městu Jihla-
va. 

 
Miloslav BRTNÍK (1928) - Cena Rady města Jihlavy za nepřehlédnutelnou 

celoživotní práci v oblasti folkloru. 
 
Stanislav POJER (1931) -  Cena Rady města Jihlavy za celoživotní výtvar-

nou činnost u příležitosti 70. narozenin. 
 
Jana PROCHÁZKOVÁ (1944) - Cena Rady města Jihlavy za dlouhodobou 

péči o rozvoj vztahů mezi městy Jihlava a Purmerend. 

Organizační výbor výstavy OSTROPA 2003 - Cena Rady města Jihlavy za 
uspořádání II. česko-německé fi latelistické výstavy Ostropa 2003 a výraznou 
propagaci města Jihlavy a okolí. 

 
Hana ČERVINKOVÁ (1948) - Cena Rady města Jihlavy za podíl na rozvoji 

kultury ve městě Jihlava. 

Antonín KALÁB (1925) - Cena Rady města Jihlavy za dlouholetou oběta-
vou a velmi prospěšnou činnost v důchodcovském a seniorském hnutí v  Jih-
lavě i v kraji Vysočina. 

 
Dr. Ing. arch. Jaroslav HUŇÁČEK (1961) - Cena Rady města Jihlavy za 

architektonický přínos městu Jihlava a zvláště za projekt budovy Krajského 
úřadu kraje Vysočina, který byl oceněn prestižní cenou „Stavba roku 2003 v 
České republice“. 

 
Miroslav HLOUCH (1924) - Cena Rady města Jihlavy za dlouholetou obě-

tavou a velmi prospěšnou činnost v důchodcovském a seniorském hnutí v 
Jihlavě. 

Mgr. Tomáš ŠÁRIK (1975) - Cena Rady města Jihlavy za významné spor-
tovní úspěchy v roce 2004 v silovém trojboji. 

 
Ludvík KŘIŠŤÁL (1970) - Cena Rady města Jihlavy za záchranu lidského 

života v r. 2005. 

Žofi e KABELKOVÁ  (1983) - Cena Rady města Jihlavy za originalitu a in-
terpretaci vlastní hudební tvorby v oblasti akustické hudby přesahující hrani-
ce města Jihlavy 

 

Jarmila KALINOVÁ  (1953)  a Zdeněk NOSEK  (1957) - Cena Rady města 
Jihlavy za významný sportovní a trenérský úspěch v r. 2006 – postup Škol-
ního sportovního klubu při ZŠ Jihlava, Demlova 32 do I. ligy volejbalových 
juniorek.

David ZIKMUND - Cena Rady města Jihlavy za záchranu života.
 
Jiří STEJSKAL - Cena Rady města Jihlavy za záchranu života.
 
Marie BOHUŇOVSKÁ a kolektiv (1955) - Cena Rady města Jihlavy za vý-

razný počin - vydání knihy a stejnojmenného dokumentu „Zaváté šlépěje“ o 
pohnutém údělu sochaře Jaroslava  Šlezingera. 

 
MgA. Marek HOVORKA (1980) - Cena Rady města Jihlavy za organizaci 

11. Mezinárodního festivalu dokumentárního fi lmu v Jihlavě a vzornou re-
prezentaci města Jihlavy v oblasti fi lmové tvorby v Evropě i ve světě.

 
Mgr. Petr KUBICA (1973) - Cena Rady města Jihlavy za organizaci 11. Me-

zinárodního festivalu dokumentárního fi lmu v Jihlavě a vzornou reprezentaci 
města Jihlavy v oblasti fi lmové tvorby v Evropě i ve světě.

 Jaroslav HOLÍK - Cena města Jihlavy za významnou propagaci města v ob-
lasti sportu (úspěšnou trenérskou práci v 1. DZ lize ledního hokeje v sezóně 
1999/2000 a za úspěchy dosažené na Mistrovství světa juniorů ve Švédsku). 

Organizační tým akce Gustav Mahler 2000 & Jihlava - Cena města Jihlavy 
za uspořádání oslav 140. výročí narození Gustava Mahlera a 130. výročí jeho 
prvního veřejného koncertu. 

 
Ing. Vladislav JIROUŠEK a kolektiv pracovníků ZOO Jihlava - Cena měs-

ta Jihlavy za chovatelské úspěchy ZOO ve světě. 
 
PhDr. Pavel JIRÁK a Campanula - Cenu města Jihlavy PhDr. Pavlu Jirá-

kovi a pěveckému sdružení Campanula za celkové vítězství v kategorii smí-
šených sborů a získání ocenění Zlaté pásmo na Pražských dnech sborového 
zpěvu 2000. 

 
Robin PARKAN (1981) - Cena města Jihlavy za sportovní úspěch – zisk ti-

tulu Mistr světa pro ČR v družstvech v kuželkách. 
 
Jaroslav BULANT (1964) - Cena města Jihlavy za sportovní úspěchy v te-

nisu – zisk titulu Mistr Evropy v kategorii nad 35 let v r. 1999 a zisk titulu  
Mistr světa v kategorii nad 35 let v roce 2000. 

Milada VÁVROVÁ (1921) - Cena města Jihlavy za knihu Vojáci v sukních, 
s přihlédnutím k další  literární tvorbě. 

 
Jiří ŠMRHA (1939) - Cena města Jihlavy za zásluhy o zřízení krajské struk-

tury ČSTV s přihlédnutím k celoživotnímu přínosu v tělovýchově a sportu. 
 
Leoš FRIEDL (1977) - Cena města Jihlavy za významný sportovní úspěch 

v roce 2001 – vítězství ve Wimbledonu ve smíšené čtyřhře. 
 
Jiří SMEJKAL (1948) - Cena města Jihlavy za významné sportovní úspě-

chy v rybolovné technice. 

r. 2003
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r. 2004

r. 2005

r. 2006

r. 2007

r. 2008

r. 2003
Jindřich RYCHETSKÝ (1926) - Cena města Jihlavy za celoživotní badatel-

skou činnost a významný přínos mahlerovské tradici v  Jihlavě. 
 
Ing. Jan KODAY (1920) - Cena města Jihlavy za celoživotní propagaci pří-

rodních a historických krás Jihlavska. 
 
Miloš STRÁNSKÝ (1938) - Cena města Jihlavy za celoživotní práci věnova-

nou Horáckému divadlu a občanům města Jihlavy. 
 
Klub přátel staré Jihlavy - Cena města Jihlavy za významnou publikační a 

přednáškovou činnost a podíl na záchraně historického dědictví města Jihla-
vy.

(Pokračování ze str. 28)

Horácký soubor písní a tanců Vysočan (1954)  - Cena města Jihlavy za 
výchovu mládeže v duchu lidových tradic, trvalou propagaci písní, tanců a 
zvyků Horácka a za důstojnou reprezentaci města Jihlavy v České republice i 
v zahraničí u příležitosti 50. výročí založení souboru. 

 
Antonín OTAVA (1932)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos v oblas-

ti knihkupectví a podíl na rozvoji města Jihlavy na úseku péče o kulturu ve 
vztahu k historickému dědictví. 

 
MUDr. Ivan ČINČERA (1933) - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos 

v oblasti zdravotnictví a významný podíl při rozvoji města Jihlavy. 
 
František DÖRFL (1934)  - Cena města Jihlavy u příležitosti 70. narozenin, 

za celoživotní dílo a přínos Jihlavě v oblasti výtvarnictví. 
 
ak. mal. Josef BULANT (1923)  - Cena města Jihlavy za celoživotní dílo a 

přínos Jihlavě v oblasti výtvarnictví. 
 
Robert BIRNBAUM (1929)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos a 

práci v oblasti sportu v Jihlavě. 
 
Marie  a Jiří JANISCHOVI (1936, 1926) - Cena města Jihlavy za celoživot-

ní přínos pro sport v Jihlavě. 
 
Miloš RAVEANE (1924)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos pro 

sport v Jihlavě. 
 
Mg.Ph. František SRDÍNKO – in memoriam  - Cena města Jihlavy za vý-

znamný podíl na rozvoji turistiky na Jihlavsku. 

Ing. Jan NOVOTNÝ (1934) - Cena města Jihlavy za celoživotní činnost 
v oblasti sportu jak v trenérské oblasti, tak v aktivní organizační činnosti 
v basketbalu v Jihlavě. 

 
Ivan LYSA (1944)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos pro sport, 

především trenérskou práci ve volejbale u příležitosti životního výročí 60 let. 
 
Zdeněk KRČÁL (1957) - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos pro 

sport, především trenérskou a organizační práci v jihlavském plavání a práci 
s mládeží. 

 
Miloslav ŠMAHEL (1929)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos pro 

jihlavské atletické hnutí, zejména trenérskou a funkcionářskou práci. 
 
Miloslava BOČÁNKOVÁ (1927) - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos 

sportu v Jihlavě – krasobruslení a zejména dlouholetou funkcionářskou čin-
nost v tenise. 

 
Mgr. Zdeněk ÜBERHUBER (1937)  - Cena města Jihlavy za celoživotní pří-

nos sportu v Jihlavě, zejména v trenérské a funkcionářské práci v basketbalu. 
 
