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do 2. 4.
LINDA KLIMENTOVÁ 
– MALBA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 3. 4. 
467 DNÍ KOLEM SVĚTA 
Foto dokument z cesty Tomáše Za-

jíce a jeho dvou kamarádů po světě, 
kde strávili 467 dní a navštívili cca 
35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Již-
ní a Střední Americe. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 4. 4. 
OKÉNKO DO TIBETU
Výstavu fotografi í z Tibetu 
VRA K BAR, Centrum prevence, 

sídliště U Pivovaru

do 10. 4. 
FOTO: LIPReportážní 
fotografi e Libora Plíhala. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 28. 4. 
„MÝTUS A SKUTEČNOST“
Putovní výstava velkoformátových 

fotografi í. Vernisáž 31. 3. v 18.00 ho-
din.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 29. 4. 
Výstava k anketě 
„ZLATÁ JEŘABINA“ 
Budova B – I. patro.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 30. 4. 
MILÍČŮV DŮM PŘEMYSLA 
PITT RA  V PRA ZE – PŘÍKLAD 
ČESKO – NĚMECKO 
– ŽIDOVSKÉHO SOUŽITÍ

12. 4. v 17.00 
VÝCHOVNÉ A SOCIÁLNÍ 
SNAHY PŘEMYSLA PITT RA 
Odborná přednáška v rámci výsta-

vy „Milíčův dům Přemysla Pitt ra na 
pražském předměstí – příklad česko 
– německo – židovského přátelství“.

Vstupné: 50 Kč plné, 30 Kč snížené. 

Vstupné platí i na výstavu.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 30. 4. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
PRA CÍ JAKUBA DOČKA LA
Po celý duben: Velikonoce - veli-

konoční košíky, vejce, perníky, deko-
race, slámování.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 13. 5. 
JAN KŘEN – OBRA ZY 
– DVOJVÝSTAVA
Druhou výstavu Jana Křena (asi 15 

olejů) můžete vidět v minigalerii Tri-
foil, Husova 10. 

Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24

do 15. 5.
VASIL ARTAMONOV 
– ALEXEY KLYUYKOV 
Výstava současných autorů ruské-

ho původu žijících v České republi-
ce, laureátů 21. ročníku soutěže „Ce-
na Jindřicha Chaloupeckého 2010“, 
která je udělovaná mladým výtvar-
ným umělcům do 35 let.

OGV, Komenského 10

do 29. 5. 
TEMNÁ NOC, JASNÁ NOC  
Výstavu pořádá OGV ve spolupráci 

s Alšovou jihočeskou galerií v Hlu-
boké nad Vltavou. Zobrazení tématu 
měsíčné noci v dílech autorů 19. a 
20. Století (Fila, Toyen a další). 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

do 29. 5. 
MOŽNÁ SDĚLENÍ 2
Výstava hmatového sochařství ur-

čená nevidomým a slabozrakým, 
kterou pořádá OGV ve spolupráci s 
Moravskou galerií v Brně.

od 11. 2. 
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

do 30. 6. 
POSLEDNÍ DOMOVY
Výstava mapuje málo známé osudy 

části místních obětí holocaustu. Uni-
kátní dokumenty přibližují násilné 
vystěhování 24 jihlavských Židů do 
Žďáru nad Sázavou, kde přežívali v 
neutěšených podmínkách do května 
1942. Pak byli v transportech odvle-
čeni do koncentračních táborů, kde 
všichni zahynuli.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 11. 9. 
ŘEČ UMĚNÍ IV. 
Umění ze sbírek OGV od 70. let po 

současnost.
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

duben
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
HAVLÍČKOVA V JIHLAVĚ
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

Duben
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.

Duben
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola.

Duben
AYE-AYE EXPEDITION 2009 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
Z EXPEDICE 
NA MADAGASKA R
Výstava fotografi í z expedice na 

Madagaskar.
Zoo Jihlava, Nový vstupní areál 

– infocentrum (za vstupní poklad-
nou).

Duben
SEM! 
Crustaceana -  aneb svět roztodiv-

ných korýšů pod drobnohledem 
Výstava mikrofotografi í korýšů od 
Petra Jana Juračky Zoo Jihlava, Zoo 
Jihlava, Nový vstupní areál – výstav-
ní místnost

1. 4. – 29. 4. 
BRÁNA RECYKLACE II.
Má to smysl, třiďte odpad!
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

1. 4.– 26. 4.
VÝSTAVA ŠKOLNÍCH 
ČASOPISŮ A LITERÁRNÍCH 
SBORNÍKŮ 
Občanské sdružení Abeceda.
Městská knihovna, Hluboká 1

1. 4. – 20. 5.
Prezentace činnosti MUZEA 
VYSOČINY PELHŘIMOV, 
příspěvkové organizace
Krajský úřad, Žižkova 57

1. 4. – 30. 6. 
MICHAL DRDÁCKÝ 
– OBRA ZY
Jarní tematika.
Carlita – kavárna&květiny, U Brá-

ny 4

1. 4. – 18. 4. 
PODKA RPATSKÁ RUS: 
HORY A LIDÉ 
Výstava fotografi í Ivo Dokoupila, 

Michala Kupsy a Stanislava Cende-
lína.

