
20 LET PO REVOLUCI. S přáním k novému roku se připojují i zastupitelé města současní a bývalí, vzešlí z prvních svobodných voleb po revoluci. U příležitosti 20. 
výročí pádu totalitního režimu pořádal primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal setkání prvního porevolučního a současného zastupitelstva města. Přítomní vyslechli 
krátký kulturní program a prezentaci nejvýznamnějších „proměn“ města za uplynulých dvacet let. K přítomným promluvili všichni starostové a primátoři, kteří stáli od 
roku 1990 v čele města: Daniela Brodská (1990–1991), František Dohnal (1991–1998), Vratislav Výborný (starosta 1998-2000, primátor 2000–2004) z důvodu 
pracovních povinností v zahraničí nebyl nepřítomen – zaslal zdravici, Vladimír Hink (2004–2006) a současný primátor Jaroslav Vymazal. Na závěr setkání se všich-
ni přítomní podepsali do pamětní knihy města.                                                                                                                                                                                        Foto: archiv NJR

Vážení spoluobčané, 
 máme za sebou nejkrásnější svátky uplynulého roku, ro-

ku 2009. Byl to rok jubilejní, kdy jsme si připomněli výročí 
dvaceti let od pádu komunistického totalitního režimu. 

 Až při rekapitulaci nejvýznamnějších událostí je možné 
si uvědomit to, co běžně nevnímáme, totiž jak velmi se naše 
město za uplynulá dvě desetiletí proměnilo. Nutno dodat, 
že velké změny neprobíhaly jen v letech po pádu totality, 
ale město se k lepšímu mění průběžně a aktivita v poslední 
době rozhodně neupadla, naopak nabrala na intenzitě. 

 Zřejmě se ale shodneme v tom, že rok 2009 nepatřil ke 
klidným rokům, ať už si vybavíme události ve vedení naší 
země, vývoj ekonomiky či jiné skutečnosti, které asi niko-
mu z nás na pocitu klidu nepřidaly. S potěšením může-
me konstatovat, že průběh minulého roku v našem městě 
zdaleka nebyl tak bouřlivý a neproduktivní, naopak jsme 

mohli v mnoha případech přihlížet dokončení akcí, které 
nepochybně přinesly a ještě přinesou zpříjemnění života v 
Jihlavě. 

 Je to vyvrcholení práce z předchozích let a výsledky cel-
kově stabilní atmosféry v zastupitelstvu města, jakkoliv 
neskrýváme, že některým dohodám předcházejí náročné 
diskuze. Této stability a schopnosti kompromisu si velmi 
vážíme.

 Nyní stojíme na prahu nového roku 2010. V Jihlavě do 
něj vstupujeme opatrně, fungování města je značnou mě-
rou závislé na fi nančních možnostech, které jsou letos vý-
razně nižší než v minulosti. Nicméně do dalšího „kola“ 
vstupujeme s předsevzetím úspěšně dokončit započaté prá-
ce a zahájit další pro město důležité akce. Rok 2010 také 
bude rokem změn - svoje názory budeme moci vyjádřit ve 
trojích volbách.                                                        

(Pokračování na str. 3)

 Konec roku svádí k bilancování. 
Třebaže se k uplynulému roku 2009 
vrátíme podrobněji po měsících v 
připravované retrospektivě v dalším 
vydání Novin jihlavské radnice, při-
pomeňme si několik nejvýznamněj-
ších akcí.

 V krajském městě máme konečně 
bezbariérové Masarykovo náměstí. 
Jsou upravené přechody pro chod-
ce, barevně odlišená dlažba, zvuková 
signalizace na budově magistrátu pro 
zrakově hendikepované. 

 Významnou akcí pro bezpečnost 
ve městě je rekonstrukce a přístavba 
objektu hasičského záchranného sbo-
ru Jihlava – Bedřichov. Ale tou hlavní 
společenskou událostí byla slavnost 
Havíření 2009 - setkání havířských 
měst a obcí České republiky, spojené 

s Koncertem bez hranic a Dnem Jež-
ka.

 V oblasti kultury došlo k znovu-
otevření domu Gustava Mahlera a 
následovala ojedinělá a  úspěšná vý-
stava Picasso v Jihlavě. 

 Pro veřejnost byla dokončená a 
otevřená stezka pro chodce a cyklis-
ty Jihlava (Telečská ul.) - Pístov. Pro 
děti byla  otevřena pětice nových dět-
ských hřišť a dětská hřiště při nových 
sportovištích a parcích (Hellerův 
rybník, park nad tunelem, Zborná) a 
v lokalitě Havaj.

 Rovněž došlo k zahájení projektů 
fi nancovaných z EU :  

- Areál pro sport a volnočasové ak-
tivity u Hellerova rybníka (před do-
končením)

- Park nad tunelem (dokončeno, v 

jarních měsících 2010 zprovoznění 
jezírka, zeleň)

- Revitalizace parku Malý Heu-
los (dokončení  v 3/4 2010)

 - Kostel Povýšení sv. Kříže (probí-
há, konec 2011)

- Park Gustava Mahlera (dokonče-
no, instalace sochy GM  - 2010).

 O plánech na rok 2010 hovoří pri-
mátor na jiném místě. Připomeňme 
tedy jen další velký projekt, který vze-
šel z městského prosincového zastu-
pitelstva – vybudování druhé ledové 
plochy v Tyršově ulici v investici 230 
milionů korun. Město si vezme úvěr 
100 milionů, stavět se začne v říjnu 
2010 a stavba má skončit do dubna 
2012. Výpis usnesení z prosincového 
jednání zastupitelstva přineseme v 
dalším vydání.                                    -lm- 

Ohlédnutí za minulým rokem 2009

 Zbývá necelý rok volebního obdo-
bí, který může vedení města využít k 
uskutečnění zamýšlených cílů. Zeptali 
jsme se proto primátora města Jarosla-
va Vymazala, na co se ještě můžeme 
těšit.

 
Jistě se budou vaše plány odvíjet 

podle fi nancí?
Budeme s napětím očekávat, zda 

se odpovědně připravený rozpočet 
opravdu naplní na straně příjmů a ne-
budeme muset hledat fi nanční pro-
středky k zaplnění propadu  příjmů, 
především ve sdílených daních, stejně 
jako v tomto roce. 

 Naší snahou bude poskytovat ve 
stále lepší kvalitě jednotlivé služby ob-
čanům, ať už na přepážkách magistrá-
tu nebo při úklidu města, správě zele-
ně, sběru odpadu, provozu sportovišť 
a škol, zajištění bezpečnosti ve městě, 
opravách a údržbě městských budov 
a komunikací až... po květinovou  vý-
zdobu.                   (Pokračování na str. 3)

Rok 2010 
je plný úkolů

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

60
44

104
74
37

111

-
7

5
4

161
Město Jihlava má k 30. 11. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 618 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci listopadu 2009

 Jihlava zareagovala na opakované 
tragické nehody způsobené pádem 
tzv. mobilních branek. Protože se 
několik takových konstrukcí nachá-
zelo i v Jihlavě, vedení města vydalo 
pokyn k jejich okamžitému zajištění. 

 „Odbor správy realit magistrátu řetě-
zy a zámky zabezpečil mobilní branky 
u ZŠ Březinova. Branky na Horní ulici 
a na ploše nedaleko objektů HZS Vy-
sočina na ulici Romana Havelky byly 
i z důvodů špatného technického sta-
vu zlikvidovány,“ řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. 

 Město bude řešit jejich případné 
náhrady bezpečným zařízením v jar-
ních měsících příštího roku. Během 
prosince proběhla kontrola všech 
známých mobilních konstrukcí na 
pozemcích města, nebezpečné prvky 
byly okamžitě likvidovány.

 V této souvislosti vyzýváme jih-
lavskou veřejnost, aby magistrátu 
oznámila místa nebo zařízení hřišť 
a sportovišť, která by mohla být pro 
uživatele nebezpečná. „Je možné, že 
na území města se taková zařízení na-
cházejí, aniž by je magistrát vedl v evi-

Jihlava zlikvidovala staré branky

JIHLAVA provedla kontrolu a zajištění fotbalových branek na území města, aby 
nemohlo dojít k podobnému tragickému případu jako v Cerekvi.

Foto: archiv NJR

denci - opuštěná, neudržovaná zaříze-
ní, která vznikla z dobrovolné aktivity 
obyvatel apod.,“ doplnil tiskový mluv-
čí Tulis. V této věci je možné kontak-

tovat odbor správy realit Magistrátu 
města Jihlavy, pana Ondřeje Strán-
ského, tel.:  567 167 300, e-mail: on-
drej.stransky@jihlava-city.cz.   

 Naše město se velmi dobře umísti-
lo - zásluhou svých občanů - v soutě-
ži „My třídíme nejlépe 2009“. Jihlava 
obsadila 2. místo v kategorii obcí nad 
10 tisíc obyvatel za nejúspěšnějším 
Novým Městem na Moravě. 

 Na úplně nejvyšší příčce pak skon-
čila Jihlava v doplňkovové soutěži za-
měřené na hodnocení výtěžnosti zpětného odběru elek-
trozařízení skupin 3 (zařízení informačních technologií a 
telekomunikační zařízení), 4 (spotřebitelská zařízení) a 
7 (hračky, vybavení pro volný čas a sporty). 

 „Děkujeme všem obyvatelům, že berou nutnost třídění od-
padů tak vážně. Samozřejmě nejde o umístění v soutěžích, 
ale o zodpovědnost k přírodě. Tříděný opad se dále lépe 
zpracovává, recykluje, méně se ho ukládá. Dobré umístění v 

této soutěži je poděkování za dobrý přístup k našemu život-
nímu prostředí,“ řekl k výsledku primátor Jaroslav Vyma-
zal. 

 Za druhé místo v hlavní soutěži dostane Jihlava dar ve 
výši 35.000 Kč, za prvenství v doplňkové soutěži 40.000 
Kč, částky jsou určeny na podporu odpadového hospo-
dářství obce.  

 Soutěž „My třídíme nejlépe“ připravuje kraj Vysočina 
se společností EKO-KOM a Asekol                                -lm-

Tradičně umíme třídit odpady

 Nový park nad tunelem v 
Jihlavě ještě ani nezačal naplno 
sloužit veřejnosti a už je poni-
čen. Někdo začal rozebírat bře-
hy jezírka a kameny naházel do 
vody, resp. na led. 

 Jsou poničeny břehy, je zde i 
obava z poškození fólie na dně 
jezírka. Některé kameny ledem 
nepropadly, ale zamrzly v něm, 
je tak navíc znemožněno brus-
lení, ke kterému už mohli lidé z 
okolí novou plochu využít. Ka-
meny jsou v březích narovnány 
tzv. na sucho, aby se mezi nimi 
mohla časem uchytit zeleň. 

 „Naší snahou je, aby jezírko 
po čase fungovalo a působilo při-
rozeně, včetně zeleně. Proto nejsou bře-
hy zality betonem. Že je park po třech 
týdnech od dokončení poničen, nás 
opravdu mrzí,“ komentoval událost 
primátor Jaroslav Vymazal. 

 Zajištěním parku už se zabýva-
li úředníci magistrátu a pracovníci 
městské policie. Není možné, aby 
každý park ve městě bez ustání hlí-

Park nad tunelem je už poničen

dali strážníci, na pokrytí celého par-
ku kamerovým systémem by bylo 
nutné několik kamer. „Nemalé pro-
středky použité na zkvalitnění života 
ve městě přicházejí vniveč. Vyzýváme 
občany k všímavosti a k tomu, aby ctili 
majetek, který slouží ostatním,“ dodal 
primátor Vymazal. 

 Stavba parku nad tunelem přišla na 

cca 8 milionů korun, částkou téměř 
6,9 milionu korun byla podpořena 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod. V rámci 
projektu bylo vybudováno sportov-
ní hřiště s pískovým povrchem, kte-
ré je vybaveno basketbalovými koši, 
sloupky pro volejbal a fotbalovými 
brankami. 

 Dále bylo vybudováno dětské hřiš-
tě s hracími prvky pro menší děti, 
které obsahuje houpačku, kolotoč, 
lezeckou stěnu, hrací stěnu s klou-
začkami a je oploceno. Ulici Rantí-
řovskou a ulici Přední, která dostala 
nový povrch, propojila cyklostezka s 
veřejným osvětlením a chodník. 

 K odpočinku bude sloužit dřevěný 
altán umístěný v centrální části par-
ku. Nejvýraznějším prvkem nového 
parku je vodní plocha s lávkami. Sou-
časně bylo vysazeno velké množství 
stromů a keřů, nezapomnělo se ani 
na revitalizaci travnatých ploch. Celý 
park je vybaven mobiliářem v podo-
bě laviček a odpadkových košů. 

 -lm-

VANDALŮM není nic svaté. Tentokrát do-
kázali poničit ještě nedokončený park nad 
jihlavským tunelem. Škoda může být značná, 
pokud naházené kameny porušily fólii budou-
cího jezírka.                           Foto: archiv NJR

 Tradičně s velkým zájem veřejnos-
ti probíhalo slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu na Masarykově ná-
městí v Jihlavě. Spolu s primátorem 
Jaroslavem Vymazalem a moderáto-
rem Milanem Řezníčkem odpočítá-
valo posledních deset vteřin do roz-
svícení stromu několik tisíc lidí, kteří 
zcela zaplnili horní část náměstí. 

 Program na náměstí běžel už před 
rozsvícením stromu, po krátké zdra-
vici primátora na pódiu vystoupil 
zpěvák a klavírista Marek Ztracený. 
Lidé si mohli na náměstí koupit tra-
diční medovinu, svařené víno a jiné   
lahůdky. Rozsvícením stromu tak 
odstartoval vánoční program a vá-
noční trh.                                            -lm-

Rozsvícení 
vánočního stromu 

přihlížely tisíce

 Rada města Jihlavy na své posled-
ní schůzi v roce 2009 udělila tři svo-
je ocenění. Ceny Rady města Jihlavy 
nově náleží Lukáši Topinkovi, juni-
orskému mistru světa v kulturistice, 
Lukáši Krpálkovi, juniorskému mis-
tru světa v judu, a Jiřímu Vybíhalovi, 
který je autorem knihy Jihlava pod 
hákový křížem. „Radní ocenili přínos 
knihy pro dokreslení historie města v 
období německé okupace,“ řekl k roz-
hodnutí rady jihlavský primátor Ja-
roslav Vymazal. Samotné předávání 
cen proběhne až během roku 2010.

                                        -lm-

Ceny Rady města

-lm-

Dvacítku pedagogů ocenil magi-
strát za jejich práci u příležitosti Dne 
učitelů. Magistrát toto ocenění udě-
loval počtvrté. S programem vystou-
pily děti ze ZŠ Demlova a učitele 
ocenil také primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal.                                             -lm-
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Jihlava má dalších pět nových dět-
ských hřišť. K některým z nich je ale 
komplikovaný přístup - vzhledem 
ke klimatickým podmínkám nejsou 
dokončeny všechny terénní úravy a 
chybí trávníky. 

