
 Park Gustava Mahlera byl v červnu zkompletován. 
Na žulový podstavec byla usazena poslední zbývající 
součást parku,  tedy samotná socha dirigenta a sklada-
tele Gustava Mahlera v nadživotní velikosti. 

 Instalaci přihlížela náměstkyně primátora pro oblast 
kultury Irena Wagnerová, přítomen byl i autor, akade-
mický sochař Jan Koblasa. Celosvětově respektovaný 
umělec do Jihlavy dorazil z Německa, kde žije a tvo-
ří a kde dlouhá léta přednášel studentům uměleckých 
škol. 

 Montáž sochy probíhala v době, kdy město Jihlava 
žije Festivalem Gustav Mahler - Hudba tisíců, a je jed-
ním z posledních úkonů, které předcházejí slavnostní-
mu otevření parku. To proběhne 7. července 2010 u 
příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera. Do 
té doby zůstane socha zahalena v ochranné fólii, ve 
které byla do Jihlavy přivezena. 

 Park Gustava Mahlera je tvořen podle projektu ar-
chitektů Martina Laštovičky a Víta Doležala. Socha 
Gustava Mahlera je centrálním bodem parku, kte-
rý stojí na místě někdejší židovské synagogy. Park je 
koncipován jako odpočinková zóna se zelení, vodními 
prvky a kamennými skulpturami, rovněž z dílny Jana 
Koblasy. 

 Park i zde usazená umělecká díla symbolizují hud-
bu, ale také inspirační zdroje tvorby Gustava Mahle-
ra, tedy krajinu a přírodu Vysočiny. Celkové náklady 
na  vybudování  parku jsou cca 33 milionů korun, na 
6 milionů přijdou umělecká díla. -lm-

Socha Gustava Mahlera je na místě

SOCHA skladatele Gustava Mahlera je zatím opatřena 
ochrannou fólií a bude obnažena až v den otevření parku. 
 Foto: archiv MMJ

Irena
Wagnerová

Vedení města zve občany na 
slavnostní otevření 

Parku Gustava Mahlera 
dne 7. července od 10.30 hodin. 

Program slavnosti najdete uvnitř 
Novin jihlavské radnice (str. 18).

*  *  *
Vedení města zve zájemce na 

tradiční koncerty 
dechových hudeb 

na Masarykově náměstí.
Program: 
   8. července    REBELKA 
15. července     VENKOVSKÁ 
                             KA PELA
22. července     LIBKOVANKA 
29. července     STAVOVANKA 
Koncerty začínají od 16 hodin.

JIHLAVSKÁ POUŤ se letos vydařila, alespoň co se týká počasí. Adrenalinové atrakce lákaly především mladší návštěvníky, 
ti starší si mohli pochutnat například na nabízených lahůdkách. Foto: Lubomír Maštera

Jihlavané si již zvykli na to, že v do-
bě hlavních prázdnin nabídka kul-
turních, společenských i sportovních 
akcí je jim k dispozici hned v několi-
ka podobách. Zeptali jsme se proto 
náměstkyně pro kulturu ak. mal. Ire-
ny Wagnerové, jak tomu bude letos.

Kde čerpat informace o tom, co, 
kdy a kde?

„Jihlavský kulturní a sportovní ka-
lendář“ v tištěné podobě je k dispo-
zici v Městském informačním centru 
ve vstupu na radnici, v Turistickém 
informačním centru na radnici i na 
Bráně Matky Boží, v Domě Gustava 
Mahlera, v ZOO, v hotelu Gustava 
Mahlera, v Muzeu Vysočiny Jihlava 
atd… Na webových stránkách měs-
ta pak „Kulturní a sportovní kalen-
dář“ poskytuje veškeré informace o 
akcích v Jihlavě včetně aktuálních 
změn. Informace o některých vy-
braných akcích jsou k dispozici také 
v médiích.

Co bude tím hlavním?
Z mého pohledu nejdůležitější le-

tošní kulturní akcí bude slavnostní 
odhalení sochy hudebního sklada-
tele a dirigenta Gustava Mahlera od 
akademického sochaře Jana Koblasy 
v parku GM. (Pokračování na str. 3)

Odhalení sochy
vrcholem úsilí
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

47
46
93
63
33
96

-
3

29
7

157
Město Jihlava má k 31. 5. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 586 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci květnu 2010

Gotický sál jihlavské radnice byl 
opět místem významné události. 
Proběhl zde ceremoniál předávání 
Cen města Jihlavy. Zastupitelé ce-
nu udělili Janu Novákovi z jihlavské 
pobočky České numismatické spo-
lečnosti a manželům Poukarovým 
ze Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera. Ceny předával pri-
mátor Jaroslav Vymazal a náměst-
kyně primátora Irena Wagnerová, 
oceněným pak blahopřáli i další pří-
tomní zastupitelé a veřejnost.

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

Jihlava předala nejvyšší ocenění

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal (zleva) předal Cenu města Jihlavy Janu Novákovi a manželům Poukarovým. 
 Foto: archiv MMJ

 Muži i ženy mají na magistrátu 
stejné příležitosti. Potvrdil to vý-
sledek soutěže ministerstva vnitra.

 Jihlavský magistrát se letos po-
prvé připojil k soutěži Úřad roku 
2010 „Půl na půl - respekt k rov-
ným příležitostem“. A hned uspěl, 
v kategorii měst obsadil druhé mís-
to. 

 Soutěž vyhlašuje ministerstvo vni-
tra a obecně prospěšná společnost 
Gender studies, porovnává rovnost 
příležitostí pro muže a ženy, ale ta-
ké třeba pro osoby pečující o ne-
mocného člena rodiny, nebo které 
jsou jinak znevýhodněny při výko-
nu zaměstnání. První příčku obsadil 
Úřad městské části Prahy 18.

 „Aktuálně připravujeme kurzy pro 
osoby na mateřské a rodičovské do-
volené, aby jim v oboru „neujel vlak“. 
Nebrali jsme to původně jako gende-
rovou myšlenku, řešili jsme praktic-
ký problém, aby tyto osoby byly po 
návratu do zaměstnání schopné co 
nejdříve zastávat svoje úkoly. Je to 
přínosné pro ně i pro úřad,“ komen-
toval potěšující výsledek tajemník 

Magistrát druhý v soutěži 
Úřad roku 2010 „Půl na půl“

TAJEMNÍK magistrátu Lubomír Dohnal převzal ocenění na Ministerstvu vnitra 
ČR. Foto: archiv MMJ

úřadu Lubomír Dohnal, který cenu 
v sídle ministerstva vnitra pro jih-
lavský magistrát převzal. 

 Ceny se předávaly v programu 
konference „Rovné příležitosti“ a 

další z nich také putuje do našeho 
regionu - 3. místo v kategorii krajů 
přebíral za Krajský úřad kraje Vy-
sočina jeho ředitel Zdeněk Kadlec. 

  -lm-

 Jihlava nechá odborně ošetřit bezmála čtyři tisíce 
stromů. Město získalo devadesátiprocentní podporu 
projektu revitalizace městské zeleně v hodnotě dvace-
ti milionů korun. 

 „Budou to ošetření typu výchovných, zdravotních a 
bezpečnostních řezů nebo redukce korun,“ popsala ve-
doucí odboru životního prostředí Katarína Ruschko-
vá. V korunách stromů se bude od začátku příštího 
ledna pracovat až do prosince 2013.

 V Jihlavě roste asi 30 tisíc stromů, z toho dvě třetiny 
na pozemcích města. Všechny jsou zapsány v tzv. pas-
portu zeleně, v kterém se průběžně sleduje stav, věk, 
všechny provedené zásahy a další informace, které 
úřadu pomáhají ve správě stromů. Samotná existence 

pasportu byla jednou z podmínek pro získání dotace. 
 „Dotace městu pomůže uskutečnit alespoň část dlouho-

dobých plánů v péči o zeleň. Chceme mít zdravé město, o 
zeleň je nutné se starat a rozvíjet ji,“ komentoval dotaci 
a připravenou revitalizaci zeleně primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

 Stromy, které projdou odborným zásahem, jsou vy-
brány na území celého města. Nejvíce je jich v par-
cích, dále ve stromořadích, areálech škol, na volných 
plochách a hřbitovech. Udržitelnost projektu je deset 
let. „To mimo jiné znamená, že strom, který v rámci pro-
jektu ošetříme, nesmíme po dobu deseti let odstranit třeba 
kvůli stavbě,“ doplnila Katarína Ruschková. -lm-

Město ošetří čtyři tisíce stromů
 Zastupitelé města schválili záměr 

vybudovat společný dopravní termi-
nál. Jednotné vlakové a železniční 
nádraží by mělo vzniknout v prosto-
ru současného městského vlakové-
ho nádraží, ale k realizaci vede ještě 
dlouhá cesta kvůli množství subjek-
tů a vlastnictví pozemků. Terminál 
by měl vzniknout ve dvou etapách – 
v první by došlo k úpravám venkov-
ního prostoru, ve druhé etapě by se 
řešil výjezd autobusů směrem k Fe-
roně.   -lm-

Pro jednotný
dopravní terminál 
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CENY STAVBA VYSOČINY PRO JIHLAVU. Město Jihlava je majitelem a investorem dvou oceněných projektů v soutěži 
Stavba Vysočiny 2009. V kategorii staveb občanské vybavenosti odborná porota udělila titul Prestižní stavba Vysočiny ob-
jektu medvědince v Zoo Jihlava. Primátor Jaroslav Vymazal při slavnostním ceremoniálu v Přibyslavi mohl na pódium přijít 
ještě podruhé, aby převzal čestné uznání v kategorii Stavby pro sport a volný čas za projekt „Regenerace a rozvoj dětských 
hřišť  v Jihlavě - I. etapa“.  Soutěž si klade za cíl seznámení nejširší odborné i laické veřejnosti s úrovní architektury a staveb-
nictví na území kraje. Odborná porota hodnotila stavby vybudované v letech 2007 až 2009 na území kraje Vysočina.  
 Foto: archiv MMJ

 Výstavba parkovacího domu na tří-
dě Legionářů je cílem projektového 
týmu, který začal pracovat v Jihlavě. 

 V současnosti vyhodnocuje kapa-
city parkování ve spádovém území, 
podmínky výstavby a poptávku po 
parkovacích možnostech, také zájem 
soukromých partnerů a investorů o 
vstup do projektu a bude například 
sledovat i další záměry v rozvoji par-
kování ve městě.

 Projekt nese název „Zpracová-
ní koncesního projektu a realizace 
koncesního řízení na projekt Opti-
malizace parkování v Jihlavě včetně 

výstavby parkovacího domu“, pro 
město jej připravuje projektový tým 
složený ze zástupců společností PPP 
Centrum, MT Legal a Facility, je-
jichž sdružení vzešlo vítězně z výbě-
rového řízení.

 Prvním výsledkem činnosti toho-
to týmu budou analýzy a zpracova-
ný koncesní projekt, které budou v 
podzimních měsících tohoto roku 
předloženy ke schválení zastupitel-
stvu města. V případě, že zastupitel-
stvo projekt schválí, bude následovat 
příprava dokumentace pro koncesní 
řízení a jeho provedení. 

 „Z řízení vzejde koncesionář, te-
dy společnost, která parkovací dům 
postaví a bude provozovat,“ popsal 
proces primátor Jaroslav Vymazal a 
doplnil: „Dům bude předán do majet-
ku města. Náklady se koncesionáři vrátí 
z provozu a z plateb města za zajištění 
této veřejné služby“. 

 Smlouva s koncesionářem by moh-
la být podepsána koncem roku 2011, 
následující rok bude fi rma potřebovat 
na vyřízení stavební dokumentace a 
na samotnou stavbu, v roce 2013 by 
měl být nový parkovací dům uveden 
do provozu. -lm,tz-

Parkovací dům je o krok dále

  Dnes (2. června – pozn. redakce) jsme přijali informa-
ci o pomalování osmi náhrobků ruských vojáků a pomní-
ku ruských obětí druhé světové války nacistickými symbo-
ly na jihlavském ústředním hřbitově. 

Na jiných místech snad lze čmárání těchto symbolů po-
važovat za činnost nevzdělaných, neinformovaných či ne-
vyzrálých jedinců. Na pietním místě vojáků, kteří položili 
životy za naši svobodu, jde o urážející akt, který odsuzu-
ji. Je to vulgarita vůči padlým, jejich pozůstalým i vůči 
celé společnosti. 

Není v silách města zajistit intenzivní dozor nad tímto 
místem, a domnívám se, že to ani není účelem. Jde o mís-
to, kam většina z nás přichází s pietou, za zamyšlením a 

klidem. Odmítejme myšlenku, že bychom se zde měli běž-
ně setkávat s projevy vandalismu a agrese.

Přál bych si, aby i stoupenci extremistických myšlenek 
došli poznání v dnes tak nemoderních hodnotách, jako je 
úcta a vděčnost, či aby došli poznání v takových zkuše-
nostech jako bolest a stesk nad ztrátu bližního, domova 
nebo svobody.

Incident poničených náhrobků a pomníků vyšetřuje 
Policie České republiky, po konzultaci s vyšetřovateli už 
správce hřbitova nacistické symboly zakryl, co nejdříve 
začne pracovat na jejich odstraňování. 

Jaroslav Vymazal, 
primátor statutárního města Jihlavy

Vyjádření primátora k poškození
náhrobků obětí 2. světové války

Odhalení sochy...
(Dokončení ze str. 1) 
Ten vznikl podle návrhu architek-

tů Martina Laštovičky a Víta Dole-
žela společně s Janem Koblasou na 
místě bývalé židovské synagogy. 

Součástí slavnostního odhalení 
sochy a otevření parku bude bo-
hatý kulturní program (mimo jiné 
uslyšíme Hudbu Hradní stráže a 
Policie ČR, Ivana Kusnjera a Český 
chlapecký sbor Boni Pueri či slovo 
Zdeňka Mahlera). 

Ten bude zakončen večerním 
open air koncertem Mahler Gala, 
na němž vystoupí Th omas Hamp-
son, Anne Sofi e von Ott er, Marita 
Solberg, Boni Pueri, Mahler Cham-
ber Orchester, Pražský fi lharmonic-
ký orchestr a dirigent Manfred  Ho-
neck.

O přípravě sochy vznikl film?
Ano. Jsem přesvědčená, že ta-

to výjimečná událost si zasloužila 
zdokumentovat, proto jsem na do-
poručení Jana Koblasy oslovila re-
žiséra Pavla Štingla o natočení do-
kumentu o vzniku sochy, od skic, 
přes odlévání sochy až po usazení 
sochy v parku. 

Věřím, že tento dokument, kde 
obraz doprovází slovo mistra Kob-
lasy, osloví i tu část veřejnosti, pro 
kterou je moderní umění zatím ne-
uchopitelné. 

Filmový dokument „Návrat  - Jan 
Koblasa modeluje Gustava Mahle-
ra“ uvede Česká televize 7. 7. 2010 
po přímém přenosu koncertu z Ka-
lišť. 

Poté ho budou moci vidět ná-
vštěvníci Domu Gustava Mahle-
ra jako součást stávající expozice, 
DVD bude také možno zakoupit. 
Kromě toho jednám s panem Kob-
lasou o vydání pohlednic skic k po-
mníku, fotografi í jeho práce na po-
mníku i fotografi e ze slévárny. 

Ráda bych také, aby se modely so-
chy staly součástí stálé expozice.

Doporučte, prosím, i další kul-
turní akce…

Letní sezóna se otevírá a nabízí 
neméně zajímavých akcí. 

Na konci června to byl tradiční, už 
53. Festival sborového umění, hned 
první červencové dny nám přine-
sou aktivity jihlavské ZOO, Mis-
trovské dirigentské kurzy Komorní 
fi lharmonie Vysočiny, Kulturní léto 
v Pivovarské restauraci, pohádky na 
parkánu – oblíbené Ježkovy pohád-
kové neděle, jarmarky, promenádní 
koncerty na Masarykově náměstí a 
mnoho dalších aktivit. 

