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Plavecké závody
Z důvodu konání plaveckých závo-

dů dojde k uzavření bazénu E. Rošic-
kého v Jihlavě pro veřejnost ve dnech 
5. 12., 6. 12. a 12. 12. 2015.

Sirény uctily Den 
veteránů

Ve středu 11. listopadu se při pří-
ležitosti Mezinárodního dne váleč-
ných veteránů rozezvučely na minu-
tu v Jihlavě sirény k uctění památky 
veteránů. 

Florbal - hra pro 
všechny

Na ZŠ E. Rošického 2 se uskutečnil 
fl orbalový turnaj žáků školy a klien-
tů Denního a týdenního stacionáře 
v Jihlavě. Akce se konala již podruhé 
a byla neméně úspěšná než ta před-
chozí.

Kotlíková dotace
Kraj Vysočina pořádá pro zájem-

ce o kotlíkové dotace konzultační 
schůzky. Veřejnost se může zúčast-
nit ve středu 9. prosince v 16 hodin 
v sídle kraje. -lm-

Krátce

Vánoční strom se letos slavnostně 
rozsvítí společně s vánoční výzdo-
bou a vesničkou v neděli 29. listo-
padu v 16.45 hodin.

„Vánoční strom určený na Masary-
kovo náměstí je opět z Jihlavy. Ten-
tokrát by to  měl být smrk z lokality 
Březinova. Po ukotvení na náměstí 
bude vánoční strom měřit zase něco 
kolem 10 až 12 metrů. Na strom se 
následně zavěsí 31 kusů převážně 
bíložlutých světelných řetězů v celkové 
délce 620 metrů,“ řekl mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Další ozdobou vánočního stromu 
budou svítící i nesvítící ozdoby  v 
počtu 30 kusů. Řetězy, které jsou 
již rozvěšené na lípách kolem moro-
vého sloupu, budou svítit po celé 
vánoční období.

Řetězy na lípách zůstávají celo-
ročně zavěšeny z důvodu  šetrnos-
ti k přírodě. V největší míře může 
docházet k potencionálnímu poško-
zení lip právě při montáži, kdy se 
řetězy zavěšují. 

Vánoční výzdoba se také rozšíří na 
spodní část Masarykova náměstí, a 
to konkrétně na stožáry veřejného 
osvětlení. „Stavět se bude také zvo-
nička, ohrádka a instalovat se budou  

vánoční stromečky. Tyto stromečky  v 
termínu od 26. 11. do 27. 11. 2015 
vždy od 9 do 14 hodin budou zdobit 
děti z MŠ a ZŠ v Jihlavě. Následně se 
vyhlásí nejkrásněji ozdobený strome-
ček,“ doplnil Málek.

Hrubý odhad nákladů SMJ spo-
jených s pracemi ohledně vánoční 
výzdoby vychází na 195.000 korun. 

Součástí předvánoční pohody 
bude také Mikulášský jarmark, kte-
rý bude dne 4. 12. na Masarykově 
náměstí. 

„Samozřejmě nebude chybět již tra-
diční Vánoční jarmark, který začne 
11. 12. v 9 hodin a skončí  23. 12. 
v 18 hodin. Vánoční vesnička bude 
sestavena zhruba z 20 velkých dřevě-
ných stánků a 16 malých dřevěných 
stánků. Prodejní doba trhovců bude 
denně od 8 do 18 hodin,“ popsal 
Málek. 

Na vánočním jarmarku se bude 
prodávat různé zboží, ale nejvíce asi 
s vánoční tématikou. 

Návštěvníci budou mít možnost si 
zde zakoupit například svíčky, for-
mičky na cukroví, jmelí,  vyřezáva-
né betlémy, dřevěné hračky, kerami-
ku, vánoční ozdoby, vánoční olejové 
lampy, vánoční stromky, ryby, suše-

né kandované ovoce a další zboží. 
Stánky budou doplněny občer-

stvením v pojízdných prodejnách 
a samostatných stáncích. Z občer-
stvení se můžou návštěvníci těšit 
na svařák, punč, medovinu, polév-
ky, pražené kaštany, grilované sýry, 
pražené oříšky, langoše, brambo-
ráky, kávu, limo a párek v rohlíku. 
Kromě Vánočního jarmarku  bude 
také bohatý kulturní program v 
podobě Mikuláše, koled, pohádek, 
vánočních a muzikálových písní, 
stromu splněných přání, Staročes-
kých vánoc, animačních programů, 
otevřených ohňů, římských svící, 
atd. 

Vánoční adventní akce organizu-
je odbor školství, kultury a tělový-
chovy města Jihlavy spolu s dalšími 
organizacemi.

