
Město Jihlava podporuje a zve na
Mezinárodní festival 

dokumentárních fi lmů 2010,
který pokračuje do neděle 31. říj-

na v kině Dukla.

Veřejné jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na  
jednání městského 

zastupitelstva,
které se koná 10. listopadu ve 

13.00 hodin
ve velké zasedací místnosti magis-

trátu. Na jednání složí noví zastupite-
lé slib městského zastupitele a dojde 
k volbě primátora, náměstků a rady 
města. Průběh jednání bude možno 
sledovat v živém přenosu na webu 
města.

Sv. Martin a jarmark
Vedení města zve občany Jihlavy na 

oslavy Svatého Martina,
které se konají 11. listopadu od 

17.00 hodin na Masarykově náměs-
tí a 

Martinský jarmark 
12. listopadu od 8.00 hodin na 

Masarykově náměstí.

MFDF 2010

Je rozhodnuto – voliči rozdali své hlasy v komunálních 
volbách a zvolili si tak své nové zastupitele. Volební účast 
v Jihlavě byla 37,69 % a celkem mohlo volit 41 052 voličů.

Poprvé v Jihlavě zvítězila ČSSD, která získala 24,35 
% platných hlasů před ODS s 23,29 %. Do městského 
zastupitelstva ještě postoupili komunisté s 15,24 %, 
TOP 09 s 10,38 %, Krásná Jihlava NOJ-JA-Svobod-
ní s 8,54 % a KDU-ČSL s 6,35 % přepočtených plat-
ných hlasů.

Do redakční uzávěrky nebylo rozhodnuto o koalič-
ních jednáních, městští zastupitelé se sejdou na své prv-
ní schůzi pravděpodobně 10. listopadu ve 13 hodin (do 
uzávěrky nebyl termín potvrzen). V přehledu níže uvá-

díme zvolené městské zastupitele a dva další náhradníky 
z každé postupující strany.

V Jihlavě byl nejstarším kandidátem, který se ucházel 
o přízeň voličů, dvaaosmdesátiletý důchodce Adolf Ur-
ban, kandidující na kandidátce za nestraníky, nejmladší 
kandidáti ve věku 18 roků byli hned čtyři – Adam Caha 
za Krásnou Jihlavu, Michaela Chudějová za Věci veřejné, 
Jindřich Kavina za Nestraníky a Lucie Vacková za KSČM.

Na 37 křesel v zastupitelstvu kandidovalo celkem 371 
kandidátů, z toho 260 mužů a 111 žen. Průměrný věk 
mužů i žen činil 46 roků.

Přehled zvolených zastupitelů uvádíme na str. 2 a uvnitř 
listu zastupitele představujeme. -lm-

Voliči si zvolili zastupitele

PRÁCE NA DOKONČENÍ nové cyklostezky fi nišují. Dne  4. listopadu  v 15.00 hodin bude slavnostně otevřena nová jih-
lavská cyklostezka, která vede od parkoviště zoologické zahrady přes park Heulos a sídlištěm ke kruhovému objezdu pod 
Kalvárií. Sraz účastníků nejen na bicyklech bude na parkovišti zoologické zahrady. Na začátku stavby proběhne krátká 
slavnost a potom se účastníci vydají na projížďku po nové stezce. Stezka je dlouhá asi 1,5 kilometru, stavba přišla na 2,7 mi-
lionu korun (bez DPH).  Foto: Lubomír Maštera 

Magistrát města připravuje ke spuš-
tění tzv. Knihu hříchů, což je nový 
elektronický systém hlášení závad na 
čistotě, zeleni či dopravním značení 
ve městě. 

Měsíčně úřad zaznamená a řeší 60 
až 100 takových podnětů. Nový sys-
tém dostal pracovní název podle své 
papírové předlohy - evidence závad 
označované také jako „Kniha hří-
chů“. 

Záznamy do elektronické evidence 

budou vkládat úředníci magistrátu a 
strážníci městské policie. Nově za-
znamenaná informace automaticky 
odejde na patřičný odbor magistrátu 
k řešení, začíná tím i „hlídání“ stano-
vené doby určené ke splnění úkolu. 

Hlavním smyslem elektronické 
Knihy hříchů je lepší evidence a kon-
trola řešení uvedených problémů, ale 
pomůže i v dalších oblastech. „Sys-
tém může pomoci při tvorbě rozpočtu. 
Přesněji ukáže počty výkonů například 

v čistotě města a z toho plynoucí poža-
davky na rozpočet,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal. Záznam uvádí i 
místo závady, s odstupem bude mož-
né vyhodnotit i trvale problematické 
lokality. „Například v místech s největ-
ším množstvím černých skládek se pak 
musí hledat příčiny a řešení. Zda se 
jedná o nedostupnost sběrného dvora, 
nedostatek kontejnerů a odpadkových 
košů, nebo jde o vandalismus,“ doplnil 
primátor Vymazal.

Elektronickou Knihu hříchů vy-
tvořili informatici úřadu na podnět 
kolegů z jiných odborů. Dosud se 
závady zaznamenávaly prostřednic-
tvím e-mailů, evidovaly se a kontro-
lovaly vytištěné ve složkách. „Systém 
je určen pro vnitřní fungování úřadu. 
Veřejnost má samozřejmě možnost 
upozorňovat na závady standardními 
způsoby, tedy osobně, telefonicky, e-
mailem a podobně,“ doplnil tajemník 
úřadu Lubomír Dohnal. -lm-

Kniha hříchů pohlídá termíny závad

Počátkem října došlo k požáru v 
bytě panelového domu na sídlišti 
Královský vršek. Na místo se dostavil 
náměstek primátora pro oblast byto-
vého hospodářství Petr Pospíchal, 
obyvateli poškozeného bytu nabídl 
možnost náhradního ubytování, pří-
padně další pomoc (deky, nápoje...). 
„Poškozený nakonec naši nabídku ne-
využil, náhradní ubytování si zajistil 
sám,“ uvedl k události náměstek pri-
mátora Petr Pospíchal.  -lm-

Pomoc města
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

66
51

117
92
38

130

-
13

27
12

155
Město Jihlava má k 30. 9. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 568 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci září 2010

Legenda:
• ČSSD – Česká strana sociálně demokratická
• ODS – Občanská demokratická strana
• KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy

• Krásná Jihlava – Krásná Jihlava NOJ–JA – Svobodní
• KDU-ČSL – Křesťanská demokratická unie – Česko-
slovenská strana lidová

Přehled zvolených kandidátů jihlavského zastupitelstva

Název
kandidátky

Pořadí
zvolení

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

ČSSD 1 3 Hyský Martin Ing. Bc. 35 ČSSD ČSSD 4 062 3,32
ČSSD 2 15 Jaroš Zdeněk PhDr. 69 ČSSD BEZPP 3 939 3,22
ČSSD 3 5 Pospíchal Petr RNDr. 49 ČSSD ČSSD 3 694 3,02
ČSSD 4 1 Chloupek Rudolf PaedDr. Ing. 59 ČSSD ČSSD 3 675 3,00
ČSSD 5 9 Ševčík Jan JUDr. 59 ČSSD ČSSD 3 636 2,97
ČSSD 6 2 Zelníček František 60 ČSSD ČSSD 3 488 2,85
ČSSD 7 4 Prokešová Stanislava Mgr. 65 ČSSD ČSSD 3 624 2,96
ČSSD 8 6 Vybíral Karel Ing. 63 ČSSD ČSSD 3 384 2,77
ČSSD 9 7 Výborný Vratislav Ing. 57 ČSSD ČSSD 3 516 2,87
ČSSD 10 8 Rokosová Lenka Bc. 41 ČSSD ČSSD 3 417 2,79
ČSSD 11 10 Nováková Hotařová Jana Mgr. 46 ČSSD ČSSD 3 414 2,79
ODS 1 2 Vymazal Jaroslav Ing. 55 ODS ODS 4 498 3,95
ODS 2 3 Schrek Vítězslav 40 ODS ODS 3 767 3,31
ODS 3 12 Novák Přemysl MVDr. 40 ODS ODS 3 594 3,16
ODS 4 6 Málek Martin 43 ODS ODS 3 503 3,08
ODS 5 13 Faltus Zdeněk MUDr. 53 ODS ODS 3 495 3,07
ODS 6 4 Janderka Erich 60 ODS ODS 3 449 3,03
ODS 7 5 Dršata Jan 46 ODS ODS 3 298 2,90
ODS 8 7 Fehérová Renata 43 ODS ODS 3 322 2,92
ODS 9 8 Červenec František 56 ODS ODS 3 358 2,95
ODS 10 9 Krpálková Eva 54 ODS ODS 3 455 3,03
KSČM 1 2 Šlechtický Pavel Ing. 66 KSČM KSČM 2 816 3,68
KSČM 2 4 Kremláčková Božena MVDr. 55 KSČM SDS 2 519 3,29
KSČM 3 1 Vejmělek Ladislav Ing. 50 KSČM KSČM 2 424 3,16
KSČM 4 3 Zadražil Ladislav Ing. 61 KSČM KSČM 2 405 3,14
KSČM 5 5 Trávníček Ladislav Ing. 56 KSČM BEZPP 2 186 2,85
KSČM 6 6 Drápela Lubomír 57 KSČM KSČM 2 147 2,80
KSČM 7 7 Daněk Josef Ing. 51 KSČM SDS 2 110 2,75
TOP 09 1 20 Hovorka Marek 30 TOP 09 BEZPP 2 204 4,22
TOP 09 2 6 Podhorská Věra 58 TOP 09 TOP 09 1 717 3,29
TOP 09 3 14 Havlík Miroslav MUDr. 46 TOP 09 TOP 09 1 683 3,22
TOP 09 4 1 Fiala Martin Ing. 59 TOP 09 TOP 09 1 676 3,21
Krásná Jihlava 1 6 Jiroušek Vladislav Ing. 67 NK BEZPP 2 610 6,25
Krásná Jihlava 2 2 Kolář Milan Ing. 57 NK BEZPP 2 417 5,79
Krásná Jihlava 3 16 Točík Jaroslav MUDr. 54 NK BEZPP 2 070 4,96
KDU-ČSL 1 1 Kodet Josef Ing. 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 785 5,59
KDU-ČSL 2 2 Stejskalová Marie Ing. 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 169 3,66

Název
kandidátky

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

KSČM 8 Zeisberger Jaroslav 20 KSČM KSČM 2 103 2,74
KSČM 9 Bauerová Radka 19 KSČM BEZPP 2 097 2,74
ODS 10 Tesař Jan 32 ODS ODS 3 271 2,87
ODS 11 Koláček Petr 40 ODS ODS 3 207 2,82
TOP 09 4 Vohralík Jiří Ing. arch. 47 TOP 09 TOP 09 1 670 3,20
TOP 09 19 Zatloukalová Zuzana MUDr. 51 TOP 09 BEZPP 1 620 3,10
Krásná Jihlava 13 Huňáček Jaroslav Dr. Ing. arch. 49 NK BEZPP 1 669 4,00
Krásná Jihlava 10 Smetana Pavel 63 NK BEZPP 1 563 3,74
ČSSD 11 Smutný Zdeněk Mgr. 77 ČSSD ČSSD 3 298 2,70
ČSSD 12 Němec Miroslav Mgr. 55 ČSSD ČSSD 3 525 2,88
KDU-ČSL 4 Holub Antonín 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 121 3,51
KDU-ČSL 7 Voldán Karel 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 975 3,05

Přehled dvou náhradníků z každé postupující strany

Jihlavské mateřské a základních 
školy chtějí rozšířit výchovu dětí k 
zodpovědnému nakládání s odpady. 
K tomu patří i správná likvidace bio-
logicky rozložitelného odpadu, proto 
zástupci několika školských zařízení 
požádali město o dar – kompostéry. 

Radní této žádosti rádi vyhověli, 50 
kompostérů je nyní k dispozici jihlav-
ským školám.

„Biologicky rozložitelného odpadu je v 
popelnicích stále ještě mnoho, což zatě-
žuje celý odpadový systém. Každá osvě-
ta je dobrá a děti přenášejí svoje návyky 
v třídění odpadů ze školek a škol do do-
mácností, „dohlížejí“ v tom na svoje ro-
diče a prarodiče. Bude dobré, když děti 
ve škole uvidí, jak se s bioodpadem má 
zacházet,“ řekl k rozhodnutí rady pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

Jihlava letos nechala vyrobit 500 
kusů dřevěných kompostérů, které 
obyvatelům nabízí za poloviční cenu, 
po roce je město uživatelům daruje. 
Zhruba polovina kompostérů už je 
rozebrána. -lm-

Kompostéry i do 
školek a do škol

Senátní volby. Občané Jihlavy bě-
hem voleb dávali své hlasy kandidá-
tům do poslanecké sněmovny. Do 
druhého kola postoupili exhejtman 
kraje Miloš Vystrčil za ODS a expri-
mátor Vratislav Výborný za ČSSD. 
Senátorem byl zvolen Miloš Vystrčil 
poměrem hlasů 59:41. -lm-

Drakiáda. Nad jihlavským kopcem 
Skalka vzlétli během letošní drakiády 
draci různého druhu, například neto-
pýr nebo létající had. Do soutěže se 
zapsalo 45 vznášedel, ale na obloze 
jich létalo ještě mnohem více. Na 130 
účastníků letošní drakiády se mohlo 
ohřát teplým čajem či kávou, zasoutě-
žit si v dalších disciplínách. -lm-



STRANA     3 Aktuality NJR - LISTOPAD  2010

Ukrajinský Užhorod je partner-
ským městem Jihlavy. Primátor 
Jaroslav Vymazal a jeho protěj-
šek Serhey Ratushnyak podepsali 
smlouvu o spolupráci obou měst na 
radnici v Užhorodu. 

Za Jihlavu byl přítomen také ná-
městek primátora Petr Pospíchal a 
tajemník úřadu Lubomír Dohnal. 
Hlavní město Zakarpatské Ukraji-
ny je třetím partnerským městem 
Jihlavy, dalšími dvěma městy jsou 
německý Heidenheim a holandský 
Purmerend.

„Smyslem partnerství je vytvoření 
vztahů nejen mezi radnicemi, ale také 
občany, spolky, institucemi a organi-
zacemi obou měst. Může to být cesta 
i pro rozvoj turistiky a podnikání,“ 
uvedl náměstek primátora Petr Po-
spíchal, který u projektu partnerství 
s Užhorodem stojí od počátku. 

„Už jsme zaznamenali první zájem 
jihlavských škol o zprostředkování 
kontaktů na ukrajinské straně. Pokud 
se objeví i další zájemci o spolupráci, 
radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil 
primátor Jaroslav Vymazal, který po 
podpisu předal užhorodskému pri-
mátorovi jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi 
z dílny uměleckého kováře Erwina 
Habermanna mladšího. 

Užhorodský primátor Serhey Ra-
tushnyak provedl jihlavskou delegaci 
městem, zejména místy, která budo-
vali čeští architekti a stavitelé. Vý-

UŽHORODSKÝ primátor Serhey Ratushnyak (zleva) převzal od primátora Jaroslava Vymazala jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi. Vpravo náměstek primátora Petr Pospíchal. Foto: archiv MMJ

Jihlava má třetí partnerské město 
– ukrajinský Užhorod

znamně se ve městě otiskl zejména 
rukopis českého architekta Františka 
Krupky, kterému chtějí Užhorodští 
příští rok odhalit sochu a pojmeno-
vat po něm ulici. 

Na počátku vztahu obou měst 
byla aktivita kraje Vysočina, který 
navázal partnerství se Zakarpat-
skou oblastí v roce 2008. Poprvé 

se reprezentace obou měst setkala 
v únoru, v dubnu Jihlava na Ukra-
jinu zavezla dary, které si zástupci 
českých spolků v Užhorodu nejvíce 
přáli - učebnice češtiny. 

„Od počátku jsme deklarovali, že 
partnerství měst neznamená fi nanční 
podporu. A to platí. Naši pomoc mů-
že představovat třeba právě podpora 

vzdělanosti, předávání zkušeností, vý-
měnné pobyty dětí a mládeže a podob-
ně,“ ujistil Petr Pospíchal. Následova-
la červnová návštěva užhorodského 
primátora v Jihlavě a s tím spojený 
podpis deklarace o spolupráci. Pří-
pravu završilo zářijové schválení spo-
lupráce zastupitelstvem a následný 
podpis smlouvy. -lm-

Oblíbený cíl vycházek obyvatel Jih-
lavy se konečně dočká opravy. 

Po letech se podařilo vyřešit majet-
kové záležitosti studánky na Skalce 
v Jihlavě, která už je nyní v majetku 
města Jihlavy, to se o ni teď může po-
starat. Do poloviny listopadu proběh-
ne oprava zdí a dvířek, nutné budou i 
zásahy v kanalizaci a v terénu kolem 
objektu. 

