
STRANA     3 Aktuality NJR - LEDEN  2013

Občané města a instituce mohou 
vedení města navrhnout kandidáty 
na udělení Ceny města Jihlavy. Ze 
zásad, uvedených na webu města, 
uvádíme:

Návrhy je možno podat v průběhu 
měsíce ledna 2013 na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy magistrátu na 
předepsaném formuláři prostřednic-
tvím podatelny.

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

Cenu města Jihlavy uděluje za-
stupitelstvo města v termínu stano-
veném radou města. V souvislosti 
s udělením této ceny upozorňujeme 
na možnost předložení návrhu na 

udělení Ceny Rady města Jihlavy. 
Tato je udělována radou města kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku v 
termínu stanoveném radou. Návrhy 
mohou předkládat občané a institu-
ce na již zmiňovaný odbor kultury, 
školství a tělovýchovy prostřednic-
tvím podatelny magistrátu.

Cena Rady města Jihlavy může být 
udělena fyzickým či právnickým oso-
bám za výrazný podíl při rozvoji města 
nebo jeho propagaci, za ekonomický 
přínos, u příležitosti životního jubilea, 
za činnost v mezinárodním měřítku, za 
významné ovlivnění veřejného dění, 
čestným návštěvám města, za výrazný 
počin v roce 2012 apod.

Formuláře jsou k dispozici na 
Městském informačním centru, na 
příslušném odboru magistrátu nebo 
na webových stránkách města www.
jihlava.cz /magistrát - dokumenty ke 
stažení- OŠKT/. 

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil -lm-)

Výzva k Cenám města
Jihlavští zastupitelé se rozhodli, že 

město nebude čerpat úvěr 100 mi-
lionů korun na stavbu parkovacího 
domu. Projekt se zatím odkládá. 

„Ve městě vznikají nová parkoviště 
a ještě je možnost parkování ve městě 
přeorganizovat,“ uvedl důvody k pře-
hodnocení situace primátor Jaroslav 
Vymazal. 

V letošním roce se otevřelo nové 
soukromé parkoviště v Křížové ulici, 
180 aut se vejde na nové parkoviště v 
areálu Stříbrných Teras (bývalá Tes-
la), před dokončením je sportoviště 
pro lední sporty v Tyršově ulici, kde 

je podzemní parkoviště s kapacitou 70 
míst. 

„Další desítky parkovacích míst vznik-
nou u Domu kultury. V rozpočtu jsou 
připraveny peníze na projekt parkoviště 
ve Fibichově ulici,“ doplnil náměstek pri-
mátora pro dopravu Josef Kodet. Připo-
mněl ale, že podle aktuální studie chybí v 
centru města více než dva tisíce parkova-
cích míst: „Dříve nebo později se všechny 
rezervy pro vznik nových parkovacích 
míst vyčerpají a parkovací dům v centru 
města bude potřeba.“ Služby města Jih-
lavy aktuálně připravují nové parkoviš-
tě u nemocnice. -rt,lm-

Parkovací dům bude později

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA DOSUD V DOBRÉM VZPOMÍNÁ NA DOBU, 
KDY TOTO ÚZEMÍ PATŘILO K ČESKOSLOVENSKU. Svědčí o tom událost z 
partnerského města Užhorodu. Tamní zastupitelstvo pojmenovalo most přes řeku 
Už po prvním československém prezidentovi – Most TGM. Vrátili mu tak pojme-
nování, které most nesl do roku 1938. Užhorod je po německém Heidenheimu a 
nizozemském Purmerendu třetím, „nejmladším“ partnerským městem Jihlavy.

 Foto: archiv MMJ

V Užhorodu je most TGM

Kino Dukla spustilo nové internetové stránky www.kinodukla.cz. Vedle 
úplně nové grafi ky je novinkou rezervační systém míst v kinosálech. 

„Rezervační systém je propojený s novým pokladním systémem kina. Využili 
jsme nabídku zřízení nového webu, rezervačního a pokladního systému v ceně ne-
dávno provedené digitalizace kina,“ uvedla Iveta Nechvátalová z odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy. Web nově zobrazuje také fotografi e a ukázky z 
promítaných fi lmů. 

Po digitalizaci kina Dukla je možné uvádět aktuálnější tituly, což se pozitiv-
ně projevilo na vyšší divácké návštěvnosti a také na zvýšení zájmu o provo-
zování kina. Po odchodu posledního provozovatele v roce 2009 totiž město 
Jihlava provozuje kino samo. „Připravujeme výběrové řízení, nový provozovatel 
by měl být znám v dubnu 2013,“ uvedl vedoucí odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy Tomáš Koukal. -lm-

Kino Dukla má nový web

VSTUPENKY do kina Dukla je nyní možno rezervovat na webových stránkách 
kina. Repro: archiv MMJ

Dvacet let nikdo nevstoupil do pro-
storu pod kaplí Olivetská hora v sou-
sedství kostela sv. Jakuba v Jihlavě. 

„Zabetonovaný vstup byl nyní ote-
vřen pro potřeby stavebního průzkumu 
před rekonstrukcí kaple, kterou projek-
tově připravujeme,“ vysvětlil důvody 
pro vstup do útrob stavby Ondřej 
Stránský z Magistrátu města Jihlavy, 
který do krypty po letech vstoupil 
jako první. 

Vandaly a zubem času poničenou 
kapli chce jihlavská radnice uvést do 
původního stavu v roce 2013 nákla-
dem asi dvou milionů korun. 

Podle očekávání se pod podlahou 
památky žádné překvapení nekonalo. 
„V minulosti byl prostor vyklizen, pro-
to jsme nečekali žádné vzácné nálezy, 
naopak jsme čekali zhruba to, co jsme 
dole opravdu našli, tedy hromadu suti, 
sklo, větve, papíry, polystyreny a rozbi-
tou židli. Nepořádek se tam asi dostal 

v době před tím, než byl horní vstup 
zabetonován,“ uvedl Ondřej Stránský 
z odboru správy realit.

Se záměrem rekonstrukce kaple se 
objevila myšlenka obnovení vstupu 
pod kapli z parkánu. „Na hradební 
zdi je patrné, kde byl původní vstup 
do krypty z parkánu. Technicky by by-
lo proveditelné vstup obnovit, opatřit 
mříží a vnitřek nasvítit. Mohla by to 
být další drobná atrakce při procházce 
městem,“ uvažoval nad přípravou re-
konstrukce Ondřej Stránský. 

Původní Olivetská kaple byla vy-
stavěna koncem 17. století nákladem 
jihlavského měšťana Filipa Jungma-
yera z Hofu. Na přelomu 19. a 20. 
století byla tato starší stavba zboře-
na a nahrazena v letech 1912-1913 
novostavbou ve stylu secese s histo-
rizujícími prvky. Kaple byla osazena 
středověkým sousoším Krista a apo-
štolů. -lm,rt-

Krypta se otevřela po 20 letech

PRA COVNÍCI magistrátu odkryli kryptu pod kaplí Olivetská hora v blízkosti 
kostela sv.Jakuba. Foto: archiv MMJ