 K některým hřištím se tak dostá-
vají rodiče s dětmi blátem. Problém 
s blátem je zejména u hřišť v ulicích 
Demlova, Slavíčkova a U Koželuhů 
(Skalka). „Chceme požádat všechny 
uživatele hřišť o shovívavost, terénní 
úpravy budou defi nitivně dokončeny v 
dubnu a květnu příštího roku,“ řekl tis-
kový mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

 Ještě větší komplikace magistrát 
města Jihlavy řeší u hřiště na Dem-
lově ulici, jehož okolí někteří řidiči 
užívají jako zkratku pro cestu ze síd-
liště na silnici směrem na Žďár nad 
Sázavou (cestu si tak zkrátí o několik 
stovek metrů). Okolí hřiště je pro-
to rozježděné, přístup k hřišti kom-
plikovaný, projíždění aut může být 
nebezpečné pro děti. Magistrát na 
místo zajišťuje několik kmenů, které 
dalšímu projíždění aut zabrání.  

Letos vybudovaná hřiště - pro-
jekt Regenerace a rozvoj dětských 
hřišť v Jihlavě: 

- ulice Demlova
- ulice Na Stoupách
- ulice U Koželuhů
- ulice Slavíčkova
- Helenín
Fin. náklady vč. DPH (projekt, 

inženýrská činnost, koordinátor BO-
ZP, realizace): celkem 4 129 886,-  
Kč

dotace: spolufi nancováno z ROP 
Jihovýchod částkou 3 775 504,- Kč 

zhotovitel projektu: SPA spol. s r. 
o., Jihlava

zhotovitel díla: DYBS Plzeň s. r. 
o., Plzeň                                              -lm-

 V roce 2010 plánuje město Jihlava završit 3. etapou 
výstavbu centrálních dětských hřišť v Jihlavě. Mělo by 
vzniknout posledních pět hřišť  určených dětem od 4 do 
14 let. 

 „Koncem léta 2010 by tak měla vyrůst nová hřiště v lo-
kalitě Staré plovárny (nad bývalou klavírkou), v Sasově, v 
areálu ZŠ Kollárova, na sídlišti U Hřbitova a v dolní části 
sídliště Březinky,“ řekl první náměstek primátora Radek 
Vovsík.

 „Po zkušenostech s budováním hřišť v minulých letech, 
kdy se občas ozývaly kritické hlasy zejména starších spoluob-
čanů, kteří se obávali, že dětská hřiště budou rušit jejich klid, 
jsme se rozhodli výstavbu hřišť v místech, kde bezprostředně 
navazují na bytovou zástavbu, projednat přímo s obyvateli, 
jichž se výstavba dotýká,“ vysvětlil Vovsík postup vedení 
města. Jednalo se lokalitu sídlišť U Hřbitova a  Březinky. 

 Ve všech dotčených domech byly vyvěšeny pozvánky k 

veřejnému projednání i s vysvětlující mapkou. „Ve čtvrtek 
10. prosince v odpoledních hodinách jsem se spolu se zástup-
ci ORM a ÚÚP sešel s těmi občany, kteří o to projevili zájem 
(musím konstatovat, že velký zájem nebyl),“ konstatoval 
náměstek Vovsík. 

 Obě dvě veřejná projednání skončila tak, že nikdo z 
přítomných občanů neměl výhradu k umístění dětských 
hřišť, v obou lokalitách občané projevili zájem o oploce-
ní pískoviště, na Březinkách byly tlumočeny názory ma-
minek, které by více preferovaly rozmístění drobnějších 
herních prvků po prostoru než vytvoření jedné velké 
prolézačky.

 „Nyní zadáme vypracování projektové dokumentace. Ta 
bude zpřístupněna obyvatelům na internetu a budou ji moci 
ještě připomínkovat,“ doplnil informace náměstek Vovsík. 
Koncem léta či začátkem podzimu 2010 by tak měla být 
síť dětských hřišť v Jihlavě dokončena.                         -lm-

Jednání bez zájmu veřejnosti

Letos přibylo 5 dětských hřišť

Občané města a instituce mohou
vedení města navrhnout kandidá-

ty na udělení Ceny města Jihlavy. Ze 
zásad, uvedených na webu města, 
uvádíme: Návrhy je možno podat v 
průběhu měsíce ledna 2010 na od-
bor školství, kultury a tělovýchovy 
magistrátu na předepsaném formu-
láři prostřednictvím podatelny.

Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způso-
bem ovlivnili veřejné dění ve měs-
tě Jihlava, a to především v kultuře, 
vzdělání, sportu, podnikání, péči o 
životní prostředí a dalších oblastech 
veřejného života, případně se vý-
znamně zasloužili o propagaci města 
Jihlavy v celostátním nebo meziná-
rodním měřítku.

Cenu města Jihlavy uděluje zastu-
pitelstvo města v termínu stanove-
ném radou města. V souvislosti s 
udělením této ceny upozorňujeme 
na možnost předložení návrhu na 
udělení Ceny Rady města Jihlavy. 

Tato je udělována radou města kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku v 
termínu stanoveném radou. Návrhy 
mohou předkládat občané a institu-
ce na již zmiňovaný odbor kultury, 
školství a tělovýchovy prostřednic-
tvím podatelny magistrátu.

Cena rady města Jihlavy může být 
udělena fyzickým či právnickým 
osobám za výrazný podíl při rozvoji 
města nebo jeho propagaci, za eko-
nomický přínos, u příležitosti život-
ního jubilea, za činnost v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivnění 
veřejného dění, čestným návštěvám 
města, za výrazný počin v roce 2009 
apod.

Formuláře jsou k dispozici na 
Městském informačním centru, na 
příslušném odboru magistrátu nebo 
na webových stránkách města 

www.jihlava. cz /magistrát − doku-
menty ke stažení − OŠKT/. 

(Dle podkladů magistrátu 
připravil −lm−)

Výzva k návrhům na Cenu města

 V průběhu roku 2010 budou v 
Jihlavě vybudovány podzemní kon-
tejnery na tříděný odpad. První sta-
noviště čtveřice kontejnerů bude v 
sousedství obchodního domu Prior 
na Masarykově náměstí (vedle veřej-
ných WC). Schválila to Rada města 
Jihlavy. 

 Město tak drží krok s trendy - pod-
zemní kontejnery, které mají větší 
objem, lépe odolávají útokům van-
dalů a lépe se udržuje pořádek jejich 

Podzemní kontejnery na odpad
v okolí, jsou běžné nejen v soused-
ních zemích. 

 „Nad povrch budou vystupovat pou-
ze „komínky“, kterými se bude odpad 
vhazovat do podzemních kontejnerů. 
Povrch bude vydlážděn stejným typem 
dlažby jako náměstí,“ popsal připra-
vovanou novinku primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Kontejnery o objemu tří metrů 
krychlových bude ze šachty vyzve-
dávat nové vozidlo, které v následují-

cích měsících hodlá zakoupit společ-
nost Služby města Jihlavy (SMJ). 

 „Podzemní kontejnery v centru by 
neměly být první a poslední, s dalšími 
počítáme do nových i původních zásta-
veb, kde bude možné podzemní šachty 
pro kontejnery vybudovat. Navíc SMJ 
toto vozidlo uplatní i v dalších obcích 
na jiný typ kontejnerů,“ dodal k no-
vince s celkovými náklady asi dva 
miliony korun primátor Vymazal.

 -lm-

 Zastupitelstvo   města  Jihlavy 
schválilo dne 16. 12. 2009 změnu v 
poskytování fi nančních prostředků 
z Fondu pro opravy domů, ze 
kterého bylo možné požádat o dota-
ci na opravu střechy, fasády, povrchů 
poškozených sprejery a bezbariérové 
úpravy veřejně přístupných budov. 

 Od nového roku bude možné 
požádat pouze na obnovu povrchů 
poničených sprejery a úpravy ne-
movitostí  pro  umožnění pohybu 
osobám s omezenou schopností 
pohybu či orientace. Žádosti o dota-
ci na opravu střech a fasád domů již 
nebudou přijímány. 

 Podmínky pro poskytnutí dotace 
na obnovu povrchů poničených spre-
jery a úpravy nemovitostí zůstávají 
stejné, tzn. žádost musí být podána 
před zahájením prací a schválena a 
proplacena je až po dokončení. Bližší 
informace je možné získat na odbo-
ru rozvoje města Magistrátu města 
Jihlavy, tel. 567 167 473.              -lm- 

Změna pravidel FOD

(Dokončení ze str. 1) 
Celá řada úkolů čeká v oblasti in-

vestic...
 V oblasti investic to bude přede-

vším dokončení projektů spolufi nan-
covaných z Evropské unie, jako jsou 
revitalizace části parku Malý Heulos, 
přístavba a rekonstrukce ZŠ speciál-
ní, odbahnění tří rybníků, dokončení 
parku Nad Tunelem a areálu volnoča-
sových aktivit Hellerův rybník. 

 Samostatnou investicí města, která 
bude předána na konci listopadu, je 
rekonstrukce a rozšíření budovy bý-
valé vojenské ubytovny na Vrchlic-
kého ul., která bude sloužit odboru 
sociálních služeb a okrskové stanici 
Městské policie. Zahájíme také nové 
projekty s podporou evropských pe-
něz, a to Centrum environmentální 
výchovy, které má sloužit k plnění vý-
chovné funkce zoologické zahrady. 

 Zájemci o hokej se asi také mo-
hou těšit...

 Velkým projektem bude začátek vý-
stavby hokejové haly i pro veřejnost 
na Tyršově ulici. Naší snahou je po-
stavit novou budovu mateřské školky 
pro sto dětí, a pokud budeme úspěšní 
v žádostech o dotace, pak zateplíme 
další městské objekty (např. ZŠ Ro-
šického), vybudujeme nové kilome-
try cyklistických stezek a chodníků 
včetně osvětlení a odbahníme další 
rybníky. Nezapomeňme ani na bez-
bariérové trolejbusy. 

 Společným úsilím s příslušnými mi-
nisterstvy a Svazem vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko, který je nositelem 
velkého vodohospodářského projek-
tu, se pokusíme tento ohrožený a vel-
mi důležitý projekt na území Jihlavy 
zrealizovat. Zaměříme se na pořízení 
projektové dokumentace revitalizace 
údolí řeky Jihlavy mezi lávkou U Spla-
vu a Humpoleckou ulicí, s názvem 
sportovně relaxační areál Český mlýn, 
a o projekt rekonstrukce budov Zá-
kladní umělecké školy na Masarykově 
nám. Významnou akcí rovněž bude 
slavnostní zprovoznění cyklostezky 
Jihlava - Třebíč - Raabs an der Th aya, 
jejímž investorem je Dobrovolný sva-
zek měst a obcí „Cyklostezka Jihlava - 
Třebíč - Raabs an der Th aya“.  

 Magistrát se bude také zabývat pří-
pravou a zajištěním zdárného průbě-
hu trojích voleb. Společenskou akcí 
roku budou bezesporu oslavy 150. 
výročí narození Gustava Mahlera 
(čestný občan Jihlavy), jejichž sou-
částí bude 9. ročník festivalu Hudba 
tisíců-Mahler 2010 a 7. července od-
halení sochy hudebního velikána ve 
stejnojmenném parku.  Jak jistě vidí-
te, máme se opravdu na co těšit. 

 Přeji Vám - občanům krajského 
města, abyste byli zdraví, spokojeni v 
osobním životě, úspěšní v zaměstnání 
a radovali se ze života.                       -lm-

Rok 2010 je...

(Dokončení ze str. 1)
Do nového roku 2010 vám pře-

jeme hodně zdraví, štěstí a příjem-
ných lidí kolem sebe, aby se vám 
podařilo vypořádat s překážkami, 
které vám každodenní běh života 
postaví do cesty, ať je to pro vás rok 
dosažených cílů a naplněných oče-
kávání. Přejeme vám, aby se vám v 
roce 2010 dobře žilo v Jihlavě. 

 primátor Jaroslav Vymazal 
a náměstci
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Datové schránky vyvolaly znač-
ný rozruch. Zákon o jejich užívání a 
zřízení v Česku jaksi předběhl ostat-
ní Evropu, mnozí přípravu podceni-
li a samotný rozjezd neprobíhal tak 
hladce, jak by měl. Zeptali jsme se 
Mgr. Jany Zbrankové z organizač-
ního oddělení kanceláře tajemníka 
magistrátu, jak si počínalo město v 
této oblasti.

 Prosím, připomeňte - co to jsou 
datové schránky?

 Informační systém datových schrá-
nek je součástí rozsáhlého vládního 
projektu elektronizace veřejné sprá-
vy - tzv. eGovernmentu  (symbolem 
celého projektu je oranžový panáček 
„eGON“). 

 Tento projekt započal vybudo-
váním rozsáhlé sítě CzechPOIN-
Tů - kontaktních míst, která jsou 
dostupná každému občanovi i na té 
nejmenší obci. Pokračuje budová-
ním komunikační infrastruktury ve-
řejné správy (jakýchsi cest pro tok 
elektronických informací) a již zmí-
něnou elektronizací „oběhu doku-
mentů“. 

 Dalším krokem by mělo být zave-
dení „základních registrů“, jejichž 
principem je „centralizace dat“ - na-
místo nynějších desítek (možná sto-
vek) různých registrů a neustálého 
vyplňování údajů a formulářů na 
úřadech by pak všechny úřady měly 
k dispozici čtyři základní registry se 
všemi údaji nutnými pro jejich čin-
nost - řečeno velmi ve zkratce. 

 Ale zpět k datovým schránkám. 
Datové schránky jsou nástrojem k 
doručování elektronických doku-
mentů. Zřizuje je a spravuje Minis-
terstvo vnitra, samotný systém je 
však provozován Českou poštou.

 Proč byly zavedeny datové 
schránky? 

 Jak už bylo řečeno, datové schrán-
ky slouží elektronizaci veřejné sprá-
vy - konkrétně pro doručování elek-
tronických dokumentů.

 Datové schránky byly k 1. 7. 2009 
automaticky zřízeny Ministerstvem 
vnitra ČR, a to všem „orgánům ve-
řejné moci“ (úřadům a institucím) 
a „právnickým osobám zapsaným v 
obchodním rejstříku“. Právnickým 
osobám, které v obchodním rejstří-
ku zapsány nejsou, fyzickým osobám 
podnikajícím nebo fyzickým oso-
bám (občanům) datovou schránku 
zřídí Ministerstvo vnitra ČR, pokud 
o její zřízení požádají. Požádat lze 
prostřednictvím služby CzechPO-
INT, kterou poskytují obecní a měst-
ské úřady, Česká pošta popř. Hospo-
dářská komora.

 Zpočátku měl systém nastaven tzv. 
„měkký rozjezd“, což znamenalo, že v 
přechodném období měl každý, ko-
mu byla datová schránka zřízena ze 
zákona, možnost si sám zvolit datum 
její aktivace. Všem, kteří si datovou 
schránku neaktivovali sami, byla da-
tová schránka aktivována automatic-
ky k 1. 11. 2009.

Město Jihlava aktivovalo svou dato-
vou schránku 26. 10. 2009.

