
Petr
Pospíchal

 Zimní období je každoročně nápo-
rem na nervy vlastníků nemovitostí, 
objektů, domů a cest. Na úrovni ve-
dení města je touto oblastí pověřen 
náměstek Petr Pospíchal, proto jsme 
mu položili k této problematice něko-
lik otázek.

 Zimní období klade zvýšené ná-
roky na údržbu budov. Jaké problé-
my musí v tomto období řešit měst-
ská správa realit?

 Město řeší v zimě v podstatě stejné 
problémy jako každý jiný  majitel ne-
movitosti, pochopitelně vzhledem k 
počtu domů, bytů a nebytových pro-
stor v poněkud jiné šíři. 

 K „zimním“ povinnostem města 
tak patří pravidelná kontrola  a tem-
perování dočasně prázdných bytů a 
nebytových prostor, kontrola stavu 
střešních konstrukcí /rampouchy, 
sněhové převisy, zamrzlé okapy, pří-
padně odstraňování sněhu ze střech/. 

 Vzhledem ke stáří a stavu domovní-
ho fondu působí velké problémy také 
lokální zámrzy vodovodního potrubí.

 Zimní stadion má rovnou střechu 
a přívaly sněhu mohou způsobit 
problémy. Jak je toto ošetřeno?

 Celý Horácký zimní stadion je ze 
stavebně-technického hlediska jeden 
velký problém. Stavba jako taková v 
podstatě dosluhuje, technologie chla-
zení je na samé hranici životnosti, ale 
pravda je, že v zimě působí  největ-
ší starost skutečně únosnost střešní 
konstrukce.  

(Pokračování na str. 3) 

Střecha stadionu
pod kontrolou

 Na jihlavské radnici koncem měsíce proběhl tzv. vý-
robní výbor pro veřejnou sportovní halu pro lední sporty 
v ulici Tyršova. Tentokrát se jej zúčastnilo několik osob z 
veřejnosti, zejména obyvatelé Tyršovy ulice, tedy z ulice 
sousedící s budovou Horáckého zimního stadionu.

 Podrobné informace předali a připomínky obyvatel vy-
slechli I. náměstek primátora Radek Vovsík, pracovníci 
odboru rozvoje města i projektanti budoucí tréninkové 
haly. Veřejnost se zajímala především o dopad stavby na 
kvalitu života v jejím sousedství. 

 „Troufáme si říct, že přítomní občané přivítali možnost se 
s projektem seznámit a diskutovat nad ním. K provedení ne-

vznesli zásadní připomínky, z toho soudíme, že odešli dobře 
informovaní a spokojení,“  uvedl k výsledku schůzky I. ná-
městek Radek Vovsík. 

 Více než samotná existence a provoz nové haly bude 
pro obyvatele Tyršovy ulice nepříjemná její výstavba, ze-
jména z hlediska hluku a prašnosti. „I o tom jsme diskuto-
vali, stavba bude mít svůj časový režim, který bude brát na 
obyvatele sousedních domů ohled. Po dobu výstavby budou 
dočasně zrušena některá parkovací místa rezidentů, přislíbi-
li jsme pro ně vyhledat dočasné náhradní parkování,“ uvedl 
ještě k jednání Radek Vovsík.                                             -lm-

Veřejnost a město jednaly 
o stavbě haly zimního stadionu

PÁSKU při otevírání nového pavilonu přestřihla ředitelka zařízení a členka ji-
hlavského zastupitelstva Zdeňka Drlíková.                                    Foto: archiv NJR

Nový pavilon psychiatrie
 Primátor Jaroslav Vymazal si pro-

hlédl prostory nově opraveného a 
dnes ofi ciálně otevřeného pavilonu 
psychiatrické léčebny v Jihlavě. Bu-
dova původně v havarijním stavu se 
proměnila v moderní zdravotnické 
zařízení určené pro osoby starší 65 
let, ve dvou patrech pro ženy a muže 
je připraveno 48 lůžek, nové kapacity 
by mimo jiné měly částečně odlehčit 
jiným pavilonům léčebny, kde je vy-
soký počet pacientů v jednotlivých 
pokojích. Náklady na rekonstrukci 
přesáhly 40 milionů korun.          -lm-

PROJEKTOVÝ NÁKRES kryté haly zimního stadionu poskytne zcela nový pohled na Horácký zimní stadion. Zatím jde jen o ná-
kres veřejného sportoviště pro lední sporty, na skutečnou stavbu si bude muset jihlavská veřejnost chvíli počkat.   Repro: archiv NJR

 Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 16. února od 12.00 hodin ve 
velké místnosti magistrátu města v 
přízemí. 

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

-lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

 Radní Jihlavy včera odsouhlasili ná-
vrh primátora Jaroslava Vymazala při-
spět na pomoc zemětřesením zniče-
nému Haiti částkou 20 tisíc korun. To 
je také nejvyšší možná částka, kterou 
může rada odsouhlasit, vyšší částku 
by muselo schvalovat zastupitelstvo. 
Peníze budou poukázány na konto 
organizace Člověk v tísni.               -lm-

20 tisíc na Haiti

budova
SOKOLA

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

50
53

103
70
36

106

-
3

9
6

157
Město Jihlava má k 31. 12. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 615 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci prosinci 2009

 Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
a náměstkyně primátora pro oblast 
sociálních věcí Irena Wagnerová byli 
přítomni slavnostnímu otevření no-
vě zrekonstruovaného centra sociál-
ních služeb Mahenka na Mahenově 
ulici, které vybudovala Oblastní cha-
rita Jihlava. 

 Dlouhodobým cílem projektu je 
pomáhat v začleňování osobám s 
různým typem znevýhodnění. Hlav-
ní cílovou skupinou jsou mladí lidé 
bez zaměstnání a kvalifi kace. V kom-
pletně rekonstruované budově jsou 
dílny pro truhláře, malíře, připra-
vovat se zde budou také zahradníci, 
nechybí počítačová učebna a další 
zázemí. 

 „Nové prostory otevírají možnost 
spolupráce s dalšími organizacemi, kte-
ré se věnují osobám jak sociálně znevý-
hodněným, tak i osobám se zdravotním 
postižením,“ uvedl zástupce ředitele 
Oblastní charity v Jihlavě Vítězslav 
Schrek.  

 „Charita a město Jihlava jsou dlou-
hodobě dobrými partnery. Projekt Ma-
henky má podporu radnice, je to za-
řízení, které bude sloužit obyvatelům 
města. Tento projekt může mnoha li-
dem pomoci,“ řekl k otevření Mahen-
ky primátor Jaroslav Vymazal, který 
v objektu v minulosti pracoval - učil 
v něm, nikoliv ale truhláře či malíře, 
ale automechaniky. 

 Projekt Mahenky je zahrnut v In-

Krajské město má nové centrum 
sociálních služeb Mahenka

tegrovaném plánu rozvoje města Jih-
lavy (dokument umožňující čerpání 
prostředky EU), dotace z Regionál-
ního operačního programu Jihový-
chod je ve výši 18,5 milionu korun.

 „Ze starého papírového domku se dí-
ky získané dotaci z Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod (ROP 
JV) povedlo během necelého jednoho 

roku vybudovat moderně vybavené cen-
trum sociálních služeb, ve kterém se mo-
hou lidé podle svých potřeb vzdělávat, 
zvyšovat si kvalifi kaci, využívat služeb 
poradenství nebo se mohou zapojit do 
motivačních a terapeutických progra-
mů“, řekl Vítězslav Schrek, který pro-
jekt řídil.                                             -lm- 

DVA TÝDNY po ofi ciálním otevření Mahenky následovala ještě druhá slavnost, 
kdy centrum soc. služeb žehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Foto: archiv NJR

 Jihlava se tradičně prezentovala 
na mezinárodním veletrhu cestovní-
ho ruchu RegionTour a GO v Brně. 
Jihlavská prezentace byla součástí 
velkého stánku kraje Vysočina, pod 
jehož značkou se ucházelo o pozor-
nost laické i odborné veřejnosti 37 
vystavovatelů. 

 Jihlava letos u příležitosti oslav 
životních jubileí regionálního rodá-
ka, světoznámého skladatele a diri-
genta Gustava Mahlera upozornila 

Jihlava na RegionTour v Brně
především na „Rok Mahlera“. Nad 
prezentací oslav převzala taktovku, 
a to nikoliv jen obrazně, náměstky-
ně primátora pro oblast kultury Ire-
na Wagnerová. 

 Mahlerovský rok představila sty-
lově - ve fraku, s cylindrem na hla-
vě a taktovou v ruce. Nejvýznam-
nější nejen kulturní událostí roku 
bude ofi ciální otevření Parku Gus-
tava Mahlera a především odhalení 
sochy tohoto skladatele, která bude 

středem nově zbudovaného parku. 
 K výročí se připravuje také pro-

gram koncertů, výstav a setkává-
ní příznivců mistrovy hudby, které 
budou probíhat nejen v Jihlavě, ale 
i v rodných Kalištích u Humpolce. 
Oslavy připravuje město Jihlava ve 
spolupráci s krajem Vysočina. 

 Společným tématem všech 37 
spoluvystavovatelů byla Vysočina 
fi lmová a Vysočina jako cíl dovolené 

pro rodiče a děti. Vysočina 
v letošním roce vsadila na 
veletrhu na atraktivitu regi-
onu a prezentovala ji očima 
fi lmových tvůrců, proběhla 
zde veřejná premiéra nové-
ho prezentačního fi lmu. 

 Vedle natočených pozvá-
nek do měst a obcí se pro-
mítal krátký dokument o 
minulosti a současnosti Ja-
derné elektrárny Dukovany 
a sestřih života a díla Gusta-
va Mahlera. 

 V programu prvního dne 
veletrhu byla i autogrami-
áda trojice protagonistů 
z Četnických humoresek, 
které se z části točily právě 
na Vysočině. Expozici kra-
je Vysočina na letošním 19. 
ročníku RegionTour při-
pravila agentura cestovního 
ruchu Vysočina Tourism 
s podporou ROP Jihový-
chod.     

NÁMĚSTKYNĚ primátora Irena Wagnerová (uprostřed) představila mahlerovský rok 
stylově ve fr aku s cylindrem.                                                                                Foto: archiv NJR

 Radní města Jihlavy byli sezná-
meni se záměrem navrácení sochy 
prvního československého prezi-
denta Tomáše G. Masaryka do Jih-
lavy. 

 Dílo sochaře Jaroslava Šlezinge-
ra stálo před gymnáziem do roku 
1961, kdy jej nechali komunisté 
strhnout, kopii sochy zhotoví so-
chař Roman Richtermoc. O umís-
tění zatím není defi nitivně roz-
hodnuto, předběžně se uvažuje o 
prostoru před gymnáziem či ško-
lou T. G. Masaryka. 

 „Rada města aktivitu schvaluje, 
vyjádřila jí morální podporu. Pova-
žujeme to za důstojný způsob připo-
mínky významných osobností prezi-
denta T. G. Masaryka a výjimečného 
umělce Jaroslava Šlezingera,“ uved-
la k rozhodnutí rady náměstkyně 
primátora pro oblast kultury Irena 
Wagnerová. 

 Socha by do Jihlavy měla být na-
vrácena v roce 2011 u příležitosti 
100. výročí narození sochaře Jaro-
slava Šlezingera a 50. výročí zniče-
ní sochy. S aktivitou přišlo občan-
ské sdružení Spolek pro navrácení 
sochy TGM do Jihlavy.               -lm-

Budeme mít 
sochu Masaryka

Město zvýšilo nájemné za sjez-
dovku Šacberk z původních 10 tisíc 
korun na 350 tisíc ročně. Se zvýše-
ním nájemného fi rma Salix Integra  
souhlasila a nájemní smlouva je do-
mluvena na dobu neurčitou s fi xací 
do roku 2017.

Magistrát za minulý rok snížil 
počty úředníků ze 420 na 411.  Sil-
ným zastáncem snižování stavů je 
náměstek Radek Vovsík.            -lm-

-lm-
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Střecha stadionu...
(Dokončení ze str. 1)
 Město si v létě loňského roku  ne-

chalo ještě před zahájením zimní 
sezóny zpracovat statické posouzení 
stavu střešní konstrukce. Z posudku 
statika vyplývá, že užívání zimního 
stadionu je podmíněno okamžitým 
odstraňováním sněhu ze střechy 
při dosažení 30 cm vrstvy mokrého 
sněhu nebo 60 cm vrstvy sypkého 
sněhu. 

 Nájemce stadionu - Dukla Jihla-
va s.r.o. tuto povinnost plní, vrstvu 
sněhu na střeše stadionu monitoru-
je a například při velkém spadu sně-
hu   v prvním lednovém týdnu bylo 
potřeba sníh ze střech skutečně ruč-
ně odstranit.

 Jste spokojen s údržbou měst-
ských domů? Jsou fi nance hlav-
ním problémem?

 Samozřejmě, že i zde platí pří-
má úměra mezi stavebním stavem 
městských domů a přílivem fi nancí 
do bytového majetku. 

 Stav městského bytového fondu  
je ovšem vizitkou mnoha minulých 
desetiletí, kdy nebyla mnohdy pro-
váděna ani nejnutnější údržba do-
mů a bytů. A když už byla údržba 
prováděna, tak se rozpočet na opra-
vy rozdrobil do mnoha drobných 
oprav a neřešeny tak byly, až na vý-
jimky,  komplexní rekonstrukce jed-
notlivých domů.  

 Myslím, že zastupitelé města Jih-
lavy zvolili v minulých letech ro-
zumný trend prodeje městských 
bytů, především mimo centrum. 
Kvalita bytového fondu se po pře-
chodu do soukromých rukou spíše 
zlepšila. 

 Město by si mělo ponechat cca 
350 bytů v Domech s pečovatelskou 
službou a především do nich  inves-
tovat největší objemy peněz. Město 
také dosud vlastní mnoho domů v 
městské památkové rezervaci v cen-
tru města. 

 Můj názor je  - tyto domy nepro-
dávat, investovat do jejich celko-
vé opravy a ponechat je v majetku 
města jako zdroj příjmů z nájemné-
ho pro budoucí generace.           -lm-

 V dobré náladě a ve společnosti 
blízkých oslavil v Domově pro seni-
ory v Jihlavě - Lesnově neuvěřitelné 
103. narozeniny pan Jindřich Ho-
ráček. S gratulací za město Jihlavu 
přišel primátor Jaroslav Vymazal a 
předsedkyně Komise Rady města 
Jihlavy pro občanské záležitosti Re-
nata Fehérová.

 Jubilant obdržel dárkový koš, pa-
mětní list a květiny. S gratulací se 
připojil ředitel domova Vladimír 
Maštera a personál. 

 Jindřich Horáček se narodil ve 
Věžnici (okres Jihlava), vyučil se a 
pracoval nejprve jako cementář, za 
války byl totálně nasazen v Rakous-
ku, později pracoval jako zámečník 
u dráhy. Pan Horáček v domově pro 
seniory žije deset let, pokoj s ním 
sdílí jeho dcera, která pomáhá pra-
covníkům v péči o otce.  Největším 
celoživotním zájmem oslavence by-
la rodina, pokud to zdravotní stav 
dovolil, rád se procházel v přírodě a 
v okolí domova, byl pravidelným ná-
vštěvníkem knihovny.                      -lm-

Jindřich Horáček oslavil 103 let

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal přišel osobně blahopřát Jindřichu Horáč-
kovi ke 103. výročí narozenin.                                                           Foto: archiv NJR

 S ohledem na příznivé předpo-
vědi počasí připravila radnice pro 
obyvatele Jihlavy malé překvape-
ní. Od konce ledna jsou připraveny 
dva strojově upravené okruhy pro 
lyžaře v celkové délce 24 kilomet-
rů. Jeden z nich začíná na Telečské 
ulici, vede směrem k vodárenským 
rybníkům, k obci Vysoká a zpět. 
Druhá trasa vychází od ulice S. K. 
Neumanna směrem na Zaječí skok 
a k obci Rantířov a zpět.

„Trasy nebylo složité vybrat, tradič-
ně jsou v těchto směrech vyjeté stopy. 
Snad to jihlavská sportovní a turis-
tická veřejnost přivítá. Pokud to bu-
de mít ohlas, bude příznivé počasí a 
najdou se peníze, můžeme uvažovat 
o dalších trasách,“ řekl k novince 
primátor Jaroslav Vymazal, který s 
nápadem přípravy upravených ly-
žařských stop přišel a rád by, aby se 
lyžařské trasy v okolí Jihlavy mohly 
připravovat i v budoucnu.             

-lm- 

Lyžařské stopy
jsou připraveny

 Magistrát města Jihlavy upozor-
ňuje na zvýšené riziko odlamování 
a padání větví ze stromů. Nízké tep-
loty způsobují, že stromy jsou křeh-
čí. Ve spojení s hmotností sněhu se 
pravděpodobnost vylomení větví 
zvyšuje. Z tohoto důvodu doporuču-
jeme veřejnosti zvýšit pozornost při 
pohybu v okolí stromů. 

 Vzhledem k vývoji počasí rovněž 
upozorňujeme na možnost vzniku 
náledí i na ošetřovaných komunika-
cích a chodnících. Doporučujeme 
zejména chodcům, aby v tomto ob-
dobí věnovali pohybu po komunika-
cích zvýšenou pozornost.               -tz-

Magistrát 
upozorňuje na 

riziko padání větví

 Výhrou v okresním kole v Jihlavě 
a opětovnou výhrou v krajském ko-
le ve Žďáře nad Sázavou si družstva 
dívek a chlapců ze Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2 zajistila účast  
na vrcholné soutěži -  republikovém 
fi nále v plavání základních škol. 

 Finále ČR se konalo ve dnech 10. 
- 11. 1. 2010 v Jindřichově Hradci. 
Obě družstva zde změřila své síly s 
dalšími 13 družstvy z celé ČR.