Také většina výstavních síní zů-
stává přes léto otevřená a nabízí řa-
du zajímavých výstav, tahákem pro 
fajnšmekry výtvarného umění by 
se mohla stát výstava cyklu Božská 
komedie Salvadora Dalího v domě 
Gustava Mahlera.

Všem čtenářům NJR bych chtěla 
popřát krásné léto plné kulturních, 
společenských i sportovních zážit-
ků. 

Pokud budou trávit čas v Jihlavě, 
přeji jim, aby nabídka všech pořa-
datelů každému vyhovovala a každý 
si našel pro sebe to nejlepší!!! 

 -lm-
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Jsou prázdniny a jako každý rok i 
letos bude jihlavská zoo předmětem 
zájmu návštěvníků Jihlavy. Položili 
jsme proto několik otázek ředitel-
ce Elišce Kubíkové, na co se můžou 
návštěvníci těšit.

 
Zoo je letním magnetem pro 

návštěvu Jihlavy. Na co se pře-
devším mají zájemci přijet podí-
vat?

 Předpokládám, že většina lidí 
navštěvuje zoo s cílem zhlédnout 
zvířata, pozorovat jejich chování, 
případně potěšit se pohledem na 
mláďata. Tuto možnost zde posky-
tuje víc než 700 chovaných zvířat v 
160 druzích. 

 Mezi nejoblíbenější patří surika-
ty, které jako uvítací výbor vyhlížejí 
návštěvníky hned u vchodu. Také z 
hříbátka, které se v květnu narodi-
lo poníkům, jsou nadšeny nejenom 
děti. 

 Množství černobílých pruhů se 
radikálně zvýšilo ve výběhu zeber, 
kam jsme přivezli dvě nové klisnič-
ky. Tuleň Arthos sdílí bazén již se 
dvěma partnerkami. Podobné pri-
vilegium bylo nově dopřáno i ba-
birusám. Část růžových plameňáků 
vzorně pečuje o svá šedá „kačátka“ 
a páry, na které zbyla hnízda až v 
druhé etapě, střeží své budoucí po-
tomky zatím v podobě vajíček. 

 Oblíbení jsou i giboni, kteří od-
chovávají své v pořadí již desáté 
mládě a z miniaturních drápkatých 
opic je momentálně největší vzác-
ností již druhý potomek kosmanů 
stříbřitých. Učiněný „babyboom“ 
jsme zaznamenali u krásných koček 
- manulů, kde k původním čtyřem 
mláďatům přibyla další dvě u dru-
hého páru, ale vzhledem k rekon-
strukci jejich výběhu jsou umístěna 
v zázemí.

 
 Jste již známi tím, že se neustá-

le snažíte o rozšíření nabídky. Co 
plánujete pro nejbližší dobu a v 
pozdějším horizontu?

 Druhá část expozic malých koček 
je již zrekonstruovaná a připravena 
přijmout původní obyvatele. Parčík 
s japonským charakterem se do-
stal už téměř do defi nitivní podoby 
a nyní probíhají parkové úpravy v 
části u dolního vstupu. Japonský al-
tán v této části zahrady projde ještě 
drobnými estetickými úpravami, ale 
uvnitř jsou již umístěni drobní asij-
ští ptáci. 

 Původní zimoviště pelikánů bylo 
upraveno na ubikaci pro drápkaté 
opičky. Ty se v nejbližší době bu-
dou seznamovat s novým volným 
výběhem na ostrůvku vodního ptac-
tva. Připravujeme výstavbu voliéry 
pro papoušky ara a následně úpravu 
průčelí Amazonského pavilonu do 
podoby Puebla. Zde bychom chtěli 
potěšit zejména dětské návštěvníky 
expozicí morčat.

 Momentálně očekáváme zahájení 
stavby Environmentálního centra, 
které je nezbytné pro plnění vzdělá-
vací funkce zahrady.

 V dlouhodobějším horizontu při-

Eliška Kubíková: Zoo má co nabízet 
a hodně nového je opět připraveno

pravujeme velkorysý projekt „Zoo 
pěti kontinentů“. Pokud se jej poda-
ří zrealizovat, měla by na území za-
hrady vzniknout africká pláň s pa-
vilonem pro žirafy i několik dalších 
druhů kopytníků, australská farma 
s typickými druhy místní fauny  i 
asijská voliéra se svými obyvateli - 
gibony. 

 A třešinkou na dortu by měly být 
Ostrovy pokladů, což je v podstatě 
pavilon plazů. Projít pěti kontinen-
ty s minimálními náklady  za něko-
lik hodin, to je docela lákavá před-
stava.  Děláme vše, co je v našich 
silách, aby se co nejdřív proměnila 
ve skutečnost.

 Můžeme ukázat na návštěvnos-
ti za několik posledních let, jak je 
zoo atraktivní pro návštěvníky?

 Do roku 2002 byl za úspěch po-
važován počet 180 tis. návštěvníků. 
Výrazný nárůst (230 tis.) byl za-
znamenán v r. 2004. Hranice 240 
tis. osob byla poprvé překonaná v r. 
2005 a s výjimkou r. 2006 pod ni již 
návštěvnost neklesla. 

 Rekordní rok 2009 s počtem 267 
283 návštěvníků asi nebude jedno-
duché překonat. Na tomto úspěchu 
měla výrazný podíl nová expozice 
pro medvědy malajské. Z výsledku 
lze usuzovat, že návštěvníci očeká-
vají změny, a to především v podo-
bě nových objektů. Letošní návštěv-
nost se nevyvíjí pozitivně, ale to lze 
připsat zejména extrémně nepřízni-
vému počasí.

 Co považujete za ta hlavní zví-
řata, na která jste jako ředitelka 
pyšná?

 Nemám ráda třídění zvířat na 
vzácná a nevzácná, obyčejná a exo-
tická. Každé zvíře je unikátní a za-
stává v přírodě nezastupitelnou ro-
li. Nicméně zoo není nafukovací, 
a pokud si máme vybrat, dáváme 
přednost chovu zvířat, kterým hro-
zí vyhynutí. Pak je každý úspěšný 
odchov opravdovou satisfakcí za 
vynaložené úsilí a někdy, přiznejme 

si, i prestižní záležitostí. 
 Z tohoto pohledu bych jmenova-

la například gibona, chvostana bě-
lolícího nebo lvíčka zlatého.

 Podle váhy by přední příčky ob-
sadil hrošík liberijský. Podle an-
kety oblíbenosti vydra říční a tygr 
sumaterský, ale stejně chovatelsky 
cenní jsou i levharti perští, cejlonští 
i sněžní, či manulové. Mezi odbor-
nou veřejností je opravdovým „špe-
kem“ krysa obláčková.

 A z vašeho osobního pohledu?
 Pyšná jsem zejména na zvířata, 

která můžeme představit veřejnos-
ti v odpovídajícím prostředí. Před-
pokládáme, že náročný návštěvník 
preferuje pohled na zvířata zblízka, 
v jejich, pokud možno přirozeném, 
prostředí, nebo v některých přípa-
dech i  fyzický kontakt...

 Věřím, že při pohledu do výběhu 
surikat má divák pocit, že hledí na 
kousek pravé polopouště i s jejími 
obyvateli. Shetlandský ostrov s ma-
jákem nenechá snad nikoho na po-
chybách, že původ poníků je spojen 
s drsnými podmínkami severských 
ostrovů. 

 Při procházce zahradou  Hok-
kaidó člověka ovane atmosféra ja-
ponského přírodního parku a s ní i 
chuť se na chvíli zastavit a zamyslet. 
Také vstupem do nových expozic 
malých koček se osoba stává sou-
částí prostředí, ve kterém tito hbití 
tvorové žijí. V připravované expo-
zici Escondido se návštěvník rázem 
octne v Jižní Americe. A africká 
vesnice Matongo? I praví Afričané 
potvrdí, že atmosféra je zde téměř 
autentická.

 Uvažujete také o tom, jak ještě 
zlepšit komfort pro návštěvníky - 
např. restaurace apod.?

 Neustále na tom pracujeme. Na-
ší snahou je zlepšovat prostředí 
chovaných zvířat a zároveň poskyt-
nout  návštěvníkům určitou míru 
pohodlí, bezpečí, ale i prostor pro 
přijímání informací a vjemů. Chce-

SAFARI v San Diegu: (zleva) nosorožec (původem ze Zoo Dvůr Králové), MV-
Dr. Nejedlo - ředitel Zoo Liberec, Ing. Kubíková - ředitelka Zoo Jihlava, Ing. Čolas 
- ředitel Zoo Ostrava. Foto: archiv Zoo Jihlava

me vytvořit zařízení, které v zájmu 
ochrany zvířat a přírody komuniku-
je s návštěvníky. 

 V nabídce občerstvení jsme ještě 
nedosáhli žádoucí kvality, ale po-
krok je znát. Velmi nám schází vel-
ká restaurace, která by uspokojila 
potřeby zejména početných skupin 
v období letní sezóny. Butik, ale i 
pokladny nabízí široký sortiment 
upomínkových předmětů a propa-
gačních materiálů, nejnověji jsme 
zavedli také prodej výrobků „fair 
trade“. Méně pohyblivým, nebo po-
hodlnějším návštěvníkům jsou k 
dispozici dva vláčky. 

 Tato záležitost je placená, podob-
ně jako atrakce - skákací hrad a au-
tíčka. Zato ukázky výcviku dravců 
a sov si mohou i dvakrát denně užít 
diváci zdarma. Renovovaná poklad-
na v dolní části zoo poskytuje lepší 
komfort pokladním, ale i přícho-
zím. Musím přiznat, že ve vrcholné 
sezóně bývá občas problém s nedo-
statečnou kapacitou parkoviště, kte-
ré blokují autobusy nebo návštěvní-
ci centra města. V areálu zoo pohyb 
návštěvníků usnadňují i předláždě-
né chodníky.

 Nejlépe se nám asi daří uspoko-
jovat návštěvníky v nabídce herních 
prvků. Dětem už druhým rokem 
slouží originální dětský koutek  a 
objekt archy je také v oblibě.

 Přibyly lavičky, zejména v japon-
ském parku, jehož relaxační účinky 
si návštěvníci pochvalují. Dobrou 
orientaci umožňuje nový orientační 
plán zahrady v podobě panelu, ale 
mapa je i součástí občasníku Zoo-
novinky, tiskoviny, kterou mají k 
dispozici všichni zájemci z řad ná-
vštěvníků. Vybudovali jsme nauč-
nou stezku Joy Adamsonové, která 
zpestří procházku zahradou zejmé-
na zvídavějším typům. 

 Za zmínku stojí i řada výstav, kte-
ré jsou instalovány buď ve vstupním 
objektu, ve vesnici Matongo, nebo 
přímo v areálu. 

 Letní komentované krmení zví-
řat lze také zařadit mezi specifi c-
ké druhy služeb a v nabídce máme 
i možnost objednávky skupinové 
prohlídky zoo. Organizované školní 
skupiny mají možnost využít nabíd-
ku výukových programů. -lm-
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NARODILA SE TROJČATA. Rodičům z Jihlavy - Popic se symbolicky na Mezi-
národní den dětí narodila trojčata Eliška, Štěpán a Vojtěch. „Trojlístek štěstí“ si 
prohlédl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a rodičům předal praktické dárky - 
tři dětské autosedačky. Pro maminku měl kytici, po tatínkovi poslal domů drobný 
dárek ještě pro staršího, čtvrtého sourozence. 

 „Trojčata - to se opravdu nevidí často. Rodičům jsem popřál nejen hodně štěstí, 
kterého se jim teď dostalo vrchovatě, ale samozřejmě také hodně sil a trpělivosti. 
Čeká je nejen hodně radosti, ale také opravdu hodně starostí a práce,“ řekl primá-
tor pro návštěvě v porodnici Nemocnice Jihlava. S blahopřáním přišel i hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel Nemocnice Jihlava Josef Čekal. 

 „Děti po narození vážily 2.200, 1.980 a 2.250 gramů, mají se čile k světu, ma-
minka je také v pořádku,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení 
Aleš Roztočil. Na Vysočině se trojčata rodí o něco méně než jednou za dva roky, 
celorepublikový průměr je 15 porodů trojčat ročně. Rodiče si budou moci děti od-
vézt domů za jeden až dva týdny. 

DEFIBRILÁTOR PRO MĚSTSKOU POLICII. V jednom z vozidel městské policie 
v Jihlavě mají od konce června k akci připravený defi brilátor. Zařízení v hodnotě 
téměř více než šedesát tisíc korun, napomáhající zachraňovat životy v případech 
srdečních zástav, věnovala městské policii společnost ICOM. Strážníci za poslední 
rok a půl podávali první pomoc při záchraně života osmdesátkrát, defi brilátor ješ-
tě rozšíří jejich možnosti zajišťovat pomoc do příjezdu záchranky. Městská policie 
v Jihlavě je nyní jedinou na Vysočině a jednou z mála v zemi, která tímto zaříze-
ním disponuje. Defi brilátor předal Zdeněk Kratochvíl z Icomu.

KRONOSPAN DAROVAL 250 000. Symbolicky dřevotřískový šek s částkou 250 
tisíc korun, určenou na sport dětí a mládeže, věnoval tradiční partner jihlavského 
hokeje, společnost Kronospan. Šek předal zástupce společnosti Michal Diviš pro-
střednictvím primátora Jaroslava Vymazala do rukou jednatele HC Dukla Jihla-
va Bedřicha Ščerbana. 

REGION SLAVIL OSMÉ NAROZENINY. Český rozhlas Region, jihlavská redak-
ce veřejnoprávního média, slavila osm let své existence Dnem otevřených dveří. 
Mezi hosty byl i primátor Jaroslav Vymazal, který se zde se dostal do společnosti 
zpěvačky a moderátorky Nadi Urbánkové a herečky Nadi Konvalinkové. Prostory 
je provedl ředitel stanice Ondřej Nováček.  Foto: Český rozhlas Region

JIHLAVA PRVNÍ VE FOTBALU. Jihlava skončila na prvním místě fotbalového 
turnaje měst. Vítězný tým (zleva nahoře) Bedřich Ščerban, Miroslav Veselý, Fran-
tišek Obrdlík, Petr Kuchta, Martin Tůma, (zleva dole) Jan Diviš, Martin Málek, 
Tomáš Koukal a Martin Štoll.  Foto: archiv MMJ

DELEGACE Z UŽHORODU. Nejvyšší zastoupení ukrajinského města Užho-
rod navštívilo Jihlavu. Primátor Serhey Ratushnyak, jeho první náměstek Myko-
la Adamovskyy a vedoucí právnického odboru Oleksandr Dryuchenko přijeli na 
zdvořilostní návštěvu, která by mohla přiblížit uzavření partnerství obou měst. 
Delegaci na jihlavské radnici přivítalo celé vedení města v čele s primátorem Jaro-
slavem Vymazalem. Formou prezentace a diskuse se ukrajinští hosté seznámili s 
historií a současností Jihlavy, kterou si v následujících dvou dnech  mohli prohléd-
nout. Zástupci Užhorodu přijeli do Jihlavy na pozvání vedení města, které navští-
vilo Užhorod na konci dubna. 

Stránku připravil: -lm-
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Jihlavské kulturní léto 2010
1. 7. - 31. 8. 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT 
V ZOO JIHLAVA
Každý den v průběhu letních prázdnin vám do-

vedou průvodci jihlavské zoo vybraná zvířata blí-
že, než jste zvyklí! V předem určené časy u vybra-
ných druhů zvířat. Pořadatel: Zoo Jihlava

2. 7. - 4. 7. 
SLÁMOVÁNÍ V ZOO JIHLAVA
Víkend ve znamení rukodělných prací z přírod-

ních materiálů.
Pořadatel: Zoo Jihlava a dobrovolníci z řad orga-

nizátorů festivalu Slámování.

2. 7. - 7. 7. 
MISTROVSKÉ DIRIGENTSKÉ KURZY GUSTAVA
MAHLERA - JIHLAVA 2010 
Ojedinělá akce fi lharmonie oslavující Gusta-

va Mahlera nejen jako hudebního skladatele, ale 
především jako geniálního dirigenta, který posu-
nul interpretaci tzv. vážné hudby o význačný kus 
vpřed. Dům fi lharmonie - hudby, Kosmákova 9.