Jan HRBATÝ (1941)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos pro sport, 

dlouholetou reprezentaci Jihlavy a rozvoj ledního hokeje. 
 
ak. sochař Jaroslav ŠLEZINGER - in memoriam  - Cena města Jihlavy za 

zhotovení významných památníků a sochařských děl pro město Jihlava a re-
gion u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. 

 
Karel POLÁK (1919)  - Cena města Jihlavy za obnovení a organizování Jih-

lavského havířského průvodu, podíl na rozvoji kultury ve městě v 60. letech a 
aktivní přínos pro seniorské hnutí v Jihlavě. 

Oldřich VÁVRA  - in memoriam  - Cena města Jihlavy za zrození nápadu 
založení a zřízení zookoutku v údolí říčky Jihlávky a za založení a dlouholeté 
působení ve Vávrově skupině propagující hudbu Latinské Ameriky. 

 
Jindřich WEISS (1921)  - Cena města Jihlavy za vybudování zookoutku v 

údolí říčky Jihlávky a jeho vedení v počátcích. 
 
PhDr. Alena JAKUBÍČKOVÁ  (1953)  - Cena města Jihlavy za reprezentaci 

města Jihlavy, tlumočnickou a překladatelskou činnost, aktivní podíl při rea-
lizaci odkazu Gustava Mahlera a prohlubování zahraničních vtahů s partner-
skými městy Jihlavy. 

Miloš RYCHETSKÝ (1934)  - Cena města Jihlavy za celoživotní práci s dět-
mi a mládeží v oborech výtvarných a pěveckém v oblasti kultury, za aktivní 
podíl při trenérské práci v krasobruslení v oblasti sportu a za jeho celoživotní 
pedagogickou práci. 

 
Eva ČURDOVÁ  (1938)  - Cena města Jihlavy za dlouholetou vynikající 

práci na poli neprofesionálního divadla a reprezentaci města Jihlavy. 
 
Jindřich BOŠKA  (1931) - Cena města Jihlavy za celoživotní dílo v oblasti 

výtvarného umění u příležitosti 75. narozenin. 
 
Antonín ZÁSTĚRA  (1921)  - Cena města Jihlavy za celoživotní význam-

nou činnost v oblasti folkloru a lidových tradic Horácka, za dlouholetou di-
vadelní činnost na poli amatérského divadla u příležitosti 85. narozenin. 

 
František ZÁSTĚRA  (1921)  -  in memoriam  - Cena města Jihlavy za ce-

loživotní přínos v oboru amatérského divadla, výtvarného umění a přede-
vším loutkového divadla u příležitosti nedožitých 85. narozenin. 

 
Ludmila KLUKANOVÁ  (1936)  - Cena města Jihlavy za celoživotní publi-

kační a literární činnost celonárodního formátu u příležitosti 70. narozenin. 
 
Hana a Josef MÁLKOVI  (1948 a 1950)  - Cena města Jihlavy za dlouhole-

tou práci v oblasti výuky společenského tance  pro mladou i starší generaci, 
pořádání společenských akcí a výchovnou činnost  v oblasti společenského 
chování mladé generace. 

 
Michael JUNÁŠEK  (1942)  - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos di-

vadelní kultuře spjatý s hereckou i režijní činností nad rámec města Jihlavy. 
 
Imrich KOČKA  (1937)  - Cena města Jihlavy za celoživotní činnost v oblas-

ti sportu jak v trenérské práci, tak v aktivní funkcionářské činnosti v zápasu. 
 
Miloš DEDERA  (1956)  - Cena města Jihlavy za dlouholetý přínos sportu 

a reprezentaci Jihlavy v bezmotorovém létání u příležitosti jeho životního ju-
bilea 50 let. 

 
Leo MATĚJKA  (1933)  - Cena města Jihlavy za rozvoj sportu v Jihlavě. 

Pavel OBDRŽÁLEK  (1914)  -  in memoriam  - Cena města Jihlavy za ce-
loživotní práci v oblasti školství a dlouholetou aktivní  práci v tělovýchově a 
sportu v Jihlavě. 

 
Robert KONOPÁSEK  (1920)  - in memoriam  - Cena města Jihlavy za ce-

loživotní přínos v kulturním životě města Jihlavy v oboru pěveckém, taneč-
ním, hudebním i divadelním spjatý s režijní činností a za práci se staršími ob-
čany. 

 
Mgr. Antonín NOSEK (1935)  - Cena města Jihlavy za celoživotní umělec-

ký přínos v oblasti hudby. 
 
Mgr. Petr ŠANDERA  (1941)  - Cena města Jihlavy za celoživotní kompo-

ziční tvorbu spojenou s výchovou dětí k hudbě. 
 
Mgr. Zdeněk DRYŠL  (1939)  - Cena města Jihlavy za celoživotní umělecký 

přínos v oblasti kultury v oboru divadelním. 
 
Dr. Ing. arch. Jaroslav HUŇÁČEK  (1961)  - Cena města Jihlavy za pří-

kladné a citlivé architektonické řešení rekonstrukce historických budov jih-
lavské radnice.

Míla DOLEŽELOVÁ - in memoriam (1922)
Cena města Jihlavy za kulturní přínos v oblasti výtvarného umění - monu-

mentální malby nad rámec působnosti v ČR.              
(Dokončení na str. 30)
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Starostové města
 Jihlavy od roku 1989

Předsedové MNV

Ocenění občané města

Čestné občanství města Jihlavy
udělené po roce 1989

r. 2008
(Dokončení ze str. 29)

Miloslav BRTNÍK (1928) -Cena města Jihlavy za celoživotní práci pro za-
chování lidových tradic na Horácku  a vydání knih „Zpěvník horáckých písní 
po lidech sebraných“ a „Jaký kroj, tak se stroj“ u příležitosti významného ži-
votního jubilea 80 let.

 
Prof. Alfred HABERMANN - in memoriam (1930-2008)- Cena města Jih-

lavy za celoživotní pedagogickou činnost a práci v oblasti uměleckého kovář-
ství a šíření této myšlenky po celém světě.

 
Ing. Ivan BOHATÝ (1938) - Cena města Jihlavy za dlouholetou činnost v 

oblasti značení turistických tras u příležitosti 70. narozenin.

PhDr. František HOFFMANN  - za celoživotní archivářskou, badatelskou a 
publikační činnost, věnovanou převážně městu a okresu Jihlava  - čestné ob-
čanství uděleno 7. 2. 2000. 

 
ak. mal. Gustav KRUM (1924) - za celoživotní výtvarnou činnost věnova-

nou městu Jihlava  - čestné občanství uděleno 15. 5. 2000. 
 
Antonín ŠTĚPÁNEK (1920 - 2005) - za celoživotní činnost, která vedla i k 

založení okresní pobočky Konfederace politických vězňů a vztyčení Památ-
níku popraveným v 50. letech  - čestné občanství uděleno 15. 5. 2000. 

 
Theo van DAM  /starosta partnerského města Purmerendu/ - akt poděko-

vání za dosavadní spolupráci a vyjádření spokojenosti s desetiletým vývojem 
vztahu Jihlavy a Purmerendu. Čestné občanství uděleno 6. 11. 2001. 

Gustav MAHLER - in memoriam (1860-1911)
- cenu udělili zastupitelé města skladateli a dirigentovi Gustavu Mahlerovi 

za celoživotní dílo. 

Starostové

Došlo po uzávěrce - Kulturní a sportovní akce

Krátce

Karel Havlíček   1985 – 1990 
Daniela Brodská                    1990 (28. 2. – 5. 12.) 

Daniela Brodská                    1990 – 1991
Ing. František Dohnal  1991 – 1998  (KDU-ČSL)
Ing. Vratislav Výborný 1998 – 2002  (ODS)
   2002 – 2004 (do září) (ODS)
Vladimír Hink (od října) 2004 – 2006     (ODS)
Ing. Jaroslav Vymazal 2006 – dosud  (ODS)
Od 1. 1. 2001 se užívá ozn. primátor

r. 2009
Ak. mal. Eva ČINČEROVÁ - in memoriam (1943-2005)  - Cena města Jih-

lavy za celoživotní dílo a přínos Jihlavě v oblasti výtvarné umělecké činnosti 
- grafi ky.

Ak. mal. Josef KOS (1932) - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos za 
zviditelňování Jihlavy a celé Vysočiny prostřednictvím výtvarného díla.

Jaroslav PITNER - in memoriam (1926-2009) -  Cena města Jihlavy za 
dlouholetou trenérskou činnost v hokejovém klubu Dukla Jihlava a v národ-
ním mužstvu československého ledního hokeje.

 Střední škola obchodu a služeb 
v Jihlavě zapojuje žáky základních, 
středních i vysokých škol do fotogra-
fi cké soutěže EKOOKO Vysočiny. 
Zapojit se může také veřejnost.

 Soutěžit se bude ve dvou kategori-
ích do 15 let a nad 15 let. Uzávěrka 
soutěže je 10. 1. 2010 a vyhodnoce-
ní proběhne koncem února s násled-
nou výstavou s vernisáží ve vestibulu 
krajského úřadu.

