
V týdnu od 11.-17. 5. 2015 můžete 
s týmem Centra pro rodinu Vysočina 
oslavit Mezinárodní den rodin již 
osmým ročníkem Týdne pro rodinu. 
Čeká na vás program plný zábavy, 
her, poznání, společenských akcí, 
tvoření. 

„Můžete se s námi také účastnit 
netradičního českého rekordu. Rekord 
bude ve stylu „Zlaté brány otevřené“, 
kde rodiny projdou bránou za 
doprovodu hudby. Celý rekord bude 
zapisovat a hodnotit agentura Dobrý 
den, následně ho zapíše i do České 
knihy rekordů. Program je určen všem 
věkovým kategoriím, rodinám, dětem, 
školám a lidem, kteří jsou rádi aktivní 
a kreativní. Celý program je zdarma,“ 
řekla Eva Kucharská z Centra pro 
rodinu.

Program Týdne pro rodinu

Od pondělí 11. 5. do pátku 15. 5. 
budou probíhat dny otevřených 
dveří. V tomto čase se můžete 
podívat do Centra pro rodinu 
Vysočina na Chlumovu 3 v Jihlavě. 
Prozkoumat prostory, kde probíhají 
Kluby pro děti, učebny i prostor 
kanceláří. Na konec si můžete 
vytvořit svůj vlastní výrobek, který 
použijete na pátečním rekordu.

Ve středu 13. 5. se uskuteční kon-
cert rodin. Program začíná v 18.00 
v koncertním sále ZUŠ Jihlava.

V pátek 15. 5. se bude konat průvod 
rodin s rekordem. Program začíná 
v 15.15 na náměstí. U náměstí se 

projde historickou částí Jihlavy, na 
zakončení je připravena pohádka v 
podání De Facto Mimo.

V sobotu 16. 5. se uskuteční 
Senohraní, kde budou po celý den 
domácí koláče, kotlíkový guláš.

Program Senohraní: 

10.00 - 16.00 Tvoření ze sena, Běh 
rodin, dílny pro děti

10.30 Loutkohra František a Klára

12.00 Modrej drahokamen anóbrž 
Zelená Gizela a Mrkvajzníci - 
divadlo De Facto Mimo

13.30 Vystoupení kejklíře Lukáše 
Vláčila

15.00 Hrnečku vař – NaKop 
Tyjátr

V neděli 17. 5. bude mše svatá pro 
rodiny. Mše začíná v 10.00 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě.

Akci podpořili: Město Jihlava a 
ZUŠ Jihlava. -lm-

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Hosov 26.5.2015 úterý 16a

Henčov 26.5.2015 úterý 16a

Heroltice 26.5.2015 úterý 16a

Lesní správa 26.5.2015 úterý 16a

Hosov 26.5.2015 úterý 16a

Helenínská k ČOV 27.5.2015 středa 16a

Helenínská (kolem ČOV) 27.5.2015 středa 16a

Průmyslová a průmyslová zóna 27.5.2015 středa 16a

Pávovská (napojení na I/38) 27.5.2015 středa 16a

Plán blokového čištění
místních komunikací na květen
Pokračování ze str. 31

STRANA 32 Aktuality NJR – KVĚTEN 2015

Oslavte Týden pro rodinu

MINULÝ ročník Týdne pro rodinu byl příležitostí k dobré zábavě nejen pro 
nejmenší děti. Foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy schválila 
poskytnutí dotace v oblasti sportu a 
volného času subjektu:

BASKETBALOVÝ KLUB JI., 
45.000 Kč

na realizaci akce Festival starších 
minižáků v basketbale U13 v Jihlavě 
7. – 10. 5. 2015 na úhradu nákladů 
na honoráře a odměny rozhodčích, 
komisařů, moderátorů, na ubytování 
rozhodčích a delegáta, na pronájmy 
prostor, na ceny, odměny a diplomy 
(nikoliv fi nanční)

Česká asociace skateboardingu 
50.000 Kč

na realizaci akce Skate contest Jihlava 
2015 v červnu – září 2015 v Jihlavě na 
úhradu nákladů na honoráře a odměny 
rozhodčích, dopravu a ubytování 
organizačního týmu, produkce, 
rozhodčích, moderátorů, pronájem 
aparatury, technické zajištění akce – 
doprava techniky, ozvučení, propagaci, 
materiál a drobné vybavení

Sport pro všechny Spartak Jihlava                   
10.000 Kč

na účast členů spolku na 15. světové 
gymnaestrádě ve Finsku –   Helsinkách 
ve dnech 12. – 18. 7. 2015.

Rada města dále schválila poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy 2015 subjektu Unie rodičů 
při ZUŠ Jihlava na úhradu nákladů 
při realizaci projektu v oblasti kultura 
„Slavnostní koncert. Přehlídka 
úspěšných žáků v podání všech oborů 
ZUŠ“ ve výši 21.525 Kč. -lm-

Rada města v 
dubnu přidělila 

dotace

Brněnská (stará, po ulici Křižíkova)
II/523 (KSÚS)
II/405 (KSÚS)
III/4062 (KSÚS)
Pražská
III/03824 (KSÚS)
III/01945 (KSÚS)
II/602 (KSÚS)
Mlýnská
Na Stráni
Pavlovova (příjezd ke garážím)
Lomená
Jasanová
Kaštanová
Na Hranici
Jeřebinová
II/352
U Hřbitova - cesta ke kotelně a garážím
Havaj
Strojírenská - Humpolecká - spojka

Popice-vodárna
Popice - cesta střelnice
Popice - domky nad silnicí
Znojemská - zahrady Ráj
Barvířská
Strojírenská - Humpolecká - spojka
Buková
III/4062 (KSÚS)
R. Havelky - chodník
II/405
Buková (sídliště)
Sasov (vč. příjezdové komunikace)
III/4062  (KSÚS)
III/03824  (KSÚS)
Na Stoupách
Na Stoupách
Vrchlického (parkoviště u nemocnice)
Srázná
Mlýnská (od Úvozu k Okružní, koryto, parkoviš-
tě)

ÚSEKY, KTERÉ SMJ NEUKLÍZÍ:


