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ZVEME NA SLAVNOSTNÍ 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

 1. ledna 2017 od 17.30
Masarykovo náměstí

VÁNOČNÍ centrum města letos opět změnilo svoji podobu. Brána Vánočního jarmarku, tradiční stánky prodejců, rozsvícený vánoční strom a světelná výzdoba okolí 
Morového sloupu s nazdobenými stromečky školáků vytváří důstojnou atmosféru jihlavských vánočních svátků. Foto: Lubomír Maštera

Na prosincovém jednání městské-
ho zastupitelstva zastupitelé po del-
ší diskuzi odsouhlasili provozní roz-
počet města s malým přebytkem 5,3 
milionů korun.

Rozpočet počítá pro rok 2017 s pří-
jmy ve výši 906 milionů korun (rok 
2016 byl 840 milionů), výdaje ma-
jí dosáhnout 901 milionů (2016 cel-
kem 870 milionů). Příjmy se mají tedy 
navýšit na 108 % a výdaje na 103 % 
oproti minulému roku.

Opozice využila prostoru pro disku-
zi a vznesla řadu námitek proti jednot-
livým oblastem rozpočtu. Zastupitel 
Jaroslav Vymazal (ODS) připomenul, 
že rozpočet pro Dopravní podnik je 
podhodnocen, neboť při plánované 
opravě Brněnského mostu vzrostou 
náklady na MHD, navíc se rozhodnu-
tím vlády navýší platy řidičům MHD 
na krajské úrovni a bude nutno zacho-
vat konkurenceschopnost.

S tím souhlasila i náměstkyně Maye-
rová (ANO 2011), která má na starost 

oblast dopravy. Město ovšem počítá i s 
dalšímy příjmy, kterými toto podhod-
nocení hodlá sanovat.

Příkladem mohou být příjmy z úse-
kového měření rychlosti, které podle 
zkušeností z jiných měst může přinést 
do pokladny města desítky milionů. 
„Pokud budou řidiči neukáznění, mož-
ná se zbavíme starosti s fi nancováním 
Horáckého zimního stadionu,“ zažerto-
vala náměstkyně Mayerová.

Zastupitel Pavel Šlechtický (KSČM) 
se podivoval nad nárůstem provozních 
výdajů u tajemníka o 152 % oproti 
loňsku, přitom kritizoval nízké nárůsty 
odboru životního prostředí (o 1 %) a 
odboru dopravy (o 3 %).

Primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) 
připomenul, že od ledna rozhodnutím 
vlády dochází k sedmiprocentnímu 
nárůstu mezd úředníků, který musí 
rozpočet města refl ektovat.

Proti přijetí hlasoval zastupitel Toma-
nec (Fórum Jihlava), který řekl, že už z 
principu nemůže podpořit rozpočet, 

kde výdaje narůstají o deset procent. 
Dožadoval se snížení nákladů u agend, 
které podle jeho názoru ubývají, a jako 
příklad jmenoval majetkový odbor 
města.

Že je tomu právě naopak, vysvět-
lil náměstek primátora Jaromír Kali-
na (KDU-ČSL), který zastupitele 
Tomance pozval na jednání majetkové 
komise, aby se mohl přesvědčit o jeho 
slovech, podobně ho podpořil i Franti-
šek Zelníček (ČSSD).

Zastupitel Vítězslav Schrek (ODS)
měl výhrady proti podpoře města 
Potravinové bance, třebaže o tomto 
rozhodla rada města ve své pravomoci.  

Rozpočet města byl nakonec přijat 
27 hlasy.

Proti přijetí rozpočtu hlasoval Toma-
nec (Fórum Jihlava), zdrželi se zastu-
pitelé Beke (ODS), Daněk, Doležal, 
Šlechtický, Kremláčková, Jirků (všich-
ni KSČM), Koubová (Fórum Jihlava) 
a Hovorka (TOP 09). -lm-

Provozní rozpočet města 
vykazuje přebytek 5,3 milionu
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 30. 11. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.649 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopadu 2016

Primátor Rudolf Chloupek jako 
nejvyšší zástupce Zdravého města 
Jihlavy převzal ocenění Komuni-
kující město 2016. 

Stalo se tak na konferenci Národní 
sítě Zdravých měst ČR, která se ode-
hrála v pražském Hotelu Jalta. 

„Město aktivně a systémově pracu-
je s veřejností a jednotlivými cílovými 
skupinami. Zároveň se v letošním roce 
stalo jedním z průkopníků ve zpraco-
vání Auditu udržitelného rozvoje, což 
je aktivita, kterou se dosud města v této 
úrovni MA21 nezabývala,“ stojí v ma-
teriálech konference. Cenu předával 
náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Jihlava zpracovala všech deset té-
mat udržitelného rozvoje a jako je-
diné jí všechny byly schváleny. Jiná 
města v kategorii buď zpracovala 
méně témat, nebo nebyla tak úspěš-
ná ve schvalování. Jihlava je zároveň 
prvním statutárním městem, které 
takto komplexně zpracovalo sebe-
hodnocení z hlediska udržitelného 
rozvoje. Doposud se tímto zabývala 
pouze čtyři města v ČR co do polo-
hy i počtu obyvatel výrazně menší.

„Jsou to výsledky dlouhodobé a syste-
matické práce. V roce 2017 se Jihlava 
bude ucházet o postup z kategorie C do 

Zdravé město Jihlava o kategorii výš

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek (druhý zprava nahoře) převzal ocenění 
Komunikující město 2016. Foto: archiv MMJ

vyšší kategorie B,“ řekl k budoucnosti 
města v síti Zdravých měst primátor 
Rudolf Chloupek. 

Na konferenci v bloku s názvem 
Burza inspirací vystoupily zástupky-
ně Jihlavy Tereza Kafk ová a Karolína 
Koubová v tematické části plánování 
a urbanismus. „Jihlava představila pi-

lotní projekt mapování kulturně-spo-
lečenského zázemí města ve vazbě na 
data z geografi ckého informačního sys-
tému. U odborníků to vyvolalo zájem a 
pozitivní ohlas,“ zmínila další úspěch 
Jihlavy koordinátorka Zdravého 
města Jihlavy a MA21 Soňa Krátká.

 -tz-

V lednu budou uspořádána veřejná 
plánovací setkání k územním studiím 
pěti lokalit v Jihlavě:  Špitálské před-
městí, Handlovy Dvory, Havlíčkova 
ulice, Sídliště I a Na Bělidle. 

Územní studie byly navrženy v rám-
ci architektonické soutěže a vítězné 
návrhy budou autory dále dopracová-
ny. Podkladem pro další práci na stu-
diích budou i připomínky a podněty 
veřejnosti.

Magistrát města Jihlavy - Úřad 
územního plánování zve na plánovací 
setkání:

- Přijďte nám říct svůj názor na další 
rozvoj Špitálského předměstí?

10. 1. v 17.30,
ZŠ Rošického, E. Rošického 2

- Další rozvoj v Handlových Dvo-
rech za Tescem? Zajímá vás, co se v 
této části města bude dít?

12. 1. v 17.30,

Plánovací setkání k územním 
studiím jihlavských lokalit

DALŠÍ NASVĚTLENÉ PŘECHODY. Jihlavská radnice dokončila nasvětlení dal-
ších šesti přechodů pro chodce v rámci akce Bezpečná silnice 2016: Jiráskova (U 
Tunelu), Na Dolech (Centrostav), Na Dolech – Strojírenská (u řeky), R. Havel-
ky  (Nad Splavem), Polenská (autodílny), Demlova – ZŠ Demlova a Březinova 
(vedle obchodního domu). Celkově vyšla akce na 987.262,- korun s DPH. Na tři 
přechody pro chodce, které se nacházejí na komunikacích ve vlastnictví Kraje Vy-
sočina Jihlava získala příspěvek z Fondu Vysočiny 161.109 korun. Jihlava se zvy-
šování bezpečnosti přechodů pro chodce věnuje dlouhodobě, ročně do této oblasti 
investuje asi milion korun. Za uplynulých pět let tímto způsobem upravila už čty-
ři desítky přechodů.   Foto: archiv MMJ

TRIVIS - Střední škola veřejno-
právní Jihlava, s.r.o., Brněnská 68

- Bydlíte, pracujete, nebo vás prostě 
zajímá Havlíčkova ulice? Chystá se 
revitalizace, přijďte se podělit o vaše 
znalosti.

16. 1. v 17.30,
Dům kultury a odborů, Tolstého 2 
- Nejstarší sídliště v Jihlavě, čeká 

revitalizace. Přijďte nám říct, co máte 
na Sídlišti I rádi a co vás pálí.

17. 1. v 17.30,
ZŠ Rošického, E. Rošického 2

- Na Bělidle se plánuje, týká se vás 
to? Možná se to týká každého. Přijďte 
vyjádřit svůj názor.

25. 1. 2016 v 17.30,
Jihlavan a.s., Znojemská 54  -tz-

Ve městě bude bezpečněji

Pozor na rejstříky 
pro podnikatele

Živnostenský úřad v Jihlavě opětov-
ně informuje o aktivitách některých 
soukromých fi rem, které se snaží pro-
fi tovat na veřejné části živnostenského 
rejstříku a zasílají novým podnikate-
lům zcela bezprostředně poté, co si vy-
řídí živnostenské oprávnění, návrh na 
zápis např. do Rejstříku obchodu a živ-
ností. Součástí nabídky, která je doru-
čována podnikateli poštou, je složenka 
k úhradě např. 1.700 korun. 

„Rejstřík může svým názvem vzbudit 
dojem, že se jedná o jakousi ofi ciální da-
tabázi všech podnikatelů, ve které je zápis 
pro další podnikání nezbytný. Není tomu 
tak,“ ujišťuje vedoucí obecního živnos-
tenského úřadu Jan Kubišta.

Magistrát města Jihlavy, obecní živ-
nostenský úřad se od těchto aktivit 
důrazně distancuje. „Upozorňujeme, že 
jediným zákonem stanoveným poplat-
kem za ohlášení živnosti je 1.000 korun. 
Tento správní poplatek hradí podnikate-
lé hotově v pokladně obecního živnosten-
ského úřadu,“ upřesňuje vedoucí úřadu 
Jan Kubišta. Zápis do živnostenského 
rejstříku probíhá automaticky poté, 
co živnostenský úřad zpracuje podni-
katelovo podání a potvrdí správnost a 
úplnost všech náležitostí.

Jediným ofi ciálním živnostenským 
rejstříkem je živnostenský rejstřík ve-
dený Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu ČR, jehož veřejná část je vol-
ně dostupná na webových stránkách 
www.rzp.cz.  „Doporučujeme v podob-
ných případech před úhradou vždy ověřit 
všechny okolnosti nabídky z dostupných 
zdrojů,“ uzavírá Jan Kubišta. -tz-

Dopravní výchova 
na ZŠ Jungmannova
Jak se učíme dopravní výchovu u nás 

- tak se jmenuje soutěž, do které se při-
hlásili i žáci ZŠ Jihlava, Jungmannova 6
a pod vedením Daniela Janocha, re-
portéra hlavního zpravodajství televize 
Prima, natočili reportáž z projektové-
ho vyučování dopravní výchovy.

Děti se na několika stanovištích učily 
zejména pravidla silničního provozu. 
Zajímavé aktivity si připravili žáci 7. a 
9. ročníku pro svou patronátní II. třídu 
v tělocvičně. Páťáci se učili rozpozná-
vat dopravní značky na nových table-
tech školy, žáci osmé třídy diskutovali 
o dopravních nehodách.  -tz-

Nový účet města 
za poplatky

Město Jihlava oznamuje, že k 
31. 12. 2016 ruší bankovní účet 
č. 1466073329/0800 určený 
pro placení místního poplatku 
ze psů a bankovní účet č. 30015-
1466072369/0800 určený k placení 
nájemného z pozemků. 

Při platebním styku se statutár-
ním městem Jihlavou v obou výše 
uvedených případech používejte, 
prosím, od 1. 1. 2017 účet č. 60011-
1466072369/0800 vedený u České 
spořitelny. 

Bližší informace získáte na 
ekonomickém odboru Magis-
trátu města Jihlavy, u paní Ele-
ny Šťávové, tel. 565 592 135, 
elena.stavova@jihlava-city.cz.  -tz
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Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo minis-
trovi životního prostředí Richardu Brabcovi 
otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl 
konečně předložen do poslanecké sněmovny 
dlouho odkládaný zákon o odpadech. 

Od roku 2024 bude totiž platit zákaz ukládání 
neupraveného komunálního odpadu do skládek, 
což se dotkne každé obce v ČR. Jasná pravidla 
pro nastavení stabilního odpadového hospodář-
ství však radnice potřebují mít již nyní, aby mohly 
řádně připravit nákladné a dlouhodobé investice. 

Další přehlížení problému může v konečném dů-
sledku dopadnout především na občany, kterým 
mohou po roce 2024 radikálně vzrůst poplatky za 
svoz odpadu. Obdobné obavy mají i další předsta-
vitelé samospráv, které nejsou součástí SOV.

„Selhání státu jako v případě podpory a regula-
ce obnovitelných zdrojů před více než deseti lety, se 
nesmí opakovat. Obáváme se, že současný stav, kdy 
nejsou stanovena jasná pravidla pro budoucí naklá-
dání s odpady, nahrává lobbistickým zájmům někte-
rých podnikatelských subjektů,“ varuje v dopise mi-
nistrovi předseda SOV a primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

Stát chce zvyšovat poplatky za skládkování, do-
sud ale nevytvořil pravidla a podmínky pro envi-
ronmentálně a ekonomicky smysluplné využití 
odpadů. Obce trápí např. i omezené pravomoci 
pro likvidaci černých skládek, kdy nemají jak při-
mět majitele pozemků, aby skládky odstraňovali. 
Současná legislativní nejistota tedy obcím kompli-
kuje tvorbu vlastních plánů odpadového hospo-
dářství. 

Starostové varují před selháním státu 
v nakládání s odpady měst a obcí

ODPADY - nepříliš atraktivní téma, hlavně že jsou vyvezené popelnice. Radnice ale od státu potřebují „noty“, 
aby v oblasti nakládání s odpady mohly připravovat dlouhodobé investice a hospodárné a k životnímu pro-
středí ohleduplné systémy. Foto: archiv MMJ

SOV přišlo v září s vlastním návrhem, jak by se 
mohlo na Vysočině v budoucnu nakládat s nevy-
tříděným komunálním odpadem. Ten by se od-
vážel mimo kraj k výrobě energie. Zároveň ale 

sdružení upozornilo na riziko, že bez patřičné le-
gislativy tato cesta může v konečném důsledku 
pro občany mít negativní dopad na výši poplatků.
 -tz-

V Jihlavě proběhl podzimní mobil-
ní sběr vysloužilých elektrospotřebi-
čů, objemného a nebezpečného od-
padu a odpadu ze zeleně.

O víkendech v měsících září, říjnu 
a listopadu proběhl na území Jihlavy 
pravidelný svoz velkoobjemových a 
nebezpečných odpadů. Probíhal o 
10 sobotách a kontejnery byly umís-
těny na 62 stanovištích v ulicích 
města Jihlavy. 

Dále SMJ provedly rozvoz k chato-
vým a zahrádkářským koloniím. „So-
boty byly zvoleny záměrně, neboť větši-
na občanů má volno a tím i více času 
pro odevzdání odpadu. Obyvatelé Jih-
lavy měli možnost zdarma odložit od-
pady, které již doma nepotřebovali, do 
kontejnerů na objemný odpad a kovy,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Na vybraných stanovištích byly při-
staveny také zvláštní kontejnery na 
odpad ze zeleně. U všech kontejnerů 
byl odborný dohled, který zajišťo-
vali pracovníci SMJ. Na stanoviště v 
předem stanovený čas přijela vozidla 
s kontejnery na přepravu nebezpeč-
ných odpadů a zpětně odebíraných 
elektrozařízení.