Krajský úřad, Žižkova 57

5. 4. – 26. 4.
VČELY, MED A PERNÍKY
Po celou dobu výstavy: ochutnávka 

druhových medů z Vysočiny, prodej 
dekorativních perníků, medoviny a 
včelích produktů, ukázka živých včel 
v pozorovacím úlu. 

Doprovodný program: 10. 4. 14 
– 17 hod.: Jiří Sláma: POVÍDÁNÍ 
O MEDU – přednáška pro širokou 
veřejnost. 16. 4. 10 – 12 hod.: MU-
Dr. Jana Hajdušková: APITERA PIE 
– přírodní léčba včelími produkty 
– přednáška pro širokou veřejnost. 
22. 4. 14 – 17 hod.: Eva Řezníčko-
vá: UKÁZKA  ZDOBENÍ PERNÍ-
KŮ 23. 4.: Jiří Bajer: Výroba svíček a 
malování velikonočních vajec včelím 
voskem(také 20. 4. na DEN ZEMĚ)

Výstava ve spolupráci s Českým 
svazem včelařů, ZO Jihlava předsta-
vuje práci včelaře v průběhu roku a 
srovnává minulost včelařství se sou-
časností.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

Magistrát Jihlavy i letos provede tzv. plošnou 
deratizaci, tedy preventivní zásah proti zvyšování 
počtu hlodavců. Během dvou dubnových týdnů 
budou na pozemcích a v objektech města polo-
ženy stovky návnad k regulaci zejména potkanů.  
Radnice vyzývá ke spolupráci organizace i veřej-
nost. Jedině v celém městě a ve stejném čase pro-
vedená deratizace může mít požadovaný efekt.

 „Pokud se deratizace provede jen v části města, po-
pulace hlodavců se z neošetřených míst velmi rychle 
rozšíří,“ vysvětluje nutnost koordinace Kateřina 
Kadlecová z odboru správy realit jihlavského ma-
gistrátu, která má akci na starost. Právě na jejím 
telefonním čísle nebo e-mailu je možné se o akci 
blíže informovat nebo hlásit výskyt hlodavců – te-
lefon: 567 167 306, e-mail katerina.kadlecova@
jihlava-city.cz

Deratizace bude probíhat od 12. do 26. dubna 
2011 v režii zlínské fi rmy Deratex. K provedení 
práce je možné si zvolit jakoukoliv akreditovanou 
deratizační fi rmu nebo se obrátit na uvedenou fi r-

mu Deratex. Náklady na deratizaci si jednotlivci 
a fi rmy hradí sami, zásahy na pozemcích a objek-
tech města hradí radnice. Odbor správy realit již 
rozeslal výzvu k účasti na zásahu na adresy něko-
lika desítek fi rem ve městě. 

Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace 
potkanů je dlouhodobě pod kontrolou. „V Jihlavě 
velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi rem a měs-
ta, přemnožení hlodavců jsme ještě nezaznamenali. 
Prostřednictvím médií se o našem postupu ví daleko 
za hranicemi regionu, o naše zkušenosti se už zajíma-
lo několik měst,“ komentuje dosavadní zkušenosti 
Kateřina Kadlecová. 

Celoplošná deratizace se provádí v kanalizač-
ních sítích, školských zařízeních, topenářské síti, 
všech závodech, výrobnách, obchodech, prodej-
nách, stravovacích provozech, obytných domech 
i na volných prostranstvích. Objekty, ve kterých v 
současné době není zaznamenán výskyt hlodavců, 
je nutné také ošetřit, protože hlodavci vyhnaní z 
ošetřených míst hledají nová neošetřená teritoria. 

Veřejnost může pomoci nahlášením výskytu 
hlodavců, ale také udržováním pořádku u popel-
nic a kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o snadný 
a vydatný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratiza-
ce vyžaduje od občanů provedení preventivních 
opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, okna opatřit 
sítěmi,

- trvale znemožnit přístup hlodavců k potravi-
nám,

- uklízet odpadky do uzavíratelných nádob,
- udržovat pořádek, uklízet nepotřebný materiál 

uvnitř i mimo budovy,
- pokud by byl zjištěn v objektu zvýšený výskyt 

hlodavců a nebude provedena speciální ochran-
ná deratizace, kterou je povinná ve své provozov-
ně podle potřeby zajistit každá fyzická osoba, vy-
stavuje se postihu dle zákona č.258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví. 

Ročně za celoplošný zásah jihlavská radnice za-
platí asi 300 tisíc korun. -lm-

Připravuje se pravidelná deratizace