  „Tímto projektem bychom chtěli 
„probudit“ nejen studenty, ale i širokou 

veřejnost, aby nebyli lhostejní k tomu, 
co se v jejich okolí děje. Dát jim mož-
nost vyjádřit svůj názor na tak závaž-
né téma, které se dotýká každého z nás 
– příroda nepatří nám lidem (i když 
mnozí si myslí opak), ale my patříme 
přírodě,“ řekla organizátorka projek-
tu Lucie Růžičková.

 Bližší údaje k soutěži najdete na 
www.ssos-ji.cz a stránkách Horácké-
ho fotoklubu Jihlava, který nad sou-
těží převzal záštitu 
(www.volny.cz/hfj ).                       -lm-

Fotosoutěž EKOOKO startuje

 Vážení přítomní,

 ve středu 28. 10. si připomínáme, 
že před 91 lety České království, sou-
část Rakouska-Uherska, nahradil nový 
státní útvar - Československá republi-
ka. K oslavě tohoto výročí patří neod-
myslitelně i jméno muže, který se řadí 
k největším postavám naší historie - 
Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk 
vědec, politik, pedagog, humanistický 
myslitel, ale především velká mravní 
autorita a symbol demokracie. 

 O nadčasovosti a aktuálnosti jeho 
přístupu k politice svědčí například 
tyto myšlenky: „Demokracie je disku-
se. Bez osobní odpovědnosti a odvahy 
nelze dělat politiku opravdovou, demo-
kratickou a lidovou.“ Tento rok bohu-
žel ukázal, že mnozí politici si toho ne-
jsou vědomi a svými nezodpovědnými 
rozhodnutími snižují kredit České re-
publiky v Evropě a zhoršují podmínky 
pro řešení ekonomické krize.

 Letos  si  také připomínáme 20 let 

od zhroucení komunistického režimu; 
naše vlast se opět stala svobodnou. K 
upevnění svobody, bezpečnosti, roz-
voji ekonomiky a naplnění  principů 
demokracie byla uskutečněna řada vý-
znamných kroků, jako jsou odsun oku-
pačních vojsk, členství v NATO a Ev-
ropské unii, zahrnutí do Shengenského 
prostoru a přijetí mnoha reformních 
opatření. 

 Hektická doba 20 let renesance de-
mokracie s sebou nese i mnohé omyly 
a pochybení, které k revoluční přeměně 
zákonitě patří. Jak se ukázalo, největší 
devastaci zanechal komunistický tota-
litní režim v oblasti morálky a etiky.

 Snažme se o to, abychom Českou re-
publiku, svou vlast, předali dalším ge-
neracím v dobrém stavu a aby pro ně 
slovo vlast mělo pevný význam.  

 Děkuji za pozornost.

 Primátor Jihlavy 
 Jaroslav Vymazal

Z projevu primátora 
k oslavám vzniku ČR

POČÁTKEM TOHOTO týdne se odehrálo setkání u příležitosti výročí vzniku 
samostatného československého státu u sousoší Zaváté šlépěje na Ústředním hřbi-
tově za účasti vedení města.                                                                 Foto: archiv NJR 

25. 10. v 8.30
SOUTĚŽNÍ AEROBIK PRO DĚTI OD 7 DO 16 LET
Sportovní hala TJ Start Jihlava na ul. Romana Havelky v Jihlavě. Prezentace 

od 8.30 hod. 
SAHAJA YOGA 
Kurzy meditační jógy pro širokou veřejnost se konají

každé pondělí od 18 hod. v DDM, Brněnská ul. č. 46 (3. poschodí - v klubu 
Macík).                                                                                                                              -lm-

Obchodní centrum City Park oslavilo své první výročí existence. Na ví-
kend byly připraveny v obchodním areálu různé akce, např. vystoupila mo-
derátorka a zpěvačka Gábina Partyšová a zpěvák Petr Kolář.                         -lm-
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kulturní středisko Zámek Polná

začátek: 19.00 hodin, vstup: 89,- Kč, na místě + 50,- Kč  

kulturní středisko Zámek Polná

začátek: 20.00 hodin
vstup: 270,- Kč, na místě + 50,- Kč  

kulturní středisko Zámek Polná

začátek: 19.00 hodin, vstup: 230,- Kč, na místě + 50,- Kč 

Kulturní středisko Zámek Polná 
program

www.parolaart.cz                                                                                www.jihlavske-listy.cz

13. 11.     CHINASKI 
        Klubový speciál 2009

14. 11.    Divadýlko Paravánek: O PALEČKOVI

  6. 11.    "TO VŠECHNO ODNES ČAS" 
                   - hudebně zábavný pořad k nedožitým 77. narozeninám Waldemara Matušky

městské kino Polná
začátek: 15.00 hodin, vstup: 50,- Kč  

14. 11.    Travesti show  

        SCREAMERS

kulturní středisko Zámek Polná, začátek: 20.00 hodin

kulturní středisko Zámek Polná, začátek: 20.00 hodin

20. 11.    ROCKOVÁ NOC 
        s MORAVOU, LADY KATE, STAR WAY

  5. 12.     MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA se skupinou ROCKLE

Předprodeje: JIHLAVA - Inzerce Jihlavských listů, Fritzova 34, tel.: 567 578 007, možno i na dobírku.
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Příprava projektů IPRM na rozvoj
okrajových částí města

    V současné době probíhají 
přípravné práce na dvou pro-
jektech zaměřených na rege-
neraci a rozvoj veřejných pro-
stranství v okrajových částech 
města. Tyto projekty budou 
součástí Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města Jih-
lavy, jehož předmětem je mimo 
jiné regenerace a revitalizace 
veřejných prostranství v centru 
i ostatních částech města, a mě-
ly by být podpořeny z prostřed-
ků Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod. 
Pro regeneraci veřejných pro-
stranství v letech 2010 a 2011 byly s ohledem 
na podmínky dotačního programu vybrány části 
města Pávov a Pístov. 

     Projekt „Regenerace veřejných prostranství v 
části města Jihlava – Pávov“ spočívá v celkové re-
generaci veřejných prostranství ve Starém i Novém 
Pávově, která zahrnuje vybudování nového chod-
níku včetně odvodnění, bezbariérové úpravy za-
stávky MHD a výstavby kontejnerového stání při 

hlavní silnici v Novém Pávově. Na tento chodník 
na jihu naváže relaxační plocha, v rámci které bu-
de vybudován chodník, osazeny lavičky a provede-
ny související parkové úpravy. V nedaleké západní 
části bude oblast nové zástavby doplněna o chybě-
jící veřejné osvětlení a kontejnerové stání. 

     Ve Starém Pávově bude regenerován stávající 
parčík a přiléhající veřejné prostranství, jehož sou-
částí bude také vybudování dětského hřiště, kon-
tejnerového stání a bezbariérová úprava přiléhající 

zastávky MHD. V současnosti 
se zpracovává projektová do-
kumentace, realizace projektu 
se předpokládá v roce 2010 a 
předpokládané náklady se od-
hadují na 7 mil. Kč.

 Další projekt „Regenerace 
veřejných prostranství v části 
města Jihlava – Pístov“ bude 
řešit celkovou regeneraci návsi 
v Pístově včetně vybudování 
nového chodníku a zpevně-
ných ploch, veřejného osvět-
lení a souvisejících parkových 
úprav. Součástí projektu je 
také vybudování dětského a 

sportovního hřiště (v prostoru nad požární nádr-
ží), kontejnerového stání a bezbariérová úprava 2 
stávajících zastávek MHD. Obě hřiště jsou v dosa-
hu nově vybudované cyklostezky R01 vedoucí do 
Pístova. V současnosti je zpracovávána projektová 
dokumentace, realizace projektu se předpokládá v 
roce 2011 a celkové stavební náklady se předběžně 
odhadují ve výši cca 8 mil. Kč. 

(Z podkladů ORM připravil  -lm-)

PARČÍK ve Starém Pávově, kde má vznik-
nout dětské hřiště.

CELKOVOU regenerací by měla v roce 2011 
projít také náves v Pístově.
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JIHLAVA - Jako den a noc se lišily 
výsledky druholigových fotbalistů FC 
Vysočina v měsíci říjnu. Ve čtyřech 
utkáních dvakrát zvítězili, zazname-
nali stejný počet porážek a shodné 
skóre jedenáct ku jedenácti.

Venkovní ostuda
Jihlavané zahajovali říjen duelem na 

půdě posledních Vítkovic. Po před-
cházející domácí bezgólové remíze s 
Opavou šlo o ideální šanci získat zpět 
ztracené body. Jenomže Severomora-
vané překvapili snad všechny tuzem-
ské fotbalové sázkaře, když favorita z 
Vysočiny, kterému se na tamní půdě 
dlouhodobě nedaří, přehráli 3:2. „Ne-
omluvitelná a zbytečná prohra,“ zlobil 
se trenér Luboš Urban.