Při práci byly objeveny části sochy, 
která podle historických fotografi í stá-
la vedle vodní kaple, jak také bývá stu-
dánka nazývána. „Na místě provedeme 
sondy, zda nenajdeme chybějící části so-

PRÁCE na rekonstrukci studánky na 
Skalce započaly. Dobová fotografi e 
ukazuje podobu studánky, kdy byla 
oblíbeným místem pro Jihlavany. 
 Foto: archiv MMJ

Studánka na Skalce bude opravena
chy. Rádi bychom ji vrátili na původní 
místo,“ uvedl Ľuboš Koštial z odděle-
ní vodohospodářství jihlavského ma-
gistrátu. Podle něj budou náklady na 
základní opravu studánky asi 200 tisíc 
korun, případné další úpravy a insta-
lace sochy by náklady zvýšily. 

Oprava však nevrátí kvalitu vodě, 
pro kterou si v minulosti na Skalku 
chodili lidé z celého města. Rozbo-
ry prokázaly nadlimitní přítomnost 
radonu a manganu. „Odběry budeme 
opakovat. Určitě by mnoho lidí potěšilo, 
kdyby sem znovu mohli chodit pro vodu. 
Zatím jsme ale na místě museli umístit 
informaci o tom, že voda není pitná,“ 
dodal Ľuboš Koštial. -lm-
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Jihlava má třicet nových bezbarié-
rových zastávek. Přebudovaná nástu-
piště umožňují snazší nastupování a 
vystupování všem účastníkům měst-
ské hromadné dopravy, zejména pak 
imobilním osobám a rodičům s ko-
čárky. 

Nově instalované naváděcí ob-
rubníky usnadňují zastavit vozidlo 
MHD co nejblíže hraně nástupiště, 
zastávky mají pevnější podloží pro-
ti vyjíždění kolejí, zastávky jsou do-
plněny o nové lavičky a stojany na 
jízdní řády. 

„Odstraňování bariér v Jihlavě probí-
há koordinovaně, výstavba nových za-
stávek probíhá současně s postupným 
nákupem nových nízkopodlažních 
vozidel pro MHD. Vozový park Do-
pravního podniku města Jihlavy bude 
kompletně bezbariérový do konce roku 

2011,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal s tím, že město hodlá v 
odstraňování bariér pokračovat i do 
budoucna. 

Celkové náklady na přebudová-
ní zastávek jsou 21,2 milionu korun 
včetně DPH. Jihlavě se na úpravy po-
dařilo získat dotaci EU - Regionální 
operační program NUTS 2 Jihový-
chod. Stavba začala 6. dubna, staveb-
ní práce jsou u konce. 

Úpravy probíhaly postupně, cestu-
jící po dobu úprav nastupovali na ná-
hradních stanovištích, zastávky byly 
co nejdříve po rekonstrukci uváděny 
do provozu. K odstraňování bariér v 
Jihlavě patří i úpravy chodníků a pře-
chodů pro chodce na Masarykově 
náměstí a budování bezbariérových 
tras.  -lm-

Krajské město má třicet nových 
bezbariérových zastávek

Jihlavská radnice postavila v uplynulých čtyřech letech v celém městě a 
místních částech 17 nových centrálních hřišť, celkově do staveb investovala 
12,6 milionu korun. Další čtyři desítky dětských hřišť byly za téměř 3,5 mili-
onu korun opraveny. 

Dvaasedmdesát neužívaných a technicky nevyhovujících dětských hřišť je 
zrušeno. Dalších pět dětských hřišť město získalo od stavebních společností 
při budování nových sídlišť.

„Pro příští rok plánujeme dalších šest centrálních hřišť a sedmatřicet jich ne-
cháme opravit. Samozřejmě bude pokračovat údržba a opravy stávajících hřišť,“ 
uvedl k výhledu do příštího roku náměstek primátora Petr Pospíchal. Jihla-
va buduje hřiště systematicky, v roce 2011 půjde už o IV. etapu staveb. Místa 
pro nová hřiště se mimo jiné vybírají podle počtu obyvatel „patřičného“ věku.
 -lm-

Jihlava postaví další
moderní dětská hřiště

Odbor sociálních věcí jihlavské-
ho magistrátu se bude stěhovat. V 
dosavadním pracovišti v objektu 
někdejšího okresního úřadu v Tol-
stého ulici bude do poloviny listo-
padu, 18. a 19. listopadu se bude 
stěhovat do budovy ve Vrchlického 
ulici, která dříve sloužila jako vojen-
ská ubytovna. 

Novou služebnu tam bude mít i 
městská policie, která do budovy 
přesune zázemí z ulice U Cvičiště. 
„Snažíme se, aby stěhování proběhlo 
bez dopadu na klienty úřadu, přesto 
se dvoudennímu uzavření neubrání-
me. Souvisí to třeba s přesunutím te-
lefonní ústředny a počítačové sítě ze 
současných prostor do nových,“ uvedl 
tajemník magistrátu města Jihlavy 
Lubomír Dohnal. „Klienty o přesunu 
informujeme už od počátku září pří-
mo na odboru,“ doplnil vedoucí od-
boru Jozef Labuda.

Budoucí pracoviště odboru soci-
álních věcí má nový vchod z Vrch-
lického ulice, který umožňuje vstup 

imobilních osob a je vybaven navi-
gačním systémem pro nevidomé, 
budova je vyšší o nástavbu jednoho 
podlaží, objekt je zateplen a má no-
vá okna. 

Před budovou bude dvanáct par-
kovacích míst pro klienty úřadu. 
Uvnitř jsou nové čekárny s vyvo-
lávacím systémem, pokladny, kan-
celáře, jednací místnost, sociální 
zařízení, výtah, přebudovaná je i 
původní velká úhelná kotelna. 

Rekonstrukce objektu včetně 
projektu, připojení sítí, odvodu do 
ekologického fondu, nákladů na 
dozor a bezpečnost práce a dalších 
položek vyjde celkem na 35 milio-
nů korun. Městu se podařilo od mi-
nisterstva pro místní rozvoj získat 
dotaci 8 milionů korun z progra-
mu podpory úprav bývalých vojen-
ských objektů k obecnímu využití 
a další více než jeden milion korun 
dotace na parkoviště. Dodavatelem 
rekonstrukce je společnost PSJ, a.s.
 -lm-

Odbor sociálních věcí se bude 
stěhovat 18. a 19. listopadu

ZATÍM ještě prázdná budova magistrátu na Vrchlického ulici je připravena na 
přestěhování odboru sociálních věcí magistrátu. Foto: Lubomír Maštera

NOVÉ zastávky MHD v Jihlavě umožňují zastavovat těsně u obrubníku, zpevněné 
podloží má zabránit vyjíždění kolejí. Foto: Lubomír Maštera

DĚTSKÉ hřiště na sídlišti Březinova je prázdné jen při špatném počasí, naopak 
při slunečných dnech je místem zastavení mnoha rodičů s dětmi.
 Foto: Lubomír Maštera
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené zně-
ní usnesení Zastupitelstva měs-
ta Jihlavy s omezeným rozsahem 
zpřístupňovaných osobních údajů 
- označené xxx).

Usnesení č. 445/10 - 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/2918/2010.

Usnesení č. 446/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí daru (312 ks stravenek 

Gastro Pass v celkové hodnotě 18 
720,- Kč) Středisku křesťanské po-
moci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 447/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
prominutí dluhu na poplatcích z 

prodlení k bytu č. 007, 1+1, Mlýn-
ská 394/34, Jihlava, xxxxxxx ve výši 
118 864,00 Kč ke dni 7.9.2010.

Usnesení č. 448/10 - 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 10 316 
Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 449/10 - 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, Křížová 33 ve výši 3 297 Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 450/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů v celkové výši 208 758 
Kč žadatelům:

Daniela Vyskočilová, Letní 301/21, 
Jihlava 14 250 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 54 600 Kč

Kotrba Robert, Ing. Kotrba Tomáš, 
Kotrbová Vlasta, Kosmákova 32

  Jihlava 7 800 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 19 110 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

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

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

kova 20, Jihlava 15 015 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 10 725 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  

5 843 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  

11 493 Kč
Společenství vlastníků jednotek 

obytného domu Štefánikovo nám. 
1974/1,  Jihlava  25 545 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava   
7 512 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 
4 290 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 
5 421 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  
7 967 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava   
5 791 Kč

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava  
5 791 Kč

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace s výše uvedenými žadateli č.j. 
MMJ/ORM/1668/2010 - MMJ/
ORM/1685/2010.

Usnesení č. 457/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace občanskému 

sdružení DUKLA Jihlava - mládež, 
Tolstého 1533/23, 586 01 Jihlava, 
IČ 70802769 ve výši 500 tis. Kč na 
úhradu nákladu na dopravu sportují-
cích a aktérů akce a

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - 

zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 
1347 Poplatek za provozovaný VHP 
a zvýšení výdajové části rozpočtu § 
3419 Tělovýchovná činnost - pří-
spěvky a transfery o 500 tis. Kč dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 459/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2010 o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povole-
né Ministerstvem fi nancí dle přílohy 
č.j. MMJ/EO/2870/2010.

Usnesení č. 460/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2010 o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povole-
né Ministerstvem fi nancí dle přílohy 
č.j. MMJ/EO/2882/2010.

Usnesení č. 461/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2010 o poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle přílohy č.j. 
MMJ/EO/2873/2010.

Usnesení č. 462/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhláš-

ku č. 5/2010 o místním poplat-
ku ze psů dle přílohy č.j. MMJ/
EO/2881/2010.

Usnesení č. 463/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

6/2010 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství dle pří-
lohy č.j. MMJ/OD/12835/2010, 
94676/2010/MMJ.

Usnesení č. 464/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

7/2010, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vznikajících na 
území statutárního města Jihlava a 
systém nakládání se stavebním od-
padem.

Usnesení č. 540/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 50 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č. 
11, na pozemku p.č. 83/1 - zastavěná 
plocha a nádvoří dle v katastru ne-
movitostí dosud nezapsaného GPL 
č. 5536-75/2010 pro k.ú. Jihlava, dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů, v platném znění a dle Pravidel 
pro prodej bytových jednotek ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy 
ze dne 18.12.2007 ve znění úprav ze 
dne 23.09.2008 a 16.12.2009, včetně 
příslušného spoluvlastnického podí-
lu na společných částech domu, pří-
slušenství dle prohlášení vlastníka 
a  pozemku p.č. 83/1 oprávněným 
nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy za cenu dle článku III. od-
stavec 2 uvedených pravidel za pod-
mínky ošetření trpění práva vstupu 
do II. podzemního podlaží pod do-
mem a trpění umístění tělesa veřej-
ného osvětlení na domě. 

Usnesení č. 541/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 598 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č. 
30 na pozemku p.č. 1469 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů, v platném znění a dle Pravidel 
pro prodej bytových jednotek ve 
vlastnictví statutárního města Jihla-
vy ze dne 18.12.2007 ve znění úprav 
z 23.09.2008 a 16.12.2009, včetně 
příslušného spoluvlastnického podí-
lu na společných částech domu, pří-
slušenství dle prohlášení vlastníka 
a pozemku p.č. 1469 a včetně lokál-
ního úseku chodeb II. podzemního 
podlaží přístupného z tohoto do-
mu za cenu dle článku III. odstavec 
2 uvedených pravidel, oprávněným 
nájemcům ke dni uzavření kupní 
smlouvy s podmínkou ošetření trpě-
ní umístění tělesa veřejného osvětle-
ní. 

Usnesení č. 542/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1244 v Jihlavě, ul. Matky Boží 
or.č. 24, který je nemovitou kulturní 
památkou, na pozemku p.č. 2684/1 
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 

a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav z 23.09.2008 a 
16.12.2009, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společ-
ných částech domu, příslušenství dle 
prohlášení vlastníka a pozemku p.č. 
2684/1 oprávněným nájemcům ke 
dni uzavření kupní smlouvy, za cenu 
dle článku III. odstavec 2 uvedených 
pravidel, a včetně pozemku p.č. 2685 
- zahrada v k.ú. Jihlava za cenu dle 
znaleckého posudku, za podmínky 
ošetření trpění práva vstupu do II. 
podzemního podlaží pod domem 

a  s ch v a l u j e
snížení dotace na opravy a údržbu 

společných částí domu Matky Boží 
24 vyplácené dle pravidel pro prodej 
bytových jednotek čl. VI. odst. 1 o 
částku 180.500 Kč. 

Usnesení č. 543/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mech č.p. 2939, 2940, 2941 v Jihla-
vě, ul. Lesní or.č. 2, 4, 6, na pozem-
cích p.č. 315, 316, 317 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Helenín, kte-
ré tvoří jeden celek, dle zákona č. 
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění a dle Pravidel pro 
prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy 
ze dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a z 16.12.2009, včetně 
příslušného spoluvlastnického podí-
lu na společných částech domu, pří-
slušenství dle prohlášení vlastníka a 
pozemků p.č. 315, 316 a 317 za cenu 
dle článku III. odstavec 1 uvedených 
pravidel, oprávněným nájemcům ke 
dni uzavření kupní smlouvy.

Usnesení č. 544/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 4 v Jihlavě, ul. Březinovy sady 
or.č. 21, na pozemku p.č. 15/1 - za-
stavěná plocha a nádvoří dle v kata-
stru nemovitostí dosud nezapsané-
ho GPL č. 5501-48/2010 pro k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav ze dne 23.09.2008 a 
16.12.2009, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných 
částech domu, příslušenství dle pro-
hlášení vlastníka (včetně opěrné zdi 
s oplocením) a  pozemku p.č. 15/1 
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy za cenu dle 
článku III. odstavec 2 uvedených 
pravidel a včetně pozemku p.č. 14 
- zahrada za cenu 500,- Kč/m2 a za 
podmínky ošetření práva přístupu 
a příjezdu po prodávaných pozem-
cích k hradbám na pozemku p.č. 12 a 
p.č. 13 v k.ú. Jihlava za účelem jejich 
údržby a oprav ve prospěch statutár-
ního města Jihlavy a práva přístupu a 
příjezdu ke stavbě na pozemku p.č. 
15/2 dle uvedeného GPL.

 (Pokračování na str. 22)

Zastupitelé schválili prodeje dalších bytů
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 7. 9. 2010
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Představujeme nové zastupitele města
Novým zvoleným zastupitelům města jsme položili dvě otázky:
1. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své 

práci městského zastupitele?
2. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?
V níže uvedeném přehledu zveřejňujeme jejich odpovědi tak, jak jsme je 

obdrželi. -lm-

František Červenec, ODS, 56 let 
1. Protože jsem ekonom, chtěl bych se věnovat hlavně 

ekonomickým problémům města. Nadále chci pracovat 
ve fi nančním výboru a v majetkové komisi. Chci spolupra-
covat při tvorbě rozpočtu města a dohlížet na jeho vyrov-
nanost. Budu se podílet na privatizaci domů, bytů a neby-
tových prostor, které se i nadále budou nabízet k prodeji 
jejich současným nájemcům.

2. Nejvíce mě trápí postupné zadlužování města. Dluh 
města zatím není nijak dramatický, ale další připravované 
akce by mohly zadlužení dramaticky zvýšit. Je mi jasné, že 
se město nemůže chovat jako podnikatelský subjekt, ale 
přece jenom těch investic, které po dokončení přináší další 
náklady, již začíná být na Jihlavu hodně. Takže dotace ano, 
ale rozmyslit si jejich použití.

Ing. Josef Daněk, KSČM, 51 let
1. Při své práci v zastupitelstvu chci klást důraz přede-

vším na ochranu životního prostředí. Nejde mi přitom 
„jen“ o ochranu přírody ve městě a znečišťování ovzduší a 
vod průmyslovými podniky, ale například i o zásahy do do-
pravní obslužnosti města, o novou výstavbu a další oblasti. 
Myslím, že v rámci rozhodovacích procesů na této úrovni je 
mnoho situací, kdy lze uplatnit tento úhel pohledu. 

2. V současné době mne nejvíce trápí situace, která nastala 
po zdražení městské dopravy. Cena za cestu z jednoho kon-
ce města na druhý, s jedním přestupem a zpět, která se vy-
šplhala na hodnotu 64,- Kč, a v případě nákupu jízdenek u 
řidiče dokonce na 84,- Kč, je naprosto neúnosná a také ne-
smyslná. A to, že lze použít levnější bezhotovostní platbu či 
jízdenku na krátkou jízdu, na tom nic nezmění. Tyto ceno-
vé úpravy tak vedou k nižšímu využívání MHD. A úměrně 
k tomu pak k mnohem větší zátěži životního prostředí indi-
viduální dopravou. Jako bonus navíc pak město musí ještě 
řešit problémy s parkováním. 

Lubomír Drápela, KSČM, 57 let
1. Co se týče rozvoje města Jihlavy, chtěl bych se jako no-

vý zastupitel z Helenína věnovat této části města i dalším 
příměstským obcím.

2. Jako problémové věci nás trápí složitý systém MHD a 
jsme pro zavedení přijatelnější ceny jízdenek.

Zlepšení občanské vybavenosti v příměstských obcích.
Oprava vozovek po vybudované kanalizaci.
Nové úspornější venkovní osvětlení.
Pravidelný úklid v parku alespoň tak, jak ho zajišťují služ-

by SMJ ve městě.
Zlepšení spolupráce zástupců vedení radnice v jednáních 

s osadními výbory. 

Erich Janderka, ODS, 60 let
1. Nejvíc bych se chtěl věnovat problematice vodovodů 

a kanalizací, kde již je náprava více než nutná, a následné 
opravě chodníků a komunikací, kde je stav rovněž neutě-
šený. Rovněž se budu snažit o dokončení vystoupení města 
Jihlavy se SVaKu.