Jana Zbranková: Městská datová
schránka funguje zatím bez problémů

 Jak se město připravovalo na za-
vedení datových schránek?

 Jakmile vstoupil v platnost zákon 
„o elektronických úkonech“ (1. 7. 
2008) - rok před spuštěním vlastních 
datových schránek, byl na magistrá-
tu vytvořen pracovní tým, který měl 
přípravu celého projektu - zavedení 
datové schránky do běžné praxe na-
šeho úřadu - na starosti. 

 Je to tedy týmová práce, a to pře-
devším s kolegy z odboru informati-
ky, ale samozřejmě i z ostatních od-
borů, protože tato problematika má 
přesah téměř do všech každodenních 
činností celého úřadu. 

 Ještě před vlastní aktivací naší da-
tové schránky byli všichni pracovníci 
magistrátu proškoleni v novém způ-
sobu práce. Pravidelná školení stále 
ještě pořádáme i pro všech 79 obcí 
Jihlavska a pro jimi zřizované orga-
nizace.

 Jaké problémy řešilo město na 
začátku provozu?

 Naše datová schránka byla spuště-
na bez jakýchkoli problémů, provoz 
samotný se však ani u nás neobešel 
bez „dětských nemocí“ - některé se 
postupně objevují ještě dnes, ale ne-
ní to nic tak fatálního, aby to bránilo 

používání datové schránky jako ta-
kové. 

 O tom, že datová schránka oprav-
du bez problémů funguje, svědčí i 
fakt, že za první víc jak měsíc provo-
zu jsme přijali 1525 datových zpráv a 
2909 datových zpráv jsme odeslali. 

 Věříme, že časem nastane i ona sli-
bovaná úspora času a fi nancí, nicmé-
ně v tuto chvíli je nutno přiznat, že 
takto radikální změna přinesla kom-
plikace především v organizaci práce 
a mnohde bohužel i časově nároč-
nější administrativu.  

 
 Můžete být konkrétnější?
 Nejzdlouhavější je v této chvíli ur-

čitě ověřování, jestli daný adresát má 
nebo nemá datovou schránku. Před 
každým odesláním každého jednot-
livého dokumentu musí každý pra-
covník úřadu zjistit, jestli dotyčný 
adresát má nebo nemá zpřístupně-
nou datovou schránku, byť by do-
kumenty odesílal na stejnou adresu 
každý den v týdnu.

 Hovořila jste o fi nančních nákla-
dech...

 Pokud se ptáte na úsporu fi nanč-
ní, lze ji poměrně obtížně vyjádřit, 
protože datovou schránkou se posílá 

JANA ZBRA NKOVÁ z organizačního oddělení kanceláře tajemníka magistrátu.
Foto: Lubomír Maštera

veškerá korespondence (po-
kud to povaha dokumentu 
umožňuje), a je velmi těžko 
defi novatelné, kolik dopisů 
by se v papírové podobě po-
sílalo tzv. „obyčejně“ (tedy za 
deset korun) a kolik na různé 
typy doručenek, jejichž cena 
se dnes pohybuje kolem 36 
korun. 

 Nicméně v tuto chvíli to 
pro náš úřad absolutní úspo-
ra určitě je, protože veškeré 
náklady spojené s odesíláním 
datovou schránkou jsou za 
orgány veřejné moci zatím 
hrazeny ze státního rozpočtu. 

 Jaké možné další problé-
my mohou datové schránky 
přinést?

 Nejenom úřadu, ale i ad-
resátům může novinka půso-
bit jisté praktické problémy. 
Vezměme např. stavební (ale 
i jakékoli jiné) rozhodnutí. 
Doposud jej adresát vždy do-
stal zdarma poštou v obálce 
s modrým pruhem (obvykle 
si pro něj bohužel musel na 
poštu osobně zajít). 

 Nyní, když si zřídí dato-
vou schránku, dostane jej do 
datové schránky - samozřej-
mě také zdarma. V datové 
schránce je soubor uložen 
90 dnů, a pak se automatic-
ky smaže, takže je třeba, aby 
si jej příjemce někam uložil 
a dál se o něj také staral (tak, 
aby jej mohl přečíst třeba i za 
padesát let). 

 Pokud bude potřebovat ně-
kde doložit listinnou podobu 
takového dokumentu, může 
si jej nechat tzv. „autorizova-
ně zkonvertovat“ (což zna-

mená důvěryhodně převést do listin-
né podoby, která potom má hodnotu 
originálu), a to na libovolném praco-
višti CzechPOINT. 

 Tato služba je ovšem zpoplatněná, 
a to třiceti korunami za stránku, což 
se třeba při rozsahu deseti stran už 
docela prodraží, navíc stejně „na ten 
úřad (poštu) musím“. Takže i zde je 
úspora času a peněz trochu relativní.

 Závěrem - výhled do budouc-
na...?

 Vzhledem k rychle se vyvíjejícím 
technologiím a stále se zvyšujícímu 
tempu našeho života je vykročení 
směrem k elektronizaci veřejné sprá-
vy určitě krokem tím správným smě-
rem. Jenom bychom v euforii, že se 
„konečně zbavíme těch prokletých 
papírů“, neměli zapomínat ty, co při-
jdou po nás. 

 Naši předkové nám předali kilo-
metry vzácných rukopisů na perga-
menu či papíře, všechny vlastnoruč-
ně podepsané... A co my? Bude za 
sto let k prokázání toho, že můj dům 
je opravdu můj, dostačovat digitální 
soubor na „fl ash disku“ s elektronic-
kým podpisem, jehož platnost vypr-
šela už před devadesáti devíti lety...?

 -lm-
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150 DÁRCŮ KRVE NA RADNICI. V listopadu proběhlo v gotické síni jihlavské 
historické radnice slavnostní předávání Janského plaket dárcům krve. Dárcům 
poděkoval a plakety předával primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora 
Josef Kodet, přítomni byli také zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina, Nemoc-
nice Jihlava a Červeného kříže.  

 Stříbrnou plaketu (20 odběrů) profesora doktora Jana Janského v gotické síni 
obdrželo 114 dárců. Zlatou plaketu (40 odběrů) profesora doktora Jana Janské-
ho si z radnice odneslo 38 dárců. 

OSLAVA 102. NAROZENIN. Jedno století a dva roky života oslavil pan Karel 
Blažek v Domově pro seniory v Jihlavě - Lesnově. S blahopřáním dorazila i ná-
městkyně primátora pro oblast sociálních věcí Irena Wagnerová (na snímku) v 
doprovodu vedoucího odboru sociálních věcí Jozefa Labudy a pracovnic matriky 
Libuše Indrové a Adély Knitt lové. Oslavenec od města obdržel květinu, pamětní 
list, dárkový koš a stříbrný odražek.  Oslavu mimořádných narozenin spojil perso-
nál s přípravou mikulášského odpoledne pro všechny klienty domova pro seniory. 

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ SMRK. Čtrnáctimetrový smrk se během dvou hodin stal 
z nechtěného stínícího stromu u jednoho z domů na Kollárově ulici ústředním bo-
dem jihlavského Masarykova náměstí - stal se z něj vánoční strom.  Asi padesáti-
letý strom už nerostl, podle odborného posudku by žil už jen asi deset let. O jeho 
odstranění požádali obyvatelé domu, kterým nevhodně vysazený strom stínil. Jed-
ním řezem se tak vyřešily dva problémy najednou. Strom na místo dopravili pra-
covníci Správy městských lesů a Služeb města Jihlavy. 

ČERNÉ SKLÁDKY MĚSTO HYZDÍ! Stydět by se měl majitel tohoto plynového 
sporáku, který stál vedle kontejneru na Královském vršku 56. Jistě by dokázal za-
řídit odvoz na sběrný dvůr SMJ, kam takové haraburdí patří. Jenom chtít.

Stránku připravil: -lm-

HAVLÍČKOVA KOMPLIKUJE DOPRAVU. Ulice Havlíčkova se neslavně za-
pisuje do dopravní situace v Jihlavě v době vánočních svátků. Vadná kanalizace 
způsobila nejprve propadnutí vozovky a následné kamerové zkoušky prokázaly, 
že bude potřeba rozsáhlejší oprava. Situaci popsal tajemník magistrátu Lubomír 
Dohnal, který uvedl, že existuje nesoulad  projektů inženýrských sítí a reality. Z 
toho důvodu se musela vyhloubit zemina do hloubky dvou metrů oproti plánova-
né hloubce jednoho metru. Celková doba opravy se tak protáhne do ledna 2010.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY NA MAGISTRÁTU. Město Jihlava se ujalo pořá-
dání předvánočních koncertů v gotickém sále radnice. Sérii otevřel vánoční kon-
cert učitelů Základní umělecké školy Jihlava,  pak Virtuosi di Praga předvedli 
slavnou mši J. J. Ryby v původním znění. V dalších představeních vystoupili i tak 
exotičtí hosté,  jako japonská sopranistka Yukiko Kinjo. Vyzdobený sál byl větši-
nou obsazen do posledního místečka a akce tak významně přispěly k předvánoční 
pohodě návštěvníků.
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 Strážníci městské policie se ani 
minulý měsíc nenudili. Na ulici Zno-
jemská se podařilo na základě ozná-
mení zadržet mladíka, který maloval 
fi xou na těleso mostu. Na ulici Ho-
líkova byl nalezen silně podnapilý 
muž, k jeho ošetření byla přivolána 
rychlá záchranná služba.    

 „Záchranné službě strážníci asisto-
vali také při převozu ženy, která byla 
nalezena na sídlišti U Hřbitova a při 
zajištění muže, který vylezl na sloup 
elektrické trakce v areálu hlavního ná-
draží a nechtěl slézt. Vzhledem k tomu, 
že trpěl duševní poruchou, byl přivolán 

lékař. Muže se podařilo přesvědčit, aby 
ze sloupu slezl dobrovolně,“ řekl zá-
stupce ředitele městské policie Sta-
nislav Maštera. 

 Na protialkoholní záchytnou sta-
nici byl umístěn muž, který se v noč-
ních hodinách pohyboval po centru 
města pouze ve spodním prádle a 
v podnapilém stavu. V průběhu pro-
since strážníci zadrželi celkem šest 
osob, po kterých bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání. V posledním období 
došlo k  nárůstu počtu drobných krá-
deží zboží v obchodech.                -lm-

 První náměstek primátora Radek 
Vovsík a pracovník odboru rozvoje 
města Miroslav Kašík se zúčastnili 
neformálního setkání s nevidomými 
občany Jihlavy. Na schůzce, které se 
zúčastnilo asi 30 osob, mohl Radek 
Vovsík informovat přítomné o 
několika novinkách, které město pro 
zdravotně hendikepované udělalo. 

 Na Masarykově náměstí jsou 
dokončeny úpravy přechodů pro 
chodce, které jsou nyní schůdnější 
nejen pro tělesně, ale i zrakově 
hendikepované osoby. Poslední 
novinkou je navigační systém usa-
zený ve vchodu do radnice, který 
zvukově navede nevidomé až ke 
dveřím budovy. 

 Během příštího roku město up-
raví třicet zastávek MHD na bez-
bariérové, Dopravní podnik města 
Jihlavy postupně nakupuje bezba-
riérová vozidla, která jsou vybavena 
také zvukovou obsluhou pro nevi-
domé. Za provedené úpravy si zá-
stupci města vyslechli poděkování 
a podporu připravených projektů. 
„Úpravu náměstí jsme v první fázi za-
stavili, protože projekt nepočítal s úp-
ravami pro nevidomé. Z reakcí zrakově 
hendikepovaných je zřejmé, že dopra-
cování bylo dobrým krokem,“ uvedl 

Nevidomí poděkovali za novinky 
a předali městu nové náměty

NÁMĚSTEK primátora Radek Vovsík odpovídá na setkání s nevidomými na je-
jich otázky.                                                                                             Foto: archiv NJR

Radek Vovsík.   
 Z diskuze v přátelské atmosféře 

pro město vzešly nové podněty. 
„Účastníci upozornili na to, že ne 
všechna vozidla MHD se po příjezdu 
do zastávky zvukově identifi kují. Když 
najednou přijedou dvě nebo tři vozid-
la, nevidomí bez pomoci druhé osoby 
nevědí, do kterého vozu nastoupit. To 
je řešitelný problém, podnět předáváme 

dopravnímu podniku,“ informoval I. 
náměstek primátora. 

 Dále účastníci upozornili na rek-
lamní stojany na chodnících (tzv. 
áčka), které nevidomým komp-
likují pohyb městem, podobně 
připomínkovali umístění značek a 
sloupů v chodnících. „I to je možné 
postupně řešit,“ ujistil Radek Vovsík. 

 -lm-

 Dobrovolní hasiči v Jihlavě - Bed-
řichově mají opravenou a rozšířenou 
hasičskou zbrojnici. Nákladem 11,5 
milionu korun akci provedlo město 
Jihlava. 

  Původní budova je opravena a 
zatepelna, v přístavbě vznikla nová 
garáž a zázemí pro cisternu, kterou 
město pro svoje dobrovolné hasiče 
získalo od HZS kraje Vysočina. Nad 
garáží mají hasiči zasedací místnost, 
kanceláře a další zázemí. 

 Za posledních několik let je to je-
diná investice města bez dotací ze 
státních nebo evropských zdrojů. 
„Práce dobrovolných hasičů je důleži-
tá, vážíme si jí. Jednotka se dostala do 
vyšší kategorie, to vyžaduje nejen vyš-
ší odbornost lidí, ale také kvalitnější 
vybavení a zázemí. Když se nepoda-
řilo sehnat dotaci, zastupitelé uvolnili 
potřebné peníze z rozpočtu,“ uvedl k 
otevření hasičárny primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Třicetičlenná Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů Jihlava je od letoš-
ního roku zařazena v kategorii JPO 
III. To znamená, že jde o jednotku s 
územní působností v Jihlavě a okolí 
v okruhu přibližně osmi kilometrů. 

 Od dubna do října letošního roku 
zasahovali jihlavští hasiči třicetkrát, 
v červnu hasiči také několik dní po-
máhali v okolí Nového Jičína při li-
kvidaci následků bleskové povodně. 

Mezi jejich výkony nepatří jen 
„klasické“ hašení požárů, ale také zá-
kroky při odstraňování vosích hnízd 
nebo včelích rojů, proplachování 
ucpané kanalizace, nebo odčerpává-
ní zaplavených sklepů a odstraňová-
ní stromů po bouřkách. Dobrovol-
níci také asistují profesionálům při 
rozsáhlejších zásazích.  

 Projekt opravy a rozšíření hasičské 
zbrojnice na Sokolovské ulici ( Jihla-
va - Bedřichov) vytvořila společnost 
Fortis spol. s r.o, stavbu provedla fi r-
ma Terni s.r.o. 

Celkové náklady včetně inženýrské 
činnosti, autorského dozoru, pora-
denské činnosti, koordinace BOZP 
a náhrady odstraněné zeleně jsou 
11.498.686,60 korun (vč. DPH). S 
prací na zbrojnici se začalo v listopa-
du 2008, hotovo bylo 31. října 2009.