Vyvrcholením kurzů bude slavnostní galakon-
cert v Domě kultury v Jihlavě v úterý 6. 7. 2010 v 
19.00 hod. Vstupenky na galakoncert lze zakoupit 
v předprodeji DKO.

Galakoncert a doprovodné akce jsou přístup-
né nejširší veřejnosti. Podrobnější informace na 
www.kfv.cz v sekci Dirigentské kurzy.

Pořadatel: Komorní fi lharmonie Vysočina.

4. 7. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE 
- JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Divadlo MALÉhRY z Brna, parkán brány Matky 

Boží od 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

7. 7. 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PARKU GUSTAVA 
MAHLERA A ODHALENÍ POMNÍKU 
GUSTAVA MAHLERA
Program:
9.30 
Slavnostní přijetí čestných hostů primátorem 

statutárního města Jihlavy na jihlavské radnici
10.30 - 12.00 
Otevření parku Gustava Mahlera a odhalení po-

mníku Gustava Mahlera
Úvod: Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Gustav Mahler: slavnostní motivy ze symfonic-

ké tvorby
Dobové vojenské signály
Proslov primátora statutárního města Jihlavy
Zdeněk Mahler: Gustav Mahler - Posel budouc-

nosti
Zpěv Šema Israel a gregoriánského chorálu
Ivan Kusnjer a český chlapecký sbor Boni Pueri
Prosba o klid a smíření
Zdravice významných a čestných hostů

Odhalení pomní-
ku Gustava Mahlera 
(autor Jan Koblasa)

Koncert Hudby 
Hradní stráže a Poli-
cie ČR zahájený stát-
ní hymnou ČR

Pořádá statutární 
město Jihlava ve spo-
lupráci  s o.s. Spo-
lečenství za zřízení 
pomníku Gustava 
Mahlera v Jihlavě a 
o.s. Mahler 2000.

8. 7. 
REBELKA
Promenádní kon-

cert dechové hudby z Havlíčkova Brodu na Masa-
rykově náměstí od 16 do 18 hodin.

Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 
Agentura TIME.

8. 7. 
AFRIČANÉ V JIHLAVĚ
Africká skupina studentů umělecké školy v Zim-

babwe představí už poněkolikáté program plný 
písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou 
lidovou kulturou v africké vesnici Matongo. V 
Zoo Jihlava od 17:00 hodin. 

Vstupné na představení: 50 Kč. Pořadatel: Zoo 
Jihlava.

8. 7. 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Jéé páni, Hakmag. Areál Pivovaru Jihlava, 18.00 

hodin. 
Vstupné 40 Kč.
Pořadatel: Jan Rychetský, 603822148.

11. 7. 
VÝPRAVY S UROZENÝM RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU 
Šermířská vystoupení (tajemné prohlídky) v 

podzemí.  
Výpravy ve 14 hod., 15 hod., 16 hod.
Pořadatel: Společnost přátel dělostřelby, www.

delostrelba.ic.cz.

11. 7. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE 
- PEKELNÁ POHÁDKA
Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu, parkán 

brány Matky Boží 
od 18 hodin. 
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

15. 7. 
VENKOVSKÁ KAPELA
Promenádní koncert populární dechové hudby 

ze Žďáru nad Sáza-
vou na Masarykově 
náměstí od 16 do 18 
hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava 
a K. Paštyka Agentu-
ra TIME.

15. 7. 
KULTURNÍ LÉTO
V PIVOVARSKÉ 
RESTAURACI
Nightfane, Ústřední 

topení, Šatlava. Are-
ál Pivovaru Jihlava, 
18.00 hodin. Vstupné 
40 Kč.

Pořadatel: Jan Rychetský, 603822148.

16. 7. 
CYRILOMETODĚJSKÝ JARMARK
Pořadatel:  SMJ, www.smj.cz
Kontakt: Pavel Beraczka, tel. 777 719 639, bera-

czka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

17. 7. 
JIHLAVSKÝ TRIATLON 
5. ročník. Pořadatel: Běžec Vysočiny o.s. - 11,00 

hod. - autokempink Pávov - krátký triatlon bez 
omezení účasti od věku 15 let (0,5/19/6,6 km),

www.bezec.wz.cz.

18. 7. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE 
- NENÍ DRAK JAKO DRAK
Divadýlko Kuba z Plzně, parkán brány Matky 

Boží od 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

22. 7. 
LIBKOVANKA
Promenádní koncert dechové hudby z Libkovy 

Vody na Masarykově náměstí od 16 do 18 hodin. 
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 
Agentura TIME.

22. 7. 
DEN S REGIONEM
Cimpr Campr, Prodleva, Jarda Hypochondr a 

Divná parta.
Areál Pivovaru Jihlava, 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč.
Pořadatel: Jan Rychetský - 603822148 a Český 

rozhlas Region.

25. 7. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE - ZLATOVLÁSKA
Divadlo KORÁB z Brna, parkán brány Matky 

Boží od 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava a K.Paštyka 

Agentura TIME.

29. 7. 
STAVOVANKA
Promenádní koncert netradiční chodské de-

chovky z Horšovského Týna na Masarykově ná-
městí od 16 do 18 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a K. Paštyka Agentura TIME.

29. 7. 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Aft , M.A.T., Mr.Hanky
Areál Pivovaru Jihlava, 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč.
Pořadatel: Jan Rychetský, 603822148.
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, je zveřejňováno uprave-
né znění usnesení Zastupitelstva 
města Jihlavy s omezeným rozsa-
hem zpřístupňovaných osobních 
údajů – xxx).

Usnesení č. 281/10 - 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. 282/10 - 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 Turisté, vítejte v Jihlavě 
ve výši 1.830.571,66 Kč

- na projekt Přístavba ZŠ speciální 
Březinova 31 ve výši 2.975.521,50 
Kč

- na projekt Park nad tunelem ve 
výši 6.830.761,33 Kč

- na projekt Manažer IPRM ve výši 
465.861,40 Kč

- na projekt Areál pro sportovní 
a volnočasové aktivity u Hellerova 
rybníka ve výši 8.851.695,23 Kč

- na projekt Poznejte Gustava Ma-
hlera ve výši 3.385.505,42 Kč

- na projekt Kostel sv. Kříže ve výši 
1.101.684,48 Kč

a převod částky 25.317.000,- Kč 
do Fondu kofi nancování evropských 
projektů.

Usnesení č. 283/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
Projekty (tř. 5 a tř. 6) - dotační ti-

tuly
odbor životního prostředí
Revitalizace městské zeleně v Jihla-

vě + 21.000 tis. Kč
a zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu kofi nancování evropských 
projektů ve výši 21.000 tis. Kč na vý-
še uvedený projekt.

Usnesení č. 284/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - 

přesuny v rámci tř. 5 Běžné výdaje:
snížení
§ 4351 Osobní asistence, pečova-

telská služba a podpora samostatné-
ho bydlení

Integrované centrum sociálních 
služeb - příspěvek - 3.148 tis. Kč

§ 4355 Týdenní stacionáře
Denní a týdenní stacionář Jihlava - 

příspěvek -  696 tis. Kč
§ 4357 Domovy
Domov pro seniory Jihlava - Les-

nov - příspěvek - 4.900 tis. Kč
a převod úspory ve výši 8.744 tis. 

Kč do rezervy rozpočtu města - § 
6409 Ostatní činnosti.

Usnesení č. 285/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-

počtu:
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva - 

2.000 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor sprá-

vy realit)
akce Generel kanalizace + 2.000 

tis. Kč

Usnesení č. 286/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3632 Pohřebnictví - 200 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Krematorium - vsypová louč-

ka + 200 tis. Kč

Usnesení č. 287/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3421 Využití volného času dětí a 

mládeže - 50 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
nákup mobilní buňky + 50 tis. Kč

Usnesení č. 288/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:

tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Kaple Kosov u Jihlavy - od-

vodnění objektu - 160 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3326 Pořízení, zachování a obno-

va hodnot místního kulturního, ná-
rodního a historického povědomí

Usnesení č. 289/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu § 3612 Bytové hospodář-
ství - privatizace o částku 5.000.000,- 
Kč

Usnesení č. 290/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
a) zvýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o částku 4.802 tis. Kč
tř. 4 Přijaté dotace
pol. 4121 Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí + 4.802 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje (odbor školství, 

kultury a tělovýchovy) + 3.577 tis. 
Kč

§ 3111 Předškolní zařízení (celkem 
navýšení 453 tis. Kč)

neinvestiční transfery obcím  + 67 
tis. Kč

MŠ a SPC Demlova - příspěvek  + 
386 tis. Kč

§ 3113 Základní školy (celkem na-
výšení 2.816 tis. Kč)

ZŠ E.Rošického - příspěvek  + 300 
tis. Kč

ZŠ O. Březiny - příspěvek  + 227 
tis. Kč

ZŠ Demlova - příspěvek + 107 tis. 
Kč

ZŠ Seifertova - příspěvek + 460 tis. 

Kč
ZŠ Nad Plovárnou - příspěvek  + 

1.620 tis. Kč
ZŠ Křížova - příspěvek  + 102 tis. 

Kč
§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení 

(celkem navýšení 308 tis. Kč)
DJ Seifertova  + 308 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy) + 1.225 
tis. Kč

MŠ Mozaika - příspěvek  + 130 tis. 
Kč

MŠ a SPC Demlova - příspěvek 80 
tis. Kč

ZŠ O. Březiny - příspěvek  + 330 
tis. Kč

ZŠ Demlova - příspěvek  + 265 tis. 
Kč

ZŠ Jungmannova - příspěvek  + 
300 tis. Kč

ZŠ Havlíčkova - příspěvek  + 80 tis. 
Kč

Městská knihovna - příspěvek 40 
tis. Kč

b) přesuny v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a 
tělovýchovy

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

MŠ Demlova - příspěvek (interiér 
do nové MŠ) - 2.000 tis. Kč

akce T.G. Masaryka - úprava tělo-
cvičny - 150 tis. Kč

tř. 5 Běžné výdaje (odbor školství, 
kultury a tělovýchovy)

§ 3111 Předškolní zařízení
MŠ Demlova - příspěvek + 2.000 

tis. Kč
rezerva - 80 tis. Kč
neinvestiční transfery obcím + 80 

tis. Kč
§ 3536 Jiná zdravotnická zařízení
DJ Seifertova +     150 tis. Kč

Usnesení č. 291/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu

odbor správy realit
tř. 6 Kapitálové výdaje
Koncesní řízení na provozovatele 

VH majetku - 2.000 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. 

vod a nakládání s kaly + 2.000 tis. Kč
Odbor rozvoje města
tř. 6 Kapitálové výdaje
Parkovací dům - koncesní řízení - 

2.000 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací + 2.000 tis. Kč

Usnesení č. 292/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu

tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva - 

3.000 tis. Kč
§ 2212 Silnice - správa a údržba 

(odbor dopravy) + 3.000 tis. Kč

Usnesení č. 293/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-

počtu odboru dopravy:
tř. 5 Běžné výdaje
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací - opravy a udržová-
ní - 500 tis. Kč

§ 2212 Silnice - správa a údržba + 
500 tis. Kč

Usnesení č. 294/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- zapojení fi nančních prostředků ze 
základního běžného účtu ve výši 60 
tis. Kč na úhradu vratky nevyčerpa-
ných fi nančních prostředků urče-
ných na projekt Nastartování pro-
cesu trvalého zapojení veřejnosti do 
správy věcí veřejných v Jihlavě.

Usnesení č. 295/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesuny v rámci schváleného roz-

počtu
tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Revitalizace sídlišť na území města 

Jihlavy - Královský vršek + 100 tis. 
Kč

Revitalizace sídlišť na území města 
Jihlavy - Březinova ul. + 800 tis. Kč

Regenerace hradebního parkánu + 
400 tis. Kč

Sportovně-relaxační centrum Čes-
ký mlýn + 800 tis. Kč

Projektové dokumentace  - 2.100 
tis. Kč

Usnesení č. 296/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesuny v rámci schváleného roz-

počtu
tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD a dopravní telematika - 2.700 
tis. Kč

tř. 6 Kapitálové výdaje
Bezbariérová úprava zastávky 

MHD ul. Telečská  + 100 tis. Kč
Pístov 42 - přístavba + 1.100 tis. Kč
Chodník Zimní ul. + 300 tis. Kč
Zhotovení zpevněných stanovišť 

kontejnerů - II. etapa + 900 tis. Kč
Napojení MK v PPJ a fi rmy Bosch 

Diesel na I/38 + 100 tis. Kč
Oplocení dětského hřiště ul. Na 

Stoupách + 100 tis. Kč
Energeticky úsporné projekty - 

Hluboká 3 + 100 tis. Kč

Usnesení č. 297/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva + 

550 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury - expozi-

ce v Domě G. Mahlera (kancelář ta-
jemníka) - 550 tis. Kč

Usnesení č. 298/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu: (Pokračování na str. 24)

Zelená pro jednotný dopravní terminál
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 23. 6. 2010



STRANA     14 Aktuality NJR - ČERVENEC  2010

 McDonald´s Cup je největším fotbalovým tur-
najem pro žáky základních škol u nás. Do turnaje 
se zapojuje téměř 85 tisíc chlapců a děvčat z více 
než 3200 základních škol po celé ČR. 

 Letošní republikové fi nále již 13. ročníku se 
uskutečnilo 31. 5. - 1. 6. na krásném prvoligo-
vém stadionu FK Baumit v Jablonci nad Nisou, 
kde se sešlo 16 nejlepších škol, které postoupily 
z krajských fi nálových turnajů. 

 Z kraje Vysočina se do fi nálového klání probo-
jovali mladí fotbalisté ze ZŠ E. Rošického Jihla-
va, kteří po dobrých výkonech nakonec obsadili 
celkové sedmé místo. Vítězem se stala 33. ZŠ T. 
Brzkové Plzeň. Chlapcům patří poděkování za 
skvělou reprezentaci své školy a klubu FC VY-
SOČINA, kde všichni trénují. 

ZŠ E. Rošického reprezentovali:
4.A: Vojtěch Křišťál 
4.B: Tomáš Lát, Pavel Štěpánek, Jakub Holub, 
Karel Holub
5.A: Ondřej Čermák
5.B: Patrik Freith, Michal Mikeš, 
Vojtěch Nestrojil
5.C: Bohumil Nováček, Marek Pecina, 
Patrik Svoboda, Miroslav Wendl.

Trenéři: Karel Fencl, Jan Křišťál, Pavel 
Tvarůžek. -lm, tz-

Fotbalisté ZŠ E. Rošického sedmí 
na fi nále McDonald´s Cupu 2010

ŽÁCI ZŠ Rošického ze čtvrtých a pátých tříd se ve fi nále McDonald´s Cupu neztratili a dosáhli pěkného sed-
mého místa. Foto: archiv MMJ

 Na třech sloupech na Friztově 
ulici v Jihlavě jsou umístěna nová 
svítidla využívající moderní tech-
nologii LED diod. Ta přináší pade-
sáti až osmdesátiprocentní úsporu 
elektrické energie oproti běžným 
výbojkám. 

 Svítidla mají až desetinásobnou ži-
votnost, mohou sloužit až dvacet let, 
běžné výbojky se mění do dvou let. 
Úspory jsou tedy nejen na provozu, 
ale i na údržbě osvětlení. Tuto no-
vinku, která byla ve větším množství 
použita jen na několika málo mís-
tech v ČR, městu na zkoušku půjčil 
dodavatel svítidel, na Fritzově ulici 
jsou instalována dvě svítidla 105W a 
jedno 70W. 

 „Je to typ osvětlení s velkou budouc-

ností, masivnějšímu rozšíření ale zatím 
brání cena,“ uvedl pracovník odboru 
dopravy Ott a Klapka. Zatímco běžná 
výbojka stojí asi 150 až 200 korun, 
zdroj světla s LED diodami přijde 
nejméně na 27 tisíc. „Nákup svítidel 
tohoto typu je zatím příliš nákladný. 
Pokud se cena časem sníží, lze o náku-
pu této úsporné a bezúdržbové techno-
logií uvažovat,“ zhodnotil správce ve-
řejného osvětlení Ott a Klapka. 

