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

 pronajmout nebytové prosto-
ry 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, ne-
bytový 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

Statutární město Jihlava zveřej-
ňuje 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 Jihlavě, 
ul. Brněnská or.č. 29, býv. Dům 
dětí a mládeže, energetická nároč-

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

Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, Jihlava dále zveřej-

ňuje záměr 
výběrovým řízením formou dražby 

dne 16. 3. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 14. 3. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat:
• pozemek p.č. 119 – zastavěná plo-

cha a nádvoří, jehož součástí je bu-
dova č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Min-
covny or.č. 6 a pozemek p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetic-

ká náročnost budovy dle PENB: F, 
256 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 9.000.000 Kč

Bližší informace na www.jihla-
va.cz či na tel. 567 167 279 (pro-
nájem nebytových prostorů), 
567 167 278 (prodej budov), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrá-
tu města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazu-
je právo změnit či doplnit tyto zámě-
ry, příp. od nich odstoupit.
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Statutární město Jihlava, Masarykovo 
nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

Podobně jako v minulém ročníku 
se Noc divadel v Horáckém divadle 
odehrála formou inscenovaných pro-
hlídek divadla. 

„V podstatě se dal i letošní program 
nazvat prohlídkou či exkurzí, jen cesta 
vedla více časem než prostorem a byla 
méně fyzicky namáhavá, protože diváky 

V prosinci se v jihlavském DIODu 
uskutečnil 1. ples ZŠ Jungmannova 
6. Byla to první akce, která proběh-
la v rámci oslav 90. výročí založení 
speciálního školství v Jihlavě a 90. 
výročí založení školy, která se v prů-
běhu 90 let několikrát stěhovala a v 
roce 2001 se usídlila na ulici Jung-
mannova 6.

Po předtančení žáků školy vystou-
pila profesionální taneční skupina 
Hotch Potch a kouzelnické vystou-
pení. K velké radosti přítomných 
je vyzvána paní ředitelka, aby na ní 

mohli „zapracovat“ kouzelníci. Ne-
jde o nic menšího, než že jí zapálí 
vlasy. Když z plechové nádoby, kde 
se skrývá její hlava, vyšlehnou pla-
meny, obecenstvo ztichne. Oheň je 
záhy uhašen, paní ředitelka je celá.

„První ročník se líbil, je pravděpo-
dobné, že budeme pokračovat,“ řekla 
Ivana Málková, ředitelka školy.

V polovině prosince škola pořá-
dala pro veřejnost Den otevřených 
dveří a Vánoční jarmark. Během 
oslav byl pokřtěn také Almanach 
školy. -lm-

ZŠ Jungmannova v rytmu tance

PRVNÍM plesem oslavili žáci a pedagogové ZŠ Jungmannova 6 90. výročí zalo-
žení školy. Foto: archiv MMJ

Horácké divadlo pořádalo
pro návštěvníky Noc divadel

NOC DIVADEL byla příležitostí pro herce i návštěvníky připomenout si 75 let 
dlouhou historii Horáckého divadla. Foto: archiv HDJ

jsme doslova povozili.  Naší ambicí bylo 
pozvat návštěvníky do světa divadla, svě-
ta iluzí a mýtů, emocí a velkých příběhů, 
do světa, v němž když odejdou herci, zů-
stávají duše jejich postav a stíny odžitých 
příběhů. Historie divadla je projekčním 
plátnem historie nás všech – právě na di-
vadle bylo a je všechno tak nějak zřetelně-
ji vidět,“ řekla k projektu Mirka Kvíča-
lová z PR oddělení divadla.

Scénáře a režijního vedení se ujala 
umělecká šéfk a Kateřina Dušková a 
vstupné bylo zdarma.

Do mezinárodního projektu Euro-
pean Th eatre Nigt se Česká republi-
ka zapojila poprvé v roce 2013 pro-
střednictvím hlavního koordinátora 
Institutu umění – Divadelního ústa-
vu. Hned od počátku české tradice 
se do pořádání Noci divadel zapojilo 
i Horácké divadlo.

Pro Horácké divadlo byla letošní 
Noc divadel jednou z posledních pří-
ležitostí, jak refl ektovat svou 75 let 
dlouhou historii, která se úzce prolí-
nala s historií Vysočiny a celé země, 
a to ve formátu, který je maximálně 
svobodný, otevřený a kreativní.  -lm-

Nová videa Jihlavy
Podívejte se na nová videa města 

Jihlavy na kanálu města Jihlavy na 
Youtube.com. Vidět můžete jedenác-
timinutový sestřih z Jihlavy, a další 
videa k Jihlavskému havíření, cyklis-
tickému závodu Jihlavská 24MTB, 
festivalu Mahler Jihlava, běžeckému 
závodu Jihlavský půlmaratón a fi nále 
mistrovství Evropy dřevorubeckých 
sportů EUROJACK 2015.

Na jihlavském kanálu Youtube na-
jdete i další videa města, třeba ani-
movaný fi lm O Ježkově - O Jihlavě z 
dílny grafi čky Evy Bystrianské, kte-
rému propůjčil hlas jihlavský rodák, 
herec Ondřej Vetchý. -tz-

Krátce