 Družstvo dívek ve složení Bukova-
nová, Davidová, Hajnová, Loubová, 
Smrčková, Vítková nenašlo přemoži-
tele a nekompromisně vyhrálo a tím 
získalo zlatou medaili pro ZŠ Rošic-
kého na mistrovství ČR ASŠK (Aso-
ciace sportovních školních klubů).

 Družstvo chlapců ve složení  Hor-
ňák, Horský, Fuchs,  Kružík A., Kru-
žík J., Souček svedlo nádherný sou-
boj se závodníky ze Zlína, kteří jako 
jediní dokázali štafetu porazit. Druž-
stvo chlapců získalo stříbrnou me-
daili z mistrovství ČR a obsadilo tak 
celkově 2. místo.

ZŠ Rošického má vynikající plavce

PLAVCI ze ZŠ Rošického dosáhli v celorepublikovém fi nále na zlato a stříbro.
Foto: archiv NJR

 Strážníci městské policie zadrželi 
pachatele krádeže zboží z obchodu 
na Kosmákové ulici. Zloděj se po-
kusil z obchodu utéct a strážníci ho 
na útěku zadrželi. „Zadržen byl po-
dezřele se pohybující muž, u kterého 
byla později nalezena kukla a střelná 
zbraň,“ řekl zástupce ředitele měst-
ské policie Stanislav Maštera. 

 Strážníci řešili oznámení na ženu 
sedící na římse u City Parku, která 
projevovala úmysl skočit dolů. Měst-
ská policie také zasahovala u přípa-
du domácího násilí, kdy byla mladá 

žena s dítětem ohrožována svým 
partnerem. V parku Gustava Mahle-
ra byla zadržena skupina dívek, kte-
rá sprejovala na sníh a znečistila při 
tom barvou kamenné bloky.

„Městská policie v současné době vě-
nuje zvýšenou pozornost nebezpečným 
sněhovým návějím na střechách domů, 
ledovým rampouchům ohrožujícím 
chodce. Jsou také prováděny asistence 
pracovníkům Služeb města Jihlavy při 
odklízení sněhu,“ doplnil informaci 
Maštera.                                              -lm-

Sníh v pozornosti strážníků

 Tímto žáci ZŠ Rošického  opět do-
kázali, že plavecké třídy v Jihlavě pa-
tří mezi nejlepší v ČR. Za úspěchy je 
jak velmi dobré zázemí na ZŠ Rošic-

kého a bazénu na ul. Rošického, tak 
kvalitní trenérské trio Ryška, Krčál, 
Javorek.                                         -lm, tz-
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 Vedoucí odboru dopravy Ján Tin-
ka se v zimě opravdu nezastaví. A 
když se sype z oblohy sníh bez přes-
tání, jde do tuhého. Proto jsme se ho 
zeptali na jihlavskou dopravu v zim-
ním období a problémy s tím spoje-
né.

 Nejprve se zastavme u výměny 
řidičských průkazů do konce ro-
ku 2010. Chodby zejí prázdnotou, 
takže všichni již asi mají vyměně-
no?

 Jako byste neznal českou náturu! 
Všechno na poslední chvíli. Jenže 
ono se to nezdá, ale možná poslední 
chvíle nastávají. Podle našich pro-
počtů bychom měli vyměnit asi 600 
průkazů měsíčně, aby se to stihlo. Vi-
díte sám, jak to vypadá. Jestli si těch 
asi 6 tisíc řidičů myslí, že přijdou v 
prosinci a v lednu budou mít nový 
řidičák, tak se šeredně pletou.

 K 30. 11. 2009 bylo evidováno 
9357 řidičských průkazů, které jsou 
jejich držitelé povinni na našem od-
boru vyměnit do 31. 12. 2010, jedná 
se o řidičské průkazy vydané v obdo-
bí od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000.

 
 Co jim hrozí?
 Nebudou jezdit. Pokud budou, tak 

s neplatným řidičákem. Hrozí jim 
minimálně pokuta.

 Na křižovatce ulic Fritzova, Ji-
ráskova a Zborovská máte kameru, 
která monitoruje dění v křižovat-
ce. To vyhodnocujete a provinilce 
„odměňujete“ pokutami a ztrátou 
bodů. Bude se tak postupovat i na 
jiných křižovatkách v Jihlavě?

 Kamera byla v této křižovatce nej-
prve půl roku ve zkušebním provo-
zu, a protože se osvědčila, město ji 
zakoupilo do trvalého vlastnictví. 
Uvažovali jsme o jejím přemístění 
na jinou křižovatku, ale to se váže k 

Ján Tinka: Zima nám dává zabrat

1. Most na ulici Hůlová - dokonče-
ní sanace dle projektu

2. Most Pávov - frézování a opra-
va povrchu vozovky, odvodnění 
mostovky, oprava zábradlí 

3. Oprava povrchu ulice Březino-
va - nákupní areál - rozsáhlá oprava 
povrchu uvnitř nákupního areálu 
spojená s odstraněním staré dlažby a 
položením nového povrchu

4. Opěrný taras na ul. Znojemská 
- oprava opěrného tarasu na ulici 
Znojemská 

5. II. etapa Zborná - oprava povr-
chů komunikací u zastávky MHD

6. Ulice Joštova - vynucená oprava 
vozovky v ulici Joštova z důvodu po-
kládky kanalizace 

7. Chodníky v památkové zóně - 
budou vybrány na základě jednání 
komise pro dopravu

8. Ulice Luční a Lomená - odvod-
nění, zpevnění povrchu, penetrace 

9. Komunikace U Větrníku - frézo-
vání a oprava povrchu vozovky, od-
vodnění 

10. Komunikace v Červeném Kříži 
- frézování a oprava povrchu vozov-
ky, odvodnění 

11. Chodník v prostoru kolem Sna-
hy - předláždění 200 m do kamenné 
dlažby z kostek

12. Chodník v ulici na Vyhlídce - 
předláždění povrchu (mozaika)

13. Chodník Nad Plovárnou - pře-
dláždění chodníku Nad Plovárnou 
podél RD

14. Jakubské schody - oprava Ja-
kubských schodů, opěrné zídky a 
předláždění chodníku 

15. Zastávky MHD - oprava povr-
chu 2 ks zastávek k zajištění bezba-
riérovosti příjezdu vozidel MHD

16. Chodník v ulici Chlumova - 
ulice  Chlumova  - oprava chodníku 
– obě strany (špatný stav dlažby)

17. Hruškové Dvory plánovaná 
stavba chodníku s cyklostezkou  - 
vynucená oprava vozovky (délka 
450 m) v průmyslové zóně Hruško-
vé Dvory na základě projektu na zří-
zení chodníku s cyklostezkou.

Plán větších oprav na rok 2010

zabudování připojení kamery na slu-
žební pult. Zatím šetříme fi nance a 
ponecháváme kameru na původním 
místě.  

 Na křižovatce ulic Jiráskova – Frit-
zova bylo v roce 2009 zaznamenáno 
200 průjezdů vozidla na červený sig-
nál semaforu.

 Nehrozí, že si řidiči zvyknou a 
budou si dávat pozor?

 Lidská paměť je věc ošidná a po-
kud jezdíte každodenně, brzy na ka-
meru zapomenete. Až teprve pokuta 
a sebrané body vám připomenou, že 

se vyplácí dodržovat silniční pravi-
dla. Takže toho se nebojím.

 Pojďme k podivné velké černé 
díře na Havlíčkově ulici. Přiznám 
se, že jsem už natočil několik zby-
tečných koleček na kruhovém ob-
jezdu, protože mne znovu a znovu 
překvapila nemožnost odbočení...

 Silnice je ve správě kraje, kanali-
zace patří SVaKu. Odbor dopravy 

vydal povolení k uzavření výjezdu 
a nemůžeme práce nijak urychlit. 
Bohužel přišly velké mrazy a sníh, a 
situace se zkomplikovala. Předpo-
kládané ukončení kolem 20. ledna je 
zřejmě science fi ction.

 Tak pojďme k tomu sněhu. Je ho 
dost...

 Je ho dost. Největší problém je s 
parkováním, proto přistupujeme k 
jeho vyvážení z centra. Probíhá to ja-
ko blokové čištění města – vyvěsíme 
informační cedule a najede technika 
a budeme odklízet. Pokud budou 

překážet zaparkovaná auta, budeme 
odtahovat.

 Dovíme se to včas?
 Jistě, číst umí každý, navíc využi-

jeme hromadných sdělovacích pro-
středků. Samozřejmě nebudeme 
uklízet sníh v takovém rozsahu, jako 
je blokové čištění, budeme postupo-
vat operativně podle podmínek.

 
 Sníh dává asi pořádně zabrat 

pracovníkům Služeb města Jihla-
vy...

 To je pravda. Pro ilustraci si do-
volím připomenout realitu práce se 
sněhovou masou v jihlavských uli-
cích.  V polovině ledna například 
během dvou dnů probíhala nejen ce-
lodenní údržba města, ale i noční vy-

vážení sněhu z ulic historického cen-
tra. Někteří zaměstnanci či externí 
dodavatelé SMJ, kteří zajišťují úklid 
města, byli v terénu i 48 hodin jen s 
minimálními přestávkami.           -lm- 

Ján Tinka

KŘIŽOVATKA  ulic Fritzova a Jiráskova je pod stálým dohledem kamerového 
systému, který dohlíží na neukázněné řidiče.                     Foto: Lubomír Maštera

HROMADY SNĚHU a doprava nejdou příliš dohromady. Odbor dopravy magistrátu musí řešit denně  problémy s úkli-
dem sněhu.                                                                                                                                                              Foto: Lubomír Maštera
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PRVNÍ LETOŠNÍ JIHLAVAN. Prvním letos narozeným občánkem Jihlavy je 
Alois Sivák, na svět přišel 2. ledna po 3. hodině ráno. Do porodnice Nemocnice 
Jihlava  přišel k narození blahopřát primátor Jaroslav Vymazal a zastupitelka a 
předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehé-
rová. Maminka Jana Siváková dostala květinu a pro svého syna pamětní list a 
fi nanční dar. 

PF – VYCPANÝ JEŽEK. Mezi desítkami přání, které na konci roku na jihlav-
skou radnici přicházejí, bylo jedno výjimečné. Originálním „péefk em“ pro vedení 
města byl symbol města ježek - v tomto případě vycpaný. Jihlava je zřejmě jediné 
město, které má toto zvíře ve znaku. Symbolika ježka je na radnici na mnoha mís-
tech a v mnoha podobách, rozrůstá se i sbírka plyšových ježků, ale vycpaný ježek 
dosud na radnici nebyl. „Vánoční“ ježek zůstane v kanceláři tajemníka úřadu Lu-
bomíra Dohnala. 

PRIMÁTOR U SENIORŮ. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal jako tradičně na-
vštívil na Štědrý den klienty Domova pro seniory v Jihlavě - Lesnově. Obyvatelům 
domova popřál příjemné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší do nového ro-
ku, zapálil svíce na adventním věnci a s některými z klientů pobesedoval. S přá-
ním se připojila i předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitos-
ti Renata Fehérová. Pro klienty, kteří v zařízení zůstali přes svátky, byl připraven 
slavnostní oběd a kulturní program.  

STŘECHA MAGISTRÁTU SE UKLÍZELA. Také střecha magistrátu hrozila pá-
dem sněhu, a tak se musela použít těžká technika k jeho odklizení.

ČERNÁ SKLÁDKA. Počítač,  který doslouží, nemusí být odpadem! Stačí, aby  jej 
jeho majitel zdarma odevzdal  do sběrného dvora. Přístroje, které jsou odevzdány 
v kompletním stavu, se stávají  zpětně odebraným elektrozařízením a jsou po ro-
zebrání na jednotlivé komponenty a po odstranění nebezpečných látek recyklová-
ny. (Černá skládka byla založena v kontejnerovém stání v ulici Husova dne 19. 1. 
2010.)                                                              Stránku připravil: -lm-

Dětský karneval. Leden v Jihlavě tradičně patří i dětským karnevalům. Desítky dě-
tí v maskách se sešly tradičně na karnevalu DDM v Dělnickém domě, ale také 23. 
ledna na sokolských šibřinkách (na snímku) v sokolovně.            Foto: Jiří Varhaník
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 Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují Vodní ráj a bazén E. Roši-
ckého v Jihlavě, vyhodnotily statisti-
ku návštěvnosti.

 „Co se týká novinek v letošní sezóně 
na Vodním ráji, tak vše budeme smě-
řovat k oslavám zahájení 10. sezóny 
na Vodním ráji,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek. Přesně se bu-
de toto datum lámat 15. 7., kdy byl 
před deseti lety provoz spuštěn ve 
venkovní části.

 Krytá část Vodního ráje byla ote-

vřena o něco později, a to konkrétně 
27. 10. 2001. Tehdejší výstavba ce-
lého areálu stála 170 milionů korun. 
„Od té doby proběhla v areálu celá řa-
da změn a stavebních úprav v řádech 
milionů,“ doplnil Málek. 

 Byla například vybu-
dovaná v kryté části re-
laxační a odpočinková 
zóna nad bazénem, pro-
dloužen krytý tobogán. 
Ve venkovní části dětské 
hřiště, podzemní zavla-
žovací systém a řada dal-
ších akcí.

 „Jinak chystáme na léto 
k tomuto výročí na bazé-
ně  řadu kulturních i spor-
tovních akcí. V tuto chvíli 
ale zatím nechceme pro-
zrazovat bližší informace. 
Každopádně návštěvníci 
našeho zařízení se mají 
určitě na co těšit. Věříme, 
že na pořádané akce, kte-

ré budou v režii SMJ, dorazí v hojném 
počtu. Oslaví tak společně s námi za-
hájení 10. sezóny provozu tohoto je-
diného aquaparku na Vysočině,“ řekl 
Málek.                                                 -lm-

SMJ hodnotily návštěvnost

 Služby města Jihlavy (SMJ) uza-
vřely rok 2009 na protialkoholní 
záchytné stanici a vydaly sledované 
statistiky. Z nich vyjímáme:

Vyhodnocení provozu za období: 
1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Sledované statistické prvky:
1. Počet zachycených osob  -   
1 078 osob celkem,
    957 osob mužského pohlaví, 
       21 osob ženského pohlaví

2. Počet opakovaně zachyce-
ných: 266 osob (1 osoba - 52x zadr-
žená, 1 osoba - 51x zadržená, 1 oso-
ba - 48x zadržená), jedná se o osoby, 
které byly opakovaně zachyceny 
během provozování protialkoholní 
záchytné stanice SMJ. Tento počet 
není jenom za rok 2009, ale od doby 
instalace počítačového programu, 
který tuto statistiku zaznamenává, a 
to je od roku 2004.

3. Žádost POLICIE ČR a no-
vě od 1. 1. 2009 Městských policií 
v kraji Vysočina o umístění osob v 
PZS - 1078 osob

4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob - 273 osob

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

Pilo se jako minulý rok
5. Věková kategorie - zadržený 

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

Nejmladší zachycený za rok 2009 
- 17 let

Nejstarší zachycený za rok 2009 - 
82 let

Nejvíce zachycených osob bylo 
ve věkové kategorii 41-50 let - 275 
osob

Průměrný věk zachycených osob 
41 roků

6. Trvalé bydliště zachycených 
osob - kraj VYSOČINA

Jihlava - 272
Havlíčkův Brod - 113
Pelhřimov - 129
Třebíč - 148
Žďár nad Sázavou - 187
Trvalý pobyt zadržených osob z ji-

ných krajů - 164
Cizí státní příslušníci - 65 (nejvíce 

Slovenská republika - 43) 
Ostatní např. Bulharsko, Mongol-

sko, Moldavsko, Ukrajina, Litva, 
Bělorusko, Kazachstán, Polsko, Ru-
munsko, Německo, Rakousko, Ho-
landsko atd.

7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob - 

uveden zaměstnavatel - 272
hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 277
bez prac. poměru neevidován - 

186
studující - 18

důchodce - 59
důchodce částečný - 12
invalidní důchodce - 96
soukromý podnikatel - 10
živnostník - 68
neurčeno - 73
mateřská dovolená - 3
chovanec - 3 
voják z povolání - 1

8. Délka zadržení PZS/v hodi-
nách/

na základě změny v zákoně už 
neplatí, že doba záchytu musí být 
minimálně 8 hodin, ale nově platí 
výklad: „Po odeznění klinických pří-
znaků opilosti“ - to znamená, že tato 
doba může být kratší než 8 hodin, 
pokud už zachycená osoba nejeví 
známky opilosti. Maximální délka 
záchytu 24 hodin nadále zůstává.

 Podle stupně opilosti - měří se v 
promile alkoholu v krvi speciálním 
přístrojem: zkoušce podrobeno - 
970 osob (u ostatních osob neby-
lo možné hodnoty změřit pro ne-
schopnost nebo nespolupracovaly)

nejvyšší naměřená hodnota – 
4,530 promile

nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 
hodin 50 minut

Průměrná doba zadržení osob v 
PZS byla 12 hodin 16 minut

9. Cena za nocleh: 4000,- Kč 
(stejná pro cizince), pokud neza-
platí na místě, převezme takzvané 
„Uznání dluhu“ a má 14denní lhůtu 

na zaplacení.
 Platby přímo na místě v hotovosti 

- 175 osob  - 357.100,- Kč
903 osob zaplatilo - 0 ,- Kč
1 osoba zaplatila - 100,- Kč 

(100,- Kč)
1 osoba zaplatila - 200,- Kč 

(200,- Kč)
1 osoba zaplatila - 300,- Kč 

(300,- Kč)
3 osoby zaplatily - 400,- Kč

 (1200,-Kč)
34 osob zaplatilo - 500,- Kč  

(17.000,-Kč)
5 osob zaplatilo - 600,- Kč 

(3.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 700,- Kč 

(700,- Kč)
2 osoby zaplatily - 800,- Kč 

(1600,-Kč)
2 osoby zaplatily - 900,- Kč 

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

(30.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.200,- Kč    

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

(1.300,- Kč)
11 osob zaplatilo - 1.500,- Kč   

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

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

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

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

(5.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.700,- Kč    

(2.700,- Kč)
3 osoby zaplatily - 3.000,- Kč     

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

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

(224.000,- Kč)

10. Kapacita protialkoholní zá-
chytné stanice : 8 místností

z toho: 2 místnosti - 1x pevné lůž-
ko

6 místnosti - v každé 2-3 mobilní 
lůžka

11. Počet zaměstnanců PZS:  5 li-
dí - odbornost Střední zdravotnická 
škola

4 pracovníci ve stálém pracovním 
poměru

1 pracovník na dohodu

12. Lékaři: 12 praktických lékařů 
na dohodu

1 garanční lékař - 2 atestace 
(1 - psychiatrie, 2 - alkoholismus, 

toxikologie).