2. Kanalizace a velký vodovodní projekt, kde není již té-
měř dva roky dokončené výběrové řízení.

 (Pokračování na str. 10)

MUDr. Zdeněk Faltus, ODS, 53 let
1. a 2. Chtěl bych se věnovat problematice  zdravotnictví, 

kultuře, kvalitě  života (což je široký pojem, vím).

Renata Fehérová, ODS, 43 let
1. V popředí mého zájmu jako ženy a matky jsou volno-

časové aktivity a sportovní vyžití mládeže, zajištění dostat-
ku volných míst v mateřských školkách. S těmito problémy 
se na mě jako zastupitelku obracelo velké množství našich 
občanů. Dalšími problémovými oblastmi je optimální doře-
šení oprav kanalizací, revitalizace sídlišť s rozšířením parko-
vacích míst ve městě, prodloužení městské dopravy na ulici 
Vrchlického, rozvoj příměstských částí, otázka rekonstruk-
ce zimního stadionu a hledání strategického partnera pro 
Duklu, snížení počtu hracích automatů.

2. Nechci upřednostňovat žádný z těchto problémů, pro-
tože z pohledu občana má každý problém jinou důležitost. 
Přála bych si plynulé a postupné řešení problémů, které zá-

leží na novém zastupitelstvu a vyrovnaném rozpočtu města Jihlavy pro zkva-
litnění života v našem městě.

Ing. Martin Fiala, TOP 09, 59 let
1. Ve své práci zastupitele se chci věnovat zejména proble-

matice fi nancování projektů a hospodaření města.
2. Osobně mě nejvíce trápí nakládání s veřejnými pro-

středky, proto bych se chtěl zaměřit na kategorii nákladů, 
a to nejen nákladů města, ale i jím zřízených a vlastněných 
organizací.

MUDr. Miroslav Havlík, TOP 09, 46 let 
1. Během mého působení v městském zastupitelstvu bych 

rád  svoji pozornost obrátil na problematiku dopravy v kraj-
ském městě. S tím souvisí dobudování obchvatu krajského 
města a řešení parkovacích míst pro automobily. Rovněž 
nejsem lhostejný k realizaci oddychových zón pro matky s 
děti, seniory a vůbec celou veřejnost.

Nemohu se smířit s budovou Prioru na náměstí, která 
hyzdí celé historické jádro. Je to problém, který se diskutuje 
několik volebních období. 

Dobudování zázemí šaten a sociálních zařízení pro atlety. 
Rozvíjení prostor pro volnočasové aktivity, jelikož dle stu-
die amerického vědce 1 dolar investovaný do sportu ušetří 
4 dolary ve zdravotnictví.

Chtěl bych v neposlední řadě sblížit spolupráci Magistrá-
tu města Jihlavy se Zdravotnickou záchrannou službou kra-
je Vysočina.

2. Všechny výše uvedené okolnosti.

Marek Hovorka, TOP 09, 30 let
1. Chci, aby Jihlava byla městem, které ví, co chce, které 

má svůj sen, za kterým si jde. Vrstev je několik a jsou stejně 
důležité: od vize, jak má vypadat Masarykovo náměstí přes 
model podpory kulturní scény v celém průřezu aktivit míst-
ních spolků a sdružení po snahu promýšlet místní dopravu 
jako ekologickou a obyvatelům Jihlavy co nejvstřícnější. 

2. Důležitá je vize. Ta musí na jedné straně vyrůstat ze 
současných potřeb, zároveň si ale má klást vysoké cíle. Chci, 
aby se Jihlava poměřovala jen s těmi nejlepšími městy. Aby-
chom si „tady se mi líbí“ neříkali na cestách v zahraničí, ale 
přímo u nás doma. Je důležité si uvědomit, že to neděláme 
pro jiné, pro turisty nebo pro byznys, ale sami pro sebe. 

Ing. Bc. Martin Hyský, ČSSD, 35 let
1. Chtěl bych se věnovat rozvoji města obecně a s ním 

související problematice získávání peněz, zejména z dotač-
ních titulů Evropské unie, neboť k tomu mám při své sou-
časné práci nejblíže. To ovšem neznamená, že bychom měli 
realizovat projekty jenom a pouze proto, že jsme na ně do-
stali výraznou dotaci. 

2. Tato odpověď úzce souvisí s odpovědí na tu první, je to 
zejména infrastruktura města a dále nevyhovující stav síd-
lišť.

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, ČSSD, 59 let
1. Hospodaření města a městských společností, rozvoj 

školství, podpora žádoucích aktivit dětí a mládeže (včetně 
vytváření příležitostí a zázemí), rekonstrukce a budování 
nové kanalizace a vodovodu.

2. Udržení vyrovnaného rozpočtu města, spolupráce s 
podnikatelskou sférou, nedostatek míst ve školkách, sni-
žující se provozní rozpočty základních škol, které omezují 
modernizaci práce škol sprejerství, vandalismus, nedostatek 
příležitostí pro vhodné trávení volného času (kluby a pod.), 
problém se zřizovatelskou funkcí Domu dětí a mládeže, fi -
nancování sportu a kultury problémy s realizací projektu, 
hrozba ztráty dotace.
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Představujeme nové zastupitele města
(Pokračování ze str. 8)

PhDr. Zdeněk Jaroš, ČSSD, 69 let
1. Dokončení rozpracovaných záměrů a investic, městská 

doprava, oblast kultury v nejširším slova smyslu, podpora 
tzv. malých sportů, hokejová hala.

2. Absence některých základních dokumentů rozvoje 
města, vzhled jihlavských ulic, nedostatečná podpora a fi -
nanční zajištění kultury ve městě, revitalizace sídlišť (Krá-
lovský vršek).

Ing. Vladislav Jiroušek, Krásná Jihlava, 67 let
1. Rozvoji zoologické zahrady, především nákupu a rekon-

strukci továrny Modeta.
2. Oživení centra města a omezení počtu heren.

Ing. Josef Kodet, KDU-ČSL, 57 let
1. Rád bych se nadále věnoval dopravní problematice. Zde 

je nutné se zabývat řešením parkovacích míst, a to nejen ve 
středu města,  kde je situace s parkováním velmi kompli-
kovaná.  Dále je nutné věnovat zvýšenou pozornost rekon-
strukcím stávajících chodníků a vozovek.  Velmi důležité 
pro Jihlavu je dobudování obchvatu od výpadovky na Zno-
jmo až po dálniční přivaděč do Velkého Beranova. V MHD 
je potřeba dokončit obměnu vozového parku a zabývat se 
změnou vedení  některých linek. K tomu je nutné zreali-
zovat prodloužení  trolejového vedení po nové části ulice 
Vrchlického do Horního Kosova.

2. V dopravě je asi v Jihlavě v současné době největší pro-
blém parkování a technický stav některých chodníků a vo-
zovek. Důležité je i dobudování obchvatu, což by ale ne-
měla být investice budovaná z rozpočtu města. Zde bude 
nutná spolupráce mezi městem, krajem a státem.

Ing. Milan Kolář, Krásná Jihlava, 57 let
1. Za prvé bych moc rád pěkně poděkoval za to obrovské 

množství preferencí, které jsem získal. Moc mě to těší!
Mně voliči vzkázali, že se mám s chutí a nadšením pustit 

do všech těch kulturních akcí, městských slavností a spole-
čenských událostí, které mám v Jihlavě na svědomí a které 
Jihlavě stále tolik chybí.

2. Trápí mě, že Jihlava má stále pověst nekulturního měs-
ta a napadá mě, že s tím samozřejmě musí souviset i to, že 
se velké strany domluvily na svých politických zájmech a 
vzkazy voličů a názory nás obyčejných lidí je příliš netrápí. 
V životě to není poprvé, co mě napadá, že by bylo lepší se z 
Jihlavy odstěhovat, ale nebojte! Ještě nějaké síly za kultur-
nější Jihlavu mám.

MVDr. Božena Kremláčková, KSČM, 55 let
1. Doufám, že nám bude v tomto zastupitelstvu umožně-

no pracovat i v komisích MěR. Ráda bych se věnovala so-
ciální problematice, kterou bude vzhledem ke krizi a jejím 
důsledkům na celou společnost určitě nutné řešit. Současně 
bych ráda pokračovala v práci kontrolního výboru MěZ. Sa-
mozřejmě se neodříkám žádné práce, protože mohu využít 
svých zkušeností „služebně staršího zastupitele“.

2. Určitě budeme muset řešit domy zvláštního určení 
(DPS), aby se po plánovaném zdražení nájemného nestaly 
pro potřebné nedostupnými. Taktéž příspěvky směřované 
do neziskové sféry je třeba rozdělit spravedlivě. Abych měla  
co nejvíce informací pro rozhodování, je třeba znát organi-
zace i výsledky kontrol jejich práce.

Martin Málek, ODS, 43 let
1. Protože jsem zaměstnaný jako tiskový mluvčí SMJ, 

tak mám asi nejblíže k činnostem, kterými se zabývá naše 
společnost. To znamená, že bych i nadále chtěl pracovat 
zejména na zlepšení a reálném řešení dopravní situace v 
Jihlavě. Ať už je to špatný stav některých silnic a chodní-
ků, nedostatečný počet parkovacích míst atd. Také by se 
mi líbilo vyřešit sjezd z přivaděče směrem od Pelhřimova 
k Vodnímu ráji a nákupní zóně. Dalším tématem je systém 
nakládání s odpady. Ať už se jedná o třídění, nové sběrné 
dvory, ale také o rozšíření skládky nebo jinou likvidaci od-
padů. Bohužel ať se nám to líbí nebo ne, její kapacita se 
pomalu, ale jistě naplňuje a odpady lidé produkují a pro-
dukovat stále budou. Nadále mojí prioritou také zůstává 
podpora sportovním klubům, zejména pracujících s mlá-
deží, a důrazně podotýkám, nejen sportu vrcholového, i 
když jak hokejisté, tak fotbalisté mají své místo v krajském 
městě. Nesmíme také zapomenout na naše nejmenší a no-
vé zařízení pro ně, což je další mateřská škola. Také bych 
přivítal doladění MHD pro cestující, zejména její odbavo-
vací systém a možnost využívat kartu i v jiných zařízeních 
např. (bazény, zoo a další). Určitě by se mohl vylepšit i 
úklid města, takže těch úkolů, tak aby se občanům v Jihla-
vě dobře a šťastně žilo, je před námi stále hodně v mnoha 
oblastech.

2. Špatný stav kanalizací v krajském městě a například i 
to, že spousta kilometrů kanalizace je v „majetku“ takzva-
ného neznámého vlastníka. Dalším problém je ovzduší ve 
městě, protože si myslím, že společnost Kronospan nedělá 
všechno pro to, aby se lidem dýchalo dobře a vzduch byl 
čistý. Stačí si jen poslechnout názory lidí například z loka-
lity Bedřichov, jak to (ne)funguje.

MVDr. Přemysl Novák, ODS, 40 let
1. Rozvoj města (kvalitní územní plán, investiční akce, 

zlepšování infrastruktury atd...), kvalita a zlepšování život-
ního prostředí (profesně k tomu mám blízko).

2. Místy nevyhovující infrastruktura (kanalizace, vodo-
vody, komunikace, chodníky, parkovací místa), některé dle 
mého úsudku zbytečné předražené investice, jinde naopak 
nedostatečné.

Mgr. Jana Nováková Hotařová, ČSSD, 46 let
1. Chtěla bych se podílet na práci v oblasti volnočasových 

aktivit dětí a mládeže a v oblasti rozvoje sportovišť města, 
na kterých budou moci občané Jihlavy rozvíjet pohybové 
aktivity.

2. Mezi důležité problémy z těchto oblastí bych zahrnula 
výstavbu haly u atletického stadionu. Výborné by bylo, kdy-
by se podařilo zrealizovat projekt „ Lyžařské Jihlavsko“. 

Věra Podhorská, TOP 09, 58 let
1. Při mé práci v městském zastupitelstvu se chci podrob-

ně věnovat fi nancování kultury a neprofesionálního sportu 
v návaznosti na efektivní využití příjmů rozpočtu města.

2. Nejvíce mě trápí složitost a hlavně vyúčtování přiděle-
ných prostředků a mylný názor, že kulturu, ať už je komerč-
ní či nekomerční, lze v Jihlavě realizovat bez dotací, stejně 
jako se sportovní kluby a jednoty neobejdou bez dotací na 
údržbu sportovních zařízení.

Bc. Lenka Rokosová, ČSSD,  41 let
1. Podrobněji bych se chtěla věnovat otázkám v oblasti 

předškolního vzdělávání, a to zejména docílení dostatečné-
ho počtu míst pro děti v mateřských školách popř. jeslích. 
Budu také podporovat aktivity v oblasti sportu a  dalších 
zájmových aktivit, které vedou k vyplnění volného času dě-
tí a mládeže. 

2. Osobně mě nejvíce trápí nedostatek míst pro děti v ma-
teřských školách. 

 (Pokračování na str. 21)

Eva Krpálková, ODS, 54 let
1. V minulém období jsem pracovala v kulturní komisi a 

ráda bych v „kulturní oblasti“ pokračovala. Velké možnosti 
vidím ve spolupráci města s Hospodářskou komorou, která 
zastupuje jihlavské podnikatele.

Podnikatelé nechtějí vstupovat aktivně do politiky, ale 
chtějí nabídnout své zkušenosti ze svého podnikání městu. 
Nabízejí své zkušenosti, nápady a rady v určitých oborech, 
bylo by škoda jejich znalosti nevyužít.

2. Problémů je celá řada, ale mám-li říci jen jeden, tak je to snad pokřivová-
ní tržního vztahu v kultuře. Dotovat kulturu ano, ale na činnost, nebo přispí-
vat pořadatelům na ztrátovost akce, vždy však vybírat vstupné. Je chybou ko-
nat pořady za městské peníze zdarma, protože tím podrážím další pořadatele, 
kteří příspěvek od města nedostanou.
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Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pohřební službu a krematori-
um v Jihlavě, rozšířily kapacitu vsypové loučky. 

Nová vsypová loučka má kapacitu  2688 míst a zatravnění bude realizováno 
až na jaře příštího roku. Po roční údržbě trávníku by měla být využívána celá 
plocha od jara roku 2012. SMJ předpokládají, že právě v tomto čase bude s 
největší pravděpodobností naplněna kapacita stávající loučky.

Celé vybudování nové vsypové loučky vyšlo na 470.000,-Kč. Současná ka-
pacita loučky z roku 1996  je 594 míst a bude tak zaplněna po 14 letech. Prv-
ní vsyp se uskutečnil v květnu roku 1998.

Kapacita nové vsypové loučky by měla krajskému městu Jihlava stačit při 
současném počtu úmrtí a uzavíraných smluv na 40 až 50 let. -lm-

Nová vsypová loučka 
v areálu krematoria

Dobrovolní hasiči z Jihlavy - Písto-
va se konečně dočkali dlouho oče-
kávané přístavby hasičské zbrojnice. 

Přístavba zbrojnice zahrnuje nový 
hlavní vstup, sociální zařízení, pří-
ruční sklad pro hasičský materiál a 
v rámci stavebních prací bude pro-
vedena i oprava stávající garáže. Dů-
vodem rozšíření zázemí byla potře-
ba většího prostoru pro skladování 
techniky (kalová čerpadla, motoro-
vé pily a další) a materiálu potřeb-
ného k zásahům. 

Nemovitost se také používá k ve-
řejným účelům, jako jsou např. vol-
by nebo veřejné schůze příměstské 
části. 

Přístavba hasičské zbrojnice v Pís-
tově je zaplacena z rozpočtu města 
Jihlavy, částka je 511.296 korun bez 
DPH. 

JSDH Pístov sdružuje 27 hasičů, 
z toho 13 v zásahové jednotce, kte-
rá se kromě činnosti v obci aktivně 
zapojuje i v dalších částech města 
Jihlavy, například při odčerpává-
ní vody po vydatných deštích ne-
bo pomáhala při likvidaci následků 
sněhových kalamit. 

„Opravu a rozšíření prostor hasič-
ské zbrojnice chceme udělat příští rok 
také v části města Heroltice. Důvody 
jsou podobné jako v Pístově – nevy-
hovující technický stav a nedostatečná 
velikost budovy,“ popsal další záměry 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 
„Po dokončení opravy v Herolticích 
budou všechny objekty užívané dob-
rovolnými hasiči v Jihlavě v pořádku. 

PŘESTŘIŽENÍM pásky slavnostně otevřeli novou zbrojnici pístovských dobrovolných hasičů primátor města Jaroslav Vy-
mazal a náměstek primátora Josef Kodet. Foto: archiv MMJ

Hasiči v Pístově mají větší zbrojnici

Při kontrolní akci pořádané ve spo-
lupráci s Policií ČR byl zadržen řidič 
vozidla, který jezdil po Křižíkově ulici 
s vypnutým osvětlením vozidla. „Ná-
slednou kontrolou bylo zjištěno, že řidič 
se před jízdou posilnil alkoholickým ná-
pojem a má v krvi 1,59 promile alkoho-
lu,“ řekl zástupce ředitele městské poli-
cie Stanislav Maštera. 