Lodivod FCV nebyl spokojen s vý-
konem svěřenců ani v následném 
domácím vítězném mači s juniorkou 
Sparty Praha (3:2). Vysočina dva-
krát vedla rozdílem dvou branek, ale 

nakonec se strachovala o výsledek. 
„Bláznivý zápas, který se líbil divákům, 
ale mně ne. Udělali jsme dvě zbytečné 
chyby. Měli jsme s noblesou vyhrát roz-
dílem dvou tří gólů,“ dodal kouč.

To Luboš Urban zdaleka netušil, co 
čeká jeho družinu na sokolovském 
trávníku. Letos na jaře si tam Jihlava 
prakticky prohrála postup do nejvyš-
ší soutěže, když ještě pod taktovkou 
Slováka Karola Marka utrpěla debakl 
0:5. Podzimní výsledek bohužel ne-
byl o moc milosrdnější. Fotbalisté ve 
žluto-modrých dresech podali ostud-
ný výkon a odvezli si výprask 1:5.

„Za výkon by se měli hráči stydět a 
omluvit se všem lidem, kteří jihlavský 
fotbal fi nancují, podporují a fandí mu,“ 
nebral si trenér servítky.

Vedení klubu logicky reagovalo po-
kutami, respektive důraznými poho-
vory se všemi členy kabiny, včetně re-
alizačního týmu. „Měl jsem pohovor s 
trenérem i sportovním manažerem (Jo-

sef Jinoch - pozn. red.). Dostali za úkol 
udělat maximum pro to, aby A-tým na-
sbíral ve zbývajících podzimních utká-
ních maximální počet bodů,“ nechal se 
slyšet ředitel FCV Zdeněk Tulis.

Důrazné domluvy měly okamžitý 
efekt. Vysočina vzápětí doma rozstří-
lela poměrem 5:1 Čáslav, loňskou šti-
ku druhé ligy. „Znovu jsme měli špatný 
začátek, ale naštěstí zbývalo do konce 
utkání dost času na obrat. Jsem spoko-
jen. Byli jsme silní ve vzduchu,“ reago-
val Urban.

Bosenský kanón
Těšně před zářijovým koncem pře-

stupního termínu dorazila do krajské-
ho města Vysočiny avizovaná ofen-
zivní posila, devatenáctiletý bosenský 
forward Muris Mešanovič. Host z 
Jablonce se uvedl náramně. Vítko-
vicím i rezervě Sparty nastřílel po 
dvou brankách a jednou se trefi l i do 
čáslavské sítě. Ve čtyřech soutěžních 

mačích tak nasbíral úctyhodných pět 
zásahů.

„Je to zásluha spoluhráčů. Dostávám 
výborné přihrávky. Jsem v Jihlavě spoko-
jený, kluci a lidé z vedení mě bez problé-
mů přijali mezi sebe,“ řekl Mešanovič.

Výměna stráží
Už tři gólmani strážili na podzim 

jihlavskou bránu. Do zmíněného 
střetnutí ve Vítkovicích byl neotřesi-
telnou jedničkou Václav Winter. To-
ho ale vyřadilo zranění, a tak musel 
mezi tyče náhradník Marcel Krajíček. 
Ovšem v základu vydržel jen dvě ko-
la. Od Sparty a Sokolova inkasoval 
dohromady sedm gólů, tudíž násle-
dovala druhá změna: proti Čáslavi 
chytal Martin Štěpanovský, opora tře-
tiligové zálohy.

Sázka na mládí přinesla kouči Ur-
banovi ovoce. Štěpanovský přispěl k 
vysokému vítězství několika jistými 
zákroky.                      Michal BOČEK

Fotbalový říjen připomínal houpačku

Dukla kráčí ligou se střídavými úspěchy
Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava sehráli od kon-

ce září do uzávěrky vydání Novin jihlavské radnice 
devět zápasů, v nichž ve čtyřech zvítězili a v pěti 
případech odešli z ledu poraženi.

Poslední utkání v září zavedlo v 5. kole svěřence 
trenérů Josefa Augusty a Romana Mejzlíka do pod-
hůří Krkonoš do Vrchlabí. S nepříjemným soupe-
řem hráli v první třetině opatrný hokej s minimem 
příležitostí. Ve druhé části se začal hrát pohlednější 
hokej, ale více ze hry měli domácí hráči. Pouze vý-
tečný výkon gólmana Bendy držel do poslední tře-
tiny naději na obstojný výsledek.

Na začátku třetí části se Dukle podařilo svého 
soupeře zaskočit dvěma rychlými brankami. Po-
slední tři minuty hosté odolávali velkému tlaku 
Vrchlabí, ale jediná branka padla až patnáct vte-
řin před koncem třetí třetiny - 1:2. Po vítězství ve 
Vrchlabí si jela Dukla spravit chuť v 6. kole na led 
do té doby posledního Berouna. Medvědi měli na 
svém kontě po šesti odehraných kolech pouhých 
šest nastřílených gólů, ale proti celku z Vysočiny si 
zvýšili průměr.

Po úvodní brance v poslední minutě první třetiny 
zvýšili v polovině zápasu domácí na 2:0, ale vzápětí 
snížil Bakus. Jenže ze strany jihlavského celku to by-
lo vše. Ještě ve druhé třetině zvýšil Beroun na rozdíl 
dvou gólů, a protože ve třetí dvacetiminutovce další 
branka nepadla, odjížděla Dukla ze středních Čech 
s prázdnou - 3:1.

Kolečko na stadionech soupeřů zakončila Dukla 
v 8. kole v Olomouci. Ani zde hokejisté v červeno-
žlutých dresech nebodovali. Od první třetiny vedli 
domácí 1:0 a tento hubený stav vydržel do posled-
ní desetiminutovky poslední třetiny. Ladislav Ryt-
nauer stačil vyrovnat, ale domácí velmi brzo odpo-
věděli druhou brankou v síti Milana Řehoře.

Defi nitivní podobu dostalo skóre v 60. minutě 
utkání, kdy si Olomoučtí třetím gólem do prázdné 
branky při power play zajistili všechny body - 3:1. 
Na konci první říjnové dekády přijeli do Jihlavy k 
utkání 9. kola a k vůbec prvnímu vzájemnému sou-
těžnímu utkání hokejisté z Tábora. První branku ze 
svých tří zápasových tref vstřelil Oldřich Bakus v 
první třetině, ale na přestávku se šlo za remízového 
stavu.

Ve druhé třetině předvedla Dukla kanonádu, kte-
rou diváci na Horáckém zimním stadionu neviděli 
několik let. Pěti přesnými zásahy rozhodla o vyso-
kém vítězství. Hosté v závěrečné dvacetiminutovce 
pouze kosmeticky vylepšili skóre - 6:2.

V 10. kole zajížděli jihlavští hokejisté do Chru-
dimi. Zde se, stejně jako ve Vrchlabí, hrálo po dvě 

třetiny bez branek. O vítězství domácích se roz-
hodlo během několika vteřin. V rozmezí 53. až 
55. minuty vyrobili zadáci Dukly dvě chyby, které 
zkušení útočníci Východočechů pohotově potres-
tali - 2:0.

Staronový účastník 1. ligy hokeje a ještě loni ex-
traligový celek ze Znojma se v Jihlavě představil v 
11. kole. Dukla koncentrovaným výkonem šla za 
vítězstvím od prvních minut. Po dvou třetinách 
vedla 2:0, ale ve třetí třetině se pokusil zápas zdra-
matizovat Hradecký, který hrál ještě loni v Jihlavě.

Červenožlutí však odpověděli dalšími dvěma 
góly a po šedesáti minutách se mohli radovat ze 
zisku tří potřebných bodů - 4:1. Ve 12. kole zajíž-
děla Dukla na horký led do Chomutova, který za-
tím do té doby ztratil pouhý bod za remízu v zá-
kladní hrací době proti Chrudimi.

Celý zápas byl plně v režii domácích hokejistů a 
pouze výtečný výkon gólmana Milana Řehoře za-
bránil dalším gólům v jihlavské brance. Dvě trefy 
ve druhé a jedna ve třetí třetině znamenala další 

prohru na venkovním ledě - 3:0. Hned v násle-
dujícím 13. kole přijeli na Horácký zimní stadion 
Ústečtí Lvi.

Dvě třetiny držela Dukla s favoritem krok a ob-
čas se dostala do příležitostí, ale výtečný nástup 
hostů do třetí dvacetiminutovky znamenal dvou-
brankové vedení, které zkušení hosté ještě navý-
šili. Čestný úspěch Dukly zaznamenal pět minut 
před koncem zápasu Rytnauer - 1:3.

V pondělí 26. října se na HZS odehrálo v rám-
ci 14. kola derby Jihlava - Havlíčkův Brod. Zápas 
sledovalo téměř 2500 diváků a začalo se pěkně 
zostra. Hosté šli velmi brzo do vedení, ale Dukla 
díky dvěma přesilovkám pět na tři dokázala oto-
čit skóre a na první přestávku šla s dvoubranko-
vým náskokem.