15. Statistika:
rok 2006 - celkem 923 osob
854 - muži
  69 - ženy
rok 2007 - celkem 1083 osob
976 - muži
107 - ženy 
rok 2008 - celkem 1086 osob
957 - mužů
128 - ženy
    1 - osoba během záchytu zemře-

la (muž)
 (Z podkladů SMJ připravil 

-lm-)
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 Od poloviny ledna byla v Domě 
Gustava Mahlera veřejnosti přístup-
ná putovní výstava „ORNAMENT A 
MODERNA. Josef Hoff mann 1870-
1956. Architekt a designér“.  

 Přes 200 dobových fotografi í ze 
sbírky muzea MAK (Rakouské mu-
zeum užitého umě-
ní) mapuje podrobně 
biografi i architekta a 
designéra Josefa Hoff -
manna a přibližuje je-
ho celoživotní dílo. 
Výstava přináší pečli-
vě zdokumentovaný 
Hoff mannův umě-
lecký vývoj, bezpočet 
podrobných informa-
cí osvětluje různé ob-
lasti jeho tvorby. 

 První část výstavy 
je zaměřena na mládí 
a vzdělání Josefa Hoff manna, dalším 
zastavením jsou jeho stavby ve Víd-
ni, jako vily na vídeňské Hohe War-
te, klíčová stavba sanatoria v Purker-
sdorfu a palác Stoclet v Bruselu. 

 Četné ilustrace dokládají Hoff -
mannovu činnost na obou světových 
výstavách v Paříži i jeho roli spolu-
zakladatele uměleckořemeslných 
dílen Wiener Werkstätt e a jejich 
programatické estetiky. V obrazové 

části jsou poprvé veřejně prezen-
továny záběry z ateliérů a dílen Wi-
ener Werkstätt e, momentky z dob 
spolupráce s průmyslníkem Fritzem 
Waerndorferem a malířem a desig-
nérem Kolomanem Moserem, s jeho 
partnery ve Wiener Werkstätt e, ne-

chybějí ani snímky z 
interiérů soukromých 
obytných domů, kte-
ré Wiener Werkstätt e 
vytvářela. 

 Poslední část vý-
stavy je věnována 
Hoff mannově pozdní 
tvorbě a jeho vlivu na 
architekty a teoretiky 
postmoderny.

 Výstavu doplňují 
samostatně fotografi e 
nejvýznamnějších ra-
kouských realizací Jo-

sefa Hoff manna, jejichž autorem je 
proslulý vídeňský fotograf architek-
tury raného 20. století Walter Zed-
nicek. 

 Výstava vznikla jako kooperační 
projekt ve spolupráci MAK - Ra-
kouského muzea užitého umění / 
současného umění, Vídeň, Moravské 
galerie v Brně a Rakouského kultur-
ního fóra v Praze.                             -lm-

V Domě Gustava Mahlera začala 
nová výstava - Josef Hoffmann

Jihlavský primátor Jaro-
slav Vymazal se opět zú-
častnil populárního lyžař-
ského maratonu Jizerská 
padesátka (43. ročník). 
Byl to jeho sedmý start. 
Letos Jaroslav Vymazal 
dojel na 664. místě, což je 
o 110 míst lepší výsledek 
než v předchozím ročníku 
(2009 - 774. místo, v roce 
2008 1045. místo). Jeho 
čas 3:23:55 je o 12 minut 
lepší čas než před rokem. 
Celková účast v závodu 
byla 3 373 lidí. Vítězem 
závodu se stal Švéd Oskar 
Svärd, druhý skončil Nor Th omas 
Alsgaard, třetí místo obsadil domácí 
Stanislav Řezáč.                                      -lm-

Mechanic
dostanete zdarma montérky v hodnotě 150,- Kč

www.petex.cz
více na

Při zakoupení 2 kusů výrobku z nové kolekce

A k c e  p l a t í  p r o  m ě s í c e  l e d e n  a  ú n o r  2 0 10

ŠROTOVNÉ na montérky
za Vaše staré pracovní oděvy

Slevu lze uplatnit v měsíci

leden a únor 2010
ve firemní prodejně U Pivovaru 13,
Jihlava

SLEVA 119,- Kč

j0
2-

pe
tS
Primátor se posedmé vydal 

do stopy Jizerské padesátky

ZRA JE JAK víno! Kdo? Jihlavský pri-
mátor Jaroslav Vymazal s postupují-
cím věkem trhá osobáky – tentokrát na 
Jizerské padesátce.   Foto: archiv NJR 
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené zně-
ní usnesení Zastupitelstva měs-
ta Jihlavy s omezeným rozsahem 
zpřístupňovaných osobních údajů 
– označené xxx. Usnesení bylo z 
důvodu rozsáhlosti redakčně zkrá-
ceno -pozn. redakce).

Usnesení č. 673/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o provedených rozpočto-

vých opatřeních schválených Radou 
města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 674/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové i výdajové části o 

přijaté dotace na projekt Přístavba ZŠ 
speciální Březinova 31, Jihlava ve výši 
10.506.262,46 Kč

na projekt Obnova kulturního dě-
dictví ve výši 614.042,18 Kč

a
převod částky 11.120.000,- Kč do 

Fondu kofi nancování evropských 
projektů

Usnesení č. 675/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - 

přesun v rámci schváleného rozpočtu 
odboru správy realit z běžných výdajů 
do kapitálových

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3326 Pořízení, zachování a obno-

va hodnot kulturního povědomí - 60 
tis. Kč

tř. 5 Kapitálové výdaje
akce Kaple Kosov u Jihlavy - odvod-

nění objektu + 60 tis. Kč

Usnesení č. 676/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje - odbor do-

pravy
akce Sasov - střelnice - oprava mos-

tu - PD + realizace snížení o částku 
447 tis. Kč

tř. 5 Běžné výdaje - odbor dopravy
§ 2212 Silnice - správa a údržba sní-

žení o částku 1.695 tis. Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací - jmenovité akce 
zvýšení o částku 2.142 tis. Kč

Usnesení č. 677/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného rozpoč-

tu tř. 5 Běžné výdaje:
§ 3636 Územní rozvoj - odbor roz-

voje města - 23,1 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
ZŠ Havlíčkova - neinvestiční příspě-

vek + 23,1 tis. Kč

Usnesení č. 678/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje - úřad 

územního plánování
nespecifi kované studie o částku 50 

tis. Kč
a
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj - odbor do-

pravy o částku 50 tis. Kč

Usnesení č. 679/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení výdajové části rozpočtu dle 

přílohy č.j. EO/4229/2009 celkově o 
částku 283.888 tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 195.467 tis. Kč

snížení tř. 8 Financování - přijaté 
půjčené prostředky o částku 81.738 
tis. Kč a snížení zapojených prostřed-
ků z Fondu kofi nancování evropských 
projektů o částku 6.683 tis. Kč

Usnesení č. 680/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesun v rámci schváleného rozpoč-

tu odboru správy realit
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj
opravy laviček - 70 tis. Kč
§ 3326 Pořízení, zachování a obno-

va kulturních památek
odbor správy realit - 30 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
pořízení vozidla + 100 tis. Kč

Usnesení č. 681/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fi -

nančních operací
úroky - 180 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Zakrytí kašny Amfi trité - mobilní + 

180 tis. Kč

Usnesení č. 682/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení výdajové části rozpočtu v 

celkové výši 11.710 tis. Kč, z toho:
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy - od-

bor informatiky o částku 510 tis. Kč
§ 3113 Základní školy - odbor infor-

matiky o částku 50 tis. Kč
§ 4355 Týdenní stacionáře
Denní a týdenní stacionář Jihlava - 

neinvestiční příspěvek o částku 1.200 
tis. Kč

§ 4357 Domovy
Domov pro seniory Jihlava - Les-

nov - neinvestiční příspěvek o částku 
2.350 tis. Kč

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady
odbor životního prostředí o částku 

3.600 tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň

péče o veřejnou zeleň (odbor život-
ního prostředí) o částku 1.000 tis. Kč

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fi -
nančních operací

úroky o částku 3.000 tis. Kč
a zvýšení příjmové části rozpočtu
tř. 3 Kapitálové příjmy
§ 3634 Lokální zásobování teplem 

o částku 14.749 tis. Kč
§ 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj o částku 10.000 tis. Kč
a snížení příjmové části rozpočtu
tř. 1 Daňové příjmy o částku 36.459 

tis. Kč, z toho:
pol. 1121 Daň z příjmu právnických 

osob o 20.000 tis. Kč
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty o 

10.000 tis. Kč
pol. 1112 Daň z příjmu FO ze s.v.č. 

o 6 459 tis. Kč

Usnesení č. 683/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
zařazení těchto akcí do návrhu roz-

počtu na rok 2010:
Parkovací dům - koncesní řízení ve 

výši 2.000 tis. Kč
MŠ Mozaika - Březinova 113 ve výši 

250 tis. Kč

Usnesení č. 684/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
plán hospodářské činnosti dle přílo-

hy č.j. EO/4227/2009.

Usnesení č. 685/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
rozpočtový výhled dle přílohy č.j. 

EO/4228/2009
a  s ch v a l u j e
rozpočet statutárního města Jih-

lavy na rok 2010 dle přílohy č.j. 
EO/4226/2009

a  s o u h l a s í
s vyplácením sociálních dávek na 

základě přijatých záloh na účet města
a  s t a n o v u j e
rozsah pro provádění rozpočtových 

opatřeních Radou města Jihlavy:
- zařazování přijatých dotací do roz-

počtu bez fi nančního omezení
- úpravy provozního rozpočtu v pří-

jmové i výdajové části a zapojování 
těchto prostředků do výdajové části 
provozního rozpočtu bez fi nančního 
omezení

- přesuny v rámci běžných výdajů 
mezi paragrafy do max. výše 3 mil. Kč 
za rok a v rámci paragrafu bez fi nanč-
ního omezení

- přesuny v rámci kapitálových vý-
dajů na jednotlivé akce do 100 tis. Kč 
v jednotlivém případě

a Radě města Jihlavy informovat 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Jihlavy o provedených opatře-
ních

a  u k l á d á
- ekonomickému odboru rozepsat 

rozpočet na jednotlivé odbory Ma-
gistrátu města Jihlavy

- odvětvovým odborům oznámit 
rozpočet včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu těm subjektům, které jsou 
povinny se jimi řídit

Usnesení č. 686/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí penále ve výši 1 263,40 

Kč Svazu postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., základní organi-
zace Jihlava, U Cihelny 2, 586 01 Jih-
lava dle žádosti č.j. EO/4000/2009.

Usnesení č. 687/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí penále ve výši 3 597,60 

Kč občanskému sdružení INSTI-
TUT DOKUMENTÁRNÍHO FIL-
MU, Školská 12, 110 00 Praha 1, dle 
žádosti č.j. P/2026/2009.

Usnesení č. 688/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 

143.000 Kč  xxxxxxxxx vyplývající ze 
Smlouvy o poskytnutí bytové náhra-
dy č. 1808/OSR/04, za nedodržení 
sjednaného termínu předání náhrad-
ního bytu v domě Komenského 19, 
Jihlava.

Usnesení č. 689/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k by-

tu č. 003, 2+1, U Dvora 7, Jihlava 
xxxxxxx ve výši 65.623,- Kč včet-
ně poplatků z prodlení, které činí k 
6.10.2009  27.115,- Kč.

Usnesení č. 690/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace HC Dukla Jih-

lava, s.r.o., Tolstého 23, Jihlava na 
projekt Dukla Jihlava, historie a vliv 
na dějiny města Jihlavy ve výši 100 
tis. Kč.

Usnesení č. 691/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2010 - 
sport subjektům:

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava 8,500.000 Kč

- na provoz zimního stadionu v r. 
2010

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava 6,500.000 Kč

- na činnost společnosti v r. 2010
DUKLA Jihlava - mládež, občan-

ské sdružení, Tolstého 1566/23, Jih-
lava 3,000.000 Kč

- na činnost občanského sdružení v 
r. 2010

Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíč-
kova 218/64, Jihlava 5,430.000 Kč

- na krytí ztráty z provozu objektu 
E. Rošického 6 na rok 2010

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

- na pronájem sportovišť - venkov-
ních antukových kurtů a tenisových 
hal pro přípravu a soutěžní utkání 
mládeže včetně tenisové školy v r. 
2010                 

 (Pokračování na str. 22)

Zastupitelé rozdělili granty do kultury a sportu
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. 12. 2009
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Událo se v roce 2009
Leden

- Jihlavské ulice Úlehlova a Na Stoupách prošly celkovou rekonstrukcí. 
Město to stálo 6,6 milionu korun.

Rozsáhlé opravy se dodělaly také na Domě s pečovatelskou službou Za Pra-
chárnou. Investice dosáhly osmi milionů korun.

- Proběhla schůzka vedení města a Kronospanu – ten dokončil poslední 
kroky v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě jiného přestal vypouš-
tět formaldehydové 
zplodiny.

- Hroby ruských 
vojáků na Ústřed-
ním hřbitově prošly 
opravou. Postarala 
se o to konzulatura 
v Brně.

- Starosta Purme-
rendu Leen Ver-
beek skončil po pě-
ti letech ve funkci 
a povýšil na králov-
ského správce pro-
vincie Flevoland. 
Jihlavské vedení se s ním důstojně rozloučilo.

- Pracovníci Služeb města Jihlavy zazimovali jihlavskou horní kašnu stejně, 
jak se to dělalo před 100 lety – dřevěným bedněním.

- Základní škola Demlova se dočkala otevření zrekonstruovaného bazénu 
za 16,6 milionu korun. Ročně bazén navštíví na 50 tisíc návštěvníků.

- Zastupitelstvo města odhlasovalo vstup nového akcionáře do jihlavské-
ho fotbalu. Nizozemská společnost Limar Capital investuje do FC Vysočina 
vlastní prostředky na dobu tří let, bude-li se hrát nejvyšší soutěž, podpora 
bude prodloužena na další tři roky.

MĚSTO pořádá kulatý stůl pro své občany v rámci pro-
jektu „S Vámi o všem? Ovšem!“

Únor
- Jihlava vyjíždí na pět veletrhů 

cestovního ruchu s jasným cílem 
- přilákat do hlavního města kra-
je cizince. Na dalších pět veletrhů 
cestovního ruchu v tomto roce 
ještě pojede.

- V únoru probíhá závěrečná ak-
ce „Nos Jihlavy“. Vybraní čichači 
provedli monitoring jihlavského 
ovzduší a předali výsledky pozoro-
vání k hodnocení.

- Z původních padesáti míst se 
rozšířil útulek pro opuštěná zvířata 
na osmdesát míst. Město také zís-
kalo prostory na umístění větších 
zvířat, jako například koní a krav.

- Zimní sezóna na sjezdovce 
Rudná vyvolala přeplnění Zborné 
parkujícími automobily lyžařů. Ve-
dení města rozhodlo o provizor-
ním osvětlení trasy na parkoviště.

- Služby města Jihlavy sbírají také 
bioodpad. Po městě bude rozmístěno asi 150 sběrných nádob.

- Josef Augusta nabídl své služby Dukle formou trénování do konce roku.

KVALITA jihlavského ovzduší je předmě-
tem zkoumání. Vyhodnocení se dozvíme 
na podzim roku.

Březen
- Vedení města zveřejnilo 13 soudem potrestaných sprejerů starších 18 let.
- Renomovaná společnost Moody´s vynesla ortel – Jihlava patří mezi nej-

lépe hospodařící subjekty ČR. Úspěch přišel za malé zadlužení města, za sta-
bilní hospodaření a dobré vyhlídky v hospodaření do budoucna.

- Začala oprava kostela Povýšení sv. Kříže. Rekonstrukce má být hotova v 
roce 2010 a má stát asi 7,2 milionu korun.

- Vedení města začíná zvažovat, zda investice do kanalizace a pitné vody ve 
městě jsou účelně proinvestovány. Intenzivně jedná se Svazem vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko.

- Město stanovuje 
poplatek za odpady 
na 500 korun ročně.

- Svoji činnost roz-
bíhá mapový server 
města. Zájemci se 
nyní mohou po měs-
tě orientovat také po-
mocí internetu.

- Hokejisté Dukly 
skončili pro letošní 
sezónu ve čtvrtfi nále 
druhé nejvyšší sou-
těže.

REKONSTRUKCE v kostele Povýšení sv. Kříže odhali-
la ostatky kostry.

Duben
- Havarijní stav jižní stěny Horáckého zimního stadionu vyvolal potřebu 

rychlého řešení. Do městského zastupitelstva jde požadavek na uvolnění fi -
nančních prostředků k provizornímu zajištění skel, která hrozí pádem.

- Na trhu se objevuje nová kniha o historii Jihlavy. 
- Vedení města představuje studii výběhu pro žirafy, který má být vybudo-

ván do roku 2011 v jihlavské ZOO s odhadovaným rozpočtem přes 20 mili-
onů korun.

- Jihlava vyvěsila vlajku Tibetu a připojila se tak k protestům po celém světě 
proti čínské okupaci Lhasy.

- Hokejový trenér Jaroslav Pitner byl navržen na Cenu města Jihlavy in me-
moriam.