Na ulici Srázná byl zadržen mladík, 
který zde skákal po karoseriích zapar-
kovaných vozidel. Na základě oznáme-
ní byl na ulici Žižkova zadržen mladík, 
který ve společnosti dvou spolupacha-
telů sprejoval na zastávku MHD.  

Na základě oznámení sousedů za-

jišťovali strážníci první pomoc muži, 
který neodpovídal na zvonění a klepá-
ní na dveře. Od rodinných příslušníků 
ale bylo zjištěno, že musí být doma. 
Po přivolání hasičů a otevření bytu 
byl muž nalezen ve špatném zdravot-
ním stavu, sedící v rohu místnosti. Na 
místo přivolaný lékař RZS mu posky-
tl první pomoc a muž byl převezen do 
lékařského zařízení.

Při běžné kontrolní činnosti bylo 
zadrženo pět osob, po kterých bylo 
policií vyhlášeno celostátní pátrání, a 
dvě osoby byly z důvodu podnapilosti 
předány na protialkoholní záchytnou 
stanici. -lm-

Skákal po autech

Základní škola v Jungmannově ulici 
v Jihlavě připravuje svoje žáky mimo 
jiné na další vzdělávání v oblasti za-
hradnických učebních oborů. Škola je 
už od loňského září zapojena do tříle-
tého projektu Praktická environmen-
tální výuka. Ten je zaměřen na rozví-
jení poznatků a dovedností žáků školy 
v oblasti péče o rostliny, ať již domácí, 
nebo okrasné. 

„Věříme, že projekt zvýší šance našich 
žáků na úspěšnou přípravu pro budoucí 
pracovní uplatnění v zahradnických pro-
fesích a posílí jejich konkurenceschopnost 
při vstupu na trh práce,“ uvedla ředitel-

ka školy Božena Kučerová. 
V rámci projektu už byla zřízena in-

teraktivní učebna a minizahradnictví 
v budově školy a také pozemek a ar-
boretum. V interaktivní učebně si žáci 
osvojí teoretické poznatky, v miniza-
hradnictví drobné zahradní práce, ve 
venkovních učebnách  zvládnou běžné 
zahradnické práce.

Projekt OP VK Praktická environ-
mentální výuka je spolufi nancován 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České re-
publiky. Ukončení projektu je pláno-
váno na 30. 6 . 2012. -lm-  

ZÁKLADNÍ škola Jungmannova připravuje své žáky mimo jiné na zahradnické 
obory. Foto: archiv MMJ

„Zelená“ ZŠ Jungmannova

Nicméně pak budeme muset praco-
vat na zlepšování vybavení,“ doplnil 
starosta Okresního sdružení hasičů 
Jihlava Jiří Bláha.

Zázemí a vybavení pro dobrovol-

né hasiče v Jihlavě se v uplynulých 
několika letech podařilo významně 
zlepšit. 

Nákladem 11,5 milionu korun 
město Jihlava opravilo a rozšířilo 

zbrojnici na Sokolovské ulici, kam 
se podařilo od HZS kraje Vysoči-
na získat i cisternu, pro dobrovolné 
hasiče ve Zborné město získalo te-
rénní vozidlo. -lm-
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Jihlava bude obezřetnější při vyplá-
cení náhrad za úrazy na chodnících v 
majetku města. S platností tzv. chod-
níkového zákona se počet žádostí o 
náhradu z obvyklých šesti až osmi 
případů ročně zvýšil v roce 2010 na 
75 případů! 

Dosud město téměř ve všech pří-
padech poškozené osoby odškod-
nilo, po nových zkušenostech a po 
dohodě s pojišťovnou se podmínky 
pro přiznání náhrad zpřísňují. „Neu-
píráme nikomu nárok na odškodnění, 
pokud škodu utrpěl. Nelze ale vyplácet 
odškodné za úrazy, které se nestaly, ne-

bo byly nahlášeny jako úrazy na chod-
níku města, ale staly se jinde. Úřad to 
bude důsledně prověřovat,“ uvedl k té-
matu primátor Jaroslav Vymazal.

Vhodné bude, aby poškozený měl 
svědka události. Tím může být oči-
tý svědek, přivolaný policista nebo 
osoba ze záchranky, která na místě 
události poskytovala pomoc, vhod-
né je mít i lékařskou zprávu. „Pokud 
se v žádostech o odškodnění opakují 
stále stejná jména, nebo se v seznamu 
objevují jména tří čtyř lidí z jedné ro-
diny, pak je důslednější prověřování na 
místě,“ řekl Ján Tinka, vedoucí odbo-

Náhrady za úrazy na chodnících 
se budou prověřovat

Odkládání biologicky rozložitelné-
ho odpadu do popelnic a do kontej-
nerů na směsný komunální odpad je 
porušením obecně závazné vyhlášky 
č.  7/2010, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vznikajících na 
území statutárního města Jihlava a 
systém nakládání se stavebním od-
padem. Porušení vyhlášky města je 
klasifi kováno jako přestupek podle 
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích a může za něj být uložena 
pokuta do 30 000,-. 

Odpad z údržby zahrad, jako je 
posekaná tráva, větve, listí atd., mů-
že každý kompostovat na svém po-
zemku a vzniklý kompost následně 
využít. Další možností je tento od-
pad odvést do kompostárny v areálu 
skládky Henčov, kde je pro občany 
města Jihlavy možnost odložit biolo-
gicky rozložitelný odpad zdarma. Na 
podporu domácího kompostování 
poskytuje město dřevěné komposté-
ry za zvýhodněnou cenu 150,- Kč. O 
kompostér si lze zažádat na odboru 
životního prostředí Magistrátu měs-
ta Jihlavy.  -lm-

Černé skládky pod pokutou

ZAHRÁDKÁŘI na ulici U Hřbitova naházeli kompost do popelnice SMJ.
 Foto: archiv MMJ

ru dopravy, který požadavky zpraco-
vává. 

Doporučuje se také pořídit foto-
grafi e z místa události a neodkládat 
podání požadavku na odškodnění. 
„Správce komunikací si dlouhodobě 
vede velmi podrobné záznamy o počasí 
a provedené údržbě, systém GPS velmi 
přesně zaznamenává čas a místo pohy-
bu vozidel údržby. Nezřídka se úřední 
a meteorologické záznamy zcela roz-
cházejí s tím, co hlásí poškozené oso-
by,“ poznamenal ještě Ján Tinka. 

Údržba se provádí na zmírnění ná-
sledků počasí, nezajišťuje úplné od-
stranění vlhkosti, sněhu nebo ledu. 

Chodec by se ve svém zájmu měl 
přizpůsobit počasí, lodičky nebo po-
lobotky bez vzorku nejsou vhodnou 
obuví pro pohyb ulicemi v době sně-
žení nebo náledí.  

Jihlava se pro případy požadavků 
na odškodnění pojišťuje. Pod jednou 
pojistkou (cca 100 tisíc korun roč-
ně) jsou nejen úrazy na chodnících, 
ale také například události způso-
bené pádem větví či rampouchů či 
z budov města, ale i případné škody 
při přepravě a manipulaci s penězi a 
pod. Pro zimní údržbu komunika-
cí ve městě je v rozpočtu připravena 
částka 12 milionů korun. -lm-

HEJTMAN OLOMOUCKÉHO kraje poděkoval jihlavským hasičům za pomoc 
při povodních.  Repro: archiv MMJ

Obě kašny na jihlavském Masary-
kově náměstí už jsou připraveny na 
zimu. Jsou na nich položeny a upev-
něny dřevěné kuželovité kryty, které 
zabraňují vhazování odpadků a chrá-
ní kašny i nedávno nainstalované 
refl ektory. Jako obrácené kornouty 
vypadaly kryty kašen možná už před 
staletími. Město se k jejich užívání 
vrátilo v roce 2008 na kašně Neptun 
v horní části náměstí a v roce 2009 
na kašně Amfi trité v dolní částí ná-
městí. „Inspirací byly dobové fotogra-
fi e a malby, na které radnici upozorni-
li občané města. Staronové kryty plní 
svůj účel, dobře vypadají a památková 
péče nic nenamítá,“ zhodnotil primá-
tor Jaroslav Vymazal. -lm-

Jihlavské kašny jsou
připraveny na zimu
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Představujeme nové zastupitele města
(Dokončení ze str. 21)

Ing. Ladislav Zadražil, KSČM, 61 let
1. Čtenář, který nemá černobílé vidění, se s naším progra-

mem jistě seznámil, a volební výsledek neumožňuje prove-
dení výrazných změn. Proto v následujícím období budu 
alespoň mírnit dopady současných asociálních opatření. 
Bude nutné budovat předškolní zařízení, která se před dva-
ceti lety houfně rušila a dnes v nich máme úřady, sekreta-
riáty stran nebo redakce. Na pořádek se musí dbát nejen v 
Jihlavě, ale i v příměstských čtvrtích. Je nutné zlepšení ná-
vaznosti MHD pro cestující do práce. Samozřejmostí pro 
mne je její zlevnění a pro občany nad 70 let přeprava zdar-
ma bez jakýchkoliv karet. A v neposlední řadě ekologie, 
abychom nezapadli pod odpadky produkovanými konzum-
ní společností.

2. Nejde ani tak o to, co trápí mne, ale naše občany. Při-
chází zima. Budou nás na sídlišti opět dvacet kroků od pa-
nelákového vchodu vítat tabulky „V zimě se neudržuje“? 
Má to být dokreslení současné naprosto neutěšené situace 
(růst nájmů, nákladů na vzdělání, poplatků ve zdravotnic-
tví, další si občan bezděčně denně doplňuje sám), že po 
jednadvaceti letech cesty do Evropy jsme se octli někde na 
Aljašce nebo na Sibiři?

Zastupitelé schválili prodeje dalších bytů

Ing. Vratislav Výborný, ČSSD, 57 let
1. Dokončení vodohospodářského projektu, „zlidštění“ 

MHD, víceúčelová sportovně-kulturní hala. 
2. Řešení parkování.

Jan Dršata, ODS, 46 let
1. Vzhledem k mé stavební profesi bych se chtěl zajímat 

o rozvoj města, územní plánování a s tím související infra-
strukturu.

2. V čem vidím největší problém? V podmínkách pro pod-
nikatele a živnostníky a v bezpečnosti a ochraně práv obča-
nů.

Mgr. Stanislava Prokešová, ČSSD, 65 let
1. Byla bych ráda, aby  Jihlava byla čistým a bezpečným 

městem a Jihlavanům se zde dobře žilo. Chtěla bych se po-
dílet na řešení největších jihlavským problémů. Zajímá mě 
oblast školství a sportu a také bych měla zájem se účastnit 
zpracování dlouhodobého plánu rozvoje města. 

2. Jako velký problém vidím parkování ve městě, stav sil-
nic a chodníků,  udržování čistoty, nápisy sprejerů na bu-
dovách. Budu se snažit podpořit vznik dalších sportovních 
zařízení, hřišť, ledových ploch pro děti a mládež, kde by 
mohly sportovat.

Ing. Jaroslav Vymazal, ODS, 55 let
1. Zaměřím se především na ekonomiku a rozvoj města. 

Prioritou je určitě oblast dopravy, a to počínaje parková-
ním, odlehčovacími komunikacemi, dalším prodloužením 
obchvatu a napojeními na něj, přes dopravní terminál a 
MHD až po nové koridory pro pěší a cyklisty. Hodlám se 
věnovat dořešení problému vodovodů a kanalizací, které 
jsou bezpodmínečné nejen pro rozvoj, ale vůbec pro fungo-
vání a spravování města. Bez opravené nebo nové kanaliza-
ce nemá smysl provádět například úpravy  vozovek a chod-
níků (např. ul. Brněnská, Kollárova, atd.), nebo budování 
nových ulic.  

2. Nejvíce mě trápí stav vodovodů a kanalizací. Bohužel se 
nepodařilo zrealizovat velký vodohospodářský projekt, kte-
rý mohl špatný stav především kanalizací výrazně zlepšit. 
Nestalo se tak vinou města, které není nositelem projektu a 
které přesto vyvinulo a vyvíjí velké úsilí směřující k realizaci 
tohoto projektu.

(Pokračování ze str. 6)

Usnesení č. 545/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:

- bytové jednotky č. 1447/8 v domě 
č.p. 1447 v Jihlavě, ul. Kollárova or.č. 
18 na pozemku p.č. 5105/5 v k.ú. Jih-
lava

- bytové jednotky č. 390/16 v domě 
č.p. 390 v Jihlavě, Horním Kosově ul. 
Jarní or.č. 7 na pozemku p.č. 1150 v 
k.ú. Horní Kosov

- bytové jednotky č. 396/15 v domě 
č.p. 396 v Jihlavě, Horním Kosově ul. 
Jarní or.č. 19 na pozemku p.č. 1148/1 
v k.ú. Horní Kosov

v souladu s  Pravidly pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze 
dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu, příslušen-
ství dle prohlášení vlastníka a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušného do-
mu, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1. 

Usnesení č. 546/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

prodej bytové jednotky v domě, kde 
došlo v minulosti k prodeji bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění, a 
to:

- bytové jednotky č. 2512/1 v domě 
č.p. 2512 v Jihlavě, ul. Mošnova or.č. 
23, 25 na pozemku p.č. 1747/3 v k.ú. 
Jihlava

v souladu s  Pravidly pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze 
dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a pří-
slušném pozemku a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušného do-
mu, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1 a včetně ide-
álního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 589/8222 na pozemku p.č. 
1747/2 - ostatní plocha v k.ú. Jihlava 
za cenu 500,- Kč/m2, a za podmínky 
ošetření závazku zrušit septik a napo-
jit kanalizaci domu na kanalizační řad 
do 1 roku od umožnění napojení.

Usnesení č. 547/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytové jednotky v domě, kde 

došlo v minulosti k prodeji bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění, a 
to:

- bytové jednotky č. 84/1 v domě 

č.p. 84 v Jihlavě, ul. Hluboká or.č. 20 
na pozemku p.č. 121 v k.ú. Jihlava

v souladu s  Pravidly pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze 
dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a pří-
slušném pozemku a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušného do-
mu, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1 a včetně ideál-
ního spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 543/8086 na pozemku p.č. 122 
- ostatní plocha v k.ú. Jihlava za cenu 
500 Kč/m2. 

             
Usnesení č. 548/10 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech převod bytové 
jednotky č. 3559/12 v budově č.p. 
3557, 3558, 3559, 3560 v Jihlavě, ul. 
Sokolovská or.č. 29, 29a, 31, 33 na 
pozemcích st. p.č. 619, st. p.č. 620, 
st. p.č. 621, st. p.č. 622, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Bedřichov u 
Jihlavy, včetně součástí a příslušen-
ství dle prohlášení vlastníka a včetně 
příslušného spoluvlastnického podí-
lu v rozsahu 329/28435 na společ-
ných částech domu, příslušenství, 
uvedených pozemcích a  kanalizač-

ních a vodovodních přípojkách ve 
smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou uvede-
ného domu, xxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 695.000 Kč s povinností pro 
kupující uhradit společně a nerozdíl-
ně náklady spojené s převodem ne-
movitosti dle podmínek výběrového 
řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 549/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech převod bytové 
jednotky č. 390/28 v budově č.p. 
390 v Jihlavě - Horním Kosově, ul. 
Jarní or.č. 7 na pozemku p.č. 1150 
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Horní Kosov, včetně součástí a pří-
slušenství dle prohlášení vlastníka a 
včetně příslušného spoluvlastnické-
ho podílu v rozsahu 692/21967 na 
společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou uvede-
ného domu, xxxxxxx za kupní cenu 
celkem 710.000 Kč s povinností pro 
kupujícího uhradit náklady spojené 
s převodem nemovitosti dle podmí-
nek výběrového řízení ze dne 11. 08. 
2010. (Pokračování na str. 23)
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Zastupitelé schválili prodeje dalších bytů
(Pokračování ze str. 22)

Usnesení č. 550/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných by-

tových jednotek ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v privatizova-
ných domech převod bytové jednotky 
č. 390/12 v budově č.p. 390 v Jihlavě 
- Horním Kosově, ul. Jarní or.č. 7 na 
pozemku p.č. 1150 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Horní Kosov, včetně 
součástí a příslušenství dle prohlá-
šení vlastníka a včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu v rozsahu 
692/21967 na společných částech 
domu, příslušenství, uvedeném po-
zemku a kanalizačních a vodovod-
ních přípojkách ve smyslu zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích, a včetně zůstatku fi nančních 
prostředků spojených se správou a 
údržbou uvedeného domu, xxxxxxx 
za kupní cenu celkem 700.000 Kč s 
povinností pro kupujícího uhradit 
náklady spojené s převodem nemovi-
tosti dle podmínek výběrového řízení 
ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 551/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privati-
zovaných domech převod bytové jed-
notky č. 2819/4 v budově č.p. 2818, 
2819, 2820, 2821 v Jihlavě, ul. Bratří 
Čapků or.č. 31, 33, 35, 37 na pozem-
cích p.č. 3779/72, 3779/73, 3779/74, 
3779/75, vše zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava, včetně součástí a 

příslušenství dle prohlášení vlastníka 
a včetně příslušného spoluvlastnic-
kého podílu v rozsahu 27/2689 na 
společných částech domu, příslušen-
ství, uvedených pozemcích a  kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou uvede-
ného domu, xxxxxxx za kupní cenu 
celkem 850.000 Kč s povinností pro 
kupujícího uhradit náklady spojené s 
převodem nemovitosti dle podmínek 
výběrového řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 552/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných by-

tových jednotek ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v privatizova-
ných domech převod bytové jednotky 
č. 4205/3 v budově č.p. 4205 v Jihla-
vě, ul. Na Kopci or.č. 24 na pozemku 
p.č. 5318/14 - zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava, včetně součástí a 
příslušenství dle prohlášení vlastníka 
a včetně příslušného spoluvlastnic-
kého podílu v rozsahu 289/23220 
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a  kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včet-
ně zůstatku fi nančních prostředků 
spojených se správou a údržbou uve-
deného domu, xxxxxxx do SJM, za 
kupní cenu celkem 470.000 Kč s po-
vinností pro kupující uhradit náklady 
spojené s převodem nemovitosti dle 
podmínek výběrového řízení ze dne 
11.08.2010.

