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Od poloviny května je k vidění v 
Bráně Matky Boží výstava Jak se rodí 
večerníčky. V „hlavních rolích“ jsou 
populární nešikové Pat a Mat, kteří 
výstavu den před otevřením široké 
veřejnosti osobně zahájili. Kromě 
loutek je k vidění také jejich dům, 
dílna, auto a další kulisy. Expozice 
přináší postavičky z několika dalších 
pohádek a večerníčků. 

Děti si na místě mohou zkusit na-
kreslit scénář vlastní pohádky, vést 
loutky nebo zahrát velké nástěnné 
pohádkové pexeso, připraveny jsou 
návody na skládanky z papíru, ne-
chybí pastelky a tužky na kreslení. V 
předsálí se promítá dvanáct dílů se-
riálu A je to!, které se vysílaly v tele-
vizi, a děti se zde mohou se vyfotit s 
Večerníčkem. 

Výstava je zapůjčena z Ateliérů 
Bonton Zlín, v historickém objektu 
Brány Matky Boží jsou exponáty vy-
staveny v přednáškovém sále a jed-
nom ze tří podlaží brány. 

Brána Matky Boží je otevřena od 
pondělí do pátku od 8.30 do 17.00 
o víkendu od 10.00 do 13.00 a od 
14.00 do 18.00 hodin. Výstava po-
trvá do 31. července 2011. Vstupné: 
40,- Kč základní, 25,- Kč snížené, 
15,- Kč předškoláci. -lm-

A je to! Pat a Mat přijeli do Jihlavy

JANA PETRŮJOVÁ a Marcela Medová z magistrátu dávají představu velikosti fi gurek Pata a Mata na výstavě v Bráně 
Matky Boží. Foto: archiv MMJ

V měsíci dubnu byla na radnici k 
vidění unikátní putovní výstava Brá-
na recyklace II. Tato výstava ukazo-
vala návštěvníkům, že i z odpadů je 
možné vytvořit něco originálního 
a užitečného, neboť exponáty byly 
zpracovány nebo vyrobeny z použi-
tých materiálů, které  byly vytříděny. 
V květnu proběhlo losování výherců, 
jež provedla vedoucí odboru život-
ního prostředí Katarína Ruschková. 
Odevzdáno bylo celkem 168 vyplně-
ných kvízů, z toho s maximálně jed-
nou chybou se do losování dostalo 
69 soutěžících. Vítězem se stal Anto-
nín Sahula, který získal USB s 16 GB 
pamětí. -lm-

Losování výherců
soutěžního kvízu

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují veřejné WC na Masaryko-
vě náměstí v Jihlavě, provedly jejich 
nejnutnější opravu.

Záchody se nacházejí pod povr-
chem náměstí v podzemí a jejich 
stavbu narušuje špatné počasí. Nej-
horší je zejména zimní období, kdy 
sníh a mráz ničí omítky, schody a ob-
ložení. Vlastníci stavby zatím nein-
vestují do oprav záchodů ani neřeší 
zakrytí vchodu.

„Proto se SMJ rozhodly, že před tu-
ristickou sezónou alespoň částečně 
zkulturní prostředí vstupu do veřejných 
WC. Na opravu bylo vyčleněno zhruba 
50.000,- Kč, za které se provedly za-
tím nejnutnější zednické práce. Násle-
dovala výmalba vstupu do podzemí a 
samotných záchodů. SMJ by tak chtěly 
zlepšit stav sociálního zařízení, aby by-
lo lepší vizitkou krajského města Jihla-
va,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek.

 -lm-

Oprava toalet

Občané a fi rmy mají možnost předkládat na úřad 
územního plánování magistrátu města Jihlavy své poža-
davky na změnu územního plánu. 

Záměr pořízení souboru změn č. 8 současného územ-
ního plánu odsouhlasili zastupitelé na svém posledním 
jednání. 

„Předpokládáme, že změny budou řešit převážně drobné 
úpravy funkčních ploch. Záměry s větším dopadem na infr a-
strukturu a širší vztahy posoudí až nový územní plán,“ řekl 
k požadavkům na změny náměstek primátora Petr Po-

spíchal, který je pověřen dohledem nad činností úřadu 
územního plánování.

Požadavky na změny je možné zasílat do konce červen-
ce 2011 na adresu Magistrát města Jihlavy, úřad územní-
ho plánování, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava. Bližší 
informace a konzultace poskytnou osobně, telefonicky 
nebo prostřednictvím e-mailu Ing. arch. Tomáš Lakomý 
- tel. 567 167 466, e-mail: tomas.lakomy@jihlava-city.
cz) a Pavlína Škodová - tel. 567 167 467, e-mail: pavlina.
skodova@jihlava-city.cz. -lm-

Změny územního plánu

Žáci jihlavských základních škol poměřili svoje 
síly v už tradiční soutěži Silák roku, kterou připra-
vuje Městská policie Jihlava. Celkem bojovalo o 
uznání a hodnotné ceny 80 dívek a 94 chlapců ze 
14 jihlavských základních škol. Účastníci získávali 
body v disciplínách skok, sedy lehy, shyby na hraz-
dě, hod medicinbalem a kliky. 

Vyhlášení vítězů se zúčastnil primátor Jaroslav 
Vymazal. „Je dobře, že se v přetechnizované době ne-
zapomínáte hýbat. Kdo umí zabrat ve sportu, bude 
umět zabrat i v životě, v práci. Udržte si tuto vlast-
nost, budete mít oproti ostatním náskok,“ promlouval 
k oceněným i ostatním soutěžícím primátor. 

„Kdo si hraje, nezlobí, to platí stále. Podpora pohy-
bu a chuti soutěžit je důležitou složkou prevence kri-
minality. Kdo se realizuje, ať už při sportu nebo jiné 
volnočasové aktivitě, nemá potřebu se projevovat tře-
ba jako vandal,“ uvedl za pořádající městskou poli-
cii její ředitel Jan Frenc.  

Absolutní vítězkou letošního fi nále v kategorii 
dívek se stala Kateřina Švecová ze ZŠ TGM na Žiž-
kově ulici, absolutním vítězem v kategorii chlapců 
Jakub Suk ze ZŠ Kollárova. -lm-

Žáci poměřili síly v Silákovi roku

JEDNÍM z oceněných studentů byl i Ondřej Štefák, kterému po-
blahopřál primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Foto: archiv MMJ