Město věnuje pozornost  dobro-
volným hasičům trvale a přispívá na 
jejich činnost.                                 -lm- 

Město zajistilo 
lepší zázemí pro 

dobrovolné hasiče

Na Vodním ráji se podařilo zadržet 
a předat policii zloděje. Opakovaně 
v letních měsících vykrádal v kryté 
části areálu šatny koupajících se ná-
vštěvníků.

„Hodně nám pomohly nainstalova-
né kamery v pánských šatnách,“ řekl 
vedoucí Vodního ráje Miroslav Ve-
selý. Kamery sledují prostor všech 
skříněk na šaty a jsou nainstalovány 
v souladu se zákonem 101/2000 Sb. 
Nejsou v převlékacích boxech ani 
ve sprchách. Tyto kamery v šatnách 
jsou pouze záznamové a umožňují 
zpětně dohledat pohyb u skříněk. 

     Pouze jedna bezpečnostní ka-
mera sleduje prostor před saunou 
a její funkce se plně osvědčila, kdy 
se jednomu saunujícímu udělalo 
špatně a upadl na zem. Další bez-

Na Vodním ráji chytili zloděje
pečnostní kamery sledují pohyb na 
tobogánu. Z těchto kamer není po-
řizován záznam.

  Zadržený a usvědčený zloděj vy-
užíval nepozornosti koupajících se 
návštěvníků vnitřní části Vodního 
ráje a zcizoval jim klíčky od šatny. 
Tu odemkl, sebral peníze a zase za-
mkl a klíček vrátil na místo.

„Koupající se totiž nevyužívají gu-
mového kroužku na klíči a nechávají 
klíče ležet v přihrádkách pro ruční-
ky. Zloděj toho využíval a opakova-
ně kradl,“ řekl Veselý. Upozornil na 
možnost odkládání cenností koupa-
jících se do zvláštních skříněk v pro-
storu vstupu, na které je vidět z při-
jímacího prostoru. Tím se možnosti 
ztráty podstatně snižují. Pokud již 
však ke krádeži či ztrátě dojde kde-

koliv v areálu Vodního ráje, postup 
je stejný – dostavíte se k obsluze 
u vstupu a zde budete poučeni o 
svých možnostech – pokud se roz-
hodnete oznámit krádež policii, ta 
bude přivolána.

   Nutno doplnit, že zadržený zlo-
děj byl jediný, kdo zatím na Vodním 
ráji takovým drzým způsobem kra-
dl. Nastavený bezpečnostní systém 
ho ovšem snadno usvědčil.

Otevírací doba Vodního ráje:
Středa 30. 12. 10.00 – 20.00
Čtvrtek 31. 12. zavřeno
Pátek 1. 1. 13.00 – 21.00
Sobota 2. 1. 10.00 – 21.00
Neděle 3. 1. 10.00 – 20.00
Pondělí 4. 1. 15.00 – 20.00

  -lm-

MÍSTO pro ukládání cenností je dalším opatřením, jak zamezit krádežím na 
Vodním ráji.                                                                                 Foto: Lubomír Maštera

Duševně nemocný vylezl na sloup
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Jaké problémy nejvíce trápí občany města Jihla-
vy? Na tuto otázku hledalo odpověď na 60 obča-
nů města, kteří se 23. listopadu sešli na druhém 
ročníku  Fóra Zdravého města, známého pod ti-
tulem S Vámi ovšem? Ovšem!

Z veřejného projednávání vzešlo nové desa-
tero největších problémů města, mezi nimiž se 
na předních příčkách umístila preference MHD 
před individuální dopravou, následoval pořádek 
v ulicích (jarní a podzimní úklid města), projed-
návání projektu sportoviště na Tyršově ulici nebo 
nutnost řešit problém heren a hracích automatů.

Nejprve probíhala diskuse v jednotlivých pra-
covních skupinách, např. na téma životní prostře-
dí, kultura, sport volný čas, vzdělávání a osvěta, 
doprava nebo podnikání a cestovní ruch... Poté 

bylo vybráno 17 témat, ze kterých nakonec hla-
sováním přítomných vzešla desítka největších 
priorit... Nově naformulované problémy budou 
následně ověřeny anketou a projednány v zastu-
pitelstvu města.

Desatero problémů města Jihlavy: 
1. Preference MHD před individuální dopra-

vou
2. Pořádek v ulicích (jarní a zimní úklid)
3. - 4. Projednání projektu sportoviště na Tyr-

šově ulici
3. - 4. Problém heren a hracích automatů
5. Nepoměr v podpoře profesionálního a ne-

profesionálního sportu
6. Parkování ve městě (parkovací místa)

7. - 10. Dostup-
né bydlení pro 
potřebné (starto-
vací, sociální, pro 
zdravotně posti-
žené občany)

7. - 10. Revize 
systém fi nančních 
prostředků do so-
ciální oblasti

7. - 10. Připra-
venost ZŠ na žá-
ky se zdravotním 
postižením (lid-
ské zdroje)

7. - 10. Stravo-
vání pro děti se 
zdravotním posti-
žením (diety).     

-lm-

Známe nové desatero 
problémů města Jihlavy

Jak se zdravě stravovat, hýbat se a pečovat o zuby 
- děti z jihlavských mateřských školek to zábavnou 
formou učila dvojice klaunů. Program Ve zdravém 
těle zdravý duch se odehrál v Karnevalovém diva-
délku Ježek  při mateřské školce na Jarní ulici v Jih-
lavě.  „Pokud se podaří sehnat další peníze, představení 
uvidí děti ze všech jihlavských mateřských škol,“ uved-
la pracovnice odboru školství, kultury a tělový-
chovy Hana Ustohalová. Představení pro nejmenší 
diváky zajišťuje město Jihlava prostřednictvím pro-
jektu Zdravé město.                                                     -lm-

Klauni učí děti zdravě žít

K FORMULOVÁNÍ problémů trápících Jihlavany posloužila tabule.
Foto: archiv NJR

I KLAUNI pomáhají jihlavským dětem, jak zdravě žít.                                                                
Foto: archiv NJR

 Jihlava už potřetí v řadě bude regulovat počty ho-
lubů v centru města. Radnice tak chce předejít pře-
nášení různých chorob a parazitů, rovněž tak chce 
omezit znečišťování městských a soukromých bu-
dov. Na střechu jednoho objektu v centru města 
budou umístěny klece s návnadami, zdravotní stav 
holubů na místě zhodnotí odborník - pokud je ho-
lub zdravý, bude nabídnut k chovu holubářům ne-
bo vypuštěn zpět, nemocné kusy budou humánně 
utraceny. „Nechceme všechny holuby v centru zlikvido-
vat, patří ke koloritu města. Ale pokud tady mají být, 
ať je jejich počet únosný a nepřenášejí choroby,“ uvedl 
tajemník úřadu Lubomír Dohnal.                          -lm- 

Počty holubů klesnou
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Jihlava dětem otevřela 
pět nových hřišť

Na konci listopa-
du byly dokončeny 
práce na výstavbě 
a rekonstrukci pěti 
dětských hřišť, je-
jichž realizace byla 
podpořena z Regio-
nálního operačního 
programu NUTS 
2 Jihovýchod. Ev-
ropská unie a státní 
rozpočet přispěly 
na  stavbu  částkou 
3 778 tis. Kč. Jed-
ná se o první etapu 
projektu Regenera-
ce a rozvoj dětských 
hřišť v Jihlavě. Druhá etapa projektu je plánována na rok 2010.

V letošním roce byla vybudována dvě nová hřiště na sídlišti Demlova a v 
Heleníně. Na ulici Slavíčkova, Na Stoupách a U Koželuhů byla hřiště rekon-
struována. Realizace byla zahájena 24. 9. 2009 a již na konci listopadu byla 
všechna hřiště dokončena a předána do užívání.

Hřiště jsou vybavena novými herními prvky určenými pro děti ve věku od 
4 do 14 let. Jedná se především o houpačky, kolotoče, lezecké stěny, klouzač-
ky, pružinové hračky nebo pískoviště. Všechna zařízení mají příslušnou cer-
tifi kaci. Hřiště nejsou oplocena, aby mohl být ke hrám dětí využit i okolní 
prostor. Součástí projektu bylo také dosetí trávníků, vybavení hřišť lavičkami 
a odpadkovými koši.

Park nad tunelem 
již slouží veřejnosti

Během pouhých pěti měsíců byl v lokalitě sídliště Za Prachárnou dokon-
čen další projekt fi nancovaný z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod. Jedná se o Park nad tunelem, Jihlava, kde poskytnutá dotace činí 
6 844 tis. Kč.

Výstavba parku byla zahájena 7. července 2009 a posledního listopadu byla 
dokončena. Předmětem projektu bylo zpřístupnění volné plochy nad „jihlav-
ským tunelem“ a vybavení tohoto území infrastrukturou pro volný čas. 

V rámci tohoto projektu bylo vybudováno sportovní hřiště s pískovým po-
vrchem, které je vybavené basketbalovými koši, sloupky pro volejbal a fot-
balovými brankami. Dětské hřiště s hracími prvky pro menší děti obsahuje 
houpačku, kolotoč, lezeckou stěnu, hrací stěnu s klouzačkami a je oploceno. 
Ulici Rantířovskou a ulici Přední, která dostala nový povrch, propojila cyk-
lostezka s veřejným osvětlením a chodník. K odpočinku bude sloužit dřevě-
ný altán. 

Nejvýraznějším prvkem nového parku je vodní plocha s lávkami. Současně 
bylo vysazeno velké množství stromů a keřů, nezapomnělo se ani na revitali-
zaci trávníku. Celý park je vybaven dostatečným množstvím laviček a odpad-
kových košů.

Parkové úpravy v Parku
Gustava Mahlera dokončeny 

Na konci října 2009 byly dokonče-
ny veškeré parkové úpravy na pro-
jektu Park Gustava Mahlera. K do-
končení tak v budoucím parku zbývá 
pouze osazení vlastní sochy Gustava 
Mahlera, která bude na podstavec z 
černého diabasu umístěna v květnu 
2010. Od konce listopadu byl Park 
Gustava Mahlera zpřístupněn veřej-
nosti s tím, že jeho slavnostní ote-
vření se uskuteční dne 7. 7. 2010 u 
příležitosti 150. výročí narození hu-
debního skladatele Gustava Mahle-
ra, který v Jihlavě strávil léta svého 
dětství. 

Stavební práce na výstavbě budou-
cího parku na místě bývalé městské 
tržnice byly zahájeny v říjnu 2008 a 
v jejich průběhu došlo k přeměně to-
hoto území v blízkosti historického 
centra města na jedinečnou archi-
tektonickou kompozici, která v sobě 
spojuje jak prvky přírodní symboli-
zující krajinu, tak i prvky charakte-
ristické pro město. Ústředním ob-

jektem parku bude bronzová socha 
hudebního skladatele G. Mahlera 
od akademického sochaře prof. Jana 
Koblasy, k níž se budou obracet další 
sochařské objekty symbolizující Ma-
hlerovu tvorbu a jeho spojení s ži-

dovstvím - ptáci (tvořící symbolický 
vstup do parku) a ryby.

V rámci realizace projektu byla vy-
budována kanalizace v prostoru bu-
doucího parku a řešených částech 
ulic Benešova a Věžní (severní část), 
byla provedena rekonstrukce a no-
vá přípojka vodovodu, nové veřejné 
osvětlení a dláždění chodníků v uli-
ci Věžní a Benešova. V prostoru bu-
doucího parku byly vybudovány no-
vé zpevněné plochy, jezírko včetně 
technologické šachty, zídky a ploty 
na hranici parku, určené pro popí-

navé rostliny, a vznikly nové plochy 
veřejné zeleně, kde byla provede-
na výsadba stromů a keřů a instala-
ce automatické závlahy. V jižní části 
parku byly odkryty základy bývalé 
židovské synagogy a byla vybudová-
na přilehlá plocha a jižní terasa s ma-
sivními kamennými kostkami, které 
mají sloužit pro posezení a zastave-
ní. Dále došlo k výstavbě vyhlídkové 
věže v baště historické hradby, osa-
zení informačních panelů a instalaci 
bezpečnostní kamery. V neposlední 
řadě byly instalovány majestátní ka-
menné plastiky ptáků a ryb symbo-
lizující Mahlerovu hudební tvorbu 
a byl připraven postavec pro sochu 
Gustava Mahlera. Převážná část mo-
biliáře bude do parku dodána až na 
jaře roku 2010. 

Tento projekt je fi nancován z pro-
středků Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod se 
schválenou dotací ve výši 39,474 mil. 
Kč. Na částečnou úhradu nákladů na 
vytvoření sochy Gustava Mahlera a 
ostatních sochařských objektů byla 
krajem Vysočina poskytnuta dotace 
ve výši 400 tis. Kč, která bude použi-
ta jako součást vlastního spolufi nan-
cování příjemce dotace.
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Realizace dalších projektů města 
zařazených do IPRM úspěšně pokračuje

Poté, co byla v letošním roce do-
končena realizace dvou prvních 
projektů statutárního města Jihlavy, 
které jsou řešeny v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje statutárního 
města Jihlavy (IPRM), zaměřených 
na vybudování Parku nad tunelem 
a Regeneraci a rozvoj dětských hřišť 
v Jihlavě, a byly dokončeny parkové 
úpravy v rámci projektu „Park Gus-
tava Mahlera“, pokračovala úspěšně 
v letošním roce také realizace dalších 

projektů zařazených do IPRM, které 
jsou fi nancovány z dotací Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod (ROP Jihovýchod).

Realizace projektu „Revitalizace 
části parku Malý Heulos“, který zís-
kal dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 
67,532 mil. Kč, byla zahájena v led-
nu roku 2009. V rámci projektu do-
jde k přeložce koryta řeky Jihlávky 

včetně vybudování mostu a nava-
zujících komunikací a vzniku oddy-
chové a relaxační zóny s hřištěm pro 
děti a malou letní scénou. Po zřízení 
staveniště a přípravných pracích byly 
zahájeny stavební práce na odtrub-
nění a přeložce koryta řeky Jihlávky, 
komunikaci podél řeky, kanalizaci a 
objektu tzv. malé scény. Do součas-
nosti byla dokončena přeložka ka-
nalizačního sběrače, přeložky kabelů 
NN a kabelové rozvody veřejného 

osvětlení. Rovněž 
objekt malé scény s 
kapacitou cca 100 
diváků je prakticky 
dokončen a zbývá 
jen montáž laviček, 
podlahy a zastře-
šení jeviště. V rela-
xační zóně byly do-
končeny chodníky 
a v současnosti zde 

probíhají terénní úpravy a další sou-
visející práce. Od léta 2009 jsou také 
realizovány práce na výstavbě nové-
ho mostu, dále pokračuje výstavba 
komunikací a přeložka koryta řeky. 
Stavba by měla být dokončena kon-
cem roku 2010.