Usnesení č. 553/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privati-
zovaných domech převod bytové jed-
notky č. 1433/2 v budově č.p. 1433 v 
Jihlavě, ul. Chlumova or.č. 11 na po-
zemku p.č. 2940 - zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Jihlava, včetně součástí 
a příslušenství dle prohlášení vlastní-
ka a včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu v rozsahu 264/8253 
na společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a  kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včet-
ně zůstatku fi nančních prostředků 
spojených se správou a údržbou uve-
deného domu, xxxxxxxx do SJM, za 
kupní cenu celkem 285.000 Kč s po-
vinností pro kupující uhradit náklady 
spojené s převodem nemovitosti dle 
podmínek výběrového řízení ze dne 
11.08.2010.

Usnesení č. 554/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech převod bytové 
jednotky č. 396/19 v budově č.p. 396 
v Jihlavě - Horním Kosově, ul. Jarní 
or.č. 19 na pozemku p.č. 1148/1 - za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní 
Kosov, včetně součástí a příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 

v rozsahu 6892/223371 na společ-
ných částech domu, příslušenství, 
uvedeném pozemku a kanalizačních 
a vodovodních přípojkách ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích, a včetně zůstat-
ku fi nančních prostředků spojených 
se správou a údržbou uvedeného do-
mu, xxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
710.000 Kč s povinností pro kupují-
cího uhradit náklady spojené s převo-
dem nemovitosti dle podmínek výbě-
rového řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 555/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej nebytových 

prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž do-
šlo k prodeji jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, převod 
nebytové jednotky č. 1570/9 v budo-
vě č.p. 1570 v Jihlavě, tř. Legionářů 
or.č. 7 na pozemku p.č. 3262 - zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
včetně součástí a příslušenství dle 
prohlášení vlastníka a včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu v roz-
sahu 4313/63279 na společných čás-
tech domu, příslušenství, opěrné zdi, 
uvedeném pozemku a  kanalizačních 
a vodovodních přípojkách ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích, a včetně zůstat-
ku fi nančních prostředků spojených 
se správou a údržbou uvedeného do-
mu, xxxxxxxx za kupní cenu celkem 
279.500 Kč s povinností pro kupující 
uhradit náklady spojené s převodem 
nemovitosti dle podmínek výběrové-
ho řízení ze dne 11.08.2010.  

 (Pokračování na str. 24)
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Usnesení č. 556/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle Pravidel pro prodej nebytových 

prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž do-
šlo k prodeji jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, převod 
nebytové jednotky č. 1289/19 v 1. 
NP domu č.p. 1289 v Jihlavě, ul. Hu-
sova or.č. 23 na pozemku p.č. 2736/1 
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu ve výši 1500/132741 
na společných částech domu, uvede-
ném pozemku a dále na pozemku p.č. 
2737/6 - ostatní plocha, manipulační 
plocha v k.ú. Jihlava, příslušenství, a 
kanalizačních a vodovodních přípoj-
kách ve smyslu zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, do 
vlastnictví xxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 65.000 Kč.

Usnesení č. 557/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej nebytových 

prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž do-
šlo k prodeji jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, převod 
nebytové jednotky č. 1713/4 v budo-
vě č.p. 1713 v Jihlavě, ul. Svatopluka 
Čecha or.č. 12 na pozemku p.č. 3482 
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Jihlava, včetně součástí a příslušen-
ství dle prohlášení vlastníka a včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 4200/39749 na společných 
částech domu, příslušenství, pozem-
cích p.č. 3482 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, p.č. 3483 - zahrada, p.č. 3484 - 
zahrada v k.ú. Jihlava a  kanalizačních 
a vodovodních přípojkách ve smyslu 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích, a včetně zůstat-
ku fi nančních prostředků spojených 

se správou a údržbou uvedeného do-
mu, xxxxxxx do SJM, za kupní cenu 
celkem 185.000 Kč s povinností pro 
kupující uhradit náklady spojené s 
převodem nemovitosti dle podmínek 
výběrového řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 564/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
plán společných zařízení pro kom-

plexní pozemkové úpravy v katast-
rálním území Pančava na základě § 9  
odst. 9 z.č. 139/2002 Sb., v platném 
znění,  dle přílohy č.1.

Usnesení č. 583/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
přípravu odkupu areálu MODETA 

STYLE - Jihlava, Březinova 441/2, 
Jihlava s využitím pro rozšíření ZOO 
Jihlava a

u k l á d á

Majetkovému odboru, Odboru roz-
voje města a Ekonomickému odboru 
projednat s vlastníkem areálu pod-
mínky odkupu a připravit návrh kup-
ní smlouvy pro Zastupitelstvo města 
Jihlavy.

Usnesení č. 584/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
smlouvu o spolupráci mezi městy 

Jihlava (Česká republika) a Užhorod 
(Ukrajina) dle přílohy.

Usnesení č. 585/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
o d v o l á v á
člena osadního výboru pana Ing. 

Milana Chudobu, xxxxxxxxx a to na 
základě jeho vlastní žádosti.

Provede: T 
Termín: 2010-09-30
Usnesení č. 586/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
o d v o l á v á
z funkce předsedy osadního výboru 

a zároveň jako člena osadního výboru 
pana Petra Prosche, xxxxxxxxxxxxxx,

dále  o d v o l á v á 
člena osadního výboru pana MUDr. 

Jana Brychtu, xxxxxxxxx
u r č u j e
nového člena osadního výboru pana 

Vojtěcha Fialu, xxxxxxxx
a zároveň ho  v o l í
předsedou osadního výboru v Popi-

cích
a dále  u r č u j e
nové členy osadního výboru:
paní Martu Nagyovou, xxxxxxxx
pana Jana Chmila, xxxxxxx
pana Karla Kiesslinga, xxxxxxxxxx

Usnesení č. 587/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
průběžnou zprávu o stavu projek-

tu z Fondu soudržnosti číslo CCI 
2005/CZ/16/C/PE/003 „Rekon-
strukce stávajících a výstavba nových 
stok a zajištění množství a jakosti 
pitné vody v regionu jihlavsko“.

Usnesení č. 588/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o zavedení elektronické-

ho odbavovacího systému ve vozi-
dlech MHD v Jihlavě.

Usnesení č. 589/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
informace o zpracování koncesní-

ho projektu „Optimalizace parková-
ní v Jihlavě včetně výstavby parkova-
cího domu“.

Provede: ORM
Termín: 2010-12-31

Usnesení č. 590/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o ukončení přípravy pro-

jektu „Vědeckotechnologický park 
Jihlava 2“ a ukončení smlouvy o 
partnerství mezi krajem Vysočinou, 
statutárním městem Jihlava, Vyso-
kou školou polytechnickou Jihlava, 
Akademií věd ČR, Technickou uni-
verzitou v Liberci, Univerzitou Pa-
lackého Olomouc a Vysokým uče-
ním technickým v Brně uzavřené 
dne 22. 9. 2008.

 (Pokračování na str. 25)
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Usnesení č. 591/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejno-

správní kontroly na místě u spo-
lečnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., 
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, 
IČ 25514750 dle přílohy č.j. MM-
J/T/857/2010, JID 65121/2010/
MMJ a u k l á d á

společnosti HC Dukla Jihlava, 
s.r.o. (dále jen „HC Dukla Jihlava“), 
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, odvod neoprávněně zadr-
žené částky ve výši 354 350 Kč do 
rozpočtu města s povinností zapla-

tit penále ve výši 1 promile denně z 
neoprávněně zadržených prostřed-
ků ve lhůtě do 30.9.2010.

Provede: HC Dukla Jihlava
Termín: 2010-09-30 EO

Usnesení č. 592/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí penále ve výši 1 ‰ 

denně z neoprávněně zadržených 
prostředků ve výši 

354.350 Kč společnosti HC 
Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava dle přílohy č.j. 
MMJ/MO/2233/2010, JID: 
101280/2010/MMJ a s ch v a l u j e

způsob úhrady neoprávněně za-
držených prostředků na základě 
splátkového kalendáře dle přílohy 
č.j. MMJ/MO/2233/2010, JID: 

101280/2010/MMJ dohodou o 
splátkách.

Provede: EO
Termín: 2010-09-30

Usnesení č. 593/10 - 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 sdružení Ob-
čanské sdružení Mahler 2000-Spo-
lečnost Gustava Mahlera, se sídlem 
Jaromírova 48, 128 00 Praha 2, IČ 
70106673 dle přílohy č.j. MM-
J/T/855/2010, JID: 64777/2010/
MMJ.

Usnesení č. 594/10 - 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 AlternativaPro, U Studně 
291/7, 586 05 Jihlava, IČ 26637863 
dle přílohy JID: 75775/2010/
MMJ, č.j. MMJ/T/1045/2010.

Usnesení č. 595/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Zprávu Kontrolního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy o kont-
role plnění usnesení Zastupitelstva 
města Jihlavy a Rady města Jihlavy, 
jejichž plnění přešlo z roku 2009 do 
roku 2010.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

RNDr. Petr Pospíchal
náměstek primátora

(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 - ozn. xxx).

Usnesení č. 608/10 - 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. 86.300 Kč

z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

14.300 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 5.400 Kč
- pro oddíl juda 17.000 Kč
- pro oddíl národní házené 
12.300 Kč
- pro oddíl fl orbalu 10.900 Kč
- pro oddíl hokejbalu 16.300 Kč
- pro oddíl zápasu ŘŘ a VS 
6.200 Kč
- pro oddíl karate   3.900 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS, 

Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 
obč. sdr. 55.800 Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě, Tyršova 1565/12, Jihlava, obč.sdr. 
74.400 Kč

z toho:
- pro oddíl všestrannosti 62.800 Kč
- pro oddíl juda 11.600 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov, Sokolovská 4656/122c,Jihla-
va, obč.sdr. 123.300 Kč

z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky  

5.400 Kč
- pro oddíl sportovní gymnastiky 

6.500 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 2.500 Kč
- pro oddíl šachu  3.500 Kč
- pro oddíl tenisu 2.800 Kč
- pro oddíl turistiky 900 Kč
- pro oddíl volejbalu  8.600 Kč

- pro oddíl všestrannosti 35.000 Kč
- pro oddíl akrobatického RnR 

8.200 Kč
- pro oddíl baseballu  7.300 Kč
- pro oddíl Euroteam 10.300 Kč
- pro oddíl sportovního tance  

7.100 Kč
- pro oddíl mažoretek  1.500 Kč
- pro oddíl kopané 18.600 Kč
- pro oddíl nohejbalu   900 Kč
- pro oddíl akrobatické gymnastiky 

4.200 Kč
Finanční podpora u všech subjektů 

je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře rozhodčích, sčitatelů, 
porotců, moderátorů, lékařský a ve-
terinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, na dopravu a cestovné sportu-
jících a aktérů, náklady na ubytování 
rozhodčích, sportovců a aktérů, ná-
klady na technické zajištění činnosti 
(doprava techniky), náklady na pro-
pagaci, materiál, kancelářské potře-
by, drobné ceny, odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů (poštovné, telefon, fax, 
internet), na startovné a vklady do 
soutěží, na prokazatelné a měřitelné 
náklady na energie.

Usnesení č. 609/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Výkonnostní sport 
- sportovní sezóna 2008/2009“ sub-
jektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, obč.sdr. 121.400 Kč
z toho:
- pro oddíl hokejbalu 84.800 Kč
- pro oddíl národní házené 
25.800 Kč
- pro oddíl boxu 10.800 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., 

Evžena Rošického 2684/6, Jihlava 
107.400 Kč

Školní sportovní klub Demlova 
Jihlava, o.s., Demlova 4178/32, Jih-
lava 95.400 Kč

Občanské sdružení „ATLETI-
KA “, E. Rošického 2684/6, Jihlava  
73.200 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-
va, obč. sdr. 65.900 Kč

z toho:
- pro oddíl kopané 55.300 Kč
- pro oddíl šachu  2.800 Kč
- pro oddíl baseballu 4.500 Kč
- pro oddíl tenisu  3.300 Kč
Florbalová škola Jihlava, Sluneč-

ní 191/35, Jihlava, Horní Kosov, 
obč.sdr.  59.200 Kč

Jednotlivci:
Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 

Rošického 2684/6, Jihlava, obč. sdr.  
62.900 Kč

Finanční podpora u všech subjektů 
je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře rozhodčích, sčitatelů, po-
rotců, lékařský a veterinární dozor 
na akcích, pronájmy prostor, apara-
tury, počítačové techniky, na dopra-
vu a cestovné sportujících a aktérů, 
náklady na ubytování rozhodčích, 
sportovců a aktérů, náklady na tech-
nické zajištění činnosti, náklady na 
propagaci, materiál, kancelářské po-
třeby, drobné ceny, odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů, na startovné a vklady 
do soutěží, na prokazatelné a měři-
telné náklady na energie.

Usnesení č. 610/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Výkonnostní sport 
- sportovní sezóna 2008/2009“ sub-
jektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, Jihlava, obč.sdr. 68.000 Kč
z toho:
- pro oddíl hokejbalu 47.900 Kč
- pro oddíl národní házené 
14.600 Kč
- pro oddíl boxu 5.500 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. 

Rošického 2684/6, Jihlava 60.800 

Kč
Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o.s., Demlova 4178/32, Jih-
lava  54.000 Kč

Finanční podpora u všech subjektů 
je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský a vete-
rinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, na dopravu a cestovné sportu-
jících a aktérů, náklady na ubytování 
rozhodčích, sportovců a aktérů, ná-
klady na technické zajištění činnos-
ti náklady na propagaci, materiál, 
kancelářské potřeby, drobné ceny, 
odměny (nikoliv fi nanční), diplo-
my, na prokazatelné služby spojů, 
na startovné a vklady do soutěží, na 
prokazatelné a měřitelné náklady na 
energie.

Usnesení č. 611/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace společnosti 

Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčko-
va 64, Jihlava, IČ 60727772 ve výši 
100 tis. Kč na úhradu mzdových ná-
kladů spojených s provozem areálu 
Amfi teátru v Jihlavě na IV. čtvrtletí 
2010 a  

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- převod částky 100 tis. Kč z rezervy 
běžných výdajů § 6409 Ostatní čin-
nosti na poskytnutí dotace.

Usnesení č. 612/10 - 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, Kolárova 30 ve výši 18 131 
Kč dle zdůvodnění.

(Redakčně kráceno)

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

RNDr. Petr Pospíchal
náměstek primátora

Zastupitelé města rozdělili dotace
Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 5. 10. 2010
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JIHLAVA – Ta zpráva bude téma-
tem k diskusi mezi fanoušky FC 
Vysočina ještě dlouho po skončení 
podzimu. Trenér Luboš Urban byl 
odvolán od hlavního mužstva. Spo-
lu s ním skončil jeho asistent Dani-
el Šmejkal. Novým koučem byl do 
konce první poloviny sezony jmeno-
ván Josef Vrzáček.

Jihlavané remizovali ve 13. ko-
le (15. října) na domácí půdě 1:1 s 
Mostem, když inkasovali vyrovná-
vající branku v posledních vteřinách 
hry. V neděli zasedlo představenstvo 
a rozhodlo se Urbana odvolat. O 
trenérově funkci informoval klub v 
pondělí.

„Rozhodli jsme se, ve spolupráci se 
sportovním úsekem, učinit tento krok 
po důkladné analýze a vyhodnocení al-
ternativních variant. Uvědomujeme si 
vážnost situace. Tento krok potvrzuje 
odhodlání celého klubu splnit náš spo-
lečný cíl,“ řekl předseda představen-
stva Jiří Pech.

Důvod změny na trenérské židli 
vedení neoznámilo. Podle vyjádření 
tiskového mluvčího Miroslava Fukse 
tak učiní po skončení podzimu. „Prý 
chtěli dát mužstvu impuls. Nevěřím, že 
rozhodli na základě inkasované branky 
v poslední minutě. Nejvíce mi vadí, že 
jsem se nemohl hájit. Rozhodli o mně 
beze mě. Mají na to právo, ale mně se 
to nelíbí. Přijde mi to nefér,“ podělil se 
Luboš Urban o své pocity.