- Město vyhodnotilo anketu občanů k problémům života ve městě. Hlav-
ním problémem je 
doprava a nedostatek 
parkovacích míst po 
městě.

- Znovu se otevírá 
prostor pro možnou 
výstavbu lávky přes 
Heulos. Studenti ka-
tedry architektury na-
vrhovali možná řešení, 
která byla zveřejněna 
na webu města.

- V ulici Křížová se 
zrušilo parkoviště a 
centrum města přišlo o 
další parkovací místa. 

PROSTOR bývalé tržnice je nyní prostorem staveb-
ních úprav pro Park Gustava Mahlera.

Květen
- Jihlava získala ocenění EuroCrest za nejlepší internetové stránky měst, ob-

cí a regionů v Evropě.
- Ve Zborné se bude budovat víceúčelové hřiště. Vedení města na to vyčle-

nilo prostředky ve výši 1,3 milionu korun.
- Na vrchu Rudný 

byl odhalen pomní-
ček sv. Huberta. Vy-
svěcení pomníčku 
provedl svatojakub-
ský farář Petr Ivan 
Božík.

- Za Snahou se 
otevřely brány no-
vé městské tržnice. 
Provoz je pláno-
ván do konce roku 
2010.

- Ministr pro míst-
ní rozvoj Cyril Svo-
boda navštívil Jihla-
vu a přislíbil fi nance na přestěhování odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
magistrátu z Tolstého ulice na bývalou vojenskou ubytovnu ve Vrchlického 
ulici. Náklady rekonstrukce se pohybují ve výši 40 milionů korun.

- Pokračují práce na přípravě Parku Gustava Mahlera a také se staví přístav-
ba na ZŠ Speciální. Další rekonstrukce probíhá na Malém Heulosu.

NA VRCHU Rudný je odhalen pomníček sv. Huberta.

Červen
- Ve městě probíhá kulturní a společenská událost roku – Jihlavské havíření.
- Koncem měsíce probíhá na Masarykově náměstí pětidenní jihlavská pouť.
- Občané volí poslance do Evropského parlamentu.
- Město dokončilo poslední úpravy okolí staré plovárny. Počítá se ještě s vy-

budováním dětského hřiště.
- Probíhá výstavba 

stezky pro pěší a cyklis-
ty s označením R01 do 
Pístova.

- Rekonstrukcí pro-
chází dům Gustava 
Mahlera. Rekonstrukce 
se týká elektřiny a sítě 
pro počítače. Cena asi 
3 miliony korun.

- Cenu Český permon 
v rámci Havíření pře-
vzal jihlavský Zdeněk 
Laštovička za dlouho-
letou činnost v oblasti 
historie havíření.

(Pokračování 
na str. 21)

UDÁLOSTÍ roku se stává Jihlavské havíření, v je-
hož kulturním rámci navštěvují město tisíce občanů 
z okolí.
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Prosinec
- S velkým úspěchem skončila výsta-

va Pabla Picassa, jeho výstavu nahradi-
la výstava Evy Činčerové.

- Vedení města zdůvodňuje veřejnos-
ti své rozhodnutí vystoupit ze SvaKu 
Jihlavska.

- Po Jihlavě neubývá černých skládek 
a město je rozhodnuto proti zakladate-
lům přitvrdit.

- Studie o čistotě ovzduší v Jihlavě 
prokázala, že největším zdrojem zne-
čištění ovzduší je doprava v krajském 
městě.

- V prostorách magistrátu i na Masa-
rykově náměstí pořádá město vánoční 
kulturní program.

(Přehled roku 2009 připravil -lm-)

Událo se v roce 2009
(Dokončení ze str. 20) 

Červenec
- Dopravní podnik města hodlá nakoupit šetrnější autobusy MHD na stla-

čený zemní plyn. Cena je 61 milionů korun za deset autobusů.
- Po propojení Březinek probíhá zkušební provoz, výsledky jsou bez pro-

blémů. 
- Jihlavou pochodují pravicoví extremisté, magistrát zvládá pořádek ve měs-

tě na výbornou.
- Nový starosta Purmerendu pan A. Ph. 

Hertog navštěvuje Jihlavu.
- Rozbíhá se příprava na bezbariérové 

úpravy Masarykova náměstí. Předpokládá 
se cena kolem 3,8 milionu korun.

- Je opravena jižní stěna Horáckého zimní-
ho stadionu.

- ZŠ Březinova otevřela multifunkční nové 
sportovní hřiště.

- Jihlavští dobrovolní hasiči odjíždějí na 
pomoc oblastem postiženým povodněmi.

- Morový sloup a kašny prochází rekon-
strukcí, cena 1,3 milionu korun.

- V Třebízského  ulici vyhořel dům a jeho 
střecha. Město se postaralo o postižené a 
iniciuje výstavbu  nové střechy domu.

- Zastupitelé rozhodli – město vystupuje 
ze Svazu vod a kanalizací Jihlavska. Důvo-
dem jsou kromě jiného nesrovnalosti kolem 
vlastnictví kanalizace.

JIHLAVŠTÍ hasiči snášejí z 
kostela sv. Jakuba zraněnou oso-
bu. Stalo se tak v rámci nácviku.

Srpen
- Začínají bezbariérové úpravy Masarykova náměstí, které se má stát přátel-

štější pro osoby s tělesným postižením.
- Město pořádá na Masarykově náměstí promenádní koncerty dechovek, 

které jsou hojně navštěvovány jihlavskými seniory.
- Je vyhodnocena akce analyzující čistotu ovzduší v Jihlavě, výsledkem je 

potvrzení čistoty vzdu-
chu. Jen pět procent 
Jihlavanů si ještě stěžu-
je na občasný zápach 
podle lokalit, kde bydlí.

- MHD zahajuje vý-
měnu průkazek za elek-
tronické (čipové). 

- Z důvodu rekon-
strukce Heulosu do-
chází k uzavření prů-
chodu přes lesopark.

- Zastupitelé schvalu-
jí záměr výstavby par-
kovacího domu v ulici 
Legionářů v blízkosti 
obchodního domu Bil-
la.

- Horké dny lákají k návštěvám Vodního ráje. Po nesmělém létě se konečně 
trhají rekordy v návštěvnosti. SMJ provádějí rekonstrukci bazénu Rošického.

- Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka navštěvuje v Jihlavě areál Jih-
lavských Teras a zajímal se o výstavbu Domova seniorů Stříbrné Terasy. Cel-
kové náklady mají dosáhnout 107 milionů korun.

MĚSTO PRO seniory připravilo promenádní koncer-
ty dechovek v  prostoru Masarykova náměstí.

Září
- V Jihlavě začíná výstava 

světoznámého malíře Pabla 
Picassa. Připravena je celá řa-
da doprovodných akcí od ko-
mentovaných prohlídek až po 
koncerty.

- Park Gustava Mahlera do-
stává konkrétní podobu – jsou 
nainstalovány žulové kvádry. 
Téměř dvacetitunové sochy 
představují ptáky.

- Na Dolině se začíná budo-
vat okolí Hellerova rybníku 
jako oddychového parku a ta-
ké se staví víceúčelové dětské 
hřiště a sportoviště na vyústění ulice Vrchlického na S. K. Neumanna.

- Z důvodu rekonstrukcí je uzavřeno Masarykovo náměstí.
- Dokončují se opravy jihlavského morového sloupu a horní kašny.
- Město uvítalo, že se našel velký investor pro výstavbu nákupního centra na 

Pelhřimovské. Celý projekt má stát až 900 milionů korun.
- MHD oslavují 100 let své existence – pro zájemce je připravena řada 

atrakcí včetně jízdy historickým vozidlem.

PO MASARYKOVĚ náměstí se proháně-
jí bagry. Děje se tak v rámci bezbariérových 
úprav náměstí.

Říjen
- Jihlava zavádí novou službu pro zájemce o dění ve městě – na e-mail je 

možno dostávat novinky z webu Jihlavy.
- Probíhá výstava obrazů Pabla Picassa, která láme rekordy návštěvnosti jih-

lavských výstav.
- Koncem měsíce se rozbíhá Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů.
- Vedení města předává Ceny města Jihlavy ak. mal. Evě Činčerové – in me-

moriam, ak. mal. Josefu Kosovi a Jaroslavu Pitnerovi – in memoriam.
- Místo před gymnáziem v Jihlavě prochází podstatnými úpravami. Jejich 

součástí jsou i úpravy chodníků, proto dochází k částečnému omezení chod-
ců.

- Jihlavští neplatiči dlu-
ží městu asi 20 milionů 
korun, ale situace se po-
stupně zlepšuje. Uvedl to 
nově jmenovaný vedoucí 
odboru správy realit Jiří 
Benáček.

- Primátor přivítal prv-
ňáčky do škol při příle-
žitosti zahájení nového 
školního roku.

- Na Den evropského 
dědictví se ve městě konala řada kulturních vystoupení a otevřely se dveře 
památek a výstavních síní. Využívá toho na pět tisíc návštěvníků.

- Gustav Mahler se in memoriam stává čestným občanem Jihlavy. Rozhodli 
tak městští zastupitelé na své schůzi.

- V Hruškových Dvorech začíná výstavba nové třídicí linky pro zpracování 
druhotných surovin. Cena bude asi 38 milionů bez DPH a linka zaměstná asi 
28 pracovníků.

- Výlov Borovinky se stává společenskou událostí, akci navštíví přes tisíc ná-
vštěvníků.

- Po městě se množí černé skládky, magistrát rozhoduje o zvýšené kampani 
proti takovému nakládání s odpadem.

- Zastupitelé nesouhlasí s výstavbou bytů v areálu Modety u ZOO.

TŘI TISÍCE lidí se sešly na hrázi rybníka Borovin-
ka, který se lovil v rámci připravované revitalizace.

Listopad
- Městu přináleží povinnost pečovat o chodníky a nastupující zima vyvolá-

vá částečné obavy, zda budou městu stačit fi nance.
- Propad v příjmech města vede k „utahování opasků“ zejména v provozní 

části rozpočtu, ale i  v ostatních oblastech zastupitelé jednají o citelných škr-
tech.

- Jihlava získala prestižní cenu Liv Com 2009 za citlivý přístup k plánování 
městské krajiny a její propojová-
ní s volnou krajinou a za snahu 
vrátit původní přírodní podmín-
ky tam, kde byly v minulosti na-
rušeny.

- Cyklostezka pro pěší a cyklis-
ty Jihlava – Pístov byla slavnost-
ně otevřena pro veřejnost.

- Cenu Rady města Jihlavy pře-
dal primátor automobilovému 
závodníkovi Martinovi Proko-
povi.

- Jihlavské havíření vychází na 
DVD a připomíná tak význam-
nou událost minulého roku.

OSLAVY sv. Martina se staly příležitostí k 
zábavě pro všechny generace občanů.

DVACETILETÉ výročí pádu totality si 
Jihlava připomenula koncertem Marty 
Kubišové v zaplněném sálu DKO.
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(Pokračování ze str. 14)
Usnesení č. 692/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): GUSTAV MAHLER JIHLA-
VA subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o.s., Lesní 5, Jihlava 445.000 Kč

- náklady na honoráře, dopravu a 
ubytování účinkujících, pronájmy 
prostor, propagaci a služby v rámci 
technického zajištění akce Mistrov-
ské dirigentské kurzy Gustava Mahle-
ra Jihlava 2010 konané v roce 2010 v 
Domě fi lharmonie, Kosmákova 9 a 
DKO v Jihlavě

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

tura): GUSTAV MAHLER A JIHLA-
VA subjektu:

AD FILM, s.r.o., Svobodova 4, Pra-
ha 2 110.000 Kč

- na ostatní náklady - výrobu 500 ks 
DVD včetně grafi ky a překlady a na-
mluvení německých a anglických tex-
tů k fi lmu Gustav Mahler, který bude 
realizován v roce 2010

Miroslava Kumbárová, Hany Kvapi-
lové 24, Jihlava 98.000 Kč

- na propagaci a služby v rámci tech-
nického zajištění a překladatelskou 
činnost (katalog, pozvánka) při rea-
lizaci výstavy Pocta hudbě Gustava 
Mahlera uskutečněné v červenci - 
srpnu 2010 v prostorách M+K Gale-
rie v Jihlavě, Čajkovského 33 a  v lis-
topadu - prosinci 2010 v prostorách 
Domu Gustava Mahlera, Znojemská 
4, Jihlava

Usnesení č. 693/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba klasická - subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o. s., Lesní 5, Jihlava 70.000 Kč

náklady na honoráře, dopravu účin-
kujících a propagaci v rámci realizace 
Cyklu 6 komorních koncertů pořáda-
ných v roce 2010 v Domě fi lharmo-
nie, Kosmákova 9, Jihlava.

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

náklady na dopravu účinkujících, 
pronájmy prostor a energie, poplatky 
za autorská práva a náklady za reali-
zaci představení 2 oper v roce 2010 v 
DKO Jihlava.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček, 
Zátopkova 7, Jihlava 83.000 Kč 

náklady na platby účastnických po-
platků na festivalech, honoráře, do-
pravu a stravování účinkujících, na 
pronájmy prostor, propagaci a mate-
riál na akce i činnost sboru, na nákup 
drobných cen v rámci realizace 2 kon-
certů a festivalu Laudes liberorum v 
roce 2010 v Jihlavě.

Dále  s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba ostatní - subjektu:

Ing. Milan Kolář, Komenského 30, 
Jihlava 70.000 Kč

náklady na honoráře účinkujících v 
rámci realizace 5 folkových koncertů 
v hotelu Gustav Mahler, Divadle Na 
Kopečku a v jiných prostorách v Jih-

lavě v roce 2010.
Svaz důchodců ČR, místní orga-

nizace Jihlava, K. Světlé 11, Jihlava 
3.300 Kč

náklady na honoráře pro účinkující 
a propagaci akce Odpoledne jihlav-
ských seniorů s dechovkou konané v 
prostorách mezi pečovatelskými do-
my v Jihlavě v září 2010.

AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava  
30.000 Kč

náklady na honoráře a stravování 
účinkujících, pronájmy prostor, pro-
pagaci a technické  zajištění v rám-
ci realizace projektu AlternativaPro 
PRIZE 2010 v září - listopadu 2010 v 
některé jihlavské klubové scéně.

Dále  s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
Vzdělávací koncerty - subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o. s., Lesní 5, Jihlava 61.000 Kč

náklady na honoráře a dopravu pro 
účinkující, technické zajištění akcí a 
zprostředkovatelské práce při realiza-
ci 16 výchovných koncertů pro ško-
ly v roce 2010 v Domě fi lharmonie, 
Kosmákova  9, Jihlava.

Dále  s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - Di-
vadlo místní - subjektu:

Občanské sdružení při Gymnáziu 
v Jihlavě, Jana Masaryka 1, Jihlava 
114.500 Kč

náklady na honoráře účinkujících, 
pronájem prostor, propagaci, služby 
v rámci technického zajištění akce, 
ubytování a stravování členů poroty) 
v rámci realizace divadelního festiva-
lu JID 20-10 v březnu 2010 v Divadle 
Na Kopečku v Jihlavě.

Divadelní soubor NaKop Tyjátr, 
Brněnská 54, Jihlava  50.000 Kč

náklady na pronájmy prostor, propa-
gaci akcí a činnosti souboru, poplatky 
za autorská práva v rámci realizace 
divadelních představení (s uvedením 
minimálně 2 nových titulů)  v roce 
2010 v Divadle Na Kopečku v Jihlavě.

Dále  s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - Di-
vadlo dětská představení - subjektu:

Divadelní soubor NaKop Tyjátr, 
Brněnská 54, Jihlava 200.000 Kč

náklady na honoráře, dopravu a 
ubytování účinkujících, pronájem 
prostor a náklady na služby v rám-
ci technického zajištění 9 nedělních 
dětských divadelních představení pro 
veřejnost a 20 divadelních představe-
ní pro děti MŠ a ZŠ v roce 2010 v Di-
vadle Na Kopečku v Jihlavě.

Občanské sdružení při ZŠ Jihlava, 
Havlíčkova 71, Jihlava 22.500 Kč

náklady na pronájem prostor a tech-
nické zajištění, honoráře poroty, ná-
klady na materiál v rámci realizace ak-
ce Docela malý festival v březnu 2010 
v Divadle Na Kopečku v Jihlavě.

Karel Paštyka, Štefánikovo náměs-
tí 1, Jihlava 75.500 Kč

náklady na honoráře pro účinkující, 
na pronájem prostor (akce i činnost) 
a propagaci v rámci realizace projektu 
Bobodivadlo - dětská sobotní diva-
delní představení (16 představení) na 
Malé scéně DDM Jihlava v průběhu 

roku 2010.
DKO s. r. o., Tolstého 2, Jihlava 

80.670 Kč
náklady na ubytování účinkujících, 

pronájem prostor, energie a poplatky 
za autorská práva a náklady za realiza-
ci 3 divadelních představení pohádky 
Popelka (2x pro školy, 1x pro veřej-
nost) v roce 2010 v DKO Jihlava.

Dále  s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
Výtvarné umění  - subjektu:

Klub plastikových modelářů Jihla-
va, Komenského 6, Jihlava 9.500 Kč

náklady na pronájem prostor a ná-
kup drobných cen v rámci realizace 
projektu výstavy O štít města Jihlavy 
v březnu 2010 v DKO Jihlava a výsta-
vy Memoriál Gerharda Bratrschov-
ského v říjnu 2010 v internátu VPŠ 
MV Hrádeček v Jihlavě.

Dále  s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
Městské slavnosti  - subjektu:

Svaz důchodců ČR, o. s., místní 
organizace Jihlava, Karolíny Světlé 
11, Jihlava 41.100 Kč

náklady na honoráře pro účinkující, 
pronájem prostor, propagaci, mate-
riál a služby spojů při realizaci Mezi-
národního dne seniorů 2010 v říjnu 
2010 v DKO Jihlava.

n e s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba klasická - subjektu:

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie, Sokolovská 133a, Jihlava 
82.600 Kč

náklady na honoráře účinkujících, 
pronájmy prostor na činnost i akce, 
propagaci akcí, materiál na činnost, 
poplatky za autorská práva a květino-
vé dary na uspořádání 3 koncertů v 
Jihlavě v roce 2010.