Po vyrovnané a bezbrankové druhé třetině při-
dali domácí v nervózním závěru čtvrtou branku 
do prázdné branky a stali se tak po vítězství v 1. 
kole nad Třebíčí dosavadním hokejovým králem 
Vysočiny.                                                                       -vš-

DERBY JAK ŘEMEN! Vzájemný souboj Jihlavy a Havlíčkova Brodu přinesl napínavou podívanou, při které 
nemohly chybět ani vzájemné potyčky hráčů. Kromě pěstního souboje domácího Rytnauera s brodským On-
dráčkem v závěru utkání došlo ve třetí třetině k rozmíšce u střídačky Dukly.                  Foto: Vladimír Šťastný
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Redakční chybou došlo v minulém vydání NJR 
k výpadku programu kina Dukla na říjen, za chybu 
se omlouváme.                                                          -lm-

Omluva čtenářům
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neděle 1. listopadu
XIII. MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JIHLAVA

pondělí 2. - středa 4. listopadu v 
17.30 hodin (R)

BRUNO
Po exotech jako Borat přichází 

další z mnoha tváří Sachy Barona 
Cohena. 

pondělí 2. - středa 4. listopadu 
ve 20 hodin (R)

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
Romantická komedie o nepou-

čitelném záletníkovi se sladkým 
Matt hew McConaugheyem...

čtvrtek 5. a pátek 6. listopadu v 
17.30 (R)

čtvrtek 5. - neděle 8. listopadu 
ve 20 hodin (R)

DISTRICT 9
Akční sci-fi  thriller o nejhledaněj-

ším muži planety, který je klíčem k 
mimozemské civilizaci.

sobota 7. a neděle 8. listopadu v 
17.30 hodin (R)

JULIE A JULIA
Vášeň, odhodlání, máslo. Meryl 

Streepová v komedii, inspirovanou 
americkou kuchařkou.

pondělí 9. - středa 11. listopadu 
v 17.30 a ve 20 hodin (R)

MUŽI V ŘÍJI
Veselá  česká komedie o velkých 

věcech na malém místě, o velké po-
litice a velkých citech.

čtvrtek 12. a pátek 13. listopadu 
v 17.30 hodin (R)

neděle 15. listopadu v 17.30 ho-
din (R)

ULOVIT MILIARDÁŘE
Drzá komedie Tomáše Vorla s To-

mášem Matonohou a Jiřím Mádlem 
v hlavních rolích.

čtvrtek 12. a pátek 13. listopadu 
ve 20 hodin (R)

sobota 14. listopadu ve 20:30 
hodin (R)

neděle 15. listopadu ve 20 ho-
din (R)

NÁHRA DNÍCI
Není snadné rozpoznat kdo je ná-

hradník a kdo ne - agent FBI Bruce 
Willis v akční sci-fi .

MIMOŘÁDNÝ PROJEKT 
KINA DUKLA K 20. VÝROČÍ 

LISTOPADOVÝCH 
UDÁLOSTÍ ROKU 1989

Celodenní promítání dokumen-
tárních fi lmů v sále Reform zrekon-
struovaného městského kina

pondělí 16. a úterý 17. listopadu 
v 17.30 (E)

MARY A MAX
Smutně krásný animovaný fi lm o 

přátelství dvou duší - holčičky Ma-
ry a osamělého Maxe.

úterý 17. listopadu ve 20 hodin 
(E)

středa 18. listopadu v 17.30 a ve 
20 hodin (E)

NÁVRH
Romantická komedie, v níž Sand-

ra Bullock donutí svého zaměstnan-
ce, aby se s ní zasnoubil.

čtvrtek 19. a pátek 20. listopadu 
v 17.30 hodin (R)

MILENCI
Joaquin Phoenix musí volit mezi 

vášnivou touhou a láskou, která ho 
může stát život.

sobota 21. a neděle 22. listopa-
du v 17.30 hodin (R)

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ
Animovaní hrdinové z časů pod 

bodem mrazu se vrací, aby zažili 
další dobrodružství.

čtvrtek 19. - neděle 22. listopa-
du ve 20 hodin (R)

HANEBNÝ PANCHARTI
Vítejte v lehce brutálním pohád-

kovém vyprávění o 2. sv. válce pod-
le Quentina Tarantina.

pondělí 23. - neděle 29. listopa-
du v 17.30 hodin (R)

VZHŮRU DO OBLAK
Zábavné i dojemné animované 

dobrodružství z říše fantazie, čerpa-
jící z odkazu Julese Verna.

čtvrtek 26. - pondělí 30. listopa-
du ve 20 hodin (R)

pondělí 30. listopadu v 17.30 
hodin (R)

GI JOE 
GI Joe - organizace, která používá 

nejvyspělejší technologie k tomu, 
aby bojovala se zlem.

kino Dukla dětem
sobota 7. a neděle 8. listopadu v 

15.30 hodin (E)
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
Matěj dře u sedláka a miluje jeho 

dceru Majdalenku - česká fi lmová 
pohádka Zdeňka Trošky.

Do listopadu Jihlava
vstoupila s dokumenty

JIHLAVA (jv) - V úterý 27. října za-
čal v Jihlavě 13. ročník Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních fi lmů 
Jihlava 2009. Akce letos trvala do 1. 
listopadu, Statutární město Jihlava 
bylo tradičně jedním z jejích nejzá-
sadnějších partnerů.

Festival vznikl jako studentský pro-
jekt gymnazistů, postupně dosáhl 
světového rozměru. Je setkáním fi l-
mařů, producentů, distributorů, no-
vinářů i diváků. Programy, „burzy“ 
fi lmů a doprovodné akce se uskuteč-
ňují v DKO, kině Dukla, v aule gra-
fi cké školy a na dalších scénách.

Jako hlavní host letos přijal pozvá-
ní dánský dokumentarista, spisovatel 
a básník Jorgen Leth. Jako netradič-
ní novinka byly připraveny projekce 
v obývácích přihlášených zájemců, 
které v roce dvacátého výročí pádu 
komunismu navázaly na principy 
někdejších undergroundových byto-
vých divadel.

Ve festivalových soutěžích se v Jih-
lavě opět utkaly české, středoevrop-
ské i světové fi lmy, ale např. i odvysí-
lané publicistické reportáže. Festival 
ale např. také ve zvláštní sekci před-
stavil dokumenty z období Protek-
torátu Čechy a Morava a připomněl 
tak sedmdesáté výročí této doby a ve 
třiceti fi lmech se nevyhl ani záběrům 
prokazujícím českou kolaboraci. 
Česká dokumentární tvorba Protek-

MAREK HOVORKA  (vpravo), ředitel 
festivalu dokumentů, lepí plakát jedné 
z největších akcí kulturní sezóny v Jih-
lavě.                         Foto: Jiří Varhaník

CELÝ INTERIÉR DKO Jihlava se proměnil k potřebám festivalu dokumentů a jeho sekcí.                        Foto: Jiří Varhaník

AKREDITACE návštěvníků festivalu 
dokumentů: Do Jihlavy se jich opět sje-
ly stovky a naplnily zdejší sály.    
                                 Foto: Jiří Varhaník

torátu je totiž podle dramaturgů fes-
tivalu často i záměrně zapomínána 
tvůrci a historiky. Proklamovaným 
cílem festivalu nebylo vyvolat skan-
dál, nýbrž uceleně a otevřeně zobra-
zit dokumenty doby.

V šesti blocích se tak promítaly fi l-
my o protektorátní všednodennosti, 
o postavení dělníků, ale i záznam o 
vyhlazení Lidic nebo snímek o „spo-
kojeném“ životě v terezínském ghet-
tu nebo fi lm oslavující nacistickou 
genetiku. Blok Jihlava pod hákovým 
křížem, připravený ve spolupráci s 
autorem stejnojmenné knihy Jiřím 
Vybíhalem, v letošním programu při-
pomněl protektorátní život Jihlavy.

K mnoha zajímavým momentům 
letošního festivalu dokumentů pat-
řila mj. také projekce fi lmu „Občan 
Havel přikuluje“, v němž se režisér 
Novák vrátil k době, kdy vznikala 
hra Václava Havla Audience. V polo-
vině 70. let si tehdy Havel na obranu 
před úřady a STB našel místo jako 
pomocný dělník v v trutnovském pi-
vovaru.

 Podobně osobním snímkem byl ži-
votopisný „Život a fi lm“ o exilovém 
režisérovi Vojtěchu Jasném. Film re-
žiséra A. B. Zalbideho vznikl ve špa-
nělsko-české koprodukci a Jasný byl 
osobně hostem zahájení letošního 
jihlavského festivalu. 

Soutěžní výsledky festivalu byly vy-
hlášeny až po uzávěrce tohoto vydání 
Novin jihlavské radnice.
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VELKÁ SCÉNA

3. 11. v 17.00
William Shakespeare
KOMEDIE OMYLŮ
S/1
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií odehrávající se v Efe-
su je virtuózní situační fraškou, v níž 
hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž 
nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také 
rozvinuta úvaha o vztazích muže a 
ženy, o významu jejich lásky, úcty a 
zamyšlení na vzájemném prolínání 
jejich bytostí.

4. 11. v 17.00
Jiří Suchý
KDYBY 1000 KLARINETŮ
Mimo předplatné
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v ka-
sárenských prostorách. Jedno z nej-
známějších děl dnes již legendární 
dvojice, které si stále udržuje půvab 
osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit.       