Nyní již bývalému šéfovi áčka zřej-
mě “zlomily vaz“ špatné výsledky a 
výkony mužstva. Ve třinácti kolech 
získala jeho družina pouhé tři body. 
Bilanci si vylepšila až pod taktovkou 
Josefa Vrzáčka, když zvítězila 2:3 v 
Hlučíně.

Sám Vrzáček, převelený k A-týmu 
od třetiligové juniorky, nechtěl svůj 
nástup na lavičku komentovat. „Do-

LUBOŠ URBAN na jihlavské lavičce dokoučoval. „Nyní si chvíli odpočinu. Byl jsem dlouho v zápřahu, takže se potřebuji 
dát dohromady. A budu čekat. Zvážím každou nabídku. Vím, co chci, a co ne.“  Foto: Michal Boček

Urban si sbalil kufry. Nahradil ho Vrzáček

Prvoligoví hokejisté nejslavnějšího 
klubu v historii Československa dě-
lají od začátku sezony 2010/11 svým 
fanouškům a příznivcům radost.

Po dvanácti odehraných kolech 
(do uzávěrky vydání Novin jihlavské 
radnice 26. října – pozn. redakce) se 
svěřenci trenérů Petra Vlka a Patrika 
Augusty usadili na třetím místě pr-
voligové tabulky. 

V úvodním zápase nového soutěž-
ního ročníku se na ledě Horáckého 
zimního stadionu představil 15. září 
houževnatý celek z Berouna. Dukla 
po dobrém výkonu vyhrála - 4:0 a 
gólman Řehoř si připsal hned na za-
čátku sezony čisté konto.

O tři dny později zajížděli hrá-
či Dukly k venkovnímu utkání do 
Hradce Králové. Zde jim velmi 
dobře vyšla první třetina, v níž si 
vytvořili dvoubrankový náskok, ale 
domácí v průběhu hry vyrovnali. 
Bod navíc po výhře - 4:3 po samo-
statných nájezdech získali hradečtí 
hokejisté.

Ke druhému domácímu zápasu 
přijel do Jihlavy 22. září celek Vrch-
labí. Hosté šli v průběhu utkání do 
vedení 1:2, ale domácím se podaři-

lo otočit výsledek na 4:2. Vrchlabí 
ještě snížilo, ale poslední slovo mě-
la Dukla a pečetila výsledek na ko-
nečných - 5:3.

Zkoušku připravenosti na novou 
sezonu absolvovali hokejisté Dukly 
v sobotu 25. září na ledě aspiranta 
na postup do extraligy v Ústí nad 
Labem. Na severu Čech se hrálo 
dlouho bez branek. Po bezbranko-
vé první části začaly padat góly až 
v polovině utkání. Po remízovém 
stavu 2:2 po dvou třetinách přidal 
ve třetí části jihlavský útočník Pitu-
le jeden gól a Dukla se vracela z Ús-
tí s cennými třemi body – 2:3.

O čtyři dny později přijel na HZS 
druhý aspirant na postup do extra-
ligy, celek Chomutova. V pohled-
ném utkání Dukla pokaždé vedla, 
ale zkušený celek hostů vždy doká-
zal brankově odpovědět. Po šede-
sáti minutách základní hrací doby 
a pětiminutovém nastavení svítil na 
časomíře nerozhodný stav 4:4. V sa-
mostatných nájezdech přidal bod 
navíc pro Duklu Padělek – 5:4 sn.

První říjnovou sobotu hrála Dukla 
na ledě znojemských Orlů. Po dvou 
třetinách byl stav vyrovnaný 1:1. Ve 

třetí třetině se domácí ujali vedení a 
třetí branku vsítili do prázdné bran-
ky – 3:1.

Ve středu 6. října hrál v Jihlavě ce-
lek Tábora. Hostům se během dvou 
minut na přelomu první desetimi-
nutovky podařilo dvakrát překonat 
gólmana Řehoře a poté se začali 
věnovat bránění. Dukla sice ve 44. 
minutě snížila, ale vyrovnat se jí do 
konce utkání nepodařilo – 1:2. 

O tři dny později se hrálo opět 
v Jihlavě a Dukla hostila Benátky 
nad Jizerou. Hosté se zaměřili ze-
jména na obrannou hru, která ho-
kejistům Dukly nevyhovovala. Ještě 
v 52. minutě byl stav nerozhodný 
2:2, ale poté se prosadil Michal 
Jeslínek, který svou druhou trefou 
v zápase zařídil pro celek z Vysoči-
ny tři body – 3:2.

Od středy 13. října čekal jihlavské 
hokejisty třídílný seriál zápasů na 
stadionech soupeřů. Prvním ven-
kovním soupeřem byl Dukle nová-
ček z Písku. Ten podal houževnatý 
výkon a po první třetině vedl 1:0. 
Jenže síla hokejistů v dresech s jež-
kem na prsou se projevila ve dvou 
následných třetinách. Díky třem 

trefám do černého získala Dukla pl-
ný bodový zisk – 1:3.

Druhým venkovním zastavením 
bylo 16. října utkání v Olomouci. 
V pikantním duelu dvou bývalých 
trenérů Olomouce Petra Fialy a Pe-
tra Vlka nemělo ani jedno mužstvo 
po základní hrací době a po pro-
dloužení navrch. O bodu navíc se 
po úspěšných samostatných nájez-
dech radovali svěřenci kouče Vlka 
z Vysočiny, když byl jediným úspěš-
ným střelcem Padělek – 2:3 sn.

Do třetice si jela Dukla pro body 
do Chrudimi, doposud nejslabšího 
celku prvoligové soutěže. Domácí 
se sice snažili průběh zápasu zdra-
matizovat, ale konečné vítězství 3:5 
patřilo Dukle.

V zatím posledním domácím utká-
ní před uzávěrkou vydání Novin 
jihlavské radnice přivítali hokejisté 
Jihlavy dalšího nováčka soutěže, Li-
toměřice. V jednoznačném průběhu 
zápasů domácí již vedli 4:0, ale ne-
šťastný vlastní gól obránce Šidlíka 
na konci druhé části zkazil brankáři 
Řehořovi čisté konto. Konečný vý-
sledek zněl jasně pro Duklu – 5:1. 
 -vš-

Hokejistům Dukly vyšel začátek sezony

mluvili jsme se, že nebudeme posky-
tovat žádné informace. Budu ctít naši 
dohodu. Nezlobte se.“

To naštvaný Luboš Urban byl sdíl-
nější.  „Pořád jsem to nevydýchal. Va-
dí mi to jako jihlavskému odchovanci 
i trenérovi. Kdyby vedení počkalo do 

konce podzimu, udělalo analýzu a pak 
mě vyhodilo, tak prosím… V Jihlavě se 
mi pracovalo dobře, chtěl jsem s ní bo-
jovat o postup do posledního kola...“ 

Podle svých slov doplatil na veli-
kášské představy vedení. „V “Bohem-
ce“ (předchozí Urbanovo působiště – 

pozn. red.) jsme piplali mužstvo čtyři 
roky, než si všechno sedlo, a postoupili 
jsme. Je potřeba koncepce, trpělivost a 
čas na práci. V Jihlavě se chce všechno 
hned. To je pitomost, tak to nefunguje. 
Vystřídali se tady čtyři trenéři a pořád 
nic.“ -cio-
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do 1. 11. 
POZNÁVEJ SE!
Interaktivní, zábavná a vzdělávací 

výstava – vhodná pro děti od 5 do 
99 let.

Dům kultury, Tolstého 2

do 7. 11. 
„40 LET CHKO ŽĎÁRSKÉ 
VRCHY“
Budova B – foyer.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 14. 11. 
SVĚT LOUTEK
Historie českého loutkového diva-

dla, ukázky divadelních loutek a ma-
rionet. Exponáty zapůjčeny z Mu-
zea loutkářských kultur v Chrudimi. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 20. 11. 
JAN SCHNEIDER 
A SKUPINA 4
(vernisáž výjimečně v pondělí)
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 26. 11. 
JINAČENÍ 2010
Výstava amatérských výtvarníků. 

Otevřeno denně od 15.00 – 18.00.
Klub Zacheus, Komenského 20

do 28. 11.  
„TA JIHLAVSKÁ, NAŠE 
DUKLA“ -  HOKEJOVÁ 
UNIVERZITA Z VYSOČINY
Výstava mapující více než pade-

sátiletou historii hokejového klubu 
Dukla Jihlava, představuje například 
dobové fotografi e, novinové výstřiž-
ky, dresy, medaile, odznaky, výstroje 
a výzbroje a mnoho dalšího z histo-
rie hokeje v Jihlavě 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 11. 
MOSTY A LÁVKY KRA JE 
VYSOČINA
Výstava bude doplněna o modely 

mostů zapůjčených z Muzea Velké 
Meziříčí. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 11. 
KRESBY KONÍ – MONIKA  
TOTHOVÁ, JIHLAVA
Nový vstupní areál - Výstavní míst-

nost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 11. 
VÝSTAVA AFRICKÝCH 
DŘEVĚNÝCH SKULPTUR 
ZE ZIMBABWE
Africká vesnice Matongo, areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 11. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA

Africká vesnice Matongo, škola.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 11. 
„STŘÍBRNÁ JIHLAVA“ 
Výstava Muzea Vysočiny Jihlava. 

Budova A.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 9. 12. 
„PRÁCE NA PAPÍŘE“
Kresby, objekty, knižní vazba. U 

příležitosti 470. výročí založení sta-
robylé papírny ve Starých Horách. 

Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24, ústředna tel. 567 

do 10. 12. 
EVA PROKOPCOVÁ 
– DOTEKY
Prstové kresby na papíře. Kurátor 

výstavy David Bartoň. Mott o: „ Vác-
lav Boštík maloval vznik vesmíru. 
Eva Prokopcová tento vesmír mapu-
je“.

Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 31. 12.
NITRA 
Stáž v rámci programu Leonardo 

da Vinci.
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb – ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2, Jihlava

listopad
MÍŠA BUTKOVÁ
Galerie Půda, Joštova 27

Všichni zájemci o problematiku 
úspor energie jsou zváni 30. listopa-
du na jihlavskou radnici. Od 9. ho-
diny  (8.30 registrace) zde proběhne 
školení o postupech při fi nancování 
energetických projektů a posuzová-
ní projektů z hlediska dlouhodobé-
ho rozvoje, součástí školení bude i 
workshop o možnostech regionu v 
oblasti úspor energie a decentrali-
zované energetiky se zaměřením na 
biomasu a sestavování energetických 
plánů v obcích. Školení probíhá 

v rámci projektu „Energetický ma-
nagement a decentralizovaná ener-
getika se zaměřením na biomasu 
v regionech“, podpořeného ze Stát-
ního zemědělského intervenčního 
fondu, do kterého se zapojilo i měs-
to Jihlava. Cílem je poskytnout zá-
kladní informace o úsporách energie 
a možnostech využití obnovitelných 
zdrojů energie ve vybraných měs-
tech a obcích České republiky. Bližší 
informace na telefonu 241 730 336 
nebo webu www.porsennaops.cz.

Informace k energetickým úsporám
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VELKÁ SCÉNA
1. 11. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář Kuba Kubikula chodil  

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec by-
lo všechno přece jen trochu jinak. 
Roztomilý příběh medvědáře a jeho 
medvěda neztratil ani po letech nic 
ze svého kouzla, moudrosti, osobi-
tosti a vtipu.

2. 11. v 17.00 
J. Heller:  HLAVA XXII 
Š /1/
Autorova vlastní divadelní dramati-

zace stejnojmenného románu, který 
byl též zfi lmován a přeložen do mno-
ha jazyků. Jedná se o dílo z doby 2. 
světové války, které patří k vrcholům 
moderní antimilitaristické satiry. Le-
tecká divize v Hlavě XXII je v pod-
statě miniaturním modelem jistého 
typu společnosti, který zdaleka ne-
ní vázán na válečný stav, ale existuje 
před ním i po něm, ba přímo určuje, 
jakou povahu bude mít mír. Pro své 
poselství postihující absurdní úděl 
jedince v takovém světě a naprosto 
svérázný humor, je tento text aktuál-
ní dodnes.

3. 11. v 17.00 
M. Uhde – M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.
Kouzlo tohoto příběhu po několi-

ka desítkách let upoutalo i prozaika 
a dramatika Milana Uhdeho, který 
napsal o Nikolovi divadelní hru „Ba-
lada pro banditu“. Spojením prvků 
minulosti a přítomnosti, dokumentu 
a mýtu, se příběh změnil v baladu o 
tom, jak věčný a silný je lidský sen o  
svobodě a štěstí.

4. 11. v 19.00 
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
L /2/
Konvenční salónní komedie o ba-

nální nevěře, ale tato situace je au-
torem dovedena až ad absurdum. 

Blazeované, znuděné postavy, které 
se ve hře pohybují, jakoby vypadly 
z dnešních bulvárních novin a ča-
sopisů, které hltavě sledují naši tzv. 
VIP společnost, v níž hlavní roli hrají 
masky, pod nimiž se jen stěží hledá 
skutečná tvář. Vážný problém nevěry 
je Chiarellim předložen jako fraška 
plná nečekaných situací a vtipného 
dialogu s dokonale propracovanými 
vztahy mezi jednotlivými postavami.

5. 11. v 19.00 
J. Heller:  HLAVA XXII 
C /1/

6. 11. v 19.00
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
B /2/

9. 11. v 19.00
F. Loewe – A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY 
mimo předpl.
H. Higgins, arogantní, nesnesitelný 

profesor fonetiky, se vsadí s přítelem 
Pickeringem, že naučí chudou pou-
liční prodavačku květin Elizu Doolit-
tlovou správně mluvit… Tento pří-
běh byl označen za nejlepší muzikál 
století a jeho popularitu ještě posílila 
fi lmová podoba z roku 1964, která 
získala osm Oscarů včetně ceny za 
režii i za vynikající herecké výkony.

10. 11. v 17.00 
M. Uhde – M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.

11. 11. od  08.00 - 16.00 
II. jihlavské sympozium porod-

ních asistentek 
zadáno

12. 11. v 19.30 Malá scéna
M. Waltari: ČARODĚJKA  
mimo předpl.
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?                  

13. 11. v 15.00  Malá scéna
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
mimo předpl.
Divadelní betlém  věnovaný  všem  

lidem  dobré  vůle, pro které stále 
ještě žije atmosféra  českých  Vánoc  
a  jejich neopakovatelných  lidových 
tradic. Příběh o narození Ježíška 
obohatí živý hudební doprovod a 
pěvecký sbor.

15. 11. v 9.00 a 10.30 
Malá scéna
V. Peška: 
POHÁDKA  O PALEČKOVI 
ANEB VĚŘTE NEVĚŘTE
mimo předpl.
Nové zpracování příběhu O Paleč-

kovi, kterého přinesla vrána, a i když 
je malý jako novorozeně a už ani víc 
nevyroste, je nesmírně pilný, chytrý 
a pracovitý. Právě pro tyto vlastnos-
ti ho čeká strastiplná pouť, počínají-
cí v temné brašně kupce, pokračující 
zajetím loupežníky a končící v krav-
ském žaludku. V pohádce jsou pou-
žity loutky.

Komenského 22

listopad 
“BARVÍNEK VYSTAVUJE”
Výtvarné práce dětí z ateliéru Bar-

vínek DNK – foyer
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

1. 11. – 30. 11.  
VLASTIMIL RA ŠKA  
– FOTOGRA FIE
Vernisáž: 1. 11. 2010 v 17.00 ho-

din.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 

1. 11. – 30. 12.  
PŘEHLÍDKA  SOUČASNÉ 
GRA FIKY
M+K galerie, Čajkovského 33

1. 11. – 12. 11.  
ZBRA NĚ POD KONTROLOU   
Výstava fotografi í Control Arms-

Amnesty International.
Městská knihovna, Hluboká 1, 
Jihlava

1. 11. – 30. 11.  
VÝSTAVA OBRA ZŮ 
PETRY BEZOVÉ
Café Etage, Masarykovo náměstí 39

2. 11. - 23. 11.
BARVY MEXIKA  
– COLORES DE MEXICO
Fotodokument Tomáše Hájka z 

poloostrova Yucatan. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55.

5. 11. – 28. 11. 
SKLO, KÁMEN, KERA MIKA 
4. 11. 2010 v 17.00 hod. verni-

sáž výstavy Výstava s mezinárodní 
účastí, která reprezentuje um a do-
vednosti výtvarníků pracujících se 
sklem, kamenem a keramikou.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

10. 11. – 12. 11. 
VÝSTAVA 
- KLUB DŮCHODCŮ
Městská knihovna, Hluboká 1, Jih-

lava

11. 11. – 31. 12.
HRY A KLAMY  
Interaktivní putovní výstava. Vy-

zkoušejte si své znalosti! Prověřte 
své smysly! Změřte rychlost svých 
reakcí! Zkrátka, přijďte se bavit a 
hrát si.