 Jeho slova potvrdil i vedoucí od-
boru dopravy Ján Tinka: „Na nových 
semaforech na křižovatce Znojemské 
a Hradební ulice jsou rovněž použity 
LEDky, spotřeba energie tam klesla až 
o čtyři pětiny. Viditelnost světel semafo-
ru je přitom výrazně vyšší, a to i v den-
ním světle.“ -lm-

Jihlava zkouší nejmodernější
veřejné osvětlení

Živnostníkům, kteří si od 1. 7. 2010 zřídí provo-
zovnu, přidělí živnostenský úřad identifi kační číslo 
provozovny. 

 Jedná se o desetimístné číslo, které obdrží podni-
katel při oznámení zahájení činnosti v provozovně 
živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provo-
zoven, obdrží samostatné identifi kační číslo provo-
zovny ke každé své provozovně. Tímto identifi kač-
ním číslem provozovny pak bude povinen, navíc ke 
stávajícím údajům, od 1. 7. 2010 provozovnu ozna-
čit. 

 Znamená to tedy, že podnikatelé, kterým bude 
identifi kační číslo provozovny přiděleno, budou 
povinni označit provozovnu svým jménem a pří-
jmením, pokud se bude jednat o podnikatele fyzic-

kou osobu - obchodní fi rmou nebo názvem, pokud 
se bude jednat o právnickou osobu - identifi kačním 
číslem osoby a identifi kačním číslem provozovny.  

 Pokud se jedná o provozovnu určenou pro pro-
dej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, 
bude muset být kromě uvedených údajů provozov-
na označena dále prodejní nebo provozní dobou a 
jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost 
v provozovně. 

 Živnostníkům, kteří mají již provozovnu ne-
bo provozovny zřízeny před 1. 7. 2010, přidělí 
postupně živnostenský úřad identifi kační číslo 
provozovny, a to buď při nejbližší návštěvě živ-
nostenského úřadu, nebo dodatečně písemným 
sdělením.  

 Tito podnikatelé označí své provozovny stej-
ným způsobem, jak je zde popsáno, a to nejpoz-
ději do 1. 8. 2011, neboť živnostenským úřadům 
je stanovena jednoroční lhůta od účinnosti záko-
na na přidělení identifi kačních čísel provozoven 
všem podnikatelům pro všechny jejich provozov-
ny, které živnostenskému úřadu oznámili před 
1. 7. 2010. Poté mají podnikatelé ještě měsíc na 
označení identifi kačním číslem provozovny. 

 Upozorňujeme živnostníky na povinnost ozná-
mit živnostenskému úřadu předem zahájení nebo 
ukončení činnosti v provozovně. Pro své podání si 
mohou zvolit kterýkoliv živnostenský úřad. 

 Irena Niklová, 
vedoucí živnostenského úřadu

Provozovny dostanou identifi kační čísla

Ani minulý měsíc městská policie 
nezahálela. Na základě upozornění 
občana strážníci zadrželi pachatele 
krádeže stavebního nářadí. Muž vni-
kl na stavbu rodinného domu a zde 
odcizil elektrickou vrtačku a elektric-
ký míchač stavebních hmot. S krade-
ným nářadím se vydal do města, kde 
byl strážníky i s lupem zadržen. 

 U schodiště do nákupního areá-
lu Vysočina byla zadržena dvojice 
mužů, kteří zde na jeden z opěrných 
sloupů nasprejovali obrys ženy. Ke 
svému jednání se oba zadržení při-
znali. Na Sokolovské ulici městská 
policie zadržela trojici pachatelů krá-
deže měděných okapových svodů. 
Zadržení byli předáni k dalšímu ře-
šení Policii ČR. 

 U garáží pod sídlištěm Na Kop-
ci byla zadržena dvojice chlapců ve 
věku deset a jedenáct let, kteří se 
zde projížděli osobním automobi-
lem. Na ulici U Břízek byla zjištěna 
cisterna, ze které vytékala neznámá 
látka. Na místo byli přivoláni hasiči 
k zajištění vytékající látky a nález byl 
předán k dalšímu řešení orgánům 
ochrany životního prostředí a Policii 
ČR.  Strážníci v tomto období řešili 
častý výskyt opilců. V jedenácti pří-
padech musely být podnapilé osoby 
umístěny do péče protialkoholní zá-
chytné stanice. Byla nalezena jedna 
hledaná osoba. 

 Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele Městské policie 

 Jihlava

Nasprejovali obrys ženy
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Statutární město Jihlava získalo další dotace na rozvoj 
v celkové výši 219,5 milionu korun

Dne 16. 6. 2010 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jiho-
východ k podpoře pět nových projektů statutárního města Jihlavy, jejichž re-
alizace bude fi nancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Ji-
hovýchod (ROP) ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Jedná se o projekt Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – 
Pávov, projekt Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava – Les-
nov, projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě, projekt 
Mateřská škola, Demlova 34a, Jihlava a projekt Veřejné sportoviště pro lední 
sporty v ulici Tyršova, Jihlava. 

KOMUNIKA CI v Novém Pávově doplní nový 
chodník.

Zvýšení komfortu klientů domova pro seniory
V rámci projektu Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava – 

Lesnov dojde k rozsáhlé modernizaci vnitřního vybavení objektu domova pro 
seniory. Budou pořízeny speciální přístrojová zařízení a pomůcky (antideku-
bitní matrace, pojízdná polohovací křesla, židle do sprchy, odsávačky sekretu, 
ultrazvukový inhalátor, bezdrátové signalizační zařízení nebo myčky podlož-
ních mís). Stavební úpravy budou zahrnovat rekonstrukci osobních výtahů v 
pavilonu A a B, vybudování místností pro myčky podložních mís a technické 
zhodnocení budovy rekonstrukcí a zateplením střechy pavilonu B. V současné 
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace projektu bude 
zahájena v červenci 2010 a projekt bude dokončen již na konci tohoto roku. 
Na projekt byla získána dotace z ROP ve výši 4,586 mil. Kč.

Školní hřiště budou obnovena
Vybraná školní hřiště při základních a mateřských školách doznají během let-

ních prázdnin značných změn. 
Areál zdraví při základních školách Otokara Březiny a Demlova bude celkově 

zrekonstruován. Nový umělý povrch získají dvě hřiště, další dvě hřiště budou 
doplněna o branky a koše, aby mohla sloužit více sportovním aktivitám. Běžec-
ký ovál bude také upraven a zcela nově bude vybudována část pro skok do dál-
ky. Celý areál zůstane po rekonstrukci přístupný veřejnosti.

Také základní škola v ulici Kollárova se dočká zcela nového sportoviště. Stá-
vající asfaltová plocha se zastaralým vybavením již nevyhovuje potřebám školy 
ani požadavkům na bezpečnost. Toto hřiště nahradí dvě hřiště s umělým povr-
chem, jedno s umělým trávníkem a druhé s tartanovým povrchem. I zde dojde 
k úpravě části pro skok do dálky. Areál při základní škole bude doplněn o nové 
dětské hřiště, které bude sloužit nejen pro potřeby školy, ale bude také volně 
přístupné veřejnosti. Bude tak vybudováno hřiště s hracími prvky, které v této 
lokalitě zatím chybí a doplní síť nových dětských hřišť, která jsou budována na 

STAV SPORTOVNÍHO areálu při základní ško-
le Kollárova před rekonstrukcí.

Nová mateřská škola bude sloužit již od září
Stavba nové ma-

teřské školy na uli-
ci Demlova byla 
zahájena dne 14. 
5. 2010. V rámci 
projektu dojde k 
výstavbě objektu 
mateřské školy z 
modulárních sys-
témů s kapacitou pro 100 dětí. Nová mateřská škola bude obsahovat 4 třídy, 
výdejnu stravy, technické a sociální zázemí. Součástí projektu je rovněž vybu-
dování zahrady a dětského hřiště.

Školka bude dokončena a zkolaudována do konce srpna, aby v ní již od 1. září 
2010 mohl být zahájen provoz. Na projekt byla schválena dotace z ROP ve výši 
20,792 mil. Kč.

VIZUALIZACE budoucí mateřské školy na ulici Demlova.

území celého města.
Mateřská škola Mozaika, 

konkrétně pracoviště Bře-
zinova 114 a Dvořákova 
11, získá pro své školáčky 
nové hrací prvky. V součas-
né době nejsou tato hřiště 
dostatečně vybavena a ne-
umožňují tak dětem dosta-
tečné pohybové vyžití. Obě 
mateřské školy tak budou 
vybaveny o nové hrací sestavy na téma pirátská loď s tříúrovňovou palubou.

Sportoviště a hřiště, která jsou předmětem tohoto projektu a na jejichž reali-
zaci získalo město podporu z ROP ve výši 10,786 mil. Kč, budou realizována v 
období od července do října 2010. Nově vybudované objekty budou již odpo-
vídat nejen nárokům na moderní výuku, ale také požadavkům na bezpečnost.

Výstavba veřejného sportoviště se zaměřením na lední sporty
Také vybudování nového veřejného sportoviště pro lední sporty na ulici Tyr-

šova v Jihlavě bude podpořeno z ROP dotací ve výši 176,345 mil. Kč. Nově vy-
budovanou halu využije kromě veřejnosti až 11 tisíc dětí a školáků z mateřských, 
základních a středních škol, více než 400 amatérských sportovců a 500 naděj-
ných mladých hokejistů a krasobruslařů z Jihlavy a okolí. 

Nové sportoviště bude vybudováno v prostoru bývalé venkovní nekryté ledo-
vé plochy, kterou využívaly školy, mládežnický oddíl HC Dukla Jihlava a veřej-
nost. Venkovní plocha z technických důvodů již nesloužila svému účelu, a proto 

se veškeré sportovní aktivity 
přesunuly do haly Horácké-
ho zimního stadionu. Došlo 
tedy k výraznému omezení 
bruslení pro veřejnost a také 
pro školská zařízení. 

Nová hala bude mít tři pa-
tra, jedno podzemní a dvě 
nadzemní. V podzemním 
patře vznikne parkování pro 
návštěvníky, v prvním nad-
zemním patře se bude na-

cházet vlastní ledová plocha o rozměrech 58x26 metrů, hráčské lavice, trestné 
lavice a boxy pro rozhodčí. Z divácké galerie ve druhém nadzemním podlaží bu-
de moci dění na ledové ploše sledovat 96 stojících diváků. Dále dojde k rekon-
strukci přilehlého objektu (původně budova technického zázemí), který bude 
sloužit jako zázemí pro sportovce, pokladna a šatna pro veřejnost. Průchod mezi 
budovami zajistí ocelová konstrukce s čirým sklem. Stavbu město zahájí na pod-
zim tohoto roku a dokončení realizace se plánuje v roce 2013. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

První etapa regenerace veřejných prostranství v okrajových částech města 
Předmětem projektu Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – 

Pávov s celkovou dotací ROP ve výši 6,985 mil. Kč je celková regenerace veřej-
ných prostranství ve Starém i Novém Pávově. 

V Novém Pávově bude vybudován chodník včetně odvodnění při hlavní silnici, 
bude bezbariérově upravena zastávka MHD a provedena výstavba kontejnerové-
ho stání. Na tento chodník na jihu naváže relaxační plocha, v rámci které bude vy-
budována cesta pro pěší, osazeny lavičky a provedeny související parkové úpravy. 
V nedaleké západní části bude oblast nové zástavby doplněna o chybějící veřejné 
osvětlení a kontejnerové stání. 

Ve Starém Pávově bude rege-
nerován stávající parčík a přilé-
hající veřejné prostranství, je-
hož součástí bude vybudování 
dětského hřiště, kontejnerové-
ho stání a bezbariérová úprava 
přiléhající zastávky MHD. Sou-
částí projektu je rovněž vznik 
relaxační zóny na hrázi Pá-
vovského rybníka, která bude 
osazena mobiliářem (lavičky, 
odpadkové koše a informační 
tabule) a přirozeně propojí obě 
řešená území. Zahájení staveb-
ních prací se předpokládá v zá-
ří 2010 a realizace projektu by 
měla být dokončena do června 
následujícího roku.

PROSTOR určený k výstavbě veřejného sporto-
viště.

Park Gustava Mahlera dokončen
Na konci května 2010 byla osazením sochy Gustava Mahlera dokončena re-

alizace projektu Park Gustava Mahlera, který je fi nancován dotací z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP) ve výši 92,5 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu.  (Pokračování na str. 17)



nového vchodu do areá-
lu ZOO Jihlava. Ta věří, 
že objekt vzdělávacího 
centra, který bude usaze-
ný v dolině mezi hlavním 
vstupem a areálem Mo-
dety, osloví nejen svým 
atypickým vzhledem for-
mou netradičního zatrav-
nění celé budovy a speci-
fi ckým architektonickým 
pojetím, ale i svým pro-
gramem.

Ukončení výstavby vzdělávacího centra a zahájení jeho provozu je plánováno 
na rok 2011. Realizací projektu město pokračuje v rozvoji environmentálního 
vzdělání, výchovy a poradenství v návaznosti na dlouhodobě udržitelný rozvoj 
statutárního města Jihlavy a kraje Vysočina.
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(Dokončení ze str. 16)
Park Gustava Mahlera dokončen

Přístavba Základní školy speciální bude otevřena již v září
V novém školním roce bude již Základní škole speciální na ulici Březinova slou-

žit nová přístavba školy, na kterou statutární město Jihlava získalo dotaci z Re-
gionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 48,871 mil. Kč. 
Přístavba rozšíří nekapacitní prostory školy a nabídne žákům odpovídající a mo-

VNĚJŠÍ ÚPRA VY na nově vybudované přístavbě školy.

POHLED NA PARK G. Mahlera z vyhlídkové věže. SOCHA G. Mahlera

Bezbariérové úpravy zastávek MHD úspěšně pokračují 
V dubnu 2010 byla zahájena realizace projektu „Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - I. etapa“, v rámci 
něhož budou provedeny bezbariérové úpravy 30 vybraných zastávek MHD na 
území statutárního města Jihlavy. Jedná se o 4 zastávky na Masarykově náměstí 
a dalších 26 zastávek se nachází na nejfrekventovanějších trolejbusových linkách 
A a C. Tento projekt je fi nancován z prostředků Regionálního operačního pro-
gramu NUTS 2 Jihovýchod (ROP). Celkové náklady projektu jsou odhadovány 
na 37,452 mil. Kč a dotace ROP byla schválena v požadované výši 33,93 mil. Kč. 
Cílem projektu, který přímo navazuje na projekty Dopravního podniku města 
Jihlavy zaměřené na pořízení nízkopodlažních vozidel MHD, je kromě všeobec-
ného zlepšení kvality veřejné dopravy pro cestující především zvýšení mobility a 
rozšíření možnosti využívání MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, seniory a rodiče s dětmi.

Do června 2010 byla již dokončena bezbariérová úprava 9 zastávek MHD, a to 
zastávek Brtnická (oba směry), Jiráskova ul. (směr Staré Hory), U Městských do-

mů (oba směry), Kino Sokol 
(oba směry), Pod Jánským 
kopečkem (směr Hlavní ná-
draží ČD) a Na Vyhlídce 
(směr Hlavní nádraží ČD). 
V červnu 2010 pokračují sta-
vební práce na zastávkách na 
Hlavním nádraží ČD a Ma-
sarykově náměstí a byly za-
hájeny úpravy zastávek Dům 
kultury (směr Staré Hory), 
Autobusové nádraží (směr 

Staré Hory) a Jiráskova ul. (směr město). Dále budou následovat bezbariérové 
úpravy zástavek Hotel Jihlava, Okružní (směr k Jánům) a Brněnský kopec (směr 
město). Dokončení realizace projektu se předpokládá v listopadu 2010.

BEZBARIÉROVÁ úprava zastávky Kino Sokol.

derní zázemí. Nová budo-
va bude obsahovat kromě 
učeben i tělocvičnu, mul-
timediální učebnu, cvič-
né kuchyně, rehabilitační 
pracoviště a další technic-
ké a sociální zázemí.