Celkové množství vysbíraných od-
padů od občanů dosáhlo skoro 110 
tun. „Největší pokles proti minulým 
letům byl zaznamenaný u bioodpa-
dů. Důvodem je zavedení celoročního 
plošného svozu biologicky rozložitelné-
ho odpadu z města Jihlavy,“ vysvětlil 
Málek. 

Také u ostatních komodit došlo 

k poklesu proti poslednímu svozu. 
Ten je způsoben prudkým růstem 
návštěvnosti sběrných dvorů a to 
zejména v souvislosti s motivačním 
programem města Jihlavy.  -lm-

Vysbíraný odpad při 
podzimním svozu:

objemné odpady – 94 t.
nebezpečné odpady – 2,9 t. 

elektrozařízení – 4,6 t.
bioodpady – 6,41 t.

Vyhodnocení podzimního 
mobilního svozu odpadů

Vývoz bioodpadu 
závisí na teplotách
V době zimního režimu svozu 

může dojít ke komplikacím vlivem 
mrazu. Odbor životního prostředí 
magistrátu upozorňuje, že v přípa-
dě teplot pod bodem mrazu může 
docházet ke zmrznutí bioodpadu a 
jeho  přimrznutí ke stěnám nádoby. 
Za takových podmínek není možné 
obsah nádob vyvést. -tz-

Zimní termíny 
svozu bioodpadu
 2. 1. - 6. 1. 2017
30. 1. - 3. 2. 2017
27. 2. - 3. 3. 2017

Porovnání cen vodného 
a stočného od dodavatelů

Provozované území společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace ( JVAK) 
zahrnuje městskou rezidenci Kaskáda a tyto příměstské části:

- Henčov
- Heroltice
- Kosov
- Zborná
- Hruškové Dvory
- Horní Kosov – Rezidence Kaskáda 

CENA VODNÉHO A STOČ-
NÉHO pro rok 2017

Cena bez DPH 
(Kč/m3)

Cena s DPH 
(Kč/m3)

Voda pitná (vodné) 40,24   46,28
Voda odkanalizovaná (stočné) 26,78 30,80

Ceník JVAKu:

Provozované území společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK) zahrnuje tyto obce:

http://www.svakjihlavsko.cz/files/Clenske%20obce%20SVaK%20-%20
2016.pdf

CENA VODNÉHO A STOČ-
NÉHO  do 30. 6. 2017 

Cena bez DPH 
(Kč/m3)

Cena s DPH 
(Kč/m3)

Vodné 47,97 58,04
Stočné 32,47 39,29 

Ceník SVAKu:

V Jihlavě působí dva dodavatelé vody: JVAK a SVAK. V přehledu níže uvá-
díme aktuální ceník vodného a stočného pro následující období.

-lm-

JVAK

SVAK
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Náměstek primátora Radek Po-
pelka (ANO) je ve funkci měsíc, 
přesto jsme ho požádali o rozhovor 
o tom, jaké úkoly si předsevzal spl-
nit, a jak se jeho počínání projeví ve 
vedení města.

 Lubomír Maštera

Jste v politice dva roky. Nejprve 
jako městský opoziční zastupitel, 
nyní člen užšího vedení města. Pro-
zraďte, jak se váš pohled na politiku 
za ty dva roky změnil?

Řekl bych, že došlo k velkému pro-
citnutí. Srovnávat veřejnou správu se 
soukromým sektorem, to je něco abso-
lutně jiného. Ve veřejném sektoru jde 
vše podstatně pomaleji a má to přísná 
pravidla, která jsou až nesmyslně přís-
ná. A tenhle systém zažít, to chce čas.

Mluvíte o demokracii?
Demokracie nevadí. Ale generace 

politiků a úředníků před námi se tak 
podezřívaly z různých krádeží a pod-
vodů, že se vše až nesmyslně zpřísnilo 
tak, že se systém stal skoro až nefunkč-
ním. 

Jak velké je nebezpečí, že v tak vy-
soké funkci překročíte nastavenou 
hranu pravidel a přivodíte si tím 
možnost problémů, trestního stíhá-
ní?

To nebezpečí tady je. Musíte mít sto-
procentní důvěru v kolektiv, se kterým 
pracujete. V tým, který pro vás připra-
vuje materiály. Musíte věřit, že se do-
káže vyvarovat náhodných chyb, které
by vám způsobily problémy, dokonce 
až postih.

Ti, kteří sledují současná zastupi-
telstva a srovnávají je pět nebo deset 
let zpátky, nemohou nevidět znač-
ný nárůst podkladových materiálů, 
který musíte jako zastupitel před 
jednáním prostudovat. Zdá se, že 
problematika je čím dál složitější…

Příchodem ANO na radnici poprvé 
přišla opravdová opozice. Jsme nejsil-
nějším zastupitelským klubem, vítě-
zem voleb, je nás v zastupitelstvu osm 
a byli jsme si schopni materiály rozdě-
lit do oblastí, kterým se každý jednotli-
vě věnuje. Potom jsme schopni ptát se. 

Dříve se opozice projevovala na jed-
nání v těch viditelných oblastech, jako 
je úklid města, stav chodníků atd., ale 
do hloubky složitějších věcí nepronik-
la. 

Je náročné pro zastupitele připra-
vit se na schůzi zastupitelstva?

Ty podkladové materiály obsahu-
jí zhruba 800 až tisíc stran, sem tam k 
tomu přibude nějaká příloha, která má 
tři sta stran. Máte na to jako zastupitel 
deset dní, kdy vám přijdou materiály 
do mailu. Tedy musíte tomu těch de-
set dní věnovat, letmo pročíst vše. 

ANO má výhodu, že si materiály 
můžeme rozdělit podle profesí, tedy se 
můžete té své oblasti věnovat podrob-
ně. Zaujmete k tomu nějaké stanovis-
ko, které před jednáním prezentujete v 
klubu kolegům zastupitelům, vedeme 
k tomu debatu a potom takto vytříbe-
né názory sdělujeme na zastupitelstvu.

Teď to asi budete mít jednodušší, 

jste ve vedení města.
Ano. V řadě případů budeme stát u 

zrodu připravovaných materiálů, takže 
budeme - jak se říká - v obraze.

Vyhovuje nová koaliční smlouva?
Jestli se ptáte na nově zavedené me-

chanismy řešení sporných bodů pro-
gramu, tak si myslím, že by to takto 
mělo fungovat. Věci se mají projednat 
ještě před jednáním zastupitelstva v 
koalici, aby se problémy vyjasnily a na-
šlo se přijatelné řešení.

Jak jste jednali v opozici jako hnutí 
ANO?

Politika je vždy věcí možného. Snaži-
li jsme se kontaktovat všechny kolegy 
– opozice neopozice - ono na půdory-
su Jihlavy si hrát na koalici a opozici, 
když si všichni stejně vidíme do talíře, 
to prostě dost dobře nejde. A taková 
jednání napříč spektrem, to si myslím, 
že je dobře.

Jak hodnotíte počínání předchozí 
koalice za uplynulé dva roky?

Nerad bych hodnotil, ale takové 
vnější znaky ukazovaly na to, že to není 
zrovna kompaktní tým. To bylo vidět 
nejen na zastupitelstvu, ale v podstatě 
všude. Vedení musí být tým, musí táh-
nout za jeden provaz.

Jste ve funkci jen krátce a ona po-
myslná doba hájení po tři měsíce 
před novináři není naplněna. Pře-
ci jen ale máte za sebou dva roky ve 
funkci zastupitele. Byly vám svěře-
ny dvě oblasti – odbor správy realit 
(OSR) a majetku města a územní 
plánování. 

Těch devadesát dnů je asi rozumná 
lhůta. Samozřejmě „na hrubo“ jsem se 
seznámil se svou pozicí a problemati-
kou práce úředníků. Každý den mám 
na stole další a další materiály, takže 
zabředávám hlouběji do problematiky. 
A není jen ta běžná agenda, ale i vzta-
hové otázky, jak to tady funguje a co se 
musí udělat.

Musím pochválit jak OSR, tak úřad 
územního plánování. Myslím, že je 
tam dobrý tým lidí, kteří jsou šikovní a 
mají kapacitu na řešení problémů.

Jaký je současný stav města v byto-
vém fondu?

Město v současnosti ještě některé 
byty a domy prodává, ale je doba za-
čít přemýšlet nad sociálním bydlením. 
Třebaže město dokáže v současnosti 
nabídnou sociální bydlení potřebným, 
je třeba tuto problematiku nově zhod-
notit.  Máme „za krkem strašáka“ v po-
době zákona o sociálním bydlení, kte-
rý nastavuje parametry, které budeme 
muset dodržet.

OSR má na starosti městskou pa-
mátkovou rezervaci, tedy prakticky 
střed města. A ten je chráněn napří-
klad vyčleněním dopravy. Chystáte 
nějaké změny v současném stavu? 
Jaký je váš pohled na centrum měs-
ta?

My si musíme říct, jakou chceme 
nastavit koncepci centra. Mluví se o 
tom řadu let, snad každá koalice mlu-
ví o tom, že s náměstím bude potřeba 
něco udělat. My bychom s tím skuteč-
ně něco udělat chtěli. 

Musíme si říct, co od náměstí a cen-
tra očekáváme. Buď to bude rozsáhlá 
pěší zóna, která bude obchodní třídou, 
výkladní skříní Jihlavy, bude se tu ode-
hrávat kultura a střetávání občanů. Pak 
si ale musíme přiznat, že dneska jsme 
lidé líní a chceme autem dojet co nej-
blíž. A návštěvník musí mít kde to auto 
zaparkovat a nebude chtít udělat ani 
krok navíc.

Tedy máme tu otázky parkování v 
centru anebo v rámci mobility do-
stat návštěvníky do centra například 
MHD. Takže nejprve koncepci, pak 
můžeme řešit podrobnosti.

Druhou oblastí je územní pláno-
vání. A tady se minulá koalice roz-
dělila a nepovedlo se i přes několik 
schůzí prosadit návrh zpracování…

Územní plán je takové jihlavské ne-

štěstí. Ale nejsme v tom sami – řada 
měst je na tom ještě hůř. Ideální by 
bylo, aby se celý proces zpracování ÚP 
zvládnul během jednoho volebního 
období jednoho zastupitelstva.

My jsme v pořadí třetí zastupitelstvo, 
které se návrhem zabývá. Pohledy se 
různí, Jihlava se vyvíjí a mění se po-
třeby. Dnes jsme ve stavu, kdy zastu-
pitelstvo odmítlo přijmout návrh ÚP, 
zároveň zadalo zpracovateli podmínky, 
které chce zapracovat. Nyní jednáme o 
podmínkách dokončení těchto změn.

Proces by měl nastartovat na začát-
ku příštího roku 2017, upravený návrh 
bude projednán s dotčenými orgány 
státní správy, proběhne veřejné projed-
nání těchto změn (veřejnost se může 
zapojit v procesu Pupík, který využívá 
internetu) a pak o něm bude znovu 
hlasovat zastupitelstvo. Věřím, že Jihla-
va bude mít nový ÚP. Zároveň jedním 
dechem říkám, že budeme muset začít 
okamžitě pracovat na jeho aktualizaci.

Vidíte nějaké problémy v OSR? 
Chcete v budoucnu něco změnit?

Tento odbor je takovou Popelkou 
magistrátu. Sídlí v Čajkovského ulici 
mimo hlavní budovu, a ta spravovaná 
agenda je velice široká. OSR se sta-
rá jak o jihlavské podzemí, o bytový 
fond, o veškeré budovy, má na starosti 
vodárenskou problematiku.

Jak hodnotíte spolupráci JIVAKu 
a OSR?

JIVAK je vodárenská společnost 
vlastněná městem, a tedy by neměla 
spolupráce skřípat. Ale zdá se mi, že 
tomu tak v minulosti nebylo z růz-
ných důvodů. Považuji za důležité, 
aby zde došlo ke zlepšení komunika-
ce a spolupráce, která bude prospěšná 
pro město. 

Ve vlastnictví města jsou takové 
objekty, jako Pístovská kasárna a 
další budovy. Co s tím chcete udě-
lat?

Město se jako hospodář neumí cho-
vat dobře. Chybí mu taková ta akč-
nost.  Není to jen vina města, může 
za to i státní správa. Řešením je najít 
investory, což se lehce řekne, ale hůře 
udělá. Nestačí jen vyvěsit na desku 
města prodej těchto objektů. Zájem-
ci o podobné budovy nejprve pátrají 
v nabídkách realitek, na úřední desku 
zavítá málokdo. Vadí, že město nemá 
svoji jakousi pseudorealitní kancelář.

To je možná jedna z mých dalších 
vizí, které bych do budoucna chtěl 
prosadit.

Dostal jste na starost z okrajových 
částí města i onu „problémovou“ 
Zbornou. Co k tomu chcete říct?

Proti Zborenským nemám vůbec 
nic. Došlo zde k jakýmsi sousedským 
sporům, situace se vyhrotila, ale mys-
lím si, že v současnosti je snad ke spo-
kojenosti všech nějaké řešení na stole.

Jaké hlavní úkoly jste si osobně 
pro sebe stanovil na rok 2017?

Jedním úkolem je narovnání vzta-
hů mezi OSR a JIVAKem, jak jsme o 
tom již hovořili. A druhým je schvále-
ní ÚP a další práce s ním spojené.

Radek Popelka: Schválení územního 
plánu a narovnání vztahů

RA DEK POPELKA , náměstek primátora.  Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s
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4 Mbit/s
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
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z/
tv

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

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Stránku připravil: Lubomír Maštera

NOVÝ POVRCH HŘIŠTĚ. Příznivci hokejbalu se dočkali – v prosinci bylo slavnost-
ně otevřeno hřiště SK Jihlava na hokejbal s novým umělohmotným povrchem. Pří-
tomni byli zástupci Kraje a města (primátor Rudolf Chloupek) i organizací, které 
na nový povrch přispěli fi nančně. Nový povrch je přívětivější pro výstroj i pro pohyb 
hráčů.

VÁNOČNÍ JARMARK NA ZŠ. Žáci ZŠ Jungmannova společně s pedagogy a ostat-
ními zaměstnanci školy připravili v prosinci pro pozvané hosty, rodiče žáků a ostatní 
veřejnost vánoční akci. Začínající zpěvačka Markéta Maky Zdeňková s žáky zazpí-
vala krásné vánoční koledy, hrála se divadelní hra Půjdem spolu do Betléma, vyrábě-
ly se vánoční dekorace, zdobily se perníčky, stavělo se ze stavebnic ROTO a Merkur, 
diskutovalo se o tradicích a vánočních zvycích. 

OCENĚNÍ PRÁCE. V polovině prosince proběhlo v Praze celostátní vyhlášení 
„Osobnosti neziskového sektoru 2016“ (NNO). Mezi deset fi nalistů této celostátní 
ankety byla nominována ředitelka ŽIVOTA 99 – Jihlava Zuzana Pěchotová, kte-
rá získala významné 2.- 3. místo  v rámci NNO celé ČSR.

VELKÁ JMÉNA, SKVĚLÉ ZÁŽITKY. Gotická síň jihlavské historické radnice byla 
opět dějištěm oblíbených předvánočních koncertů. Během adventu zde vystoupil 
houslový virtuóz Václav Hudeček (na snímku), pěvec Jakub Pustina, zpěvačka Eva 
Pilarová, oblíbený interpret lidových písní Jožka Šmukař, folkoví Nezmaři, skvělý 
koncert u příležitosti výročí úmrtí prezidenta Václava Havla odehrál Sprituál Kvin-
tet, nakažlivou radostí z hudby sršeli Raraši a sbor Melodie, seriál koncertů uzavřela 
herečka a šansoniérka Szidi Tobias.