5. 11. v 17.00
P. Haudecoeur
VALČÍK TUČŇÁKŮ
Mimo předplatné
Bláznivá hudební komedie, v níž na 

prvním místě jsou šansony, choreo-
grafi e  a  zábava - parodie operetky. 
Svět komedie je zaplněn svérázný-
mi  postavičkami, z nichž naprosto 
výjimečnou komediální postavou je 
Moriniho dcera Annabella, která je 
handicapována zážitkem z dětství - 
není schopna normálně komuni-
kovat - vydává jen skrumáže zvuků, 
jimž rozumí pouze věrný majordo-
mus Kajetán. 

do 5. 11. 
JIŘÍ ZYKMUND 
- CENTRÁLNÍ ŠATNA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 5. 11. 
CESTA KRA JINOU
Výstava obrazů, grafi ky a objektů 

Jana Tichého.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 7. 11.
MILOŠ HENČ - obrazy
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 7. 11. 
GABRIEL FRA GNER 
- fotografi e
Café Etage, Masarykovo náměstí 

39

do 7. 11. 
PICASSO V JIHLAVĚ!
Výstava představuje část Picassovy 

tvorby, která byla ovlivněna býčími 
zápasy a minotaury. Jedná se pře-
devším o grafi ky, kresby a dobové 
reprodukce plakátů. Výstavu tvoří 
celkem 56 originálních děl, zapůjče-
ných Dr. René Hirnerem, ředitelem 
Hermann Voith Galerie Kunstmu-
seum z partnerského města Heiden-
heim. 

Výstava se uskutečňuje za fi nanční 
podpory Ministerstva kultury České 
republiky

3. 11. od 10.00 - 11.30
VÝTVARNÁ DÍLNA 
K VÝSTAVĚ PABLA PICASSA
Výtvarná dílna určená hlavně pro 

školy pod vedením lektorů z Oblast-
ní galerie Vysočiny v Jihlavě. 

4. 11. od 16.00 - 17.30
LEKTORSKÉ KURZY 
K VÝSTAVĚ PABLA PICASSA
Lektorský kurz na téma: „Picasso a 

jeho doba“
5. 11. od 10.00 - 11.30
VÝTVARNÁ DÍLNA 
K VÝSTAVĚ PABLA PICASSA
Výtvarná dílna určená hlavně pro 

školy pod vedením lektorů z Oblast-
ní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Dům Gustava Mahlera

do 15. 11.  
POZEMSKÝ ŽIVOT
Petra Pekařová, Petra Randlová.
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

do 22. 11. 
LINKA  Č. 12
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

do 29. 11. 
BAREVNÉ SLOVÁCKO 
Soubor (mnohdy netradičních) 

fotografi í krajin, přírody a folkloru 
z Horňácka, Moravských Kopanic a 
Dolňácka.

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

do 30. 11. 
JIHLAVSKÝ OBYTNÝ DŮM 
V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava o proměnách celé Brněn-

ské ulice.
Výstava je přístupná jak účastní-

kům aktivit realizovaných v domě, 
ale i veřejnosti a může sloužit i jako 
názorná pomůcka ke školní výuce o 
historii města Jihlavy.

Občanské sdružení Papilio, Brněn-
ská 10

do 4. 12. 
JI.NA.K V MUZEU
Masarykovo nám. 55, Jihlava

do 6. 12. 
KDYŽ JEZDILA „ELINKA “
100 let městské hromadné dopravy 

v Jihlavě 
Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

do 11. 12. 
DESET LET PRO DUŠI
Vystavuje Psychiatrická léčebna 

Jihlava 

do 20.12.
ABSOLVENTI
Výstava absolventských prací žáků 

výtvarného oboru ZUŠ.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 31. 12. 
IRENA WAGNEROVÁ 
- OBRA ZY, GRA FIKA , KRESBY,
KOLÁŽE
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

30. 10. - 15. 11. 
L´ARTOTHEQUE EPHEMERE 
DE CHAMPAGNE - ARDENNE
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

1. 11. - 31. 12. 
JANA SOPPÉ - MALÍŘKA , 
ILUSTRÁTORKA  A GRA FIČKA 
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

2. 11. - 30. 11. 
MILÍČŮV DŮM PŘEMYSLA 
PITT RA  NA PRA ŽSKÉM 
PŘEDMĚSTÍ
Příklad česko-německo-židovské-

ho soužití. 
Hala MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

5. 11. - 3. 1. 
ZKA MENĚLINY, ARCHIV 
ŽIVOTA
Paleontologická putovní výstava 

Vlastivědného muzea v Olomouci 
a Muzea Prostějovska v Prostějově, 
doplněná exponáty ze sbírek Muzea 
Vysočiny Jihlava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

11. 11. - 4. 12. 
PURE BEAUTY - obrazy
MATĚJ LIPAVSKÝ - objekty
JAKUB LIPAVSKÝ - objekty
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12 

12. 11. - 4. 12. 
ANDREA ŠTEKROVÁ
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

16. 11. - 31. 12. 
NITRA 
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

16. 11. - 4. 12. 
TOTALITA, ZLO A NÁSILÍ  
Výstava výtvarných prací.
Městské informační centrum.    
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

25. 11. - 30. 12. 
OLDŘICH KULHÁNEK
Výběr z díla.
M+K galerie, Čajkovského 33

25. 11. - 31. 12. 
EVA ČINČEROVÁ - GRA FIKY 
S TÉMATY NAHÝCH 
ŽENSKÝCH TĚL
Vernisáž 24. 11. 2009.
Dům G. Mahlera, Znojemská 4

26. 11. - 31. 1. 2010
ALÉN DIVIŠ
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

sobota 14. a neděle 15. listopadu 
v 15.30 hodin (E)

G-FORCE
3D dobrodružná komedie o vel-

kých úspěších špionážních morčat a 
dalších chlupatých zvířat.

sobota 21. a neděle 22. listopadu 
v 15.30 hodin (E)

DOBA LEDOVÁ 3: 
ÚSVIT DINOSAURŮ
Animovaní hrdinové z časů pod 

bodem mrazu se vrací, aby zažili dal-
ší dobrodružství.

sobota 28. a neděle 29. listopadu 
v 15.30 hodin (E)

VZHŮRU DO OBLAK
Zábavné i dojemné animované 

dobrodružství z říše fantazie, čerpa-
jící z odkazu Julese Verna.

kino Dukla seniorům
středa 11. listopadu v 10 hodin
MUŽI V ŘÍJI
Veselá  česká komedie o velkých 

věcech na malém místě, o velké poli-
tice a velkých citech.

středa 18. listopadu v 10 hodin
NÁVRH
Romantická komedie, v níž Sandra 

Bullock donutí svého zaměstnance, 
aby se s ní zasnoubil.

fi lmový klub kina Dukla
pondělí 2. listopadu v 19.30 ho-

din (E)
JAN HUS - MŠE ZA TŘI 
MRTVÉ MUŽE
Experimentálně dokumentární 

thriller o zdroji svobody navzdory 
všem totalitním režimům.

středa 4. listopadu v 19.30 hodin 
(E)

MUŽ NA LANĚ
V srpnu 1974 vstoupil mladý Fran-

couz nezákonně na lano natažené 
mezi newyorskými dvojčaty.

pondělí 9. listopadu v 19.30 ho-
din (E)

SUD PRA CHU
Mistrovský kousek o temné srbské 

duši je obrazem psychóz, které vedly 
k balkánské válce.

středa 11. listopadu v 19.30 ho-
din (E)

CARMEN
Love story aneb jak tancem vyjád-

řit dialog, erotický vznět, něžné vy-
znání i prudký spor.

pondělí 16. listopadu v 19.30 ho-
din (E)

KONEC
Bonnie a Clyde po maďarsku aneb 

netradiční putování páru důchodců 
světem zločinu.

středa 18. listopadu v 19.30 ho-
din (E)

PSYCHO
Hitchcockův kultovní labyrint, v 

němž se nutně ztratí každý, kdo do 
něj vstoupí.

pondělí 23. listopadu v 19.30 ho-
din (E)

GOMORA 
Brutálně syrová freska líčí vybra-

né způsoby zabíjení neapolské větve 
mafi e zvané camorra.

středa 25. listopadu v 19.30 ho-
din (E)

Dům k pověšení
Tématem slavného fi lmu Emira 

Kusturici jsou Romové, jejich život, 
kultura, zvyky a sny..

pondělí 30. listopadu v 19.30 (E)
NEZVANÝ HOST
Film o lásce, afrických bubnech, 

přátelství napříč kulturami a nej-
smutnějších imigrantech.

(R) - Reform, (E) - Edison.
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7. 11. v 8.00
 „O JIHLAVSKÝ KOLÁČ“
15. ročník šachového turnaje mlá-

deže, hraný součastně jako přebor 
Vysočiny mládeže v rapid šachu. 
Prezence 8.00-8.50 hod. na DDM JI, 
Brněnská 46. 

14. 11. v 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2009
18. ročník pěvecké a instrumentál-

ní soutěžní přehlídky všech hudeb-
ních žánrů. Nutno se dopředu při-
hlásit.