V rámci projektu byl již 
kompletně zateplen stá-
vající objekt školy, obě 
budovy byly propojeny 
zvedacím a transportním 
systémem. V době prázd-
nin bude přístavba školy 
vybavena interiérem, který odpovídá požadavkům na speciální vzdělávání dětí a 
mládeže. 

Proměny se dočkalo i okolí školy, na podzim roku 2009 bylo zprovozněno 
sportovní hřiště s umělým povrchem. V rozšířeném a oploceném areálu školy 
jsou dokončovány nové chodníky, do venkovního prostoru bude umístěn stůl na 
stolní tenis a trampolína.

Ukončení všech prací se předpokládá do konce srpna 2010. Následovat bude 
kolaudace budovy a její předání do užívání základní škole.

Statutární město Jihlava obdrželo dotaci na revitalizaci zeleně
Statutární město Jihlava obdrželo 90% dotaci z Operačního programu Život-

ní prostředí ve výši 20,6 milionu korun na revitalizaci městské zeleně. V rám-
ci projektu dojde ke zdravotním a bezpečnostním řezům stromů, popřípadě k 
redukci korun stromů. Jedná se o stromy zapsané v tzv. pasportu zeleně, kde 
se průběžně sleduje stav stromu, jeho věk a všechny provedené zásahy. Stromy 
jsou ve vlastnictví statutárního města Jihlavy a jsou situovány na území celého 
města. Ošetřeno bude téměř 4 tisíce stromů nacházejících se v parcích, stromo-
řadích, areálech škol, na volných plochách a hřbitovech. Zeleň bude ošetřena 
průběžně během let 2010 až 2012.

Vznik Centra environmentální výchovy v Jihlavě
Dalším projektem, jehož realizace bude umožněna v návaznosti na získání fi -

nančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí a Státního fon-
du životního prostředí, je projekt „Centrum environmentální výchovy v Jihla-
vě“. Dotace na projekt činí 40,881 mil. Kč, což představuje 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu.

Předmětem projektu je výstavba environmetálního vzdělávacího centra, kte-
ré bude poskytovat vzdělávání, výchovnou a poradenskou činnost pro široké 
spektrum cílových skupin (mateřské, základní a střední školy, pedagogické pra-
covníky, odbornou a širokou veřejnost). Centrum bude stát v těsné blízkosti 

VIZUALIZACE budoucího centra environmentál-
ní výchovy.

Celkové vynaložené náklady spojené s projektem činí 41,38 mil. Kč, z toho 
dotace ROP představuje 37,08 mil. Kč. Na částečnou úhradu nákladů na vy-
tvoření sochy Gustava Mahlera a ostatních sochařských objektů byla krajem 
Vysočina poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč.

Stavební práce na výstavbě budoucího parku na místě bývalé městské tržnice 
byly po předchozí demolici zchátralých objektů zahájeny v říjnu 2008 a byly 
včetně parkových úprav dokončeny v říjnu 2009, přičemž od listopadu 2009 
byl park zpřístupněn veřejnosti. Kompletně však byl park dokončen až osaze-
ním bronzové sochy Gustava Mahlera v mírně nadživotní velikosti na podsta-
vec z černého diabasu v květnu 2010. Tato socha vytvořená akademickým so-
chařem prof. Janem Koblasou je ústředním objektem celého parku, k němuž 
se obrací ostatní sochařské objekty (ptáci a ryby) vytvořené rovněž dle návrhu 
prof. Koblasy, které symbolizují stejně jako další prvky nacházející se v parku 
Mahlerovu tvorbu, jeho inspirační zdroje a jeho spojení s židovstvím. 

V rámci realizace projektu byla vybudována kanalizace v prostoru budoucí-
ho parku a řešených částech ulic Benešova a Věžní (severní část), byla provede-
na rekonstrukce a nová přípojka vodovodu, nové veřejné osvětlení a dláždění 
chodníků v ulici Věžní a Benešova. V prostoru budoucího parku zahrnujícího 
sochu Gustava Mahlera a kamenné plastiky byly vybudovány nové zpevněné 
plochy, jezírko včetně technologické šachty, zídky a ploty na hranici parku, ur-
čené pro popínavé rostliny, a vznikly nové plochy veřejné zeleně, kde byla pro-
vedena výsadba stromů a keřů a instalace automatické závlahy. V jižní části par-
ku byly odkryty základy bývalé židovské synagogy a byla vybudována přilehlá 
plocha a jižní terasa s masivními kamennými kostkami, které mají sloužit pro 
posezení a zastavení. Dále došlo k výstavbě vyhlídkové věže v baště historické 
hradby, osazení informačních panelů a instalaci bezpečnostní kamery. Na jaře 
2010 byl pak park vybaven mobiliářem.

Slavnostní otevření parku a odhalení sochy se uskuteční dne 7. 7. 2010 u pří-
ležitosti 150. výročí narození hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v 
Jihlavě strávil léta svého dětství.

Bližší informace o těchto i ostatních projektech statutárního měs-
ta Jihlavy jsou uvedeny na ofi ciálních internetových stránkách města 
(www.jihlava.cz).
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 Hokejový klub Dukla Jihlava 
představil připravovanou výstavu 
z historie, která ponese název „Ta 
jihlavská, naše Dukla... hokejová 
univerzita z Vysočiny“.  

 Výstava bude umístěna v budově 
Muzea Vysočiny v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí 57/58 a veřejnosti 
bude přístupná od 17. září do 28. 
listopadu 2010.

 Na výstavě bude k vidění třeba 
váha, na které se před zápasy váži-
ly největší hvězdy z historie klubu, 
ale také sbírka 627 originálních od-
znaků Dukly, kompletní sada dresů, 
píšťalka legendárního trenéra Pit-
nera, stopky, medaile, části výstro-

je, vlajky, plakáty, novinové články, 
fotografi e atd. 

 Příprava expozice ale stále pokra-
čuje a klub hledá další zajímavosti. 
K výstavě tak může přispět kdoko-
liv. „Překvapivě je více různých relik-
vií nikoliv mezi samotnými hokejis-
ty, ale mezi lidmi, a to i v zahraničí. 
Pokud má někdo nějakou s klubem 
spojenou zajímavost, a je ochoten ji 
na výstavu zapůjčit, vítáme to,“ řekl 
jednatel HC Dukla Bedřich Ščer-
ban, který k výstavě přispěl oprav-
du exkluzivním exponátem - trofejí 
Zlatá hokejka pro nejlepšího hráče 
v zemi, kterou získal v roce 1991.  

 -lm-

HC Dukla připravuje výstavu své historie

NA PŘIPRA VOVANÉ výstavě o hokejové Dukle bude k vidění například kom-
pletní sada odznaků. Foto: archiv MMJ

 Radnice nově umožňuje šířit 
kompostéry do zahrádkářských ko-
lonií, chatových oblastí nebo do 
školských zařízení v celém správ-
ním obvodu Jihlavy. 

 „Dosud se kompostéry umisťovaly 
jen na pozemky při domech na území 
města. Radnice vyšla vstříc požadav-
kům lidí, kteří o kompostéry mají zá-
jem, ale stávající pravidla pronájem 
ve zmiňovaných místech neumožňo-
vala,“ řekl tiskový mluvčí magistrá-
tu Radek Tulis. 

 Zájemce si může kompostér na 
rok pronajmout za polovinu poři-
zovací ceny (160 Kč). Pokud dodr-
ží pravidla (např. kontroly způsobu 
užívání), radnice mu po roce kom-
postér daruje. „Jde o další krok ke 
snížení celkového objemu komunál-
ního odpadu. Mezi povinnostmi lidí, 

kteří kompostér od radnice získají za 
poloviční cenu, totiž bude vyrobený 
kompost i zužitkovat,“ uvedla ve-
doucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

 Do procesu kompostování se ho-
dí většina rozložitelných odpadů. 
Vedle posečené trávy, větví a další-
ho odpadu ze zahrad i většina odpa-
dů z kuchyně (slupky, odřezky, sko-
řápky, lógr z kávy, vylouhovaný čaj 
atp., do kontejneru se ale neukládají 
např. zbytky masa!).

 Roštové kontejnery jsou vyro-
beny ze dřeva (po dosloužení je 
možné je ekologicky zlikvidovat), 
s čtvercovou podstavou jeden metr 
a vysoké 80 centimetrů. Pořizova-
cí cena jednoho kusu je 320 korun, 
občané zaplatí polovinu částky. -lm-

Kompostéry nově i do
zahrádkářských kolonií a škol

O tom, že vítězem nemusí být vždy 
jen ten, kdo stane na „bedně“, svědčí 
i výsledky celorepublikové soutěže ob-
cí „O křišťálovou popelnici 2009“, v 
níž se Jihlava dostala poprvé za šest 
let jejího trvání mezi fi nalisty. A ač-
koliv to na první pohled nevypadá, o 
úspěch se skutečně jedná. 

Jihlava patří mezi 14 obcí, které 
nejvíce třídí odpad. Soutěž je urče-
na všem obcím zapojeným v systé-
mu EKO-KOM. V roce 2009 bylo 
do soutěže zapojeno 5 861 obcí (cca 
10,4 mil. obyvatel, což je 98 % české 
populace). 

Obec, která se chtěla dostat do nej-
užšího výběru, musela na svém území 
zajišťovat pro občany sběr čtyř ko-
modit odpadů - papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů. Hodnotila se 
hustota sběrné sítě, tedy dostupnost 
systému tříděného sběru pro občany 
a výtěžnost tříděného sběru využitel-
ných komodit (bez kovových odpa-
dů) realizovaného obcí, která musela 
být vyšší než celorepublikový průměr. 

Porota také posuzovala komplex-
nost služeb v odpadovém hospodář-
ství pro občany (zajištění sběru a 
svozu využitelných, směsných, nebez-
pečných, biologických a dalších odpa-
dů apod.), včasnost a úplnost plnění 
smlouvy s AOS EKO-KOM a způ-
sob a kvalitu informování obyvatel o 
správném nakládání s komunálními 
odpady v obci.  

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na 
slavnostním večeru, který se každo-

V Jihlavě opravdu třídíme

PUTOVNÍ KŘIŠŤÁLOVÁ popelnička 
je nyní v dočasné péči vedoucí odboru 
životního prostředí Kataríny Ruschko-
vé. Foto: Radek Tulis

ročně koná v rámci konference Odpa-
dy a obce v Hradci Králové.  

Ačkoliv občané Jihlavy vytřídili v 
roce 2009 v průměru 51,6 kg odpa-
du na obyvatele a toto číslo vysoce 
převyšuje celorepublikový průměr, na 
vítězství to nestačilo.  Vítěznou obcí 
se nakonec staly Průhonice, které si 
odvezly šek na 150 000 Kč a putovní 
Křišťálovou popelnici.  

 Renáta Havlínová, 
odbor životního prostředí 

magistrátu

Služby města Jihlavy (SMJ) letos v Jihlavě provedly dezinfekci sběrných ná-
dob na odpady - popelnic a kontejnerů.

Dezinfekce  proběhla v červnu ve spolupráci s odbornou fi rmou, jež zajis-
tila dezinfekci nádob, které užívají obyvatelé Jihlavy na odpad z domácností. 
„Dezinfekce se týkala zhruba u 6000 popelových nádob  a 600 kontejnerů,“ uve-
dl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob jel po trase svozu komunálního odpadu a 
pomocí hydrauliky, trysek, studené vody a saponátů provedl pod tlakem de-
zinfekci nádoby. Uvedená technologie není schopna z popelnic zcela odstra-
nit ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpadů, které se během používání usadí 
na stěnách a dně popelových nádob.  -lm-

Dezinfekce popelových nádob

 Z důvodu pravidelné odstávky je 
bazén E. Rošického od 30. 6. 2010 
mimo provoz.

Do 31. 8. 2010 bude také sauna mi-
mo provoz.

V době uzavření se budou pro-
vádět malířské a natěračské práce, 
oprava dlažby na bazénu  a údržba 
strojovny. „Všechny tyto výše uvedené 
práce se budou hradit z provozních ná-
kladů bazénu a vyjdou  na částku ko-
lem padesáti tisíc korun,“ řekl Martin 
Málek, tiskový mluvčí Služeb města 
Jihlavy (SMJ).

Před uvedenou plánovanou od-
stávkou bazénu E. Rošického bylo 
ještě provedeno přebroušení a no-
vé nalajnování palubovky ve spor-
tovní hale umístěné v objektu. Tím, 
že se nově nalajnovala palubovka a 
posunuly se dále od sebe basketba-
lové koše, se sjednotila česká pravi-
dla s pravidly FIBA, tak, jak tomu je 
například v NBA. Tyto práce hradil 
magistrát města a vyšly zhruba na 
270.000,- Kč.

„Pokud se všechno stihne v daném 
termínu, měla by odstávka trvat do 6. 
8. 2010,“ upřesnil Málek. 

 Provoz bude zahájen opět od 7. 8. 
2010 takzvaným „Letním provozem“ 

s otevírací dobou pro veřejnost den-
ně od 10.00 do 18.00 hodin, který 
potrvá až do 31. 8. 2010. Po otevření 
bazénu E. Rošického budou k dispo-
zici pro návštěvníky také venkovní 
travnaté plochy určené ke slunění a 
hřiště na plážový volejbal. Veřejnost 
má také přes celé letní prázdniny 
k dispozici ke koupání a saunování 
krytou i venkovní část Vodního ráje 
v Jihlavě.

Vstupné na 1 hodinu pro veřej-
nost:

děti do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let 
důchodci – 30,- Kč
dospělí – 40,- Kč
celodenní vstupné – 50,- Kč
Tobogán je v ceně vstupného!
Permanentky neplatí! 

Statistika návštěvnosti veřejnosti v 
uplynulých letech na bazénu E. Ro-
šického:

2005 –   24 434   osob
2006 –   25 903   osob
2007 –   31 878   osob
2008 –   34 193   osob
2009 – 31 845 osob (celková ná-

vštěvnost bazénu 96 404 osob)  -lm-

Odstávka bazénu E. Rošického
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tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva- 

700 tis. Kč
§ 6114 Volby do Parlamentu ČR
tajemník+ 700 tis. Kč

Usnesení č. 299/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva - 

3.600 tis. Kč
Tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor 

správy realit)
akce Rekonstrukce osvětlení hlavní 

haly HZS + 3.600 tis. Kč

Usnesení č. 300/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru životního prostředí

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady 

- 200 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
aktualizace Plánu odpadového hos-

podářství + 200 tis. Kč

Usnesení č. 301/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Rozšíření cyklistických stezek v 

Jihlavě II. etapa - 14.000 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3322 Zachování a obnova kultur-

ních památek
akce Most u Jánů + 14.000 tis. Kč
(odbor rozvoje města)

Usnesení č. 302/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
MŠ Demlova 34a - 2.300 tis. Kč
Zvyšování retenční schopnosti kra-

jiny - rybník Luční - 2.160 tis. Kč
Zvyšování retenční schopnosti kra-

jiny - rybník Pod vsí - 3.040 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Energeticky úsporné projekty 

- Hluboká 3 + 7.500 tis. Kč

Usnesení č. 303/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě - III. 

etapa - 4.000 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Cyklotrasa B02 + 4.000 tis. 

Kč

Usnesení č. 304/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

provedení rozpočtového opatření 
- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Energeticky úsporné projekty - so-

ciální zařízení II. etapa + 500 tis. Kč
Zvyšování retenční schopnosti kra-

jiny - rybník Borovinka - 500 tis. Kč

Usnesení č. 305/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva - 

500 tis. Kč
§ 2221 Provoz veřejné silniční do-

pravy
Dopravní podnik města Jihlavy - 

smlouva na veřejné služby a úhradu 
prokazatelné ztráty z provozu měst-
ské hromadné dopravy v Jihlavě + 
500 tis. Kč (odbor dopravy)

Usnesení č. 306/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoje města:

tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD a dopravní telematika - 800 
tis. Kč

Revitalizace sídlišť na území města 
Jihlavy - Královský vršek + 800 tis. 
Kč

Usnesení č. 307/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské 

činnosti na rok 2010 dle přílohy č..j. 
MMJ/EO/1938/2010.