Dalším z realizovaných projektů 
podpořených z ROP Jihovýchod je 

„Přístavba ZŠ speciál-
ní Březinova 31, Jih-
lava“, který spočívá v 
přístavbě budovy a 
dalšího zázemí speci-
ální základní školy pro 
žáky s kombinovaným 
postižením. Součástí 
tohoto projektu za-
hájeného před rokem 
jsou také energeticky 
úsporná opatření stá-
vající budovy. V rámci projektu již 
bylo dokončeno a předáno dětské 
hřiště s umělým povrchem, které má 
škola k dispozici od počátku tohoto 
školního roku, a dále byly ukončeny 
práce na zateplení budovy, výměně 
oken a dveří. V současné době pro-
bíhají práce především na samotné 
přístavbě školy. Je dokončena hrubá 
stavba, včetně zastřešení a osazení 
oken a dveří. Budova přístavby bude 
se stávající budovou propojena spo-
jovacím krčkem a stropním trans-
portním a zvedacím systémem. Bu-
de obsahovat učebny, multimediální 
učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu, 
šatny se sprchami, dílnu pracovních 
činností a keramickou dílnu a další 
sociální zázemí. Celá budova bude 
zařízena novým interiérem. Celko-
vé náklady stavby činí přes 50 mil. 
Kč, dotace byla schválena ve částce 
48,871 mil. Kč. 

Realizace projektu „Areál pro spor-
tovní a volnočasové aktivity u Hel-
lerova rybníka, Jihlava“ je téměř u 
konce. Statutární město Jihlava za-

čalo areál budovat v červenci a na 
jeho fi nancování se významně po-
dílí dotace z ROP Jihovýchod, která 
byla schválena ve výši 11,333 mil. 
Kč. Zmíněný areál sestává ze dvou 
sportovních hřišť, z nichž jedno je s 
umělým povrchem a jeho součástí je 
také tenisová stěna, a druhé s povr-
chem asfaltovým, a z dětského hřiště 
s prvky pro děti od 3 do 14 let. Další 
částí projektu bylo vybudování pro-
pojovacího chodníku mezi ulicemi 
Halasova a Vrchlického s veřejným 
osvětlením a asfaltovým povrchem, 
který je vhodný i pro využití k jízdě 
na kolečkových bruslích, a dvou za-
střešených odpočívadel vybavených 
lavičkami a odpadkovými koši. Vý-
znamnou položkou v rozpočtu pro-
jektu byla také revitalizace zeleně, 
vysázení nových stromů a keřů jak na 
vytvořených zálivech podél nového 
chodníku, tak i podél ulice Vrchlic-
kého. K dokončení celého projektu 
chybí pouze osetí území trávníkem, 
které bude provedeno na jaře 2010.

Dva nové úseky stezek pro 
cyklisty i pěší byly dokončeny

Stavební práce na 
projektu „Rozšíření sí-
tě cyklistických stezek 
v Jihlavě“, jehož před-
mětem bylo vybu-
dování dvou nových 
úseků cyklistických 
stezek na území statu-
tárního města Jihlavy, 
byly v září letošního 
roku dokončeny. V 
měsíci říjnu byly poté 
vydány potřebné ko-
laudační souhlasy. Slavnostní otevření se za přítomnosti asi 80 cyklistů, pě-
ších i zástupců města a Úřadu Regionální rady uskutečnilo dne 27. 10. 2009.  

Prvním úsekem je smíšená stezka pro cyklisty a pěší s pracovním označe-
ním G04 - podjezd pod komunikací Havlíčkova, jejíž celková délka je pou-
hých 120 m. Její význam nespočívá v délce, ale ve skutečnosti, že se jedná 
o mimoúrovňové křížení s dopravně velmi rušnou komunikací Havlíčkova, 
které nabízí cyklistům i chodcům bezpečnou alternativou překonání této do-
pravně zatížené komunikace. Druhým úsekem je dělená stezka pro cyklisty 
a pěší propojující konec ulice Telečská v Jihlavě s částí města Jihlavy - Písto-
vem. Délka tohoto úseku, jehož součástí je také veřejné osvětlení, je 1,026 
km. 

Celý projekt byl spolufi nancován z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod. Dotace na projekt činila 92,5 % z celkových způsobi-
lých výdajů (85 % zdroje Evropské unie, 7,5 % státní rozpočet), zbývající po-
díl na způsobilých výdajích projektu a veškeré nezpůsobilé výdaje byly hra-
zeny z rozpočtu statutárního města Jihlavy.

Jihlava získala 34 milionů na 
bezbariérové zastávky MHD

Statutární město Jihlava uspělo s žádostí o dotaci na bezbariérové úpravy 
stávajících zastávek MHD na území města z prostředků Regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Jihovýchod. V rámci schváleného projektu „Bez-
bariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD 
v Jihlavě – I. etapa“ budou provedeny bezbariérové úpravy 30 vybraných za-
stávek MHD - 4 zastávky na Masarykově náměstí a dalších 26 zastávek se 
nachází na nejfrekventovanějších trolejbusových linkách A a C. Celkové ná-
klady projektu jsou odhadovány na cca 39 mil. Kč a dotace byla Výborem 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválena v požadované 
výši 33,93 mil. Kč.

Tento projekt představuje první etapu komplexně pojatého projektu zamě-
řeného na bezbariérové úpravy zastávek MHD na území statutárního měs-
ta Jihlavy a instalaci informačních panelů a zařízení dopravní telematiky pro 
preferenci vozidel MHD v silničním provozu v Jihlavě. Projekt přímo nava-
zuje na projekty Dopravního podniku města Jihlavy zaměřené na pořízení 
nízkopodlažních vozidel MHD a výstavbu bezbariérových tras na území sta-
tutárního města Jihlavy (např. bezbariérová úprava Masarykova náměstí). Cí-
lem projektu je kromě všeobecného zlepšení kvality veřejné dopravy pro ces-
tující především zvýšení mobility a rozšíření možnosti využívání MHD pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, seniory a rodiče s dětmi. 
Realizace stavebních prací by měla probíhat v dubnu – listopadu 2010.

(Dvoustranu připravil -lm-)
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Zápis dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním
městem Jihlava pro školní rok 2010/2011

Zápis dětí do 1. tříd jihlavských základních 
škol a základní školy speciální se uskuteční ve 
dnech 22. a 23. ledna 2010.

Informace o místě a časovém harmonogramu 
zápisu budou zveřejněny řediteli jednotlivých škol 
formou vývěsek na budovách škol.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit 
školou povinné dítě k zápisu do školy. Povinná 
školní docházka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. 
To znamená, že povinnost dostavit se k zápisu do 
1. třídy základní školy pro školní rok 2010/2011 
se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2003 do 31. 

8. 2004 s výjimkou dětí, které již školní docházku 
zahájily.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tě-
lesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požá-
dá-li o to písemně jeho zákonný zástupce do 31. 
května 2010, odloží mu ředitel školy začátek škol-
ní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní 
docházky rozhoduje ředitel školy na základě od-
borného posouzení lékaře nebo příslušného škol-
ského poradenského zařízení. Povinnost dostavit 
se k zápisu se vztahuje i na děti, u kterých je před-
poklad odkladu školní docházky.   

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítě-

te a občanský průkaz zákonného zástupce.
Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle její-

ho stanoveného školského obvodu (tj. podle mís-
ta trvalého bydliště). Právem každého rodiče je 
možnost volby školy pro své dítě.

V případě, že rodiče zvolí školu mimo spádovou 
oblast a vybraná škola má naplněnou kapacitu, ne-
musí ředitel školy požadavku zákonných zástupců 
vyhovět. O nepřijetí jsou zákonní zástupci dítěte 
ředitelem školy písemně vyrozuměni a dítě bude 
přijato do školy ve spádovém obvodu podle místa 
bydliště. Ředitel školy vyrozumí o přijetí dětí zá-
konné zástupce obvyklým způsobem.

Školské obvody spádových  základních škol zřízených 
statutárním městem Jihlava se stanovují takto:

1. Školský obvod Základní školy 
T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

tvoří:
Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Žižkova k ul. 

Seifertova, Filipa Bartáka, Jiráskova 
od ul. Fritzova po ul. Dvořákova, Ke 
Skalce od ul. Seifertova k ul. Žižko-
va, Mahenova, Mahlerova, Malátova, 
Na Hliništi, Rantířovská od ul. Lípo-
vá k ul. Žižkova, Sukova, Štefániko-
vo náměstí, U Cvičiště, U Hřbitova, 
Vrchlického od ul. 17. listopadu k ul. 
Jiráskova, Wolkerova od ul. Seifer-
tova k ul. Žižkova,  Za Prachárnou, 
Žižkova.

2. Školský obvod Základní ško-
ly Jihlava, Demlova 32 a Základ-
ní školy Otokara Březiny, Jihlava, 
Demlova 34

tvoří:
a) Ulice města:
Arbesova, Brněnská od ul. Dlouhá 

stezka  k ul. Okružní, Březinova, Děl-
nická, Demlova, Družstevní, Hálko-
va, Hauptova, Helenínská,  Hůlo-
vá, Chelčického, Kmochova, Lesní, 
Na Člunku, Na Kalvárii, Na Kopci, 
Na Samotě, Nad Řekou, Okružní,  
Osvobození, Purkyňova, Stará cesta,    
Stavbařů,   Šrámkova, U Břízek.

b) Části města:
Helenín, Henčov, Kosov.

3. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Havlíčkova 71

tvoří:
a) Ulice města:
Gorkého, Halounova, Havlíčkova 

od ul. U Skály k ul. Fritzova, Chod-
ská, Jánská od ul. U Hraničníku k ul. 
Královský vršek, Jaroslava Haška,  
Královský vršek, Mlýnská, Mostec-
ká, Nad Přejezdem, Peckova, Pod 
Jánským kopečkem, Polenská, Praž-
ská, Rokycanova, Romana Havel-
ky  od  dálničního přivaděče (směr 
dálnice D1)  k  ul.  Fritzova, Rovná, 
Sokolovská od ul. Jaroslava Haška k 
sídlu Hasičského záchranného sbo-
ru kraje Vysočina (územní odbor 
Jihlava), Srázná od ul. Třebízského k  
Úvozu,  Strmá, U Pražského mostu, 
U Skály, U Viaduktu, Úvoz, V Za-
hrádkách, Václavkova.

b) Části města:
Heroltice, Hruškové Dvory.

4. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Kollárova 30

tvoří:

a) Ulice města:
Alšova,  Fűgnerova, Havlíčkova od 

ul. U Skály k železniční stanici Jihla-
va, Heroltická, Jánská od ul. Soko-
lovská k ul. U Hraničníku, Jiřího z 
Poděbrad, Jungmannova, Kollárova, 
Kosárkova, Krátká, Lomená, Luční, 
Máchova, Mánesova, Na Hranici, 
Na Růžku, Na Stráni, Na Vyhlídce, 
Nová, Pávovská, Pod Rozhlednou, 
Pošumavská, Příční, Reindlerův 
dvůr, Resslova, Riegrova, Sládkova,  
Slavíčkova, Smrčenská, Sokolovská, 
Stamicova, Šafaříkova, Široká, Škol-
ní, Špálova,    U Cihelny, U Hlavního 
nádraží, U Hraničníku, U Rybníka, 
Údolní, Zrzavého, 5. května, 8. břez-
na.

b) Části města:
Antonínův Důl, Červený Kříž, Pá-

vov, Zborná.

5. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Křížová 33

tvoří:
Ulice města:
Benešova, Bezručova, Brněnská k 

ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, 
Čajkovského, Divadelní, Dominikán-
ská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova k  
třídě Legionářů, Havířská, Havlíčko-
va od ul. Fritzova k náměstí Svobody, 
Hluboká, Husova, Chlumova, Jakub-
ské náměstí, Jana Masaryka, Joštova, 
Komenského, Kosmákova, Křivá, 
Křížová, Lazebnická, Majakovského, 
Masarykovo náměstí, Matky Boží, 
Minoritské náměstí, Mrštíkova, Na 
Stoupách, náměstí Svobody,  Neru-
dova, Palackého, Plukovníka Švece, 
Slepá, Smetanova, Srázná od ul. Tře-
bízského k náměstí Svobody, Škréto-
va, Tolstého, Třebízského, třída Legi-
onářů, Tyršova, U Brány, U Kasáren, 
U Mincovny, Úlehlova, Úprkova, 
Úzká, Věžní, Znojemská od Masary-
kova náměstí ke křižovatce ul. Hra-
dební a ul. Brněnská, Židovská.

6. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Nad Plovárnou 5

tvoří:
a) Ulice města:
Brtnická, Dlouhá stezka, Hany 

Kvapilové, Holíkova, K Pančavě, Ko-
sovská, Krajní,  Křižíkova,  Lidická 
kolonie, Musilova, Mošnova, Na Va-
lech, Na Vrchu, Nad Jihlávkou, Nad 
Plovárnou,  Nezvalova, Polní, Škrou-
pova, Tovární, Tylova, U Dlouhé 
stěny, U Rybníčků, U Slunce, V Ráji, 
Vojanova, Znojemská od křižovatky 

ul. Hradební a ul. Brněnská, Ztrace-
ná.

b) Části města:
Sasov.

7. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

tvoří:
a) Ulice města:
Boženy Němcové, Buková, Červe-

né domky, Dlouhá, Dr. Jiřího Pro-
cházky, Dusíkova, Dykova, Erbeno-
va, Evžena Rošického, F. X. Šaldy, 
Halasova, Hamerníkova,  Hellerova,   
Horní,  Humpolecká, Hybrálecká, 
Jabloňová, Jarní, Jasanová, Jasmíno-
vá, Jeřabinová, Jiráskova od ul. Frit-
zova k ul. Na Dolech, Kainarova, Ka-
menná, Karoliny Světlé, Kaštanová, 
Kolmá, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky,  
Květnová, Ladova, Leoše Janáčka, 
Letní, Lípová, Na Dolech, Na Vrcho-
vině, Nad Splavem, Náhorní, Nové 
sady, Okrajová, Olbrachtova, Orte-
nova, Pavlovova, Pod Školou, Poláč-
ková,  Prostřední, Přední, Rantířov-
ská od ul. Lípová k obci Rantířov, 
Rejchova, Romana Havelky od ul. 
Humpolecká k dálničnímu přivaděči 

(směr dálnice D1), Sadová, S. K. Ne-
umanna, Sluneční, Spojovací, Strojí-
renská, Stříbrná, Šípková, Štursova, 
Tomáškova, Trnková, U Boroviny, 
U Městského nádraží, U Pískovny, U 
Studně, U Tunelu, V Zátiší, Vančuro-
va, Ve Vilách, Vlasty Javořické, Vrch-
lického od ul. Dr. Jiřího Procházky k 
ul. 17. listopadu, Za Lesem, Za Poš-
tou, Zátopkova, Zborovská, Zelená, 
Zimní, 17. listopadu.

b) Části města:
Hosov. 
     
8. Školský obvod Základní školy 

Jihlava, Seifertova 5
tvoří:
a) Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Seifertova k  

ul. Telečská, Dvořákova, Fibichova, 
Hradební, Ke Skalce od ul. Seifer-
tova k ul. Telečská, Na Bělidle, Na 
Sádkách, Pod Příkopem, Seifertova, 
Svatopluka Čecha, Telečská, U Dvo-
ra, U Koželuhů,  U Pivovaru, U Vě-
trníku, V Důlkách, Wolkerova od ul. 
Seifertova k ul. Telečská, Zahradní.

b) Části města:
Pístov, Popice, Vysoká.

