
OSMNÁCTÝ Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2014 promítl celkem 266 filmů. Při zahajovacím večeru 
byly vizitkami představeny poroty jednotlivých sekcí. Divadelně-taneční performance s šicími stroji připomněla existenci 
továren, kde jsou potlačována lidská práva a důstojnost dělníků. 
 Foto: Jiří Varhaník

Město Jihlava vítá rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, kte-
rým se de facto ruší konání refe-
renda proti spalovně, které mělo 
proběhnout 13. prosince 2014. 

Město z vlastního rozpočtu nebu-
de muset vydat odhadem více než 
1,5 milionu korun za zbytečné re-
ferendum, které mělo proběhnout 
v nevhodnou dobu, v situaci, kdy 
občané nemají možnost rozhodnout 
o jasně popsaných variantách naklá-
dání s odpady ve městě. 

„Pokud bychom mohli ušetřenou 
částku, tedy 1,5 až 2 miliony korun, 
investovat do oblasti nakládání s od-
pady, Jihlava by se zásadně pohnula 
vpřed, například v plánovaném zave-
dení třídění bioodpadu v celém městě,“ 
uvedla Katarína Ruschková, vedoucí 
odboru životního prostředí, který 
systematicky pracuje v oblasti před-
cházení a separace odpadů. Aktuál-
ně odbor hodlá rozšířit komunikaci 
o odpadech také na podnikatele.

Nejvyšší správní soud zjistil pochy-
bení Krajského soudu v Brně, který 
se věcně zabýval návrhem na určení, 
že návrh na konání místního referen-

da nemá nedostatky, podaný příprav-
ným výborem pro účely místního 
referenda v Jihlavě, místo toho, aby 
návrh odmítl pro jeho opožděné po-
dání. 

„Rozhodnutí krajského soudu o vy-
hlášení referenda v Jihlavě je zatím 
platné. Vzhledem k aktuálnímu roz-
sudku lze očekávat, že Nejvyšší správní 
soud zruší i toto rozhodnutí. Podle na-
šeho názoru proto není nadále možné 
referendum konat,“ uvedl vedoucí 
správního odboru Jan Vystrčil.  

Rozhodnutím soudu se v Jihla-
vě otvírá prostor pro konstruktivní 
diskuzi nad budoucím nakládáním 
s odpady. 

Radnice se aktuálně musí posta-
vit např. k nově přijatému zákonu 
o odpadech, který říká, že od roku 
2024 nebude možné skládkovat ne-
upravený komunální odpad. „Kapa-
cita městské skládky v Henčově vysta-
čí asi do roku 2018. V dohledné době 
by se Jihlava měla rozhodnout, kterým 
směrem se v oblasti využití a likvida-
ce odpadů vydat,“ dodala Katarína 
Ruschková.

Jihlava hodlá pokračovat v úspěš-

ně započatých krocích vedoucích 
k omezení vzniku odpadu, podpoře 
jeho třídění a recyklace. 

Už pět tisíc Jihlaváků se zapojilo do 
letos otevřeného motivačního pro-
gramu, účastníci snížením frekvence 
vývozu popelnice nebo přinášením 
odpadů do sběrných dvorů dosáh-
nou slevy na poplatku za odpad. 

Radnice také zahájila projekt 
svozu bioodpadu ve dvou částech 
města, příští rok se svoz bioodpa-
du rozšíří do sídliště Slunce. Jihla-
va v budoucnu hodlá vybavit kon-
tejnery na tříděný odpad všechny 
domy s šesti a více byty. V loňském 
roce byl v Jihlavě otevřen třetí sběr-
ný dvůr.

V průměru každý obyvatel Jihlavy 
včetně novorozenců vyprodukoval 
v loňském roce 282 kg komunálního 
odpadu, z toho se podařilo vytřídit 
82 kg, tedy 29 procent. V průmě-
ru tak po každém obyvateli Jihlavy 
zbude 200 kg odpadu, který končí 
bez užitku na skládce. Cílem města 
Jihlavy je dosáhnout navýšení pro-
centa vytříděného odpadu na 50 
procent. -tz-

Referendum o spalovně nebude

Ustavující schůze 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

se koná
4. listopadu ve 14. hodin

v zasedací místnosti magistrátu.

Zveme návštěvníky Jihlavy
a občany města na oslavy

Svatého Martina
11. listopadu v 17 hodin.

Slavnostní otevření veřejnosti
Pavilonu Asie v jihlavské zoo

27. listopadu v 16 hodin.

Rozsvěcení vánočního stromu
30. listopadu v 16.45 hodin 

na Masarykově náměstí.

K uvedeným akcím přinášíme 
více uvnitř vydání NJR

Známe své 
městské zastupitele

Je rozhodnuto – voliči rozdali 
své hlasy v komunálních volbách 
a zvolili si tak své nové zastupi-
tele. Volební účast v Jihlavě byla 
35,16 % a celkem mohlo volit 
40.523 voličů.

V krajském městě zvítězilo hnutí 
ANO 2011, které získalo 18,29 % 
platných hlasů a osm křesel v zastu-
pitelstvu. 

Druhá skončila ČSSD s 16,54 % 
platných hlasů a rovněž má osm kře-
sel v zastupitelstvu. Třetí místo patří 
KSČM s 12,89 % a šesti zastupitel-
skými křesly. ODS dostala od voličů 
11,02 % hlasů a to jí stačí k zisku pěti 
zastupitelských míst. 

Po čtyřech zastupitelích ještě mají 
KDU-ČSL a Forum Jihlava, KDU-
ČSL získala 9,84 % hlasů a Forum 
Jihlava 9,46 %. 

Počet zastupitelů na celkových 
37 ještě doplní dvěma křesly TOP 
09 se ziskem 5,79 % platných hlasů.

Jen těsně zůstali za dveřmi Zelení 
a Piráti Jihlava (4,90 % hlasů) a Spo-
lečně pro Jihlavu (4,77 %).

Hnutí ANO 2011 kandidovalo po-
prvé, a hned zvítězilo. 

ČSSD oproti minulým komunál-
ním volbám ztratilo tři zastupitel-
ská místa, komunisté ztratili jedno 
místo. ODS spadla o polovinu křesel 
dolů – z 10 na 5. 

TOP 09 ztratila rovněž polovinu 
křesel – ze 4 na 2. Opačně, tedy dvoj-
násobným ziskem se může pochlubit 
KDU-ČSL, která má nyní čtyři křesla.

Přehled a představení zvolených za-
stupitelů uvádíme na stranách 2, 3, 4, 
6, 8, 10. -lm-



Přehled zvolených kandidátů 
jihlavského zastupitelstva

Přehled dvou náhradníků z každé postupující strany
Název 

kandidátky
Kandidát Navrhující 

strana
Politická 

příslušnost
Hlasy

poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
ANO 2011 8 Neckář Miloslav Ing. 52 ANO 2011 ANO 2011 2 433 2,8
ANO 2011 9 Pituch Dalibor Ing. 31 ANO 2011 BEZPP 2 435 2,8
ČSSD 9 Rokosová Lenka Bc. 45 ČSSD ČSSD 2 239 2,85
ČSSD 10 Němec Karel 65 ČSSD ČSSD 2 125 2,7
KSČM 7 Havran Karel Ing. 66 KSČM KSČM 1 704 2,78
KSČM 8 Daňková Alena Ing. 55 KSČM SDS 1 719 2,8
ODS 3 Krpálková Eva 58 ODS ODS 1 596 3,05
ODS 14 Ryška Petr Mgr. 47 ODS ODS 1 583 3,02
Forum Jihlava 6 Tomanec Miroslav 57 NK BEZPP 1 602 3,56
Forum Jihlava 4 Tomášová Lenka 33 NK BEZPP 1 548 3,44
KDU-ČSL 5 Stejskalová Marie Ing. 51 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 441 3,08
KDU-ČSL 4 Antonů Vilém Mgr. 35 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 387 2,96
TOP 09 6 Jirků Ladislav PaedDr. 68 TOP 09 TOP 09 1 119 4,06
TOP 09 1 Podhorská Věra 62 TOP 09 TOP 09 1 045 3,79

Název 
kandidátky

Pořadí 
zvolení

Kandidát Navrhující 
strana

Politická pří-
slušnost

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

ANO 2011 1 1 Popelka Radek 43 ANO 2011 ANO 2011 2 901 3,34
ANO 2011 2 2 Mayerová Jana Ing. Ph.D. 44 ANO 2011 BEZPP 2 770 3,18
ANO 2011 3 16 Faltus Zdeněk MUDr. 57 ANO 2011 BEZPP 2 582 2,97
ANO 2011 4 3 Vichrová Lucie Ing. 40 ANO 2011 ANO 2011 2 542 2,92
ANO 2011 5 4 Habán Rostislav Ing. 40 ANO 2011 ANO 2011 2 484 2,86
ANO 2011 6 5 Kourková Olga Mgr. 41 ANO 2011 ANO 2011 2 579 2,96
ANO 2011 7 6 Mayer Daniel MBA 35 ANO 2011 BEZPP 2 419 2,78
ANO 2011 8 7 Šajnar Erik MUDr. 43 ANO 2011 ANO 2011 2 507 2,88
ČSSD 1 4 Hyský Martin Ing. Bc. 39 ČSSD ČSSD 2 777 3,53
ČSSD 2 1 Chloupek Rudolf PaedDr. Ing. 63 ČSSD ČSSD 2 636 3,35
ČSSD 3 2 Výborný Vratislav Ing. 61 ČSSD ČSSD 2 397 3,05
ČSSD 4 3 Nováková Hotařová Jana Mgr. 50 ČSSD ČSSD 2 303 2,93
ČSSD 5 5 Zelníček František 64 ČSSD ČSSD 2 237 2,84
ČSSD 6 6 Prokešová Stanislava Mgr. 69 ČSSD ČSSD 2 293 2,91
ČSSD 7 7 Dvořáček Jiří Ing. 44 ČSSD ČSSD 2 257 2,87
ČSSD 8 8 Vybíral Karel Ing. 67 ČSSD ČSSD 2 219 2,82
KSČM 1 1 Šlechtický Pavel Ing. 70 KSČM KSČM 2 151 3,51
KSČM 2 4 Kremláčková Božena MVDr. 59 KSČM SDS 1 957 3,19
KSČM 3 3 Zadražil Ladislav Ing. 65 KSČM KSČM 1 849 3,02
KSČM 4 2 Doležal Stanislav 35 KSČM KSČM 1 794 2,93
KSČM 5 5 Jirků Jaroslav Ing. 44 KSČM KSČM 1 793 2,92
KSČM 6 6 Daněk Pavel František 19 KSČM KSČM 1 717 2,8
ODS 1 1 Vymazal Jaroslav Ing. 59 ODS ODS 2 486 4,75
ODS 2 4 Schrek Vítězslav Mgr. 44 ODS ODS 1 939 3,7
ODS 3 6 Huňáček Jaroslav Dr. Ing. arch. 53 ODS ODS 1 837 3,51
ODS 4 2 Hink Vladimír Bc. 57 ODS ODS 1 768 3,37
ODS 5 5 Beke David Ing. arch. 34 ODS ODS 1 647 3,14
Forum Jihlava 1 2 Kolář Milan 61 NK BEZPP 2 517 5,6
Forum Jihlava 2 1 Koubová Karolína 29 NK BEZPP 1 903 4,23
Forum Jihlava 3 9 Salichov Arif 63 NK BEZPP 1 640 3,64
Forum Jihlava 4 14 Kolář Matěj 35 NK BEZPP 1 606 3,57
KDU-ČSL 1 1 Kalina Jaromír Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 072 4,43
KDU-ČSL 2 2 Kodet Josef Ing. 61 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 769 3,78
KDU-ČSL 3 3 Hutařová Alena 44 KDU-ČSL BEZPP 1 604 3,43
KDU-ČSL 4 10 Laštovička Martin Ing. arch. 49 KDU-ČSL BEZPP 1 543 3,3
TOP 09 1 15 Hovorka Marek MgA. 34 TOP 09 BEZPP 1 435 5,21
TOP 09 2 10 Peschout Roman MUDr. 43 TOP 09 BEZPP 1 283 4,66

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
 

72
45

117
70
35

105

12
-

36
-

146

Město Jihlava má k 30. 9. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.586 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2014
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Služby města Jihlavy (SMJ) prová-
dějí novou elektrifi kaci Masarykova 
náměstí. 

„V minulých dnech probíhaly výko-
pové práce po trase, která vedla po le-
vé straně náměstí,  směrem od Muzea 
Vysočiny  až po spodní kašnu. Nyní  se 
provádí  rozvod napájecích kabelů a 
vybudování 10 rozvaděčů, které budou 
rozmístěné po Masarykově náměstí,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Tyto rozvaděče budou zapuštěné 
v zemi a při akcích se pomocí kliky 
vyzvednou na povrch. Jednak k nim 
budou natažené městské optokabely, 
dále budou mít internetové připoje-
ní k městské síti a také svůj vlastní 
elektroměr. To znamená, že se bude 
moci, například při pořádání jarmar-
ků nebo koncertů, přesně změřit jed-
notlivým odběratelům odběr elektri-
ky. 

„Samozřejmě se budou moci na ně  
napojit trhovci, a mohou fungovat 
třeba jako elektrické pokladny. Další 
výhodou je, že návštěvníci akcí už  ne-
budou zakopávat o kabely a tím je roz-
pojovat, protože veškeré zařízení bude 
pod povrchem. Nenechavci je v nestře-
ženém okamžiku už také nebudou 
moci ukrást,“ doplnil Málek. Všech-
ny tyto rozvaděče budou napájeny z 
centrálního rozvaděče, který je umís-
těn v ulici Matky Boží. 

Součástí tohoto projektu bude i no-
vá elektrifi kace obou kašen, a to včet-
ně úprav strojovny. V letošní roce se 
vybuduje sedm rozvaděčů, a akce vy-
jde na 1.300.000 korun. První etapa 
by měla být ukončena do 5. listopadu 
2014. Druhá etapa by se měla dokon-
čit na jaře příštího roku. -lm-

Elektrifi kace 
Masarykova 

náměstí



Mgr. Stanislava Prokešová, ČSSD
Zastupitelkou budu v druhém volebním období. 1. 
V předchozím období jsem byla předsedkyní Komise 
pro sport, tělovýchovu a volný čas při Radě města Jih-
lavy, členkou Komise pro územní plánování, členkou 
komise Zdravé město a MA 21, a současně jsem člen-
kou Rozpočtové komise pro zaměstnanost a podnikání 
Rady Kraje Vysočina. Pracovala jsem jako učitelka, později 16 let jako 
ředitelka Základní školy Seifertova, nyní řídím dva evropské vzdělávací 
projekty pro školy v jihlavském ORP a v dalším projektu Svazu měst 
a obcí ČR. Jsem metodik – analytik pro oblast školství. V mládí jsem 
byla 10 let v reprezentaci Československa ve sportovní gymnastice, půso-
bila jsem v různých sportovních funkcích. Za svoji pedagogickou a spor-
tovní činnost jsem byla v roce 2004 oceněna medailí J. A. Komenského 
z MŠMT a v roce 2008 Cenou primátora za přínos sportu.
Ráda bych aktivně pokračovala ve své práci v oblasti sportu, pracovala 2. 
na koncepci sportu a dokončila upřesnění kritérií pro rozdělování do-
tací. Byla bych ráda, kdyby se podařilo zabezpečit dostatečné fi nancování 
sportovních a kulturních aktivit. Zajímá mě nejen oblast sportu a kultury, 
školství, ale i další oblasti, jako je bezpečnost, životní prostředí, sociální 
věci, ekonomika a rozvoj města.
Trápí mě nedostatek míst pro děti v jeslích, nedostatek míst v MŠ je 3. 
téměř vyřešen. V základním školství je potřeba vyřešit nedostatečnou ka-
pacitu ve školních družinách v ZŠ. Problémů je víc, chtěla bych, aby se 
v první řadě řešily věci týkající se všech jihlavských obyvatel, jako je stav 
chodníků, silnic, parkování, městská doprava, bezpečnost atd.

František Zelníček, ČSSD
Narodil jsem se v Jihlavě, a o Vánocích tomu bude již 1. 
65 let. Svým způsobem jsem jihlavský patriot. S man-
želkou máme dva syny, jednu vnučku a tři vnuky. Pů-
vodním povoláním jsem projektant. V posledním ob-
dobí jsem působil jako náměstek primátora pro oblast 
správy majetku a informatiky. Po ukončení každodenní 
práce na radnici si chci ještě užít rodiny a pobytu na chatě a v přírodě.
Nejblíže mám k oblastem, které jsem  měl na starosti jako náměstek pri-2. 
mátora. Ale… nelze se soustředit pouze na jednu oblast. Nelze se věno-
vat pouze sportu, kultuře, cyklostezkám atd. Organizmus města má ši-
roký záběr a široké jsou i požadavky občanů. Asi nejblíže mám k citátu 
E. T. Setona: „Protože jsem poznal muka žíznivé touhy, chtěl bych vy-
hloubit studnu, z které by i jiní mohli pít“.
Problémů je více. Pokud nasloucháte lidem, tak je většinou tíží byznys s uby-3. 
tovnami a s tím související nedostatečný pocit bezpečí. Ať chceme nebo ne-
chceme, bude nutno investovat do Městské policie, pokud tak neučiní stát.

Mgr. Jana Nováková Hotařová, ČSSD
Pracuji na základní škole v Kamenici jako zástup-1. 
kyně ředitele, vyučuji matematiku, chemii a infor-
matiku. V minulém volebním období jsem pracovala 
jako členka komise Rady města Jihlavy pro sport, tě-
lovýchovu a volný čas a komise pro občanské záleži-
tosti. Jsem také členkou komise pro sport a volný čas 
Rady Kraje Vysočina. Aktivně se podílím na organizování  soutěže 
Běžec Vysočiny a na sportovních akcích Atletiky Jihlava.
Ve své práci městské zastupitelky bych se chtěla věnovat oblastem, 2. 
které jsou mi blízké – školství a sportu. Chtěla bych podporovat smys-
luplné projekty, které by vedly k podpoře rozvoje technických doved-
ností a manuální zručnosti na základních školách. Také bych se chtěla 
podílet na rozvoji koncepce sportu a volnočasových aktivit ve městě, 
určených dětem a mládeži. Chtěla bych se aktivně zapojit do projektu 
Zdravé město.
S nárůstem počtu dětí v prvních třídách na základních školách sou-3. 
visí problém školních družin. Proto bych se chtěla podílet na vhod-
ném řešení tohoto problému, které město musí řešit ve spolupráci 
s Krajem Vysočina. 

Ing. Vratislav Výborný, ČSSD
61 let, ženatý, absolvent VUT Brno, fakulta stavební. 10 1. 
let uvolněný člen zastupitelstva města Jihlavy, dalších 
deset let OSVČ – inženýrská činnost ve stavebnictví 
(z toho sedm let v Tunisu).
Vždy jsem se zajímal o rozvoj Jihlavy v širších souvis-2. 
lostech (velcí investoři, a tím vznik kvalitních pracovních míst, vznik 
a rozvoj vysoké školy, vytváření podmínek  pro sport a kulturu, realizace 
dopravních staveb, partnerství se zahraničními městy, …) a tomu bych 
se rád nadále věnoval.
Jednoznačně pokračování infrastrukturních projektů, i těch s vazbou na 3. 
dotační možnosti. Rád bych inicioval vznik „investiční komise“ Rady 
města, která by posuzovala a kontrolovala veškeré investiční akce, od pr-
votního záměru, přes projektové řešení, až po realizaci. Samozřejmostí 
by bylo projednávání záměrů s občany dotčených lokalit. Není možné, 
aby se občané dozvěděli o stavbě ve svém nejbližším okolí, až když už je 
vše rozhodnuto. 

Ing. Bc. Martin Hyský, ČSSD
39 let, ženatý, dvě děti, vysokoškolské vzdělání ekono-1. 
mického směru. Čtvrtým volebním obdobím jsem za-
stupitelem města Jihlavy. Nyní působím jako krajský 
radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plá-
nování.
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci 2. 
městského zastupitele? Chtěl bych se věnovat oblasti mého součas-
ného profesního zaměření, tedy regionálnímu rozvoji, respektive rozvoji 
města. Rovněž bych se chtěl věnovat posilování spolupráce se zahranič-
ními partnerskými městy a realizaci společných projektů. Velice rád také 
přispěji k efektivní komunikaci Město – Kraj.
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí? Zmíním problémy, 3. 
které bude potřeba řešit a vyřešit právě v tomto volebním období – schvá-
lení nového územního plánu, nedořešené majetkové vyrovnání vodohos-
podářského majetku a nevyhovující stav Horáckého zimního stadionu.
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Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je, 
aby se krátce představili a odpověděli na základní otázky.

Prosíme, stručně se představte.1. 
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci 2. 
městského zastupitele?
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?3. 

Představujeme nově zvolené členy 
městského zastupitelstva

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, ČSSD
63 let, ženatý (36 let), dvě dospělé děti, dvě vnoučata.1. 
Vzdělání: VŠCHT Pardubice (analytická a fyzikální 
chemie), Pedagogická fakulta UK Praha (matematika, 
chemie), management.

 Profesní dráha: chemik, učitel, státní správa, ředitel 
školy, náměstek primátora.

 Zájmy: cestování a turistika, příroda, literatura, dříve tenis a bridž.
Pokud bych zastával úřad primátora, nemohu žádnou oblast pominout, 2. 
naopak bych měl všechny koordinovat. Jsou však oblasti, které jsou mi 
bližší – ekonomika, životní prostředí, vzdělávání.
Největší problémy čekají právě zvolené zastupitele v oblasti infrastruk-3. 
tury, zejména dokončení převzetí vodohospodářské infrastruktury a její 
následné údržby a oprav. Obtížné bude i řešení dopravy včetně parko-
vání. Ve výše uvedených oblastech je to pak zachování vyrovnaného 
rozpočtu města při vyšších nárocích na mandatorní výdaje a ztrátu ně-
kterých zdrojů, smysluplné čerpání zdrojů z EU na udržitelné projekty. 
V oblasti životního prostředí půjde o vytváření rekreačních a volnočaso-
vých prostředí, ochranu zeleně při revitalizaci částí města, a zejména do-
řešení systému nakládání s odpady.

 V oblasti školství zbývá dokončit rozjeté projekty mateřských škol 
a DDM. Kromě investic na větší opravy se pozornost zaměří zejména na 
kvalitu škol a dostupnost pro každého.