Usnesení č. 308/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí daru (370 ks strave-

nek Gastro Pass v celkové hodnotě 
22 200,- Kč) Středisku křesťanské 
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, Jih-
lava dle zdůvodnění.

Usnesení č. 309/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k by-

tu č. 015, 0+1, Žižkova 105 D, Jihla-
va xxxxxx ve výši 28 416,00 Kč včet-
ně poplatků z prodlení k 3.5.2010, 
které činí  6 784,00 Kč.

Usnesení č. 310/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí investiční dotace pro 

HC Dukla s.r.o., Tolstého 23, Jihla-
va ve výši 160 tis. Kč na úhradu zvý-
šeného příkonu fi rmě E.ON a

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu

tř. 5 a 6 Projekty (dotační tituly)
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD a dopravní telematika - 160 
tis. Kč

Tř. 6 Kapitálové výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost + 

160 tis. Kč

Usnesení č. 311/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace: 
JEDNOTA, spotřební družstvo v 

Třešti, Tovární 337 ve výši 135.000,- 
Kč na činnosti pojízdné prodejny v 
roce 2010.

Usnesení č. 312/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Dlouhodobá čin-
nost organizace - členská základna 
do 19 let“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, obč.sdr. 129.700,- 
Kč

z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

21.500 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 8.100 

Kč
- pro oddíl juda 25.500 Kč
- pro oddíl národní házené 18.400 

Kč
- pro oddíl fl orbalu 16.300 Kč
- pro oddíl hokejbalu 24.400 Kč
- pro oddíl zápasu ŘŘ a VS 9.300 

Kč
- pro oddíl karate 6.200 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava, 

Mostecká 3700/24, Jihlava, obč..sdr. 
50.300,- Kč

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 
Rošického 2684/6, Jihlava, obč.sdr. 
83.800,- Kč

Taneční klub Street Busters, o.s., 
Zelená 279/14, Jihlava - Staré Hory 
72.700,- Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jih-
lavě, Tyršova 1565/12, Jihlava, obč.
sdr. 111.600,- Kč

z toho:
- pro oddíl všestrannosti 94.200 Kč
- pro oddíl juda 17.400 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-
va 184.700,- Kč

obč. sdr. z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

8.100 Kč
- pro oddíl sportovní gymnastiky 

9.800 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 3.800 

Kč
- pro oddíl šachu 5.300 Kč
- pro oddíl tenisu 4.200 Kč
- pro oddíl turistiky 1.300 Kč
- pro oddíl volejbalu 12.800 Kč
- pro oddíl všestrannosti 52.600 Kč
- pro oddíl akrobatického RnR 

12.300 Kč
- pro oddíl baseballu 10.900 Kč
- pro oddíl Euroteam 15.500 Kč
- pro oddíl sportovního tance 

10.600 Kč
- pro oddíl mažoretek 2.200 Kč
- pro oddíl kopané 27.900 Kč
- pro oddíl nohejbalu 1.200 Kč
- pro oddíl akrobatické gymnastiky 

6.200 Kč
Finanční podpora u všech subjektů 

je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře rozhodčích, sčitatelů, 
porotců, moderátorů, lékařský a 
veterinární dozor na akcích apod., 
pronájmy prostor, aparatury, počíta-
čové techniky, aj., na dopravu a ces-
tovné sportujících a aktérů, náklady 

na ubytování rozhodčích, sportovců 
a aktérů, náklady na technické za-
jištění činnosti (doprava techniky, 
apod.), náklady na propagaci, ma-
teriál, kancelářské potřeby, drobné 
ceny, odměny (nikoliv fi nanční), di-
plomy, na prokazatelné služby spo-
jů (poštovné, telefon, fax, internet), 
na startovné a vklady do soutěží, na 
prokazatelné a měřitelné náklady na 
energie.

Usnesení č. 313/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Centrum pro rodinu a sociální 

péč 20.000 Kč
Josefská 516/1, 602 00 Brno
pro regionální pobočku Centrum 

pro rodinu a sociální péči Vysočina 
Komenského 20, Jihlava

- na nájemné prostor organizace v 
roce 2010 

ŽIVOT 90 - Jihlava 80.000 Kč
Žižkova 98, Jihlava
- na dofi nancování mezd osobních 

asistentů působících ve městě Jihla-
va v roce 2010 

Usnesení č. 314/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 451/07-ZM ze dne 

18. 12. 2007 a
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací - grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
Jihlavský havířský průvod, Masa-

rykovo náměstí 1, Jihlava (OS)
pro rok 2010 308.000 Kč
- na náklady na úhradu honorářů 

účinkujících prostřednictvím agen-
tur, náklady na pronájem prostor na 
činnost, náklady na energii na čin-
nost, náklady na propagaci akcí, ná-
klady na poplatky za autorská práva 
a ostatní náklady - opravy a pořízení 
kostýmů a ohňostroj. Činnost sdru-
žení, a to akce „Svatojánské slavnos-
ti“ dne 20.6.2010 a akce „sv. Martin 
v Jihlavě“ dne 11.11.2010 v Jihlavě.

Usnesení č. 315/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí fi nančního příspěvku 

xxxxxxx na provedení přeložky vo-
doteče do výše 50% z celkové ceny, 
maximálně však do výše 91 500 Kč 
a  n e s ch v a l u j e

provedení rozpočtového opatření 
- převod z rezervy tř. 5 Běžné výdaje 
ve výši 91.500,- Kč do tř. 6 Kapitálo-
vé výdaje (ekonomický odbor).

Usnesení č. 316/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí investiční dotace ve výši 

55 mil. Kč Svazu vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko, Žižkova 93, 586 01 
Jihlava na úhradu projektu „Rekon-
strukce stávajících a výstavba nových 
stok a zajištění množství a jakosti 
pitné vody v regionu jihlavsko“

Provede: OSR (smlouvy o poskyt-
nutí dotace) 

Termín: 2010-12-31
a   s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

(Pokračování na str.  26)

Zelená pro jednotný dopravní terminál
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- zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje 

- dotace Svazu vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko o 55 mil. Kč a zvýšení 
třídy 8 Financování - zapojení Fondu 
rezerv a rozvoje ve výši 15 mil. Kč a 
zapojení základního běžného účtu 
ve výši 40 mil. Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 317/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
doplnění účelu poskytnuté dotace 

dle usnesení č. 691/09-ZM ze dne 
16.12.2009 pro subjekt:

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566, Jihlava

- na provoz zimního stadionu v r. 
2010 

- na činnost společnosti v r. 2010 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 318/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy Základní škole 
Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové 
organizaci ve výši 4 864 Kč.

Usnesení č. 319/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy Základní škole 
Jihlava, E. Rošického 2 ve výši 326 
820 Kč.

Usnesení č. 320/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy Základní škole 
Jihlava, Seifertova 5 ve výši 62 826 
Kč.

Usnesení č. 321/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí příspěvku Královské 

kanonii premonstrátů na Strahově, 
Strahovské nádv. 1, 

118 00 Praha 1 ve výši 98.000,- Kč 
na provedení záchranného archeo-
logického průzkumu souvisejícího s 
výkopovými pracemi při provádění 
dešťové kanalizace u kostela sv. Jaku-
ba v Jihlavě.

Usnesení č. 322/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
fi nancování části prací plánovaných 

na II. etapu obnovy kostela sv. Kříže 
v Jihlavě v rámci 

I. etapy do konce roku 2010 z fi -
nančních prostředků schválených 
pro Program regenerace MPR do 
výše max. 1.700.000,- Kč.

Usnesení č. 323/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
neposkytnutí příspěvků vlastníkům 

nemovitých kulturních památek:
Náboženská obec církve čs. husit-

ské v Jihlavě, Komenského 20, Jihla-
va 24.400,- Kč

Provincie Řádu minoritů v ČR, 
Minoritská 1, Brno 39.600,- Kč

Usnesení č. 324/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u k l á d á 
odvod za neoprávněně použití 

částky ve výši 159.421,- Kč xxxxxxxx 
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů do rozpočtu města v termí-
nu do 31.08.2010 dle zdůvodnění.

Usnesení č. 325/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí uloženého odvodu ve 

výši 159.421,- Kč xxxxxxxxx dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 326/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
prominutí části nájmu, úroku z 

prodlení a smluvní pokuty xxxxxxxx 
v souvislosti s nájemním vztahem na 
objekt Jana Masaryka 20, Jihlava (ki-
no Dukla) ve výši 115.290,- Kč ke 
dni 23.6.2010.

Usnesení č. 327/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů v celkové výši 543 
535,- Kč žadatelům:

Sdružení občanů obytného domu, 
o.s., Mahlerova 2083/19 42 900 Kč

ICOM transport a.s., Jihlava 100 
000 Kč

Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Jiráskova č.p. 1539 v Jihla-
vě,

 Jiráskova 1539/28, Jihlava 22 000 
Kč

Společenství vlastníků jednotek 
obytného domu Mahlerova 1956/3, 
Jihlava,

 Mahlerova 1956/3, Jihlava 115 
750 Kč

Lumír Kozubík, Jarmila Kozubíko-
vá, Na Dolech 28A, Jihlava 46 100 
Kč

Miroslav Paulíček, Lenka Paulíčko-
vá, Heroltice 4 66 700 Kč

Aleš Hrobský, Drahomíra Hrobská, 
5. května 11, Jihlava 22 500 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava   
6 838 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava   
4 290 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  
2 483 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 21 190 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   1 950 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 14 170 Kč

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

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 23 400 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 2 925 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  
8 260 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  
18 427 Kč

BROCK, spol. s r.o., Mostecká 10, 
Jihlava 14 300 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava   
7 792 Kč

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace s výše uvedenými žadateli č..j. 
MMJ/ORM/1064/2010 - MMJ/
ORM/1082/2010, MMJ/ORM/  
1135/2010.

Usnesení č. 328/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů
Božena Nováková, Pístov 5, Jihlava

Usnesení č. 329/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení termínu dotace z 

Fondu pro opravy domů u žádosti 
p.č.. 1195, xxxxxxx  na opravu ven-
kovních omítek o jeden měsíc, tj. 
8.7.2010.

Usnesení č. 330/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí fi nanční podpory č. 272/
OŠKT/08 dle přílohy č..j. MMJ/
OŠKT/614/2010.

Usnesení č. 331/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej majetku v hodnotě 2 368 

371,80 Kč Dopravnímu podni-
ku města Jihlavy, a.s., Brtnická čp. 
1002/23, 586 01 Jihlava dle zdůvod-
nění a

s ch v a l u j e
poskytnutí investiční dotace ve 

výši 2 368 tis. Kč Dopravnímu pod-
niku města Jihlavy, a.s., Brtnická čp. 
1002/23, 586 01 Jihlava na úhradu 
nákladů spojených s koupí majetku a 

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje - 
dotace Dopravnímu podniku města 
Jihlavy, a.s. a zvýšení příjmové části 
rozpočtu § 2221 Provoz veřejné sil-
niční dopravy o částku 2 368 tis. Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 332/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy o úvěru do vý-

še 100 mil. Kč s Komerční ban-
kou, a.s. se sídlem Praha 1, na Pří-
kopě 33/969, PSČ 114 07, IČ 
45317054 dle přílohy č..j. MMJ/
EO/1899/2010.

Usnesení č. 333/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke Smlou-

vě o poskytnutí dotace na úhradu 
nákladů spojených s výstavbou do-
mova seniorů uzavřené mezi sta-
tutárním městem Jihlava a společ-
ností DS Stříbrné Terasy o.p.s dne 
16.12.2008 pod č.e. 2144/KT/08 
dle zdůvodnění a přílohy č.j. MMJ/
KT/1930/2010.

Usnesení č. 334/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí záruky ve výši 37 405 

550 Kč k závazku vyplývajícího ze 
Smlouvy o úvěru č. 807/10/LCD 
uzavřeného mezi Českou spořitel-

nou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 
00 Praha 4 a o.p.s. DS Stříbrné Tera-
sy, Havlíčkova 1395/30, 586 01 Jih-
lava, IČ 28274466 dle zdůvodnění 
a    s ch v a l u j e

Smlouvu o úpravě vzájemných 
vztahů mezi ručitelem a bankou dle 
přílohy č.j. MMJ/EO/1917/2010.

Usnesení č. 335/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Zajištění 

přenosu dat a informací v Jihlavě“ do 
výzvy č. 09 Integrovaného operační-
ho programu

s ch v a l u j e
Podmínky Rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace  a
z a v a z u j e   s e
k zajištění prostředků na spolufi -

nancování projektu „Zajištění přeno-
su dat a informací v Jihlavě“ a zajiště-
ní fi nančních prostředků na úhradu 
provozních nákladů..

Usnesení č. 336/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Informaci o sloučení projektů 

„Technologické centrum statutár-
ního města Jihlavy“, „Pořízení elek-
tronické spisové služby statutárního 
města Jihlavy a obcí ORP Jihlava“ a 
„Vnitřní integrace úřadu ORP Jihla-
va“ do jednoho projektu s názvem 
„Technologické centrum, spisová 
služba a vnitřní integrace úřadu ORP 
Jihlava“ dle zdůvodnění.

Usnesení č. 337/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
zařazení nové investiční akce „Vý-

stavba dopravního terminálu - měst-
ské nádraží Jihlava“ do kapitálového 
rozpočtu města pro rok 2010 

a   s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř.6 Kapitálové výdaje (odbor roz-

voje města)
akce Výstavba dopravního termi-

nálu - městské nádraží Jihlava - PD    
+ 2 400 tis. Kč

akce Komunikace podél městské-
ho nádraží  - 2 400 tis. Kč

a   u k l á d á
odboru rozvoje města zajistit zpra-

cování projektové dokumentace na 
projekt „Výstavba dopravního termi-
nálu - městské nádraží Jihlava“.

 
Usnesení č. 338/10 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
upravený rozpočtový výhled sta-

tutárního města Jihlavy na roky 
2011 - 2013 dle přílohy č.j. MMJ/
EO/2035/2010.

Usnesení č. 339/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
předčasné splacení úvěru dle 

Smlouva o úvěru č. 1408/05/LCD 
uzavřené mezi statutárním městem 
Jihlava a  Českou spořitelnou, a.s., 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62 ve 
výši 

4 781 tis. Kč  
a    s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
  (Pokračování na str. 27)

Zelená pro jednotný dopravní terminál
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(Dokončení ze str. 26)
 - zvýšení příjmové části rozpočtu 

§ 3634 Lokální zásobování teplem o 
6 285 tis. Kč, zvýšení tř. 5 výdajové 
části rozpočtu - rezerva o 1 504 tis. 
Kč a třída 8 Financování - uhrazené 
splátky dlouhodobě přijatých půjček 
o 4 781 tis. Kč.

XXXXXXXXXX

Usnesení č. 340/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r o z h o d u j e 
na základě § 6 odst. 5 písm. a) a v 

souladu s § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 
zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů o požadavcích na změnu  
územního plánu, které byly podány 
žadateli v termínu od 17.3.2009 do 
28.5.2010 

a   s c h v a l u j e :
* Požadavky, o které bude rozšířeno 

zadání Souboru změn č. 7 územního 
plánu města Jihlavy

- požadavek č. 1 v k. ú. Jihlava, p. č. 
1975/1, 1975/64, 1975/4, 1975/7, 
1975/11, 1975/12, 1975/13, 
1975/14, 1975/34, 1975/35, 
1975/36, 1975/37, 1975/38, 
1975/39, 1975/40, 975/41, 
1975/53, 1975/54, 1975/55, 
1975/56, 1975/57, 1975/59, 
1975/61, 1975/68, 975/78 a  část 
parcel 1975/66 a 1975/67 vše KN, 

- požadavek č. 2 v k. ú. Hosov, p. č. 
675/1 KN,

- požadavek č. 3 v k. ú. Horní Ko-
sov, p. č. 742/1, 744/3, 742/2, 
743/1, 736, 9/4, 9,5 a 2032 vše KN. 