VÁNOČNÍ GOSPELY. Gospelový koncert v kostele sv. Ignáce byl i letos příležitostí 
vypnout před vánočními svátky a zaposlouchat se do rytmů gospelové hudby. Letošní 
koncert přinesl skvělé pěvecké zážitky a výkony protagonistů, kterým je tento hudeb-
ní styl vlastní.

DIAMANTOVÁ SVATBA. Manželé Josef a Marta Nebehayovi oslavili diamantovou 
svatbu. Svatební obřad proběhl ve velké obřadní síni magistrátu města Jihlavy za 
účasti oddávajícího Milana Koláře, člena zastupitelstva Jihlavy.
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Psychicky narušená
Strážníci zadrželi v listopadu psy-

chicky narušenou ženu. 
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení od majitele jednoho 
z bytů v ulici Na Kopci 18 na nepří-
četnou ženu, domáhající se kopáním, 
boucháním do dveří a hlasitým kři-
kem vstupu do jeho bytu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka. 

Po příjezdu na místo strážníci zjisti-
li, že majitel bytu odmítl ženu do bytu 
vpustit. Ta mu ze msty poškodila do-
movní telefon, poškodila zaparkova-
né vozidlo a poté z místa utekla. O 
několik minut později strážníci ženu 
odpovídající popisu zadrželi.

Celostátně hledaní
V listopadu byly zadrženy tři celo-

státně hledané osoby. Na lince tís-
ňového volání byla přijata žádost o 
asistenci při pátrání po dvou mužích, 
kteří použili k zaplacení falešnou ban-
kovku. Přesný popis hledaných mužů 
byl předán všem hlídkám. 

Na základě kamerového systému, 
umístěného na Masarykově náměstí,
byli muži odpovídající popisu stráž-
níky zadrženi v ulici Benešova. Při 
kontrolní činnosti strážníci zadrželi 
ve spodní části Masarykova náměstí 
celostátně hledanou ženu.

Zabezpečení sv. Martina
Strážníci zabezpečovali veřejný po-

řádek a bezpečnost silničního provo-
zu při tradičním příjezdu sv. Martina 
na bílém koni. Zvýšený dohled byl 
prováděn i při následném koncertu, 

zajišťováno bylo rozsvěcení vánoční-
ho stromu a další předvánoční akce. 
Městská policie také zajišťovala bez-
pečnost účastníků lampionového 
průvodu a prováděla asistence při 
sportovních utkáních HC Dukla Jih-
lava a FC Vysočina.

Statistika
V listopadu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.212 událostí. 
Strážníci provedli 216 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 417 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 805 přestupků, z tohoto 
počtu se 104 přestupků týkalo dodr-

žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 76 pře-
stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Ve spolupráci s dopravním pod-
nikem strážníci provedli 105 kont-
rol černých pasažérů. Při kontrolní 
činnosti byly zadrženy tři osoby, po 
kterých Policie ČR vyhlásila celo-
státní pátrání. Současně bylo policii 
oznámeno pět podezření ze spáchání 
trestné činnosti.  

Městská policie zpracovala 12 pře-
stupků proti majetku. Na psí útulek, 
jehož provozovatelem je městská po-
licie, bylo umístěno 14 odchycených 
psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Strážníci zadrželi celostátně hledané

Do dopravně bezpečnostní akce, 
která bude pokračovat v lednu a 
únoru příštího roku, jsou zapojeni 
především dopravní policisté, kte-
ří se budou v rámci kontrol ve spo-
lupráci s policisty oddělení tisku a 
prevence zaměřovat především na 
chodce, zdali dodržují všechna usta-
novení zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích.     

V případě zjištěných přestupků musí 
všichni účastníci silničního provozu, 
včetně chodců, počítat s příslušnými 
sankcemi.

Statistika 
V letošním roce šetřili policisté v Kra-

ji Vysočina celkem 113 dopravních 
nehod, na nichž měli účast chodci. 
Při těchto nehodách byly čtyři osoby 
usmrceny, deset utrpělo těžké zranění 
a 94 chodců bylo při nehodách zra-
něno lehce. Ve 39 případech dopravní 
nehodu zavinili sami chodci a při šet-
ření sedmnácti nehod policisté zjistili, 
že chodec byl pod vlivem alkoholu.

 Počet dopravních nehod chodců se 
meziročně mírně zvýšil. Za stejné ob-
dobí loňského roku – tedy od začátku 
roku do konce listopadu -  jsme šetři-
li v našem kraji 101 dopravních ne-
hod s účastí chodců.  Pravidla pohybu 
chodců po komunikacích upravuje zá-
kon o provozu na pozemních komuni-
kacích. 

 
Povinnosti chodců

Chodec musí užívat především chod-
níku a tam, kde chodník není, se chodí 
po levé krajnici nebo co nejblíže při le-
vém okraji vozovky.  Chodci smějí jít 
v těchto případech nejvýše dva vedle 
sebe. Při snížené viditelnosti nebo v 
nebezpečných a nepřehledných úse-
cích smějí jít chodci pouze za sebou. 

Chodec je povinen při přecházení 
vozovky použít přechod pro chodce 
vždy, když je od něho vzdálen do pa-
desáti metrů. Na přechodu pro chod-
ce se chodí vpravo. Letos se stalo 32 
dopravních nehod přímo na přechodu 
pro chodce a dalších pět dopravních 

nehod v jeho bezprostřední blízkosti.  
Mimo přechod pro chodce je dovo-

leno přecházet vozovku jen kolmo k 
její ose. Před vstupem na komunikaci 
se chodec musí přesvědčit, zda může 
vozovku bezpečně přejít. Chodec smí 
přecházet vozovku jen pokud s ohle-
dem na vzdálenost a rychlost jízdy 
přijíždějících vozidel nedonutí jejich 
řidiče náhle změnit směr nebo rychlost 
jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod 
pro chodce nebo na vozovku bezpro-
středně před blížícím se vozidlem. 

Jakmile vstoupí chodec na přechod 
pro chodce nebo na vozovku, nesmí se 
tam bezdůvodně zastavovat nebo zdr-
žovat. Chodec také nesmí překonávat 
zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Použití refl ekčního prvku
Od 20. února letošního roku vstou-

pila v účinnost novela zákona o provo-
zu na pozemních komunikacích. Tato 
novela kromě jiného přinesla novou 
povinnost pro chodce. Jde o povin-
nost užití refl exního prvku při nedo-

statečné viditelnosti. Jde o povinnost, 
která výrazně přispěje ke snížení rizik 
střetů osob s vozidly na místech, která 
jsou nedostatečně osvětlena a zároveň 
na nich chybí chodník. 

Užitím refl exního prvku nebo oděv-
ního prvku s refl exními doplňky se 
dosáhne významného zviditelnění 
chodce, přičemž tím dojde k větší bez-
pečnosti pro všechny účastníky silnič-
ního provozu. S refl exními prvky je 
chodec vidět až na vzdálenost 200 me-
trů, takže řidič má možnost adekvátně 
zareagovat.

Refl exní prvek umístěný na viditel-
ném místě musí mít každý chodec, 
který se bude za snížené viditelnosti 
pohybovat po pozemní komunikaci, 
na níž není chodník ani veřejné osvět-
lení. Chodec je povinen mít na sobě 
prvky z retrorefl exního materiálu 
umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích. 

 mjr. JUDr. Dana Čírtková 
 KŘ policie kraje Vysočina
 oddělení tisku a prevence

Bezpečnost chodců prioritou policistů 

Od ledna dojde k změnám v jízdních 
řádech u trolejbusové linky A a au-
tobusových linek 12 a 32. Důvodem 
změn je požadavek obcí Velký Beranov 
a Malý Beranov na snížení počtu spojů 
linky 12, která zajišťuje jejich obsluhu.

Z provozních důvodů toto omezení 
způsobí i drobné úpravy jízdního řádu 
linky číslo 12 v úseku Masarykovo 
nám – Helenín a dále změny časů od-
jezdů u dvou spojů trolejbusové linky 
A a autobusové linky 32. Všechny změ-
ny se týkají pouze pracovních dnů.

Linka A:         
spoj s odjezdem v 6.03 ze zastávky 

Dopravní podnik dále pokračuje jako 
linka 12 

Linka 32:        
spoj s odjezdem v 22.15 ze zastáv-

ky Bosch Diesel bude nově končit na 
zastávce Mas. nám. dolní a nepojede 
k Dopravnímu podniku. Cestující, 
kteří chtějí jet od BOSCH DIESEL 
směrem na Slunce, žádáme, aby vy-

užili spoj linky 31, který odjíždí od 
BOSCH DISEL ve stejný čas jako lin-
ka 32 a přijíždí do konečné zastávky 
Dopravní podnik ve stejný čas jako 
dosud zrušená část spoje linky 32. 

Linka 12:                    
Z Velkého Beranova zrušeny spoje 

s odjezdy v 5.50, 7.36, 10.42, 12.41 a 
22.15 hod.

Spoj s odjezdem v 5.05 z A. Dolu 
končí na Mas. nám. Spoj s odjezdem 
v 5.27 z Mas. nám. dolní do M. a V. 
Beranova je zrušen.

Spoje s odjezdem v 10.18, 11.48 a 
21.34 hod. z Mas. nám. dolní končí v 
Heleníně.

Spoj s odjezdem ve 21.54 ve směru 
do Malého Beranova a Velkého Bera-
nova je zrušen a  je nahrazen spojem 
v 21.34 končícím v Heleníně.

Ve směru z Helenína do Jihlavy 
je v zrušen spoj s odjezdem v 6.01 a 
22.26 (nahrazen spojem s odjezdem 
v 21.36). -tz-

Zástupci města Jihlavy a oděvní fi r-
my Modeta Style s.r.o. na radnici po-
depsali kupní smlouvu na areál fi rmy. 

„Polohou nedaleko centra a v sousedství 
populární jihlavské zoo je areál strategic-
ký pro další rozvoj města,“ uvedl primá-
tor města Rudolf Chloupek. 

Jihlava ve dvou splátkách fi rmě uhra-
dí celkem 29 milionů korun. Prodej 
však neznamená zároveň konec provo-
zu, který zde bude pokračovat nejmé-
ně ještě tři nebo čtyři roky, fi rma bude 
městu hradit nájem. O prodeji areálu 
o rozloze více než 12 tisíc m2 se zača-
lo jednat před šesti lety, nákup schválili 
zastupitelé na své listopadové schůzi. 

Záměrů na využití rozsáhlého areálu 
i budov je několik. „Zoo nutně potře-
buje více místa jak pro administrativu a 
provoz, tak pro expozice, zájem je rovněž 
na zvýšení úrovně občerstvení. Jihlavě 
chybí dostupné ubytovací kapacity např. 

pro školní zájezdy, i to by se zde dalo ře-
šit. Vzhledem k množství návštěvníků, 
kteří do zoo přijíždějí, by zde bylo vhod-
né pracoviště Turistického informačního 
centra,“ vyjmenoval některé ze záměrů 
náměstek primátora pro oblast majet-
ku Jaromír Kalina. 

Mezi další záměry patří využití pro 
mateřskou a základní školu, uvažuje 
se také o vybudování chybějících ka-
pacit archivu magistrátu. „Jihlava nepo-
chybně potřebuje parkoviště. Zde by bylo 
vhodné jak pro návštěvníky zoo, tak pro 
osoby, které pracují v centru města,“ do-
plnil Jaromír Kalina. Na seznamu vy-
užití jsou třeba i zkušebny pro hudeb-
níky, výstavní prostory nebo půjčovna 
sportovního vybavení. 

Areál oděvní fi rmy Modeta Style 
s.r.o. pochází z počátku 20. století, poz-
ději byl rozšiřován o další stavby, obsa-
huje celkem deset hlavních staveb. -tz-

Změny v jízdních řádech MHD Areál Modety patří Jihlavě, 
smlouva je podepsaná
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V prosincových Novinách Jihlavské 
radnice se pan náměstek Výborný roz-
povídal o tom, jak vnímal spory ohled-
ně přípravy nového územního plánu 
města. Podle předpokladu svůj postup 
obhajuje a nepřipouští si žádné pochy-
bení na své straně.  Dělal prý jen to, co 
mu ukládá zákon, a co po něm chtělo 
zastupitelstvo. 

 Takový výklad minulosti je jistě 
možný. Ale pouze v tom případě, že 
zapomeneme na to, co přesně pan ná-
městek ve své funkci udělal a co je ob-
saženo v dostupných dokumentech. 
Pojďme si tedy společně osvěžit pa-
měť, abychom zjistili, co všechno bylo 
jinak a v čem se pan náměstek mýlí:

Omyl první – zastupitelstvo uložilo 
zpracovateli územního plánu, aby na-
šel ve Zborné plochy pro mírný rozvoj.

 
Pan náměstek staví podstatu své ob-

hajoby na tom, že návrh územního 
plánu musel bezpodmínečně obsaho-
vat ve Zborné nové zastavitelné plochy 
a kdyby to neudělal, jednalo by se o 
nesplnění úkolu a protiprávní postup. 
Úkol zastupitelstva ovšem zněl takto: 
„S ohledem na plánovanou infr astruktu-
ru (odkanalizování území) bude prově-
řen nový přiměřený rozvoj místních částí 
Henčov, Heroltice a Zborná.“ Prověřit 
znamená zjistit, jestli je něco možné. 
Neznamená za každou cenu napláno-
vat rozvoj, byť mírný. 

 
Omyl druhý – návrh územního plá-

nu předpokládal mírný rozvoj Zborné.

Návrh územního plánu podle pana 
náměstka předpokládal pro Zbornou 
mírný rozvoj. Je to možná otázka názo-
ru a vkusu. Nám se ovšem možnost vý-
stavby desítek rodinných domů nezdá 
jako mírný či přiměřený rozvoj sídla, 
ve kterém nyní žije cca 200 obyvatel. 
Stejně tak nepovažujeme za přiměře-
né, aby územní plán umožnil výstavbu 
množství nových domů a neřešil otáz-
ku dopravního napojení.  

A kdo že to hovořil o desítkách 
domů? Správná otázka. Informace od 
pana náměstka i vlastníka pozemků se 
v čase měnily, počty domů postupně 
razantně stoupaly.

Omyl třetí – zastupitel určený pro 
spolupráci se zpracovatelem územní-
ho plánu, ani náměstek odpovědný za 
územní plánování, nemohl navrhnout 
úpravy návrhu.

Pan náměstek podsouvá čtenářům, 
že po něm lidé ze Zborné chtěli, aby 
protiprávně nařídil zpracovateli úpra-
vu návrhu, když to může udělat jen za-
stupitelstvo. Takový požadavek ovšem 
ze strany obyvatel Zborné nikdy neza-
zněl. Místní občané zcela legitimně po-
žadovali vynětí sporných lokalit z návr-
hu územního plánu. Pokud by se pan 
náměstek rozhodl jim vyhovět, mohl 
již dávno zastupitelům navrhnout, aby 
takovou úpravu udělali. On se však 
rozhodl až do poslední chvíle trvat na 
tom, co většina lidí ve Zborné nechtě-
la. Jeho volba. Argumentovat ovšem 
nyní tím, že nemohl protiprávně něco 
nařizovat zpracovateli, je hrubá mani-
pulace. Opravdu to udělal nemohl,  ni-
kdo to po něm ovšem nežádal. 

Omyl čtvrtý – změnit zadání územ-
ního plánu znamená vrátit se na začá-
tek.