Ing. Jiří Dvořáček, ČSSD
Po vystudování VUT Brno jsem nastoupil v roce 1. 
1992 do praxe v oboru pozemní stavitelství. Z to-
hoto období mám neopakovatelné zkušenosti s re-
konstrukcemi městských domů, výstavbou indivi-
duálního bydlení a následně i komerčních objektů. 
Od roku 2004 jsem jako stavební inženýr zaměstnán 
u společnosti BOSCH DIESEL, s. r. o., na pozici projektový nákupčí 
v oblasti výstavby a údržby budov. V současné době mi je 44 let, jsem 
ženatý a mám tři děti. 
Z mých profesních zkušeností logicky plyne, že mým hlavním směrem 2. 
bude oblast správy a údržby majetku města a účelnost nových investič-
ních projektů.

 Z pozice občana a otce  mě zajímá podpora rodin s dětmi, kvalita školství 
a mládežnického sportu.

 Z pohledu syna a vnuka budu podporovat aktivity, které zlepší důstojný 
život našich seniorů, a pomohou lidem, kteří převzali odpovědnost za své 
rodiče.
Z uvedených témat upozorním na jedno, které považuji za důležité, ale 3. 
není snadno  řešitelné. Je to současný život rodin s dětmi, které by měly 
být motorem ekonomiky, kultury a dalších společenských aktivit.

 Místo toho se nacházejí v ekonomické závislosti, mají hypotéky, často zá-
polí s uspokojováním základních životních potřeb, postrádají volný čas 
a mnozí přebírají i péči o své rodiče nebo prarodiče.

Ing. Josef Kodet, KDU-ČSL
Nar. 1953 v Jihlavě, ženatý, 6 dětí, 4 vnučky, absolvent 1. 
stavební fakulty VUT v Brně (v r. 1976), do r. 1994 za-
městnán u silniční fi rmy jako přípravář, později jako ve-
doucí zakázky, od r. 1994 zástupce starosty a od r. 2000 
náměstek primátora.
Profesně mi je nejblíže dopravní problematika, a tak bych se jí rád 2. 
věnoval i nadále. Řešení dopravy je neustálý proces, který musí op-
timálně reagovat na aktuální potřeby obyvatel a uživatelů veřejné 
i soukromé dopravy ve městě. Zároveň je nutné myslet na budouc-
nost a připravovat koncepční řešení. I v  jiných  oblastech rozvoje 
a života  Jihlavy bych se rád angažoval. Zde bych upřednostnil bez-
pečnost, omezení počtu heren, rozvoj infrastruktury, řešení odpa-
dového hospodářství, sociální oblast, ale i podporu neziskových or-
ganizací.
Neustále je nutné se zabývat opravami komunikací a chodníků, roz-3. 
šiřováním parkovacích kapacit, bezpečnostním opatřením v dopravě 
a rozvoji MHD. Vedle toho je nutné pracovat na přípravě a budování  
vnitřního okruhu ve městě a na obchvatu města. Poslední uvedená té-
mata jsou pro budoucnost Jihlavy velmi důležitá.

Ing. Karel Vybíral, ČSSD
67 let, od letošního roku důchodce, ženatý, člen 1. 
ČSSD.
Chtěl bych se věnovat oblasti dopravy, dopravní infra-2. 
struktury, stavu silnic a chodníků, řešení parkovacích 
míst a vytváření parkovacích zón.
Největší problém vidím v nekoncepčnosti řešení dopravy, neprojedná-3. 
vání návrhů úprav a oprav ulic, chodníků a podobně, které přinášejí zby-
tečné stížnosti a petice od občanů, dopravců a zásobování. Je nutná větší 
podpora komise pro dopravu při Radě města Jihlavy, aby v dostatečném 
předstihu před vlastní realizaci či návrhu řešení, poskytla odborný posu-
dek nebo návrh řešení s přihlédnutím k požadavkům občanů.

Ing. Lucie Vichrová, ANO
Jsem vdaná. V Jihlavě, v Horním Kosově, žiji od roku 1. 
2004. Absolvovala jsem bakalářské studium Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze, obor Che-
mie a technologie ochrany prostředí (odpady, ovzduší 
a voda) a magisterské studium České zemědělské uni-
verzity v Praze, obor Inženýrská ekologie. Pracuji jako 
odborný zástupce provozovatele a vedoucího střediska pitné vody v Ji-
hlavských vodovodech a kanalizacích, a. s. K mým koníčkům patří ze-
jména cestování, sport, četba knih a příroda.
Ráda bych se zaměřila na problematiku vodního hospodářství a život-2. 
ního prostředí.
Předání vodohospodářského majetku Statutárnímu městu Jihlava a jeho 3. 
následné provozování.

Ing. Rostislav Habán, ANO
Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí, asi 10 let žiji v Jih-1. 
lavě a rád bych zde žil i nadále. Vystudoval jsem Vyso-
kou školu zemědělskou v Brně. Od ukončení studia se 
věnuji ochraně životního prostředí. V současné době 
pracuji jako referent ochrany ovzduší na Krajském 
úřadu Kraje Vysočina, v minulosti jsem působil jako in-
spektor České inspekce životního prostředí.

 S manželkou vychovávám dceru a syna. Vedle politické činnosti se věnuji 
především rodině, fotografování, zahradničení a hudbě.
Vzhledem ke svému vzdělání a profesi se chci věnovat oblasti životního 2. 
prostředí. (V zastupitelstvu města mohu rovněž uplatnit znalosti fungo-
vání státní správy a samosprávy).
Zastupitelstvo města Jihlavy čeká nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým 3. 
způsobem se bude nakládat s komunálním odpadem po naplnění kapa-
city skládky v Henčově. S problematikou nakládání s odpady v Jihlavě 
souvisí i případná výstavba zařízení pro energetické využití odpadů, kde 
se cítím být po odborné stránce užitečný.

Ing. Jana Mayerová Ph.D., ANO
V Jihlavě žiji s rodinou od roku 2009. Vystudovala jsem 1. 
Ekonomickou univerzitu, fakultu v Košicích, odkud 
pocházím, v roce 2001 jsem absolvovala diplomovaný 
kurz k Evropské integraci v britském Brightonu, a ná-
sledně jsem získala doktorát na Dopravní fakultě v Par-
dubicích. V současnosti se jako poradkyně ministra 
fi nancí věnuji oblasti nastavení systému čerpání fondů pro další rozpoč-
tové období a problematice dopravy.  Na koníčky mi teď nezbývá moc 
času, protože všechen věnuji svým malým dětem (2,5 a 4,5 roku).
Slíbili jsme občanům Jihlavy, že městu pomůžeme. A to znamená, že 2. 
peníze města budou využity na věci, které občané potřebují. Především 
bych se ráda zaměřila na efektivitu řízení města a projektů, do kterých 
město investuje. Do toho spadá i řízení a investice městských společností. 
V oblasti rozvojových aktivit bych chtěla pomoci tomu, aby skutečně po-
třebné projekty našly zdroj fi nancování a byly nastaveny efektivně. V ob-
lasti sociální mě zajímá především péče o děti v problémových situacích. 
Najít cestu, jak jim co nejlépe pomoci k plnohodnotnému společen-
skému uplatnění.
Neefektivní využívání zdrojů. Dle mého názoru jsou některé projekty pře-3. 
dražené, jiné neefektivně řízeny.  A to mně trápí, protože peněz není nikdy 
dost, a město by je mělo vynakládat způsobem co nejvhodnějším pro jeho 
obyvatele, nikoliv pro vybrané jednotlivce. 

MUDr. Erik Šajnar, ANO
Pocházím z Velkého Meziříčí. V roce 1995 jsem ukončil 1. 
studium na lékařské fakultě MU v Brně, a poté nastou-
pil jako lékař na interní oddělení třebíčské nemocnice. 
V roce 1997 jsem změnil svoje profesní zařazení a začal 
pracovat v jihlavské nemocnici, na oddělení ARO. Od 
roku 2012 pracuji na Záchranné službě Kraje Vysočina. 
V Jihlavě bydlím od roku 2002. Ve volném čase se rád věnuji amatérské 
fotografi i. Jsem pravidelným návštěvníkem ZOO Jihlava. 
Myslím, že všechny oblasti rozvoje Jihlavy si zaslouží pozornost, nelze 2. 
oddělovat jednotlivé součásti od sebe, je zde výrazná provázanost.
Nejbližší je mi sociální oblast. Denně se s touto problematikou setkávám 3. 
při výkonu své práce, například v domovech důchodců či domech s pe-
čovatelskou službou.

Radek Popelka, ANO
Narodil jsem se a žiji v Jihlavě. V tomto směru se pova-1. 
žuji za hrdého patriota. I v profesním životě jsem věrný 
jedné značce. Do Agroprojektu jsem nastoupil v roce 
1989 na pozici asistenta. Dnes zastávám funkci mana-
žera této projekční kanceláře. K mým koníčkům patří 
rekreační sport, a především moje rodina.
Vzhledem ke své profesi mám nejblíže k rozvoji a územnímu plánování.2. 
Každá větší investice vyvolává emoce. Ty často pramení z nedostatečné 3. 
komunikace zainteresovaných stran.
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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Pro informace a objednávku volejte 567 579 111
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videorekordér na 40 hodin
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www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je
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Daniel Mayer, MBA, ANO
Narodil jsem se v Olomouci, od svých tří let  jsem však 1. 
vyrůstal v Ostravě. Od malička jsem ale jezdil do Jihlavy 
za otcem, kde jsem se v roce 2003 usídlil natrvalo.  V le-
tech 1998-2000 jsem žil a pracoval v New Yorku, v mezi-
čase jsem strávil 4 měsíce v Indii a do svých 25 let jsem 
procestoval polovinu zemí EU. V roce 2005 jsem získal 
titul European Bachelor’s in Business Administration na University of New 
York in Prague a v roce 2007 titul MBA na City University of Seatt le. 

 V roce 2004 jsem založil společnost EUFC CZ která se zaměřuje na ob-
last dotací a dotačního managementu, moje společnost se mezitím stala 
jednou z deseti největších fi rem v oboru. Ve své práci se zaměřuji ze-
jména na přípravu investic s využitím evropských či státních dotací. Ve 
volném čase se věnuji rodině a snažím se sportovat a cvičit se ve střelbě.
Asi nejvíce se orientuji v přípravě investic a v dotacích všeho druhu. 2. 
Věřím, že se svými zkušenostmi bych mohl být Jihlavě v tomto smyslu 
užitečný. Rád bych se věnoval také územnímu rozvoji a strategickému 
plánování, kde bych se rád zaměřil na plánování a správný výběr strate-
gických investic města. Zajímá mě rovněž způsob, jak město nakládá se 
svým majetkem, a hodlám velice podrobně zkoumat činnost naší staro-
nové koalice. 
Neuvážený územní rozvoj a zcela nekoncepční urbanismus (viz nové síd-3. 
liště v Heleníně). Nevyrovnané hospodaření města a snaha staronové ko-
alice investovat (a nadměrně zadlužit naše město!) do projektů, které ne-
přinášejí ekonomické benefi ty a jsou zaměřené na úzkou cílovou skupinu 
občanů. Ale úplně nejvíce mě trápí to, že staronové vedení města nám ne-
nabízí žádnou vizi a perspektivu a není schopné se dívat na rozvoj města 
v dlouhodobých (10 a více let) horizontech. S tím souvisí i neschopnost 
staronové radnice oživit centrum města, které pohříchu upadá a stagnuje. 

Mgr. Olga Kourková, ANO
V Jihlavě jsem se narodila a žiji zde již přes 41 let. Vy-1. 
studovala jsem obor farmacie na Univerzitě Karlově, 
kterému se 18 let věnuji jako lékárnice. Zajímá mne též 
přírodní medicína, externě jsem vyučovala na VOŠ far-
makognosii (věda o léčivech přírodního původu).
Oblast, které jsem se věnovala při tvorbě programu do komunálních 2. 
voleb, a která je mi díky mé práci s lidmi nejbližší, je problematika soci-
ální péče.
Jako největší problém bych uvedla, že sociální služby v Jihlavě jsou po-3. 
skytovány roztříštěně a nedostatečně. Sociální službou by měla být 
i pomoc při ztrátě zaměstnání, bydlení, pomoc mladým rodinám, seni-
orům a všem, kteří se dostanou do těžké životní situace. Do našeho pro-
gramu jsme zakotvili zřízení komunitního centra, jedná se o poskytova-
tele komplexních sociálních služeb přehledně, na jednom místě, včetně 
například bezplatné právní poradny, vzdělávání atd.

MUDr. Zdeněk Faltus, ANO
Narozen 1957, povoláním lékař a podnikatel.1. 
Chtěl bych se věnovat sociální problematice, včetně so-2. 
ciálního bydlení.
Osobně mě nejvíc trápí politická situace v České re-3. 
publice a existence klientelistických skupin, napoje-
ných na veřejný sektor, na veřejné zakázky. Hra na demokracii v džungli 
poměrného volebního systému.

MVDr. Božena Kremláčková, KSČM
Veterinární lékařka, členka Strany demokratického soci-1. 
alismu, členka zastupitelského klubu KSČM, „služebně 
nejstarší“ zastupitelka v MěZ Jihlava (od roku 1990, 
s přestávkou jednoho volebního období, doposud).
Hodlám se i nadále věnovat sociální problematice a ži-2. 
votnímu prostředí. Chci, aby se  naše město Jihlava rozvíjelo po všech 
stránkách a aby se zde jeho občanům dobře žilo a byli na své město hrdí. 
Tvář města tvoří občané, a ne pouze sportovní kluby.
Problémů, které je třeba řešit, je více. Důležité je řešení sociálního byd-3. 
lení a sociální pomoci potřebným, ne však na úkor druhých. Větší péče 
o zeleň a dořešení odpadového hospodářství města.

Pavel František Daněk, KSČM
Narodil jsem se v Havlíčkově Brodě, a v Jihlavě bydlím 1. 
od dětství. Je mi 19 let, a jsem studentem 1. ročníku 
Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Moje záliby jsou: 
hudba, zvířata, houbaření, politika, ale hlavně fotbal, 
kterému se i aktivně věnuji. 
Ti, kteří obdrželi můj předvolební program, jistě ví, že bych se chtěl vě-2. 
novat zavedení bezplatné dopravy, která je možná a funguje již v 17 měs-
tech Evropy (v ČR jsou to Frýdek Místek a Třeboň). Proč tedy nedopřát 
i jihlavským obyvatelům tento komfort? Dopady pro Jihlavu by to mělo 
obrovské, například nárůst turistů, kteří sem přijedou utrácet peníze. Mů-
žeme také zmínit úbytek aut na silnici, které v dnešní době tvoří obrov-
ské kolony, a nejen to, také „díky“ tomu jsou naše silnice rychleji zničené 
a je brzy nutná drahá oprava. Proto se pokusím zavést dopravu zdarma. 
Budeme chránit životní prostřední, a i městské fi nance na opravy.

 Dalším bodem zájmu je u mě určitě sport, ať už se jedná o protěžovaný 
hokej a fotbal, tak i o méně známé sportovní  kluby, které tady máme. 
Sport je důležitý hlavně pro mládež, která díky pomoci města může po-
dávat skvělé výkony. Pokud tedy má někdo  chuť a zájem věnovat veškerý 
volný svůj čas tvrdému treninku, tak proč ho nepodpořit, aby si splnil 
svůj sen a něco dokázal všem ostatním?

 V neposlední řadě bych rád udělal něco pro všechny, ať už jsou mladí, 
nebo staří.

 Jak jistě víte, stav chodníků je ve větší části města kritický, a proto bych 
rád dosáhl toho, aby jejich opravy byly účelné a na nejvíce postižených 
místech, nikoliv podle toho, kdo v té které lokalitě bydlí - zda prominent, 
či řadový občan. Dalším bodem bych rád dal najevo nespokojenost vět-
šiny maminek, že Jihlava má málo míst ve školkách. Proč tedy nevyužít 
opuštěné budovy na rekonstrukci školek, místo k vybudování azylových 
domů, kterých je již dost? Děti jsou naše budoucnost, tak se o ně musíme 
podle toho i starat. 
 Co je mi největším trnem v oku? Určitě doprava. I když je  zmiňovaná 3. 
několik volebních období, stále s ní nikdo nic nedělá. Pokud vezmeme 
v potaz, že 50tisícová. Jihlava má dražší jízdné, a dokonce i na kratší 
vzdálenost, než milionová Praha, tak je něco špatně. Proto bych se rád 
soustředil na zvýšení efektivity a zrušení plateb za jízdné. Pokud dokáže 
město zařídit, aby MHD fungovala i bez investice občanů, mělo by toho 
využít a šanci chytit za pačesy. 

Ing. Pavel Šlechtický, KSČM
Jihlavským zastupitelem jsem již delší dobu. Práce v za-1. 
stupitelstvu mě vždy bavila, a proto jsem se rozhodl 
znovu kandidovat. Mé názory a postoje jsou, myslím, 
známé. Proto bych raději chtěl znovu poděkovat všem 
Jihlavanům, kteří přišli k volbám, a zejména voličům, 
kteří podpořili kandidáty KSČM, i mě osobně. Velmi si 
toho vážím.
V městském zastupitelstvu bych chtěl spolupracovat se všemi, kterým 2. 
půjde o zlepšení života občanů Jihlavy a o rozvoj města. Naplnit náš vo-
lební program. Dát přednost opravám chodníků, před v minulém období 
preferovanými cyklostezkami. Rekonstruovat městské vodovody a kana-
lizaci. Pozornost budu věnovat životnímu prostředí, bezpečnosti občanů 
i sociální oblasti, včetně romské problematiky.
Osobně mě trápí stále vysoká nezaměstnanost, postihující řadu našich 3. 
spoluobčanů. K 30. září tohoto roku hledá práci v jihlavském okrese 4762 
občanů, což je míra nezaměstnanosti 6,3 %. Ve stejném období minulého 
roku to bylo 6,5 %. Práci hledá  v současné době 404 absolventů škol, 
což je vlastně celá škola, plná nezaměstnaných mladých lidí. Každý jistě 
chápe jejich frustraci. Jihlava, s polohou u dálnice mezi Prahou a Brnem, 
má příznivé podmínky pro podnikání a vyšší zaměstnanost. Město by 
tomu mělo výrazněji napomoci.  

 Přivést do Jihlavy další investory. V průmyslové zóně v Hruškových Dvo-
rech zbývá k tomuto účelu asi 30 hektarů převážně v soukromém vlast-
nictví. Další možnosti jsou při výpadovce na Pelhřimov i v prostoru bý-
valých pístovských kasáren, které nesmí být využity jako ubytovny. Další 
možnosti by měl nabídnout i nový územní plán. Hledat investory i se za-
měřením  na vysokou kvalifi kaci, aby mladí jihlavští vysokoškoláci nemu-
seli zůstávat v Praze nebo v Brně.

STRANA 6

Představujeme nově zvolené členy …
(Pokračování ze str. 4)

(Pokračování na str. 8)
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Ing. Jaroslav Jirků, KSČM
Je mi 44 let, bydlím v Jihlavě, ul. Široká 9, mám 1 syna, 1. 
v roce 1988 jsem ukončil maturitou SPŠ stavební v 
Havlíčkové Brodě a v roce 1995 státní závěrečnou 
zkouškou fakultu stavební ČVUT v Praze. Do roku 
1999 jsem soukromě podnikal, od roku 2000 se pro-
fesně věnuji činnostem ve stavebnictví, obory pozemní 
stavitelství, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, na pozicích stav-
byvedoucí, hlavní stavbyvedoucí. V současné době jsem zaměstnán na 
KSÚSV v Jihlavě na pozici technický dozor staveb, koordinátor BOZP. 
Od roku 2012 jsem členem Dopravní komise Kraje Vysočina.
Chtěl bych se věnovat projektům zabývajícím se rozvojem města v in-2. 
vestiční oblasti a oblasti majetku, zejména přípravě stavebních investic, 
shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, realizaci inves-
tičních záměrů města v oblasti výstavby, dále zajišťování správy, údržby 
městských komunikací, dopravních investic a technického zhodnocení.
Provedení nutných rekonstrukcí kanalizací, vodovodů, komunikací města.3. 

 Rozšíření parkovacích míst ve městě.
 Opravy chodníků ve městě.
 Zlepšení infrastruktury v příměstských obcích.

Stanislav Doležal, KSČM
Je mi 35 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Mám středo-1. 
školské vzdělání v oboru dopravy. Do Jihlavy jsem se při-
stěhoval v roce 2005 z Brna. V současné době pracuji jako 
kontrolor 3D pracoviště v Tesle Jihlava, s. r. o. Mezi moje 
koníčky patří počítače, fotografování, literatura a potápění.
Od svého působení v městském zastupitelstvu si sli-2. 
buji přiblížení členů zastupitelstva a občanů, dále bych se chtěl zaměřit 
na fungování MHD, činnost městské policie a ekologii. Doufám, že se mi 
podaří předložit kvalitní návrhy a získat pro ně i zastupitele ostatních po-
litických stran, kteří jak doufám, se „povznesou“ nad stranickou přísluš-
nost a dokáží podpořit návrhy KSČM ve prospěch občanů Jihlavy.
Rád bych dosáhl změn ve fungování MHD a přizpůsobení linek a jízd-3. 
ních řádů potřebám uživatelů. Týká se to především spojení sídliště Bře-
zinky a průmyslových zón, linky 6 a ul. Vrchlického. Ing. arch. David Beke, ODS

34 let. Pracuji jako architekt, designér interiérů a urbanista. 1. 
Jsem majitel atelieru Schrapnel. Absolvoval jsem fakultu 
architektury na ČVUT, obor „Architektura a územní plá-
nování“. Pracovní zkušenosti jsem sbíral i v zahraničí. Zají-
mám se o věci veřejné a rád pomáhám při jejich zlepšování. 
Příležitostně působím jako pedagog. Jsem členem Komise 
města Jihlavy pro územní plánování a strategický rozvoj. Má práce je mým ko-
níčkem.
Z povahy své profese se cítím být nejvíce kompetentní v oblastech ob-2. 
novy a rozvoje města a územního plánování. K těmto oblastem je nutné 
přidat ještě dopravu, protože bez ní se rozvoj města plánovat nedá.
Absence architektonických soutěží na veřejné stavby a investice. Soutěž o 3. 
cenu je důležitá, ale měla by jí vždy předcházet soutěž idejí (nápadem se 
dá i ušetřit).

 Neexistence vize a koncepce obnovy Masarykova náměstí. Prosazuji 
tento svůj názor dlouhodobě a cítím, že nyní bych v jeho prosazování ne-
musel zůstat sám.