Základní škola Jihlava, 
Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava

POZVÁNKA  K  ZÁPISU
Vážení rodiče předškoláka !

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vás srdečně zve k zápisu Vaše-
ho předškoláka k plnění povinné školní docházky, který se koná v budově 
školy ve dnech:

pátek   22. ledna 2010 
sobota 23. ledna 2010
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

S prostředím školy i průběhem vzdělávání se můžete přijít předem se-
známit během Dne otevřených dveří ve středu 20. ledna 2010 v 8,45 - 
10,45 hodin.

Další podrobnosti o naší nabídce vzdělávacích i zájmových aktivit najde-
te na našich ofi ciálních internetových stránkách www.zsplovarna.ji.cz.

14 – 17 hodin
 9 – 11 hodin
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Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava 
sehráli od posledního vydání Novin 
jihlavské radnice deset mistrovských 
zápasů, v nichž třikrát vyhráli v zá-
kladním čase, čtyřikrát vyhráli v pro-
dloužení nebo na samostatné nájez-
dy, dvakrát prohráli v základním hrací 
době a jednou prohráli v prodlouže-
ní.

A právě v těchto utkáních jihlavští 
hráči nastupovali pod vedením nové 
trenérské dvojice. Bývalý hlavní tre-
nér Josef Augusta totiž přesně v den 
svých 63. narozenin, 24. listopadu, 
oznámil ukončení činnosti u A týmu. 
Na uvolněné trenérské místo se po-
sunul jeho dosavadní asistent Roman 
Mejzlík, který si za „parťáka“ na stří-
dačku vybral Patrika Augustu.

Hned první zápas se Dukle pod 
vedením nové trenérské dvojice 25. 
listopadu vydařil. Na ledě nováčka 
soutěže v Táboře sice od 3. minu-
ty prohrávala po brance z trestného 
střílení, ale ještě do první přestávky 
stačil vyrovnat Staněk. V polovině 
zápasu zařídil domácím vedení jihlav-
ský odchovanec Ivan Padělek. Dukla 
odpověděla ve třetí třetině brankou 
Čachotského, v následujícím pro-
dloužení se nerozhodlo, takže ke slo-
vu přišly samostatné nájezdy, v nichž 
bod navíc pro Jihlavu zajistil kapitán 
Hodek - 2:3 sn.

O tři dny později sehráli hokejis-
té Jihlavy zápas na domácím ledě s 

Chrudimí. V utkání chudém na bran-
ky vedli po úvodní dvacetiminutovce 
domácí zásluhou Haluzy, ale na kon-
ci druhé části hosté vyrovnali a tento 
stav vydržel do konce základní hrací 
doby. Stejně jako v Táboře se rozho-
dovalo až v samostatných nájezdech, 
ve kterých byli po brance Chvátala 
opět šťastnější hráči Dukly - 1:2 sn.

Druhý prosincový den zajížděli 
svěřenci trenérů Mejzlíka a Augusty 
do Znojma, kde zopakovali výsledek 
z utkání s Chrudimí. Góly padly v 
Hostan aréně v prvních třech minu-
tách a poté se na výsledkové rozuzlení 
čekalo až do samostatných nájezdů. V 
nich byli do třetice spokojenější Jih-
lavští, když rozhodující branku zna-
menající zisk dvou bodů vstřelil 
Čachotský - 2:1 sn.

Svátek hokeje nastal na Horáckém 
zimním stadionu na mikulášskou so-
botu 5. prosince, kdy na Vysočinu 
přijel druhý celek tabulky Chomutov. 
Zápas měl zajímavý vývoj. Hosté v 
polovině první třetiny vedli, ale Kot-
lík o dvě minuty později vyrovnal. 
Během druhé části se trefi li do černé-
ho Chvátal a Polcar, a když ve 48. mi-
nutě zvýšil Čachotský na 4:1 zdálo se, 
že je o vítězi utkání rozhodnuto.

Jenže opak byl pravdou. Hosté bě-
hem čtyř minut vyrovnali a začínalo 
se od nuly. Naštěstí přidal v 54. mi-
nutě svou druhou branku Čachotský, 
a zařídil tak pro Duklu důležité tři 

body - 5:4.
Jihlava posilněna vítězstvím nad 

Chomutovem cestovala 9. prosin-
ce do Ústí nad Labem. Zde měla s 
lídrem soutěže pramalou šanci na 
úspěch. Domácí se v průběhu zápasu 
dostali do čtyřgólového vedení, kte-
ré změnili jihlavští hráči Čachotský a 
Hodek až v závěru utkání. V poslední 
minutě upravili ústečtí Lvi na ko-
nečných - 5:2.

V sobotu 12. prosince zažila hav-
líčkobrodská Kotlina další derby 
Vysočiny. Jihlavští hokejisté před-
vedli solidní výkon, dostali se do 
dvoubrankového vedení a měli prů-
běh zápasu pod kontrolou. Ještě v 58. 
minutě vedla Dukla 1:3, aby během 
několika vteřin přišla o vypracovaný 
náskok. Na rozuzlení se čekalo v pro-
dloužení velmi krátkou dobu. V 62. 
minutě vstřelil útočník Dukly Haluza 
svůj třetí gól v zápase a dva body tak 
jeho zásluhou putovaly do krajské-
ho města 3:4 p.

Po derby přivítali hokejisté Dukly 
na svém ledě severočeskou Kadaň. 
V polovině zápasu zařídil hostům 
vedení Ton. Jednobrankový náskok 
drželi hosté až do poslední minuty 
třetí třetiny, kdy Dukla zásluhou kapi-
tána Hodka v power play vyrovnala. 
V prodloužení ujel v 64. minutě hos-
tující Balász a rozesmutněl jihlavské 
příznivce na tribunách Horáckého 
zimního stadionu - 1:2 p.

Los nadstavbové části, kdy se muž-
stva umístěná po základní části na su-
dých místech utkají s lichými týmy, 
svedl ke vzájemnému zápasu opět 
dvojici Kadaň - Jihlava. Utkání se 
hrálo 14. prosince v Kadani a Jihlava 
vrátila Severočechům předcházející 
prohru i s úroky. Dukla plně ovlád-
la zápas a v samém závěru vedla již 
0:4. Čisté konto se gólmanu Bendovi 
udržet nepodařilo. V 58. minutě ho 
překonal Charousek, a upravil tak 
na konečných - 1:4.

Nejhorší utkání se zároveň nejhor-
ším výsledkem se podařilo hráčům 
Dukly sehrát v posledním předvá-
nočním zápase na domácím ledě se 
Znojmem. Bleskový nástup hostů 
znamenal ve 4. minutě vedení 0:3, 
čímž bylo v podstatě rozhodnuto. 
Čestný úspěch se podařilo domá-
cím hráčům vstřelit až v 52. minutě 
za stavu 0:5 díky Marešovi, čímž dal 
zápasu konečnou výsledkovou po-
dobu - 1:5.

V posledním utkání před uzávěrkou 
vydání tohoto čísla Novin jihlavské 
radnice zajížděla Dukla do Vrchlabí. 
Jihlavští byli od začátku lepším tý-
mem, ale v první třetině přesto jed-
nou inkasovali. V dalším průběhu 
hry se podařilo postupně skórovat 
Hodkovi, Takáčovi a Haluzovi, tak-
že po odehrání šedesáti minut se z 
vítězství radovali hráči z Vysočiny 
- 1:3.                                                          -vš-

Dukla svými výkony v prosinci nezklamala

V přípravě s mistrovskou Slavií
JIHLAVA - Druholigoví fotbalisté FC 
Vysočina znají soupeře pro přátelská 
utkání zimní přípravy. Mimo jiné změ-
ří síly s českou prvoligovou špičkou - 
mistrovskou Slavií Praha, Libercem a 
Mladou Boleslaví.

Vánoční dovolená končí hráčům 
třetího ledna. O den později, na star-
tu zimní přípravy, se poprvé v novém 
roce ohlásí trenérské dvojici Luboš 
Urban - Daniel Šmejkal. 9. ledna čeká 
Vysočinu první přípravné utkání proti 
slovenské Senici. Půjde o zahajovací 
duel bratislavské skupiny Tipsport ligy, 
zimního turnaje na umělé trávě. Další-
mi soupeři Jihlavy jsou Trenčín a Petr-
žalka.

Po konci účinkování v turnaji če-
ká FCV série přátelských utkáních s 
českými celky. Kromě výše zmíněné 

trojice Slavia Praha, Liberec, Mladá 
Boleslav změří Urbanovi svěřenci síly 
také s prvoligovými Bohemians Pra-
ha, respektive Českými Budějovicemi. 
Generálku na jarní polovinu druhé li-
gy obstará duel s třetiligovou rezervou 
pražské Slavie.

V harmonogramu přípravy zatím 
chybí jména soupeřů v týdnu od 15. 
do 21. února.

Program zimní přípravy FC Vyso-
čina - Tipsport liga: 9. ledna: Senica, 
13. ledna: Trenčín, 16. ledna: Petržal-
ka. Přátelská utkání (místa konání 
budou upřesněna): 20. ledna: Libe-
rec, 23. ledna: Bohemians Praha, 30. 
ledna: Bohemians Praha, 3. února: 
České Budějovice, 6. února: Hradec 
Králové, 10. února: Mladá Boleslav, 
27. února: Slavia Praha B.               -cio-

O mladé útočníky je zájem

JIHLAVA - I když na tuzemské fot-
balové scéně panuje klid, sportovní 
managementy jednotlivých klubů ne-
zahálejí. Výjimkou není ani FC Vy-
sočina. Start zimní přípravy se blíží, 
proto vedení sleduje vhodné hráče pro 
doplnění kádru, a zároveň registruje 
nabídky na vlastní kmenové fotbalisty, 
konkrétně útočníky Stanislava Tecla s 
Matějem Vydrou.

„Budou probíjat určitá jednání. Ale 
rozhodně nejsme v situaci, že bychom 
hráče museli prodávat. Stejně tak žádná 

z jednání neiniciujeme,“ řekl František 
Vaculík, zástupce majoritního vlastní-
ka klubu.

Pokud by mladíci z Vysočiny přesto 
zmizeli, platí varianta, že budou uvol-
něni pouze do špičkových českých či 
zahraničních celků. „V případě nabídky, 
která bude atraktivní a perspektivní pro 
hráče i klub, lze uvažovat o dohodě. V 
současné době (minulý týden - pozn. red.) 
není žádný transfer mezi kluby uzavřen a 
schválen,“ snaží se Vaculík předejít spe-
kulacím fanoušků či médií.              -cio-

ÚTOČNÍK Stanislav Tecl (ve žlutém) patřil na podzim k oporám A-týmu FC 
Vysočina. Bude oblékat jihlavský dres i na jaře?                       Foto: Michal Boček

Kádr fotbalistů prochází změnami
JIHLAVA - Sportovní management 
FC Vysočina zareagoval na nepo-
vedený podzim A-týmu hráčskými 
změnami. Po skončení první polovi-
ny sezony se vedení rozhodlo nejed-
nat o prodloužení hostování brankáře 
Marcela Krajíčka (Bystrc), stopera Ja-
na Pence (Příbram) a záložníků Jiřího 
Šislera (Bohemians 1905) s Micha-
lem Vyskočilem (Fulnek).

Další dva fotbalisté, středopolař Jiří 
Malínek s útočníkem Tomášem Kap-
lanem, odešli posílit formou přestupu 
celky, ve kterých na podzim hostova-
li. Konkrétně jde o Žďár nad Sázavou 
(divize) a Polnou (krajský přebor Vy-
sočiny). Oba hráči patřili v minulosti 
k oporám FCV a stáli u historického 
postupu oddílu do Gambrinus ligy 

(jaro 2005 - pozn. red.).
Jihlavskou kabinu prozatím opouš-

tějí také záložníci Michal Drábek s 
Martinem Dupalem. Prvně jmeno-
vaný bude na jaře hostovat v Bystrci, 
druhý v Líšni. „Dále intenzivně jedná-
me o posílení kádru. Zejména v obraně 
a na postu brankáře. Máme zájem o 
prodloužení hostování středního zálož-
níka Jana Grubera (České Budějovice - 
pozn. red.),“ dodal sportovní manažer 
klubu Josef Jinoch.

V hledáčku vysočinských posil fi gu-
rovala jména hned šesti zahraničních 
fotbalistů, konkrétně tří Slováků, jed-
noho Chorvata, Slovince a Američa-
na. Vedení tyto hráče otestovalo. O 
jejich případném angažmá rozhodne 
na startu zimní přípravy.                 -cio-
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Kino Dukla dětem
sobota 2. a neděle 3. ledna 
v 15 hodin / R
Kung Fu Panda
Animovaná komedie vypráví pří-

běh ze staré Číny o líné pandičce, jež 
se učí kung-fu, aby uchránila Údolí 
Klidu před zlým sněžným leopar-
dem.

sobota 2. a neděle 3. ledna 
v 17.30 a ve 20 hodin / R
pondělí 4. - středa 6. ledna 
v 17.30 hodin / R
2 Bobule
Pokračování úspěšné českomorav-

ské vinařské komedie, v níž se Kryš-
tof Hádek pouští do vrcholného 
umění výroby slámového vína.

sobota 2. a neděle 3. ledna 
v 17 a v 19.30 hodin / E
Hodinu nevíš
Co vede člověka k tomu, aby páchal 

zlo - příběh člověka, jehož ve skuteč-
nosti známe jako havlíčkobrodského 
heparinového vraha.

pondělí 4. - středa 6. ledna 
ve 20 hodin / R
Zemský ráj to na pohled
Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Te-

reza Voříšková a Vilma Cibulková v 
mrazivé komedii o tom, jak se v téhle 
zemi dalo žít v sedmdesátých letech.

čtvrtek 7. - neděle 10. ledna 
v 17.30 a ve 20 hodin / R
Muži v říji
 Chytrá česká komedie o velikáš-

ských věcech na malém místě, o vel-
ké politice a citech větších než ma-
lých, o Mistrovství Evropy ve vábení 
jelenů.

sobota 9. a neděle 10. ledna 
v 17 a v 19.30 hodin / E
2012
Mayský kalendář končí rokem 

2012 v předpovědi apokalypsy ze-
mětřesení, lámání kontinentů a vln 
tsunami, které se převalí i přes nejvy-
ší hory.

pondělí 11. - středa 13. ledna 
v 17.30 hodin / R
Nouzový východ
Drama vyhořelého manželství je 

vhledem do amerického snu, do 
prázdnoty mezi mužem a ženou, Le-
onardem DiCapriem a Kate Winsle-
tovou.

pondělí 11. - středa 13. ledna 
ve 20 hodin / R
Výměna 
Držitelé Oscara, herečka Angelina 

Jolie a režisér Clint Eastwood, jdou 

na dřeň lidských emocí v příběhu že-
ny, jejíž syn není jejím synem.