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

na náklady za realizaci představení, 
dopravu účinkujících, pronájmy pro-
stor a energie na uspořádání 2 muzi-
kálových představení konaná v roce 
2010 v DKO Jihlava.

Komorní fi lharmonie Vysočina, o. 
s., Lesní 5, Jihlava 40.000 Kč

na honoráře pro účinkující a proná-
jem prostor na Vánoční koncert ko-
naný v prosinci 2010 v DKO Jihlava.

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie, Sokolovská 133a, Jihlava 
29.000 Kč

na honoráře účinkujících, na pro-
nájem prostor a propagaci Půlnoční-
ho koncertu konaného 24.12. 2010 v 
kostele sv. Ignáce v Jihlavě.

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie, Sokolovská 133a, Jihlava 
39.500 Kč

na honoráře účinkujících akce Sva-
továclavský koncert konané v září 
2010 v kostele sv. Ignáce v Jihlavě.

n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba ostatní - subjektu:

AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava  
45.000 Kč

na stravování účinkujících, propa-

gaci a technické zajištění akce Přijďte 
na koncert, pomůžete konané v září 
2010 v letním amfi teátru v Jihlavě.

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, 
Tyršova 12, Jihlava  10.200 Kč

na honoráře, propagaci, materiál a 
ostatní náklady (ladění piána, květi-
ny) v rámci realizace 2 koncertů PS 
Foerster v červnu a prosinci 2010 v 
sokolovně Tyršova 12, Jihlava.

Pavel Solar, Máchova 40, Jihlava 
89.200 Kč

na honoráře a dopravu účinkujících, 
pronájem prostor, propagaci, náklady 
na technické zajištění a poplatky za 
autorská práva ) v rámci realizace 4 
folkových koncertů v únoru, březnu, 
říjnu a prosinci 2010 v Dělnickém do-
mě a Divadle Na Kopečku v Jihlavě. 

n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - Di-
vadlo hostující - subjektu:

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

na náklady za realizaci 8 divadelních 
představení konaných v roce  2010 v 
DKO Jihlava.

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

na náklady za realizaci 5 divadelních 
představení konaných v roce  2010 v 
DKO Jihlava.

Pavel Solar, Máchova 40, Jihlava 
63.200 Kč

na honoráře účinkujících, pronájmy 
prostor, propagaci a služby v rámci 
technického zajištění v při pořádání  
4 zábavných pořadů projektu Žerto-
vání se Sampajem uskutečněného v 
roce 2010 v Divadle Na Kopečku a 
Dělnickém domě v Jihlavě.

n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - Di-
vadlo dětská představení - subjektu:

Anna Doležalová, Strojírenská 1, 
Jihlava 73.920 Kč

na honoráře pro účinkující, proná-
jmy prostor, propagaci a materiál na 
činnost a náklady na služby v rámci 
technického zajištění a drobné ceny 
při konání 36 dětských představení v 
dětském karnevalovém divadle Ježek 
Jihlava, Jarní 22a v roce 2010.

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, 
Tyršova 12, Jihlava 10.700 Kč

na honoráře pro účinkující, propa-
gaci, materiál a drobné ceny na Miku-
lášskou besídku konanou v prosinci 
2010 v sokolovně Tyršova 12, Jihlava.

Milan Řezníček, Leoše  Janáčka 17, 
Jihlava 35.150 Kč

na náklady na materiál a propagaci 
činnosti, pronájmy prostor, propagaci 
a služby v rámci technického zajištění 
20 akcí projektu Dětská show 2010 
konaného  v jihlavských MŠ a ZŠ a 
Divadle Na Kopečku v Jihlavě v roce 
2010.

n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT 
- Tanec - subjektu: Taneční klub 
Street Busters, o. s., Zelená 14, Jihlava 
240.000 Kč

na pronájmy prostor a propagaci 
činnosti  tanečního klubu, pronájmy 
a náklady na materiál na akce konané 
v roce 2010 v DKO Jihlava.

(Pokračování na str. 24)

Zastupitelé rozdělili granty do kultury a sportu
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(Pokračování ze str. 22)
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
Happening - subjektu:

Veronika Fialová, Červený Kříž 63, 
Jihlava 133.000 Kč

na honoráře a dopravu účinkují-
cích, náklady na pronájem prostor, 
materiál a poplatky za autorská práva 
akce Miss Jihlava Open 2010 usku-
tečněné v říjnu 2010 v DKO Jihlava.

n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
Vzdělávací pořady - subjektu:

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

za realizaci pořadu, dopravu účin-
kujících, pronájmy prostor, energie, 
propagaci, materiál, služby v rámci 
technického zajištění a poplatky za 
autorská práva výchovně vzdělávací-
ho cyklu pro školy konaného v roce 
2010 v DKO Jihlava.

 
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
Městské slavnosti  - subjektu:

Svaz důchodců ČR, o. s., místní or-
ganizace Jihlava, Karolíny Světlé 11, 
Jihlava 5.500 Kč

na honoráře pro účinkující, propa-
gaci a materiál a služby spojů na akci 
Vítání léta jihlavskými seniory kona-
nou v červnu 2010 v prostoru mezi 
pečovatelskými domy v ul. K. Světlé 
v Jihlavě.

Centrum pro rodinu a sociální péči 
Vysočina, Komenského 20, Jihlava      
97.000 Kč

na honoráře a dopravu účinkují-
cích, pronájmy prostor, propagaci, 
materiál, služby v rámci technického 
zajištění a drobné ceny při realizaci 
projektu Týden pro rodinu uskuteč-
něného v květnu 2010 v Jihlavě.

AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava 
149.500 Kč

na honoráře a stravování účinkují-
cích, propagaci a služby v rámci tech-
nického zajištění akce Majáles Jihlava 
2010 konané v květnu 2010 na Ma-
sarykově náměstí a v některé klubové 
scéně v Jihlavě.

Limet média, s. r. o., Fryčovická 
457, 199 00 Praha 950.000 Kč

na honoráře pro účinkující, pro-
nájmy prostor,  propagaci, služby v 
rámci technického zajištění, poplatky 
za autorská práva a drobné ceny při 
realizaci akce Ježkománie aneb Celo-
republikové setkání Ježků  konané v 
srpnu 2010 na Masarykově náměstí 
a Zoologické zahradě v Jihlavě.

Usnesení č. 694/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): REPREZENTACE MĚSTA 
subjektu:

Unie rodičů při ZUŠ Jihlava, 
o.s., Masarykovo náměstí 16, Jihlava 
20.000 Kč

- náklady na dopravu při reciproční 
výměně „Po stopách W.A. Mozarta a 

  Gustava Mahlera“ uskutečněné v 
květnu 2010 v německém Augsbur-
gu

Usnesení č. 695/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu účelu poskytnuté fi nanční 

dotace pro Diecézní charitu Brno - 
Oblastní charitu Jihlava, Jakubské ná-
městí 2, Jihlava, schválené Zastupitel-
stvem města Jihlavy dne 3.11.2009, 
usnesením č. 556/09-ZM, dle přílo-
hy č.j. OSZ/17006/2009.

Usnesení č. 696/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu části usnesení č. 410/09-

ZM dle zdůvodnění.

Usnesení č. 697/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
mimořádný příspěvek ve výši 

100.000,- Kč Provincii řádu mi-
noritů v ČR, Minoritská 1, 602 00 
Brno na zvýšené náklady se zadláž-
děním chodníku u zadního vstupu 
do kostela nanebevzetí Panny Marie 
a kláštera minoritů v Jihlavě.

Usnesení č. 698/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů v celkové výši 132 
953,50 Kč žadatelům:

Jan Schmied, Květoslava Schmiedo-
vá, Mrštíkova 24, Jihlava 4 500,00 Kč

Věra Janischová, Jiráskova 19, Jihla-
va 4 900,00 Kč

Petr Kujal, Na samotě 5, Jihlava 36 
000,00 Kč

František Svoboda, Marie Svobo-
dová, Hálkova 2626/15, Jihlava 16 
500,00 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 
17 420,00 Kč

Vlastníci jednotek Joštova č.p. 40, 
Joštova 40/14, Jihlava 14 917,50 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  1 560,00 Kč

Ing. Helena Kolaříková, Havířská 
996/1, Jihlava   5 200,00 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   3 900,00 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 7 800,00 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 
 5 631,00 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 14 625,00 Kč

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskyt-

nutí dotace s výše uvedenými ža-
dateli ORM/2121/2009 - OR-
M/2132/2009.

Usnesení č. 699/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 413/09-ZM - Za-

stupitelstvo města schvaluje dotaci 
z Fondu pro opravy domů ve výši 4 
680,- Kč pro Střední školu stavební 
Jihlava na nemovitost Matky Boží 30  
a

u k l á d á
odboru rozvoje města vyrozumět o 

této skutečnosti žadatele.

Usnesení č. 700/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení dle Mechanismu pro vytvo-
ření a použití účelových prostředků 
z „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Jihlavy“ v celkové výši 1 530 
000 Kč žadatelům:

Marie Svobodová, František Svobo-
da, Hálkova 15, Jihlava 200 000,- Kč

Miroslava Jarošová, Březinova 66, 
Jihlava   80 000,- Kč

Gabriel a Ivana Pápayovi, Na Kopci 
18, Jihlava   80 000,- Kč

Petra a Richard Doležalovi, Jana 
Masaryka 30, Jihlava   70 000,- Kč

Kateřina Geistová, Pávovská 61, 
Jihlava 200 000,- Kč

Jaroslava Brychtová, Lidická kolo-
nie 15, Jihlava   40 000,- Kč

Alena Zejdová, Červené domky 7, 
Jihlava 130 000,- Kč

Věra Hlinová, Pávov 29, Jihlava 170 
000,- Kč

Lenka Střelcová, Kosov 2, Jihlava 
60 000,- Kč

Jolana Tothová, U Pivovaru 9, Jihla-
va  70 000,- Kč

Tomáš a Pavla Kvasničkovi, Teleč-
ská 96, Jihlava 140 000,- Kč

Jolana a Libor Průchovi, Na Kopci 
15, Jihlava   80 000,- Kč

Jan Janeček, Pátkova 774, Brtnice  
70 000,- Kč

Jiří Tomek, U Pivovaru 11, Jihlava 
140 000,- Kč

Usnesení č. 701/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Pořízení 

elektronické spisové služby statutár-
ního města Jihlavy a obcí ORP Jih-
lava“ do výzvy č. 06 Integrovaného 
operačního programu,

s ch v a l u j e
podmínky Rozhodnutí o poskytnu-

tí dotace
a   z a v a z u j e   s e 
k předfi nancování projektu „Poří-

zení elektronické spisové služby sta-
tutárního města Jihlavy a obcí ORP 
Jihlava“ a zajištění fi nančních pro-
středků na úhradu provozních nákla-
dů.

Usnesení č.702/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Zvýšení kva-

lity řízení statutárního města Jihlavy“ 
do výzvy č. 53 Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost

a   z a v a z u j e   s e 
k zajištění spolufi nancování projek-

tu „Zvýšení kvality řízení statutární-
ho města Jihlavy“.

Usnesení č. 703/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
záměr přijetí investičního úvěru 

do maximální výše 100 mil. Kč pro 
fi nancování investiční akce Veřej-
né sportoviště pro lední sporty v ul. 
Tyršova, Jihlava

a  u k l á d á
vedoucí ekonomického odboru za-

jistit všechny úkony k provedení výše 
schváleného záměru.

Usnesení č. 704/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu termínu plnění usnesení č. 

456/08-ZM do 21.12.2010 dle zdů-

vodnění.

Usnesení č. 705/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
průběh čerpání dotace dle usnese-

ní č. 90/08-ZM týkající se Královské 
kanonie premonstrátů na Strahově, 
Strahovské nádvoří 1, 118 00 Praha 1 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 706/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Informaci o stavu VHP a videolo-

terních terminálů na území města.

Usnesení č. 707/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
fi nancování neinvestičních výdajů 

„evropských projektů“ ze schvále-
ného úvěru uzavřeného s Komerční 
bankou, a.s. dle zdůvodnění.

Usnesení č. 708/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské 

činnosti - navýšení nákladů a i výno-
sů o 20 tis. Kč pro Turistické infor-
mační centrum města dle zdůvodně-
ní.

Usnesení č. 793/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy dle § 88 

zákona č. 183/2006 Sb. se společnos-
tí CORBADA  a.s se sídlem Praha, Ja-
náčkovo nábřeží 39/51, PSČ 15000, 
dle přílohy č. j. MO/3653/2009.

 Usnesení č. 794/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření budoucí darovací smlouvy 

dle smlouvy o výpůjčce a smlouvy o 
uzavření budoucí darovací smlou-
vy se společností CORBADA a.s 
se sídlem Praha, Janáčkovo nábřeží 
39/51, PSČ 15000, dle přílohy č. j. 
MO/3654/2009.

Usnesení č. 795/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby veřejné-

ho parkoviště na pozemcích v k.ú. 
Jihlava p. č. 2863/1 a p. č. 2863/2 
dle  smlouvy o  výpůjčce a smlouvy o 
uzavření budoucí darovací smlouvy, 
příloha č. j MO/3654/2009 a vybu-
dované  na základě plánovací smlou-
vy, příloha č. j... MO/3653/2009 od 
společnosti CORBADA a.s se síd-
lem Praha, Janáčkovo nábřeží 39/51, 
PSČ 15000.

 Usnesení č. 796/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o daro-

vání dle smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o výpůjčce a budoucí 
smlouvy o darování se společností 
CORBADA a.s se sídlem Praha, Ja-
náčkovo nábřeží 39/51, PSČ 15000, 
dle přílohy č. j. MO/3656/2009. 

Ing. Jaroslav Vymazal,
primátor města

Ing. Josef Kodet,
náměstek primátora
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Nominace jednotlivců

Bakus Oldřich (HC Dukla Jihlava) – lední hokej

Fučík Tomáš (JPK Axis Jihlava) – plavání

Gálik Jiří (SK Autonot Jihlava) – národní házená

Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) – tenis

Hajn David (Croquer Club Dynamo Telč) – kroket

Hotař Pavel mladší (JPK Axis) – triatlon

Chudíková Barbora (OK Jihlava) – orientační běh

Kotyza Jan (KK PSJ Jihlava) – kuželky

Koubek Michal (JPK Axis Jihlava) – plavání

Kratochvílová Barbora (SK Jihlava) – zápas

Kriegsmannová Lucie (TK Spartak Jihlava) – tenis

Lauerman Jan (OK Jihlava) – orientační běh

Munduchová Iveta (Fitness Factory Jihlava) – bodyfi tness

Nedělka Lukáš (Jihlava) – triatlon

Novák Martin (BC Vysočina) – basketbal

Novák Pavel (Atletika Jihlava) – běh

Novotný Petr (BC Vysočina) – basketbal

Parkan Robin (KK PSJ Jihlava) – kuželky

Paulíčková Renata (OK Jihlava) – orientační běh

Picková Barbora (JPK Axis Jihlava) – plavání

Prokop Martin (Jipocar Racing Team) – motorismus

Račková Jana (KK PSJ Jihlava) – kuželky

Reiterman Filip (Gauner Boxing Club Jihlava) – box

Rychnovská Hedvika (Kynologický klub Jihlava) – agility

Smetana Ondřej (JPK Axis Jihlava) – plavání

Srb Vladimír (Běžec Vysočiny Jihlava) – běh

Šárik Tomáš (KTS Jihlava) – silový trojboj

Šťastná Renata (Prorun Jihlava) – běh

Tecl Stanislav (FC Vysočina) – fotbal

Topinka Lukáš (Pro Life Fitness Telč) – kulturistika

Vydra Matěj (FC Vysočina) – fotbal

Vážení čtenáři!
Jihlavské listy pro vás připravily již X. ročník ankety o nejlepšího sportovce okresu 
Jihlava za rok 2009. Každý z vás se může zúčastnit hlasování, z něhož vzejde 
vítěz ankety. Vyhlášení vítězů čtenářské ankety Jihlavských listů a nejlepších 
sportovců proběhne na slavnostním Galavečeru 5. března v Horáckém divadle 
v Jihlavě. V každé kategorii vám nabízíme abecední seznam sportovců vytvořený 
na základě nominací, které jste nám mohli v průběhu celého prosince zasílat, 
nominace pak byly doplněny tipy sportovních redaktorů Jihlavských listů. 
Jediným kritériem je klubová příslušnost nominovaného sportovce v bývalém 
okrese Jihlava.

Hlasování začíná 6. ledna 2010 a končí 12. února 2010.

Jak hlasovat?
1. Kupon – na vytištěný kupon vypište jméno vámi vybraného sportovce v každé 
z kategorií a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů, Fritzova 34, 
586 01 Jihlava.

2. Internet – hlasy nominovaným sportovcům můžete posílat    i přes internet, 
na tomto odkaze: www.jihlavske-listy.cz (z jedné IP adresy lze zaslat pouze 20 
hlasů) 
Pozor! Každý čtenář může, a to jak písemně, tak i přes internet, hlasovat pouze 
jednou! Hlasy ze dvou možností hlasování se sčítají.

Ceny
Ze všech doručených anketních lístků budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží 
po dvou vstupenkách na slavnostní Galavečer.