 Parkování neboli doprava v klidu. Vnímám zavedení parkovacích zón jen 
ve vybraných lokalitách jako nešťastné. Některým to problém vyřešilo, 
mnohým však zvětšilo, či přidělalo.

Ing. Ladislav Zadražil, KSČM
V letošním roce jsem dosáhl věku již 65 let, stal se důchod-1. 
cem, a s tím souvisí známý a zajímavý úkaz – divím se, jak 
jsem mohl všechno stíhat, když jsem chodil do práce.

 Nicméně stále mám optimistické přesvědčení, že lze život 
v městě pro občana zlevnit, správu města lze více zprů-
hlednit, a tím přiblížit k občanovi. Aby věděl, kolik co stojí, 
i co kdo vlastně dělá. Aby se mohl podílet například i na stanovení priorit ve 
výdajích města, tedy například na poměr výdajů na sport, kontroverzní cyk-
lostezky, kulturu, trvale připomínkované opravy chodníků a podobně.

 Přál bych si, aby si občané více všímali toho, co se kolem nás všech 
vlastně děje. Co se kde za městské peníze staví, opravuje, a s jakou kvali-
tou. Tuto veřejnou kontrolu za nás nikdo dělat nebude, ani nás nikdo do 
ní nebude nutit. Za největšího nepřítele občana pokládám jeho vlastní 
lhostejnost a nezájem o věci veřejné.
Myslím, že nelze vyčlenit jednu oblast. Oblasti problémů města jsou 2. 
zdánlivě různorodé, a přitom se mnohdy prolínají.

 Na prvním místě je často vzpomínaná ochrana životního prostředí. Přes 
tu se dostaneme k problematice nakládání s komunálním odpadem, dále k 
dopravě a k dalším.
Když vezmeme zmíněné nakládání s komunálním odpadem: podle značné 3. 
podpory referenda o spalovně komunálního odpadu tato záležitost občany 
zajímá. Ať už bude pokračování jakékoliv, bude nutné se nejprve dohodnout, 
zda chceme spalovnu odpadů pro celý kraj, nebo menší (pouze pro Jihlavu), 
na likvidaci toho, co už žádným způsobem dále nepůjde z odpadů města vy-
třídit.  Podrobná studie, která by se zabývala reálným stavem místních pod-
mínek a případným ekologickým dopadem, nebyla dosud předložena. 

 Dále – s ekologií související doprava. Nelze nevidět, že se nám v doprav-
ních špičkách, které se spíše rozšiřují, už auta (s trochou nadsázky) na sil-
nici ani nevejdou. 

 Nutno vypracovat dopravní koncepci města. Ta by měla zahrnovat zá-
chytná parkoviště, městskou hromadnou dopravu, a také její cenu, pří-
padně začít uvažovat o její bezplatnosti, tedy MHD v Jihlavě také zdarma.

 Problémů je mnohem více, a nepochybuji o možnosti je společně vyřešit.

Ing. Milan Kolář, FORUM
Nadšený patriot města Jihlavy, organizátor a pořada-1. 
tel kulturních a společenských událostí nejen v Jihlavě. 
První koncert, který v Jihlavě uspořádal, byl recitál Ja-
roslava Hutky v Dělnickém domě v roce 1974. Bylo to 
za slavné éry klubu „Kafemlejnek“, který společně s ka-
marády v Jihlavě založil.

 Od roku 1982 nastoupil do Okresního klubu mládeže, který vedl až 
do sametové revoluce. Protože to v Jihlavě v té době nebylo možné, 
tak začal pořádat folkový festival na zámku v Telči, a založil tak 
Prázdniny v Telči. V roce 1991 krátce pracoval na jihlavské radnici. 
V té době uspořádal oslavu 555. výročí přijetí Basilejských kompak-
tát.

 Učí na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě počítačovou gra-
fi ku.

 Obnovil s hrstkou nadšenců již skoro zapomenutý Jihlavský havířský 
průvod a s ním spojenou Pouť ke svatému Janu. Založil také tradici pří-
jezdů svatého Martina do Jihlavy, který letos přijede již po sedmnácté.

 Je držitelem skleněné medaile Kraje Vysočina a držitelem Ceny města 
Jihlavy.

 Ženatý, má rád velkou rodinu a své tři syny - Matěje, Ondřeje a Vojtu - od 
Matěje má vnoučata Aničku, Jáchyma a Toníčka.
Nebude asi žádným překvapením, že by mě zajímala kultura a společen-2. 
ské události, které se celý život snažím ve městě Jihlavě pořádat, protože 
si myslím, že je to velmi důležité.

 (Má oblíbená moudrost: „Kdo svoji tradici a jedinečnost umí zachovat, 
ten obhajuje svoji sílu. Národ bez tradice si nezaslouží, aby existoval.“) K 
těm tradicím bych ještě připojil identitu, která je velmi důležitá pro nale-
zení vztahu k městu a místu, kde žijeme. 

 Protože to místo mám rád, tak bych chtěl usilovat o to, aby bylo 
krásné, zdravé, čisté a bezpečné. Takže životní prostředí (to pro mě 
znamená také především kulturní prostor pro život), sport a zdravý 
životní styl, čistota a pořádek. To vše samozřejmě také pokládám za 
kulturu života.

 Rád bych, aby naše město bylo atraktivnější nejen pro místní obyva-
tele, ale také přitažlivější pro turisty. Určitě máme co nabídnout! Rád 
bych se pokusil o oživení některých jihlavských zákoutí. Parkánu u 
brány Matky Boží, domu Gustava Mahlera, kostela Povýšení svatého 
Kříže... 
Pokusím se pojmenovat něco, co cítím, a těžko se mi o tom píše. Je to 3. 
atmosféra ve městě, nálada obyvatel, duch místa, který na vás dýchne, 
když do města vstoupíte. Potkávám v Jihlavě bohužel spoustu spíše 
zakaboněných a smutných lidí. Ti usměvaví, s dobrou náladou, jsou 
spíše výjimkou. Myslím, že nálada je většinou mizerná. Věřím, že 
se s tím dá něco udělat. Je to o komunikaci, o příjemných akcích, 
možná společných otevřených snídaních a večeřích, komunitních 
zahradách... Prostě užít si to město a to společenství. Věřím, že je to 
možné!

STRANA 8

Představujeme nově zvolené členy …
(Pokračování ze str. 6)

(Pokračování na str. 10)
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 L E N K A   M I C H Á L KO VÁ

KV TINOVÁ VAZBA
  svatební    slavnostní    pohřební vazba    věnce  

smuteční vazba + stuhy s nápisy    dekorace    aranže  

 TELEFON: 775 208 285
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Po domluvě 
dodám po Jihlavě.
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Objekt se nachází na soukromém pozemku, 
který je střežen kamerovým systémem, 
možnost bezproblémového parkování v areálu.

TELEFON: 603 805 066, 775 208 285

E-MAIL: Lenka@memoriasro.com 

E-MAIL: Petr@memoriasro.com 

EEFFOONN:: 6666 777755 222000888 22288855566660000000033333 88880055 00000000006666666

ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

JIHLAVA

EEEEEEEEE-MMMMMAAAAA
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Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli, že nejen internet, 

ale i nejrůznější časopisy jsou v po-
slední době plné článků o vidění. To je 
jistě chvályhodné. Já se dnes, ve svém 
příspěvku, zaměřím na zrakovou po-
hodu a ostrost vidění při řízení vozi-
dla.

Asi 80% informací je přijímáno zra-
kem. To platí ve zvýšené míře i za vo-
lantem. Dobré vidění například zaručuje správné a dostatečně rychlé přečtení do-
pravních značek a ukazatelů. Pomůže v okamžiku, kdy je třeba rychle reagovat na 
změnu dopravní situace. Dalším faktorem, který je obzvlášť důležitý při řízení vozi-
dla, je prostorové vidění. Pokud je řidič optimálně vykorigován a má dobře udělané 
brýle, či správné kontaktní čočky, pak můžeme říci, že získává optimální zrakovou 
orientaci. Včas rozeznává jiné účastníky dopravního provozu a dobře se mezi nimi 
orientuje. To může být rozhodující při jízdě v pruzích, ve složitých dopravních situ-
acích, kdy řidič musí zareagovat v čase mnohdy kratším než 2 vteřiny.

Schopnost vidění za volantem se objektivně zhoršuje při špatném počasí a v noci. 
Problémy s viděním za zhoršených světelných podmínek trápí přibližně polovinu 
lidí, kteří nosí dioptrické brýle a potíže často přiznávají i lidé bez diagnostikované 
dioptrické vady. Téměř polovina všech vážných dopravních nehod se stane v noci, 
ačkoliv je na silnici pouze dvacet procent aut. Pouze řidič, který vidí, neohrožuje své 
okolí, sám sebe a ani své spolucestující. Průzkumy provedené mezi řidiči říkají, že 
50% řídí bez vykorigování svého zraku. Řídit vozidlo s objektivní vadou zraku je 
však velké riziko. 

Jak vidí                   …  krátkozrací

…  dalekozrací

nebo s vážnějším postižením zraku

V praxi řidiči absolvují vyšetření očí při žádosti o řidičský průkaz a pak až v 65 
letech. To je ovšem naprosto nedostatečné. Je na odpovědnosti každého řidiče 
jak se vypořádá s tímto problémem.

V České republice má každý možnost si nechat změřit svůj zrak. Prostorové-
mu vidění se však věnuje minimum diagnostických pracovišť. Přitom 30% po-
pulace má s prostorovým viděním problém, který si neuvědomuje a dokonce 
významný počet osob ví, že vidí dvojitě. Ještě menší počet pracovišť se věnuje 
diagnostice a následnému řešení špatného vidění za zhoršených podmínek a 
v noci. Tyto odchylky mají na svědomí aberace vyšších řádů na rohovce. Tyto 
vady umí korigovat pouze asi 10 pracovišť. Patříme mezi ně v Praze již 5 let a v 
současné době i v Jihlavě. Zveme ty z vás, kteří máte nějaké výše uvedené pro-
blémy do naší oční optiky ke konzultaci a řešení vašeho problému.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 29, 586 01 JIHLAVA, www.optik-zilka.cz
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Ing. Jaroslav Vymazal, ODS
Absolvoval jsem Elektrotechnickou fakultu na VUT 1. 
v Brně a dvouleté studium na katedře pedagogiky. Pů-
sobil jsem jako učitel odborných předmětů na střed-
ních školách, později jako zástupce ředitele a ředi-
tel střední školy. Od roku 2003 jsem členem ODS a 
v současné době končím osmileté působení ve funkci 
primátora Jihlavy. Mým  velkým celoživotním koníčkem je sport. V Jih-
lavě jsem založil Tri club Jihlava, kde jsem  působil jako předseda, trenér 
a  organizátor závodů. Věnoval jsem se rovněž kondiční přípravě úspěš-
ných jihlavských tenistů.
Budu usilovat o dokončení vystoupení Jihlavy z dobrovolného 2. 
Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko a o nastolení správy této stra-
tegické infrastruktury městem. Musí dojít k rekonstrukci především 
páteřních kanalizačních stok, k výstavbě chybějící kanalizační infra-
struktury a řešení vodovodní sítě. Nutností pro další zvýšení kvality 
života ve městě je komplexní řešení dopravy ve městě - městské mo-
bility. Tedy zkvalitnění stávajících a hledání nových pěších koridorů, 
pokračování ve výstavbě sítě cyklostezek a realizace procyklistických 
opatření, upřednostnění městské hromadné dopravy a její nové tra-
sování, budování vnitřního městského okruhu, a ve spolupráci s Kra-
jem Vysočina výstavba jižního obchvatu města pro tranzitní dopravu. 
Naší snahou musí být dostavba dopravního terminálu, na kterém by 
v budoucnu měly zastavovat i vysokorychlostní vlaky. Nedílnou sou-
částí je pak řešení parkování.
Velkým úkolem je přestavba Horáckého zimního stadionu, jehož sta-3. 
tika je ve velmi špatném stavu, na moderní víceúčelovou halu, sloužící  
i jiným sportům, než je hokej, ale také kulturním akcím a společenským 
událostem. Velkému množství nejrůznějších spolků, podporovaných 
městem, pak chybí SPOLKOVÝ DŮM, a sportujícím další sportoviště. 
Máme toho před sebou stále dost.

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, ODS
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je vý-1. 
konným ředitelem fi rmy FORTIS. Účastnil se mnoha 
významných projektů v našem městě, jako je např. re-
konstrukce bývalých Žižkových kasáren pro Kraj Vy-
sočina, rekonstrukce budov Jihlavské radnice a v nepo-
slední řadě i rekonstrukce historických objektů Základní 
umělecké školy v Jihlavě. Svými projekty se zasloužil o novou tvář Jihlavské 
zoologické zahrady. Do komunální politiky vstoupil v roce 1994. Šestnáct 
let působil jako člen městského zastupitelstva a jedno volební období i jako 
člen městské rady. Je zakládajícím členem jihlavského Rotary klubu. Od 
letošního roku je předsedou představenstva Krajské hospodářské komory 
Kraje Vysočina.
Stejně jako v předcházejícím období, kdy jsem působil v městském zastu-2. 
pitelstvu a v Radě města, bych se rád věnoval oblasti, která je mi profesně 
nejbližší, a to strategickému plánování a rozvoji našeho města. Za prio-
ritu nově ustaveného zastupitelstva považuji to, že je nutné co nejrychleji 
schválit nový územní plán, bez kterého nelze, a to z pohledu dlouhodobé 
perspektivy, uvažovat o naplňování úkolů spojených s rozvojem města 
a jeho infrastruktury. Tou nejpalčivější otázkou dnešní Jihlavy je beze-
sporu kritický stav v dopravní obslužnosti městského centra a alespoň 
částečné zprovoznění dalšího úseku městského obchvatu.
Vše, co je obecně spojeno s dopravou a s parkováním osobních auto-3. 
mobilů v centru města a v tzv. přilehlých oblastech. Nové vedení města, 
a to s většinovou podporou zastupitelstva, bude muset co nejrychleji 
udělat strategické rozhodnutí, které z priorit v této oblasti upřednostní, 
a toto rozhodnutí bude muset podpořit i zajištěním větších investič-
ních prostředků z evropských zdrojů. Nejpalčivějším problémem Jih-
lavy však zůstává neexistující městský okruh. Na tomto tématu by se 
mělo co nejvíce zapracovat. Chápu, že to není možné stihnout za jedno 
volební období, ale bez fungující dopravní obslužnosti se dnes žádné 
velké město neobejde. To, co dnes v dopravě každý den zažíváme, je 
prostě do budoucna pro Jihlavu neúnosné. 

STRANA 10

Představujeme nově zvolené členy …
(Dokončení ze str. 8)

Ostatní zastupitelé dodali odpovědi po uzávěrce, dokončíme v dalším vydání NJR.

  Rozsvícení velkého vánočního  
  stromu a vánoční výzdoby města  
  Statutární město Jihlava  

  a Hitrádio Vysočina  

  zvou všechny občany našeho města  

  na 1. adventní neděli    

 30. 11. 2014 
15.30 Animační program nejen pro děti 
 s Milanem Řezníčkem, představení projektu 
 Strom splněných přání, zpívání koled 

16.00 vystoupí vokální mužský sextet Many-Men 

16.45 rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města 
 zdravice primátora města 
 „Překvapení – předání vánočního dárku“ 

17.00 Yvetta Blanarovičová – vánoční koncert

Pro zahřátí svařák, otevřené ohně, římské svíce. 
Pro děti atrakce – vláček, kolotoč. 
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Děkujeme Vám,
za podporu!

Ing. Jaroslav Vymazal
předseda MS ODS Jihlava

Ing. Jaroslav Vym
předseda MS ODS Jih
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- Předsednictvo SVAK garantuje 
ve spolupráci s VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., 
že obyvatelům Jihlavy zajistí bezpro-
blémové zásobování pitnou vodou 
a odvádění odpadních vod. A to až 
do vyřešení majetkového vypořádá-
ní a bez ohledu na probíhající právní 
spory.

- SVAK plně respektuje rozhod-
nutí Jihlavy a jiných členských obcí 
ze SVAK vystoupit. Majetkoprávní 
vyrovnání však musí probíhat na 
základě platných stanov a nesmí 
poškozovat SVAK, jeho členské 
obce ani obce, které ze SVAK vy-
stupují.

- SVAK do současné doby uči-
nil řadu kroků k tomu, aby Jihlava 
mohla převzít majetek, který jí dle 
stanov náleží. SVAK dne 5. 3. 2014 
předložil po projednání ve valné 
hromadě městu Jihlava návrhy do-
kumentů nutných k vzájemnému 
vyrovnání. Ty však do dnešního dne 
nebyly předloženy zastupitelstvu 
města k projednání.

- SVAK nikdy nebránil Městu Jih-
lava v přípravě a realizaci investic do 
infrastruktury, podpořených dotač-
ními tituly. Naopak vždy deklaroval 
možnou součinnost. To, že se nako-
nec podařilo najít řešení, a investiční 
akce v Jihlavě byly zahájeny, je vý-
sledkem vzájemných jednání obou 
stran a přijatých kompromisů (ni-
koliv tedy vítězstvím Jihlavy a poráž-
kou SVAK, jak je často prezentováno 
v médiích).

- SVAK je připraven až do vyřeše-
ní majetkového vypořádání i nadále 
spolupracovat s Jihlavou při inves-
tičních akcích do vodárenské in-
frastruktury. Bez vzájemné dohody 
ale nemůže připustit neoprávněné 
zásahy do majetku SVAK ze strany 
Jihlavy, které se nyní u některých 
akcí dějí (např. ul. Telečská a Wol-
kerova, ul. 5. května, ul. Brněnská 
a Křižíkova).

- SVAK se ostře ohrazuje proti Jih-
lavou dlouhodobě vedené mediální 
kampani. Jsou v ní používány nepod-
ložené, dílčí nebo zkreslené informa-
ce, které mají za cíl zastrašit členské 
obce SVAK a v konečném důsledku 
SVAK rozbít. Je to poškozování dob-
rého jména SVAK a i výsledků čin-
nosti, kterou pro členské obce, ale 
i pro Jihlavu, za roky existence zajiš-
ťoval. Za dobu existence SVAK byl 
vybudován vodohospodářský maje-
tek v hodnotě 1,3 mld. Kč, z toho na 
území města Jihlavy v hodnotě 676 
mil. Kč.

- SVAK vyzývá představitele města 
Jihlava, aby navázali na úspěšná jed-
nání ve věci dotovaných investic a ve 
stejném duchu zahájili neprodleně 
s vedením SVAK jednání o okamži-
tém fyzickém převzetí již vydaného 
majetku a jeho provozování ze stra-
ny města Jihlavy, o okamžitém pře-
vzetí a provozování dalšího majetku, 
který dle stanov SVAK Jihlavě náleží, 
a dořešení dalších sporných otázek, 
souvisejících s majetkovým vypořá-
dáním.

Rozdílné pohledy města a SVAKu
Prohlášení předsednictva Svazu vodovodů 

a kanalizací JIHLAVSKO ze dne 7. 10. 2014
V zájmu uvedení na pravou míru 

dílem nepřesných a dílem neprav-
divých informací, uvedených v pro-
hlášení SVAK ze dne 7. 10. 2014, je 
nutno konstatovat:

- SVAK nemůže obyvatelům Jih-
lava garantovat zásobování vodou, 
neboť zásobování vodu neprová-
dí. Toto provádí nikoliv SVAK, ale 
VAS, a. s., a to v rozporu s vůlí Jihla-
vy. Spolupráce SVAK s VAS přitom 
spočívá v tom, že SVAK inkasuje od 
VAS, a. s., nájemné za jihlavskou in-
frastrukturu ve výši 162.642,35 Kč 
denně, o které tak ochuzuje Jihla-
vu a její obyvatele již déle než jeden 
a půl roku. Předsednictvo SVAK te-
dy garantuje, že se SVAK bude i na-
dále na úkor Jihlavanů obohacovat, 
a že vodné a stočné bude i nadále 
vyšší o 5 Kč za kubík, než jak schvá-
lilo zastupitelstvo Jihlavy; 

- není pravdou, že vedení SVAK 
respektuje rozhodnutí Jihlavy o vy-
stoupení ze SVAK. Z dosavadních 
kroků SVAK je zřejmé, že toto roz-
hodnutí respektuje s podmínkou, že 
se Jihlava vzdá svého majetku. SVAK 
dosud od 1. 1. 2013 nevydal Jihlavě 
dobrovolně ani korunu, a ani metr 
trubek na jejím území. Předsednic-
tvo SVAK tak porušuje usnesení val-
né hromady ze dne 4. 12. 2012, která 
stanovila, jak má být Jihlava vypořá-
dána. Majetek vložený Jihlavou do 
SVAKu (za 85.890.513,33 Kč), maje-
tek Jihlavy s právem hospodaření (za 
341.172.219,- Kč) a 122.562.959,02 
Kč v hotovosti, s úrokem z prodlení 
11.554.845,75 Kč, si Jihlava musela 
od SVAKu „vysoudit“; 

- SVAK dosud učinil řadu kroků 
k tomu, aby nemusel vydat Jihlavě 
naprosto žádný majetek – brání se 
proti každému nároku na vydání ma-
jetku a vyplacení podílu na peněži-
tém majetku SVAKu, podává návrhy 
na přezkumné řízení Ministerstvu 
vnitra, správní žaloby krajskému sou-
du, to vše za halasného deklarování 
o ochotě jednat s Jihlavou. Návrh 
SVAKu ze dne 5. 3. 2014 předpoklá-
dá, že Jihlava se zřekne 134 mil. Kč, 
které si již od SVAKu „vysoudila“;

- Návrh SVAK na vypořádání, kte-
rý předložil Jihlavě 5. 3. 2014, je pro 
Jihlavu naprosto nepřijatelný, a ve 
svém důsledku by mohl přivodit 
trestní odpovědnost těch, kteří by 
jej schválili. Vedle toho, že je zčásti 
nekonkrétní, obsahuje i některé ab-

surdní platby, jako například aby Jih-
lava za něj platila správní poplatky, 
nebo mu uhradila náklady za jeho 
právníky. K opakovaným požadav-
kům Jihlavy SVAK nic nevysvětlil 
a zjevné nezákonnosti neodstranil. 
Zastupitelstvu města Jihlavy bude 
předložen jen takový návrh, který je 
v souladu se zákonem a o kterém je 
možno hlasovat;

- SVAK skutečně umožnil realizaci 
investic Jihlavy do vodovodů a kana-
lizací na území Jihlavy, učinil tak ale 
až poté, co se stalo akutním nebez-
pečí, že ponese ekonomickou, popř. 
trestní odpovědnost za zmaření stát-
ní dotace ve výši 170 mil. Kč, a po 
náročné právní bitvě, tedy nikoliv 
sám a dobrovolně; Není pravdou, že 
by Jihlava do majetku SVAKu jakko-
liv protiprávně zasahovala; 

- Statutární město Jihlava důsledně 
informuje veřejnost o tom, jak plní 
svou povinnost řádně vymáhat své 
nároky vůči SVAKu. Dobré jméno 
SVAKu tedy nepoškozuje Jihlava. Je 
to naopak jeho vedení, které nespl-
nilo a neplní usnesení valné hroma-
dy ze dne 4. 12. 2012 a nevypořá-
dalo Jihlavu dobrovolně ani zčásti; 
ačkoliv na přípravu mělo prokazatel-
ně čas od roku 2009. Uvádí-li vede-
ní SVAku, že za dobu jeho existen-
ce byl vybudován nový majetek za 
1,3 mlrd. Kč, nechť vysvětlí, proč ve 
svém návrhu na vypořádání Jihlavy 
uvedlo, že hodnota celého majetku 
SVAKu je pouze 1,2 mlrd. Kč. Je to 
snad tak, že při hodnocení úspěchů 
SVAKu se čísla nadsazují, a při vypo-
řádání Jihlavy se ponižují? 