čtvrtek 14. - sobota 16. ledna 
v 19.30 hodin / E
neděle 17. ledna 
v 17.30 hodin / E
Samec
Touží po něm každá, ale ne každá 

ho může mít... lehounká komedie o 
notorickém svůdníkovi, který si vy-
bírá zkušené a ještě zkušenější part-
nerky.

čtvrtek 14. - neděle 17. ledna 
v 17 a ve 20 hodin / R
pondělí 18. - středa 20. ledna 
ve 20 hodin / R
čtvrtek 21. - neděle 24. ledna 
v 17 hodin / R
pondělí 25. - středa 27. ledna 
v 17 a ve 20 hodin / R
Avatar
Dechberoucí fi lm desetiletí vyprá-

ví příběh ze vzdálené budoucnosti, 
v němž se člověk vtělený do mimo-
zemského těla noří do světa jiné pla-
nety.

pondělí 18. - středa 20. ledna 
v 17 hodin / E
Arthur a Maltazardova pomsta
Odvážný dětský fi lm režiséra Luca 

Bessona líčí Arthurovu výpravu do 
říše Minimojů za vyvolenou princez-
nou v šatech z kvítků růžových. 

pondělí 18. - středa 20. ledna 
v 17.30 hodin / R
Můj život v ruinách
Pro hlavní hrdinku okouzlující ro-

mantické komedie byla láska staro-
věkou historií, než jí horké řecké léto 
konečně nastavilo svoji přívětivou 
tvář.

čtvrtek 21. - neděle 24. ledna 
v 17.30 hodin / E
čtvrtek 21. - neděle 24. ledna 
ve 20 hodin / R
3 sezóny v pekle
Básník Kryštof Hádek žije v oparu 

zničujících romancí, které jsou báječ-
ně opojné jen do chvíle, než do duše 
řízne žiletka komunistické moci.

čtvrtek 28. - neděle 31. ledna 
v 17.30 a ve 20 hodin / R
Love and Dance

Vedení města umožní pronajímat 
prostory kina Dukla zájemcům. 
Pronajímané prostory kina Dukla 
představují : 

a)Reform (velký sál) včetně 
vnitřního vybavení 

b)Edison (malý sál) včetně vnitř-
ního vybavení 

Spolu se sálem má nájemce prá-
vo užívat i prostory vstupu, šatnu a 
sociální zařízení. 

Nájemné za užívání kina Dukla se 
sjednává takto :

a) nájem velkého sálu:  
1000 Kč + příslušná sazba DPH 

dle zákona č. 235/2004 Sb., ve 
zněném platném ke dni povinnosti 
přiznat daň / 1 hod. (a to i za kaž-
dou započatou hodinu)

b) nájem malého sálu   
700 Kč +  příslušná sazba DPH 

dle zákona č. 235/2004 Sb., ve 
zněném platném ke dni povinnosti 
přiznat daň / 1 hod. (a to i za kaž-
dou započatou hodinu)

c) nájem celého objektu na jeden 
den 10.000 Kč + příslušná sazba 
DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., 
ve zněném platném ke dni povin-
nosti přiznat daň /1 den 

Sjednané nájemné zahrnuje i 

cenu za užívání zázemí kina (šat-
ny, WC) a cenu za služby spojené 
s užíváním těchto nebytových pro-
stor.  

Výše vstupného v kině Dukla 
Běžná představení
Filmová projekce 2x denně za 

vstupné stanovené distributorem 
fi lmu v max. výši 80 Kč

Představení pro děti
Odpolední  představení pro děti 

za zvýhodněné vstupné 60 Kč

Projekce fi lmového klubu
Představení pro náročnějšího di-

váka,  za zvýhodněné vstupné 40 
Kč pro členy FK

Promítání pro seniory
Představení pro seniory za sníže-

né vstupné 40 Kč

Promítání pro školy
Představení pro školy za zvýhod-

něné vstupné 40 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
Sleva 50 % ze stanoveného vstup-

ného distributorem.                    -lm-

Nájem prostor v kině Dukla

Touha tančit se stává touhou milo-
vat ve fi lmu, v němž se mezi rytmem 
a tělem rodí vášeň, která nenávratně 
změní osudy všech hrdinů.

sobota 30. a neděle 31. ledna 
v 17 a v 19.30 hodin / E
Hanebný pancharti
Ve druhé světové válce podle 

Quentina Tarantina vede Brad Pitt  
jednotku židovských bastardů, kteří 
zabíjejí nácky nožem, kulkou i vti-
pem.

sobota 9. a neděle 10. ledna 
v 15 hodin / R
Monstra vs. Vetřelci
Jenom monstrakce zachrání svět 

v animované komedii, která je vele-
vtipnou parodií na žánry sci-fi  a ka-
tastrofi ckých fi lmů pro celou rodinu.

sobota 16. a neděle 17. ledna 
v 15 hodin / R
Alvin a Chipmunkové
Plyšoví hlodavci v čele s Alvinem 

nadělají paseku všude, kam přijdou, 
a když se z nich stanou popové hvěz-
dičky, tak je to s nimi už k nevydrže-
ní.

sobota 23. a neděle 24. ledna 
v 15 hodin / R
Pták Ohnivák
Výpravná pohádka na motivy bratří 

Grimmů vypráví o cestě prince Afro-
na, který zachraňuje milovanou dív-
ku ze spárů nejtemnějšího čaroděje.

VÁNOCE na Masarykově náměstí zahájily vánoční trhy a výzdoba vánočních 
stromků, které nazdobili žáci základních škol a školek v režii Jihlavských listů. 

Foto: Lubomír Maštera
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do 3. 1. 
PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ, X Y Z
Galerie Alternativa, budova Ko-

menského 10

do 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

do 4. 1. 
DĚTI NA RA DNICI
Výstava dětských prací - obrázků a 

vánočních výrobků dětí z jihlavských 
MŠ a ZŠ  ve vestibulu jihlavské rad-
nice. Otevřeno dle provozní doby 
radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

do 6. 1. 
„A ZASE TEN VÁNOČNÍ ČAS“
Základní umělecká škola, Masary-

kovo nám. 16

do 6. 1.
VÁNOČNÍ MOTIVY V MUZEU
Jihlavské betlémy a náměty k vá-

noční výzdobě 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 8. 1. 
BIODIVERSITA
Výstava vznikla ve spolupráci Kraj-

ského úřadu kraje Vysočina s fran-
couzskou ambasádou v Praze. Výsta-
va fotografi í známých francouzských 
fotografů zachytila krásy přírody na 
zhruba dvacítce fotografi í, které se 
zaměřují na rozmanitost veškerých 
živých organismů na zemi. Výstava 
se uskuteční souběžně s Konferencí 
OSN o změnách klimatu, která pro-
běhla od 7. - 18. prosince 2009 v Ko-
dani, Dánsko.  Určena je pro školy, 
ale také širokou veřejnost

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
náměstí 55 

do 8. 1. 
„Z WORKSHOPŮ 2“
Svaz sítotiskových umělců.
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12 

do 18. 1.
„O VÁNOCÍCH“
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava. 
Galerie GJP, Masarykovo nám. 18

do 20. 1. 
OLDŘICH KULHÁNEK
Výběr z díla.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 29. 1. 
DAVID BARTOŇ 
- KRA JINOMALBY
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

do 31. 1.
PHOTOGRA PHIA NATURA  
2009
Soutěžní výstava makrofotografi í a 

překvapivých přírodních motivů.
VI. ročník nese téma „Detaily z pří-

rody“. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 31. 1. 
ALÉN DIVIŠ
Výstava prezentuje dílo českého 

umělce první poloviny 20. století. 
Jeho existenciálně expresivní malba 
je jedním z nejvýznamnějších čes-
kých přínosů modernímu světovému 
umění.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24 

do 31. 1. 
GENERA CE Z - POZITIVNÍ 
DEZORIENTACE
Výstava představí vybrané předsta-

vitele současné generace 30tiletých 
malířů. Laďa Gažiová, Martin Krajc, 
Jitka Mikulicová, Miroslav Polách, 
Conrad Armstrong. Kurátory výsta-
vy jsou K. Babíček a A. Seifert. 

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

do 31. 1.
PAVEL HORÁK / PAUL VAN 
DEN BERG
Pohádkové obrazy hradů, zámků a 

jiných malebných věcí.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 1. 
NITRA , OSVĚTIM
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

do 28. 2. 
JIŘÍ NOVÁČEK 
- BENEDIKTINI 
„GRA DUS AD DEUM“
Fotografi cký dokument komunity 

benediktinských mnichů z kláštera 
Rajhrad

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 31. 3. 
„DIVOKÁ AFRIKA “  
Výstava o životě a působení Joy 

Adamsonové. 
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 3.
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
Výstavní místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do konce roku 2010
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ ZE 
SBÍREK OGV Z LET 1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokou-

ší v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

1. 1. - 31. 1. 
DNK - foyer: VÝTVARNÉ 
PRÁCE DĚTÍ 
ZŠ HAVLÍČKOVA JIHLAVA   
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54 

1. 1. - 31. 1. 
Kavárnička: 
KOUZLO ABSTRA KCE 
Výtvarné práce klientů PL Jihlava.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54 

1. 1. - 29. 1. 
DAVID BARTOŇ 
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

1. 1. - 15. 2. 
„OSUDOVÁ MÍSTA V NAŠEM 
MĚSTĚ“ - výstava
Tato výstava vznikla ve spolupráci 

se ZŠ ve Velkém Beranově a L. Vi-
límka. Je věnována památce 1 303 
jihlavských obětí ŠOA (holocaustu).

Výstava je přístupná jak účastní-
kům aktivit realizovaných v domě 
Brněnská 10, Jihlava, tak i veřej-
nosti a může sloužit i jako názorná 
pomůcka ke školní výuce o historii 
města Jihlavy.

Občanské sdružení Papilio, Brněn-
ská 10. 

neděle 17. ledna 
v 19.30 hodin / E
Smlouva s vrahem
Minimalistická satira Akiho Kau-

rismakiho o muži, který si za posled-
ní peníze najme vraha na zabití sebe 
samého - jen se plán nějak zvrtne. 

pondělí 18. ledna 
v 19.30 hodin / E
Zahraj to znovu, Same
V hlavní roli hořkosladké komedie, 

jež je poctou slavné Casablance, ex-
celují nejslavnější neurotik Woody 
Allen a okouzlující Diane Keatono-
vá.

úterý 19. ledna 
v 19.30 hodin / E
Vtáčkovia, siroty a blázni
V dlouho zakázaném Jakubiskově 

karnevalovém snímku, natočeném 
podle scénáře - podobenství Karola 
Sidona, hrála mladičká Magda Vašá-
ryová.

středa 20. ledna 
v 19.30 hodin / E
Bílá stuha
Držitel Zlaté palmy fi lmového fes-

tivalu v Cannes zachycuje v úzkost-
ných tíživých tónech úpadek života 
protestantské vsi v předvečer velké 
války.

čtvrtek 21. ledna 
v 19.30 hodin / E
Muž z Londýna
Magický fi lm vyjevuje lidskou osa-

mělost v příběhu strážce v mořském 
přístavu, jenž jako svědek vraždy 
musí čelit otázkám viny a trestu. 

pátek 22. ledna 
v 19.30 / E
Hluboký spánek
V klasickém fi lmu noir se sou-

kromý detektiv Humphrey Bogart 
ocitne v noci mezi grázly z tančíren, 
zloději, vrahy a femme fatale potvo-
rami.

sobota 23. ledna 
v 19.:30 / E
Harold a Maude
Černá komedie o tom, co se sta-

ne, když se protnou osudy mladíka, 
který většinu času tráví na cizích po-
hřbech, a vitální krasavice osmdesát-
nice.

neděle 24. ledna 
v 19.30 hodin / E
Fish Tank
Britské sociální drama o snech v 

hnusné realitě paneláků na předměs-
tí Essexu, mezi nimiž lze bloumat, 
zamilovávat se a navždy se sobě ztrá-
cet.

Projekt 100 v kině Dukla

pondělí 4. ledna 
v 19.30 hodin / E
Vicky Cristina Barcelona
Milostné psaníčko Woodyho Al-

lena ze Španělska, za nímž se skrývá 
romantická rumba, ležérní slowfox i 
vášnivě-dramatické paso doble.

pondělí 11. ledna 
v 19.30 hodin / E
Můj Vůdce: Skutečně skutečná 
skutečnost o Adolfu Hitlerovi
Hitler se jako komická postava do-

sud neobjevil v německém snímku a 
možná proto šokující komedie vyvo-
la tak silnou vlnu odporu a odmítnu-
tí.

pondělí 25. ledna 
v 19.30 hodin / E
Edith Piaf
Narodila se na chodníku, vyrůstala 

v nevěstinci, vydělávala si pouličním 
zpěvem... světoznámá francouzská 
šansoniérka nelitovala ničeho.

Filmový klub kina Dukla  

čtvrtek 7. a pátek 8. ledna 
v 19.30 hodin / E
Stínu neutečeš
Nad Pavlem Landovským se vznáší 

rodinné tajemství, které v depresivní 
atmosféře venkovské samoty odha-
lují ti, kteří jej nikdy neměli znát.

čtvrtek 28. a pátek 29. ledna 
v 19.30 / E
Baader Meinhof Komplex
Retro thriller o radikálních mužích 

a ženách z teroristické RA F, kteří na 
demokracii poválečného Německa 
útočili výbuchy, únosy a vraždami.

Art kino Edison

středa 6. ledna 
v 10 hodin / E
Bathory
V historickém velkofi lmu ožívá le-

genda o Čachtické paní, jež se pod-
le pověstí koupala v krvi panen a na 
svých panstvích mučila své poddané.

středa 13. ledna 
v 10 hodin / E
Katyň
Filmové drama slavného režiséra 

Andrzeje Wajdy připomíná jednu 
z nejtemnějších událostí krvavých 
polských dějin:  masakr v katyňském 
lese.

středa 20. ledna 
v 10 hodin / E
Klíček
Surovost komunistického kriminá-

lu padesátých let ožívá v propadliš-
ti času, v němž se mezi politickými 
vězni ocitne zamilovaný pár.

středa 27. ledna 
v 10 hodin / E
Láska za časů cholery
Jednapadesát let, devět měsíců a 

čtyři dny čekal  Javier Bardem na lás-
ku ve fi lmu podle slavného románu 
Gabriela Garcíy Márqueze.

Kino Dukla seniorům

sobota 30. a neděle 31. ledna 
v 15 hodin / R
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Animovaná zvířátka z časů pod bo-

dem mrazu se vracejí, aby zažila dob-
rodružství s dinosaury v rodinném 
fi lmu plném akce a humoru.
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Komenského 20

10. 1. ve 14.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Místo konání: Dělnický dům Jihla-

va od 14.00 hodin.
Velká zábavná karnevalová show 

pro děti a rodiče. Programem prová-
zí, BOBO Divadlo- umělecká agen-
tura Time. Předprodej vstupenek od 
4. 1. 2010 v DDM JI, Brněnská 29- 
PO-PÁ 8.00 - 18.00 hod.