Pan náměstek se snaží sugerovat čte-
nářům, že by vypuštění zastavitelných 
ploch ve Zborné z návrhu územního 
plánu znamenalo nutnost vrátit celý 
proces na počátek, vybrat nového 
zpracovatele územního plánu a zdrže-
ní minimálně 2 roky.  

Chtělo by se říci, že takové zdržení 
by jistě hrozilo v případě, že by pan 
náměstek byl stále zodpovědný za 
územní plán… Skutečnost je tako-
vá, že podle stavebního zákona může 
zastupitelstvo města dát zpracovate-
li územního plánu pokyn, aby návrh 
upravil. Proces se tak nevrací na začá-
tek, provedené změny je potřeba zno-
vu projednat s dotčenými orgány a 
veřejností. Zdržení bývá kolem 6 mě-
síců. Samozřejmě záleží na tom, jak se 
zainteresovaní snaží… 

Pokud by pan náměstek netrval za-
rputile na masivní výstavbě ve Zbor-
né, mohla být úprava návrhu územ-
ního plánu již dávno projednaná a 
územní plán mohl být i schválený.  
Nemělo by totiž zapadnout, že to byl 
právě pan náměstek Výborný, kdo ná-

Já nic, já Výborný aneb Pět omylů pana náměstka

Omyl první
Zpracovatel územního plánu Zbor-

nou prověřil a naznal, že po vypuštění 
ploch pro bydlení z důvodu ochran-
ného pásma produktovodu Čepra je 
možné pro mírný rozvoj využít jinou 
lokalitu a tu do návrhu uvedl.

Omyl druhý
 Masívní zástavbou strašili odpůrci 

výstavby.

Omyl třetí
 Návrh na vyřazení Zborné mohl po-

dat kterýkoliv zastupitel. Proč to neu-
dělal někdo jiný je otázka pro mých 36 
kolegů v zastupitelstvu, kteří byli ne-
pochybně v této záležitost poptáváni. 
Já jsem ctil zadání předešlých zastupi-
telů a odborný názor zpracovatele.

Omyl čtvrtý
 Kdyby po neschválení územního 

plánu nebylo dodatečně přijato dopl-
ňující usnesení, muselo by se skuteč-
ně začít od začátku. Nevím kde pisa-

tel vzal informaci, že po změně zadání 
stačí na přepracování a schválení půl 
roku. Uvidíme, ale již teď je pravděpo-
dobné, že ani rok nebude stačit. Pokud 
na projednávání územního plánu vy-
hrožuje právník zastupitelům, že po-
kud budou hlasovat jinak, než jim on 
doporučuje, je logické, že předložený 
materiál nechám posoudit právníkem, 
který je specialistou na územní pláno-
vání, abych zastupitele nevystavil ne-
bezpečí trestního stíhání.

Omyl pátý
 Zastupitelstvo přijalo změnu zadání 

na vyjmutí Zborné bez dalších pod-
mínek. Kdyby byly pozemky zařazeny 
do rezervy na bytovou výstavbu, pak 
by tam nemohlo vyrůst nic jiného. 
Předpokládám, že toto zastupitelstvo 
již jiné pokyny dávat nebude, ale po 
schválení plánu má právo každý občan 
a instituce žádat o změnu a je pouze na 
zastupitelích, jestli žádosti vyhoví. A 
na tom není nic protiprávního.

 Vratislav Výborný

Reakce náměstka primátora

vrh územního plánu a pokynů k jeho 
úpravě sám třikrát stáhl z pořadu jed-
nání zastupitelstva těsně před jeho 
začátkem. Tím sám způsobil zdržení 
delší, než půl roku.

Omyl pátý – sporné lokality byly 
překlopeny do tzv. rezervy, kdy pod-
mínkou výstavby je územní studie.

Pan náměstek uvádí, že v případě 
Zborné nyní na daných pozemcích 
nemůže např. vyrůst nějaká fabrika, 
ale pouze bytová výstavba, a to s pod-
mínkou územní studie. To není prav-
da. Doporučujeme přečíst si usne-
sení zastupitelstva č. 314/16-ZM. 
V něm je jednoznačně uvedeno, že 
zastupitelstvo přikázalo zpracovateli 
územního plánu lokality ve Zborné z 
návrhu vypustit bez náhrady. Pokud 
by byl příště zastupitelům předložen 
návrh, ve kterém budou tyto lokality 
opět zahrnuty, jednalo by se o návrh 
protiprávní. 

To, jak pan náměstek popisuje pří-
pravu územního plánu a svou roli v ní 
jen potvrzuje, že už byl nejvyšší čas, 
aby se přípravy tohoto důležitého do-
kumentu ujal někdo jiný.  Někdo, kdo 
bude méně prosazovat zájmy develo-
perů a bude více naslouchat podně-
tům, přáním a výhradám občanů. To 
neznamená, že vždy udělá to, co bude 
žádat veřejnost. Bude však ochoten s 
občany o všech návrzích a výhradách 
diskutovat a společně s nimi hledat 
řešení. 

 To pan náměstek Výborný nedě-
lal, protože i podle svého posledního 
rozhovoru žije v omylu, podle které-
ho územní plánování není diskusní 
fórum s občany. Přitom územní plán 
má směřovat k nalezení co nejméně 
konfl iktního řešení. To nutně před-
pokládá, že se politici, odborníci na 
území plánování, úředníci a veřej-
nost budou spolu bavit. Jinými slovy, 
budou spolu diskutovat. My jsme k 
tomu připraveni.

 Radek Hošek

V prosincovém čísle No-
vin jihlavské radnice jsem 
byl jmenován v rozhovoru 
s náměstkem Výborným v 
souvislosti  s mým  prosazo-
vání znovuobnovení komise 
rozvoje města. Pan Výborný, 
který se osobně zasadil o zru-
šení stávající komise v dubnu 
předchozího roku,  v článku 
nadále jakékoliv takové návr-
hy odmítá s poukázáním na 
to, že by se „...politici potom 
schovávali za rozhodnutí ja-
kýchsi odborníků...“.

Tento názor podle mého 
názoru zcela dokumentuje 
řídící a rozhodovací způsoby 
tohoto vlivného člena vedení 
města. Naprosté odmítání ji-
ných názorů, soustředění roz-
hodování pouze do svých ru-
kou, dehonestace názorových 

odpůrců. 
Každý soudný vedoucí  pra-

covník  na takovéto pozici se 
snaží nalézt, angažovat  a vy-
těžit ty nejlepší mozky jed-
notlivých oblastí, naslouchat 
jim, vážit argumenty, posuzo-
vat možnosti a poté kvalifi ko-
vaně rozhodovat. Pan Výbor-
ný však nikoliv. 

Během každého jednání zru-
šené komise dával přítomným 
vytrvale najevo, jak ho disku-
se na této platformě obtěžu-
je, jako předsedající zaváděl  
jednání úmyslně do patových 
situací a nedokázal z disku-
sí přítomných kreativních, 
vzdělaných a zkušených lidí 
vytěžit nic čím by poté mohl 
korigovat rozhodovací proce-
sy v radě města.

Praktickým výsledkem to-

hoto přístupu pak je situace 
s rekonstrukcí zimního stadi-
onu, kdy po dvou letech tápá-
ní a chaotických rozhodnutí 
se teprve nyní, s nástupem 
nové koalice, začínají oprav-
dové analýzy situace a diskuse 
s odborníky.

Logickým, správným a pro 
naše město nadějným vyústě-
ním tohoto stavu pak je fakt, 
že náměstek Výborný za žád-
nou z klíčových oblastí nebo 
problému města (strategický 
rozvoj města, územní plán, 
rekonstrukce zimního sta-
dionu) v novém uspořádání 
vedení již nezodpovídá a na-
štěstí (nebo možná naopak 
naneštěstí) dostal na starost 
jiné agendy...

 Miroslav Tomanec, 
 zastupitel za Forum Jihlava

Forum Jihlava nesouhlasí s V. Výborným
Náměstek primátora pan Vratislav Výborný se v prosin-

covém čísle NJR vyjádřil ve smyslu, že Forum Jihlava je 
příčinou dosavadního neschválení územního plánu a do-
kládá to situací z červnového zastupitelstva, kde jsme hla-
sovali proti. 

 Toto hlasování však bylo fi askem celkovým, protože 
návrh dostal pouze 13 hlasů z 21 koaličních, tedy vedle 
našich čtyř hlasů chyběla i podpora stejného množství 
zastupitelů z dalších koaličních stran. 

Z opozice návrh nepodpořil nikdo. Tedy nikoliv postoj 
našeho uskupení, ale spíše kvalita návrhu byla hlavním 
důvodem odmítnutí. V této souvislosti rozhodně poža-
dujeme znovuzřízení odborné strategické platformy pro 
rozvoj města, ať již se nazývá Komise rozvoje nebo jak-
koliv jinak aby se napřiklad neopakovala situace v přípra-
vě největší investice v dějinách města, tedy rekonstrukce 
HZS. Do diskuse o směřování města považujeme za ne-
zbytné zapojit odborníky. 

Odborné zdůvodnění tohoto našeho názoru na situaci 
ve všech těchto oblastech  najdete na našich webových 
stránkách – www.forumjihlava.cz a na našem fb  statusu.

 Karolína Koubová, 
 předsedkyně zastupitelského klubu Forum JIhlava

Komise rozvoje je potřeba
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Ohlédnutí za rokem 2016
 Do Jihlavy přicestovala skupina 

iráckých křesťanů, kteří prchli před 
islámským násilím. Plánováno bylo 
ubytování na Okrouhlíku po dobu 
dvou až tří měsíců, pak se měli pře-
stěhovat do Jihlavy.

 Zemřela členka zastupitelstva 
Irena Hornová (KDU-ČSL).

 Úředníci magistrátu kontrolují 
popelnice a třídění odpadu, vzorní 
majitelé popelnic dostávají pochvalu 
formou visačky s poděkováním.

 Jihlavané třídí odpad lépe než 
loňského roku – takový byl závěr 
Služeb města Jihlavy, které provozují 

sběrné dvory.
 Vedení města diskutuje s fanouš-

ky Dukly o podobě plánovaného 
zimního stadionu.

 Nová zrekonstruovaná školní 
sportoviště vyrostla u ZŠ Jungman-
nova a ZŠ T. G. Masaryka.

 Sportovní komise zpracovala 
novou koncepci sportu. Úpravy se 
týkaly grantových zásad a upřed-
nostnění velkých akcí s mezinárodní 
účastí.

 FC Vysočina dolaďuje přípravu 
na novou sezonu pod vedením Slo-
váka Michala Hippa.

 Odborníci představili výsledky 
dlouhodobého monitorování kvality 
ovzduší ve městě. Jihlavskému vzdu-
chu nejvíce škodí domácí kotle a au-
tomobilová doprava.

 Pracovníci Služeb města Jihlavy 
začali zpracovávat kompost ze svozu 
vánočních stromků po městě.

 Nově se začíná svážet popelnice 
jedenkrát za čtrnáct dní.

 Zastupitelstvo města rozhodlo o 
přidělení grantů pro oblast kultury 
na rok 2016.

 Náměstek primátora Vratislav 
Výborný nechal stáhnout z progra-
mu jednání zastupitelstva projedná-
vání územního plánu pro nejednotu 
názorů koalice.

 Vedení města se setkalo s po-
řadateli kulturních akcí ve městě 
v rámci zpracovávání kulturní kon-
cepce města.

 Dukla vstoupila do play off  
z druhého místa tabulky.

 Na Masarykově náměstí proběhl 
3. ročník Jihlavského masopustu.

Duben

Březen
 Jihlavská MHD mění časové in-

tervaly mezi spoji na dvanáct minut, 
vzniká noční linka.

 V divadle DIOD proběhlo Fó-
rum Zdravého města mladých aneb 
Desatero problémů města Jihlavy 
očima žáků základních škol. Hlavní 
problém vidí školáci v povalujících 

se nedopalcích cigaret.
 V Heulosu bylo nutno pokácet 

na stovku stromů z důvodu napade-
ní kůrovcem.

 Úředníci magistrátu společně 
s policií kontrolují dodržování záka-
zu hazardu ve městě, v několika pří-
padech došlo k porušení zákona.

 Město připravilo řadu akcí na akci 
Čarodějnice 2016 a Brány památek 
dokořán, akce se konaly na radnici a na 
Masarykově náměstí.

 Ve městě začalo blokové čistění 
místních komunikací.

 Fórum Zdravého města k top ak-
cím města a problémům potvrdilo Jih-
lavské havíření v čele zájmu veřejnosti. 
Zazněla podpora výstavby kamenného 
hospicu a výstavba záchytného parko-
viště pro pracující v Jihlavě.

 Masarykovo náměstí ožilo oslava-
mi Dne Země s farmářským jarmar-
kem a cyklojízdou po jihlavských stez-
kách.

 Do čínského Wuhanu odcestovala 
delegace z krajského úřadu, Jihlavu za-
stupoval náměstek Výborný.

 Rudolf Veverka – první český sta-

rosta Jihlavy - získal rozhodnutím za-
stupitelů města titul Čestný občan, ho-
kejista Jiří Holík, sochař Jan Koblasa 
a ředitel jihlavské zoologické zahrady 
Vladislav Jiroušek získali Cenu města.

 V Henčově byla zahájena výstavba 
nové kanalizace a čistírny vod.

 Vedení města vzpomenulo výročí 
upálení Evžena Plocka.

 Městská tržnice zahájila svůj letní 
provoz.

 Jihlavská Dukla nepostoupila do 
nejvyšší soutěže, ale získala pohár 
WSM-Ligy. Ten byl vystaven veřejnos-
ti na radnici města.

 Zastupitelé města se opět nedo-
mluvili na variantě, jak dál s Horáckým 
zimním stadionem, o dalším bude roz-
hodovat odborná komise, která připra-
ví podklady.

(Pokračování na str. 14)

V POLOVINĚ ledna se příznivci lyžování konečně dočkali. Mrzlo jen praštělo a 
také napadlo trochu sněhu. Nebylo ho mnoho, ale i to málo lyžaři na Šacberku 
uvítali.  Foto: Lubomír Maštera

V JIHLAVĚ je druhé veřejné místo, kde si může kdokoliv zahrát na piáno. Slav-
nostní rozezvučení druhého piána proběhlo na adrese Křížova 2 (v rohu náměs-
tí) v průchodu obchodního centra fi rmy PSJ. Velkou červenou mašli na nástroji 
přestřihli primátor Rudolf Chloupek a náměstek primátora Milan Kolář. Piáno 
darovala městu učitelka Dr. Hana Nováková z Jihlavy, kterou k činu inspirovalo 
uvedení prvního piána v Jihlavě ve veřejném prostoru Horáckého divadla. Na ná-
stroj pak jako první zahrál jihlavský hudebník a kavárník Přemysl Hrubý.
 Foto: archiv MMJ

MĚSTSKÁ hromadná doprava v Jihlavě jde vstříc současným i budoucím cestu-
jícím. Od dubna zkracuje intervaly spojů a začne jezdit noční linka. Na podzim 
začnou jezdit speciální spoje z největších sídlišť města do průmyslové zóny, dojde 
k úpravám tras některých linek, které pak budou přehlednější a atraktivnější.
 Foto: archiv MMJ

LOŇSKÉ přemnožení kůrovce lze pozorovat nejen v lesích, ale také v městských 
parcích. Platí to bohužel i pro lesopark Velký Heulos v centru Jihlavy, kde muselo 
být nařízeno odstranění bezmála stovky stromů. Tento krok by měl zamezit dal-
šímu šíření brouka a odstranit poškozené nebezpečné stromy. Jak se škůdci „daří“ 
ukazuje na kůře z právě pokáceného smrku Libor Chromek z oddělení lesního 
hospodářství a myslivosti jihlavského magistrátu. Vykácené jehličnany nahradí 
nejpozději během příštího roku pestřejší skladba nově vysazených stromů, které 
jsou do parků vhodnější a vůči škůdcům odolnější.  Foto: archiv MMJ
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Květen

Červen

Srpen

Červenec

(Pokračování na str. 15)

(Pokračování ze str. 12)

 Ve městě se koná jarní květino-
vý jarmark.