- Statutární město Jihlava vyzývá 
představitele SVAKu, aby zanechali 
planých výzev k jednání pro jednání, 
a aby skutečně a bezpodmínečně vy-
dali Jihlavě majetek, na který má nárok 
– privatizovaný majetek na jejím území 
a majetek pořízený v době jejího člen-
ství na jejím území. Jedná se o ten ma-
jetek, jehož vydání se již půl roku brání 
s pomocí VAS, a. s., v řízeních u kraj-
ského úřadu. Fyzické převzetí již vy-
daného majetku je nadbytečné, a je to 
pouze jeden z krycích manévrů, jímž 
si SVAK chce zajistit příjmy z proná-
jmu jihlavského majetku od VAS, a. s. 
O provozování vodohospodářské in-
frastruktury si Statutární město Jihlava 
rozhodne samo. Pokud má SVAK sku-
tečně zájem spory ukončit, má mož-
nost stáhnout veškeré své obstrukční 
kroky a majetek Jihlavě vydat.

Vyjádření města Jihlava 
k informacím vydaným SVAKem

Z dopisů redakci

V zářijových Novinách jihlavské 
radnice byl publikován můj otevře-
ný dopis zastupitelům, spolu s návr-
hem na umístění spalovny (ZEVO) 
u skládky v Henčově, pokud se pro 
jeho výstavbu občané rozhodnou 
v referendu. Na dopis reagovalo ve-
dení města (tedy ne zastupitelé).

Reakce vedení města již v nadpisu 
článku „Odpůrci spalovny nakonec 
navrhují její výstavbu“ je mylná. 

Článek jsem napsal já, Vladimír 
Havlíček, občan, který se aktivně po-
dílel na sběru podpisů pro vyhlášení 
referenda o odpadech, hlavně z dů-
vodu, aby se jakákoliv aktivita, tý-
kající se problematiky odpadů, stala 
nejen široce diskutovanou otázkou, 
ale záležitostí, o které rozhodnou 
občané sami. 

Tedy ne zákulisními triky vedení 
města, ubírajícími se k riziku dalšího 
zatěžování  kapes občanů. Jako Jihla-
vák si přeji, aby si Jihlava řešila pře-
devším svoje problémy a nestala se 

realizací ZEVO nad rámec své potře-
by smetištěm pro široké okolí. 

Nebyl jsem a nejsem odpůrcem 
ZEVO. Jakákoliv paušalizace mé-
ho osobního názoru směrem k po-
stojům dalších aktivistů přípravné-
ho výboru pro vypsání referenda je 
pouze další cílenou snahou vedení 
města znevěrohodnit naše úsilí.

Dlužno připomenout, že můj ote-
vřený dopis zastupitelům nebyl na 
jejich jednání zmíněn. 

Není to bohužel první případ, 
a svědčí to o jediném. Současné poli-
tické reprezentaci města jsou odlišné 
názory občanů města když ne přímo 
přítěží, tak úplně jedno. 

Vedení města si spojilo konání refe-
renda o odpadech s fi kcí, že budou ob-
čané hlasovat proti výstavbě ZEVO. 

Místo toho, aby nabídlo občanům 
přijatelné způsoby řešení problému, 
usiluje o zabránění konání referenda 
za každou cenu.

 Ing. Vladimír Havlíček

Špatná trefa vedení města
(ANO pro referendum, NE proti spalovně)
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Nezávislý servis 
Ford, Škoda, VW

Přezujte 
u nás!

servis auta 
je věcí důvěry

ADJ.CZ, spol. s r.o., Romana Havelky 315/19a, 586 01 Jihlava 
T: +420 567 587 567 / M: +420 604 106 060 www.adj.cz

Cenově výhodné 
inspekce, údržba 
a opravy, se 
zachováním 
záruky

Rychle a spolehlivě s Bosch Car Service

Ušetříte až 30 %
U nás ušetříte na opravách a údržbě až 30 % 
nákladů oproti značkovému servisu.
 
Údržba a opravy, které neohrozí záruční 
podmínky vašeho vozidla
Díky špičkovým testovacím zařízením a softwaru 
ESI[tronic] společnosti Bosch provádíme 
rychlou a odbornou údržbu a opravy vozidel 
v souladu se specifi kacemi výrobců.

 

Vyměňované díly v kvalitě prvovýbavy
V Bosch Car Service používáme kvalitní díly, které odpovídají původní 
specifi kaci pro prvovýbavu.
 
Speciální nabídky pro fi rmy a fl otily vozů
Jsme specializovaní i na fi remní klientelu. Díky naší V.I.P klientské 
kartě čerpáte další vysoce nadstandardní slevy a služby.
 
Nařízení komise Evropské unie o blokové výjimce
Č. 461/2010 udává, že po kompletní inspekci a údržbě dle pokynů 
výrobce zůstává i v nezávislém autoservisu záruka vozidla zachována.

4x uskladnění pneu

490 Kč

platí pro 4 kola
jedna sezóna (1/2 roku)
v temperovaném skladu
dle předpisu výrobců
včetně pojištění

Kontrola geometrie

590 Kč

nejmodernější 3D technologie
doporučujeme 1x za rok
nejlépe po zimě po přezutí pneu
zvyšuje životnost pneu
zlepšuje jízdní vlatnosti
zlepšuje směrovou stabilitu

bez dílů a přídavných prací

4x přezutí pneu

490 Kč

platí pro 4 kola
pro osobní vozy
pro kola s plechovým diskem
včetně dodání nových závaží
včetně dodání nových ventilků
certifi kované příslušenství

bez přídavných prací

Mytí kol a disků 

ZDARM A

j10-taxiZ
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Na Fóru Zdravého města Jihlavy, 
které proběhlo 27. května 2014, 
byly veřejností naformulovány 
největší problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané. Celkem bylo sesta-
veno 17 problémů. 

Všech 17 témat, o kterých se násled-
ně hlasovalo v anketě, bylo zapraco-
váno do tzv. Plánu zdraví a kvality 
života, kde jsou uvedena konkrétní 
opatření, a aktivity, které město v da-
né oblasti podniká či plánuje. Vý-
sledky ankety potvrdily výběr 8 TOP 
problémů. Níže uvádíme stav jejich 
řešení.

Zlepšit komunikaci vedení úřadu 1. 
a radnice s občany

Město Jihlava realizuje osmým rokem 
Projekt Zdravé město a místní Agenda 
21. V rámci aktivit pořádáme každo-
roční diskuzní veřejná fóra, besedy, 
kulaté stoly, ankety a řadu osvětových 
kampaní, kdy mají Jihlavané možnost 
vyjádřit své názory a připomínky. Le-
tos byla spuštěna nová podoba webo-
vých stránek Zdravého města Jihlavy 
www.jihlava.cz/zdravemesto. 

U rozvojových aktivit, které mají 
vliv na významnou skupinu obyvatel, 
pořádá město jejich veřejná projedná-
ní (návrh strategického plánu rozvoje, 
elektronické připomínkování územ-
ního plánu – tzv. PUPík, revitalizace 
sídlišť apod.).

V letošním roce byly spuštěny we-
bové stránky www.odpadyjihlava.cz 
a emailová adresa tridime.odpad@
jihlava-city.cz, kam lze zasílat jakéko-
liv podněty a dotazy, týkající se od-
padového hospodářství. Dále byla 
spuštěna elektronická aplikace Kniha 
hříchů, pro možnost hlášení černých 
skládek.

V realizaci je projekt Formulářové 
řešení pro občany. Jedná se o převod 
papírových formulářů do elektronic-
ké podoby, kdy před odesláním sys-
tém automaticky zkon troluje správ-
nost vyplnění. Občan vyplní formulář 
v pohodlí domova a  elektronicky ho 
odešle na úřad. Při vyplňování bude 
veden nápovědou přímo ve formulá-
ři. Občanům se tím ušetří čas, a kon-
trolou správnosti vyplnění se zároveň 
sníží chybovost. Formuláře procesně 
doplní a podpoří vybrané činnosti, 
vykonávané mimo stávající IS sta-
tutárního města Jihlavy, případně je 
provedena také účelová integrace díl-
čích formulářů s příslušně upravený-
mi aplikacemi. Projekt bude spuštěn 
v roce 2015.

V rámci Projektu Zdravé město 
chceme do budoucna využívat no-
vých způsobů komunikace, jako jsou 
ankety na webu města či facebooku, 
workshopy k aktuálním tématům, ve-
řejná projednávání či plánovací setká-
ní na řešeném místě, dle konkrétního 
projektu (v parku, na sídlišti apod.).

Plošné třídění bioodpadu2. 
V současné době je zaveden pilotní 

projekt nádobového sběru bioodpa-
du v místních částech Zborná a Pá-
vov. Pokud budou v rozpočtu schvále-
ny fi nanční prostředky, bude od roku 
2015 zaveden dle zájmu i v dalších 
místních částech, a současně i v jed-
né části Jihlavy se smíšeným typem 
zástavby, konkrétně v lokalitě Na 

Slunci. Dle fi nančních možností bude 
postupně zaváděn nádobový sběr bio-
odpadu v celém městě.

Současně s pilotním projektem 
pokračuje prodej dotovaných kom-
postérů obyvatelům Jihlavy. Po úspěš-
né první vlně, kdy bylo prodáno 500 
kompostérů, nyní již ve druhé vlně 
bylo opět prodáno více než 350 ks 
kompostérů.

Od 1. 7. 2014 mají Jihlavané mož-
nost přihlásit se do „Programu zod-
povědného nakládání s odpady“ 
města Jihlavy. Registrační formulář je 
k dispozici na Magistrátu města Jih-
lavy na ekonomickém odboru, nebo 
na odboru životního prostředí. Po-
kud poplatník splní povinnosti dané 
„Programem“ v roce 2014, bude mu 
přiznána úleva na poplatku na rok 
2015. Výše úlevy na poplatku odpoví-
dá nákladům, které město vynakládá 
na svoz separovaného odpadu, tedy 
65 Kč na poplatníka a rok. Nárok na 
úlevu mají všichni členové domác-
nosti, kteří mají jednoho společného 
zástupce. Více informací najdete na 
www.odpadyjihlava.cz. 

Více veřejných sportovišť 3. 
(bezplatný přístup)

Odbor rozvoje města a odbor sprá-
vy realit v současné době zajišťují pro-
jektové dokumentace na modernizaci 
sportovních hřišť v lokalitách Staré 
Hory – ul. Červené Domky, ulice SK 
Neumanna, ul. Leoše Janáčka. V pří-
padě schválení fi nančních prostředků 
se projekty budou realizovat v roce 
2015. Všechna veřejná sportoviště ve 
správě OSR jsou přístupná stále. Nej-
později začátkem roku 2015 bude ho-
tová projektová dokumentace na rea-
lizaci sportovního hřiště v Heleníně, 
na pozemku p. č. 68. Nyní je zpraco-
váván dendrologický posudek, na je-
hož základě bude určen rozsah hřiště 
a míra kácení zeleně.

Pokud jde o školní hřiště, přístupné 
je pouze v ZŠ Nad Plovárnou. Ostatní 
školní hřiště jsou zavřená. Obecně lze 
říci, že školní hřiště, která nebyla do-
posud rekonstruována, jsou přístupná 
veřejnosti bez omezení. Tam, kde byla 
hřiště rekonstruována, bylo bohužel 
nutné zavést určitý režim, z důvodu 
velké devastace. Je ale možné si hřiště 
po dohodě se školou pronajmout. 

V realizaci je projekt Sportovně-re-
laxační centrum Český mlýn, který 
zahrnuje vybudování páteřní cyklos-
tezky s napojením a zokruhováním 
na stávající stezku podél ulice Roma-
na Havelky, dráhu a okruh pro in-line 
bruslení, stezky pro pěší, travnatou 
plochu pro míčové hry, dětské hřiště 
a rozsáhlý skatepark.

V realizaci je projekt Regenerace 
veřejných prostranství v MPR Jihlava 
– I. etapa, v rámci kterého se budu-
je dětské hřiště na parkánu směrem 
z ulice Hluboká, které bude osazeno 
herními a naučnými prvky (jako je 
broukoviště a hmyzí hotel).

V rámci projektu Revitalizace síd-
lišť na území města Jihlavy – ul. 
Březinova, Na Kopci, Demlova, 
bude revitalizováno několik dětských 
hřišť a vybudováno nové sportovní 
hřiště, čítající dva kurty na volejbal 
a tenis.

V roce 2015 se budou realizovat pro-
jekty Revitalizace sídlišť na území 

města Jihlavy – Královský vršek II. 
etapa a ulice Jarní. V jejich rámci bu-
dou revitalizována dvě dětská hřiště.

Vytvořit systém sociálního 4. 
bydlení

Schválený Strategický plán rozvo-
je statutárního města Jihlavy do roku 
2020 počítá s opatřením Vznik zaří-
zení sociálních služeb v Jihlavě. Jed-
ná se o podporu vytipovaných posky-
tovatelů sociálních služeb, jmenovitě 
také sociálních (startovacích) bytů.

Jihlava bez heren5. 
Zastupitelstvo města Jihlavy se na 

svém zasedání dne 14. prosince 2011 
usneslo vydat obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2011 o zákazu provozo-
vání loterií a jiných podobných her, 
podle které je zakázáno provozovat 
sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), 
l), m) a n), loterie a jiné podobné hry 
podle § 2 písm. j) a loterie a jiné po-
dobné hry podle § 50 odst. 3 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, na celém území sta-
tutárního města Jihlavy. Tato vyhláška 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012.

Dle přechodného ustanovení této 
vyhlášky se tato nevztahuje na povo-
lení k provozování loterií a podobných 
her podle § 2 písm. i) a j) a podle § 50 
odst. 3 zákona o loteriích a jiných po-
dobných hrách do 31. 12. 2014. Po-
volení k provozování loterií a jiných 
podobných her, vydaná před dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky, zanikají ve 
lhůtě stanovené v povolení.

Podle této vyhlášky tedy povolení 
k provozování loterií a jiných podob-
ných her podle § 2 odst. e), g), l), m) 
a n) zákona o loteriích a jiných podob-
ných hrách, vydaná přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, zanikají ve lhů-
tě stanovené v povolení. Na povolení 
k provozování loterií a jiných podob-
ných her podle § 2 písm. i), j) a podle 
§ 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění vyhlášky 
účinném před 1. 1. 2012, se tato vy-
hláška nevztahuje do 31. 12. 2014.

Ke konci roku 2011 bylo městem Jih-
lava vydáno 14 povolení na 22 ks vý-
herních hracích přístrojů (dále VHP). 
Ministerstvo fi nancí ČR (dále MF) vy-
dalo povolení na 866 hazardních pří-
strojů (interaktivní videoloterní termi-
nály, rulety, hry v kostky apod.). 

V současné době již neexistují žád-
ná povolení vydaná městem Jihlava. 
Údaje o počtech přístrojů povolených 
MF nemáme k dispozici. Počet zaří-
zení však postupně klesá. 

Počet VHP ve městě Jihlavě je nulo-
vý (povolovalo město Jihlava).

Počet zařízení polovaných MF (vi-
deoloterní terminály, rulety atd.) na 
území města Jihlavy:
Rok 2013  stav k 30. 4. 507
 stav k 30. 6. 492
 stav k 30. 9. 485
 stav k 31. 12. 454
Rok 2014 stav k 30. 4. 441
 stav k 30. 6. 429

Vyhláška č. 4/2011 zakazuje provo-
zování hazardu v Jihlavě, ale na pří-
stroje povolené MF se zákaz vztahuje 
až od 1. 1. 2015. K tomuto datu bude 
o přístrojích povolených MF zaháje-

no MF správní řízení, provozovatelé 
téměř vždy podají odvolání, poté je 
podán rozklad, o kterém jedná rozkla-
dová komise, a na základě rozhodnutí 
této komise je vydáno konečné roz-
hodnutí MF. V praxi to znamená, že 
provozování zařízení povolených MF 
bude ukončováno postupně. 

Jeslová péče (rozšíření)6. 
Dětské jesle již nejsou zdravotnic-

kým, ale ani školským zařízením, 
a v současné době nespadají ani pod 
Ministerstvo zdravotnictví, ani pod 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy. Jesle jsou zařízením města. 
Stát v současné době dětské jes-
le vůbec fi nančně nepodporuje. 
O případném rozšíření jeslí by rozho-
dovalo zastupitelstvo města, ovšem 
je to otázka nákladů (nejen investiční 
náklady na zřízení, ale zejména pro-
vozní náklady). Výnosy z úhrady za 
jeslovou péči zhruba pokryjí provoz-
ní náklady jeslí. Mzdové náklady jsou 
tak výhradně hrazeny z rozpočtu měs-
ta a činí zhruba 8.000 – 10.000 Kč na 
jedno dítě měsíčně. Také případné 
investiční náklady (opravy zařízení 
apod.) jsou hrazeny pouze z rozpočtu 
města.

Současná kapacita jeslí je plně vy-
užita. Pokud jde o nutnost rozšíření 
jeslové péče, lze vycházet z demogra-
fi ckého vývoje počtu narozených dě-
tí v Jihlavě, který má v současné době 
klesající trend, což dokládá i počet 
neuspokojených žádostí o přijetí dí-
těte do dětských jeslí (2013 – 30 dětí, 
2014 – 23 dětí).

Provozní výdaje v roce 2013 činily 
916.816 Kč, náklady na mzdové pro-
středky činily 3.028.945 Kč. Na rok 
2014 jsou plánovány provozní výdaje ve 
výši 2.059.000 Kč a náklady na mzdové 
prostředky ve výši 3.090.000 Kč.

MHD7. 
Schválený Strategický plán rozvo-

je statutárního města Jihlavy počítá 
s následujícími opatřeními:

Preference MHD
V rámci projektu dojde k zavedení 

systému, který v provozu upřednost-
ňuje vozidla MHD. Systém sledu-
je hustotu provozu, pohyb vozidel 
MHD a dálkově upravuje průjezd 
světelně řízenými křižovatkami a pře-
chody. Realizací projektu se zvýší 
atraktivita MHD a kvalita poskyto-
vaných přepravních služeb. Projekt 
má dále pozitivní dopady na kvalitu 
ovzduší. 

Do konce roku 2014 proběhne výbě-
rové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace pro stavební preferenci 
MHD, cyklistické a pěší dopravy v kři-
žovatce Hradební – Brněnská. Cílem 
je preferovat jiné druhy dopravy než 
individuální automobilovou dopravu 
a zlepšit propustnost křižovatky, která 
je v současné době řízena jedním z nej-
modernějších řadičů v ČR.

Rozšiřování trolejového vedení 
v Jihlavě

Hlavním investičním záměrem bu-
de zasíťování dopravního terminálu 
– městské nádraží Jihlava, a s tím vyžá-
daná úprava navazujících tratí, spojená 
s celkovou změnou linkového vedení 
hromadné dopravy v Jihlavě. 

TOP problémy města a jejich řešení

(Pokračování na str. 19)



V sobotu 15. listopadu 2014 
se uskuteční druhý ročník 
konference Jihlava mluví o 
vzdělávání a Montessori pe-
dagogice. V době 9.00-16.00 
se v DIODu (Tyršova 22) 
bude diskutovat o současném 
vzdělávání, jeho alternativ-
ních podobách i o respektují-
cím přístupu ve školství. 

Dopoledne bude patřit zku-
šeným pedagožkám Montes-
sori škol, které promluví jak 
o fi lozofi i jedné z nejrozšíře-
nějších alternativních metod 
vzdělávání (Markéta Olber-
tová), tak o svých zkušenos-
tech z praxe (Dagmar Bulová, 
Martina Zíková). 

Odpoledne se bude deba-
tovat o nových trendech ve 
vzdělávání, jakým je např. 
Hejného matematika (Dari-

na Jirotková) i o možnostech 
uplatnění konceptu nenásil-
né komunikace ve školství 
(Mariana Krpálková a An-
na Boháčková). Vzdělávání 
budoucnosti pak představí 
Ondřej Šteffl  , ředitel nadace 
SCIO. 

Od 16.30 do 18.00 čekají na 
účastníky workshopy (usku-
teční se v prostorách nově 
otevřené ZŠ a MŠ Jihlavské 
Terasy, Havlíčkova 30), bě-
hem nichž bude možno si vše 
vyzkoušet v praxi a na vlastní 
kůži pocítit, jak se pracuje žá-
kům v Montessori školách. 

Akci, určenou široké veřej-
nosti i zájemcům z řad učite-
lů, pořádá občanské sdruže-
ní Montessori Jihlava (www.
montejihlava.cz), vstupné je 
dobrovolné. (PI-J11-VZJD)

V Jihlavě se bude opět 
mluvit o vzdělávání 

a Montessori pedagogice

Školství
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V období školního roku 2014/2015 realizuje
Vyso ina Education projekt OP VK

ICT nás baví
reg. íslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015

Hlavním cílem projektu je zvýšení dovedností 
pedagogických pracovník     základních a st ed-
ních škol p i zavád ní informa ních a komuni-
ka ních technologií do výuky. P i jeho realizaci 
v Kraji Vyso ina spolupracujeme se školami, které 
projevily zájem o ú ast v projektu, o vzd lávání 
a aktivity v n m realizované. U itelé t chto škol 
budou podpo eni v rozvoji svých dovedností mo-
derními formami vzd lávání podporujícími zavá-
d ní dotykových IT technologií do výuky formou 
vzd lávacích seminá  a metodického vedení. 

podrobnosti hledejte na
www.vys-edu.cz/projekty

Mgr. Ivo Kuttelwascher,
metodik vzd lávání

z11-educjZ

V červnu a září tohoto roku probí-
haly na jihlavské polytechnice státní 
závěrečné zkoušky včetně obhajob ba-
kalářských prací. 