Nominace trenérů

Benáková Tereza (Gloxi club TJ Sokol Bedřichov) 
– sportovní akrobacie

Fejt Pavel (Gauner Boxing Club Jihlava) – box

Gerla Lubomír (TK Spartak Jihlava) – tenis

Herzigová Aneta (SK Jihlava) – moderní gymnastika

Komenda Roman (SK SVP Trojan Jihlava) – fl orbal

Jaroš Petr (HC Dukla Jihlava) – lední hokej

Javorek Lukáš (JPK Axis Jihlava) – plavání

Komůrka Petr (SK Autonot Jihlava) – národní házená

Krčál Zdeněk (JPK Axis Jihlava) – plavání

Kristinus David (Atletika Jihlava) – atletika

Mašková Lucie (GymBeam Jihlava) – akrobatický rokenrol

Pecha Vladimír (ŠSK Demlova Jihlava) - volejbal 

Parkan Robin (KK PSJ Jihlava) – kuželky

Paulusová Věra (Dukla Jihlava) – krasobruslení

Peterka Michal (SK Jihlava) – fl orbal

Pešout Petr (BC Vysočina) – basketbal

Procházka Pavel (FC Vysočina) – fotbal

Prokop Vilibald (RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov) 
– rokenrol

Pykal Martin (HC Dukla Jihlava) – lední hokej

Ryška Petr (JPK Axis Jihlava) – plavání

Smutná Květa (SK Judo Jihlava) – judo

Toufar Karel (Savada judo Polná) – judo

Tvarůžek Pavel (FC Vysočina Jihlava) – fotbal

Wasserbauer Jaroslav (Sokol Jihlava) – judo

Nominace kolektivů

Atletika Jihlava – atletika

BC Vysočina (U18)  – basketbal

Boxing Gauner Club Jihlava – box

Croquet Club Dynamo Telč – kroket

FC Vysočina (A-tým) – fotbal

FC Vysočina (st. dorost) – fotbal

Gloxi club TJ Sokol Bedřichov – sportovní akrobacie

GymBeam Jihlava – rokenrol

Hotch Potch Jihlava – tanec

Ježek Team - rafting

JPK Axis Jihlava – plavání

KK PSJ Jihlava (A-tým) – kuželky

RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov – rokenrol

Savada Judo Polná – judo

SDH Nevcehle – požární útok

SK Telč (muži A) – fotbal

SK Jihlava (ženy) – fl orbal

SK Jihlava (muži) – hokejbal

SK Jihlava – moderní gymnastika

SK Judo Jihlava – judo

SK SVP Trojan Jihlava (dorost) – fl orbal

Sokol Jihlava – judo

ŠSK Demlova Jihlava (kadetky) – volejbal

Taneční klub Street busters – tanec (street dance)

TJ Jiskra Dobronín (dorost) – fotbal

TJ Spartak Jihlava – tenis

Vyhlašovatelé

Hlavní partner Partneři
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(Dokončení ze str. 11)
14. Lukáš Krpálek (bývalý člen 

SK Jihlava - oddíl juda - od listopadu 
2008 je Praze) - juniorský mistr světa 
i Evropy, v červnu 2009 1. místo na 
Světovém poháru kategorie mužů v 
Rumunsku

15. Květa Smutná (SK Jihlava - od-
díl juda) - mistryně republiky v kate-
gorii veteránů - září 2009 v Lanžhotě 
a úspěšná trenérka judistů SK Jihlava 

16. Robin Parkan a kuželkáři KK 
PSJ Jihlava - mistři republiky - du-
ben 2009, 

Robin Parkan - nejlepší kuželkář 
ČR (mistr ČR v jednotlivcích a vítěz 
Českého   poháru v družstvech - čer-
ven 2009)

17. Filip Reiterman - box (SK Jih-
lava) - mistr republiky v kategorii 
dorost (16-18 let) - obhájil titul (šes-
tinásobný mistr republiky) - duben 
2009 v Karviné

18. Karel Hájek - box (SK Jihlava) 
- mistr republiky v kategorii kadetů 
(14-16 let) - květen 2009 v Těmicích

19. Barbora Kratochvílová - zápas 

(SK Jihlava) - mistryně republiky v 
kat. juniorek (16 - 18 let) a 1. místo v 
kat. žen - březen 2009 v Jihlavě

20. Pavel Novák („ATLETIKA “ 
o.s., Jihlava) - nejlepší maratónec roku 
2009: první v celostátních tabulkách 
roku 2009 a 2008, 10 let mezi nejlep-
šími maratónci ČR

21. Tomáš Žák (DDM Jihlava) - le-
tecké modelářství -  mistr republiky 
v kategorii žáků    na mistrovství re-
publiky - volně létající modely - říjen 
2009 Senice u Olomouce

22. Barbora Chudíková - lyžařský 
orientační běh (Sportovní klub OK 
Jihlava) - 2. místo na klasické trati, 
3. místo štafety a 6. místo závodu na 
krátké trati na MS v Japonsku - bře-
zen 2009)

23. Jan Lauerman - lyžařský ori-
entační běh (Sportovní klub OK Jih-
lava) - 5. místo štafety, 11. místo zá-
vod na krátké trati na MS v Japonsku 
- březen 2009 a celkové 5. místo Ski - 
O Tour - 6 závodů v Rakousku, Itálii 
a Švýcarsku - leden 2009 

24. Renata Paulíčková - orientační 

závody na horských kolech (Sportov-
ní klub OK Jihlava) - 4. místo v závo-
dě štafet na MS v Izraeli - srpen 2009, 
5. místo v závodě štafet na klasické 
trati na ME v Dánsku - červen 2009

25. Mgr. Tomáš Šárik - silový troj-
boj -  v r. 2009 mistr ČR v trojboji do 
125 kg, květen 2009 - 5. místo na ME 
ve Finsku v trojboji do 125 kg, listo-
pad 2009 - 5. místo ve stejné kategorii 
na MS v Indii - zde dosáhla na 2 české 
rekordy: 960 kg v trojboji a 375 kg v 
dřepu. Na MS i ME startovalo 13 fi -
nalistů, z nichž každý musí splnit ur-
čitá výkonnostní kritéria přes národní 
svazy, tudíž 5. místa jsou obrovským 
úspěchem

26. Sabina Solničková - tanec 
(členka Tanečního klubu Street Bus-
ters Jihlava o.s.) - kategorie junioři A 
- nejlepší jednotlivec klubu - v lednu 
2009 - 1. místo na celostátní soutěži 
v Ostravě, v únoru 2009 - 3. místo na 
MČR Street batt le v Brně, v listopadu 
2009 - 1. místo na celorepublikové 
soutěži v Táboře.                                -lm- 

Známe naše nejlepší sportovce Jihlavy?

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava se-
hráli od posledního vydání Novin jih-
lavské radnice do středy 27. ledna de-
vět soutěžních utkání, v nichž čtyřikrát 
vyhráli a v pěti případech byl úspěšněj-
ší soupeř.

V tomto období paradoxně Dukle 
nesvědčila výhoda domácího prostře-
dí, neboť v pěti zápasech sehraných na 
ledě Horáckého zimního stadionu by-
li svěřenci trenérů Romana Mejzlíka a 
Patrika Augusty úspěšní pouze jednou 
a ve čtyřech případech odcházeli z le-
du za nelibosti jihlavských fanoušků.

V předposledním utkání roku 2009 
se 28. prosince hrálo v Jihlavě derby 
Vysočiny. Dukla přivítala tým ze sou-
sední Třebíče a po šedesáti odehra-
ných minutách se z hubeného vítězství 
- 1:2 radovali hráči Horácké Slavie.

Do konce kalendářního roku 2009 
byl na programu prvoligové soutěže 
ještě jeden zápas. Jihlavští cestovali do 
Hradce Králové k zápasu se soupeřem, 
se kterým v předchozích dvou duelech 
naplno bodovali. Na východě Čech si 
však domácí hokejisté nenechali vítěz-
ství uniknout a po závěrečném hvizdu 
hlavního rozhodčího odcházeli z ledu 
se třemi body za vítězství - 4:1.

Hned druhý lednový den se Dukla 
střetla doma s jedním s aspirantů na 
postup do Extraligy - Chomutovem. 

V dramatickém souboji hosté dvakrát 
,3edli, ale domácím se vždy podařilo 
vyrovnat a v polovině druhé třetiny 
dokonce vedli 3:2. Chomutov stačil 
do druhé přestávky vyrovnat a ve třetí 
části přidali Severočeši ještě jeden gól, 
takže z Vysočiny odjížděli s vítězstvím 
- 3:4.

6. ledna zajížděla Dukla na sever Mo-
ravy, kde poměřila síly s nováčkem 
soutěže Šumperkem. Zápas se svěřen-
cům trenéra Mejzlíka mimořádně vy-
dařil, do tabulky si po třízápasové pau-
ze připsali tři body za vysoké vítězství 
- 0:6.

Jenže hned v dalším kole přijel do 
Jihlavy druhý nováček první ligy a 
Dukla se opět na domácím ledě trápi-
la. Sice se velmi brzy ujala vedení, když 
se trefi l již ve 2. minutě Staněk, ale po 
zbývající čas zápasu již žádný hráč síť-
ku za gólmanem Tábora nerozvlnil, a 
protože se hosté trefi li dvakrát, brali 
všechny body za výhru - 1:2.

O čtyři dny později - 13. ledna mohla 
Jihlava využít opět výhodu domácího 
prostředí, jenže Kadaň zasadila Dukle 
lekci z produktivity a po šedesáti mi-
nutách odjížděla z ledu pěkně zvesela 
po vítězství - 2:6.

Zlom ve špatných výsledcích přišel 
se začínající druhou polovinou led-
na, kdy hrála Jihlava ve Znojmě. Zde 

Dukle se v lednu doma vůbec nedařilo
na rozdíl od předcházejícího utkání s 
Kadaní vyšlo hokejistům Jihlavy vše 
a nasázeli odevzdanému soupeři šest 
branek - 1:6.

20. ledna přišlo po dlouhé době do-
mácí vítězství v základní hrací době. Z 
něho se Dukla radovala naposledy 5. 
prosince po vítězství nad Chomuto-
vem. Obětním beránkem byli hokejis-
té Vrchlabí, kteří podlehli lépe hrající 

Jihlavě - 4:2.
Také v posledním zápase před uzá-

věrkou vydání NJR Dukla vyhrála. A 
bylo to cenné vítězství, které se zrodilo 
na ledě dávného rivala v Třebíči. Dukla 
již vedla po dvou třetinách 0:3, domá-
cím se podařilo dvěma góly zdramati-
zovat zápas, ale aktivně hrající Hodek 
čtvrtou brankou pojistil vítězství - 2:4.

-vš-

Mistři světa v ledním hokeji z Pra-
hy 1985 a držitelé Československého 
mistrovského titulu ze stejného roku - 
bývalí hráči Dukly Jihlava - se sejdou v 
Jihlavě v exhibičním utkání.

Vedení hokejového klubu Dukla Jih-
lava pořádá společně s pivovarem Je-
žek 6. března na Horáckém zimním 
stadionu Den mistrů, v jehož rámci 
se sehraje utkání, ve kterém proti so-
bě nastoupí hráči Dukly Jihlava z roku 
1985 a veteráni národního týmu z let 
1980-90.

„Oslavíme tak 25. výročí zisku titulu 
mistrů světa v hokeji, 25. výročí zisku je-
denáctého titulu mistra republiky a záro-
veň 150 let od založení jihlavského pivo-
varu Ježek,“ sdělil jednatel jihlavského 

Blíží se Den mistrů!

JIHLAVA - Sportovní management 
FC Vysočina přebudovává kádr. „Po 
neúspěších z předchozích sezon dochá-
zí k přestavbě týmu a tvorbě nové osy 
mužstva. Přebudovaný tým by měl mít 
předpoklad zvládnout v horizontu roku 
a půl náš hlavní cíl v podobě postupu do 
první ligy,“ řekl František Vaculík, ge-
nerální ředitel společnosti PSJ, která 
je majoritním vlastníkem klubu.

Na týdenní soustředění do Břízek u 
Jablonce nad Nisou odjelo jedenáct 
nových borců. Jde o brankáře Martina 
Matiáška (B-tým) s Lotyšem Maxi-
mem Uvarenkem (Liberec), obránce 
Petra Filipa (B-tým), Chorvata Pete-
ra Gavriče a Jana Šimáčka (Slovácko), 
záložníky Robina Demetera (B-tým), 
Petra Dolejše (České Budějovice), Fi-
lipa Dorta (Příbram) a Radka Görne-
ra (Slovácko) a útočníky Karla Fraň-
ka (Most) s Karlem Zelinkou (Slavia 
Praha).

Z potencionálních posil je nejzná-
mější tváří středopolař Filip Dort. Ně-
kdejší velký objev tuzemské nejvyšší 
soutěže odehrál v Gambrinus lize za 
Opavu, Blšany, Liberec, Teplice a Pří-
bram celkem 145 utkání s bilancí 24 
vstřelených branek. Dále vedení FCV 
dotáhlo ke zdárnému konci setrvání 
bosenského kanonýra Murise Meša-
noviče, hosta z Jablonce.

„U nových hráčů se soustředíme na 
přestupové řešení či na hostování s pře-
stupovou opcí,“ dodal sportovní mana-
žer FCV Josef Jinoch, který přivedl na 

Tipsport liga - skupina Bratisla-
va: Senica - FC Vysočina 1:0, Trenčín 
- FC Vysočina 4:1 (Filip), Petržalka 
- FC Vysočina 2:1 (Lovětínský). Pří-
pravná utkání: Liberec - FC Vyso-
čina 6:0, Slavia Praha - FC Vysočina 
4:1 (Franěk).

JIHLAVA - FC Vysočina přišel o ta-
lentované reprezentanty a členy zá-
kladní sestavy A-týmu Matěje Vydru se 
Stanislavem Teclem. Prvně jmenovaný 
hráč přestoupil do prvoligového Baní-
ku Ostrava, druhý odešel na hostování 
s opci na přestup do mistrovské Slavie 
Praha. Podmínky transferu žádný z 
klubů nezveřejnil, ovšem odchod Vy-
dry považují fotbaloví odborníci za tr-
hák přestupového období.               -cio-

Management tvoří novou osu

Příprava FC 
Vysočina v číslech

Vydra = přestupový 
trhák zimy

testy další tři fotbalisty z Bosny. „Tý-
den se budou připravovat s juniorkou. 
Poté jejich případné angažmá vyhodno-
tíme.“

Kabinou Jihlavy prošlo také několik 
hráčů, kteří o svých kvalitách nepře-
svědčili. Konkrétně se odchod týkal 
chorvatského gólmana Marko Šimiče, 
zadáků Lukáše Doška, Mário Križana 
a Jaroslava Nesvadby, respektive zá-
ložníka Petra Kobylíka.                    -cio-

ÚTOČNÍK Muris Mešanovič zatím 
zůstává v FC Vysočina.

Foto: Michal Boček
klubu Bedřich Ščerban.

Kromě exhibičního zápasu se na 
ledové ploše představí i jihlavské žá-
kovské hokejové týmy. Během celo-
odpoledního programu čekají na ná-
vštěvníky doprovodné a kulturní akce 
ve velkokapacitním vyhřívaném stanu. 
Součástí programu jsou také autogra-
miády juniorského mistra světa v rally 
Martina Prokopa a paralympijského 
vítěze a mistra světa v cyklistice Jiřího 
Ježka.

Výtěžek akce bude věnován na pod-
poru mládežnického hokeje na Vysoči-
ně.                                                                  -vš-
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pondělí 1. - středa 3. února 
v 17.30 hodin /R
Zakletý v čase
Hrdiny fi lmu o lásce, překračující 

hranice času, jsou muž, prokletý cesto-
vatel v čase, a dívka, která ví, že jsou si 
souzeni, byť navždy odloučeni.

pondělí 1. - středa 3. února 
ve 20 hodin /R
2Bobule
Pokračování úspěšné česko-

moravské vinařské komedie, v níž se 
Kryštof Hádek pouští do vrcholného 
umění výroby slámového vína.

čtvrtek 4. a pátek 5. února 
v 17.30 hodin /R
Číslo 9
Animovaný thriller natočený v dílně 

Tima Burtona o tom, že duši lze vysát, 
ale také o její nesmrtelnosti a životě 
věčném.

čtvrtek 4. a pátek 5. února 
ve 20 hodin /R
Protektor
Retro příběh osudového vztahu 

dvou lidí, kteří na pozadí protektorát-
ní všednosti prožívají vlastní drama 
soukromé - jeden z nejlepších fi lmů 
roku. 

sobota 6. a neděle 7. února 
v 17 a v 19.30 hodin /E
Milionář z chatrče 
Připravte se na to, že Milionář z 

chatrče z vás vydoluje emoce, o nichž 
jste třeba ani nevěděli, že je ještě máte 
- fi lm, který získal 8 Oscarů.

sobota 6. a neděle 7. února 
v 17.30 hodin /R

pondělí 8. - středa 10. února 
ve 20 hodin /R
Galimatyáš
Nejprve vybuchla mina v poušti 

a pak se mu strefi la do hlavy zblou-
dilá střela… Hrdina fi lmu od režiséra 
Amélie z Montmartru prostě nemá 
štěstí.

sobota 6. a neděle 7. února 
ve 20 hodin /R
Saw VI
Mark pokračuje v krvavém odkazu 

svého mentora Jigsawa, který před léty 
zvrácenou hru odstartoval: kdo si ten-
tokrát zaslouží bojovat o svůj život?

pondělí 8. - středa 10. února 
v  17.30 hodin /R
Mikulášovy patálie 
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín, 

Augustýn, Vendelín, Viktorín, Frido-
lín a Celestýn se se svými patáliemi 
konečně objevili na fi lmových plát-
nech.

čtvrtek 11. a pátek 12. února 
v 17.30 hodin /R
Zombieland 
To nerozchodíš!, říká Woody Harrel-

son jako drsňácký zabiják v hororovém 
zábavním parku, kde mají nad naším 
světem nadvládu zombie. 