Místo konání: kino Dukla v Jihlavě 
od 9.00 hodin.

17. 11. v 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 46 od 9.00 hod. Počet hrá-
čů 2+1(+náhradník). S sebou přezu-
tí, výstroj. Kat.: do 11 let a 12-15 let.

Nutno se přihlásit do 13. 11.

17. 11. v 9.00
DDM JIHLAVA CUP
NEREGISTROVANÝCH HRÁ-

ČŮ VE STOLNÍM TENISU DO 16 
LET. Hala SK - stolní tenis Jihlava od 
9.00 hod. (pod autobus. nádražím).

Kategorie: hoši a dívky do 11 let a 
hoši a dívky 12-16 let. 

Startovné 30 Kč. 
Nutné vhodné přezutí a vlastní pál-

ka.

23. 11. v 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH 
CHOVATELŮ
Praxe a teorie z akvaristiky, tera-

ristiky apod. Pro žáky do 16 let. Za-
čátek na DDM JI, Brněnská 46 od 
16.00 hodin. Nutné přezutí.

7. 11. v 10.00
O PRINCEZNĚ BARBORCE
Repríza pohádky BOBOdivadla, ve 

které si zahrají i děti.

14. 11. v 10.00
O PALEČKOVI
Pohádka divadla Paravánek - Brno.

21. 11. v 10.00
KUBA A ČARODĚJNICE
Pohádka divadla KOS - České Bu-

dějovice.

28. 11. v 10.00
TETINY V KUCHYNI
Brněnské písničkové tetiny Klotyl-

da a Matylda.

3. 11. v 19.30
Recitál Marty Kubišové: JÁ JSEM 

JÁ

4. 11. v 19.00
Zdeněk Izer: PO PLASTICE 
PÍPL
Spoluúčinkuje vynikající hudebník 

Petr Freund.

7. 11. v 19.00
Divadlo Járy Cimrmana: ČESKÉ 

NEBE

15. 11. v 19.00
ČTVRTÝ ABONENTNÍ 
KONCERT PRO MĚSTO 
JIHLAVU
Cyklus A - Orchestrální koncerty 

2009

18. 11. v 19.00
Dale Wassermann: PŘELET 
NAD KUKA ČČÍM HNÍZDEM

29. 11. ve 14.00
MICHAL JE KVÍTKO!

30. 11. v 19.00
Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-

kers uvádějí PŘÍBĚH JAZZU

4. 11. v 19.00
SLOVENSKO  
Historická města i lidová archi-

tektura. Majestátní hrady, tatranské 
štíty, krápníkové jeskyně. Hluboké 
soutěsky Slovenského ráje.

Digitální diashow Martina Loewa.

6. 11. v 19.30
ŽAMBOŠI A MONTY 
- FOLKOVÝ KONCERT

9. 11. v 19.30
PAVEL ŽALMAN LOHONKA  
A JEHO KA PELA 

11. 11. v 8.30 a 10.00
PIRÁTSKÁ POHÁDKA  ANEB 
O PŘÁTELSTVÍ A PLAVBĚ 
ZA POKLADEM 
Pohádkové představení pro MŠ a 

ZŠ hraje Divadlo MRA K Havl. Brod.

15. 11. v 15.00
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ 
Pohádkový muzikál hraje UA Pra-

ha.

20. 11. v 10.00
GENERÁLKA  
Divadelní představení pro SŠ pořá-

dá Divadlo Rity Jasinské Praha.

21. 11. v 18.00
SVĚT PODLE KLOBOUČKA  
Hra se dotýká problémů lidí na 

okraji společnosti, nechybí nadhled 
a sarkastický humor. Náhradní před-
stavení z Týdne duševního zdraví

Hraje DS Černí Šviháci Kostelec 
nad Orlicí.

9. 11. v 19.30
LOS QUEMADOS

6. 11. v 19.00
A. Miller
ČARODĚJKY ZE SALEMU
C/1
Historické drama vychází ze sku-

tečných událostí, ke kterým došlo v 
severoamerickém městečku Salem 
v roce 1692, obývaném komunitou 
puritánů. Hra obnažuje iracionalitu 
vypjatého náboženského fanatismu 
a drží se téměř věrně záznamů po-
řízených při oněch čarodějnických 
procesech.

7. 11. v 19.00
Arthur Lee Kopit
TATÍNKU, 
UBOHÝ TATÍNKU ...
B/ 
Ovdovělá milionářka cestuje po 

celém světě a jeho nejluxusnějších 
hotelích se svým manželem, synem, 
dvěma masožravými květinami a 
dravou rybou.  Celý ten groteskní 
průvod má jedinou drobnou, leč šo-
kující, vadu, kterou vám ovšem ne-
prozradíme, abyste nepřišli o potě-
šení z nečekaného rozuzlení zápletky 
této roztomilé, ale ne bezzubé frašky.        

9. 11. v 10.00
V. Tomšovský
JAK SE ČERTI ŽENILI
Pohádka mimo předplatné
Veselá žertovná muzikálová pohád-

ka o rozmazlené princezně Bětě, kte-
rá dělá velké starosti své matce, paní 
králce, a dokonce i čertům a čerticím 
v pekle. A o statečném kováři Kráko-
rovi, který se s muzikantem Židlouš-
kem vydá za princeznou do pekla, 
aby ji vysvobodil a také napravil.   

10. 11. v 19.00
William Shakespeare
KOMEDIE OMYLŮ
J/1

11. 11. v 19.00
A. Miller
ČARODĚJKY ZE SALEMU
KV/2

12. 11. v 19.00
Arthur Lee Kopit
TATÍNKU, 
UBOHÝ TATÍNKU ...
F/ 

13. 11. v 19.00
A. Miller
ČARODĚJKY ZE SALEMU
R/2

14. 11. v 10.00
V. Tomšovský
JAK SE ČERTI ŽENILI
Pohádka mimo předplatné

16. 11. v 19.00
Arthur Lee Kopit
TATÍNKU, 
UBOHÝ TATÍNKU ...
A/ 

18. 11. v 19.00
William Shakespeare
KOMEDIE OMYLŮ
D/2

19. 11. v 17.00
J. Patrick
OPALA JE POKLAD

Mimo předplatné
Tato veselohra je prosycena bouř-

livými nehodami líbezné, nezkrot-
né a typicky vykašpařené Opaly 
Kronkieové, skrze níž autor nasta-
vuje zrcadlo nám všem, abychom si 
uvědomili, jací blázni my smrtelníci 
můžeme být. Akce střídá akci, které 
vyvolávají smích a dobrosrdečnou 
atmosféru.

20. 11. v 19.00
Jiří Suchý
KDYBY 1000 KLARINETŮ
Mimo předplatné

21. 11. v 19.00
A. Miller
ČARODĚJKY ZE SALEMU
G/1

24. 11. v 17.00
A. Miller
ČARODĚJKY ZE SALEMU
M/2

25. 11. v 17.00
P. Haudecoeur
VALČÍK TUČŇÁKŮ
Mimo předplatné

26. 11. v 19.00
A. Miller
ČARODĚJKY ZE SALEMU
T/2

27. 11. v 19.00
Milan Uhde
ZÁZRA K V ČERNÉM DOMĚ
X/2
Dramatický příběh jedné rodi-

ny na pozadí místních historických 
událostí 20. století. V rodinném 
domě bydlí staří rodiče s dospělou, 
nervově labilní dcerou, kterou opus-
til manžel. Jednoho červencového 
rána k nim přijíždějí i jejich synové 
s rodinami, aby při společné snída-
ni vyřešili dědictví. Komu připadne 
dům? ...

28. 11. v 19.00
William Shakespeare
KOMEDIE OMYLŮ
E/1

30. 11. v 10.00
V. Tomšovský
JAK SE ČERTI ŽENILI
Pohádka mimo předplatné

MALÁ SCÉNA

2. 11. v 09.00
Vlastimil Peška
POHÁDKA  O PALEČKOVI
Nové zpracování příběhu O Paleč-

kovi, kterého přinesla vrána a i když 
je malý jako novorozeně a už ani víc 
nevyroste, je nesmírně pilný, chytrý 
a pracovitý. Právě pro tyto vlastnos-
ti ho čeká strastiplná pouť, počína-
jící v temné brašně kupce, pokraču-
jící zajetím loupežníky a končící v   
kravském žaludku. V pohádce jsou 
použity loutky. 

2. 11. v 10.30
Vlastimil Peška
POHÁDKA  O PALEČKOVI

5. 11. v 19.30
M. Waltari
ČARODĚJKA 
Mimo předplatné
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 

močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ - dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?                  

23. 11. v 09.00
Vlastimil Peška
POHÁDKA  O PALEČKOVI

23. 11. v 10.30
Vlastimil Peška
POHÁDKA  O PALEČKOVI

25. 11. v 19.30
M. Waltari
ČARODĚJKA 
Mimo předplatné
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TJ Sokol Bedřichov 
- I. liga volejbal - ženy:

Pátek  6. 11. 
TJ Sokol Bedřichov - TJ Sokol 

Žižkov v 18 hodin

Sobota 7. 11. 
TJ Sokol Bedřichov - TJ Sokol 

Žižkova v 10 hodin

Pátek 20. 11. 
TJ Sokol Bedřichov - TJ Tatran 

Střešovice v 18 hodin

Sobota 21. 11. 
TJ Sokol Bedřichov - TJ Tatran 

Střešovice v 10 hodin 
Hraje se ve sportovní hale TJ Sokol 

Bedřichov na Sokolovské ulici v Jih-
lavě.