Ne jinak tomu bylo na katedře elek-
trotechniky a informatiky, kde své 
bakalářské práce obhajovali studenti 
oborů Počítačové systémy a Aplikova-
ná informatika.

V těchto technických oborech bylo 
v daném období úspěšně obhájeno 
celkem 28 prací, z toho 17 v oboru 
Aplikovaná informatika a 11 v obo-
ru Počítačové systémy. Jak uvádí ve-

doucí katedry elektrotechniky a in-
formatiky VŠPJ Michal Vopálenský: 
„Většina bakalářských prací zpraco-
vávala konkrétní prakticky zaměřené 
téma obvykle na zadání z aplikační 
sféry.“ Vznikla tak například soft wa-
rová aplikace k určení výřezů klád 
pomocí průmyslové kamery pro jih-
lavskou fi rmu zabývající se automa-
tizací, aplikace pro správu pojistných 
smluv pro makléřskou fi rmu, řešení 
počítačové sítě pro lyžařské středis-
ko na Vysočině či aplikace zpraco-
vávající data ze silniční a drážní váhy 

pro akciovou společnost podnikající 
v zemědělství.

Pokračovala také úspěšná spoluprá-
ce s krajskými informatiky. „Výstupy 
z bakalářských prací studentů jihlavské 
polytechniky v letošním roce mají podobu 
například podpůrné aplikace pro porotce 
soutěže Zlatý erb, zprovoznění sítě Edu-
roam v jihlavské nemocnici či intranetové 
aplikace krajské knihovny. Se spoluprací 
samozřejmě počítáme i do budoucna,“ 
sdělil Petr Pavlinec, vedoucí odboru 
informatiky Krajského úřadu Kraje 
Vysočina.

K zajímavým výstupům student-
ských prací patří také víceotáčkový 
absolutní snímač úhlové polohy, apli-
kace pro vizualizaci prošlých GPS tras, 
aplikace automatizace řízení minipivo-
varu či 3D LED krychle. „Naší snahou 
je, aby témata bakalářských prací pokud 
možno vycházela z aplikační sféry a do-
sažené výstupy měly praktické uplatnění, 
tedy aby studenti prokázali svoji plnou 
uplatnitelnost již během studia,“ dodá-
vá docent Jan Voráček, prorektor pro 
tvůrčí činnost VŠPJ a garant oboru 
Aplikovaná informatika. -tz-

Na VŠPJ vznikla aplikace pro porotce, 
automatizace minipivovaru i 3D LED krychle

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

 zedník  truhlář  malíř-natěrač  švadlena  čalouník
kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskutečníSrdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční
v pátek 14. 11. 2014 v době od 8.00 do 16.30 hod.v pátek 14. 11. 2014 v době od 8.00 do 16.30 hod.

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221

Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182, 
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz
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Obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design má čtyři 
školní vzdělávací programy:

Grafický design  
výuka propojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou přípravu 
s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak 
pružně reagovat na aktuální trendy a inovace 
v oblasti vizuálního umění.

Multimediální umělecká tvorba 
představuje tvořivou práci s počítačem, fotografií, filmem, 
zvukem, animací, tvorbou webových stránek.

Produktový design 
je zaměřen na širší oblast spotřebního designu zahrnující tři 
okruhy produktů: dvojrozměrné (např. obaly, tapety, potisky, 
návrhy tkanin, ale i vazby knih), trojrozměrné (např. běžné 
spotřební zboží, keramika, šperk, hračky) a interiérové 
produkty (např. bytový mobiliář, výstavní prostory).

Klasická umělecká tvorba 
výtvarně pojatý ŠVP umožňuje žákům profilaci dle volitelných 
maturitních předmětů na kresbu, malbu, sochařinu, uměleckou 
grafiku a fotografii.  

Obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design poskytuje čtyřleté 
denní studium, zakončené maturitní zkouškou.

Více informací na www.susg.cz nebo na Dnech otevřených 
dveří, které se konají  v těchto termínech:
7. 11. 2014, 5. 12. 2014, 9. 1. 2015, 13. 2. 2015, 6. 3. 2015. 
Zahájení v 10.00 h. v prostorách školy, Křížová 18.

Střední umělecká škola grafická 
Křížová 18, 586 01 Jihlava

Kristýna Dobrianská a Jan Palán z jihlav-
ského gymnázia vyhráli zájezd do Bruselu.

V říjnu se čtveřice studentů jihlavského 
gymnázia zúčastnila regionálního kola stře-
doškolského projektu „Staň se na den tvůr-
cem evropské politiky“. Do Brna přijelo 24 
dvojic z Kraje Vysočina a z Jihomoravské-
ho kraje. Každý člen soutěžního týmu hrál 
přidělenou roli. Jeden se stal poslancem 
Evropského parlamentu, kde jednal za svo-
ji frakci v simulaci zasedání EP, a druhý mi-
nistrem, který hájil v Radě EU zájmy přidě-
lené země. Tématem byly revize směrnic o 
biopalivech ošetřující přechod na ekologič-
tější paliva vyšších generací a jejich podíl 
na spotřebě v jednotlivých zemích.

Palán a Dobrianská obsadili 1. místo, 
vyhráli zájezd do Bruselu na začátku pro-
since a postupují s dalšími 4 dvojicemi do 
celostátního kola, které proběhne 31. října 
v Praze. -tz

Studenti jihlavského 
gymnázia vyhráli 

Brusel

Žáci prvních ročníků Střední zdravotnické školy 
v Jihlavě oboru Zdravotnický asistent se koncem 
září ve škole zúčastnili školního programu „S pro-
blémem si poradím“.

Tento program je cíleně zaměřen na seznámení a 
komunikaci mezi žáky. Program je dvoudenní, za-
čátek je vždy v odpoledních hodinách po vyučo-
vání a konec následuje druhý den časně ráno před 

vyučováním. Akce se účastní také třídní učitel, vý-
chovný poradce a metodik prevence.

„Jako každý první ročník, jsme i my přespali v na-
ší škole. Pod dohledem paní učitelek jsme prožili 
zajímavé odpoledne, které bylo nabité různými ko-
lektivními hrami, a následně u některých i zážitky z 
probdělé noci. Odpoledne jsme se sešli o půl 4 ve ško-
le, pak se vydali po Jihlavě, kterou jsme prošli přes 

Královský vršek až Heulos. Bohužel začalo ke konci 
trochu krápat, a tak jsme se museli vrátit do školy. 
Navečer jsme se usídlili v tělocvičně a pokračovali v 
poznávacích hrách. Po půlnoci jsme byli vysláni spát, 
což skoro nikdo nedodržel. Byla to určitě přínosná 
akce, kterou mnozí ocenili. Rozhodně musíme podě-
kovat našemu dohledu, který byl na nás milý, příjem-
ný a chápavý,“ tak ocenili akci studenti.  -tz-

Mladí zdravotníci spali ve škole
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/ Hotelnictví 65-42-M/01

/ Obchodní akademie 63-41-M/02

/  Podnikání – nástavbové studium 
denní a dálkové 64-41-L/51

/ Kuchař – číšník 65-51-H/01

/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium 65-51-H/01

/ Elektrikář 26-51-H/01

/ Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

•  Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko

• Dva povinné světové jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)

• Nadstandardní vybavení školy

• Odborné kurzy pro žáky

• Strava a ubytování na domově mládeže

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz, Tel. 566 522 837

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

/ Hotelnictví 65 42 M/01

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:

/ K h ř číš ík 65 51 H/01

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté

Dny otevřených dveří 4. 12. 2014, 16. 1. 2015
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Škola nabízí čtyřleté studium za-
končené maturitní zkouškou v obo-
rech Hotelnictví, Obchodní akade-
mie, Podnikání – nástavbové studi-
um. Dále škola nabízí řadu tříletých 
učebních oborů, např. kuchař – číš-
ník, elektrikář, automechanik, opra-
vář zem. strojů aj. Škola je známá 
kvalitní jazykovou (A, N, F, R) a od-
bornou výukou, včetně nabídky za-
hraničních praxí (VB, FR, SRN, IT, 
Řecko, SPA, SR) a specializačních 
kurzů (kurz barmanský, cukrářský; 
řízení motorových vozidel aj.). Ško-
la se pyšní bohatým zázemím včetně 

celodenního ubytování (DM), stra-
vy a volnočasových aktivit. 

Absolventi maturitních oborů na-
cházejí uplatnění jako řídící pracov-
níci v hotelích, restauracích, jako 
samostatní podnikatelé, pracovníci 
ve stravování, v cestovním ruchu, 
v obchodně podnikatelské sféře, ve 
státní i veřejné správě. Absolventi 
učebních oborů nacházejí uplatnění 
díky svým odborným kompetencím 
v řadě odvětví našeho hospodářství.

Dny otevřených dveří: 4. 12. 2014, 
16. 1. 2015 nebo kdykoliv individuál-
ně (nejlépe po telefonické domluvě).

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí
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TOP problémy města a jejich řešení
(Dokončení ze str. 14)
Dalším plánovaným krokem je zave-

dení linky MHD v ulici Vrchlického, 
navazující na železniční zastávku ve Sta-
rých Horách. Realizací dojde k rozšíře-
ní území obsluhovaného MHD, snížení 
intenzity automobilové dopravy a sní-
žení emisí výfukových plynů. Realizace 
v roce 2015.

Byla zahájena realizace výstavby ko-
munikace ul. Buková a úprava zastá-
vek MHD v ulici S. K. Neumanna. 

Trolejové vedení v ulici Vrchlického 
a pokračování k železničnímu přejez-
du na ulici Jiráskova bude dokončeno 
jako jedna investice až v roce 2015. 
Z plánu investičních akcí pro rok 
2014 byla tato akce vyjmuta. Důvo-
dem je rekonstrukce ulice Jiráskova, 
včetně vybudování nové točky trolej-
busů u železničního přejezdu, připra-
vená úprava silnice II/523 (projekt 
Kraje Vysočina), a také to, že po sil-
nici II/523 vede v letošním roce ob-
jízdná trasa z důvodu rekonstrukce 
Pražského mostu. Dalším důvodem 
přesunu je možnost fi nancování akce 
z dotačních fondů EU.

V akčním plánu pro rok 2014 byly 
v návaznosti na rozvoj MHD zařaze-
ny následující aktivity. Úpravy chod-
níků související s projektem Bez-
bariérové úpravy zastávky MHD 

a dopravní telematika – II. etapa – 
bezbariérové úpravy chodníků u pře-
chodů pro chodce. Již zrealizovány 
byly úpravy na křižovatkách Havlíč-
kova – Fritzova (u bývalé Tesly), Sei-
fertova – Žižkova, dvou křižovatkách 
na ulici Jiráskova (u autobusového 
nádraží) a přechodu ulice Žižkova 
(u základní školy). V současnosti pro-
bíhají úpravy křižovatky Benešova 
– Žižkova. V přípravě je úprava kři-
žovatky Fritzova – Jiráskova. Dalším 
projektem rozvoje MHD je Zřízení 
zastávek – ul. Okrajová – výstav-
ba autobusové zastávky, chodníků 
a osvětleného přechodu pro chodce. 

Parkování a čistota pozemních 8. 
komunikací

Parkování
Město Jihlava řeší problematiku do-

pravy v klidu v rámci připravovaných 
rozvojových a revitalizačních plánů. 
Schválený Strategický plán rozvoje 
statutárního města Jihlavy počítá s ná-
sledujícím opatřením:

Doprava v klidu – rozvoj a dostav-
ba parkovacích stání v Jihlavě

Rozvoj a dostavba parkovacích stá-
ní v Jihlavě je řešena v rámci projektu 
„Koncepce parkovacího systému na 
území širšího centra města Jihlavy“, 
vypracované fi rmou Udimo v roce 

2012. Realizací projektu se zlepší si-
tuace v oblasti stacionární dopravy na 
území města, dojde k rozšíření systé-
mu parkovacích zón a zvýšení kom-
fortu obyvatel a návštěvníků města. 

Akční plán pro rok 2014 počítal 
s vybudováním parkoviště za DKO 
pro 65 osobních vozidel. Bylo zaháje-
no řízení o povolení stavby. S realizací 
stavby se počítá v roce 2015.

Připravuje se realizace dosažitelných 
ploch. Snahou je dostat do rozpočtu 
peníze na zřízení parkovišť na dosa-
žitelných plochách. Město jedná i se 
zřizovateli soukromých parkovišť, aby 
byla v systému, a aby se poptávka po 
parkování co nejvíce uspokojila.

Nová parkoviště budou vybudována 
v rámci projektů Sportovně relaxační 
centrum Český mlýn (32 parkova-
cích míst) a Revitalizace části parku 
Malý Heulos – II. etapa (26 parkova-
cích míst). Komplexně je řešeno par-
kování na sídlišti v ulicích Březinova, 
Demlova a Na Kopci. V rámci pro-
jektu revitalizace tohoto sídliště při-
bude 378 nových parkovacích míst. 
V rámci projektu revitalizace sídliště 
Královský Vršek a ulice Jarní se počítá 
s vybudováním nových parkovacích 
míst a zlegalizováním a vyznačením 
parkovacích stání v celkovém počtu 
75 parkovacích stání na Královském 

Vršku a 25 v ulici Jarní. V rámci rege-
nerace veřejných prostranství v ulici 
Srázná dojde k vybudování 157 no-
vých parkovacích míst.

Čistota pozemních komunikací
Čistota města (chodníky, sídliště 

i komunikace) je každoročně zajišťo-
vána prostřednictvím odboru dopra-
vy, který má na tyto činnosti vyčle-
něny fi nanční prostředky z rozpočtu 
města.

Předpokládané celkové výdaje na 
správu a údržbu silnic v roce 2014 či-
ní 31 mil. Kč. Předpokládané náklady 
na čistotu města činí 13 mil. Kč.

O čistotu města, zimní údržbu, 
správu komunikací, veřejné osvětlení 
a dohled nad provozem v jihlavském 
tunelu se stará Divize I. Služeb města 
Jihlavy. 

V současnosti se udržuje cca 201 
km vozovek a 166 km chodníků. 
Meziroční nárůst udržovaných ploch 
představuje asi 2% (vzhledem k roz-
voji města). Současný stav čistoty 
komunikací a chodníků je přijatel-
ný, přesto je snahou získat na čisto-
tu města více fi nančních prostředků. 
Jedním z důvodů je, že čistota města 
se pravidelně umisťuje mezi deseti 
největšími problémy města z pohledu 
jeho obyvatel. Gabriela Součková,
 koordinátorka MA21

 
   

 
     
  

      

      
       

 
    

Krátce
Upozornění pro cestující 

veřejnost na linkách MHD
Výluka na lince „4“. S platností od 

27. 10. do 16. 11. 2014 bude uzavře-
na komunikace Polenská.

Linka „4“ bude jezdit po objízdné 
trase Havlíčkova – Hlavní nádraží 
ČD – Hruškové Dvory.

Zastávka „Polenská ul.“ bude po 
dobu výluky zrušena. Na objízdné 
trase bude linka „4“ stavět na zastáv-
kách „Pod Ján. kopečkem“ a „Hl. ná-
draží ČD“ v obou směrech. -tz-

Rada seniorů plánuje 
besedu s novými zastupiteli

Rada seniorů Jihlava na své říjnové 
schůzi se připravovala na povolební 
besedu se zastupiteli města. 

Bylo dohodnuto, jak se na jednání 
připravovat, a jaká je oblast zájmu, 
například budování domovů pro se-
niory, domovů zvláštního určení, vý-
ši nájemného apod. 

Senioři připravili i podněty k MHD 
v Jihlavě, které hodlají zastupitelům 
přednést.

Příští schůze RS se koná 25. 11. 
a po schůzi následuje v 9 hod. bese-
da k problematice dopravy. -lm-

Diakonie pořádá 
charitativní sbírku
Do přistaveného vagonu na nádraží 

mají lidé možnost dovézt nejen jaké-
koliv oděvy, ale i obuv, hračky, drob-
nou elektroniku a domácí spotřebi-
če. „Kdysi jsme tyto vagony pořádali, 
potom jsme od těchto akcí upustili, a to 
z toho důvodu, že se vagony neplnily. 
Rádi bychom tuto akci na žádost ob-
čanů opět zopakovali,“ uvedla Zuzana 
Keraghelová. 

Vagon bude na nákladovém nádra-
ží přistaven dne :

Sobota 22. 11. 2014
Kde: nákladové nádraží Jihla-

va město – úplně vzadu, směrem 
k Feroně.

Čas : 9.00 – 17.00 hodin -tz-

Rozšíření hodin plavání 
Služby města Jihlavy, které provo-

zují bazén E. Rošického v Jihlavě, 
navyšují počet hodin pro veřejnost. 
Rozšířené hodiny plavání pro veřej-
nost budou každé úterý, v době od 
17.00 do 18.00 hodin. Plavání bude 
probíhat v pěti drahách, a od 18.00 
do 20.00 hodin dokonce v šesti dra-
hách. To znamená, že návštěvníci 
budou mít k dispozici celý plavecký 
bazén.  -tz-



STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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Renovace a výroba vnitřních, vstupních dveří, zárubní či obložení kovových zárubní. • 
Žádné natírání, časová náročnost a stavební hluk. • 
Kvalitní materiály odolné vůči poškození a ohmatání. • 
Stálobarevné vůči slunečnímu záření a saponátům. 
Zhotovení schodišť systémem „schod na schod“, který se hodí pro každý podklad • 
a nepoškodí stěny ani podlahy během montáže. 
Vlastní výroba a montáž.• 
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www.jiri-vrba.portas-renovace.cz

Bydlení
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Proč se měří radon na stavebním pozem-
ku, v dokončené novostavbě nebo ve stávají-
cím rodinném domě ?

V základových horninách a půdách na větši-
ně území České republiky se vyskytuje radono-
vý plyn ve zvýšených koncentracích, odkud se 
vždy přes větší či menší počet netěsností, kte-
ré jsou na kontaktu spodní stavby s podložním 
prostředím, dostává do každého objektu jako 
jsou rodinné domy, administrativní budovy, 
komerční objekty, obchodní centra a jiné veřej-
né stavby, kde pobývají, bydlí nebo pracují lidé. 
Navíc oblast Vysočiny se vyznačuje přítomností 
místy až extrémně vysokých koncentrací rado-
nu, které v rozsahu zasažené plochy zemského 
povrchu a následně logicky počtu zamořených 
mnoha tisíců rodinných domů a jiných pobyto-
vých objektů nemají na světě obdoby. 

Radon je pouze nosným médiem problému, 
protože přímo lidskému organismu škodí jeho 
rozpadové produkty,  a to přesně Po - 214 a Po 
- 218, které jsou extrémně karcinogenní. Pla-
tí, že čím je vyšší hladina radonu v objektu, tím 
více jeho uživatelé inhalují  tyto škodlivé a silně 
ionizující radioaktivní prvky. Odborné studie 
prokázaly a Světová zdravotnická organizace 
(WHO) varuje, že pravděpodobnost onemoc-
nění rakoviny plic se zvyšuje s rostoucí kon-
centrací radonu v objektu.. Pro nadimenzování 
dostatečné, ale ekonomicky úsporné ochrany 
např. rodinného domu před pronikáním rado-
nu z podloží, je nutné provést radonový prů-
zkum na pozemku. Ve druhém kroku se ze sta-
novených parametrů uvedených v protokolu 
o měření, tj. konkrétní hodnoty koncentrace 
radonu v kBq/m3 a propustnosti základových 
zemin pro vodu a plyny a ze stavebních dispo-
zic např. rodinného domu vypočítá potřebná 
tloušťka hydrodizolace proti pronikání radonu 
dle ČSN 73 0601. Výpočet protiradonové izo-
lace pracuje s požadavkem, aby v dokončeném 
rodinném domě byla hladina radonu v obyt-
ných a pobytových místnostech pod hodnotou 
200 Bq/m3. Splnění tohoto požadavku se kon-
troluje měřením radonu „indoor“ ve vnitřním 
ovzduší jednotlivých místností a prostor např. 
rodinného domu, současně se uvedeným měře-
ním kontroluje  kvalita stavebních prací, jejichž 
součástí je hydroradonový izolační systém. 

Řešit výše uvedené požadavky projektantovi, 
stavební fi rmě, ale i stavebnímu úřadu ukládá 
zákonná norma „atomového zákona“ a hlavně 
vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, 
která stanovuje, jak vyprojektovat a násled-
ně postavit a stavebním úřadem zkontrolovat 
objekt např. rodinného domu tak, aby po jeho 
dokončení byla hodnota objemové aktivity ra-
donu v jeho místnostech nižší než 200 Bq/m3. 
Tedy závěrem lze konstatovat, že pokud  není 
navržená hydroizolace jako ochrana proti ra-
donu posouzená přímo číselným výpočtem dle 
ČSN 73 0601, tak není izolací protiradonovou 
!  A pokud není provedeno měření před kolau-
dací nebo před užíváním objektu, tak logicky 
neexistuje zpětná vazba a kontrola, že protira-
donová opatření jsou dostatečná a budou chrá-
nit uživatele před onemocněním dýchacích cest 
nebo rakovinou plic. 

Firma RA DONtest s.r.o. provádí nejen mě-
ření radonu na stavebních pozemcích a ve stav-
bách na území kraje Vysočina, ale na rozdíl od 
jiných pouze  měřičských subjektů se již 20 ro-
ků specializuje zejména na řešení problému 
RA DONU. Na základě posouzení úrovně ra-
donové ochrany u novostaveb, ale i u stávajících 
objektů navrhujeme dle ČSN 73 0601 „Ochra-
na staveb proti radonu“ optimální systémy pro-
tiradonových opatření, které umíme vysoce 
účinnými metodami odborně zrealizovat s ma-
ximální účinností, kdy v řešených novostavbách 
a původně závadných objektech garantujeme 
velmi nízké hladiny radonu průkazným měře-
ním expresní metodou (7 dní) nebo kontinuál-
ním monitorem radonu (24 hodin). 