 Je zahájen největší hudební 
festival Music festival Mahler Jih-
lava koncertem v kostele Povýšení 
sv. Kříže.

 V Jihlavě se staví májka v rámci 
oslav Květen na náměstí.

 Brána Matky Boží a vyhlídko-
vá věž kostela sv. Jakuba se otevře-

ly veřejnosti v rámci akce Cesta za 
čistým vzduchem – Světový den 
bez tabáku.

 Ve městě probíhá blokové čis-
tění ulic.

 6. ročník závodu horských kol 
Jihlavská 24 MTB doprovodil hu-
dební minifestival.

 FC Vysočina bojuje o udržení 
v nejvyšší fotbalové soutěži.

 V Malém Heulosu proběhl za 
velkého zájmu diváků závod evrop-
ské soutěže Eurojack.

 V DIODu se setkali zástupci 
města, veřejnosti a zpracovatelé stra-
tegie městské kultury.

 Oslavy 580. výročí vyhlášení Ba-
silejských kompaktát a 590. výročí 
jihlavské radnice proběhly v rám-
ci vytvoření živého obrazu v parku 
Gustava Mahlera.

 Ve městě pokračuje festival váž-
né hudby Music festival Mahler Jih-
lava řadou koncertů a akcí.

 U City Parku byly zprovozněny 
semafory s kamerovým systémem, 
vedení města si slibuje zklidnění do-
pravy na tomto centrálním doprav-
ním uzlu Jihlavy.

 Služby města Jihlavy otevřely ve 
svém areálu školící Ekocentrum ur-
čené pro výchovu, jak nakládat s tří-

děním odpadů.
 V rámci návštěvy Vysočiny na 

jihlavskou radnici zavítal premiér 
ČR Bohuslav Sobotka.

 Na Ústředním hřbitově v Jihlavě 
proběhl pietní akt k 71. výročí konce 
2. světové války.

 Švýcarský velvyslanec J. E. Mar-
kus-Alexander Antoniett i navštívil 
magistrát a hovořil o budoucí mož-
né spolupráci.

 Jihlavské dny Iglauer Heimatt age 
oživily dění ve městě Havířským 
průvodem a trhem řemesel v centru 
města.

 FC Vysočina udržela první ligu, 
v domácím utkání porazila sestupu-
jící Baník Ostrava 3:0.

 Zastupitelé se opět nedomluvi-
li při schvalování územního plánu 
města, koaliční smlouvu porušilo 
mimo jiné zastupitele Fórum Jihlava.

 Prázdninovou pohodu oživily 
promenádní koncerty dechových hu-
deb, hojně navštěvované především 
jihlavskými seniory.

 Výjezd z průmyslové zóny nově 
pomáhají řešit světelné semafory.

 U sochy Zaváté šlépěje na Ústřed-
ním hřbitově proběhla vzpomínka na 
oběti komunistických procesů.

 Politická reprezentace ukrajinské-
ho Užhorodu navštívila radnici kvůli
domluvě o další spolupráci mezi obě-
ma městy.

 Ke změnám dochází v jihlavské 
MHD – rozšiřuje se provoz noční lin-
ky a zvyšuje se četnost obsluhy někte-
rých zastávek.

 Ve městě skončilo blokové čistění 

města.
 Jihlavu navštívila velvyslankyně 

JAR Franki Verwey, zajímala se o his-
torii města.

 Venkovní část areálu Vodního ráje 
se otevřela veřejnosti k nové sezoně.

 Město vyhodnotilo anketu Zdra-
vého města k problémům života 
v krajském městě, ukázal se opět pro-
blém s umístěním Prioru na náměstí, 
který občanů vadí.

 Festival Mahler Jihlava skončil 
světovou premiérou koncertu němec-
ké autorky Dorothey Hoff man v kos-
tele Povýšení sv. Kříže.

 Služby města Jihlavy provedly po 
městě desinfekci odpadních nádob.

 Mší v kostele sv. Ignáce a setkáním 
u památníku na popravené v Tyršově 
ulici vzpomněli zúčastnění na historic-
ké události.

 Péče vedení města o třídění od-
padu přineslo své výsledky – Jihlava 
vyváží do skládky o stovky tun méně 
odpadu.

 Zástupci města a jihlavští havířci 
se zúčastnili oslav sv. Martina ve fran-
couzském Tours.

 V Jihlavě přibývá ploch s květina-
mi. Magistrát postupně rozšiřuje plo-
chy pro výsadbu zeleně a tak se parky 

zdobí květy z vybraných směsí semen.
 V letním areálu přilákal festival Vy-

sočina fest rekordní účast návštěvníků. 
Podle organizátorů přišlo 35 tisíc lidí.

 Na Masarykově náměstí pokračují 
koncerty dechovek, pro děti se na par-
kánu hrají Ježkovy pohádkové neděle.

 Návštěvy jihlavské zoo trhají 
všechny rekordy, po půl roce navštívilo 
zahradu 132 tisíce návštěvníků.

 Jihlava uvítala olympijského šam-
piona Lukáše Krpálka.

KOBERCE květin zdobí jihlavské parky. V loňském roce nechala jihlavská rad-
nice na několika místech ve městě strojově zasadit tisíce cibulovin, nyní jsou vidět 
první výsledky. Například ve Smetanových sadech a Štefánikově náměstí začaly 
kvést krokusy, na dalších místech se v nejbližších týdnech ukážou ještě tulipány, 
narcisy a modřence. Bohužel se této křehké kráse nevyhýbá vandalismus, lidé už 
začali čerstvě vykvetlé rostlinky vykopávat a krást, nebo je „aspoň“ otrhávají.
 Foto: archiv MMJ

MIMOŘÁDNĚ plachého pivoně lesního, nesprávně označovaného jako zajíc pa-
rohatý, těžko potkat ve volné přírodě. Schopní lovci z Jihlavska však jednu vzác-
nou trofej mají a ta byla k vidění na přehlídce trofejí v budově jihlavské radnice. 
Za pozornost stojí mimo jiné potměšilý úsměv tohoto tvora, kterého nejen že stu-
doval Ch. Darwin. Foto: archiv MMJ

U PŘÍLEŽITOSTI oslav 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát a 
590. výročí jihlavské radnice vznikl koncem června Živý obraz v Parku Gustava 
Mahlera. Společně s herci Horáckého divadla se zapojilo vedení města v historic-
kých oblecích. V parku koncertovala ZUŠ Jihlava a Campanula. 
 Foto: Lubomír Maštera

PRVNÍCH šest měsíců roku 2016 do Zoo Jihlava přišlo 132.256 návštěvníků. 
Oproti minulým letům je to docela výrazný nárůst. V r. 2015 přišlo za první půl-
rok cca 104.000 lidí, v roce 2014, který byl historicky rekordní, to bylo za stejné 
období cca 124.000 návštěvníků. Výrazné letošní návštěvnosti pomohl v prosinci 
loňského roku otevřený tropický pavilon, protože přišlo výrazně více lidí i v zim-
ních měsících. Navíc byla relativně mírná zima. V zoo už se momentálně nic ne-
staví, jsou dokončeny kompletně všechny stavby a expozice projektu Zoo pěti kon-
tinentů, navíc je v zoo i nová expozice vlků iberských nebo údolí včel.
 Foto: Lubomír Maštera
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Září

Říjen

Prosinec

Listopad

Přehled zpracoval -lm-

(Pokračování ze str. 14)

 Školní rok začal na ZDŠ Demlo-
va návštěvou premiéra vlády Bohu-
slava Sobotky a primátora Rudolfa 
Chloupka.

 26. ročník oslav Dne otevřených 
dveří památek se spojil s Dnem ze-
mědělců, potravinářů a venkova 
Kraje Vysočina a návštěvníci zaplnili 
Masarykovo náměstí.

 15. ročník koncertu Přijďte na 
koncert, pomůžete, v jihlavském 
Amfi teátru uvedl jednadvacet inter-
pretů na dvou pódiích.

 27. Horácký letecký den na letiš-
ti v Henčově opět oživil víkend v Jih-
lavě leteckou show.

 Ve městě proběhl Evropský tý-
den mobility.

 Po revitalizacích Královského 
vršku, Březinek a Pávova připravuje 
vedení města úpravy veřejného pro-
storu Skalka.

 Nová brožurka Naučná stezka 
Stará plovárna zve návštěvníky měs-
ta do této lokality k procházkám.

 Nová vyhláška přikazuje pořa-
datelům kulturních akcí povinnost 
ohlašovat dopředu termíny konání 
akcí s koncem po 22. hodině.

 Další vyhláška města upravuje 
možnosti pití alkoholu na veřejných 
prostranstvích.

 Magistrát uspořádal besedu s ve-
řejností na téma úprav v území Kože-
lužského potoka.

 Úředníci magistrátu připravili vo-
lební místnosti ke krajským volbám.

 Na Masarykově náměstí a na rad-
nici proběhl Den sociálních služeb.

 Dopravní podnik posílil dosaži-
telnost průmyslového parku novými 
linkami MHD.

 Magistrát přečísloval telefony 
úředníků.

 Koncem měsíce začal Mezinárod-

ní festival dokumentárních fi lmů, na 
náměstí vyrostla dřevěná stěna, festi-
valová kancelář a společenská budo-
va.

 Jihlavu navštívil místopředseda 
vlády Pavel Bělobrádek.

 Jihlavské referendum proti vý-
stavbě spalovny skončilo pro pořada-
tele neúspěchem pro nezájem obyva-
tel města.

 Trenérem FC Vysočina se stal bý-
valý reprezentační trenér Michal Bí-
lek.

 Jihlavská koalice se rozpadla. 
Zastupitelstvo odvolalo z funkce 
náměstky Koláře (Fórum Jihlava) a 
Vymazala (ODS), z rady vystoupila 
Karolína Koubová (Fórum Jihlava). 
Jejich pozice obsadila dosud opozič-
ní ANO.

 Jednání městského zastupitel-
stva schválilo nové vyhlášky města a 
přidělilo dotace do základních škol a 
sociálních služeb.

 Na náměstí proběhly oslavy sv. 
Martina, letos poprvé byla nesena 

socha tohoto světce.
 Setkání U Klíčů a Masaryko-

vě náměstí připomenulo události 
17. listopadu.

 V Popicích se otevřelo veřejnosti 
nové sportovní hřiště.

 V Domově pro seniory na Les-
nově proběhla oslava 40 let založení 
organizace.

 Koncem měsíce se v centru měs-
ta uskutečnil Velký adventní jarmark 
a primátor Rudolf Chloupek rozsví-
til vánoční strom.

 Městští zastupitelé schválili roz-
počet města na rok 2017.

 V gotickém sálu radnice začaly 
adventní slavnosti. Prvním interpre-
tem byla zpěvačka Eva Pilarová.

 Dotační program Zdravého měs-
ta podpořil v roce 2016 celkem 18 
projektů částkou 300 tisíc korun.

 Od prosince přichází MHD 
s dalšími změnami v hromadné do-
pravě.

 Magistrát města dostává ocenění 
za používání systému Úřad v kapse – 
za používání systému zanášení infor-

mací do mapového systému města.
 Vestibul radnice posloužil pro 

výstavu územní studie pěti jihlav-
ských lokalit a pro výstavu originálů 
a faksimile  archivních kulturních pa-
mátek uložených ve Státním okres-
ním archivu Jihlava – Gelnhauseno-
va kodexu a Zbraslavské kroniky.

 Do provozu byl uveden nový se-
mafor na přechodu u DIODu, zvýši-
la se tak bezpečnost frekventovaného 
přechodu u autobusového nádraží.

 FC Vysočina zápasí o udržení v 
nejvyšší fotbalové soutěži.

SIMULOVANÁ HAVÁRIE a na Masarykově náměstí zasahovali hasiči a zdra-
votníci. Naštěstí u simulované dopravní nehody v rámci Jihlavských dnů zdraví. 
Diváci tak mohli shlédnout jak techniku, tak sehranost a obratnost záchranářů.
 Foto: Lubomír Maštera

V DOMOVĚ pro seniory se v říjnu odehrála malá oslava při příležitosti 40. výro-
čí založení organizace. Primátor města Rudolf Chloupek (vpravo) předal pamět-
ní list řediteli domova Vladimíru Mašterovi. Foto: Lubomír Maštera  

20. ROČNÍK Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů doprovázela nápa-
ditá expozice v centru města. Foto: Lubomír Maštera

TISÍCE lidí přilákal do centra Jihlavy program první neděle v adventu. Od dopo-
ledne na Masarykově náměstí probíhal velký jarmark, po setmění začalo přibývat 
lidí u pódia. Sledovali vystoupení Markéty Procházkové, jihlavské rodačky, která v 
poslední době vstoupila do širšího povědomí účastí v televizní show. Potom už na 
pódium vstoupil primátor města Rudolf Chloupek, pronesl zdravici a pozval obča-
ny města k návštěvám dalšího adventní programu na náměstí i v radnici. Potom už 
všichni společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ulic. Letošním 
vánočním stromem je asi desetimetrový smrk z Demlovy ulice. Program večera uza-
vřel koncert populárního zpěváka Janka Ledeckého. Foto: archiv MMJ



Školství...
STRANA 16

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Den otevřených dveří: 11. ledna 2017  13–17 hod.

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

 V polovině prosince se na Vysoké ško-
le polytechnické Jihlava konala tradiční 
charitativní akce „Vánoce na VŠPJ“. 

 V letošním roce škola podpořila 
Denní a týdenní stacionář Jihlava.

 Na akci vystoupili klienti jihlavského 
stacionáře s bubenickým a pěveckým 
představením (Drumband a Pěvec-
ké uskupení DTS Jihlava), koledy a 
vánoční písně zpíval dětský pěvec-
ký sbor ZŠ Křížová pod vedením Eri-
ka Landecki a zahrál dechový kvintet 
z Telče. 

 Během akce si přítomní vyzkouše-

li výrobu vánočních ozdob z novino-
vých trubiček (využívá při práci s kli-
enty i DTS Jihlava), přebírání luštěnin 
za pomoci dřevěných hůlek (asijská 
popelka) a hru na hudební nástroje 
Drumbandu. Návštěvníci akce si moh-
li také zakoupit originální výrobky kli-
entů DTS Jihlava z různých materiálů. 

 Účastníci letošních Vánoc na VŠPJ 
tak odcházeli nejen s příjemným zážit-
kem z vystoupení, ale třeba s látkovým 
medvídkem, nebo korálkovým andělíč-
kem na vánoční stromek spolu s hřeji-
vým pocitem podpory dobré věci.

VŠP Jihlava darovala letošní Vánoce
  Na závěr předali zástupci školy dár-

ky (které za tímto účelem mezi sebou 
vybrali studenti a zaměstnanci VŠPJ) 
jihlavskému stacionáři a přímo přítom-
ným klientům. Pomohli tak splnit nejed-
no vánoční přání.

 V loňském roce škola podpoři-
la Oblastní charitu Jihlava – Klubíčko. 
Akce se zúčastnili zástupci studentů, rek-
tor VŠPJ Václav Báča, radní Kraje Vyso-
čina Jana Fialová a ředitelka DTS Jihlava 
Eva Pohořelá. -tz-
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Srdečně zveme 
všechny zájemce 
do areálu školy 
v Třešti, K Valše 38

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ

CUKRÁŘ
KREJČÍ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
TRUHLÁŘ
ZAHRADNÍK

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

J01-SOŠTD

Maturitní obory: Obory s výučním listem:

Telefon: ředitel - 567 224 941, 731 471 061
sekretariát - 567 224 942, 731 471 062, ústředna - 567 112 811 
E-mail: ivana.dvorakova@outlook.cz

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.