čtvrtek 11. a pátek 12. února 
ve 20 hodin /R
Rozervaná objetí
Slavný režisér Pedro Almodóvar 

vypráví s Penélope Cruz velero-

mantický příběh muže, který při 
nehodě ztrácí nejen zrak, ale i ženu 
svého života.

sobota 13. a neděle 14. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Zoufalci
Jak být spokojený a přitom nebýt 

sám? Jak najít toho vhodného a jak 
opustit toho nevhodného? - Česká 
hořká komedie o generaci třicátníků. 

sobota 13. a neděle 14. února 
v 19.30 hodin /E
Ctihodný občan
Když mu pouliční gang zavraždí 

manželku a děti, tak se mu zhroutí svět 
a z obyčejného muže se stává mstitel, 
který překročí hranici cti a citu.

pondělí 15. - středa 17. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Sherlock Holmes 
Svoji verzi geniálního Holmese a 

doktora Watsona přinášejí Robert 
Downey Jr. a Jude Law, kteří používají 
nejen svůj důvtip a logiku, ale také 
pěsti.

čtvrtek 18. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R

pátek 19. - neděle 21. února 
ve 20 hodin /R
3 sezóny v pekle
Básník Kryštof Hádek žije v oparu 

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

pátek 19. - neděle 21. února 
v 17.30 hodin /R

sobota 20. a neděle 21. února 
v 19.30 hodin /E
Mikulášovy patálie 
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín, 

Augustýn, Vendelín, Viktorín, Frido-
lín a Celestýn se se svými patáliemi 
konečně objevili na fi lmových plát-
nech.

sobota 20. a neděle 21. února 
v 17 hodin /E
Oko ve zdi
Psychologický thriller s Karlem 

Rodenem v hlavní roli je temným 
příběhem milenců, které neznámý 
muž vězní v jedné místnosti starého 
domu.

pondělí 22. - středa 24. února 
v 17.30 hodin /R
Nebe, Peklo... Zem
Příběh pro ženy se Zuzanou Kanóc-

zovou v hlavní roli vypráví příběh 
vášnivého a bolestného vztahu, který 
dává poznat dvě hraniční podoby 
lásky.

pondělí 22. - středa 24. února 
ve 20 hodin /R
Hranice ovládání 
Melancholická, meditativní, mys-

teriózní gangsterka Jima Jarmusche o 
osamělém nájemném zabijákovi, který 
musí jen dokončit svoji práci.

čtvrtek 25. - neděle 28. února 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Katka
Unikátní a drsný časosběrný doku-

ment, mapující čtrnáct let v životě 
mladé narkomanky a jejího marného 
zápasu se závislostí a vlastními běsy.
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sobota 27. a neděle 28. února 
v 17 a v 19.30 hodin /E
Trable v ráji 
Vypadá jako ráj, ale je to peklo 

aneb když si čtyři páry v různé fázi 
rozkladu vyberou pobyt na exotic-
kém ostrově jako lék na manželskou 
krizi.

Bijásek - kino Dukla 
promítá dětem

sobota 6. a neděle 7. února 
v 15.30 hodin /R
Sobík Niko
Dobrodružný animovaný fi lm pro 

celou rodinu o malém sobíkovi Ni-
kovi, snícím o tom, že se stane lé-
tajícím sobem, který dětem přináší 
dárky.

sobota 13. a neděle 14. února 
v 15.30 hodin
Astro Boy
Klasická retro animace smíchaná se 

superhrdinským fi lmem vypráví pří-
běh robota, který se na útěku smiřu-
je se svým otcem, aby zachránil svět. 

sobota 13. a neděle 14. února 
v 17 hodin /E
Vánoční koleda
Příběh podle proslulé povídky 

Charlese Dickense vypráví o Vydři-
grošovi, kterého duchové vezmou na 
cestu, na níž musí otevřít své srdce.

sobota 20. a neděle 21. února 
v 15.30 /R
Lovci draků
Připravte se na průzkum ostrovů, 

kde číhá nebezpečí, na seznámení se 
statečnými hrdiny a nejrychlejší běh 
svého života - ti draci jsou fakt velcí.

sobota 27. a neděle 28. února 
v 15.30 hodin /R
Zataženo, občas trakaře
Hamburgery prší a špagetové tor-

nádo útočí v animovaném rodinném 
snímku kombinujícím kulinářské zá-
žitky s katastrofi ckým žánrem.

Bio Ráj - kino Dukla 
promítá seniorům

středa 3. února 
v 10 hodin /E
Líbáš jako Bůh
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva 

Holubová, Roman Vojtek a Martha 
Issová v české komedii o muži mezi 
dvěma ženami a ženě mezi dvěma 
muži.

středa 10. února 
v 10 hodin /E
Andělé a démoni
Ve fi lmu podle bestselleru Dana 

Browna ztvárňuje Tom Hanks roli 
odborníka na religionistiku, zjišťu-
jícího, že starobylé síly se nezastaví 
před ničím.

středa 17. února 
v 10 hodin /E
Dobře placená procházka
Hudba překrásná a skvělí herci ve 

fi lmové verzi jazzové opery Suchého 
a Šlitra, kterou v kulisách Národního 
divadla režíroval Miloš Forman.

středa 24. února 
v 10 hodin /E
Julie a Julia
Než se stala kuchařskou legendou, 

byla jen obyčejnou ženou a podob-

ně její jmenovkyně byla jen úřednicí, 
než začala psát svůj blog o vaření. 

Artkino Edison
čtvrtek 11. a pátek 12. února 
v 19.30 hodin /E
Zažít Woodstock
Legendární hudební festival začí-

ná, ale za slastí z muziky, LSD a ma-
rihuany se skrývá nejedno rodinné 
drama - trauma chlupatých dětí kvě-
tin.

čtvrtek 18. a pátek 19. února 
v 19.30 hodin /E
Admirál
Historické válečné a romantické 

drama líčí milostný příběh bílého 
admirála Kolčaka na pozadí sibiř-
ských bitev kruté občanské války s 
bolševiky.

čtvrtek 25. a pátek 26. února 
v 19.30 hodin /E
Hranice ovládání 
Melancholická, meditativní, mys-

teriózní gangsterka Jima Jarmusche 
o osamělém nájemném zabijákovi, 
který musí jen dokončit svoji práci.

Filmový klub v kině Dukla

pondělí 1. února 
v 19.30 hodin /E
Miloš Forman: Co tě nezabije…
Dokumentární fi lm přibližuje ži-

votní peripetie českého a americké-
ho režiséra Miloše Formana, je vy-
znáním svobodě člověka i umělecké 
práce.

pondělí 8. února 
v 19.30 /E
Karel Zeman 100
K stému výročí narození fenome-

nálního režiséra Karla Zemana uvá-
díme pásmo jeho krátkých, animo-
vaných a loutkových fi lmů nejen pro 
dospělé.

pondělí 15. února 
v 19.30 hodin /E
La Bohème
Čarovně krásná Pucciniho operní 

hudba kouzlí s kamerou ve slavném 
příběhu lásky básníka k něžné Mimi 
v kulisách pařížského Montmartru.

pondělí 22. února 
v 19.30 hodin /E
Ricky
Když obyčejná žena potká obyčej-

ného muže, stane se něco úžasného, 
zázračného, a z příběhu lásky se na-
rodí mimořádné dítě - Ricky.

Akce v kině Dukla 
/ Ozvěny Ekofi lmu

středa 3. února 
v 19 hodin /E
Monsanto, Váš velký bratr v pod-

nikání
Drsný mechanismus moderní eko-

nomiky a globalizace v případové 
studii.

Režie: Marie-Monique Robin, 
Francie, Kanada, Německo, český 
komentář, 109 min.

Ekozločiny: zabijáci ozónu
Film popisuje ničení ochranné 

ozónové vrstvy v atmosféře Země. 
Po skončení fi lmu následuje beseda 
se zástupcem sdružení Arnika.

Režie: Heinz Greuling, Th omas 
Weidenbach, Německo, české titul-
ky, 52 min.

do 7. 2.
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 10. 2.
ZAKA RPATSKÁ UKRA JINA
Čtyři dobrodruzi se vydali na 

vlastní pěst do Zakarpatí. Svět ko-
lem sebe pozorovali přes hledáček 
fotoaparátu. Své zážitky, poznatky a 
dojmy z měsíční anabáze s batohem 
na zádech shrnuli do velké putovní 
výstavy fotografi í, kterou si lze pro-
hlédnout před kongresovým sálem v 
budově B.

Krajský úřad, Žižkova 57

do 10. 2.
Fotografi cká výstava 
ŽIVOT V KONGU
VRA K BAR, Centrum prevence, 

sídliště U Pivovaru

do 14. 2.
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 19. 2.
VÝTVARNÁ KA TEDRA  
PF ČESKÉ BUDĚJOVICE
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 19.2.
AMNESTY INTERNATIONAL 
před rokem 1989
Výstava dává nahlédnout do obdo-

bí, ve kterém byla v bývalém Česko-
slovensku porušována lidská práva a 
jejich obránci byli zatýkáni. Jednu z 
podob boje za svobodu v naší zemi 
tak přiblíží příběhy Dany Němcové, 
Petra Uhla, Ivana Martina Jirouse, 
Václava Jirouse, Václava Havla a dal-
ších. 

Městská knihovna, Hluboká 1

do 19. 2. 
KONGO VE VÁLCE 
- AMNESTY INTERNATIONAL  
- Barbora  Žáčková
Výstava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 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.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

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

benediktinských mnichů z kláštera 
Rajhrad

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava.

čtvrtek 4. února 
v 17 hodin /E
Home
Velkolepá výprava do padesáti ze-

mí, provázená slovem Zdeňka Svěrá-
ka,  je ódou na krásy a jemnou har-
monii naší planety.

Režie: Yann Arthus-Bertrand, Fran-
cie, český komentář, 114 min.

čtvrtek 4. února 
v 19 hodin /E
Modré zlato: světové vodní války 
Války budoucnosti se budou vést o 

vodu.
Režie: Sam Nizzo, USA, české ti-

tulky, 90 min.

Bhútán - hledání štěstí 
Říká se, že na Zemi hřmícího draka 

zapomněli lidé, ale nikdy ne bohové. 
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 

slovensky, 33 min. 

Komu patří moře? Zápas o po-
slední zdroje 

Obrovské zásobárny surovin – zla-
ta, mědi, ropy a plynu - pod hladi-
nou oceánu mohou stát na začátku 
světového konfl iktu.

Režie: Sarah Zierul, Německo, čes-
ké titulky, 50 min.

pátek 5. února 
v 17 hodin /E
Architekt odpadu
Pozoruhodný celovečerní doku-

ment o slavném architektovi, který 
staví domy z pneumatik, plechovek 
od piva a skleněných lahví.

Režie: Oliver Hodge, Velká Britá-
nie, české titulky, 85 min.  

pátek 5. února 
v 19 hodin /E
QUARKS a spol.: akrobati 
ve vzduchu – fantastické 
dovednosti ptáků
Ptáci mají svůj vlastní GPS zabu-

dovaný v zobáku a 7.500 kilometrů 
uletí bez mezipřistání.

Režie: Daniel Harbecke, Německo, 
české titulky, 45 min.

Požehnaný hnůj 
- neobyčejný příběh hovínka
Bílé tváře japonských gejš jsou na-

třeny čisticím práškem ze slavičího 
trusu - skvělý populárně-vědecký do-
kument o využití trusu zvířat.    

Režie: Th ierry Berrod, Quincy 
Russell, Francie, české titulky, 52 
min. 

Cesta do budoucnosti
Píše se rok 2055 a my se ocitáme v 

archivu lidstva v Antarktidě. Snímek 
nominovaný na Oscara.

Režie: Franny Armstrong, Velká 
Británie 2009, české titulky, 89 min.   

Kinosál Edison – E, kinosál Re-
form - R



STRANA     29 Kultura NJR - ÚNOR  2010

Hluboká 1

VELKÁ SCÉNA

1. 2. v 10.00
Vladislav Vančura
Kubula a Kuba Kubikula
PREMIÉRA  pohádky mimo před-

platné

2. 2. v 10.00
Vladislav Vančura
Kubula a Kuba Kubikula
pohádka mimo předplatné

3. 2. v 17.00
William Shakespeare
Komedie omylů
mimo předplatné
Jedna z nejranějších Shakespea-

rových komedií odehrávající se v 
Efesu je virtuózní situační fraškou, 
v níž hlavní postavy dvojníků roz-
poutají kolotoč zaměněných iden-
tit, v němž nikdo neví, kdo je kdo. 
Je zde také rozvinuta úvaha o vzta-
zích muže a ženy, o významu jejich 
lásky, úcty a zamyšlení na vzájem-
ném prolínání jejich bytostí. 

4. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
T / 3
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 
pokojů. Najednou se Richard ocit-
ne v divoké a neplánované noci, 
která má jak veselé, tak i katastro-
fální důsledky pro všechny zúčast-
něné.

5. 2. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
K / 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. 

6. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
G / 3

8. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
A / 4

9. 2. v 17.00
Arthur Lee Kopit
Tatínku, ubohý tatínku ...
M / bonus

10. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
D / 4

11. 2. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
F / 3

12. 2. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
C / 3
Slavný  americký  muzikálový  ti-

tul  měl  premiéru  na  Broadwayi  
v  roce 1956 a dosáhl zde téměř tří 
tisíc repríz. H. Higgins, arogant-
ní, nesnesitelný profesor fonetiky, 
se vsadí s přítelem Pickeringem, že 
naučí chudou pouliční prodavačku 
květin Elizu Doolitt lovou správně 
mluvit… Tento příběh, který ve své 
prapodstatě vychází ze starověké 
řecké báje, byl označen za nejlep-
ší muzikál století a jeho popularitu 
ještě posílila fi lmová podoba z ro-
ku 1964, která získala osm Oscarů 
včetně ceny za režii i za vynikající 
herecké výkony. 

13. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
B / 3

15. 2. v 10.00
V. Tomšovský
Jak se čerti ženili
pohádka mimo předplatné
Veselá žertovná muzikálová po-

hádka o rozmazlené princezně Bě-
tě, která dělá velké starosti své mat-
ce, paní králce, a dokonce i čertům 
a čerticím v pekle. A o statečném 
kováři Krákorovi, který se s muzi-
kantem Židlouškem vydá za prin-
ceznou do pekla, aby ji vysvobodil 
a také napravil.   

16. 2. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
J / 3

17. 2. v 17.00
Jiří Suchý
Kdyby 1000 klarinetů
mimo předplatné
Obrázky s písničkami, nebo chce-

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

Komenského 22

4. 2. v 17 hodin 
Ayurvéda v praxi 
Začátek cyklu přednášek Ivany 

Georgievové -  Pravá krása přichá-
zí zevnitř - žena krásná, zdravá a 
přitažlivá zn.:  Věk nerozhoduje . 

do 28. 2.  
ARCHEOLOGICKÉ TOULKY 
VYSOČINOU ANEB CO (NE) 
ODVÁL ČAS
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 28. 2. 
ŠTAMGASTI 
- Lenka Klofáčová Pavézková
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

do 28. 2. 
„OSUDOVÁ MÍSTA 
V NAŠEM MĚSTĚ“ 
Tato výstava vznikla ve spolupráci 

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

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 

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 pokouší 

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, Masa-
rykovo nám. 24

30. 1. - 26. 3.
DAGMAR HOCHOVÁ 
- fotografi e
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

1. 2. - 28. 2.
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
SŠOS
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

1. 2. - 30. 6. 
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ 

SOUSEDÉ“
Autory výstavy jsou Ladislav a Mi-

lada Vilímkovi.
Výstavní síň židovského hřbitova, 

ul. U Cvičiště

únor
Výtvarné práce dětí ZŠ Havlíč-

kova Jihlava
- DNK Divadlo  Na Kopečku, Psy-

chiatrická léčebna, Brněnská 54, 
foyer

únor
KOUZLO ABSTRA KCE

- výtvarné práce klientů PL Jihla-
va; kavárnička.

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-
ká léčebna, Brněnská 54

8. 2. - 29. 3. 
PRINCEZNA ARA BELA
Výstava kostýmů z populárního 

českého seriálu Arabela.
Brána Matky Boží, Turistické in-

formační centrum, Věžní 1 

12. 2. - 18. 3.
PETR MIRČEV
Olejomalby - krajiny.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

15. 2. - 31. 3.
„DOBREJ NÁPAD!“
Tématická výstava k 10. ročníku 

regionálního divadelního student-
ského festivalu zvaném JID 2010, 
který v měsíci březnu proběhne v 
Divadle Na Kopečku.

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39 

18. 2. - 18. 4.
ANTONÍN STŘÍŽEK 
- fi gurální malba
Vernisáž výstavy proběhne 18. 2.
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

20. 2. - 19. 3. 
NEVIDÍME, NESLYŠÍME, 
ALE CÍTÍME
Klub přátel červenobílé hole, p. 

Martina Hanusová. Lidi s hlucho-
tou a slepotou poznáte podle červe-
nobílé hole, kterou používají místo 
hole bílé. Je to upozornění, že tito 
lidé kromě zrakové vady také špatně 
slyší. Výstava.

Městská knihovna, Hluboká 1

24. 2. - 19. 3.
JIŘÍ KRTIČKA 
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořá-
kova 12

25. 2.
VERNISÁŽ k výstavě 
TECHNICKÉ UNIVERZITY 
LIBEREC
Oblastní galerie Vysočiny, Masa-

rykovo nám. 24

25. 2. do 28. 2. 
VÝSTAVA - „OSUDOVÁ MÍSTA 
V NAŠEM MĚSTĚ“  
Tato výstava vznikla ve spolupráci  

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

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

VRA K BAR, Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

„Unikátní indické byliny a koření“ 
Neem, Triphala, Šatavari, Ašvagan-
da, Brahmi, Kutki……. Jejich cha-
rakteristika, porovnání s českými 
bylinkami. 

  
10. 2. v 18 hodin 
Uganda - perla Afriky
Bc. Jiří Pasz –humanitární pracov-

ník a účastník zahraničních misí.
Přednáška je  věnována prostým 

lidem, jejich  kultuře, radostem a 
strastem (kmeny a jejich kultura, 
urbanizace,  čarodějnictví, davová 
spravedlnost, HIV/AIDS, vzdělá-
ní, dětští  vojáci...). A samozřejmě o 
projektu ADOPCE NA DÁLKU. 