VOLEJTE
800 220 022

e-mail: radontest@iradontest.cz
VÍCE  INFO

www.iRA DONtest.cz
www.RA DONaBYDLENI.cz

www.RA DON24.cz
Mgr. Michal Sochor

zvláštní odborná způsobilost
ZOZ č.j.: SÚJB/RCHK/460/2014

M: 602 703 543

Trendem jsou nyní malé kuchyňské 
koutky, vybudované přímo v zahradě. 
Míváte-li v létě často hosty, případně rádi 
stolujete venku, nemáte nad čím přemýš-
let. Základem je stůl a pracovní plocha s 
dostatkem odkládacích prostorů... 

Asi největším rozdílem oproti klasic-
ké kuchyni je, že všechno stabilní zaříze-
ní musí odolávat vlhku, sluneční výhni a 
dalším vrtochům počasí. Prostor zahrad-

ní kuchyně by měl být alespoň částečně 
krytý a pamatujte i na přívod vody a od-
pad (rozhodně by tu měl být alespoň ma-
lý dřez), případně i na elektrickou zásuv-
ku s vhodným stupněm ochrany – tak si 
můžete zabezpečit při práci vhodné osvět-
lení a budete moci i venku využívat někte-
ré kuchyňské spotřebiče. 

Exteriérová kuchyň by měla sousedit s 
místem na stolování a stejně jako všechny 

stabilní prvky v zahradě by měla stylem la-
dit s okolím. 

Ideální volbou do okolí ohnišť a grilů 
(samozřejmě ne do jejich těsné blízkos-
ti) jsou některé teplomilné rostliny, které 
dobře snášejí i sucho. Aby vás potěšil po-
hled na okolní záhony, doplňte svou letní 
jídelnu například růžemi, v létě kvetoucí-
mi trvalkami a keři či kvetoucími popína-
vými dřevinami, atmosféru doladí i aro-

matické kuchyňské bylinky a různá listová 
zelenina, kterou můžete pěstovat i v květi-
náčích, závěsných nádobách či na momen-
tálně trendových vegetačních stěnách. 

Netradiční nálady vytvoří exotické rost-
liny v nádobách (palmy, sukulenty, citru-
sy, exotické kvetoucí cibuloviny a popí-
navé rostliny) – můžete je soustředit na 
jednom místě (třeba na terase) nebo roz-
ložit do záhonů. -lm-

Zahradní kuchyňský koutek

Měření radonu

Málokdo řeší výběr barev v domác-
nosti podle módních trendů. Větši-
na lidí dává přednost svým vlastním 
oblíbeným barvám, nebo kombinují 
barvy a jejich odstíny tak, aby ovliv-
nili prostor, ve kterém žijí. Přesto ale 
není na škodu se občas nechat inspi-
rovat módními trendy. 

Ty podobně jako v oděvním prů-
myslu ovlivňují výběr barev byto-
vých doplňků, nabídku maleb či ob-
razů, ale také bytový textil. Pro rok 
2014 je to originální a tajemná „fi alo-
vá orchidej“. Pod tímto názvem si ale 
nepředstavujte klasicky fi alovou, jak 
ji znáte z dětských vodovek. Stejně 
jako všechny ostatní barvy má i tato 
řadu odstínů a pododstínů. Můžete 
navíc vyzkoušet kombinaci s dalšími 
barvami, a zde naleznete další výho-
du – fi alové odstíny lze kombinovat 
téměř s jakoukoliv barvou.

O dojmu barvy rozhoduje také tex-
tilní materiál, který zvolíte, a tím se 
vaše možnosti ještě více rozšiřují. 

 -lm-

Barevný domov
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(Pokračování na str. 25

prodat volné bytové jednotky  v domě U Hlav-
ního nádraží 11 v Jihlavě

č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, minimální kup-
ní cena činí 300.000 Kč 

č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, minimální kup-
ní cena činí 300.000 Kč

prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl , 
a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kří-
ži, a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katastru 
nemovitostí dosud nezapsaného geometrického 
plánu č. 371-11/2012, minimální kupní cena činí 
2.000.000 Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 12. 11. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 10. 11. 2014 (v 1700 hod.)

prodat nemovité věci: 

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, ul. 
U Mincovny or.č. 8 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům se třemi nadzemními podlažími, částečně 
podsklepený, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 256 kWh/(m2 r), minimální kupní cena 
činí celkem 5.000.000 Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-• 
dvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6 (budova býv. sídla 
Okresní vojenské správy, volná, nepronajíma-
ná), jedná se o dům, který je nemovitou kultur-
ní památkou, se čtyřmi nadzemními podlažími, 
částečně podsklepený, energetická náročnost 
budovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2 r), mini-
mální kupní cena činí celkem 4.000.000 Kč

Konkrétně se jedná o:  

nemovitosti v k.ú. Pístov u Jihlavy:• 

p.č. 172/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
242 m2 

p.č. 172/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
31.544 m2

p.č. 172/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
26.363 m2

p.č. 172/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1.258 m2

p.č. 172/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
7.686 m2

p.č. 172/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
586 m2

p.č. 172/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1.590 m2 

p.č. 172/16 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 251 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a 
č.ev. na tomto pozemku a na pozemku st. p.č. 198 
v k.ú. Rančířov 

p.č. 172/17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
515 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/18 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 927 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.
ev. na tomto pozemku

p.č. 172/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 550 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 v Jih-
lavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ nava-
zujícího pozemku p.č. 5160 – ostat. pl., ostatní ko-
munikace v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům v řadové 
zástavbě bytových domů, v domě jsou 4 volné byty 
(3x 2+1, 1x 1+1), dům je dvoupodlažní, plně pod-
sklepený, s jednou podkrovní místností, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2  

r), minimální kupní cena činí celkem 1.890.000 Kč

nemovitosti v bývalém vojenském areálu • „Nová 
kasárna Pístov“. Jedná se o nemovitosti, které se 
nacházejí v části bývalého vojenského areálu „Nová 
kasárna Pístov“ situovaném v lokalitě mezi obcí Ran-
čířov a příměstskou částí Pístov. Nabízenými nemo-
vitostmi jsou jak pozemky v uvedeném areálu, tak 
stavby – bývalé vojenské objekty (přízemní strážnice 
s věznicí, dvoupodlažní a částečně podsklepená jídel-
na a kuchyně mužstva, přízemní jídelna vedení, tři to-
tožné čtyřpodlažní a částečně podsklepené ubytovací 
objekty a dva přízemní objekty ošetřovny mužstva a 
umývárny mužstva).



Pivovar Rebel v Havlíčkově 
Brodě letos slaví 180 let od 
založení. Sládek Pavel Pilař 
se podělil o svoje zkušenosti. 

Dá se říct, jak se za ta léta změni-
la technologie vaření piva?

Princip výroby piva je znám po 
tisíciletí, ten se nemění. Mění se ale 
podmínky výroby, mění a zušlechťu-
jí se suroviny a vyvíjí a zpřesňuje se 
technologie. Dřívější sládkové nemě-
li tak přesné měřící přístroje - měli-li 
nějaké, a tak se museli spoléhat hlav-
ně na zkušenosti své, svých před-
chůdců a kolegů. Také vývoj mate-
riálů pokročil, a tak dřevěné kádě 
či sudy mají v pivovarech pouze z 
nostalgie. Rovněž výzkum techno-
logie výroby a vzájemných vlivů jed-
notlivých složek piva (jichž je v pivu 
více než 1000) výrobu piva znač-
ně upřesňuje. To vše způsobuje, že 
dnešní pivo je výborné a kvalitativ-
ně vyrovnané, ale zda je lepší, než v 
dobách dřevěných kádí, těžko říct.

Kterého ocenění si nejvíce váží-
te?

Jsme malý regionální pivovar, a tak 
každý úspěch v degustačních sou-
těžích, v silné konkurenci českých, 
či i zahraničních pivovarů, je pro nás 
úspěch. Ocenění je spousty; kdy-
bych měl jmenovat jedno z nich, pak 
asi 1. místo v kategorii světlých ležá-
ků v nejprestižnější evropské soutěži 
European Beer Star, z roku 2012.

Ale popravdě, ze všeho nejvíc si 
cením pochval našich konzumentů 
jak z našeho regionu, tak z míst, kde 
je opravdu velká konkurence kvalit-
ních piv.

Jaká piva pivovar nyní nabízí?
V nabídce piv havlíčkobrodského 

pivovaru Rebel najdete piva výčepní, 
ležáky i piva speciální. Z výčepních 
piv nabízíme Rebel Haškův C. K., a 
letos nově Rebel Tudor, který pře-
kvapí svojí hořkostí. Vlajkovou lodí 
pivovaru je jistě Rebel Originál Pre-
mium, což je světlý ležák s obsahem 
alkoholu 4,8% obj. V nabídce nechy-
bí Rebel Černý, a pro řidiče Rebel 
Nealko.

V letošním roce slaví náš pivovar 
180 let od založení. Speciálně pro 
tuto příležitost byl uvařen Rebel 
Výroční speciál. Pivo bylo uvařeno z 
českého sladu z vlastní humnové sla-
dovny a vysokého podílu sladů speci-
álních. Díky tomu má pivo medovou 
barvu. Pivo bylo nachmeleno čerstvě 
sklizeným Žateckým poloraným čer-
veňákem – nejkvalitnějším českým 
chmelem. Toto pivo bodovalo nedáv-
no v soutěži netradičních a speciál-

ních piv CEREVISIA SPECIALIS  
2014, kde získalo druhé místo v kate-
gorii polotmavých a tmavých piv.

Které patří k nejoblíbenějším?
Naše jednoznačně nejoblíbenější 

pivo je Rebel Originál Premium, což 
je i naše nejprodávanější pivo. Jeho 
recepturu drží pivovar už mnoho let 
stejnou, což dává našim konzumen-
tům jistotu kvalitního piva.

K mému překvapení se rych-
le dostala do obliby i naše loňská 
novinka, Rebel IPA (India Pale Ale), 
což je pivo pro české pivaře nezvyk-
lé. Nicméně jim chutná, a tak jim ho 
rádi vaříme. I sobě.

Chystáte v nejbližší době rozšíře-
ní nabídky?

Nová piva v současné době nechys-
táme. Začátkem listopadu bude v 
prodeji nový dárkový multipack, kte-
rý bude obsahovat osm piv a origi-
nální kuchařku Rebelka, kterou pro 
náš pivovar napsala Markéta Hrube-
šová. Tato kniha obsahuje na 75 ori-
ginálních receptů nejen z piva, ale 

také k pivu. Ten-
to pack bude jistě 
skvělým dárkem 
pod vánočním 
stromečkem. 

Pivovar a pivo potřebují propaga-
ci, snažíte se ji zajistit i pořádáním 
různých akcí?

Náš pivovar se snaží přiblížit zákaz-
níkům kromě jiného i formou růz-
ných akcí. Úzce spolupracujeme s 
dobrovolnými hasiči nejen v našem 
regionu, ale napříč celou republikou. 

Z našich akcí jmenujme Slavnos-
ti piva, které se konají každoročně 
začátkem června jak v prostorách 
pivovaru, tak na havlíčkobrodském 
náměstí. Na obou místech je vždy 
zábava pro celou rodinu, vystupu-
je spousta známých i méně známých 
kapel, a pro návštěvníky se otevřou 
jindy nepřístupné prostory pivova-
ru, kde se dozví více o výrobě piva. V 
příštím roce se Slavnosti piva Rebel 
budou konat 6. června. Další pravi-
delnou akcí v areálu pivovaru jsou 
podzimní Svatováclavské trhy, které 
pořádáme vždy kolem svátku Václava 
– tedy 28. září. V prostorách nádvoří 
pivovaru se ten den otvírá řemeslné 
tržiště, kde si příchozí mohou zakou-
pit různé výrobky řezbářů, kovářů, 
výrobky z perel, ručně řezané svíč-
ky, ale i vyzkoušet, jak se takové věci 
dělají. V neposlední řadě pak mohou 
ochutnat pečivo a sladkosti od peka-
ře a domácí kuchyni místní pivovar-
ské restaurace. Nejen děti pak zaujme 
průvod družiny sv. Václava a rytíř-
ské souboje, do kterých se návštěv-
níci pravidelně zapojují. Na velkém 
podiu se až do večera střídají hudeb-

ní skupiny a návštěvníci se samozřej-
mě mohou posilnit výtečným pivem 
Rebel, které zde teče proudem. 

Jak jsme již výše uvedli, v letošním 
roce slaví náš pivovar 180 let svojí 
existence. Celý rok se nese v duchu 
oslav tohoto výročí, kterému jsme 
přizpůsobili design všech možných 
propagačních materiálů. Vrcholem 
oslav jistě bude Galavečer Rebel, kte-
rý jsme připravili na 8. listopadu v 
místním kulturním domě Ostrov. V 
rámci večera vystoupí kapely Nebe, 
MANDRA GE, a velkolepou párty 
zakončí Walda Gang. Vstupenky na 
tuto akci jsou již v předprodeji, a těší-
me se, že si tento večer návštěvníci 
náramně užijí.

V příštím roce se kromě Slavností 
piva můžou tancechtiví zájemci těšit 
na tradiční Pivovarský ples, který 
proběhne v kulturním domě Ostrov 
20. března 2015. K poslechu a tanci 
zahraje kapela Fortuna.

Umožníte případným zájemcům 
návštěvu pivovaru?

Exkurze pivovarem jsou zaběhlou 
realitou a atrakcí pro lidi technologie 
neznalé. Jako malý pivovar si můžeme 
dovolit osobně vedené, nekomerční 
prohlídky technologií. Jako v málo-
kterém jiném pivovaru si návštěv-

níci mohou prohlédnout naši 
klasickou humnovou 

sladovnu, ochutnat 
rozdíl mezi ječme-
nem a různými dru-

hy sladů, projít varnu i 
stáčírny. Nejoblíbenější a nejdelší 

bývá ta část exkurze, kdy se v ležác-
kých sklepích ochutnávají nefi ltro-
vaná piva přímo z ležáckých tanků. 
Exkurzi je možno zakončit lahodným 
soustem v naší Pivovarské restauraci, 
s vynikající domácí kuchyní.

Co můžete nabídnout sběratelům 
pivních předmětů?

Pro sběratele předmětů týkajících 
se piva máme v podnikové prodej-
ně k dispozici sady aktuálních lah-
vových etiket, tácky a různé drobné 
předměty. Pro zájemce o pivní sklo 
je zde možnost koupě všech druhů 
sklenic a půllitrů, propagačních před-
mětů a textilu.

Chtěli bychom zákazníky pozvat do 
nové pivovarské prodejny, kterou se 
chystáme v nejbližší době slavnostně 
otevřít. Prodejna se ze současného 
prostoru vrátnice přestěhuje do nové 
budovy, vpravo u vjezdu do areálu. 

Dá se u piva posedět přímo u vás, 
v pivovaru?

Přímo v pivovaru je možnost pose-
dět si v Pivovarské restauraci, která 
nabízí všechny druhy našeho točené-
ho piva a výtečnou domácí kuchyni.

Co vy a pivo, které vám chutná 
nejvíce?

Ve spoustě pivovarů se dnes vaří 
dobré pivo, rád ochutnávám nová 
pivka, hlavně odlišná. Ale nejčastěji 
piju brodský, záleží na situaci, jak sil-
ný, ale nyní je nejčastější volbou má 
oblíbená IPA.  

Každé ocenění považujeme za úspěch, 
říká Pavel Pilař, sládek pivovaru Rebel
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Nabídka bude rozšířena a záměry budou zveřejněny na www.jihlava.cz nejdéle do 8. 10. 2014. Bližší informace je možné získat 
na tel. 567 167 278 či přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
(Dokončení ze str. 23)
p.č. 172/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 803 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.
ev. na tomto pozemku

nemovitosti v k.ú. Rančířov:• 

p.č. 806/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
39 m2

st. p.č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 314 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.
ev. na tomto pozemku a na pozemku p.č. 172/16 
v k.ú. Pístov u Jihlavy. 

st. p.č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
233 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku 

Na nabízených nemovitostech se nacházejí inže-
nýrské sítě související s provozem areálu (voda, vo-
doměrná šachta, kanalizace, NN, zčásti nefunkční 
telekomunikace), není vyloučeno i umístění jiných 
inženýrských sítí. Přes část areálu jsou vedeny inže-
nýrské sítě ve vlastnictví jiných subjektů.

Stavby jsou odpojeny od veškerých sítí, je možnost 
napojení na elektřinu (společná trafostanice v ma-
jetku obce Rančířov) a veřejný vodovod zavedený 
do areálu, kanalizace byla řešena do biologického 
rybníka (v současné době je nefunkční), možnost 
napojení na zemní plyn v dané lokalitě není.

Energetická náročnost staveb dle PENB: 

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
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172/17 – D, 280 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/18 – C, 285 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/19 – C, 489 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/20 – C, 234 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/21 – C, 234 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/22 – C, 234 kWh/(m2  rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/16 a na pozemcích v k.ú. Rančířov st. p.č. 198 
a st. p.č. 199 – C, 793 kWh/(m2 rok)

za minimální kupní cenu celkem 8.000.000 Kč

pozemek p.č. 305/2 – zastavěná plocha a nádvo- 
ří v k.ú. Helenín s objektem občanské vybavenos-
ti č.p. 2938 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or. č. 
39 (budova býv. základní školy v Heleníně, volná, 
nepronajímaná) a pozemek p.č. 306 – trvalý travní 
porost v k.ú. Helenín, jedná se o samostatně stojící 
provozní budovu, zděnou nepodsklepenou stavbu 
se dvěma nadzemními podlažími, která byla v minu-
losti užívána jako ubytovna, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 415 kWh/(m2.rok), minimál-
ní kupní cena činí celkem 2.600.000 Kč

prodat volné bytové jednotky: 

bytové jednotky v domě • Třebízského 22 v Ji-
hlavě:

č. 197/1, 1. NP, 1+1, 34,50 m2, minimální kupní 
cena 390.000 Kč

č. 197/4, 1. NP, 1+1, 34,70 m2, minimální kupní 
cena 590.000 Kč

č. 197/8, 3. NP, 1+1, 34,70 m2, minimální kupní 
cena 410.000 Kč

č. 197/9, 3. NP, 1+1, 33,20 m2, minimální kupní 
cena 480.000 Kč

č. 197/11, 3. NP, 1+1, 37,50 m2, minimální kupní 
cena 410.000 Kč

bytovou jednotku č. 230/2 ve 2. NP domu • Pod 
Jánským kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, 
minimální kupní cena 770.000 Kč

bytové jednotky v domě • Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:

č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, mini-
mální kupní cena po slevě 485.000 Kč 

č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, mini-
mální kupní cena po slevě 280.000 Kč

bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu • 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 

společné WC, min. KC po slevě 540.000 Kč

bytové jednotky v domě • Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:

č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 470.000 Kč

č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 360.000 Kč

č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 315.000 Kč

č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 290.000 Kč

bytové jednotky v domě • Jarní 11, 13, 15, 17 
v Jihlavě – Horním Kosově

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, minimální kupní 
cena po slevě 755.000 Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, minimální kupní 
cena po slevě 630.000 Kč

bytovou jednotku č. 1865/2 v domě • Žižkova 
83 v Jihlavě, 2+1, 58,10 m2, minimální kupní cena 
800.000 Kč

bytovou jednotku č. 922/3 ve 2. NP domu • U 
Dvora 17 v Jihlavě, 1+1, 29,80 m2, minimální 
kupní cena po slevě 385.000 Kč 

bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu • 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena po slevě 610.000 Kč

bytové jednotky v domě • Brněnská 5 v Jihlavě: 

č. 56/1, 1. NP, 2+1, 62,20 m2, minimální kupní 
cena po slevě 675.000 Kč

č. 56/2, 2. NP, 2+1, 93,70 m2, minimální kupní 
cena 845.000 Kč

bytovou jednotku č. 618/5 ve 3. NP domu • La-
zebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 m2, minimální 
kupní cena 680.000 Kč

bytovou jednotku č. 217/5 ve 2. NP domu • An-
tonínův Důl 216, 217, 3+1, 72,00 m2, minimální 
kupní cena 780.000 Kč

bytové jednotky v domě • Jarní 19 v Jihlavě – 
Horním Kosově

č. 396/1, 1. NP, 3+1, 68,92 m2, minimální kupní 
cena 790.000 Kč

č. 396/21, 6. NP, 3+1, 68,92 m2, minimální kupní 
cena 820.000 Kč

bytové jednotky v domě • Benešova 17 v Jihlavě:

č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, minimální kupní 
cena 390.000 Kč

č. 1254/4 a 1254/7, bytová jednotka č. 1254/4 je 
bytem 4+1 ve 2. NP, 129,20 m2, bytová jednotka 
č. 1254/7 je bytem 4+1 ve 3. NP, 137,30 m2, mi-
nimální kupní cena činí celkem 2.520.000 Kč
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  bezplatné
testování
      na HIV
      infekci!

Evropský
testovací týden 
 21.–28. listopadu 2014 

Při příležitosti Světového 
dne boje proti AIDS, 
který se koná 1. prosince.

Poradna AIDS   
Dům zdraví (3. patro), Vrchlického 57, Jihlava
ordinační hodiny:
pondělí, středa 8:00–12:00 a 13:00–15:00‚ pátek 8:00–12:00
telefon: 567 574 733, 731 801 834
e-mail: aidsporadna.ji@seznam.cz

Poradna AIDS v Jihlavě bude mít pro zájemce o testování v tomto 
týdnu připravený malý dárek jako pozornost za zodpovědný přístup 
ke svému zdraví. Zájemci se mohou přijít otestovat kdykoliv 
v ordinačních hodinách bez objednání. 

Rostislav Habán, ANO 2011
U nás doma se 1. 
snažíme odpa-
dy maximálně 
třídit, obaly ne-
bo plastové láh-
ve třídíme do 
př ipravených 
„chytrých“ ta-
šek. Kontejnery 
na papír, sklo a plasty máme hned 
přes silnici, tak není problém vy-
tříděný odpad hodit do správné 
nádoby. Snažím se, aby naše děti 
považovaly třídění odpadů za sa-
mozřejmost, a vysvětluji jim, že 
odpady mohou dále sloužit, a ne 
skončit bez užitku na skládce.