Slavnostní ohňostroj je naplá-
nován již tradičně na Masarykově 
náměstí v Jihlavě na 1. 1. 2016 od 
17.30 hodin.    

Vánoční výzdoba definitivně zhas-
ne na Tři krále a 7. 1. 2016 se začne 
s jejím postupným odstraňováním. 
 -lm-

Vánoční výzdoba do ulic Jihlavy Vánoční koncerty 
v gotické síni 

jihlavské radnice
Město Jihlava před vánočními svát-

ky pořádá tradiční koncerty ve velké 
gotické síni jihlavské radnice. 

Letos poprvé budou koncerty zpo-
platněny. „Myslíme si, že pořádáme 
kvalitní a tedy i patřičně drahé kon-
certy, o které bude zájem. Chceme dát 
zájemcům šanci na zakoupení vstupe-
nek a koncert navštívit,“ zdůvodnil ten-
to krok náměstek pro kulturu Milan 
Kolář.

Jako první vystoupí 4. prosince zpě-
vačka Lenka Filipová, dále se návštěv-
níci mohou těšit na tradiční koncerty 
BROLNu 13. prosince a hned násle-
dující den, 14. prosince, se gotickou 
síní rozezní hudba skupiny Cimbal 
Classic. 

Na pátek 18. prosince je naplánován 
koncert Pavla Šporcla a na pondělí 
21. prosince koncert světově proslulé 
operní pěvkyně, sopranistky Gabriely 
Beňačkové. Koncerty začínají v 18.00 
hodin.

Vstupenky na jednotlivé koncerty 
lze zakoupit na Turistickém informač-
ním centru, Masarykovo náměstí 1, 
otevírací doba pondělí – pátek 8.30-
17.00, sobota 8.00-12.00. -lm-

Vánoční koncerty:
4. 12. 
Lenka Filipová 250 Kč
13. 12. 
BROLN 50 Kč
14. 12. 
Cimbal Classic 200 Kč
18. 12. 
Pavel Šporcl 250 Kč
21. 12. 
G. Beňáčková, J. Pustina 250 Kč

Na Srázné přibyly 
informace

Na chodníku v opravené Srázné 
ulici jsou umístěny kamenné desky 
informující chodce o tom, v jaké jsou 
nadmořské výšce.

Nyní si chodci mohou zjistit, koli-
krát musí vyjít ulicí nahoru, aby 
vyšlápli převýšení jako na Mt. Everest, 
nebo kolikrát musí jít dolů, aby klesli 
na dno Mariánského příkopu. Zjistí 
to na informačních panelech umístě-
ných v horní a dolní části ulice.

Pomyslnými průvodci Sráznou 
ulicí jsou ježci Kamil a Marie, kte-
ří si zahráli například už v animova-
ném fi lmu O Jihlavě. Od nich se také 
dozví, že ježek by Sráznou vyběhl za 
5 minut, zajíc šedesátkou za 34 vte-
řin a gepardovi by na Sráznou stači-
lo pouhých 18 vteřin. S klidem želvy 
Sráznou projdete za 84 minut… Na 
panelech se také dočtete něco o histo-
rii ulice. -tz-

výběrovým řízením formou 
dražby dne 6. 1. 2016 s uzávěrkou 
žádostí dne 4. 1. 2016 (v 17.00 
hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné po sle-
vě 12.626 Kč/rok

• Masarykovo nám. 34 v Jihlavě, 
zvýš. 1. NP, 75 m2, min. nájemné po 
slevě  50.000 Kč/rok

•Komenského 30 v Jihlavě, neby-
tový prostor č. 1361/9 v 1. NP, 51 
m2, býv. vinotéka, min. nájemné 
96.237 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. 
NP, 19 m2, býv. tabák, min. nájemné 
35.853 Kč/rok

Dále statutární město Jihlava zve-
řejňuje záměr výběrovým řízením 
formou obálkové metody s uzá-
věrkou žádostí dne 12. 1. 2016 (ve 
14.00 hod.)

 pronajmout pozemek s budo-
vou s následným prodejem

• pozemek p.č. 43 – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož 
součástí je budova č.p. 20 v Jih-
lavě, ul. Brněnská or.č. 29, býv. 
Dům dětí a mládeže, energetická 

náročnost budovy dle PENB: E, 
117 kWh/(m2/rok), roční nájemné 
1.011.900 Kč, minimální kupní cena 
10.800.000 Kč

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz či na tel. 
567 167 279 (pronájem nebyto-
vých prostorů), tel. 567 167 278, 
567 167 281 (prodej budovy), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

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

 -tz-

Statutární město Jihlava, Masarykovo 
nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
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