Oblastní galerie Vysočiny, Galerie 
Alternativa, budova Komenského 10

12. 11. – 23. 11.
„ČESKÁ ARMÁDA DOMA 
A VE SVĚTĚ ANEBO VÍTE, 
ŽE…“
O působení AČR při plnění úkolů 

doma i v zahraničních misích. Zve-
me Vás na tuto výstavu, jejímž úko-
lem je přiblížit práci našich vojáků 
civilní veřejnosti. Vernisáž výstavy 
se koná 11. 11. v 15.00 hodin v rám-
ci oslav Dne veteránů. Výstava bude 
otevřena od 12. – 23. 11. (mimo so-
bot, nedělí a svátků) vždy od 10.00 
do 16.00 hodin. 

Letecké historické centrum Karla 
Kutt elwaschera, Lazebnická 18

17. 11. – 30. 12.  
POCTA HUDBĚ GUSTAVA 
MAHLERA  II.
Prezentace děl současných umělců. 

Vernisáž 16. 11. 2010.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

24. 11. – 30. 12.  
PREZENTACE NOVÉ 
MONOGRA FIE OLDŘICHA 
KULHÁNKA  EX LIBRIS
M+K galerie, Čajkovského 33

25. 11. – do konce roku 2011
ŘEČ UMĚNÍ IV. - 1970 
– SOUČASNOST
Výstava autorů: Císařovský, S. Di-

viš, Nikl, Slavík, Wagner, Kokolia
25. 11 v 17.00 hod. vernisáž výsta-

vy 
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24 

15. 11. – 30. 11.  
„HASIČI“
Krajský úřad, Žižkova 57

26. 11. – 16. 1. 2011 
1+1+1=3
25. 11. v 17.00 hod. vernisáž výsta-

vy. 
Výstava autorů: Ovčáček, Šplíchal, 

Valoch
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24
  
29. 11. – 10. 12.  
NÁŠ TŘÍDNÍ BETLÉM
Soutěžní výstava. Třídní kolektivy 

některých jihlavských MŠ a ZŠ se 
budou ucházet o hlasy návštěvníků, 
kteří rozhodnou o pořadí soutěžních 
betlémů. Výstava bude otevřena den-
ně od 8.00 do 17.00, v dopoledních 
hodinách s programem pro školy, 
odpoledne pro veřejnost.

Centrum pro rodinu a sociální péči 
Vysočina, Komenského 20

3. 11. v 17.00 
S ERNESTEM EVROPOU  
Netradiční cyklopsí putování po 

evropských cyklostezkách – další 
setkání s Lucií Kovaříkovou a Mi-
chalem Jonem - cestopisná beseda s 
promítáním.

4. 11. v 16.30 
ZÁKULISÍ MÁCHOVA MÁJE 
aneb kdo byl pro a kdo proti. Další 

literární setkání se S. Mikulíkovou.

4. 11. v 17.00  
AYURVÉDA - PREVENCE 
NEMOCÍ  
Kurz - I. Georgievová.

8. 11. v 17.00  
MILITARISMUS NENÍ ŘEŠENÍ 
Přednáška + beseda + promítání s 

Milanem Štefanecem a Amnesty In-
ternational Jihlava.

11. 11. v 17.00  
ARTETERA PIE 
ANEB MALOVÁNÍM 
K SEBEPOZNÁNÍ 
Co všechno lze poznat na základě 

naší kresby s Mgr. Lucií Polákovou.

18. 11. v 16.30  
POLISTOPADOVÉ 
OBROZENÍ ANEB 
CO NA TO LITERA TURA ? 
Přijďte si oživit vzpomínky na to, 

co se dělo s českou literaturou po sa-
metové revoluci. A že se děly věci… 
další literární setkání se S. Mikulíko-
vou.

18. 11. v 17.00  
AYURVÉDA - STRA VA, 
ABY JÍDLO PŮSOBILO 
JAKO LÉK  
Kurz - I. Georgievová.

22. 11. v 16.30 
ČTĚTE UŠIMA 
Prezentace audioknih Tympanum  

s režisérem Janem Jiráňem (člen di-
vadla Ypsilon). 

22. 11. v 17.00 
Autorské čtení 
jihlavské spisovatelky 
BLANKY VALENOVÉ  
Pobočka Březinova.

25. 11. v 17.00  
AYURVÉDA -  PŘIROZENOST
Kurz I. Georgievová.
Městská knihovna, Hluboká 1
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Brněnská 29

Tolstého 2

1. 11. ve 20.00
LET’S DANCE 
3D USA 2010, širokoúhlá hudeb-

ní romance, titulky, cca 107 min. 
Osiřelý streetový tanečník Luke ži-
je na starém skladišti v New Yorku, 
které je rájem pro mladé tanečníky 
z celého světa. Hrají: Rick Malamb-
ri, Sharni Vinson, Alyson Stoner ad. 
Režie: Jon M. Chu. Přístupný. Vstup-
né 80 Kč. - E

2. – 3. 11. ve 20.00
LET’S DANCE 
- R

2. – 3. 11. v 19.30
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ČR 2010, komedie, cca 100 min. 

Chcete vědět, jestli je možné prolézt 
squashovou raketou? Kolik čtyřlístků 
musíte nasbírat, abyste překonali re-
kord? Kolik musíte sníst párků, abys-
te v tom byli nejlepší? A kam až se dá 
dojet na rotopedu? To vše zjistíte ve 
fi lmu Největší z Čechů. Hrají: Jaroslav 
Plesl, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek 
ad. Režie: Robert Sedláček. Přístupný 
od 12 let. Vstupné 75 Kč. – E

6. 11. od 8.00 
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ
Přebor kraje Vysočina mládeže 

v rapid šachu. Prezence 8.00-8.50 
hodin na DDM JI-Brněnská 46, ka-
tegorie H10-H16, D10-D16. Star-
tovné 40,-. Přihlášky do 1. 11. na 
widerlechner@centrum.cz

17. 11. v 9.00  
„DDM JIHLAVA CUP“
Turnaj ve stolním tenisu pro nere-

gistrované hráče. Začátek v 9.00 hod. 
v hale SK JI – stolní tenis, pod auto-
busovým nádražím (ul. K. Světlé). 
Kategorie do 11 let a 12-16 let. Star-
tovné 30,- Kč za hráče. Nutná pálka 
a vhodná obuv.

17. 11. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
V tělocvičně DDM JI, Brněnská 

29, od 9.00 hod. Pro žáky do 15 let. 
Startovné 30,-, přihlášky na DDM 
JI nebo na rychetsky@ddm.ji.cz do 
15.11.!

22. 11. v 16.00 
SOUTĚŽ MLADÝCH 
CHOVATELŮ
Od 16.00 hodin v DDM JI, Brněn-

ská 46. Test z různých oborů (akva-
ristika, teraristika a pod), praktic-
ké poznávání živočichů. Pro žáky 
ZŠ a odpov. gymnázií. Přihlášky 
do 18. 11. na tel. DDM JI nebo 
rychetsky@ddm.ji.cz.

19. 11. od 16.00 – 17.30 
BUBNOVÁNÍ
Dílna bubnování pro děti i dospělé 

je zaměřena na různé techniky bub-
nování, rytmy, improvizaci, procvi-
čení propojení mozku, prstů, dlaní…
Seznámíte se s rozličnými rytmický-
mi nástroji (jednotlivé druhy bubnů, 
džembé, zvonečky, rolničky). 

20. 11. od  9.00 – 11.30
FILCOVÁNÍ ZA MOKRA 
Velmi příjemná technika – práce s 

přírodním materiálem, který je už v 
ceně.

Každé liché pondělí 
16.00 – 17.00
MUZICÍROVÁNÍ
Hodina plná zpívání, tanečků, ale i 

trochu malování. Zazpíváme si pís-
ničky známé, ale naučíme se i písně 
méně známé. Zahrajeme si na nástro-
je – bubínek, činely, dřívka, triangl, 
rolničky, kastaněty, rumbakoule.

Každé sudé pondělí
16.00 – 17.00
TVOŘENÍČKO
Tvořeníčko je určeno pro děti od 

3 let. Zkoušíme různé techniky ma-
lování, kreslení, tiskání, stříhání, na-
vlékání, lepení, modelování… různé 
materiály papír, čtvrtky, látky, vlny, 
folie, hmoty, sklo… a vznikají nám 
ptáčci, berušky, motýlci, vázičky, 
svícny, trička, ale i krásné obrázky.

Komenského 20

4. 11. v 19.00 
Jean-Claude Islert: 
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÝ
Původní termín konání byl 27. 

Května. Již zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.  Ztřeštěná ko-
medie plná neskutečných zvratů a 
překvapení nenechá diváky ani na 
minutu vydechnout a hodně zaměst-
ná jejich bránice. Hrají: Petr Novot-
ný, Uršula Kluková, Klára Jandová, 
Petra Duspivová a Jaroslav Sypal. 

9. 11. v 19.00 
MARIE ROTT ROVÁ
Marie Rott rová vystoupí s kapelou 

Septet Plus Dalibora Kaprase a spe-
ciálního hostem – Jaroslavem Wy-
krentem. 

11. 11. v 19.30 
VIVALDIANNO 
– Jaroslav Svěcený – Michal Dvo-

řák 

Každý pátek
DISCOPARTY
Namixujte si DJ taneční večer pod-

le vašich přání.

6. 11. 
NIRVANA REVIVAL + M.A.T....

13. 11. 
VIGO

19. 11. 
PUNKS NOT DEAD FEST „15“
Rozpor (Oi!Punk Bratislava), Ile-

gality (Punk Topolčany), Th e Fial-
ky (Punk 77 Praha), Rapsod (Trash 
Punk Jihlava), Disbeatless (Crust 
Punk Jihlava)

20. 11. 
VYPSANÁ FIXA

27. 11. 
MAJOR MAJOR

HAVASPOL, Žižkova 15

6. 11. v 10.00 
POHÁDKY NEPOHÁDKY
Scénky, soutěže a písničky z pohá-

dek.       

13. 11. v 10.00 
JEŽEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Country show pro děti.     

20. 11. v 10.00 
NOTOVÁNÍ S JEŽKEM
Písničky a soutěže o zvířátkách.

27. 11. v 10.00 
JEŽEK VÁS BAVÍ 
Zábavné dopoledne.

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

6. 11. v 10.00 
TRA MPOTY KRÁLE 
BUMBÁCE
Pohádka BOBODIVADLA, ve kte-

ré si zahrají i děti.

20. 11. v 10.00 
PEJSEK A KOČIČKA  
POUŠTÍ DRA KA 
Divadlo Úsměv – Praha.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

4. 11. v 19.00 
ALTAJ – velehory v srdci Sibiře
Digitální diashow s Martinem Loe-

wem.

9. 11. v 19.00 
KA REL PLÍHAL 
Koncert známého písničkáře.

10. 11. v 8.30 a 10.00 
NÁVŠTĚVA V PEKLE 
Pohádka pro děti MŠ, ZŠ, hraje Di-

vadýlko KUBA Plzeň.

19. 11. v 19.00 
4TET: KONCERT –
 VERZE 2009

27. 11. v 10.00 
POPELKA 
Pohádkový příběh o Popelce v di-

vadelním sále DKO. 

28. 11. v 19.00 
Ondřej Havelka: PÍSNĚ 
KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ

16. 11. ve 14.00 
LIMONÁDOVÝ JOE 
Divadelní představení nejen pro 

pacienty PL, hrají studenti SŠOS v 
Jihlavě.

16. 11. v 17.00 
LIMONÁDOVÝ JOE 
Divadelní představení v režii Mí-

ly Andělové, hraje a pořádá  SŠOS v 
Jihlavě.

18. 11. v 19.30 
JOE ROBINSON 
Australský kytarový virtuos 

21. 11. v 15.00 
BYL JEDNOU JEDEN DRA K
Pohádka na motivy Nezbedných, 

pohádek v režii Kateřiny Nedomo-
vé, hraje Divadelní spolek Žďár nad 
Sázavou.

23. 11. v 18.00 
O LÉČITELSTVÍ A VĚCMI 
MEZI NEBEM A ZEMÍ, 
UKÁZKA  ENERGIÍ 
Působení léčitele biotronika Pet-

ra Davídka ze Žatce – přednáška ve 
Violce.

24. 11. v 19.00 
Claude Confortés: ŠAMPIONKY 
Hořkosladká komedie. Pořádá a 

hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava v re-
žii Petra Soumara.

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54

16. 11. v 10.00  Malá scéna
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
mimo předpl.

18. 11. v 10.00  Malá scéna
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
mimo předpl.

19. 11. v 19.00 
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
K /2/
Na začátku 12. století se anglický 

král Jindřich II. (Radek Brzoboha-
tý) a jeho manželka Eleonora (Ha-
na Maciuchová) musí rozhodnout, 
který z jejich tří synů bude vládnout. 
Eleonora je ochotna království roz-
dělit, král je ovšem proti a usiluje, 
aby království zůstalo jednotné. Blíží 
se zima, situace se vyostřuje, začíná 
nemilosrdná rodinná válka o trůn…     

20. 11. v 19.00
J. Goldman: LEV V ZIMĚ  
X /2/

22. 11. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

23. 11. v 10.00 Malá scéna
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
mimo předpl.

24. 11. v 10.00 Malá scéna
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
mimo předpl.

25. 11. v 19.00
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
F /2/

26. 11. v 17.00 
F. Loewe – A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY 
mimo předpl.

27. 11. v 19.00
J. Heller:  HLAVA XXII 
E /2/

29. 11. v 10.00 Malá scéna
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
mimo předpl.

30. 11. v 17.00
M. Uhde – M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.
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4. – 7. 11. v 17.30 a ve 20.00
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
USA 2010, širokoúhlé fantasy, čes-

ký dabing, cca 104 min. Čtyři náro-
dy, jeden osud. Hrají: Noah Ringer, 
Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Ra-
thbone ad. Režie: M. Night Shyama-
lan. Přístupný. Vstupné 80 Kč. - E

8. – 10. 11. v 17.30
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
- R

4. – 7. 11. v 19.30
SUBMARINO
Dánsko 2010, drama, titulky, cca 

110 min. Stačí udržet hlavu nad vo-
dou. Hrají: Jakob Cedergren, Peter 
Plaugborg, Patricia Schumann ad. 
Režie: Th omas Vinterberg. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné 75 Kč. - E

8. 11. ve 20.00
KA JÍNEK
ČR 2010, akční thriller, cca 118 

min. Akční thriller inspirovaný pří-
během Jiřího Kajínka, který je pova-
žován za prvního nájemného vraha v 
České republice. Hrají: Konstantin 
Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, 
Boguslaw Linda ad. Režie: Petr Jákl. 
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč. 
- E

9. – 10. 11. ve 20.00
KA JÍNEK
- R 

11. – 14. 11. v 17.30 a ve 20.00
SALT
USA 2010, širokoúhlý akční thril-

ler, titulky, cca 100 min. Jakožto 
agentka CIA složila Evelyn Salt ( Jo-
lie) přísahu povinnosti, cti a lásky k 
vlasti. Její loajalita se ale stane dů-
vodem řady otázek poté, co ji ruský 
přeběhlík obviní z toho, že je ruskou 
špionkou. Hrají: Angelina Jolie, Liev 
Schreiber, Chiwetel Ejiofor ad. Re-
žie: Phillip Noyce. Přístupný od 15 
let. Vstupné 80 Kč. - R

11. – 14. 11. v 19.30
GENERA CE 60
ČR 2010, dokument, cca 67 min. 