 Domnívám se, že město udělalo 
v oblasti třídění odpadů hodně prá-
ce. Jak tedy zlepšit třídění ve městě? 
Možná pomůže zdokonalit motivač-
ní program, ale jako bývalý inspek-
tor životního prostředí se spíše do-
mnívám, že někde může pomoci už 
pouze represe. Třídění odpadů je to-
tiž povinností každého občana.
Jakékoliv opatření vedoucí ke sní-2. 
žení množství směsného komu-
nálního odpadu vítám a zavedení 
svozu bioodpadu z celého města 
podpořím. 

V současné době chybí koncepce 3. 
odpadového hospodářství na ce-
lostátní úrovni, proto by radnice 
měla požádat Ministerstvo život-
ního prostředí o stanovení priorit 
v této oblasti.

 Vzhledem k neustálému vývoji mo-
derních technologií je třeba, aby 
radnice posoudila všechny alterna-
tivy k výstavbě zařízení ZEVO for-
mou soutěže o návrh, podle zákona 
o veřejných zakázkách. Jedině tak 
bude možné udržet ceny v rozum-
ných mezích pro občany, a přitom si 
zachováme zdravé životní prostředí.

 Dovedu si představit umístění spa-
lovny tam, kde by byl zároveň na-
hrazen emisně významný zdroj, kde 
je vybudována dostatečná infra-
struktura a kde je reálné prodat ma-
ximum tepla a elektrické energie.

Rudolf Chloupek, ČSSD
Množství odpa-1. 
dů omezujeme 
tím, že odložené 
oděvy odkládá-
me do určených 
k o n t e j n e r ů , 
a trávu, plevel 
a různé rostlinné 
odpady z kuchy-
ně kompostujeme. Třídíme plasty, 
sklo a papír. Využíváme i sběrného 
dvora, např. k odložení elektrospo-
třebičů, plechovek od barev, případ-
ně i většího množství bioodpadu.

Třídění bioodpadu podporuji. Jed-2. 
ná se totiž o odstranění části odpa-
du ze směsného odpadu a vrácení 
jeho živin do koloběhu ve formě 
kompostu. Svoz bioodpadu má ur-
čitě význam v zástavbě, kde převa-

O odpadech se zástupci stran v zastupitelstvu
Nakládání s odpady je každodenní starostí každé obce a přesahuje více než jedno volební období. Proto jsme na úvod nového funkčního období požádali 

o vyjádření zástupce všech do jihlavského zastupitelstva zvolených stran. 

Jak se ve vaší domácnosti věnujete recyklaci odpadů a jejich omezování? Co byste uvítali jako podporu pro zlepšení třídění ve městě? 1. 

Město Jihlava postupně zavádí v jednotlivých městských částech třídění biologicky rozložitelného odpadu. Měla by snaha radnice pokračovat, podpoříte za-2. 
vedení svozu bioodpadu z celého města? 

Současná volná kapacita skládky v Henčově se v roce 2018 naplní. Poslanci rozhodli, že od roku 2024 bude zakázáno ukládat jakýkoliv neupravený komunální 3. 
odpad na skládky. Jaké by podle vás měly být další kroky radnice v otázce dlouhodobého řešení odpadů?

žují rodinné domky i na sídlištích. 
V lokalitách s minimem zeleně 
bude záležet na organizaci svozu 
a ochotě občanů bioodpad třídit.

Je třeba stále vylepšovat osvětu 3. 
a systém předcházení vzniku a tří-
dění odpadů. Uvítal bych i zákaz 
výkupu kovů od fyzických osob 
a rozšíření tříděného sběru o tuto 
komoditu. Dalším vylepšením by 
mohla být větší motivace občanů 
ke třídění. Zbytkový odpad je pak 
potřeba ještě využít alespoň jako 
zdroj energie. Na skládku ale ne-
jdou jen odpady z domácností, je 
proto nutno řešit i odpady podni-
katelských subjektů.

Milan Kolář, Forum Jihlava
V domácnos-1. 
ti samozřejmě 
pečlivě třídíme 
a více než do 
odpadkového 
koše se směs-
ným odpadem 
chodíme do ne-
dalekých barev-
ných kontejnerů. Hodně nás to 
naučily vlastní děti. Takže si mys-
lím, že je velmi správné, že se třídí 
ve školách a že děti potom učí do-
ma rodiče, kam patří který odpad.

Myslím, že je to rozumné! Hlavně 2. 
aby se co nejvíce lidí naučilo té-
to služby využívat! My máme ve 
dvoře našeho domu v centru měs-
ta vlastní kompost a každoročně 
se radujeme z velkého množství 
kvalitní zeminy pro kytičky.

Od té doby, co jsem na pracov-3. 

ním zastupitelstvu absolvoval 
přednášku pana Zbyňka Boudy o 
spalovně, jsem jejím velkým příz-
nivcem! Myslím, že pan Bouda je 
odborník a správný ekolog!

Pavel Šlechtický, KSČM
Naše domác-1. 
nost třídí od-
pady pečlivě. 
Jinou odpověď 
ani jistě nikdo 
nečekal. Osob-
ně bych uvítal, 
aby již výrobci 
s obaly šetřili. 

Měli bychom se poučit ve světě, 2. 
třeba v Holandsku, kde se pet lah-
ve v obchodech vykupují obdob-
ně, jako u nás vratné lahve.

 I paušální poplatky za odpady roz-
hodně nejsou motivační, zvláště v 
Jihlavě, kde byly v minulém voleb-
ním období výrazně zdraženy.
Zajištění sběru a svozu biologického 3. 
odpadu měla KSČM ve volebním 
programu již pro minulé volební 
období a je i v současném volebním 
programu. V Jihlavě se v tomto smě-
ru příliš nepokročilo. Budeme proto 
prosazovat plošné třídění biologic-
kého odpadu s nádobami pro tento 
odpad u každého domu a jeho svoz 
z celého města. Je škoda, že v otáz-
ce nebylo uvedeno příslušné číslo 
a datum usnesení parlamentu ČR 
zakazující od roku 2024 skládková-
ní jakéhokoliv neupraveného odpa-
du. Je jisté, že i u tak diskutovaných 
spaloven zbyde nespalitelný odpad, 
který se bude muset dále skládko-
vat, nebo jinak využít. Občany Jih-

lavy s největší pravděpodobností dle 
zákona čeká historicky první místní 
referendum zrovna k odpadové pro-
blematice. Počkejme na jeho výsled-
ky. Řešení, co s odpady, může být 
různé. Je ho třeba podrobit věcné 
diskuzi s ekologickým a ekonomic-
kým rozborem, což zvolené zastupi-
telstvo teprve čeká.

Jaroslav Vymazal, ODS
Recyklaci od-1. 
padů se věnuje-
me intenzivně 
a s naprostou 
samozřejmostí. 
Snažíme se vy-
třídit co nejvíce 
komodit, kon-
krétně: papír, 
plasty, sklo, hliník, baterie a elek-
trospotřebiče. Nadměrné nepou-
žitelné věci pak odevzdáváme do 
sběrného dvora. Předcházíme také 
tvorbě odpadu tím, že pokud je to 
možné, kupujeme zboží bez zbyteč-
ných obalů, nebo s obaly vratnými. 
Letos jsme využili možnost zapojit 
se do Programu zodpovědného na-
kládání s odpady. Uvítali bychom 
možnost třídění biologicky rozloži-
telného odpadu.

Rozhodně podpořím zavedení 2. 
svozu bioodpadu.

Město by i nadále mělo intenziv-3. 
ně pracovat a zdokonalovat pro-
jekt Integrovaný systém nakládání 
s odpady, a respektovat odborné 
výstupy, které z něj vzejdou, a to ve 
vazbě na platnou legislativu.

 (Pokračování na str. 27)
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Statutární město Jihlava zve u příležitosti 25. výročí Dne boje za svobodu a demokracii širokou veřejnost.

18.00  Písně Karla Kryla v úpravách Daniela Landy 

 Projekt vznikl po spolupráci studentů a pedagogů Konzervatoře Jana Deyla a Daniela Landy

 při natáčení Večera písní Karla Krylaí  pro český národ v koprodukci s ČT ve Vyšehradské basilice sv. Petra

 a Pavla. Z iniciativy Marlen Krylové o vystoupení během zádušní mše za Karla Kryla v Břevnovském klášteře

 vzniklo samostatné nastudování, kdy sólového partu se ujal nevidomý zpěvák Radek Žalud.
Slovem provází a ochestr vede prof. konzervatoře Mgr. Josef Zámečník. Sbor vede jihlavský rodák

Mgr. František Fiala. Jako host večera vystoupí dívčí vokální trio MAKABARA. Vstupné zdarma.

mediální partner

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4, Jihlava, tel.: 567 167 132, 133  |  út–so 10–12, 13–18  |  www.mahler.cz  |  facebook.com/mahlerjihlava

1. 10.–15. 11. 2014

Vzájemné umělecké inspirace

od sklonku 18. do poloviny 20. století

  Mahlerovi     

  současníci    

  Soutěž! Navštívíte-li výstavu od 1. do 15. 11., můžete se zúčastnit soutěže o hodnotné ceny!  

Věra Podhorská, TOP 09
Bydlím na 1. 
hlavní ulici ve 
středu města, 
kde se příliš se-
parovat nedá. 
Máme pouze 
popelnice na 
směsný odpad. 
Moje osobní 
iniciativa je však v tom, že alespoň 
odděluji sklo a plasty a nosím od-
pad do kontejnerů na tříděný od-
pad, umístěných za bývalou Sna-
hou. Papírového odpadu je u nás 
jen minimálně, takže je součástí 
ostatního odpadu. Reklamy si do 
schránky dávat nenechávám. Od-
pad snižuji pitím vody z vodovodu, 
ne z plastu, a používáním klasic-
kých nákupních tašek místo plas-
tových. Třídění odpadu ve městě 
je na slušné úrovni, jen by to chtělo 
častější odvoz plných kontejnerů.

Svoz bioodpadu z celého města na-2. 
ši zástupci jistě podpoří, jen si dost 
dobře nedovedu představit úroveň 
čistoty na sběrných místech.

Řešení likvidace odpadu byla sou-3. 
částí volebního programu. Jde o dů-
sledné třídění a recyklaci, a zbytek 
zlikvidovat ve spalovně, s moder-
ní a k ovzduší šetrnou technologií, 
která nezhorší životní prostředí.

O odpadech 
se zástupci…

 KDU-ČSL vyjádření do naší 
redakční uzávěrky nedodala.

(Dokončení ze str. 26)



Výstava obrazů malíře Petra Vla-
cha v ambitu někdejšího domini-
kánského kláštera (Hotel Gustav 
Mahler), pojmenovaná Borůvky, 
je v prvé řadě svědectvím, že sen 
z mladosti se po soustavné tvůrčí 
práci může vyplnit i po řadě let. 

Jen je třeba mít jej stále na zřeteli 
a umetat mu cestu, jak jen to jde.

Tři desítky Vlachových obrazů jsou 
skrze autora v příbuzenském vztahu, 
každý má však svůj příběh, sdělený 
vzájemně odlišnou abstraktní for-
mou. Je v tom jistá vnitřní logika. 

Jde o Vlachovu první autorskou 
výstavu, dosud se představil na dvou 
kolektivních výstavách na severu Itá-
lie. 

Shromážděná plátna jsou odkazy 
na cestu, kterou malíř vykonal za po-
sledních pět let, v nichž jeho tvorba 
zintenzívněla. 

Přijmeme-li skutečnost nesouro-
dosti představené kolekce jako zrca-
dlo nastavené autorskému hledání 
toho, co je pro něho nejpřitažlivější, 
připouštíme současně, že Vlachův 
příští čas asi zůstane abstraktní, ale 
bude v oné abstrakci zřetelněji odrá-
žet osobité nuance. 

Příznačná volnost tvůrčí práce, za-
ložená pouze na svrchovanosti auto-
rova mínění bez kompromisů, nedo-
voluje v nejmenším vyslovovat rady, 
ani ty ne, o nichž si teoretik umění 

může myslet, že jsou ze všech nej-
lepší. Úvaha, jež může snadno zůstat 
uzavřena v kritikově textu, je však 
jistě dovolena. 

Tedy: podaří-li se Vlachovi v příš-
tím čase zmenšit četnost vyjadřova-
cích prostředků a alespoň částečně 
zklidnit bouři emocí, bude to další 
krok na cestě k harmonizaci celé je-
ho tvorby. 

To by pak mohlo odkrýt Vlachovu 
podobu jako malíře, který od logic-
kého počátečního opojení tvorbou 
postoupí k logice odkrývání „po-
kladů“ z hlubin místa, zatímco dnes 
jde, samozřejmě zcela pochopitelně, 
o „prospektorské pátrání v dlouhé 
úzké brázdě“.

Vlachova výstava stvrzuje, že ve 
spolehlivém výtvarném projevu nic 
není nahodilé, že za vším je nadšení 
a především mnoho tvůrčí práce. 

To je pozitivní zjištění pro návštěv-
níka výstavy. Je v něm totiž příslib, že 
od Vlacha lze očekávat další svědo-
mité kroky ve svobodném prostoru 
malířského umění. 

Výstava je přístupná do 30. listopa-
du, denně od 10. do 21. hodiny. 

 -doč-
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Obrazy P. Vlacha v klášterním ambitu

PETR Vlach: Podzim, akryl, olej na 
plátně, mix, 2013
.  Foto: Jan Dočekal 

CENA PRIMÁTORA. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal ocenil sportovce Davi-
da Lupače a Tomáše Šárika Cenou primátora. Oba siláky primátor přivítal ve 
své pracovně a předal jim cenu za jejich úspěchy a poděkoval za reprezentaci měs-
ta  Jihlavy. Z posledních úspěchů připomínáme, že David Lupač je juniorským 
mistrem světa v silovém trojboji (1.-7. 9. 2014, Orosháza, Maďarsko, kategorie 
do 23 let a nad 120 kg), Tomáš Šárik se kromě úspěšného soutěžení věnuje také 
trénování a je předsedou Klubu kulturistiky a silového trojboje v Jihlavě. 

Primátor ocenil sportovce

Projekt „Společně za národní-
mi kulturními památkami“ po-
dalo Občanské sdružení Kamí-
nek při Základní škole speciální 
Jihlava. Byl schválen v rámci do-
tačního programu Zdravé město 
a MA21. 

24. září tohoto roku vyjeli spo-
lečně žáci Základní školy speci-
ální a Praktické školy Jihlava se 
žáky Základní školy Seifertova za 

poznáváním historických pamá-
tek do hlavního města. Společně 
navštívili Pražský hrad, katedrálu 
sv. Víta, památky na Malé Straně 
a Staroměstském náměstí a Kar-
lův most. 

Netradiční pohled na další praž-
ské zajímavosti se všem naskytl 
z paluby parníku Odra. Účastníci 
si z krásného dne odnášeli skvělý 
zážitek. -tz-

Společně za kulturními památkami

libovolnou technikou 

Převlečte se za 
Mikuláše, čerta nebo anděla 
a přijďte za námi 
na Mikulášské odpoledne, 
čeká na vás spoustu 
zábavy a dobrot. 

o nejkrásnějšího

ANDĚLA
ČERTA

nikou 
RTARTAMIKULÁŠE

Převlečte se za 
Mikuláše, čerta nebo and

přijďte za námi
a Mikulášské odpoledne

o nejkrásnějš
nejko no n
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VÝTVARNOU SOUTĚŽ

V
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M
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Výrobek přineste s sebou 
na Masarykovo náměstí 
v pátek 5. prosince od 15.30 hod. 
Výrobek si převezmeme, nafotíme a zveřejníme 
v Jihlavských listech a www.jihlavske-listy.cz, 
kde bude probíhat hlasování o zajímavé ceny.

me 

Partneři akce:
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Výstavy
do 9. 11.
FESTIVAL IDENTITY 
Výstava festivalových plakátů, která 

je jedním z výstupů projektu Festival 
Identity, který je připravován v rámci 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů Ji.hlava.

do 15. 11. 
MAHLEROVI SOUČASNÍCI
Vzájemné umělecké inspirace od 

konce 18. do konce 20. století. Vý-
stava obrazů ze soukromých sbírek 
a sbírky Městského muzea ve Skutči 
se snaží napodobit rozmanitost moti-
vů a uměleckých inspirací, ke kterým 
se Gustav Mahler rád obracel. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 16. 11. 
Ing. Stanislav Vorálek: ZE ŽIVO-

TA OPEŘENCŮ
Výstava fotografi í. 
Místnost za pokladnou v areálu 

hlavního vstupu do zoo.
do 17. 11.
POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY 

V HISTORII JIHLAVY
Výstava mapující významná místa, 

pohřební rity a náhrobní kameny od-
kryté při archeologickém výzkumu 
v kostele sv. Jakuba. 14. 11. komento-
vaná prohlídka výstavy s kurátorkou 
výstavy Mgr. Silvií Čermákovou, začá-
tek v 16.00 hodin.

MVJ, Masarykovo nám. 57/58
do 17. 11.  
Jánuš Kubíček: DEKA LKY
Prezentace tvorby Jánuše Kubíčka, 

malíře a grafi ka, klasika českého mo-
derního malířství druhé poloviny 20. 
století.

MVJ, Masarykovo nám. 57/58
do 17. 11.
S MEČEM A ŠTÍTEM. 
Vojenství středověku na Českomo-

ravské vrchovině. Výstava seznámí 
návštěvníky s vojenskou historií nejen 
Českomoravské vrchoviny v období 
středověku (12. – 14. století).

MVJ, Masarykovo nám. 57/58
do 20. 11. 
„NUTKA VÝ OBRA Z“
Výstava tapiserií studentů SUPŠ tex-

tilní. 
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22
do 30. 11.
TAJUPLNÉ KRA JINY – Makro-

kosmos a mikrokosmos
Makrokosmos (vesmírné objekty) 

a mikrokosmos (např. rozsivky) pre-
zentují autorské fotografi e Ing. Karla 
Daňka, Ph.D.

MVJ, Masarykovo nám. 57/58
do 30. 11.
PAMÍRSKÁ ZASTAVENÍ
Fotograf a cestovatel Alfred Krzemieň 

představí své autorské fotografi e.
Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 

55. Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 11. 
BORŮVKY – výstava obrazů 

Petra Vlacha
Zahájení výstavy 3. 10. v 17.00 

hodin. Úvodní slovo Jan Dočekal. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
listopad
PŘEHLÍDKA  GRA FIKY Z NAŠE-

HO DEPOZITU
M+K galerie, Čajkovského 33
listopad
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRA -

CÍ ŽÁKŮ ZUŠ JIHLAVA
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická 

nemocnice, Brněnská 54
1. 11.– 3. 1.
Jaromir Zemina: ZIMNÍ ČAS 
Fotografi e.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
1. 11. – 28. 2. 
BAREVNÉ SNĚNÍ
Enkaustické obrázky výtvarníků 

z Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

4. 11. – 12. 12. 
VOJTĚCH V. SLÁMA – VÝSTA-

VA FOTOGRA FIÍ 
Středisko rané péče SPRP Brno vás 

zve na výstavu černobílých fotografi í 
klientských rodin, ve kterých se naro-
dilo dítě se zrakovým nebo kombino-
vaným postižením. 

Kavárna a cukrárna Dena, Fibichova 
28

4. 11. – 26. 11.  
ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 

V JIHLAVĚ
Výstava ukazuje obraz života, ve kte-

rém jsou, stejně jako v každém jiném, 
veselé i smutné příhody, ale který se, 
kromě vozíku, berlí či jiného hen-
dikepu, od toho běžného neliší. Vý-
stava Život nejen na kolech, která 
vznikla ze stejnojmenné fotografi cké 
soutěže, ukazuje to nejlepší z ročníků 
2013, 2012 a 2011. 

Hala Městského informačního centra
4. 11. – 27. 11.  
AMEN KHELAS VE FOTOGRA -

FIÍCH
Výstava fotografi í z taneční soutěže 

Amen Khelas.
Vernisáž 4. 11. v 15 hodin – taneční 

a hudební vystoupení NZDM ERKO.
Hala MHD.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

5. 11. – 1. 12. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ STU-

DENTŮ GRA FICKÉ ŠKOLY 
Přízemí knihovny.
Městská knihovna, Hluboká 1
7. 11. – 18. 1.
MARTIN KURIŠ – LOLA
Vernisáž 6. 11. 17.00 hod.
Absolvent pražské akademie výtvar-

ných umění Martin Kuriš (1973) je 
autor narativních malířských cyklů, 

knížek pro děti, pedagog, a zabývá se 
také loutkovým divadlem. 

OGV, Komenského 10
12. 11. – 13. 12.  
Výstava autorek: ALŽBĚTA BA-

ČÍKOVÁ A JULIE GRYBOS/BAR-
BARA  ZENTKOVÁ

Vernisáž 11. 11. v 18.00 hod.
Galerie Půda, Joštova 27
14. 11. – 11. 1. 
SBĚRA TELŮV DROBNOPIS 
Šárka Koudelová – Ondřej Basjuk – 

Ondřej Boušek
Vernisáž 13. 11. v 18.30 hod. Výsta-

va představuje práce tří studentů praž-
ské AVU, kteří jsou dlouhodobě také 
činnými sběrateli. Spojuje je znalost 
pocitu blaženosti po náhodném nále-
zu, ale především jsou schopni vidět 
jinými možná neviděné.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

Od 16. 11.  
Karel Ženíšek: „LOVY TELEOB-

JEKTIVEM“
Výstava fotografi í. Místnost za po-

kladnou v areálu hlavního vstupu.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
21. 11. – 22. 2. 
POKLADY VYSOČINY
Velký výstavní projekt, představují-

cí sbírky muzeí a galerií zřizovaných 
Krajem Vysočina. 

MVJ, Masarykovo nám. 57/58
21. 11. – 22. 2. 
POKLADY VYSOČINY
Vernisáž 20. 11. v 17.00 hod.
Tento rozsáhlý výstavní pro-

jekt představí to nejlepší, co gale-
rie a muzea v kraji Vysočina mají ve 
svých sbírkách. Výstava by měla vyni-
kat svou interaktivní formou, kterou 
návštěvníkům přiblíží nejen obsah 
sbírek, ale především celé zákulisí ga-
lerijního provozu.