 Na přelomu  listopadu a prosince žáci 
2. a 3. ročníku oboru instalatér SŠ staveb-
ní Jihlava absolvovali v rámci projektu Eras-
mus+ stáž ve Francii. 

 Sedm žáků (Ondřej Fiala, Luděk Havlín, 
Martin Hrubý, Robin Ryšánek, Josef Sobot-
ka, Jiří Skořepa a Jan Smejkal) se společ-
ně s učitelem všeobecných předmětů Mgr. 
Tomášem Kučerou a mistrem odborného 
výcviku panem Lubošem Jakubů vypravili 
letecky z Prahy do Paříže. 

 Dál potom autem (taxi) do Pont-Sainte-
Marie, městečka na okraji historického měs-
ta TROYES, kde se nachází naše partnerská 
škola CFA BTP Aube. 

„Naše skupina strávila ve Francii dva týdny 
a během této doby načerpala množství odbor-
ných i všeobecných znalostí. Odborně byla stáž 
zaměřena na instalaci umyvadla a bojleru a 
práci s mědí,“ řekl Tomáš Kučera.

 Pod vedením mistrů Bruna Leconte a 
Luboše Jakubů pracovali učni ve francouz-
sko-českých dvojicích na instalaci umyvadla 
a bojleru podle výkresu. Během výuky v díl-
nách připevnili umyvadla a bojlery na stěny 
pracovních kójí. Dále pak naměřili, nařezali, 
naohýbali a spojili měděné potrubí pro stu-
denou a teplou vodu a plastové potrubí pro 
odpady.

 Výuka v dílnách byla kombinována se 
zajímavými exkurzemi, návštěvami památek 
a sportem.

 „Seznámili jsme se se stavbou a provozem 
parku větrných elektráren poblíž Point-Sainte-
Marie. Zúčastnili jsme se regionálního turnaje 
učňovských středisek v malé kopané. Navštívili 
jsme vinné sklepy Chaeurlin-Dangin ve vesni-
ci Celles sur Ource, produkující šampaňské a 
seznámili jsme se s jeho výrobou. Po sobotním 
volnu, které jsme věnovali odpočinku a spor-
tu v tělocvičně (badminton, stolní tenis), jsme 
týden zakončili nedělním celodenním výletem 
do Paříže. Viděli jsme Monu Lisu a Louvre, 
Champ Elysée a Vítězný oblouk a z vrcholu 
Eiff elovy věže Paříž z výšky,“ pochvaloval si 

Žáci SŠ stavební navštívili Francii
pedagog Kučera.

Druhý týden 28. 11.-3. 12. 2016: práce na 
projektu „měděný model Eiff elovy věže“

 Pod vedením mistra Luboše Jakubů pra-
covali, tentokrát už samostatně, naši učni 
na výrobě modelu Eiff elovy věže z mědě-
ných trubek podle výkresu a návrhu Bruna 
Leconte. Výroba modelu zahrnovala práce 
jako řezání, ohýbání, svařování atd.

 Stejně jako v předešlém týdnu byla práce 
v dílnách kombinována exkurzemi. Studen-

ti obdivovali katedrálu a historické centrum 
Troyes, viděli výrobu akrylátových van ve 
fi rmě Kohler, prošli si a seznámili se s plně 
automatizovaným provozem teplárny na 
biomasu v Chartreux, která spaluje dřevěné 
štěpky a slámu. 

 „Zástupce ředitele BTP CFA pan Eric 
Lefr anc nás vzal na prohlídku radnice ve vesni-
ci, kde je členem rady a ukázal nám a vysvětlil 
princip vytápění této radnice prostřednictvím 
tepelného čerpadla.

Stáž jsme zakončili zhodnocením s paní 
Marie-Ange Chalvet, která se o nás obětavě sta-
rala a organizačně zajišťovala celou naši stáž, a 
instalatérským mistrem panem Brunem Lecon-
te. Vzájemně jsme si společně s učni vyměni-
li dojmy a připomínky ke všem částem našeho 
pobytu (práce, exkurze, ubytování, stravová-
ní,…),“ doplnil Kučera.

 V jednotlivých vyjádřeních všech účast-
níků zaznívala spokojenost s celou stáží stu-
dentů jihlavské stavební školy. -lm-

Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182, 
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

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.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

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

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j01-oučD

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované 
(K) formě studia:

nabízí studium technických, ekonomických i zdravotnických 
oborů s praxí.

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

KOMUNITNÍ PÉČE  
V PORODNÍ ASISTENCI - 
MGR. (K)

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

N
O

VÉ

N
O

VÉ

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na  
www.vspj.cz/eprihlaska

Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění 
díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava   
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

Přihlášky ke studiu přijímáme na www.vspj.cz/eprihlaska

Navšti vte nás v den otevřených dveří 2. února.

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ N

O
VÉ

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P) N

O
VÉ

N
O

VÉ



STRANA 18 Aktuality NJR – LEDEN 2017

Běžec Vladimír Srb z Jihlavy si 
před nedávnem přivezl zlatou me-
daili z mistrovství světa veteránů 
v australském Perthu. Nastoupil do 
třech disciplín - kros na 8 km, dráha 
na 10 km a půlmaraton. Čtvrté mís-
to z první a bronz z druhé disciplíny 
završil ve třetím závodu zlatem v ka-
tegorii 35-39 let. Vzdálenost 21,1 km 
zdolal v čase 1:13:13.

Skvělého výsledku dosáhl i přes to, 
že neměl možnost se před závodem 
na druhém konci světa dostatečně 
dlouho aklimatizovat, někteří zá-
vodníci mohou být na místě několik 
týdnů předem. „Běžci byli silní, ale 
největším soupeřem bylo počasí. Na 
přelomu října a listopadu je v Austrálii 
jaro a teploty rychle stoupaly přes třicet 
stupňů,“ řekl k závodu jihlavský bě-

žec, pro kterého byla účast v Perthu 
třetím startem na mistrovství světa 
veteránů (od 35 let).   

Překážkou na cestě k vítězství na-
konec nebyl ani poněkud časný start 
půlmaratonu. „Předchozí závody za-
čínaly během odpoledne, půlmaratón 
jsme vybíhali už v půl sedmé ráno. 
Abych se dostal na start a dostatečně 
se rozcvičil, vstával jsem o půl páté, to 
bylo docela těžké, nepříjemné. Jinak ale 
bylo mistrovství povedené, dobře uspo-
řádané,“ vzpomněl Vladimír Srb, kte-
rého nejen jihlavská veřejnost může 
znát jako šampiona jihlavského půl-
maratonu nebo mnohonásobného 
vítěze Běžce Vysočiny. 

Mistrovství světa v Perthu probíha-
lo od 26. října do 6. listopadu 2016. 

 -tz-

Usnesení č. 241/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Jihlavy 2016 
subjektu D-cinema, s.r.o. ve výši 
750.000 Kč na úhradu nákladů 
při realizaci projektu v oblasti kul-
tura „Provozování kina Dukla“ 

a schvaluje uzavření Smlou-
vy o poskytnutí dotace dle pří-
lohy JID 125926/2016/MMJ, 
č. j. MMJ/OŠKT/1068/2016 
v souladu se zdůvodněním

a   u k l á d á
vedoucímu odboru školství, 

kultury a tělovýchovy zabez-
pečit uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace dle přílohy JID 
125926/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1068/2016 

Usnesení č. 242/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Jihlavy v roce 
2016 spolku:                           

Atletika Jihlava z. s. 476.985 Kč                                       
na úhradu nájemného za proná-

jem prostor atletického stadionu 
Na Stoupách 

v Jihlavě pro období 1. 1. - 31. 12. 
2016

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí dotace dle přílohy JID: 
135452/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1142/2016.

Usnesení č. 243/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí investiční dotace 

z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy v roce 2016 spolku:                           

Sportovní klub Jihlava, z. s.                  
                                   470.000 Kč

na rekonstrukci povrchu hokej-
balového hřiště v r. 2016

a
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z rezervy běžných výda-
jů § 6409 Ostatní činnosti ve výši 
470.000 Kč na posílení rozpočtu 
odboru školství, kultury a tělový-
chovy tř. 6 Kapitálové výdaje – in-
vestiční dotace pro Sportovní klub 
Jihlava, z. s. na rekonstrukci povr-
chu hokejbalového hřiště v roce 
2016

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace dle přílohy JID: 
135460/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1144/2016.

Usnesení č. 244/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního 

příspěvku z Pojistného fondu statu-
tárního města Jihlavy příspěvkové 
organizaci Základní škola Jihlava, 
E. Rošického 2 ve výši 23 000 Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 245/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního 

příspěvku z Pojistného fondu sta-
tutárního města Jihlavy příspěv-
kové organizaci Základní škola O. 
Březiny Jihlava, Demlova 34 ve 
výši 16 000 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 246/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního 

příspěvku z Pojistného fondu sta-
tutárního města Jihlavy příspěvko-
vé organizaci Základní škola Jih-
lava, Seifertova 5 ve výši 58 000 
Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 247/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v ě ř u j e 
příspěvkovou organizaci
Integrované centrum sociál-

ních služeb Jihlava, příspěvková 
organizace,

se sídlem v Jihlavě, Brtnická 
754/15,

k poskytování sociálních služeb 
v rámci „Pověření Kraje Vysočina 
k zajištění dostupnosti poskyto-
vání sociální služby zařazením do 
sítě veřejně podporovaných soci-
álních služeb v Kraji Vysočina“ č. 
KUJIP016KAOZ, KUJIP016KIET 
a KUJIP016KIGJ ze dne 30. 12. 
2015; cítí se být vázáno pravidly, 
která s uvedenými pověřeními sou-
visí,

a
poskytne
této příspěvkové organizaci jako 

závazný ukazatel hospodaření, v 
rámci příspěvku zřizovatele na 
provoz na rok 2016, příspěvek na 
vyrovnávací platbu na základní 
činnosti poskytované služby:

denní stacionář, identifikátor 
6075370 763.000 Kč,

odlehčovací služba, identifiká-
tor 1063819 1.527.000 Kč,

pečovatelská služba, identifiká-
tor 1406919 6.678.119 Kč,

tj. celkem 8.968.119 Kč,
realizované na území statutární-

ho města Jihlavy, za obdobných 
podmínek uvedených ve Smlou-
vě o poskytnutí dotace č. KU-
JIP016KFDJ, uzavřené mezi pří-
spěvkovou organizací a Krajem 
Vysočina,

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 248/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v ě ř u j e

JIHLAVSKÝ Vladimír Srb skvěle reprezentoval na MS veteránů běžců v aus-
tralském Perthu. Foto: archiv MMJ

Jihlavský běžec vyhrál 
půlmaratón v Austrálii

Zastupitelé rozhodli o penězích a vyhláškách
Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva ze dne 20. září

(Redakčně kráceno)

příspěvkovou organizaci
Domov pro seniory Jihlava – 

Lesnov, příspěvková organizace,
se sídlem v Jihlavě, Pod Rozhled-

nou 3448/10,
k poskytování sociálních služeb v 

rámci „Pověření Kraje Vysočina k 
zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby zařazením do sítě 
veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji Vysočina“ č. KUJI-
P016JX83 ze dne 30. 12. 2015; cítí 
se být vázáno pravidly, která s uve-
deným pověřením souvisí,

a
poskytne
této příspěvkové organizaci jako 

závazný ukazatel hospodaření, v 
rámci příspěvku zřizovatele na 
provoz na rok 2016, příspěvek na 
vyrovnávací platbu na základní 
činnosti poskytované služby:

domov pro seniory, identifiká-

tor 4603621 2.868.187 Kč,
realizované na území statutární-

ho města Jihlavy, za obdobných 
podmínek uvedených ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. KUJIP016-
KQOV, uzavřené mezi příspěvko-
vou organizací a Krajem Vysočina,

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 251/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č.  

8/2016, kterou se stanoví škol-
ské obvody spádových základ-
ních škol zřízených statutárním 
městem Jihlava dle přílohy: JID: 
83365/2016/MMJ, č.j.: MMJ/
OŠKT/798/2016 dle zdůvodnění.

 (Pokračování na straně 30)
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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 
obrazů, ale také bytový textil. Pro 
rok 2017 je to originální a tajemná 
„fi alová orchidej“. Pod tímto názvem 
si ale nepředstavujte klasicky fi alo-
vou, 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 dal-
ší výhodu – fi alové odstíny lze kom-

binovat téměř s jakoukoliv barvou.
O dojmu barvy rozhoduje také 

textilní materiál, který zvolíte, a tím 
se vaše možnosti ještě více rozšiřu-
jí. Textilie totiž využijete nejen pro 
bytový textil, jako jsou osušky, závě-
sy nebo povlečení, ale také pro pota-
hy čalouněného nábytku a mnohých 
bytových dekorací. Samozřejmě pak 

stejný odstín barvy působí odlišně 
na lakované kůži, saténu nebo semi-
ši.

Fialová barva se řadí zároveň mezi 
univerzální bytové barvy, které se 
zavděčí každému. Zároveň s tím také 
nepůsobí tak chladně jako mod-
ré odstíny, ani není vtíravá. Jak už je 
psáno výše, je tato barva kombino-

Barva domácností v roce 2017 
– moderní budou fi alové odstíny

vatelná mnohem lépe, než kteráko-
liv jiná a obsahuje celou řadu různo-
rodých odstínů. Fialová barva je ale 
také vhodná pro celoroční využití a 
tím se její praktičnost dále zvyšuje.

Pokud vás fi alová barva oslovila 
nebo jinak přesvědčila o svých kva-
litách, nebo se jedná o vaši zamilo-
vanou barvu, nemusíte se dokonce 
ani bát, že to s jejím využitím nějak 
přeženete. 

Můžete si totiž postavit dopro-
střed místnosti třeba fi alový kus ná-
bytku nebo vymalovat zdi na fi alovo. 
Dokonce i fi alový koberec není na 
škodu. S fi alovou barvou to totiž ne-
jde přehnat. Je vděčná, kombinova-
telná a nevtíravá. 

Vše v odlišné barvě v ní skvě-
le vynikne a vaše domácnost bude 
působit originálně. Ničeho se tedy 
nebojte a vyzkoušejte nový módní 
trend podle vlastní libosti!

Malý tip: Ať už zvolíte jakýkoliv 
odstín fi alové, dbejte vždy na vhod-
né osvětlení. Právě osvětlení totiž o 
dojmu daného odstínu rozhoduje 
nejvíc. Kombinací osvětlení a barev 
tak můžete vytvořit nejen dokonale 
útulné prostředí ale i temnou kobku, 
která bude na její obyvatele působit 
negativně. Jinak také působí osvětle-
ní zabudované ve stropě, stojací lam-
py nebo malé stolní lampičky. -lm-

ILUSTRA ČNÍ FOTO.  Foto: Simple Home Art Decor Ideas
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Oldřich Blažíček

malíř radosti

Dům Gustava Mahlera

Znojemská 4, Jihlava

otevřeno: út–so 10–12, 13–18

www.mahler.cz

facebook.com/mahlerjihlava

6. 1.–25. 2.
vernisáž 5. 1. v 17.00

Zástupci města Jihlavy a fir-
my Bosch Diesel s.r.o. podepsa-
li smlouvu o spolupráci v oblasti 
předškolního vzdělávání. 

Bosch se zavázal přispívat měs-
tu do této oblasti jeden milionu 
korun ročně po dobu deseti let, 
město pak zajistí pro děti zaměst-
nanců firmy místa v městské ma-
teřské školce. V Jihlavě jde o první 
smlouvu tohoto druhu mezi měs-
tem a soukromou firmou. 