Po stopách osudu absolventu praž-
ské jaderné průmyslovky. Hrají: Juraj 
Martínek, František Svátek, Veroni-
ka Borecká ad. Režie: Peter Hledík. 
Přístupný. Vstupné 70 Kč. - E

15. 11. v 17.30 a 20.00
DÁL NEŽ SE ZDÁLO
USA 2010, romantická komedie, 

titulky, cca 103 min. Navzdory roz-
dílným pobřežím, opatrným kamará-
dům a rodině a několika nečekaným 
pokušením tenhle pár možná našel 
něco jako lásku a s pomocí textovek, 
„sextovek“ a nočních hovorů, možná 
tu vzdálenost překonají. Hrají: Drew 
Barrymore, Justin Long, Charlie Day 
ad. Režie: Nanett e Burstein. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné 80 Kč. - E

16. – 17. 11. v 17.30 a 20.00
DÁL NEŽ SE ZDÁLO
- R

16. – 17. 11. v 19.30
THE DOORS 
- WHEN YOU’RE STRA NGE
USA 2010, širokoúhlý dokument, 

titulky, cca 86 min. Celovečerní 
rockový dokumentární fi lm. Hrají: 

Jim Morrison, Raye Manzarek, Rob-
by Krieger, Johnny Densmor. Vy-
práví: Johnny Depp. Scénář a režie: 
Tom DiCillo. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 75 Kč. - E

18. – 21. 11. v 17.30 a 20.00
ROMÁN PRO MUŽE
ČR 2010, širokoúhlá komedie, cca 

100 min.
Další z adaptací literárních bestsel-

lerů Michala Viewegha. Hrají: Miro-
slav Donutil, Vanda Hybnerová, Mi-
chal Vladyka a další. Režie: Tomáš 
Bařina. Přístupný od 12 let. Vstupné 
80 Kč. - R

22. 11. v 17.30 
ROMÁN PRO MUŽE
-R

22. 11. ve 20.00 
ROMÁN PRO MUŽE
- E

23. – 24. 11. v 17.30 a 20.00
ROMÁN PRO MUŽE
- R

25. – 28. 11. v 17.30
MACHŘI
USA 2010, komedie, titulky, cca 

102 min. Komedie o pěti mužích, 
kteří byli jako malí kluci nejlepšími 
kamarády a teď se poprvé po třiceti 
letech rozhodnou společně se svý-
mi rodinami hromadně strávit ví-
kend oslav svátku 4. července. Hrají: 
Adam Sandler, Kevin James, Chris 
Rock ad. Režie: Dennis Dugan. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné 80 Kč. - R

25. – 28. 11. v 19.30
REJKJAVÍK
Island 2009, horor, titulky, cca 90 

min. Skupina deseti turistů se vydá-
vá z přístavu Rejkjavík na výpravu 
za pozorováním velryb. Jsou uneseni 
tříčlennou rodinou šílených velrybá-
řů. Hrají: Pihla Viitala, Gunnar Han-
sen, Hanna María Karlsdótt ir ad. Re-
žie: Júlíus Kemp. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 60 Kč. - E

25. – 28. 11. ve 20.00
ČARODĚJŮV UČEŇ
USA 2010, dobrodružný, titulky, 

cca 110 min. Nejlepší džob všech 
dob. Hrají: Nicolas Cage, Alfred Mo-
lina, Jay Baruchel a další. Režie: Jon 
Turteltaub. Přístupný. Vstupné 80 
Kč. - R

29. 11. ve 20.00 
ČARODĚJŮV UČEŇ
- E

30. 11. – 1. 12. ve 20.00 
ČARODĚJŮV UČEŇ
- R

29. – 30. 11. v 17.30
STRÝČEK BÚNMÍ
Th ajsko, VB, Nizozemí, Německo, 

Španělsko, Francie 2010, fantaskní, 
titulky, cca 114 min. Ten, který umí 
vyvolávat minulé životy. Vítěz Zla-
té Palmy v Cannes 2010. Scénář a 
režie: Apichatpong Weerasethakul. 
Přístupný. Vstupné 75 Kč. - R

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM – R

6. – 7. 11. v 15.30
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
USA 2010, širokoúhlé fantasy, čes-

ký dabing, cca 104 min. Čtyři náro-
dy, jeden osud. Hrají: Noah Ringer, 

Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Ra-
thbone ad. Režie: M. Night Shyama-
lan. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

13. – 14. 11. v 15.30
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky. Vstup-
né 30 Kč. 14. 11. - E

20. – 21. 11. v 15.30
SHREK: ZVONEC A KONEC
Film USA, širokoúhlá komedie, 

český dabing, cca 92 min. Posled-
ní kapitola. V českém znění: David 
Novotný, Tomáš Juřička, Kamila 
Špráchalová a další. Režie: Mike Mi-
tchell. Přístupný. Vstupné 80 Kč. 

27. – 28. 11. v 15.30
LYŠAJŮV SEN
Filmové pásmo kreslených pohá-

dek pro nejmenší diváky. Vstupné 30 
Kč. 28. 11. - E 

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM / 

VSTUPNÉ 40,- Kč 
– kinosál Edison

Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci 70 Kč

3. 11. 10.00
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ČR 2010, komedie, cca 100 min. 

Chcete vědět, jestli je možné prolézt 
squashovou raketou? Kolik čtyřlíst-
ků musíte nasbírat, abyste překona-
li rekord? Kolik musíte sníst párků, 
abyste v tom byli nejlepší? A kam až 
se dá dojet na rotopedu? To vše zjis-
títe ve fi lmu Největší z Čechů.  Hrají: 
Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Ji-
ří Vyorálek ad. Režie: Robert Sedlá-
ček. Přístupný od 12 let.

10. 11. v 10.00 
GENERA CE 60
ČR 2010, dokument, cca 67 min.

Po stopách osudu absolventu praž-
ské jaderné průmyslovky. Hrají: Juraj 
Martínek, František Svátek, Veroni-
ka Borecká ad. Režie: Peter Hledík. 
Přístupný

17. 11. v 10.00
DÁL NEŽ SE ZDÁLO
USA 2010, romantická komedie, 

titulky. Navzdory rozdílným pobře-
žím, opatrným kamarádům a rodině 
a několika nečekaným pokušením 
tenhle pár možná našel něco jako lás-
ku a s pomocí textovek, „sextovek“ a 
nočních hovorů, možná tu vzdále-
nost překonají. Hrají: Drew Barry-
more, Justin Long, Charlie Day ad. 
Režie: Nanett e Burstein. Přístupný 
od 12 let.

24. 11. v 10.00 
ROMÁN PRO MUŽE
ČR 2010, širokoúhlá komedie, cca 

100 min. Další z adaptací literárních 
bestsellerů Michala Viewegha. Hra-
jí:Miroslav Donutil, Vanda Hybne-
rová, Michal Vladyka a další. Režie: 
Tomáš Bařina. Přístupný od 12 let.

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 

40,- Kč – sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40,- 

Kč, pro nečleny: 70,- Kč. 
Hrací den je pondělí a středa, 

1. 11. v 19.30
AMATÉR
Polsko 1979, drama, polsky, české 

titulky, cca 112 min. Amatér patří 
mezi nejvýznamnější fi lmy tzv. ki-
na morálního neklidu. Hrají: Jerzy 
Stuhr, Małgorzata Ząbkowska, Ewa 
Pokas ad. Režie: Krzysztof Kieś-
lowski. Přístupný od 12 let

8. 11. v 19.30
TY, KTERÝ ŽIJEŠ
Švédsko 2007, komedie/drama, 

švédsky, české titulky, cca 95 min. Tra-
gikomický antipříběh o lidských by-
tostech, zařazený do sekce Un Certain 
Regard v Cannes 2007, potěší všech-
ny milovníky jedinečného režisérské-
ho rukopisu Švéda Roye Anderssona 
a umožní zasmát se nad situacemi a 
pocity, které všichni tak dobře známe 
z našeho každodenního života. Hrají: 
Jessika Lundberg, Elisabeth Helander, 
Leif Larsson ad. Scénář a režie: Roy 
Andersson. Přístupný od 12 let.

15. 11. v 19.30
25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB 
ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ
VLNA (1. DÍL)
Premiéra ČR/SR 2010, dokumen-

tární, cca 104 min. Dvacet pět stěžej-
ních snímků komentovaných jejich 
tvůrci a fi lmovými historiky, nabízí 
divákovi dramatický vhled do ob-
dobí zlaté éry společné kinemato-
grafi e. Účinkují: Miloš Forman, Jan 
Schmidt, Jan Kačer ad. Režie: Martin 
Šulík. Přístupný.

22. 11. v 19.30
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.

29. 11. v 19.30
ČLOVĚK Z MRA MORU
Polsko 1976, polsky, české titulky, 

cca 150 min. Legendární fi lm (myš-
lenkově souznějící s generací „fi lmu 
morálního neklidu“) nemohl být u 
nás dlouho uvedený pro svůj „pro-
tisocialistický“ charakter: k defor-
macím 50. let hledá paralelu v 70. 
letech. Hrají:  Jerzy Radziwiłowicz, 
Krystyna Jandová, Tadeusz Łom-
nicki ad. Režie:  Andrzej Wajda. Pří-
stupný od 12 let.

OSTATNÍ AKCE
14. 11. v 10.00
S Jihlavskými listy za pohádkou 
- „HRA JEME SI S KA MARÁDY“
Aneb Kamarádi ve školce, to je zá-

bavné pohádkové leporelo, v němž 
se děti stávají žáky Pohádkové školič-
ky a spolu s Kamarády hrají pohádky 
O veliké řepě, O Sněhurce a O bud-
ce v poli. Samozřejmě si zazpívají 
řadu písniček a z představení si od-
nesou Pohádkové vysvědčení, které 
je zároveň omalovánkou uvedených 
pohádek. Účinkují: Kamarádi v diva-
dle. Pořadatel: PAROLAART s.r.o. 
Vstupné: 60,- Předprodej: Jihlavské 
listy (Fritzova 34, Jihlava) 567 578 
007, rezervace 603 288 483 - R
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HC Dukla Jihlava 
– 1. liga ledního hokeje:

Středa 10. 11.  
HC Dukla Jihlava 
– HC VCES Hradec Králové

Středa 17. 11.  
HC Dukla Jihlava 
– HC Slovan Ústečtí Lvi

Středa 24. 11.  
HC Dukla Jihlava – Orli Znojmo
Všechny zápasy se hrají v 17.30 

hod. na Horáckém zimním stadionu 
v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava:
II. liga mužů:

Sobota 20. 11.  
BK Jihlava – BSK Jičín  
v 17 hodin

Neděle 21. 11.  
BK Jihlava – AŠ Ml. Boleslav 
v 10 hodin

Oblastní přebor mužů:
Sobota 13. 11.  
BK Jihlava – SKB Černovice 
v 17 hodin

Neděle 14. 11.  
BK Jihlava – BCS Husovice A 
v 10 hodin

Extraliga kadetů U16 
– BC Vysočina:

Sobota 20. 11.  
BC Vysočina – BCM M. Ostrava 
v 15 hodin

Neděle 21. 11.  
BC Vysočina – BCM S. Ostrava 
ve 12 hodin

Extraliga juniorů U18 
– BC Vysočina:

Sobota 27. 11.  
BC Vysočina – Sokol Písek 
v 17 hodin

Neděle 28. 11.  
BC Vysočina – Sokol Vyšehrad 
v 10 hodin

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě. Změna času začátků 
utkání vyhrazena!

TJ Sokol Bedřichov 
– I. liga volejbal – ženy:

Pátek 5. 11. 
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Jiskra Jaroměř v 18 hodin

Sobota 6. 11. 
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Jiskra Jaroměř v 10 hodin

TJ Sokol Bedřichov 
– Taneční klub Chrisstar:

Sobota 27. 11. 
Vánoční cena – soutěž ve sportov-

ních lat. – amerických a standard. 
tancích ve všech kategoriích od 10 
hod.

Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov 
na ul. Sokolovská v Jihlavě.

Školní sportovní klub Demlova
Jihlava – Juniorky – skup. C:

Sobota 13. 11.
ŠSK Demlova Jihlava 
– TJ OA Třebíč v 10 a 14 hod.

Sobota 20. 11.
ŠSK Demlova Jihlava 
– VŠSK České Budějovice 
ve 12 a 16 hod.

Sobota 27. 11.
ŠSK Demlova Jihlava 
– SK Hlincovka v 11 a 15 hod.

Kadetky – skup. B:
Sobota 6.11. 
ŠSK Demlova Jihlava 
– TJ DDM Brno v 10 a 14 hod.

Sobota 20. 11.
ŠSK Demlova Jihlava 
– TJ Slavia Hradec Králové 
v 10 a 14 hod.

Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 
v Jihlavě.

Jihlavský plavecký klub AXIS:
Sobota – neděle 6. – 7. 11.
AXIS CUP 2010 - začátek v sobo-

tu 9.30 hod.
Plavecký bazén na ul. E. Rošického 

v Jihlavě.

Sportovní klub Jihlava 
– moderní gymnastika:

Sobota 6. 11.
Jihlavský ježek – závody společ-

ných skladeb dvojic a trojic od 8 hod.

Sobota 13. 11.
Velká cena Jihlavy 2010 – závody 

mládeže od 10.15 hod. 

Sportovní hala SK Jihlava na ul. 
Okružní.

Juniorky – skup. C:
Sobota 13. 11. 
TJ Sokol Bedřichov
 – SK Třebín v 10 a 14 hod.

Sobota 20. 11. 
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ OA Třebíč v 10 a 14 hod.

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale TJ Sokol Bedřichov na ul. So-
kolovská v Jihlavě.

4. 11. v 18.00 
NENÁVIDĚNÍ MILÁČKOVÉ
Další z klubových večerů v Zoo Jih-

lava, tentokrát se zooložkou RNDr. 
Klárou Bezděčkovou - o životě kr-
kavčí matky, hyení etiketě nebo upí-
rech – zkrátka o neoblíbených zvířa-
tech. Vstup pouze starým vchodem 
do zoo (od řeky), vstupné dobrovol-
né. 

6. 11. od 13.00
DEN SOV A DRA VCŮ
Ukázky dravců a přednášky o těch-

to nevšedních opeřencích v areálu 
zoo pod záštitou ČSOP Jihlava. 

Pořadatel: Zoo Jihlava.

11. 11. v 17.00
SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ
Svatý Martin vyjede na bílém koni 

v 17.00 od brány Matky Boží.
Po příjezdu svatého Martina na 

Masarykovo náměstí bude následo-
vat komponovaný ohňostroj. Pořa-
datel: Statutární město Jihlava a Ing. 
Milan Kolář.

12. 11. v 8.00
MARTINSKÝ JARMARK
Pořadatel:  SMJ, Beraczka Pavel, 

tel. 777 719 639, beraczka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

14. 11.   
AUKCE
DKO Jihlava. Pořadatel: Česká nu-

mismatická společnost, pobočka Jih-
lava. www.cnsjihlava.cz 

27. 11. od 9.00
TERA  – AQUA – FLORA 
Dělnický dům, Žižkova 15

30. 11. 17.00 
„HORY SHORA “ 
Beseda s horolezcem Radkem Jaro-

šem.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55, Jihlava.

3. 11. v 9.00 
KONCERT PRO ZŠ A MŠ
Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-

kova 9. 

6. 11.  
NIRVANA REVIVAL + M.A.T....
Dělnický dům, Žižkova 15.

7. 11. v 19.00 
PODZIMNÍ KONCERT – Abo-

nentní cyklus A
Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15.

9. 11. v 19.00 
KA REL PLÍHAL 
Koncert známého písničkáře.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54.

9. 11. v 19.00 
MARIE ROTT ROVÁ
Společenský sál DKO Jihlava v 

19.00 hodin. 

13. 11.   
VIGO
Dělnický dům, Žižkova 15.

27. 11.   
ZPĚVY ADVENTNÍ 
A VÁNOČNÍ
Společný koncert sborů z Vysočiny 

- účinkují: Melodie Jihlava, Chrámo-
vý sbor Jihlava, Svatopluk Žďár nad 
Sázavou, Jasoň Havlíčkův Brod. 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly. 

29. 11. v 18.00 
ADVENTNÍ KONCERT 
NA RA DNICI
Koncert v první adventní pondělí. 
Gotický sál jihlavské radnice.

5. 11. ve 21.00 
JAMAICA NIGHT VOL. 2
STYL: reggae, dancehall, soca, 

dubstep. VSTUP: 60 Kč.

6. 11. v 17.00 
TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
Turnaj ve stolním fotbálku dvojic. 

Startovné: 100 Kč/tým.

19. 11. ve 21.00 
DRA MABASSWenkow 
sounds djs 
// wenkowsound.comSTYL: 
breakbeat, drumandbass. VSTUP: 

69 Kč.

Žižkova 98

14. 11. v 15.00 
O FINTIVÉ KOMORNÉ
Divadlo pro děti, cca 45 min. Eliš-

ka přišla na hrad, aby se stala osobní 
komornou hradní paní. Práce jí však 
nevoní, zato šperky a paráda jsou její 
gusto. Peklo už si na fi ntivou a pěkně 
hubatou Elišku brousí zuby. Pořad-
ně vykutálené Luciferovo čertisko ji 
nespustí z očí. Polepší se Eliška nebo 
propadne peklu?

Účinkuje: Královská divadelní spo-
lečnost EFFRENATA ze Žďáru nad 
Sázavou Pořadatel: MgA. Jana Mifk o-
vá. Vstupné 60 Kč. - R 

28. 11. v 10.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou
- „O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI“
Divadlo pro děti MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ, 

cca 50 min. Anděl Vendelín chce utéct 
do pekla a kamarádit se s čerty. Je nut-
no ho přesvědčit, že peklo pro andíl-
ky není to pravé – a třeba mu zahrát 
pohádku O chytrém ševci a hloupém 
čertovi (na motivy B. Němcové), aby 
poznal, že je lepší být čisťounkým 
zpěvavým andílkem než špinavým a 
hloupým čertem. A DĚTI, PŘICHYS-
TEJTE SI BÁSNIČKY, PŘIJDE MI-
KULÁŠ. Účinkují: Divadlo Paravánek. 
Pořadatel: PAROLAART s.r.o. Vstup-
né: 60,- Předprodej: Jihlavské listy 
(Fritzova 34, Jihlava) 567 578 007, re-
zervace 603 288 483 - R

28. 11. v 15.00 
HASTRMANSKÁ POHÁDKA 
Divadlo pro děti, cca 50 min. Pohád-

ka o ztřeštěném vodníkovi, čertiskách 
a obyčejném mlýně ve vesničce Podiv-
se, kde se divy opravdu dějí. Pohádka 
plná barev pobaví zajisté slovními vti-
py a humornými situacemi nejen děti, 
ale i dospěláky. Účinkuje: Královská 
divadelní společnost EFFRENATA ze 
Žďáru nad Sázavou. Pořadatel: MgA. 
Jana Mifk ová. Vstupné 60 Kč. - R

E – sál Edison, R – sál Reform
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