- požadavek č. 6 v k. ú. Pávov, p. č. 
320/3 KN.

* Požadavky, které budou posouze-
ny v rámci pořízení nového územní-
ho plánu města 

- požadavek č. 4 v k. ú. Hruškové 
Dvory, zahrádkářská kolonie mezi 
dráhou  a čistírnou odpadních vod,

- požadavek č. 5 v k. ú. Hruškové 
Dvory, p. č.  459/14 KN

Usnesení č. 341/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
plánovací smlouvu se společnos-

tí BYT STUDIO, a.s. na společ-
nou realizaci komunikace a řadů 
inženýrských sítí v lokalitě Hand-
lovy Dvory dle přílohy č..j. MMJ/
ÚÚP/139/2010.

Usnesení č. 342/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2010, kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 1/2007, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů, a 
kterou se ruší obecně závazná vyhláš-
ka č. 3/2009, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2007, dle pří-
lohy č.j. MMJ/KT/1630/2010.

Usnesení č. 411/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
o d v o l á v á 
z funkce předsedy osadního výbo-

ru pana Ing. Milana Chudobu,
dále odvolává tyto členy osadního 

výboru:

Paní Jiřinu Královou, 
Paní Dagmar Puldovou, 
Pana Josefa Puldu, 
Pana Aleše Zikmunda, 
u r č u j e
novou členku osadního výboru pa-

ní Kateřinu Dostálovou, a zároveň ji
v o l í
předsedkyní osadního výboru v 

Hruškových Dvorech.

Usnesení č. 412/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
smlouvu o technickém zhodno-

cení oplocení objektu mezi statu-
tárním městem Jihlava a obchodní 
společností Prádelna a čistírna Jih-
lava, s. r. o. dle přílohy č. j.: MMJ/
MO//2010.

Usnesení č. 413/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihlavy 

v představenstvu obchodní společ-
nosti Dopravní podnik města Jihlavy, 
a. s., pana Ing. Josefa Vilíma, xxxxxx

a
zástupce statutárního města Jihlavy 

v dozorčí radě obchodní společnosti 
Dopravní podnik města Jihlavy, a. s., 
pana JUDr. Jana Ševčíka, xxxxxx

Usnesení č. 414/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
a) pana Ing. Mgr. Tomáše Sedláka, 

xxxxx
b) pana JUDr. Tomáše Marka, 

xxxxx
c) pana Ing. Jaroslava Vymazala, 

xxxxxx
d) pana Bc. Vladimíra Hinka, 

xxxxxx
jako zástupce statutárního města 

Jihlavy v představenstvu obchod-
ní společnosti TENISCENTRUM 
JIHLAVA, a. s

Usnesení č. 416/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu rozvo-

je města pro programovací období 
2007-2013 „Regenerace městského 
prostředí, rozvoj infrastruktury v ob-
lastech sociálních služeb a vzdělává-
ní a všestranný rozvoj občanské vy-
bavenosti“ (změna verze 1.4 ze dne 
16.2.2010) dle zdůvodnění a dle pří-
lohy č. MMJ/ORM/1134/2010.

Usnesení č. 417/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
výběr nového provozovatele vodá-

renské infrastruktury formou kon-
cesního řízení.

Usnesení č. 418/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
1. název akciové společnosti: „Jih-

lavské vodovody a kanalizace, a.s.“
2. notářský zápis - zakladatelskou 

listinu a stanovy společnosti dle pří-
lohy č. 1

3. základní kapitál společnosti ve 
výši 2.000.000,- Kč

4. složení orgánů společnosti dle 
přílohy 2

Zelená pro jednotný dopravní terminál
Usnesení č. 419/10 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Zprávu o závěrečném účtu SVaK 

Jihlavsko, zprávu kontrolního výbo-
ru SVaK Jihlavsko a výrok auditora 
k přezkoumání hospodaření za rok 
2009.

Usnesení č. 420/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
aktualizaci Komunitního plánu so-

ciálních služeb statutárního města 
Jihlavy.

Usnesení č. 421/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u fyzické osoby 
Karla Paštyky - AGENTURA  TI-
ME, Štefánikovo náměstí 1974/1, 
586 01 Jihlava, IČ 40470539 dle pří-
lohy č.j. MMJ/T/359/2010, JID: 
24623/2010/MMJ 

a   u k l á d á
fyzické osobě Karlu Paštykovi - 

AGENTURA  TIME (dále je „Ka-
rel Paštyka“), Štefánikovo náměstí 
1974/1, 586 01 Jihlava dle § 22 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, odvod 
neoprávněně použité částky ve výši 
39.800 Kč do rozpočtu města s po-
vinností zaplatit penále ve výši 1 pro-
mile denně z neoprávněně použitých 
prostředků ve lhůtě do 15.7.2010.

Usnesení č. 422/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í

Protokol o výsledku veřejnosprávní 
kontroly na místě u příspěvkové or-
ganizace Dům dětí a mládeže Jihla-
va, Brněnská 29, PSČ 586 01 Jihlava, 
IČ: 48461504 dle přílohy č. MM-
J/T/662/2010, JID: 47581/2010/
MMJ.

Usnesení č. 423/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u občanského 
sdružení Jihlavský plavecký klub 
AXIS, Evžena Rošického 2684/6, 
586 01 Jihlava, IČ 63438216 dle pří-
lohy č.j. MMJ/T/663/2010, JID: 
47583/2010/MMJ.

Usnesení č. 424/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí odvodu ve výši 39.800 

Kč a penále ve výši 1 promile denně 
z výše uvedené částky fyzické oso-
bě: Karel Paštyka - AGENTURA  
TIME, Štefánikovo nám. 1, 586 01 
Jihlava dle žádosti č.j. MMJ/OŠK-
T/612/2010.

Usnesení č. 425/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
podstatné náležitosti partnerské 

smlouvy k projektu „Digitální po-
vodňový plán ORP Jihlava a va-
rovný a vyrozumívací systém ORP 
Jihlava“ dle přílohy MMJ/OR-
M/1248/2010, JID 66950/2010/
MMJ. Ing. Jaroslav Vymazal

primátor města
Mgr. Radek Vovsík

náměstek primátora

ROCKOVÉ LEGENDY JIHLAVSKÉ SCÉNY 70. až 90. let se sešly v polovině 
června po letech v pávovském kempu s tisícovkou diváků. Skvělou atmosféru  festi-
valu  nezmařila ani  nepřízeň počasí s průtržemi mračen. Na snímku blok kapely 
Autobus.  Foto: Jiří Varhaník
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Žákům skončila letní příprava

ZÁVĚR PŘÍPRAVY. Žáci ze všech hokejových sportovních tříd ZŠ Seifertova ab-
solvovali ke konci letní přípravy výstupní motorické testy. Testy se skládaly ze šesti 
disciplín: obratnostní dráhy, hloubky předklonu, šestiskoku, hodu dvoukilogramo-
vým míčem,  a běhů na 50 a 1500 metrů. Na snímku provádí páťák Jakub Novák 
za dohledu trenéra Martina Pykala (vlevo)  šestiskok.  Foto: Vladimír Šťastný

JIHLAVA – A-tým FC Vysočina 
vstoupil v neděli do letní přípravy 
na nový ročník druhé ligy. V pon-
dělí odjel na kondiční soustředění 
do Nového Města na Moravě, tuto 
neděli ho čeká turnaj v Tisu u Hav-
líčkova Brodu.

Krátká dovolená
Fotbalisté si moc volna neužili. 

Ještě 5. června hráli poslední utkání 
loňské sezony, ve kterém doma re-
mizovali 0:0 s Hradcem Králové, ví-
tězem soutěže. O týden dříve skon-
čil také nerozhodným výsledkem 
– 1:1 – jejich duel na půdě Duk-
ly Praha (branka vlastní - Šmíd). 
Nejen díky těmto dvěma bodům 
se Vysočina usadila na konečném 
čtvrtém místě tabulky (na podzim 
byla devátá).

„Jaro jsme měli skvělé, ale spokoje-
ni nejsme, protože Jihlava chtěla hrát 
o postup,“ řekl trenér Luboš Urban, 
jehož svěřenci byli po Hradci Krá-
lové druhým nejlepším týmem od-

vetné poloviny sezony (31 bodů), 
nastříleli nejvíce branek (57) a do 
letošního podzimu vstoupí s bilancí 
třinácti duelů bez porážky.

„Mohli jsme dosáhnout maximálně 
na čtvrtou příčku, a to jsme splnili. 
Dokonce jsme byli jednu chvíli třetí. 
Oproti podzimu jsme zlepšili obranu. 
Moc mě to těší, máme na co navazo-
vat,“ dodal Urban.

Krátká dovolená skončila hráčům 
v sobotu, o den později absolvova-
li úvodní lehký trénink. V součas-
nosti nabírají fyzickou kondici, již 
otestují na nedělním turnaji druho-
ligistů v Tisu. Jejich soupeřem bude 
Viktoria Žižkov a poté dle výsledků 
Sezimovo Ústí, nebo Vlašim. 

Staronové tváře
Na startu letní přípravy se hlásili 

prakticky všichni hráči, kteří jsou 
pod smlouvou, respektive přišli na 
testy. Chyběli jen zdravotně indis-
ponovaný brankář Matiášek a útoč-
ník Karel Franěk. Po trávníku nao-

SLUNCE pálí a fotbalisté FC Vysočina polykají tréninkové dávky. Letní dril nebude 
trvat dlouho. 30. července již startuje nový ročník druhé ligy.  Foto: Miroslav Fuks

Fotbalisté se potí. Začala příprava

JIHLAVA – Trenér hokejových 
brankářů Dukly Jihlava Petr Jaroš 
odlétá 10. července do běloruského 
Minsku, kde bude rok trénovat gól-
many Kontinentální hokejové ligy 
(KHL).   

Je pro vás angažmá v KHL velkou 
výzvou?

Jde o nejkvalitnější soutěž v Evro-
pě. Tuto nabídku beru jako velkou 
poctu. Hned jsem se díval na statis-
tiky gólmanů v posledních dvou se-
zonách. Přehled o brankářích, kte-
ří tam chytají, včetně zahraničních 
myslím mám. 

Vaším nadřízeným v Minsku bu-
de český trenér Marek Sýkora. To 
je velká výhoda jít do nového pro-

Petr Jaroš: KHL beru jako poctu

středí se známým člověkem…
Řekl bych s výborným člověkem, a 

navíc velkým odborníkem. Byli jsme 
spolu ve spojení prakticky celou loň-
skou sezonu, hodně věcí jsme kon-
zultovali. Jeho nabídka mě moc po-
těšila.

Měl jste na stole i jiné nabídky?
Ozvali se mi z Ameriky. Mohl jsem 

jít do juniorských, nebo univerzit-
ních soutěží. Zájem byl také ze stra-

Petr Jaroš

UŽ SE MONTUJÍ! Pracovníci specializované fi rmy provádí na přelomu června 
a července na Horáckém zimním stadionu montáž nových mantinelů. Mantinely 
jsou vyrobeny z ocelové konstrukce se žárově pozinkovaným povrchem, což zaru-
čuje dlouhou životnost kovu. Potah hrazení tvoří kvalitní plasty. Celý obvod man-
tinelů se skládá z přibližně devadesát i dvoumetrových segmentů. Součástí nových 
mantinelů bude také kompletní výměna zasklení a dodání trestné lavice a střída-
ček.  Foto: Vladimír Šťastný 

Zimák dostal nové mantinely

pak pobíhaly dvě staronové tváře, 
konkrétně záložník Lukáš Vaculík, 
jihlavský odchovanec, a forward 

Stanislav Tecl, jemuž skončilo hos-
tování ve Slavii Praha.

„Vaculík má od Viktorie Žižkov po-
volení trénovat s námi a hrát příprav-
né zápasy. O jeho působení v Jihlavě 
budeme jednat. Dále hledáme bran-
káře, univerzálního hráče do obrany a 
útočníka. Posily jsou v jednání, ale ta 
zatím váznou na stanoviscích mateř-
ských klubů,“ nechal se slyšet Josef 
Jinoch, sportovní manažer oddílu.

Jedna potencionální posila na 
Vysočinu dorazila. Jde o dvaadva-
cetiletého slovenského gólmana 
Dalibora Rožníka. Klub testoval 
fotbalistu během května a poté mu 
dal šanci poprat se v letní přípravě 
o angažmá. 188 cm vysoký Rožník 
je odchovancem Trenčína, jehož 
bránu hájil v Corgoň lize, nejvyšší 
slovenské soutěži, a první lize. Dále 
prošel mládežnickými reprezentace-
mi U17 – U20.

 -cio- 

ny českých klubů. Ale já nechtěl ni-
kam odejít. Kdyby se neozval pan 
Sýkora, zůstal bych v Jihlavě. Jsem tu 
doma.

Budete s vašimi asistenty v Duk-
le v pravidelném kontaktu?

Určitě. Chci mít přehled o tom, jak 
se jihlavským gólmanům daří, jak 
chytají, respektive jestli nepotřebu-
jí s něčím pomoci. Mám s Duklou 
smlouvu, po sezoně se vracím do 
Jihlavy a budu pokračovat ve své prá-
ci pro ni. Proto si chci pohlídat, aby 
vše fungovalo i během mé nepřítom-
nosti. -cio-    
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do neděle 11. července
DOVOLENÁ - zavřeno!

Pondělí 12. července 
až neděle 18. července v 17.30 
a ve 20.00 hod. /R
ŽENY  V  POKUŠENÍ
Premiéra ČR 2010, komedie, cca 

118 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná od-

bornice na manželské problémy, jed-
noho dne zjišťuje, že se dostala do si-
tuace, jaké řeší se svými pacienty. 

Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vla-
sáková, Veronika Kubařová a další.

Scénář a režie: Jiří Vejdělek
Přístupný                                                       
Vstupné 80 Kč

O NEJDELŠÍ ŽIRA FU bojovaly děti v červnu na jihlavském náměstí.   Vytvořily díla přesahující i sto metrů, tělem je chrá-
nily ve větru. Odměnou všem bylo nocování v ZOO, kam skutečné žirafy dorazí během dvou let.   Foto: Jiří Varhaník  
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Další představení v září 2010

Další představení v září 2010

do 11. 7. 
MAHLEROVSKÉ DÍVÁNÍ 
OBJEKTIVEM JANA ČERNO
Kavárna Muzeum Vysočiny, Masa-

rykovo náměstí 55

do 11. 7. 
MARTIN GERBOC 
- LOCUS SOLUS
Výstava mladého kontroverzního 

malíře ze Slovenska.
Oblastní galerie Vysočiny, galerie 

Alternativa, Komenského 10

do 30. 7. 
BARVÍNEK
Dětské obrázky.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 7. 
VÁCLAV ROŽÁNEK 
- HLAVY, AKTY
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 1. 8. 
GUSTAV MAHLER A VÍDEŇ
Putovní výstava z Rakouského kul-

turního fóra.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 15. 8.
VLADIMÍR NETOLIČKA  
- LINIE A BARVA
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 8. 
ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE  
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava, pořádá ZUŠ Jihlava a 
Městská knihovna Jihlava.