OGV Masarykovo náměstí 24
22. 11. – 29. 1. 
JAKUB LUDVÍK – fotograf celebrit
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22
28. 11. – 11. 1. 
KOUZLO VÁNOČNÍCH OZDOB
Historie a současnost vánočních 

ozdob. 
MVJ, Masarykovo nám. 57/58
3. 12. – 17. 1. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ – 

CHAOS A ŘÁD
Vernisáž: 2. 12. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Městská knihovna
5. 11. – 1. 12. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ STU-

DENTŮ GRA FICKÉ ŠKOLY .
Přízemí knihovny.
5. 11. 17.00 
„ZÁHADY ORIENTU“
Přednáška Arnošta Vašíčka. 
Přednáškový sál knihovny.
6. 11. 17.00  
„ZDRA VÁ ZÁDA“
Interaktivní přednáška Martina 

Hojdy. Přednáškový sál knihovny.
13. 11.  17.00  
„TYLDA“
Setkání s Richardem Pachmanem 

(nejenom) k nové knize Tylda.
Přednáškový sál knihovny.
20. 11. 17.00  
„MEDITACE, ROZJÍMÁNÍ, MO-

DLITBA A JEJICH VLIV NA ZDRA -
VÍ ČLOVĚKA “

Přednáška z cyklu Praktická Ajurvé-
da s Ivou Georgievovou. Vstupné 70,-

26. 11.  10.00 
„VÁNOČNÍ DEN V KNIHOVNĚ“
Autorské výstavy řemeslných 

prací a prodej výrobků Eva Řez-
níčková (perníčky) a Kateřina 
Kuřinová (aranžování vánočních 
dekorací). Ajurvédské čaje (Iva 
Georgievová), výroba dekorací 
z papíru (Magdaléna Kupková), 
živá hudba – vánoční písně (Petr 
Švec a Tomáš Dufek)

Přízemí knihovny.
27. 11. 17.00 
„EKVÁDOR – SRDCE JIŽNÍ 

AMERIKY“
Cestovatelská přednáška Jana Bro-

tánka s promítáním fotografi í.

Divadla
Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22 
VELKÁ SCÉNA

1. 11. 19:00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka. Příběh plný 

komických situací a vtipných dialogů 
začíná ve chvíli, kdy se dva nezaměst-
naní muzikanti nedopatřením stanou 
svědky vyřizování účtů dvou mafi án-
ských gangů. Aby unikli pronásledování, 
odjedou s dívčí kapelou na Floridu – jak 
jinak, než převlečeni za dívky. Rozjíždí 
se kolotoč plný bláznivých situací…

mimo předpl.
3. 11. 10:00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka. Klasická pohádka v dra-

matizaci režiséra Jiřího Ondry, 
o princi, který se vypraví do světa 
a jako němý sluha Bajaja si doká-
že získat srdce princezny i utkat se 
s drakem… Pohádka o hrdinství bez 
velkých gest a slov, o tom, že i všemi 
vysmívaný a opovrhovaný outsider 
může být „velký člověk“ – velký du-
chem a srdcem, ne svým postavením 
a mocí. Jen přátelství, láska a po-
kora mohou být klíčem k vítězství 
a pravý hrdina se neohání zbůhdar-
ma mečem, ale především musí pře-
konat sám sebe. 

mimo předpl.
4. 11. 10:00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama. Vrcholná hra českého realis-

mu, strhující drama Maryši, které její 
vlastní rodina a společenské konvence 
zničily život. Tato dnes již národní kla-
sika oslovuje i dnešního člověka svým 
příběhem vztahu rodičů a dětí, posluš-
nosti a práva na vlastní život, prosazení 
své vlastní individuality – v konfrontaci 
„obecně přijímaných“ pravidel a norem.

mimo předpl.
5. 11. 19:00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
O /1/
6. 11.  19:00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
L /2/
8. 11.  19:00
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
G /2/
11. 11.  17:00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
M /2/
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12. 11. 17:00
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál. Světoznámý americký muzi-

kál, který patří k nejslavnějším a mno-
hokrát oceněným muzikálům divadel-
ní historie, přibližuje dramatický osud 
jednoho ukrajinského městečka na po-
čátku 20. století. Svérázným hrdinou je 
mlékař Tovje, obdařený pěti dcerami 
a ráznou manželkou, díky jehož oso-
bitému humoru přerůstá děj v neoká-
zalou oslavu lidské soudržnosti. Je to 
muzikálový příběh o štěstí, lásce, tra-
dicích.

mimo předpl.
13. 11. 19:00
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
F /2/
14. 11. 19:00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
mimo předpl.
15. 11. 
Noc divadel
19. 11. 19:00
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
KV/2/
20. 11. 18:30
Koncert Filharmonie G. Mahler 

v rámci projektu ROK ČESKÉ 
HUDBY 

mimo předpl.
22. 11. 19:00
Moliére: Lakomec
Premiéra. Komedie. Moliérova ko-

medie z roku 1668, kde hlavní roli hraje 
člověk, z něhož mamon a hon za penězi 
učinil otroka zlata a bohatství, který pro 
samé peníze nevidí, že ztrácí své nejbliž-
ší, že ztrácí svou lidskost, radost i lid-
skou pospolitost, je bezesporu i v dneš-
ní době velmi živá… Jméno Harpagon 
se stalo synonymem, pro kterého je dů-
ležitá jen a pouze jeho plná pokladna.

P /3/
24. 11. 19:00
C. Goldoni – M. Lang: Poprask na 

laguně
Divadlo pod Palmovkou.
X /2/
25. 11. 19:00
Moliére: Lakomec
J /2/
26. 11. 17:00
V. Vančura: Rozmarné léto
Adaptace novely plné poezie, lásky 

a kouzel. V liduprázdných říčních láz-
ních na břehu řeky Orše se denně 
během jednoho léta setkávají tři přá-
telé: majitel lázní Antonín Důra, major 
ve výslužbě Hugo a sečtělý abbé Roch. 
Počasí je nestálé, často poprchává, a tak 
má pan Důra nouzi o zákazníky. Vět-
šinu času tudíž tráví se svými přáteli 
v rozmluvách a rozjímání nad smyslem 
existence. Rozruch do jejich životů 
i celého městečka pak vnese příchod 
potulného kouzelníka Arnoštka a jeho 
půvabné schovanky Anny…

mimo předpl.
27. 11. 19:00
Moliére: Lakomec
T /2/
28. 11. 19:00
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné. Tragikomedie 

o ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. V úvodu hry zastihneme 
pětici starých žen kdesi v New Yorku, 
kde se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul „nejstarší řemes-
lo“ se vztahuje právě k nim…

zadáno

29. 11. 19:00 
Moliére: Lakomec
E /2/

MALÁ SCÉNA

7. 11. 17:00
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměvavý, 

ale i poučný, a také biblický příběh 
o třech tučňácích, kteří přežijí potopu 
světa. Jak to udělají, a zda jim v tom 
pomůže Bůh, se dozvíte z představení 
určeného všem věkovým kategoriím, 
zejména pak teenagerům. 

mimo předpl.
10. 11. 09:00 a 10:30
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

jímž principem je hraní si na pohád-
ku. Vše se děje „jenom jako“, tedy 
i děje strašidelné a kruté, které se 
díky tomuto principu stávají legrační 
a hravé. Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které pobaví a potěší nejenom 
malého diváka, ale i samotné herce.

mimo předpl.
15. 11. 19:30 
Th . Holman: Interview
Noc divadel. Česká premiéra. Politic-

ký novinář je přinucen udělat rozhovor 
se slavnou hvězdičkou televizních seri-
álů, ale raději by sledoval odstupování 
vlády, než být s herečkou („silikonovým 
mozkem“) v jedné místnosti. Herečka 
také není rozhovorem nijak nadšená, 
a mezi dvojicí se rozpoutá konverzač-
ní bitva s překvapivým fi nále. Brzy se 
z rozpačitého interview stává nebezpeč-
ný psychologický duel, ve kterém chvíli 
vítězí jeden, a chvíli druhý…

mimo předpl.
18. 11. 19:30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.
19. 11. 19:30 
Th . Holman: Interview
mimo předpl.
JAZZ CLUB
17. 11. 19.30 
AMC Trio & M. P. Stewart 
mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

10. 11.  8.30 a 10.00 
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě po-

hádky pro mlsné jazýčky
Hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava.
19. 11.  19.30 
ŽALMAN a spol. – koncert
20. 11.  19.00 
MOJE MAMINKA  
Monodrama v režii Petra Soumara. 
29. 11. 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK – písničko-

vá soutěž

DIOD 
Tyršova 12

5. 11. 19.30 
TOO CLOSE TO THE SUN
Divadlo TNF. Hudebně taneční. 
6. 11. 15.00 
BEFORE&AFTER
Divadlo TEJP. Akrobacie. Závěsná 

klauniáda pro tři muže, jednu ženu, 
láhev rumu a velmi dlouhou noc. 

7. 11. 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI (sk. B)
De Facto Mimo, Pravdivá komedie 

o lásce. Nevyspíme se spolu? 

8. 11. 19.30 
Marek Slobodník s přednáškou 

o JIŽNÍ AMERICE v expedici Dana 
Přibáně

Cestovatelská přednáška
9. 11. 17.00 
BEFORE&AFTER
9. 11. 19.00 
BEFORE&AFTER
12. 11. 19.30 
POMOCNÍK WALSER
Soubor Studio Hrdinů, činohra, 

hrají: Jiří Černý, David Prachař, Saša 
Rašilov, Lucie Trmíková 

14. 11. 21.00 
ELECTRO SWING CABARET 
Electro Swing Cabaret je postaven 

na jedné z nejaktuálnějších platforem 
nočních večírků. 

15. 11. 19.30 
DE FACTO MIMOCHODNÍK 

15: Nezměřitelný hluk & Divadelní 
noc

Taškařice! Terapie! Táborák! Nej-
delší Mimochodník! Až do rána! 
Drobky a odřezky z divadelní kuchy-
ně De Facto Mimo

16. 11. 16.00 
INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU
Divadlo Láryfáry. Pohádka plná in-

diánských písniček a rituálů. 
19. 11. 19.30 
ŠEST MILIARD SLUNCÍ
Činohra. Všechny teorie vesmíru 

končí jeho zánikem. 
21. 11. 19.30 
KEŇA & GORILY
Kateřina & Miloš MOTANI
Cestovatelská přednáška. Nejnověj-

ší fotografi cko-fi lmová projekce Kate-
řiny a Miloše MOTANI. 

23. 11. 14.00 
BEFORE&AFTER
Divadlo TEJP. Akrobacie.
23. 11. 16.00 
ZELENÉ PRA SÁTKO
De Facto Mimo, Pravdivá pohádka 

ze života v přírodě
23. 11. 19.00 
BEFORE&AFTER
26. 11. 19.30 
FER PLAY
Cirkus Mlejn. Akrobatická perfor-

mance železného muže a dvou kuj-
ných žen.

28. 11. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI
De Facto Premiéra (sk. A)
Činohra. Psychologická komedie 

s vedlejšími účinky. 
29. 11. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMIDe Facto 
Premiéra (sk. B)

DKD JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov

1. 11. 10.00
JEŽKOVINY 
Veselé písničky a soutěže.
8. 11. 10.00
LEDOVÁ KRÁLOVNA
Pohádkový příběh Divadla ŘIM-

BABA.
15. 11. 10.00
POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
Soutěže a písničky ze světa zvířat.     
22. 11. 10.00 
POHÁDKA  NARUBY
Písničkové představení s pohádkou.
29. 11. 10.00 
BUNKRPARÁDA 
Zábavné přestavení pro děti a rodiče.

Dělnický dům
Žižkova 15 

1. 11. 20.00
Koncert WOHNOUT
8. 11. – 11. 11.
SVATOMARTINSKÁ HUSA
Celý den máme pro vás připraveno 

menu plné delikátních tradičních po-
krmů. 

29. 11. 8.00
STAROČESKÝ JARMARK
Ručně malované prstýnky, přívěš-

ky, náušnice, háčkované a šité oděvy 
a doplňky, Kožešinová výroba.

Dům kultury
Tolstého 2

2. 11. 19.00 
Pierre Palmade, Christophe Du-

thuron: NA ÚTĚKU
Divadlo Ungelt. Nezdolnou energií 

a nadějí nabitá komedie o náhodném 
setkání dvou obyčejných žen, vydáva-
jících se na cestu za svobodou, dobro-
družstvím a životem prožitým naplno. 

16. 11. 19.00 
Filharmonie G. Mahlera: SLAV-

NÉ NEJEN FILMOVÉ MELODIE
Koncert. Pořadatel: Filharmonie G. 

Mahlera, o. s., www.f-gm.cz.
17. 11. 18.00 
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

ZUŠ JIHLAVA KE DNI STUDENT-
STVA  

DKO, Tolstého 2.   
18. 11. 19.30 
BUCHTY A LOUTKY
Po Psychu Alfreda Hitchcocka se 

soubor Buchty a loutky představí s ho-
rorovým loutkovým divalem Čelisti. 

20. 11. 19.00 
HELENA VONDRÁČKOVÁ s ka-

pelou Charlie Band
23. 11. 18.00 
Emmerich Kálmán: HRA BĚNKA  

MARICA
Severočeské divadlo opery a baletu 

Ústí nad Labem.
27. 11.  19.00 
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
Po roce se můžete opět těšit na 

vaši oblíbenou skupinu Fešáci, která 
si letos jako hosta přiveze PETRA  
MARTINÁKA . 

29. 11.  15.00 
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
Divadelní společnost Julie Jurištové. 

Pohádka. 
30. 11.  19.00 
Isabele Mergault: SBOHEM, ZŮ-

STÁVÁM!
Divadlo KA LICH. Komediální hit 

současné Paříže z pera populární fran-
couzské herečky, scénáristky a režisér-
ky Isabelly Mergaultové má v Divadle 
Kalich českou premiéru. 

DDM
Brněnská 29

8. 11. 8.00 
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ 2014
20. ročník šachového turnaje mlá-

deže Ligy Vysočina. Na DDM JI, Br-
něnská 29. Prezence od 8.00 do 8.50 
hodin. Švýcarský systém na 9 kol – 
2x15 minut na partii.

Startovné 50 Kč, přihlášky do 4.11. 
na e-mail: widerlechnerentrum.cz, tel: 
603 325 185; další informace na www.
ddmjihlava.cz nebo na stránkách Gam-
bit JI.
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17. 11. 9.00
PODZIMNÍ FLORBALOVÝ TUR-

NAJ TROJIC
Od 9.00 hodin v tělocvičně DDM 

JI, Brněnská 29. Tříčlenná družstva 
v kategoriích mladší do 11 let a starší 
do 15 let. Možno přinést vlastní vý-
stroj.

Startovné 30,- Kč za člena, přezutí. 
Nutno se přihlásit do 13. 11. na DDM 
JI nebo na rychetsky@ddmjihlava.cz 
nebo 567303521.

24. 11. 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ
Na DDM JI, Brněnská 29 od 16.00 

hodin. I. kategorie – žáci 1. – 5. třídy 
ZŠ a gymnázií II. kategorie – žáci 6. – 
9. třída ZŠ a gymnázií

Přihlášky do 21. 11 na rychetsky@
ddmjihlava.cz.

29. 11. 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2014
Pěvecká a instrumentální soutěžní 

přehlídka hudebních žánrů. Smyslem 
soutěže je vyhledávat a veřejně pre-
zentovat dětské a mládežnické talenty.

Divadlo Na Kopečku Jihlava od 9:00 
hodin. Nutno se přihlásit do 7. 11. 
2014. Propozice a kategorie najdete 
na www.ddmjihlava.cz; přihlášky a in-
formace na prokop@dmjihlava.cz.

CELÝ MĚSÍC LISTOPAD – 
NOVÉ A NETRA DIČNÍ VÁNOČ-
NÍ OZDOBY

Keramická soutěž pro všechny děti, 
mládež a dospělé, kteří na DDM JI na-
vštěvují keramické ZÚ. Technika zpra-
cování a velikost je libovolná, výrobek 
je nutno označit jménem, věkem a ZÚ. 
Uzávěrka je 30. 11. Výrobky odevzdá-
vejte Ivě Melounové na DDM JI.

Senior Point
Žižkova 57

12. 11. 15.00
Marie Gregorová: „JAK BÝT 

NABLÍZKU POSLEDNÍ DNY 
A TÝDNY ŽIVOTA“

26. 11. 15.00
Jiří Havel: „JÓGA – NADČASO-

VÁ HARMONIZAČNÍ A SEBE-
REALIZAČNÍ METODA, JAKO 
MOŽNOST PRO KA ŽDÉHO“

Kluby

SOUL music club
Žižkova 15 

1. 11. 22.00
WOHNOUT AFTERPARTY 
4. 11. 19.00
NA STOJÁKA ! 
5. 11. 20.00
Filmový stužkovák 4. 
7. 11. 22.00
Lipstick R´n´B Party feat. POETA 

& SAFIR ....something 4 the la-
dies.. 

8. 11. 20.00
J.A.R. v Soulu! 
14. 11. 22.00
FACE OF DRUMS 
15. 11. 21.00
SKLIZEŇ 2014 offi  cial warm up 
19. 11. 20.00
Fucking párty STUŽKOVACÍ VE-

ČÍREK vol. 1 
21. 11. 21.00
MIDI LIDI & ČOKOVOKO 
22. 11. 22.00

ELEKTRIO PRESENTS vol. 7 
28. 11. 22.00 
TANČÍRNA SWING DANCE 
29. 11. 20.00 
BLACK MOON (BROOKLYN, 

NY) & CHAMPION SOUND LIVE 
BAND 

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10 

1. 11. 21.00
Bu-Fu a Proximity
7. 11 21.00
Debustrol
8. 11. 21.00
Houba, NVU
14. 11. 21.00
MARA BUGATE CRA SHERHAI-

RY GROUPIES
21. 11. 21.00
AC/DC czech revival
22. 11. 21.00
Two Finger Slide + hosté
28. 11. 21.00
Th e Backroad Deals
29. 11. 21.00
Separator (Heavy Metal) Enrage 

(Metalcore)

Koncerty
17. 11. 18.00 
PÍSNĚ KA RLA KRYLA 
v úpravách Daniela Landy. Koncert 

k 25. výročí pádu totality. 
Projekt vznikl po spolupráci stu-

dentů a pedagogů Konzervatoře Jana 
Deyla a Daniela Landy při natáčení 
Večera písní Karla Kryla pro český 
národ v koprodukci s ČT ve Vyše-
hradské basilice sv. Petra a Pavla. 
Z iniciativy Marlen Krylové o vy-
stoupení během zádušní mše za Karla 
Kryla v Břevnovském klášteře vzniklo 
samostatné nastudování, kdy sólo-
vého partu se ujal nevidomý zpěvák 
Radek Žalud. Slovem provází a or-
chestr vede prof. konzervatoře Mgr. 
Josef Zámečník. Sbor vede jihlavský 
rodák Mgr. František Fiala. Jako host 
večera vystoupí dívčí vokální trio 
MAKA BARA . Vstupné zdarma. 

Pořádá statutární město Jihlava. 
Kostel Povýšení sv. Kříže.

Sport
1. – 2. 11. 
AXIS CUP 2014 – mezinárodní 

plavecké závody
7. kolo ČP v plavání.
Pořadatel: Jihlavský plavecký klub 

AXIS
V ulici E. Rošického v Jihlavě.
1. 11. 17.00
BC VYSOČINA – TJ JISKRA  

KYJOV
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: Liga U19.
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
2. 11.10.00
BC VYSOČINA – TJ SLAVIA 

KROMĚŘÍŽ
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: Liga U19.
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
2. 11. 15.30
BC VYSOČINA – SOKOL PRA Ž-

SKÝ
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: I. liga muži

Hraje se ve sportovní hale nad ba-
zénem v ul. Evžena Rošického 6 v Ji-
hlavě.

5. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – RYTÍŘI 

KLADNO  
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz Horácký 
zimní stadion.

9. 11. 15.30
BC VYSOČINA – SOKOL VYŠE-

HRA D
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: I. liga muži
Hraje se ve sportovní hale nad bazé-

nem v ul. Evžena Rošického 6 v Jihlavě
9. 11. 17.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

VIKTORIA PLZEŇ
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – 

Synot liga 2014/2015, www.fcvyso-
cina.cz

Hraje se na fotbalovém stadionu v 
ul. Jiráskova v Jihlavě.

10. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

BANÍK MOST
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz Horácký 
zimní stadion.

15. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC SLO-

VAN ÚSTÍ NAD LABEM;
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz Horácký 
zimní stadion.

22. 11. 17.00
BC VYSOČINA – SKB ZLÍN
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: Liga U17.
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
23. 11. 10.00
BC VYSOČINA – TJ SLAVIA 

KROMĚŘÍŽ
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: Liga U17.
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
23. 11. 15.30
BC VYSOČINA – SLAVOJ BK LI-

TOMĚŘICE
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: I. liga muži
Hraje se ve sportovní hale nad bazé-

nem v ul. Evžena Rošického 6 v Jihlavě
26. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – LHK 

JESTŘÁBI PROSTĚJOV  
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz Horácký 
zimní stadion.

29. 11. 17.00
BC VYSOČINA – SAM BŠM 

BRNO
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: Liga U19.
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
29. 11. 9.00
VÁNOČNÍ CENA
Pořadatel: TJ Sokol Bedřichov – 

TK Chrisstar Jihlava. Krajská soutěž 
v latinsko-amerických a standardních 

tancích ve věkových kategoriích děti, 
junioři a mládež. 

Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov, 
Sokolovská 122c, 9 – 15 hodin.

29. 11. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – AC 

Sparta
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – 

Synot liga 2014/2015, www.fcvysoci-
na.cz

Začátek zápasu není uveden – 
změny (i termínu) vyhrazeny. 

Hraje se na fotbalovém stadionu v 
ul. Jiráskova v Jihlavě.

30. 11. 12.00
BC VYSOČINA – SK UP BCM 

OLOMOUC
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: I. liga muži
Hraje se ve sportovní hale nad bazé-

nem v ul. Evžena Rošického 6 v Jihla-
vě.

30. 11. 15.30
BC VYSOČINA – KA RA  TRUT-

NOV
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA o. s.: I. liga muži
Hraje se ve sportovní hale nad bazé-

nem v ul. Evžena Rošického 6 v Jihlavě
Redakčně kráceno

Změna programu vyhrazena!



STRANA 32 Inzerce NJR - LISTOPAD 2014


	11jr01
	11jr02
	11jr03
	11jr04
	11jr05
	11jr06
	11jr07
	11jr08
	11jr09
	11jr10
	11jr11
	11jr12
	11jr13
	11jr14
	11jr15
	11jr16
	11jr17
	11jr18
	11jr19
	11jr20
	11jr21
	11jr22
	11jr23
	11jr24
	11jr25
	11jr26
	11jr27
	11jr28
	11jr29
	11jr30
	11jr31
	11jr32