Jihlava začne v polovině příštího 
roku stavět novou mateřskou školu 
Na Dolech s kapacitou 100 míst, 
v provozu by měla být od začátku 
školního roku 2018. 

Z celkové stovky míst nové měst-
ské školky bude 75 vyhrazeno pro 
potřeby firmy Bosch, jedna ze čtyř 
tříd bude uzpůsobena pro inter-
nátní provoz s možností přenoco-
vání dětí. 

„Ze strany města jde o zcela zře-
telný krok v podpoře zaměstnanosti 
ve městě a okolí. Jde o první zaříze-
ní tohoto druhu v Jihlavě a možná i 
v kraji. Máme i další zájemce z řad 
zaměstnavatelů, kteří by rádi této 
možnosti využili,“ uvádí primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek a dodává, 
že zajištění místa ve školce pro děti 
zaměstnanců je od zaměstnavatele 
zajímavým benefitem. 

„Pro naši firmu je to důležitý pro-
jekt. Možnost zajištění péče o děti 
představuje jednu z řady nabídek pro 
naše zaměstnance, které přispívají 
k sladění pracovního a soukromého 
života zaměstnanců,“ potvrdil krát-
ce před podpisem smlouvy na rad-
nici obchodní ředitel společnosti 
Bosch Diesel Ralph Klaus Carle.  

Jihlava je hlavním spádovým úze-
mím z hlediska dojížďky za prací, 
radnice zvolila řešení formou uce-
leného objektu s dobrou dopravní 
dostupností, navazující na rozrůs-
tající se zástavbu v okolí a s při-
hlédnutím k potřebám klíčových 
zaměstnavatelů.

Celý objekt školky je koncipován 
jako bezbariérový a nízkoenerge-
tický. Kromě vlastní budovy bude 
projekt řešit také bezprostředně 
navazující venkovní relaxační a 
herní plochy (školní zahradu) a na-
pojení objektu na infrastrukturu.

Předpokládaná cena stavby je na 
základě odborného odhadu pro-
jektanta cca 49,1 mil. Kč včetně 
DPH, projekt je zařazen v Integro-
vaném plánu rozvoje území Jih-
lavské sídelní aglomerace (IPRÚ 
JSA), v příštím roce hodlá radnice 
předložit žádost o poskytnutí do-
tace z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). 

Jihlava podpoří zaměstnavatele, podrží 
místa ve školce dětem zaměstnanců

V současné době probíhá územ-
ní řízení. Zahájení vlastní realizace 
stavby lze předpokládat v červnu/
červenci roku 2017. Dokončení re-
alizace stavby je plánováno v srpnu 
2018. 

Více k tématu je na webových 
stránkách města v tiskových zprá-
vách

http://www.jihlava.cz/jihlava-
podpori-zamestnavatele-podrzi-
mista-ve-skolce/d-515984.  -tz-

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek (vpravo) podepsal smlouvu s obchodním ředite-
lem společnosti Bosch Diesel Ralphem Klausem Carlem o vzájemné spolupráci města 
a fi rmy Bosch Diesel v oblasti předškolního vzdělávání. Foto: archiv MMJ
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Nabízíme nejrychlejší optický internet v Jihlavě.

Ozdobili jsme naše tarify
novými rychlostmi!

netbox partner pro Jihlavu

Zákaznické centrum
Jana Masaryka 12, Jihlava,

Tel.: 567 579 111, 539 015 525
www.m-soft.czwww.netbox.cz

Internet na optice = nejvyspělejší technologie pro poskytování internetu v Jihlavě.

Internet stačí 40/10 Mb/s

80/20 Mb/s

300����Kč

Internet jede

10/10 Mb/s

200����Kč

Internet letí 75/75 Mb/s

100/100 Mb/s

350����Kč
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Nabídka majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava, Masary-

kovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje zá-
měr 

 prodat movité věci:
• nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena činí 
113.500 Kč (vč. DPH)

dále statutární město Jihlava zve-
řejňuje záměry výběrovým říze-
ním formou dražby

 pronajmout nebytové prosto-
ry:

• v domě Matky Boží 36 v Jihlavě, 
1. NP, 75,00 m2, minimální nájemné 
154.275 Kč za rok

• v domě Masarykovo nám. 9 
v Jihlavě, 3. NP, 75,85 m2, býv. advo-
kátní kancelář, minimální nájemné 
84.573 Kč za rok

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 619/6 v domě Lazebnická 19 

v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 
36,10 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 453 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena činí 673.600 Kč

• č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 
(sekce B) v Jihlavě, 2+1, v 1. NP, 
51,00 m2, energetická náročnost dle 
PENB: D, 403 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena činí 653.600 Kč

• č. 196/4 v domě Třebízského 20
v Jihlavě, 1+1, ve 3. NP, 33,49 m2, 
energetická náročnost dle PENB: F, 
858 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 613.600 Kč

• č. 1125/4 v domě Mrštíkova 15 
v Jihlavě, 2+1, 3. NP, 34,50 m2, mini-
mální kupní cena činí 511.800 Kč

• bytové jednotky v domě 
Chlumova 11 v Jihlavě: č. 1433/7 

ve 2. NP, 1+kk, 22,00 m2, energe-
tická náročnost dle PENB: E, 324 
kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 323.600 Kč, č. 1433/3 
v 1. NP, 1+1, 40,40 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 314 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena či-
ní 723.600 Kč

 prodat nemovité věci:
• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 119 

– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena či-
ní 4.005.445 Kč bez DPH

• pozemek v k.ú. Jihlava 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, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena či-
ní 5.005.445 Kč bez DPH

• pozemky v k.ú. Jihlava p.č. 2505 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je objekt k bydlení č.p. 1081 
v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 6, p.č. 
2506 - zahrada, jde o dům se třemi 
volnými, nepronajatými byty, ener-
getická náročnost dle PENB: F, 344 
kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 3.511.656 Kč bez DPH

• pozemky v k.ú. Jihlava, p.č. 2395 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je objekt k bydlení č.p. 1011 
v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 21, p.č. 
2396/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
jde o dům se sedmi volnými, nepro-
najatými byty a nebytovým prosto-
rem v přízemí domu, energetická 
náročnost dle PENB: E, 243 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena či-
ní 4.824.508 Kč bez DPH

• pozemky v k.ú. Jihlava, a to část 
pozemku p.č. 4358/1 o výměře 
1.246 m2 dle geometrického plá-
nu č. 6889-59/2016 ze dne  6. 4. 
2016 označenou jako pozemek p.č. 
4358/1 o výměře 1.165 m2, orná 
půda; způsob ochrany nemovitos-
ti • zemědělský půdní fond, poze-
mek p.č. 4358/3, zahrada, skleník, 
pařeniště; způsob ochrany nemo-
vitosti – zemědělský půdní fond, 
pozemek p.č.  4358/5, orná půda; 
způsob ochrany nemovitosti – ze-
mědělský půdní fond, pozemek 
p.č.  4358/21, orná půda; způsob 
ochrany nemovitosti – zemědělský 
půdní fond, pozemek p.č. 4358/22, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a pozemek p.č. 4359/2, zastavěná 
plocha a nádvoří s budovou bez čp/
če (včetně stávajících havarijních 
staveb) celkem o výměře 6.555 m2; 
prodej jako jeden celek za mini-
mální kupní cenu 9.800.000 Kč bez 
DPH.

Uvedené pozemky se nacháze-
jí v areálu bývalého zahradnictví 
mezi ulicemi Rantířovská a Žiž-
kova v sousedství supermaketu 
TERNO.

Termín výběrového řízení bu-
de upřesněn. Bližší informa-
ce na www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 631 (pronájem nebyto-
vých prostorů), tel. 565 592 630 
(prodej movitých věcí, prodej 
bytů a budov), tel. 565 692 640 
(prodej pozemků), příp. na Ma-
jetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vy-
hrazuje právo změnit či doplnit 
tyto záměry, příp. od nich od-
stoupit. 

Problémy s majetkem, doprava, územní 
plán a HZS – hlavní úkoly roku 2017

NJR se ptaly: Co považujete za 
nejdůležitější úkol roku 2017 pro 
politickou reprezentaci města?

ČSSD
Jednoznačně dořešit vydání ma-

jetku města Svazkem vodovodů a 
kanalizací městu Jihlavě. SVAKem 
zadržovaný majetek nám přináší ne-
jen komplikace při stavbách a rekon-
strukcích ve městě, způsobuje ci-
telné fi nanční ztráty a neumožňuje 
nám smysluplně investovat do roz-
vojových programů i obnovy vodo-
hospodářské infrastruktury.

 Vratislav Výborný,
 náměstek primátora

KSČM
Úkolů roku 2017 je řada a měly by 

hlavně splňovat potřeby občanů Jih-
lavy. Vychází z fi nančních možností 
rozpočtu, který byl zastupitelstvem 

schválen 12. prosince. 
Zastupitelé za KSČM rozpočet ne-

podpořili, zdrželi se hlasování. Dů-
vodem byl vysoký nárůst výdajů ad-
ministrativních úseků magistrátu a 
plánované přijmutí nových devíti 
pracovníků radnice.  

Mzdy tvoří jednu čtvrtinu rozpoč-
tu a proto se měly hledat i vnitřní 
rezervy magistrátu. Nic na tom ne-
mění tvrzení, že náklady na nové 
pracovníky budou uhrazeny z úspor 
vyplývajících ze zrušení jeslí, které 
byly začleněny do mateřských ško-
lek.

Přes tyto výhrady jsem přesvěd-
čen, že schválený rozpočet na rok 
2017 zajistí řádné fungování města. 
Zejména zlepšení čistoty v Jihlavě a 
to nejen při velkém jarním úklidu. 
Čištění města zejména v podzim-
ních měsících u sběru listí by mělo 
být lépe koordinováno mezi Služ-
bami města Jihlavy a Správou měst-
ských lesů. Obě městské organiza-
ce k tomu mají potřebnou vhodnou 
mechanizaci. 

Obrovským problémem Jihlavy je 
doprava. Fronty aut v dopravní špič-
ce třeba od Březinek ke křižovatce u 
City parku se dají odstranit jen ma-
sivní podporou městské hromadné 
dopravy a prodloužením obchvatu 
města od Ráje s vyústěním u Hele-
nína. Proto po vzoru Prahy budeme 
navrhovat bezplatnou městskou hro-
madnou dopravu dětí do deseti let. 

Vybudování pokračování obchva-
tu by měl být hlavním cílem jihlav-
ských krajských zastupitelů. Bohužel 
Jihlavu čeká oprava velkého Brněn-
ského mostu s vyloučením provozu 
pravděpodobně v roce 2018. Je pro-
to nutné v příštím roce opravit mos-
ty v Brněnské ulici k ZOO a zodpo-
vědně připravit objízdné trasy. 

Velmi bych si přál v příštím roce i 
provedení světelné signalizace na 
křižovatce ulic Žižkova, Rantířovská, 
která se již projektuje, i zpevnění při-
lehlého parkoviště na místě zbou-
rané Havaje. Věřím, že se zrealizuje 
výměna dlažby za asfaltový povrch 
v ulici Telečské k Pístovu. Pokud se 

týká oprav chodníků mají být prove-
deny na Březinkách, Za Prachárnou, 
Na Stoupách, U Mincovny, Farní, 
Nad Plovárnou. 

Nemusím snad ani uvádět, že po-
važuji tyto opravy chodníků za ne-
dostatečné. Oceňuji, že by měly být 
další přechody pro chodce světelně 
označeny. Určených dvacet řádků 
textu mně neumožňuje, abych se vě-
noval dalším problémům města. 

A tak na závěr k úkolům roku 2017 
bych chtěl vyjádřit přání, aby jihlav-
ské zastupitelstvo respektovalo své 
vlastní usnesení k rekonstrukci Ho-
ráckého zimního stadionu s využi-
tím platného stavebního povolení. A 
už konečně po dalším prosincovém 
oddálení v únoru 2017 rozhodlo.

Děkuji všem čtenářům těchto 
mých řádků za pozornost a dovo-
luji si Vám občanům Jihlavy popřát 
mnoho zdraví a štěstí v novém roce 
2017.

 Pavel Šlechtický,
zastupitel města Jihlavy za KSČM 

Havířská 21

U Mincovny 6

U Mincovny 8
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava si slabší období vybrali v 
listopadu. 

Prosincové zápasy svěřenci trené-
rů Petra Vlka a Františka Zemana 
odehráli velice dobře a do tabulky 
si připsali z jedenadvaceti možných 
bodů hned šestnáct.

Dukla odehrála v prosinci do uzá-
věrky vydání Novin Jihlavské rad-
nice (23. prosince) celkem sedm 
zápasů. Z toho čtyřikrát vyhrála, 
dvakrát vyhrála po prodloužení a 
pouze jednou odešla z ledu poraže-
na.

V tabulce druhé nejvyšší české 
hokejové soutěže patří jihlavským 
hokejistům po odehrání pětatřiceti 
kol druhé místo, když na vedoucí 
Motor České Budějovice ztrácí pět 
bodů.

K prvnímu prosincovému zápa-
su zajížděla Dukla 3. prosince do 
Havířova, kde po boji vyhrála 0:1 
(0:1, 0:0, 0:0). Hosté se prosadi-
li již v 7. minutě utkání, ale to ještě 
nikdo netušil, že se bude jednat o 
jedinou branku zápasu. Domácí se 
sice mocně snažili o vstřelení gólu, 
ale brankář Dukly Svoboda byl pro-
ti a do statistik si připsal druhou vy-
chytanou nulu v sezoně.

O dva dny později hostila Dukla 
na domácím ledě celek Rytíři Klad-
no a zvítězila 4:3 (3:1, 0:1, 1:1). 
Zápas dvou kvalitních celků z hor-

ních pater tabulky začali lépe hos-
té, kteří se ujali vedení, ale domácí 
do konce třetiny vstřelili tři góly a 
vedli o dvě branky. Kladno poté ve 
druhé části snížilo a ve třetí třetině 
dokonce vyrovnalo. Jenže poslední 
slovo měla Dukla, která o zisku tří 
bodů rozhodla v 57. minutě.

O další dva dny zajížděla Dukla na 
led Slavie Praha a do tabulky si při-
psala další vítězství a to 2:5 (2:2, 
0:1, 0:2). Hosté šli velice rychle 
do dvoubrankového vedení, ale ke 
konci první části domácí slepený-
mi góly vyrovnali. V dalším průbě-
hu hry však byla Dukla jednoznač-
ně lepším celkem, vstřelila další tři 
góly a připsala si na své konto další 
výhru proti silnému soupeři.

V sobotu 10. prosince Dukla se-
hrála na domácím ledě duel s Lito-
měřicemi a vyhrála až po prodlou-
žení fotbalovým výsledkem 2:1 
(0:0, 0:1, 1:0 – 1:0). Hosté hráli 
velice dobře a ve druhé třetině se 
ujali vedení. Domácí nemohli dát 
gól a podařilo se jim to až na po-
slední chvíli – přesně deset vteřin 
před koncem třetí periody. V pro-
dloužení se potom trefi l nejlepší 
obránce ligy v kanadském bodování 
Jiří Říha a zajistil tak Dukle druhý 
bod.

Následovalo domácí derby Vy-
sočiny s Třebíčí. A protože derby 
nemá favorita, radovali se z výhry 

Prosinec vyšel Dukle na jedničku

ANATOLIJ PROTASENJA (ve žlutém) – odchovanec jihlavského hokeje přišel 
zpět do Dukly v průběhu letošní sezony a ve čtyřiadvaceti zápasech stihl nastřílet 
dvanáct gólů.  Foto: Vladimír Šťastný

1:3 (0:1, 1:1, 0:1) hosté. Třebíč 
dala první gól ke konci úvodní třeti-
ny a krátce po zahájení druhé perio-
dy přidala ve dvojnásobné přesilov-
ce další branku. Domácí sice snížili, 
ale ve třetí části vyšlo hostům jedno 
přečíslení a přidali třetí gól. 