Městská knihovna, Hluboká 1, Jih-
lava

do 31. 8. 
HUDEBNÍ ŽIVOT V JIHLAVĚ 
V 19. STOLETÍ
Pořádá: Státní okresní archiv.   
Magistrát města Jihlavy, Masary-

kovo nám. 1. Otevřeno dle otevírací 
doby Magistrátu města Jihlavy

do 31. 8. 
ČESKÁ PANORA MATA 
Výstava panoramatických fotogra-

fi í. 
Zoo Jihlava, Informační centrum 

(hned za vstupní pokladnou)

do 31. 8. 
„STROM ROKU“
Putovní výstava fotografi í. Zoo Jih-

lava, výstavní místnost, www.zoojih-
lava.cz.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

do 5. 9. 
SÁRA  SAUDKOVÁ 
- FOTOGRA FIE III.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 9. 
VÝSTAVA AFRICKÝCH 
DŘEVĚNÝCH SKULPTUR 
ZE ZIMBABWE
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go, areál 

do 30. 9. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go, škola

do 10. 10. 
JEDEN SVĚT NESTAČÍ
Grafi ka a kresba 19. Století ze sbír-

ky Patrika Šimona. 
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

3. 7. - 29. 8. 
PŘÍBĚH JIHLAVSKÉHO PIVA
150 let od založení pivovaru.
Vernisáž 2. 7. v 17.00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

9. 7. - 30. 10. 
POCTA HUDBĚ GUSTAVA 
MAHLERA 
M&K Galerie, Čajkovského 33,    

(v srpnu je galerie uzavřena)

12. 7. - 29. 8. 
SVĚT PIVNÍCH ETIKET
Kavárna Muzeum Vysočiny, Masa-

rykovo náměstí 55

15. 7 - 29. 8. 
SWEET - GALERIJNÍ 
PROJEKT 
Kurátorky: Natalie Pěrková Knot-

ková, Eva Spěváčková
Oblastní galerie Vysočiny, galerie 

Alternativa, Komenského 10

BUDOVA OGV, MASARYKO-
VO NÁM. 24, JE OD 20. 6. DO 
9. 9. 2010 Z DŮVODU REKON-
STRUKCE PRO VEŘEJNOST 
UZAVŘENA

Pondělí 12. července až středa 
14. července v 19.30 hod. /E
EXMANŽELKA  ZA ODMĚNU
Premiéra USA 2010, širokoúhlá akč-

ní komedie, titulky, cca 110 min.
Dostat bejvalku za mříže.... kšeft  snů.
Hrají: Jennifer Aniston, Gerard But-

ler, Christine Baranski ad.
Režie: Andy Tennant
Přístupný                                                        
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 15. července až neděle 
18. července v 17.00 hod. /E
HADEWIJCH - MEZI 
KRISTEM A ALLÁHEM
FR 2009, drama, titulky, cca 105 

min.
Hadewijch je fascinující studií ná-

sledků, které mohou vzniknout z neo-
mezené víry v boží lásku.

Hrají: Julie Sokolowski, Yassine Sali-
me, David Dewaele ad.

Scénář a režie: Bruno Dumont
Přístupný                                                   
Vstupné 60 Kč

Čtvrtek 15. července až středa 
21. července v 19.30 hod. /E
ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ
USA 2009, rodinný, český dabing, 

cca 108 min.
Román Lewise Carolla už byl zfi l-

mován vícekrát, adaptace výtvarného 
kouzelníka Tima Burtona slibuje vi-
zuálně nabušenou pohádkovou podí-
vanou.

Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, 
Helena Bonham Carter a další.

Režie: Tim Burton
Přístupný                                                     
Vstupné 75 Kč

Pondělí 19. července až středa 
21. července ve 20.00 hod. /R
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
USA/FR 2009, komedie, titulky, cca 

92 min.
Nejzábavnější fi lm Woodyho Allena, 

režiséra Vicky Cristina Barcelona.
Hrají: Larry David, Evan Rachel, Pa-

tricia Clarkson ad.
Přístupný                                                       
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 22. července až neděle 
25. července v 17.30 hod. /R
IRON MAN 2
Premiéra USA 2010, akční, titulky, 

cca 125 min.
Komiksový superhrdina Iron Man 

se dočkal druhého dílu.
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth 

Paltrow, Scarlett  Johansson ad.
Režie: Jon Favreau
Přístupný od 12 let                                      
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 22. července až středa 
28. července ve 20.00 hod. /R
ROBIN HOOD
Premiéra USA/VB 2010, historický 

velkofi lm, titulky, cca 140 min.
Zapomeňte na všechno, co jste kdy 

slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu 
Hoodovi.

Hrají: Russell Crowe, Cate Blan-
chett , Mark Strong ad.

Režie: Ridley Scott 
Přístupný od 12 let                                      
Vstupné 80 Kč

Úterý 27. července a středa 
28. července v 19.30 hod. /E
PODIVNÍ

Premiéra USA/SAE 2010, horor/
sci-fi /thriller, titulky, cca 101 min.

Obyvatelé poklidného městečka se 
začnou chovat podivně a ze dne na 
den se změní ve vraždící monstra! 
Děsuplná podívaná na motivy horo-
rové klasiky George Romera.

Hrají: Radha Mitchell, Timothy 
Olyphant, Joe Anderson ad.

Režie: Breck Eisner
Přístupný od 15 let                                       
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 29. července až neděle 
1. srpna v 19.30 hod. /E
ŠPATNEJ POLDA
USA 2009, krimi/drama, titulky, cca 

122 min.
Vyšetřování brutálního masakru 

rodiny afrických přistěhovalců, která 
svou brutalitou otřásla i jinak neteč-
ným okolím.

Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, 
Val Kilmer ad.

Režie: Werner Herzog
Přístupný od 15 let                                         
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 29. července až neděle 
1. srpna ve 20.00 hod. /R
MAMAS & PAPAS
Premiéra ČR 2010, drama, cca 110 

min.
Intimní velkofi lm Alice Nellis. 
Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha 

Issová, Filip Čapka ad.
Scénář a režie: Alice Nellis
Přístupný od 12 let                                       
Vstupné 80 Kč

BIJÁSEK - promítání dětem 
kinosál Reform
Sobota 17. července a neděle 
18. července v 15.30 hod.
PERNÍKOVÝ DĚDEK
Pásmo těch nejkrásnějších kres-

lených a loutkových pohádek pro 
nejmenší.

Vstupné 30 Kč

Sobota 24. července a neděle 
25. července v 15.30 hod.
KRTEK A OREL
Hodinové pásmo nejoblíbenějších 

Večerníčků pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč

Sobota 31. července a neděle 
1. srpna v 15.30 hod.
SOBECKÝ OBR
Pásmo nejhranějších dětských po-

hádek.
Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ - promítání seniorům /E
Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč (na 

vyžádání doložit platným průkazem 
totožnosti)

- ostatní návštěvníci 70 Kč

Středa 14. července v 10.00 hod.
KVĚT POUŠTĚ
Něm./Rak./Fr. 2009, drama, titul-

ky, cca 130 min.
Skutečný příběh o cestě z africké 

pouště na světová přehlídková mola.
Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, 

Timothy Spall ad.
Režie: Sherry Hormann
Přístupný

Středa 21. července v 10.00 hod.
25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB 
ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ 
VLNA (1. DÍL)

Premiéra ČR/SR 2010, dokumen-
tární, cca 104 min.

Dvacet pět stěžejních snímků ko-
mentovaných jejich tvůrci a fi lmový-
mi historiky nabízí divákovi dramatic-
ký vhled do období zlaté éry společné 
kinematografi e.

Účinkují: Miloš Forman, Jan 
Schmidt, Jan Kačer ad.

Režie: Martin Šulík
Přístupný                                                      

Středa 28. července v 10.00 hod.
25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB 
ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ 
VLNA (2. DÍL)
Snímek navazuje na televizní cyklus 

osobních portrétů „Zlatá šedesátá“, 
který byl založen na individuálních 
výpovědích tvůrců. Oproti němu do-
kumentární fi lm ukazuje českou a slo-
venskou kinematografi i šedesátých let 
v kontextu domácím, nadnárodním i 
mezigeneračním.

Účinkují: Miloš Forman, Jan 
Schmidt, Jan Kačer ad.

Režie: Martin Šulík
Přístupný                                                      

FILMOVÝ KLUB Jihlava v období 
červen až srpen NEHRA JE.

R – kinosál Reform   E – kinosál 
Edison
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do 31. 8. 
CYKLISTA VYSOČINY 2010
V rámci  první  fáze,  která kon-

čí 31. 8., bude probíhat přihlášení a 
registrace účastníků do soutěže (do 
konce července) a cyklovýlety do 
vybraných měst a obcí regionu Vy-
sočina (do konce srpna).

Druhá fáze soutěže proběhne 18. 
září 2010 v Třešti.

Informace: MP Jihlava, Křižíkova 10

3. - 4. 7. od 8.00 - 16.00
10. ROČNÍK ZÁVODŮ 
V AGILITY
Pořádá:  Kynologický klub Jihlava v 

areálu KK Jihlava v Heleníně.
Parkury bude stavět a posuzovat 

slovenský rozhodčí Tomáš Glabazňa. 
Mezi startujícími závodníky uvidíme 
i loňské mistry ČR v agility a repre-
zentační týmy na světových akcích. 
Součástí závodů je 8. mistrovství ČR 
kokršpanělů. Vstup zdarma. 

17. 7. v 11.00
JIHLAVSKÝ TRIATLON 
5. ročník. Pořadatel: Běžec Vyso-

činy o.s. - 11.00 hod. - autokempink 
Pávov - krátký triatlon bez omezení 
účasti od věku 15 let (0,5/19/6,6 
km), www.bezec.wz.cz.

do 30. 9. v 11.00 a v 15.00
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 
A SOV V ZOO JIHLAVA
Každý den kromě pondělí. Mimo 

tyto časy možnost prohlídky všech 
druhů ve stále expozici. 

Zoo Jihlava 

do 25. 8. v 10.30
HADÍ STŘEDY V MATONGU
Povídání o hadech s hady. Nevěřte 

pomluvám a nahlédněte do říše pla-
zů každou středu v 10.30 hodin v af-
rické vesnici Matongo v Zoo Jihlava.

Zoo Jihlava

1. 7. - 31. 8. 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 
ZVÍŘAT V ZOO JIHLAVA
Každý den v průběhu letních 

prázdnin vám dovedou průvodci jih-
lavské zoo vybraná zvířata blíže, než 
jste zvyklí! V předem určené časy u 
vybraných druhů zvířat. Zoo Jihlava

2. 7. - 4. 7. 
SLÁMOVÁNÍ V ZOO JIHLAVA
Víkend ve znamení rukodělných 

prací z přírodních materiálů.
Zoo Jihlava 

2. 7. - 7. 7. 
MISTROVSKÉ DIRIGENTSKÉ 
KURZY GUSTAVA MAHLERA  
- JIHLAVA 2010
Ojedinělá akce fi lharmonie osla-

vující Gustava Mahlera nejen jako 
hudebního skladatele, ale především 
jako geniálního dirigenta, který po-
sunul interpretaci tzv. vážné hudby o 
význačný kus vpřed. Dům fi lharmo-
nie - hudby, Kosmákova 9.

Vyvrcholením kurzů bude slav-
nostní galakoncert v Domě kultury 
v Jihlavě v úterý 6. 7. 2010 v 19.00 
hod. Vstupenky na galakoncert lze 
zakoupit v předprodeji DKO.

Galakoncert a doprovodné akce 
jsou přístupné nejširší veřejnosti. 

Kosmákova 9

4. 7. v 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE - JEŽIBABY 
A ŽENICHOVÉ
Divadlo MALÉ h RY z Brna, par-

kán brány Matky Boží od 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a K. Paštyka Agentura TIME

7. 7. 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
PARKU GUSTAVA MAHLERA  
A ODHALENÍ POMNÍKU 
GUSTAVA MAHLERA 
10.30 - 12.00 
Otevření parku Gustava Mahlera a 

odhalení pomníku Gustava Mahlera
Úvod: Hudba Hradní stráže a Poli-

cie ČR
Gustav Mahler: slavnostní motivy 

ze symfonické tvorby
Dobové vojenské signály
Proslov primátora statutárního 

města Jihlavy
Zdeněk Mahler: Gustav Mahler - 

Posel budoucnosti
Zpěv Šema Israel a gregoriánského 

chorálu
Ivan Kusnjer a Český chlapecký 

sbor Boni Pueri
Prosba o klid a smíření
Zdravice významných a čestných 

hostů
Odhalení pomníku Gustava Ma-

hlera (autor Jan Koblasa)
Koncert Hudby Hradní stráže a Po-

licie ČR zahájený státní hymnou ČR

8. 7.  v 17.00
YIASA - AFRIČANÉ V JIHLAVĚ
Africká skupina studentů umělec-

ké školy v Zimbabwe představí už 
poněkolikáté program plný písní, 
tanců, rytmů a scén inspirovaných 
africkou lidovou kulturou v africké 
vesnici Matongo. 

Zoo Jihlava 

11. 7. 
VÝPRA VY S UROZENÝM 
RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU 
Šermířská vystoupení (tajemné 

prohlídky) v podzemí.  
Výpravy v 14 hod., 15 hod., 16 

hod.
Pořadatel: Společnost přátel dělo-

střelby 

11. 7. v 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE - PEKELNÁ 
POHÁDKA 
Divadýlko Mrak z Havlíčkova Bro-

du, parkán brány Matky Boží 
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a K. Paštyka Agentura TIME

16. 7. v 8.00
CYRILOMETODĚJSKÝ 
JARMARK
Masarykovo náměstí

16. 7. od 9.00
Zábavný program pro děti i do-

spělé vás čeká v areálu prodejny Ex-
pert Elektro nákupního střediska 
Kaufl and v ulici Romana Havelky. 
Těšit se můžete nejen na vystoupení 
oblíbené skupiny Maxim Turbulenc, 
ale i na mnoho dalších atrakcí, které 
pro vás budou připraveny v den slav-
nostního otevření.

18. 7. v 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE - NENÍ DRA K 
JAKO DRA K
Divadýlko Kuba z Plzně, parkán 

brány Matky Boží od 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a K. Paštyka Agentura TIME

25. 7. v 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE - ZLATOVLÁSKA 
Divadlo KORÁB z Brna, parkán 

brány Matky Boží.
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a K. Paštyka Agentura TIME

1. 7. v 16.00
HORA NÉ
Promenádní koncert dechové hud-

by z Rokytnice nad Rokytnou od 16 
do 18 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a K. Paštyka Agentura 
TIME.

Masarykovo náměstí

1. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Arsen.cz, Imagery, Araya. 
Areál Pivovaru Jihlava

6. 7. v 19.00
GALAKONCERT 
v rámci 3. mistrovských dirigent-

ských kurzů Gustava Mahlera Jihlava 
2010

Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 
hodin

8. 7. v 16.00
REBELKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Havlíčkova Brodu. Pořadatel: 
statutární město Jihlava a K. Paštyka 
Agentura TIME.

Masarykovo náměstí

8. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Jéé páni, Hakmag. 
Areál Pivovaru Jihlava

15. 7. v 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert populární de-

chové hudby ze Žďáru nad Sázavou 
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a K. Paštyka Agentura TIME.
Masarykovo náměstí

15. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Nightfane, Ústřední topení, Šatla-

va. 
Areál Pivovaru Jihlava

22. 7. v 16.00
LIBKOVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Libkovy Vody 
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a K. Paštyka Agentura TIME.
Masarykovo náměstí

22. 7. v 18.00
DEN S REGIONEM
Cimpr Campr, Prodleva, Jarda Hy-

pochondr a Divná parta.
Areál Pivovaru Jihlava

29. 7. v 16.00
STAVOVANKA 
Promenádní koncert netradiční 

chodské dechovky z Horšovského 
Týna 

Pořadatel: statutární město Jihlava 
a K. Paštyka Agentura TIME.

Masarykovo náměstí

29. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Aft , M.A.T., Mr.Hanky
Areál Pivovaru Jihlava

Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

Další akce v září 2010

Každý pátek
DISCOPARTY
Namixujte si DJ taneční večer pod-

le vašich přání.
Music Club, Dělnický dům 

9. 7. 
REGGAE FEST: 
THE KINGSTON CRUISERS 
(HUN), HFD, RA STA FÜHRER
MUSIC BAR PONORKA , Mos-

tecká 10

Malá scéna DDM 
Další představení v září 2010

do 30. 8. 
ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE  
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava, pořádá ZUŠ Jihlava a 
Městská knihovna Jihlava.

Městská knihovna, Hluboká 1

Pobočka Bedřichov: uzavření od 
19. 7. do 20. 8. 2010 z důvodu čerpá-
ní dovolené

Pobočka Horní Kosov: knihovna 
je uzavřena během celých školních 
prázdnin

Pobočka Březinova: uzavření od 
26. 7. do 13. 8. 2010 z důvodu čerpá-
ní dovolené
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