29. 1. 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 25. 1.: rychet-
sky@ddm.ji.cz, startovné 30,-Kč.

29. 1. v  9.00
DDM JIHLAVA CUP
NEREGISTROVANÝCH 
HRÁČŮ VE STOLNÍM TENISU 
DO 16TI LET. 
Hala SK - stolní tenis Jihlava od 

9.00 hod. (pod autobusovým nádra-
žím).

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

Startovné 30 Kč. Nutné vhodné 
přezutí a vlastní pálka.

Brněnská 29

4. 1. v 16.00
MUZICÍROVÁNÍ

11. 1. v 16.00
TVOŘENÍČKO

15. 1. v 16.00
BUBNOVÁNÍ

16. 1. ve 14.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL

18. 1. v 16.00
MUZICÍROVÁNÍ

25. 1. v 16.00
TVOŘENÍČKO

15. 1. ve 20.00
7. BENEFIČNÍ PLES
Ples se koná pod záštitou obce Vel-

ký Beranov. K tanci hraje hudební 
skupina Malá muzika, předtančení 
uvidíte v provedení Studia GEMINI. 
Čeká vás i bohatá tombola. Doprava 
zpět je zajištěna v 1.30 a ve 3.00. 

Tolstého 2

12. 1. v  9.00 a 11.00
DROGY A MÝTY 
Preventivní pořad pro SŠ

13. 1. v  8.30 a 10.00
STRA ŠIDELNÝ MLÝN 
Pohádkový muzikál. Představení 

pro MŠ, ZŠ - hraje Divadlo Julie Ju-
rištové Praha.

24. 1. v 15.00
PRINC BAJAJA 
Pohádka o statečném princi, zlé 

královně, ukrutném drakovi a krásné 
princezně. Hraje Docela Velké Diva-
dlo Litvínov.

VELKÁ SCÉNA

2. 1. v 19.00
William Shakespeare
Komedie omylů
G / 2
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 

5. 1. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
Mimo předplatné
Slavný  americký  muzikálový  titul  

měl  premiéru  na  Broadwayi  v  roce 
1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc re-
príz. H. Higgins, arogantní, nesnesi-
telný profesor fonetiky, se vsadí s pří-
telem Pickeringem, že naučí chudou 
pouliční prodavačku květin Elizu 
Doolitt lovou správně mluvit… Ten-
to příběh, který ve své prapodstatě 
vychází ze starověké řecké báje, byl 
označen za nejlepší muzikál století a 
jeho popularitu ještě posílila fi lmo-
vá podoba z roku 1964, která získala 
osm Oscarů včetně ceny za režii i za 
vynikající herecké výkony 

6. 1. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
O / 2
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. 1. v 19.00
Arthur Lee Kopit
Tatínku, ubohý tatínku ...
T / 
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 

8. 1. v 19.00
William Shakespeare
Komedie omylů
C / 2

9. 1. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
B / 2

11. 1. v 10.00
V. Tomšovský
Jak se čerti ženili
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 

12. 1. v 17.00
Arthur Lee Kopit
Tatínku, ubohý tatínku ...
S / 

13. 1. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
KV / 3

14. 1. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
F / 2

15. 1. v 19.00
Arthur Lee Kopit
Tatínku, ubohý tatínku ...
R / 

19. 1. v 17.00
Jiří Suchý
Kdyby 1000 klarinetů
Mimo předplatné
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li, scénické leporelo o klarine-
tech, které obohacují nácvik revue 
v kasárenských prostorách. Jedno z 
nejznámějších děl dnes již legendár-
ní dvojice, které si stále udržuje pů-
vab osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit 

21. 1. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
U / 2

23. 1. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
E / 2

26. 1. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
H / 3

30. 1. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
P / 4
Je jednou z nejlepších Godbero-

vých her. Richard Jackson je střed-
ního věku, patří ke střední třídě a 
je zdánlivě spokojen se svým živo-
tem… Ale všechno se změní, když 
se v jeho domě objeví dva malíři po-
kojů. Najednou se Richard ocitne v 
divoké a neplánované noci, která má 
jak veselé, tak i katastrofální důsled-
ky pro všechny zúčastněné 

MALÁ SCÉNA

4. 1. v  9.00
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 vlastnosti 
ho čeká strastiplná pouť, počínající v 
temné brašně kupce, pokračující za-
jetím loupežníky a končící v   krav-
ském žaludku. V pohádce jsou pou-
žity loutky 

4. 1. v 10.30
Vlastimil Peška
Pohádka o Palečkovi

Hluboká 1

Čtvrtek 21. ledna   v 17 hodin 
Přednáška - Čínská medicína. 
Rozdíl čínské medicíny k západní-

mu pohledu na tělo a zdraví, o vlivu 
přírody na lidský organismus, o pří-
činách nemocí a jejich odstranění. K 
dispozici  literatura k  zakoupení. Pa-
ní V. Doupalová

7. 1. - 28. 2. 
ŠTAMGASTI 
- Lenka Klofáčová - Pavézková
Vernisáž 7. 1. v 18.00. Úvodní slo-

vo: Mgr. Daniel Novák, hudební vy-
stoupení: manželé Hofb auerovi a Jo-
sef Mrázek.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

13. 1. - 27. 2. 
ORNAMENT A MODERNA
Josef Hoff mann 1870 - 1956.
Výstava prezentuje dílo architekta 

a designéra v jeho plné šíři: od Hoff -
mannových tvůrčích prvopočátků 
přes slavnou dobu tzv. „Vídeňských 
dílen“ pod jeho vedením, nejvý-
znamnější architektonické projekty 
(sanatorium v Purkersdorfu, palác 
Stocklet, vila Primavesi) až po dopo-
sud opomíjené projekty po 1. světo-
vé válce.

Výstava také přibližuje osud Josefa 
Hoff manna a jeho dílo i po 2. světo-
vé válce.

Vernisáž 12. 1. 2010.
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

15. 1. - 28. 2. 
ARCHEOLOGICKÉ 
VÝZKUMY NA VYSOČINĚ 
2008 - 2009
Vernisáž 14. 1. v 17.00.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

20. 1. - 12. 2.
VÝTVARNÁ KA TEDRA  
PF ČESKÉ BUDĚJOVICE
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12 

27. 1. - 30. 6. 
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ 
SOUSEDÉ“
Výstava bude zahájena v Den pa-

mátky obětí holocaustu ve středu 
27. ledna 2010. Pořadateli budou Fe-
derace židovských obcí a občanské 
sdružení Papilio, Brněnská 10, Jih-
lava. Autory výstavy jsou Ladislav a 
Milada Vilímkovi.

Výstavní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště



STRANA     31 Kultura NJR - LEDEN  2010

Změna akcí vyhrazena.

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

ŠSK Demlova Jihlava 
- 2. liga žen - volejbal:

Sobota 16. 1. 2010  
ŠSK Demlova Jihlava - TJ Slavia 
Hradec Králové 
v 10 a 14 hodin

Sobota 23. 1. 2010  
ŠSK Demlova Jihlava - TJ Sokol 
Dobřichovice 
v 10 a 14 hodin

Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 
Jihlava.

 
Rozpis zápasů na 2. polovinu sou-

těže I. ligy volejbalu žen TJ Sokol 
Bedřichov nebyl v době uzávěrky 
znám.

HC Dukla Jihlava 
- 1. liga ledního hokeje:

Sobota  2. 1. 2010  
HC Dukla Jihlava - KLH 
Chomutov

Basketbalový klub Jihlava 
- BC Vysočina:

Extraliga kadetů U 16:
Sobota  9. 1. 2010  
BC Vysočina - USK Praha 
v 18 hodin

Neděle 10. 1. 2010 
BC Vysočina - Kondoři Liberec 
v 11 hodin
 
Liga juniorů U 18:
Sobota 16. 1. 2010 
BC Vysočina - BK Česká Lípa 
v 17 hodin

Neděle 17. 1. 2010 
BC Vysočina - BK Ústí 
nad Labem 
v 10 hodin

Pátek  29. 1. 2010  
BC Vysočina - BK Pardubice 
v 18 hodin

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

Sobota  9. 1. 2010  
HC Dukla Jihlava - HC Tábor

Středa 13. 1. 2010  
HC Dukla Jihlava - SK Kadaň

Středa 20. 1. 2010  
HC Dukla Jihlava - HC Vrchlabí

Středa 27. 1. 2010  
HC Dukla Jihlava - HC VCES 
Hradec Králové

Středa   3. 2. 2010  
HC Dukla Jihlava - Salith 
Šumperk

Zápasy se hrají vždy v 17.30 hod. 
na Horáckém zimním stadionu v Jih-
lavě.

1. 1.
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 
Novoroční výstup na Šacberk-Rud-

ný. Turistická vycházka z libovol-
ného místa spojená s dobročinnou 
sbírkou KČT na pomoc vozíčkářům.

Na Šacberku u torza rozhledny od 
14.30 do 15.00 hod.- diplom účast-
níkům a možnost přispět do kasičky 
na vozíčkáře.

7. 1. v 18.00
PROČ SE ŽÁBY STĚHUJÍ
Do zajímavého světa obojživelníků 

nahlédneme s Pavlem Koubkem.
Beseda v rámci Klubových veče-

rů v ZOO Jihlava nejen o zvířatech, 
cestování a životním prostředí pořá-
dané ve spolupráci s ČSOP Jihlava v 
klubovně ZOO.

Vstup pouze „starým“ vchodem 
(od řeky), vstupné dobrovolné.

10. 1. ve 14.00
DANTE, FINALISTA 
SOUTĚŽE X-FAKTOR
Premiéra singlu a videoklipu „Ne-

vinný řeči“
City Park Jihlava.

21. 1. v 18.00
ZDRA VÝ ŽIVOTNÍ STYL
Na otázky o všem, co vás zajímá, 

odpoví Slavomír Večera a Bohumil 
Háj.

Beseda v rámci Klubových veče-
rů v ZOO Jihlava nejen o zvířatech, 
cestování a životním prostředí pořá-
daná ve spolupráci s ČSOP Jihlava v 
klubovně ZOO.

Vstup pouze „starým“ vchodem 
(od řeky), vstupné dobrovolné.

23. 1. v 15.00
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 
V sokolovně, Tyršova 12 od 15.00 

hod., vstupné dobrovolné. Hudba, 
tanec, rej masek, soutěže, hry, kob-
lížky. 

30. 1. v 9.00
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, Žižkova 15.

6. 1. v 18.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT    
Hala ZUŠ, 18 hod. Koncert na 

podporu tříkrálové sbírky ve spolu-
práci s Jihlavskou charitou 

19. 1. ve 20.00
HANA ZAGOROVÁ
Jako host vystoupí PETR REZEK. 
Společenský sál DKO, Tolstého 2

29. 1. ve 20.00
NAROZENINOVÉ TURNÉ 
RÁDIA BEAT
Luboš Pospíšil a 5p. Předkapela - 

Tlustá Berta.
BEAT LIVE MUSIC CLUB JIH-

LAVA, Křižíkova 17

6. 1. v 17.30
KLUB CESTOVATELŮ 
Přednáška a povídání s promítáním 

o Itálii s ochutnávkou a ukázkou pří-
pravy italských specialit. 

7. 1.  v 16.00
TVOŘIVÁ DÍLNA 
- „SMALTOVANÝ ŠPERK“
Budeme pracovat s olejovými bar-

vami a vyrobíme si vlastní šperk.                                                               

12. 1. v 17.30
VÁZÁNÍ KVĚTIN 
Květinová výzdoba pod vedením 

pan L. Dobrovolného.

13. 1. v 17.30
Návody, rady a doporučení, 
jak napsat ŽIVOTOPIS 
A MOTIVAČNÍ DOPIS.
Teoretické a praktické rady od per-

sonalisty a vyučujícího na Vysoké 
škole polytechnické PhDr. F. Pazde-
ry. 

14. 1. v 16.00
TVOŘIVÁ DÍLNA - „TRIČKO 
PODLE VLASTNÍ 
PŘEDSTAVY“
Vlastní tiskátko, ubrousková meto-

da, savování.

15. 1. v 19.00
HUDEBNÍ VEČER   

16. 1. od 9.00 - 17.00
SEBEZKUŠENOSTNÍ KURZ 
RELAXAČNÍCH 
A IMAGINATIVNÍCH 
TECHNIK 
(osvojování relaxačních technik ja-

ko osvědčeného prostředku zvládání 
stresu a nalezení duševní rovnováhy)

 
16. 1. v 17.00
MODERNÍ DESKOVÉ HRY 
Desítky her pro malé i velké (ty, 

které neznáte, vás rádi naučíme).  

19. 1. v 17.30
KLUB CESTOVATELŮ 
Přednáška a povídání s promítáním 

o Řecku s ochutnávkou řeckých spe-
cialit. 

20. 1. v 17.30
„ KOŘENÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ“ 
Povídání o tom, jak nám koření po-

máhá a co nám dává.

21. 1. v 16.00
TVOŘIVÁ DÍLNA 
-  „DRÁTKOVÁNÍ“ 
1. lekce (začínáme cyklus kurzů 

drátování - od drátovaných drobnos-
tí po překrásný šperk). 

22. - 23. 1.
KURZ MALOVÁNÍ PRA VOU 
HEMISFÉROU
Netradiční kurz kreslení, kdy si 

účastníci namalují profesionální por-
trét a budou rozvíjet vlastní kreativi-
tu. 

Začátek v pátek v 15.00 do 20.00 
hod., v sobotu v 9.00. do 17.00 hod. 

26. 1. v 17.30
VÁZÁNÍ KVĚTIN  
Květinová výzdoba pod vedením 

pana L. Dobrovolného.

27. 1. v 18.00
REFLEXNÍ TERA PIE 
jako účinná forma prevence i léč-

by nemocí - úvodní přednáška Ing. 
František Roba. 

28. 1. v 16.00
TVOŘIVÁ DÍLNA 
-  „KERA MIKA “ 
Práce s hlínou. Vyrobíme si kvě-

tináč, aroma lampu či kachel podle 
vlastní představy. 

30. 1. v 17.00
MODERNÍ DESKOVÉ HRY 
Desítky her pro malé i velké (ty, 

které neznáte, vás rádi naučíme). 

Brněnská 10

12. 1. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLIV.
Otazníky nad biblí. Uvede Abbe 

de E.

19. 1. v 18.00
ASTRONOMIE
Putování po stopách Tycho de Bra-

he. Uvede Miloš Podařil.

26. 1. v 18.00
ČAJOVÝ OBŘAD KUNG-FU
Uvede Nikola.

Znojemská 7

16. 1. v 10.00
KA ŠPÁRKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
Loutková pohádka divadla Kašpár-

kův svět Opava.

30. 1. v 10.00
POJĎTE S NÁMI 
DO POHÁDKY
Tři pohádky s písničkou.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

29. 1. 
DRÁTKOVÁNÍ 
A DRÁTOVÁNÍ S DĚTMI
DDM Jihlava, Brněnská 29: Infor-

mace sl. Melounová, kontakt: me-
lounova@ddm.ji.cz.
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