 
25. 2. v  17. hodin 
Ayurvéda v praxi 
Pokračování  cyklu přednášek 

Ivany Georgievové . „Blíží se doba 
postní, klid a čištění nejen našeho 
těla, ale i mysli“, „Meditace - rozjí-
mání, modlitba“.
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Brněnská 10

Znojemská 7

2. 2. v 18.00
CHEMICKÉ LÁTKY KOLEM 
NÁS A JAK SE JIM VYHNOUT

4. 2. v  9.00
KLUB KREATIVNÍCH DĚTÍ 
A MAMINEK  
K-atelier  paní M. Kostkové

4. 2. v 17.00
KLUB KREATIVNÍCH ŽEN  
K- atelier  paní M. Kostkové

5. 2. v 19.00
HUDEBNÍ VEČER

9. 2. v 18.00
KLUB CESTOVATELŮ PERU  
Jihlavská cestovatelka paní Jarosla-

va Boudná.

11. 2. v  9.00
KLUB KREATIVNÍCH DĚTÍ 
A MAMINEK
- K- atelier  paní M. Kostkové

11. 2. v 17.00
PALIČKOVÁNÍ  
- 1 lekce pod vedením paní J. Kaš-

parové

12. 2. v 19.00
HUDEBNÍ VEČER

Komenského 20

Tolstého 2

15. 2. v 19.00
VLADIMÍR VÁCLAVEK 
- koncert

Masarykovo nám. 21

2. 2. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY - XLV. 
- Co se do Bible nevešlo
Uvede Abbé de E.

9. 2. v 18.00
ASTRONOMIE - Mars v opozici
Uvede Miloš Podařil. 

16. 2. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLVI. 
- Tajemství svitků od Mrtvého 
moře
Uvede Abbé de E.

6. 2. v 10.00
SINDIBÁDOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
Pohádka divadla KORÁB - Brno.

20. 2. v 10.00
MASOPUSTNÍ MERENDA
Karnevalový rej pro děti a rodiče.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

6. 2. ve 14.00
TURNAJ TROJIC V CS
Turnaj tříčlenných týmů v PC hře 

COUNTER STRIKE. Na DDM Jih-
lava, Brněnská 29, od 14.00 hodin. 
Přezutí s sebou, startovné 100,- za 
tým.

8. 2. ve 14.00
ZLATÁ ŠIPKA  
- soutěž v elektronických šipkách
DDM JI, Brněnská 29, přezůvky s 

sebou. 

10. 2. ve 14.00
AKTIVITY - soutěžní hra
DDM JI, Brněnská 29, přezůvky s 

sebou. 

11. 2. ve 14.00
TVOŘIVÁ DÍLNA
DDM JI, Brněnská 29, přezůvky s 

sebou. 

8. - 12. 2.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V době jarních prázdnin pro děti 

školního věku. Provoz 8.00 - 16.00 
hod. Zajištěna strava. Přihlášky pře-
dem. 

13. 2.
PLES DDM JIHLAVA
V Dělnickém domě, vstupné 150,- 

Kč. Předprodej vstupenek a bližší 
informace v DDM Jihlava, Po-Pá 8 - 
18 hod. Rezervace vstupenek na tel: 
567 303 521 nebo na e-mail: ddm-
jihlava@ddm.ji.cz . 

každou středu v 8.30 a 10.15
KURZY ANGLIČTINY pro ma-

minky na MD

V DDM JI - mateřské centrum Ma-
cík, Brněnská 46. Hlídání dětí po do-
bu výuky zajištěno. Možnost zdarma 
shlédnout ukázkovou hodinu. 

Brněnská 29

19. 2. v 16.00
BUBNOVÁNÍ

26. 2. v 16.00
ŽONGLOVÁNÍ

27. 2. v 8.30
BATIKA  V MIKROVLNCE 
- technika šibory, vzor araši
každé sudé pondělí
16.00 - 17.00
TVOŘENÍČKO 
Určeno pro děti od 3 let. Zkoušíme 

různé techniky malování, kreslení, 
tiskání, stříhání, navlékání, lepení, 
modelování...

každé liché pondělí
16.00 - 17.00
MUZICÍROVÁNÍ
Hodina plná zpívání, tanečků, ale 

i trochu malování. Zahrajeme si na 
nástroje - bubínek, činely, dřívka, tri-
angl, rolničky, kastaněty, rumbakou-
le...

3. 2. v 19.00
Božena Šimková: 
VILA S VĚČNÝM BŘEMENEM

5. 2.
PLES  - GYMNÁZIUM JIHLA-

VA

12. 2.
PLES - ŠKOLA EKONOMIKY 
A CESTOVNÍHO RUCHU, 
SOUKROMÁ SOŠ Jihlava

16. 2. v 19.00
Travesti skupina Screamers: 
„UVOLNĚTE SI, PROSÍM“

19. 2.
PLES - OBCHODNÍ 
AKA DEMIE A JAZYKOVÁ 

ŠKOLA Jihlava

20. 2. ve 20.00
40. HORÁCKÝ BÁL
Společenský sál DKO.

26. 2.
BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava 
- PLES

5. 2.
STŘEDNÍ ŠKOLA 
AUTOMOBLNÍ - PLES

6. 2.
STAVEBNÍ PLES

12. 2.
KONCERT - PROVIZORIUM

13. 2.
DDM Jihlava - PLES

19. 2.
GYMNÁZIUM - 4.C - PLES

20. 2.
PLES AUTO KELLY

26. 2.
SPORTOVNÍ PLES

Music Club Dělňák, Žižkova 15

3. 2. v 19.00
KRYM - ruská riviéra
Celovečerní diashow Martina 

Loewa. Skalní města a strmé hory, 
carské paláce v kontrastu s táborem 
Artěk...

18. 2. v 8.30 a 10.00
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pohádka pro děti z MŠ, ZŠ. Hraje 

divadlo AHA! Lysá nad Labem.

28. 2 v 15.00
STRA KA TÉ BAJKY
Pohádka o třech komediantech, s 

kterými poznáte krásné francouzské 
bajky. Hraje divadlo Ludvík Praha.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

18. 2. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
L / 3

19. 2. v 19.00
Poláček - Havelka - Vačkář
MUŽI V OFFSIDU
X / 3

20. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
E / 3

23. 2. v 19.00
Arthur Lee Kopit
Tatínku, ubohý tatínku ...
H / bonus
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 
šokující, vadu, kterou vám ovšem 
neprozradíme, abyste nepřišli o po-
těšení z nečekaného rozuzlení zá-
pletky této roztomilé, ale ne bezzu-
bé frašky.        

24. 2. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
mimo předplatné

26. 2. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
R / 3

27. 2. v 10.00
Vladislav Vančura
Kubula a Kuba Kubikula
pohádka mimo předplatné
Medvědář  Kuba   Kubikula  cho-

dil  dlouho   po  světě   se  svým   
nezbedným a mlsným medvědem 
Kubulou, a když už si s ním oprav-
du nevěděl rady, vymyslel si dob-
rácké medvědí strašidlo Barbuchu, 
aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. 
Ale nakonec bylo všechno přece 
jen trochu jinak. Roztomilý příběh 
medvědáře a jeho medvěda neztra-
til ani po letech nic ze svého kouzla, 
moudrosti, osobitosti a vtipu.       

MALÁ SCÉNA
19. 2. v 19.30
M. Waltari
Čarodějka
mimo předplatné
Tajemný napínavý příběh ze se-

verských lesů, který slavný fi nský 
autor napsal v době, kdy byli v se-
verských močálech nalezeni první 
„lidé z bažin“ – dokonale mumifi ko-
vaná lidská těla pohřbena z  jakýchsi 
náboženských či rituálních důvodů. 
Našlo se i tělo dívky, jejíž srdce bylo 
probodnuto ostrým kůlem. Byla to 
čarodějka? A může se po stovkách 
let vrátit mezi lidi živá?    

22. 2. v 09.00
Vlastimil Peška
Pohádka o Palečkovi
Nové zpracování příběhu O Pa-

lečkovi, 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 zajetím loupežníky a 
končící v   kravském žaludku. V po-
hádce jsou použity loutky.

22. 2. v 10.30
Vlastimil Peška
Pohádka o Palečkovi
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HC Dukla Jihlava 
– 1. liga ledního hokeje:

Středa 3. 2. 2010  
HC Dukla Jihlava – Salith 
Šumperk
Hraje se v 17.30 hod. na Horáckém 

zimním stadionu v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava 
- BC Vysočina:

Extraliga kadetů U16: 
Sobota 6. 2. 2010   
BC Vysočina – BCM 
Moravská Ostrava 
v 17 hodin

Neděle 7. 2. 2010  
BC Vysočina – BCM Slezská 
Ostrava 
v 10 hodin

Liga juniorů U18:
Sobota 13. 2. 2010 
BC Vysočina – USK Praha 
v 17 hodin

Neděle 14. 2. 2010 
BC Vysočina – Sokol Pražský 
v 10 hodin

BK Jihlava 
- oblastní přebor I.mužů:

Neděle 14. 2. 2010 
BK Jihlava – Uherské Hradiště 
ve 12 hodin
Všechny zápasy se hrají ve sportov-

ní hale nad bazénem na ulici E. Ro-
šického v Jihlavě.

Brněnská 10

TJ Sokol Bedřichov 
– I. liga volejbal – ženy 

– skupina o 7. – 12. místo:
Sobota 13. 2. 2010  
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Slovácká Slavia Uherské 
Hradiště
v 16 hodin

Sobota 20. 2. 2010  
TJ Sokol Bedřichov 
– Sport. gymn. L. Daňka Brno B 
v 16 hodin

Hraje se ve sportovní hale TJ Sokol 
Bedřichov na Sokolovské ulici v Jih-
lavě.

 
ŠSK Demlova Jihlava 

– 2. liga volejbal- ženy:
Sobota 13. 2. 2010  
ŠSK Demlova Jihlava 
– VŠTJ Stavební fakulta Praha 
v 10 a 14 hodin

Sobota 27. 2. 2010  
ŠSK Demlova Jihlava 
– TJ Baník Vamberk 
10 a 14 hodin
Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 

v Jihlavě.

2. 2. v 17.00
PRA VĚKÁ ARCHEOLOGIE 
NA VYSOČINĚ
Doprovodná přednáška k výstavě 

„Archeologické toulky Vysočinou“. 
Přednášku vede: Mgr. Petr Hejhal, 
Ph.D. - Mgr. Milan Vokáč, Ph.D. Mu-
zeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo 
náměstí 55 (Expoziční budovy: Ma-
sarykovo nám. 57/58).

4. 2. v 18.00
6000 mil KA NADOU
O svých zážitcích z amerického 

kontinentu přijde povyprávět student 
jihlavského gymnázia Enchzin Zug-
der. Beseda v rámci Klubových veče-
rů v ZOO Jihlava 2010 nejen o zvířa-
tech, cestování a životním prostředí, 
pořádané ve spolupráci s ČSOP Jih-
lava. Vstup pouze starým vchodem 
do ZOO. Vstupné dobrovolné. ZOO 
Jihlava, Březinovy sady 10.

8. 2. - 12. 2.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V době jarních prázdnin pro děti 

školního věku. Provoz 8.00 - 16.00 
hod. Zajištěna strava. Přihlášky pře-
dem. 

9. 2. v 17.00
ČESKOMORA VSKÁ 
VYSOČINA PŘED OBJEVEM
STŘÍBRA 
Doprovodná přednáška k výstavě 

„Archeologické toulky Vysočinou“. 
Přednášku vede: Mgr. Petr Hejhal. 
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masary-
kovo náměstí 55 (Expoziční budovy: 
Masarykovo nám. 57/58).

10. 2. v 18.00
FILIPÍNY

Cestovatelské promítání s p. Ko-
čím (předsedou KČT Havl. Brod). 
Setkání příznivců cestování ve spo-
lupráci s klubem JihlaVANDR. 

Posluchárna VŠPJ, Tolstého 16.

16. 2. v 17.00
ČESKOMORA VSKÁ 
VRCHOVINA 
A STŘÍBRORUDÉ 
HORNICTVÍ NA VYSOČINĚ 
VE STŘEDOVĚKU
Doprovodná přednáška k výstavě 

„Archeologické toulky Vysočinou“. 
Přednášku vede: Mgr. Petr Hrubý, 
Ph.D. Muzeum Vysočiny Jihlava, 
Masarykovo náměstí 55 (Expoziční 
budovy: Masarykovo nám. 57/58).

16. 2. v 10.00
ZA SVATÝM VALENTÝNEM 
Pěší trasa: 10 km, start od ČD Ran-

tířov v 10.00 hod., cíl: kaple sv. An-
tonína.

Pořádá: KČT Čeřínek Jihlava, kon-
takt: Marta Drobná, e-mail: dr.bid-
lo@seznam.cz.

18. 2. v 18.00
NENÍ NOREK JAKO NOREK
O srovnání dvou zcela nepříbuz-

ných druhů - evropského endemitu a 
nepůvodního druhu, který naší příro-
dě přináší nemalé problémy. O biolo-
gii norků, jejich situaci v přírodě a dal-
ších zajímavostech povypráví zoolog 
jihlavské ZOO RNDr. Aleš Toman. 
Beseda v rámci Klubových večerů v 
ZOO Jihlava 2010 nejen o zvířatech, 
cestování a životním prostředí, po-
řádané ve spolupráci s ČSOP Jihla-
va. Vstup pouze starým vchodem do 
ZOO. Vstupné dobrovolné. ZOO 
Jihlava, Březinovy sady 10.

24. 2. v 17.00
SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA  
NA VYSOČINĚ 
VE STŘEDOVĚKU
Doprovodná přednáška k výstavě 

Archeologické toulky Vysočinou.
Přednášku vede: Mgr. David Zimo-

la - David Merta - Mgr. Marek Peška. 
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masary-
kovo náměstí 55 (Expoziční budovy: 
Masarykovo nám. 57/58).

27. 2. 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. Vstupné: dospělí 40 
Kč, děti 20 Kč, stůl: 200 Kč. 

Dělnický dům, Žižkova 15

27. 2. v 19.30
ŠIBŘINKY
Sokolovna TJ Sokol Jihlava, Tyr-

šova 12. Hraje skupina Magdalena, 
předtančení, tombola, účast v mas-
kách vítána - tři nejhezčí masky ob-
drží cenu. 

15. 2. ve 21.00
RA GGAULTRA S
Reggae, dancehall, dubdubstep, ra-

ggajungle. 

Žižkova 98

11. 2. v 18.00
STŘEDOŠKOLSKÝ FILMOVÝ 
KLUB „JEDEN SVĚT“ 
- Barmský VJ
Vyzbrojen malou kamerou a mobil-

ním telefonem se Josua společně se 
třemi desítkami dalších odvážných 

Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

mladých Barmánců rozhodl podrob-
ně zachytit protivládní demonstrace 
v září roku 2007 a jejich surové po-
tlačení. Záběry dramatických udá-
lostí z kamer těchto reportérů se 
objevily ve zpravodajství všech vý-
znamných světových médií a byly po 
určitou dobu jedinou možností, jak 
se svět mohl dozvědět o skutečné si-
tuaci v Barmě.

18. 2. v 18.00
BESEDA NA TÉMA „GENDER“
Promítání fi lmu Hledám Amy s ná-

slednou diskusí o fi lmu, sexualitě a 
vztazích.

25. 2. v 18.00
STŘEDOŠKOLSKÝ FILMOVÝ 
KLUB „JEDEN SVĚT“ 
- Volání duchů
Silné svědectví dvou bosenských 

žen o válce, ve které i znásilnění bylo 
využíváno jako zbraň. Po prožitém 
utrpení se nesnaží jen vyrovnat s 
osobním traumatem, ale pouštějí se i 
do boje za potrestání viníků. Chvíle 
zadostiučinění pro ně přichází, když 
je znásilnění haagským mezinárod-
ním tribunálem zařazeno mezi váleč-
né zločiny. Film je součástí kolekce 
fi lmů „Vyrovnání s minulostí“.

13. 2. v 17.00
DESKOVÉ HRY 
Klub deskových her Jihlava pořá-

dá v Papiliu setkání nad moderními 
„deskovkami“. Ty neznámé vás rádi 
naučíme. 

16. 2. v 17.30
VÁZÁNÍ KVĚTIN  
Květinová výzdoba pod vedením 

pana L. Dobrovolného.

17. 2. v 18.00
ZELENÁ ÚSPORÁM 
- novinky a „jak na to“

18. 2. v 9.00
KLUB KREATIVNÍCH DĚTÍ 
A MAMINEK 
K- atelier  paní M. Kostkové.

18. 2. v 17.00
DRÁTKOVÁNÍ 
Další lekce (od drátovaných drob-

ností po překrásný šperk).  

19. 2. v 19.00
„KOKTEJLOVÝ VEČER“  

23. 2. 
KLUB CESTOVÁNÍ

24. 2. v 18.00
NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI 
Socioterapeutka Jana Lálová - Psy-

chocentrum - manželská a rodinná  
poradna v Jihlavě.

25. 2. v 9.00
KLUB KREATIVNÍCH DĚTÍ
A MAMINEK  
K -atelier  paní M. Kostkové.

25. 2. v 17.00
KLUB KREATIVNÍCH ŽEN 
K -atelier  paní M. Kostkové

26. 2. od 15.00 - 20.00
KURZ MALOVÁNÍ PRA VOU 
HEMISFÉROU
(netradiční kurz kreslení, kdy si 

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

27. 2. od 9.00 - 16.30
KURZ MALOVÁNÍ PRA VOU 
HEMISFÉROU
(netradiční kurz kreslení, kdy si 

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

27. 2.  v 17.00
DESKOVÉ HRY 
Klub deskových her Jihlava pořá-

dá v Papiliu setkání nad moderními 
„deskovkami“. Ty neznámé vás rádi 
naučíme. 
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