 
ŠSK Demlova Jihlava 

- KCTM Volejbal Vysočina 
- extraliga kadetek:

Sobota 14. 11. 
KCTM Volejbal Vysočina - SK 

UP Olomouc v 10 a ve 14 hodin 

Sobota 28. 11. 
KCTM Volejbal Vysočina - TJ 

Mitt al Ostrava v 10 a ve 14 hodin
Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 

v Jihlavě.

Změna akcí vyhrazena.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
- 2. fotbalová liga:

Pátek 6. 11. 
FC VYSOČINA JIHLAVA - FK 

Dukla Praha 
Hraje se v 18 hodin na fotbalovém 

stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě.

HC Dukla Jihlava 
- 1. liga ledního hokeje:

Středa   4. 11. 
HC Dukla Jihlava - HC VCES 

Hradec Králové

Středa 11. 11. 
HC Dukla Jihlava - HC Benátky 

nad Jizerou

Středa 18. 11. 
HC Dukla Jihlava - HC Vrchlabí

Sobota 21. 11. 
HC Dukla Jihlava - HC Beroun-

ští Medvědi

Basketbalový klub Jihlava 
- BC Vysočina:

Extraliga kadetů U16:
Sobota 31. 10. 
BC Vysočina - BC Plzeň v 17 ho-

din
Neděle   1. 11. 
BC Vysočina - TJ Klatovy v 10 

hodin

Extraliga juniorů U18:
Sobota 7. 11. 
BC Vysočina - JBC Brno v 17 ho-

din

Neděle 8. 11. 
BC Vysočina - Proton Zlín v 10 

hodin

Oblastní přebor I. muži:
Sobota 21. 11. 
BK Jihlava - SKB Černovice v 17 

hodin

Neděle 22. 11. 
BK Jihlava - Tesla Brno v 10 ho-

din
Všechny zápasy se hrají ve sportov-

ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

Pondělí 23. 11. 
HC Dukla Jihlava - HC Olomouc

Sobota 28. 11. 
HC Dukla Jihlava - HC Chrudim
Hraje se vždy v 17.30 hod. na Ho-

ráckém zimním stadionu v Jihlavě.

5. 11. v 18.00
JAR, NAMIBIE, BOTSWANA
Cestovatel Daniel Švejnoha.
Klubový večer v ZOO Jihlava, 

vstup pouze „starým“ vchodem, 
vstupné dobrovolné.

6. 11. v 19.00
VRA BČÁK EDITH
Minimuzikál ze známých francouz-

ských šansonů s českými texty a hra-
ním si na střípky ze života Edith Pi-
af. Autor: Karel Hoff mann, úprava 
Ludmila Forétková, režie: Ludmila 
Forétková a Jiří Vobecký. V roli Edi-
th Piaf hraje a zpívá Ludmila Forét-
ková, herec v ostatních rolích: Jiří 
Vobecký, hudební doprovod Hana 
Paštyková.  Na benefi ce ve prospěch 
sbírky na sochu T. G. Masaryka do 
Jihlavy vás zve Spolek pro navrácení 
sochy TGM do Jihlavy. 

Hotel Gustav Mahler. Předprodej: 

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10.

10. 11. v 17.00
Ing. R. Rajchl: ASTRONOMIE 
PRA VĚKU A STAROVĚKU 
V ČESKÝCH ZEMÍCH, 
ANEB ČESKÉ STONEHENGE
Přednáška v Muzeu Vysočiny, Ma-

sarykovo nám. 55, Jihlava.

13. 11. v 8.00
MARTINSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.

25. 11. v 18.00
KE ZDRA VÍ JSEM ZROZEN... 
ANEB TYPY LIDÍ A JEJICH
POTŘEBY
V rámci cyklu přednášek nejen o 

zdraví. Přijďte se zaposlouchat, in-
spirovat nebo oponovat. Přednese 
dietolog a životní trenér Sam Fujera, 
tentokrát na téma: Jak přistupovat k 
člověku, který vše odmítá, zásadní 
potraviny pro minimální změny, če-
mu se musíme vyhnout pro skuteč-
nou změnu, ideální jídelníček pří-
rodního člověka.

 Natural Centrum - restaurace, 
nám. Svobody 11. 

28. 11. v 9.00 - 13.00
TERA RIJNÍ TRHY 
- TERA -AQUA-FLORA 
Trhy spojené s výměnou a prode-

jem zvířat a chovatelských potřeb. 
Na akci se budou měnit a prodávat 
hadi, ještěři, žáby i ostatní terarijní 
zvířata, akvarijní ryby, živý i prepa-
rovaný hmyz jako kudlanky, brouci 
a motýli, ale i tropické rostliny, živé i 
neživé krmivo (hlodavci, hmyz, gra-
nule), chovatelské potřeby, přírodni-
ny a literatura. Dělnický dům, Žižko-
va 15.

3. 11. v 19.30
Recitál Marty Kubišové: 
JÁ JSEM JÁ
Pořádá Statutární město Jihlava. 

Předprodej: TIC Jihlava, Masaryko-
vo nám. 2

DKO, Tolstého 2

5. 11. v 19.30
HONZÍKOVA CESTA
Hosté Nevermore a kosmonaut 

(Brno).
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55, Jihlava

15. 11. v 19.00
ČTVRTÝ ABONENTNÍ 
KONCERT PRO MĚSTO 
JIHLAVU
Cyklus A - Orchestrální koncerty 

2009
Pořadatel: Komorní fi lharmonie 

Vysočina, www.kfv.cz
DKO, Tolstého 2

28. 11. 
ADVENTNÍ KONCERT
Pořádá: Jihlavský smíšený pěvecký 

sbor Melodie
Chrám sv. Ignáce.

28. 11. 
123 MINUT
Café Bar Chilli, Masarykovo nám. 

25

Žižkova 98 
6. 11. ve 21.00
FEEL
Raggea, breakbeat, dubstep.

4. 11. v 19.00
ROCKMATCH
Celorepubliková soutěž kapel 

6. 11. v 19.00
100°, THE PROSTITUTES 

13. 11. ve 20.00
HUDBA PRA HA
Předkapela - Abi Gail

Křižíkova 17 
(pod Brněnským mostem) 2. patro

14. 11. ve 20.00
R + MEMBER´S CLUB
(a tribute to Rammstein) Liberec + 

ohňová show

18. 11. v 19.00
ROCKMATCH
Celorepubliková soutěž kapel

20. 11. ve 20.00
SKYLINE
Předkapela - Crash Road

27. 11. ve 20.00
KRUCIPÜSK
Předkapela - Jet Stream, Ten Sticks

13. 11. ve 20.00
ALTERNATIVAPRO PRIZE 2 
- SOUTĚŽ KA PEL - FINÁLE
Na fi nále vystoupí 2 fi nalisté z pře-

dešlých semifi nále + vítěz diváckého 
hlasování + host Znouzectnost Pl-
zeň.

11. 11. v 17.30
BUDDHISMUS 
Další z cyklu povídání o nábožen-

stvích s ukázkou meditací. 

13. 11. v 19.00
HUDEBNÍ VEČER   
Svatomartinské povídání s hud-

bou. 

18. 11. v 17.30
JIHLAVA POD HÁKOVÝM 
KŘÍŽEM - JIŘÍ VYBÍHAL 
Beseda s autorem a autogramiá-

dou (pro velký zájem další povídání 
i o práci na dalším pokračování kni-
hy).

20. 11. v 19.00
HUDEBNÍ VEČER  

26. 11. v 17.30
KLUB CESTOVATELŮ  
Přednáška a povídání s promítá-

ním o Číně  - cestovatelka M. Van-
čurová. 

Do 30. 11. 
VÝSTAVA - „JIHLAVSKÝ 
OBYTNÝ DŮM 
V PROMĚNÁCH ČASU“ 
Výstava o proměnách celé Brněn-

ské ulice.
Výstava je přístupná jak účastní-

kům aktivit realizovaných v domě, 
ale i veřejnosti a může sloužit i jako 
názorná pomůcka ke školní výuce o 
historii města Jihlavy. 

Brněnská 10

10. 11. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLI. 
- KA BALA A MEDITACE
Uvede: Abé de E.

24. 11. v 18.00
ASTRONOMIE
Uvede: M. Podařil.


	aktuality_01
	aktuality_02
	aktuality_03
	aktuality_04
	publicistika_06
	aktuality_08
	aktuality_10
	aktuality_12
	aktuality_14
	aktuality_16
	aktuality_28
	aktuality_29
	aktuality_30
	kultura_31
	aktuality_32
	sport_33
	kultura_34
	kultura_36
	kultura_37
	kultura_38
	kultura_39