Následovalo utkání v Mostě, kde 
Dukla vyhrála 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). 
Hosté drželi dvoubrankový náskok 
až do 47. minuty, kdy domácí snížili 
a měli poté i další šance. Dukla roz-
hodla o plném bodovém zisku až v 
poslední minutě, kdy se do prázdné 

klece trefi l Skořepa.
Zatím poslední prosincový zápas 

sehrála Dukla 19. prosince v Čes-
kých Budějovicích. Jednalo se o do-
hrávku 2. kola. Dukla zvítězila po 
prodloužení 2:3 (0:1, 0:1, 2:0 – 
0:1). Skóre otevřeli hosté v úvodní 
periodě z trestného střílení a druhý 
gól přidali ve druhé části, kdy ujel 
ve dvojnásobném oslabení Čachot-
ský. Domácím vyšel konec třetí tře-
tiny, kdy v rozmezí dvou minut vy-
rovnali. Bod navíc získal pro Duklu 
v prodloužení Jergl. -vš-

I když udělali za podzimem vítěznou 
tečku v podobě triumfu nad Liber-
cem, nebudou fotbalisté FC Vyso-
čina vzpomínat na první polovinu 
letošního ročníku v dobrém. Zisk 
třinácti bodů v šestnácti kolech je 
totiž jejich historickým prvoligovým 
minimem.

Zimní přestávku proto Jihlavané 
stráví na předposledním patnáctém 
místě tabulky ePojisteni.cz ligy. Ve-
dení klubu logicky není spokojeno. 
„Představy nebyly naplněny. Naše pod-
zimní účinkování v lize představuje bo-
dový propadák,“ mračil se ředitel FC 
Vysočina Zdeněk Tulis.

Jeho podřízení vyhráli pouze dva-
krát, v domácím prostředí nad Mla-
dou Boleslaví (2:1) a zmíněným 

Libercem (1:0). V sedmi utkáních 
brali bod za remízu a stejný počet 
jich prohráli. Změna na postu hlav-
ního kouče, kde Michal Bílek vystří-
dal jmenovce Hippa, pomohla (tým 
uhrál pod Bílkem jedenáct bodů), 
ale výraznější obrat k lepšímu nena-
stal.

Před startem ročníku se přitom 
Jihlava „chlubila“ nejlépe poskláda-
ným kádrem v posledních letech. 
„Pořád jsem přesvědčen, že máme dob-
ré mužstvo, které nepatří na stávající 
tabulkovou pozici, a kvalitní realizační 
tým. Přesto podrobíme kádr důkladné 
analýze a zvážíme, kde nás tlačí bota,“ 
naznačil Tulis, že ke změnám na 
soupisce dojde, ale nebude to žádný 
„velký třesk“.  -cio--

Tabulka po podzimu
1. Plzeň  15 11 3 1 26:9 36
2. Slavia 16 10 5 1 30:12 35
3. Sparta 16 9 5 2 30:13 32
4. Zlín  16 9 4 3 27:18 31
5. Ml. Boleslav 16 8 4 4 28:18 28
6. Teplice 16 6 4 6 18:15 22
7. Karviná 16 6 3 7 22:26 21
8. Slovácko 16 4 6 6 20:25 18
9. Bohemians 15 5 3 7 15:22 18
10. Jablonec 15 4 5 6 23:25 17
11. Dukla 16 4 4 8 21:22 16
12. Hr. Králové 15 5 1 9  17:16 16
13. Liberec 16 3 6 7 11:17 15
14. Brno 16 2 9 5 19:28 15
15. Jihlava 16 2 7 7 11:23 13
16. Příbram 16 2 3 11 12:31   9 

Podzim fotbalistům 
vůbec nevyšel
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Výstavy

do 7. 1.  
Petr Poltavec: TMA A SVĚTLO 

V NÁS
Výstava obrazů. 
Knihkupectví a čajovna 

Kuba&Pařízek, Masarykovo náměs-
tí 21

do 8. 1.
ZUZANA KIEFEROVÁ: OBY-

VATELÉ POSVÁTNÝCH HOR
Obrazy inspirované cestami po 

posvátných pohořích Číny.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 8. 1.       
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Výstava pověstí doplněná o řadu 

pohanských i křesťanských pověr a 
zvyků – připravilo soukromé kultur-
ní zařízení Čechova stodola z Buko-
vé u Příbrami.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 9. 1.  
„BÍLÁ“ 
Vánoční výstava žáků Základní 

umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 22. 1.
X: ČESTMÍR KA FKA 
Výstava děl jednoho z nejvýraz-

nějších umělců poválečné generace, 
rodáka z Jihlavy, který ve svém díle 
propojil vliv konstruktivismu a sur-
realismu.

OGV I, Komenského 10

do 22. 1. 
IGLOO 3: Tabula rasa
Zvuková instalace využívající akus-

tické vlastnosti porcelánových rezo-
nantních destiček.

OGV I, zvuková galerie IGLOO, 
Komenského 10

do 22. 1. 
MEDIUM LOCI
Putovní projekt studentů ateliéru 

Fotografi e Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem.

OGV I, Galerie Alternativa, 
Komenského 10

do 29. 1.  
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2016 
XIII. ročník tradiční fotografi cké 

soutěže, tentokrát na téma Naši ope-
řenci.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 29. 1. 
VÁCLAV RA BAS A MÝTUS 

HNĚDÉ
Rabasova tvorba z hlediska malíř-

ských kvalit: způsobu reprezentace 
hmoty, tahu štětcem, hnětení barev, 
modelování reliéfu. 

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 5. 2.
KDO SI HRA JE, OVLÁDÁ
Výstava vytvořená Slováckým 

muzeem v Uherském Hradišti ve 
spolupráci s fi rmou Astra, spol. s r. o. 
představuje v současnosti nejdoko-
nalejší modely na dálkové ovládání.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 5. 2.  
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
Výstava úsměvných majolikových 

plastik – průřez tvorbou Vladimíra 
Groše z posledních let.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 20. 2.  
PŘEHLÍDKA AUTORŮ GALE-

RIE 
Prezentovány obrazy a grafika 

následujících autorů:
Bohumil Krátký, Aleš Knotek, 

Oldřich Kulhánek, Jiří Samek, 
Josef Saska, Vladimír Suchánek, 
Emilie Tomanová, Šárka Trčková, 
Irena Wagnerová

Výstavu je možné shlédnout v 
pondělí a úterý od 15.00 do 17.00 
hodin a kdykoliv po předběžné 
telefonické domluvě.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24 

od března 2016 
ZE SBÍREK… stálá expozice 

OGV
Výstava představuje výběr toho 

nejlepšího z bohatého sbírkového 
fondu OGV. Expozici pravidelně 
obohacuje dílo měsíce. 

OGV II, Masarykovo náměstí 24

leden 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z regi-

onálních tištěných a elektronic-
kých médií publikovaných v roce 
2016 „Region Press Foto 2016“ 
Syndikátu novinářů na Vysočině.

Ve foyer, 2. a 3. patře budovy B 
Krajského úřadu Kraje Vysočina 
bude k vidění během měsíce ledna.

leden 
Ing. Stanislav Vorálek: PTAČÍ 

SVĚT 
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

leden 
DNK – foyer a Violka: BARVÍ-

NEK - výtvarné práce dětí

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 
54

leden 
Ladislav Kucharský: NEJEN 

MORAVSKÉ TOSKÁNSKO
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

leden 
Juliana Jirousová: SVATÉ 

OBRÁZKY
Trifoil, minigalerie, Husova 10

1. – 31. 1. 
„KDYŽ SE CHCE…“
Ivana Gálová – kresby.
Bez obav, Výtvarná dílna a pro-

dejní galerie Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava, Husova 16

1. - 31. 1. 
ČERNOBÍLÉ DIALOGY
Výstava portrétů klientů Denní-

ho a týdenního stacionáře Jihlava. 
Fotografoval Karel Matula ve 

spolupráci se Stanislavou Neu-
bauerovou.

Royal Café, Havlíčkova 30

6. 1. – 25. 2. 
OLDŘICH BLAŽÍČEK - 

MALÍŘ RADOSTI
Výstava k příležitosti 130. výro-

čí narození uznávaného malíře z 
Vysočiny představující průřez tvor-
bou ze soukromých sbírek, sbírek 
Horácké galerie v Novém Městě n. 
Moravě, Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě a Českého muzea hudby 
včetně dosud nevystavených děl. 

Vernisáž 5. 1. v 17 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

10. 1. – 19. 2.  
VODA V PROMĚNÁCH
Fotografie Aleny Slavingerové. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55

26. 1. - 16. 4. 
JINÝ ŽIVOT MOMENTKY
Výstava se zabývá vztahem foto-

grafické předlohy a interpretační-
mi možnostmi jazyka malby.

OGV I, Komenského 10

26. 1. - 26. 2.  
LUCIE MIČÍKOVÁ, MARTIN 

ZVĚŘINA
Nenápadná hra nejen s materiály, 

ale také s oslovením diváka.
Galerie Alternativa, Komenské-

ho 10

26. 1. – 12. 3.  
MECHOROSTY – LATIMÉ-

RIE MEZI ROSTLINAMI
Výstava připravená ve spoluprá-

ci s Vlastivědným muzeem v Olo-
mouci.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

Městská knihovna 
Jihlava, Hluboká 1

12. 1. v 17.00 
ZIMNÍ VITALITA
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou.
Vstupné 70,-

19. 1. v 17.00 
RODIČE A DĚTI
Přednáška Lenky Losertové o vzta-

zích rodičů a dětí.
Vstupné 60,-

26. 1. v 17.00 
AUSTRÁLIE
Ze Sydney do Rudého středu.
Přednáška cestovatelů Lenky a Vác-

lava Špillarových.

30. 1. v 17.00 
ŽIVOT V JAPONSKU
Běžný život, zvyky, reálie, historie 

česko-japonských vztahů a českých
stop v Japonsku, kultura, mentalita 

Japonců, náboženství, vzdělávací
systém, hudební život a mnoho 

dalších témat očima jihlavského 
rodáka, hudebního skladatele a kon-
certního umělce Daniela Forró.

  
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

16. 1. v 15.00 
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé 10+

30. 1. v 15.30 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO
aneb Sněhohrátky v knihovně, 

kapacita 15 dětí (lze rezervovat).

Divadla

Horácké divadlo 
Jihlava, Komenského 22 

VELKÁ SCÉNA

4. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela
muzikál
Stejně jako ve slavném fi lmu se i 

na jevišti setkáme s detektivem Nic-
kem Carterem, Komisařem Ledvi-
nou, Rupertem von Kratzmar a Kvě-
tuškou. Nicméně v našem muzikálu 
bude možná všechno trochu jinak.

D/2

5. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
U/3

6. 1. v 17.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela  
mimo předplatné

7. 1. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské
komedie
Svět reálných lidských vztahů vidě-

ný typickým pohledem Woody Alle-
na. Hra, která s nadhledem vyprá-
ví o lásce, sexu, vášni a nevěře… S 
úsměvem a nadsázkou nahlíží Woo-
dy Allen v této komedii naše citová 
dobrodružství. 

mimo předplatné 

8. 1. v 15.00 
Jan Drda: Dalskabáty hříšná ves
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Ještě se dnes někdo bojí čertů? Ve 
vesnici Dalskabáty již vůbec nikdo! 
Proto je tam nutné rozpoutat peklo! 
Klasická pohádka v novém kabátu. 
Jihočeské Malé divadlo

mimo předplatné 

11. 1. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách
rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven. 

Odpolední představení začínáme 
hrát před divadlem, dopolední ve 
foyer.  

mimo předplatné

12. 1. v 19.00 
Klaus Mann: Mefi sto
DIVADLO J. K. TYLA
Proč zůstat slušným člověkem? 

Není smysluplnější prodat svou 
duši?

DJKT Plzeň        
X/3

13. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
C/2

14. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi
dramatizace románové kroniky
Na pozadí zvyků, svátků a tradic 

prožívají obyvatelé vesničky Hab-
růvka své dojemné, komické i kru-
té osudy. Když do harmonie pří-
rodního koloběhu vstoupí lidské 
vášně, slabosti a touhy, mění se 
zdánlivě poklidná vesnice v dějiště 
velkého dramatu lásky a zrady, nadě-
je a odpuštění. Touto nesmrtelnou 
mozaikou lidských osudů se vracíme 
ke kořenům, tradicím a řádu fungo-
vání lidského společenství.

E/3

17. 1. v 17.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
Š/3

18. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
O/2

20. 1. v 19.00 
MYSTERIUM ČASU
Pražský komorní balet
Tři baletní inscenace:  
Teď2 /20 min/, Chvilka POEzie 

/20 min/, Mysterium času /30 min/ 
mimo předplatné 

21. 1. v 16.00 
Pohádkové čtení na schodech
VIETNAMSKÉ POHÁDKY 

 
mimo předplatné

21. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
G/2

24. 1. v 19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splaše-
né nůžky pracuje svérázný a zábav-
ný personál. Když se najednou v 

poschodí nad kadeřnictvím stane 
vražda, jedinými opravdu nestranný-
mi pozorovateli a svědky jsou diváci 
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha. 

mimo předplatné 

25. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
KV/2

26. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
L/3

27. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
R/3

28. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
B/2

30. 1. v 19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předplatné 

31. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
H/3

MALÁ SCÉNA

10. 1. v 9.00 a 10.30
J.Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví  pří-
běhy   o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  
koupil  šoféra, O Plivníkovi, O prin-
cezně, která se nesmála nebo pohád-
ku Účetní a víla. 

mimo předplatné 

20. 1. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
nevhodné do 15 let
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla.
mimo předplatné 

DIVADELNÍ KLUB HDJ

16. 1. v 19.30 
Jazzový večer:
THE NEW TRIO MUH, kte-

ré tvoří vynikající italský pianista 
Roberto Magris, jeden z nejlepších 
evropských kontrabasistů Franti-
šek Uhlíř a česká bubenická legenda 
Jaromír Helešic. 

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – 

Horní Kosov

14. 1. v 10.00 
HRÁTKY S JEŽKEM 
Písničkové a soutěžní představení.

21. 1. v 10.00 
POHÁDKY TAK TROCHU NA 

DRA KA 
Písničky z pohádek a pohádka.    

28. 1. v 10.00 
Maškarní KA RNEVAL

Pro děti a dospěláky taky.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

12. 1. v 19.00 
ALTAJ – velehory v srdci Sibiře
Digitální diashow Martina Loewa.

Dům kultury
Tolstého 2

17. 1. v 19.00 
Edward Taylor: VZTAHY NA 

ÚROVNI
Divadelní společnost HÁTA - záru-

ka dobré zábavy!
Vztahy na úrovni je velmi svižná 

moderní komedie ze zákulisí vyso-
ké politiky, která nevynechává ani 
milostný život mužů sedících na vliv-
ných křeslech v Evropské obchodní 
komisi. 

22. 1. v 19.00 
NOVOROČNÍ GALAKON-

CERT
Na programu budou slavná díla 

Johanna Strausse ml., operní árie, 
dueta a předehry, hudba fi lmová i 
muzikálová.

Účinkují: Filharmonie G. Mahlera 
Jihlava, Jiří Jakeš - dirigent, Mirosla-
va Časarová - soprán, Bohdan Petro-
vič - baryton, sólisté fi lharmonie.

Vstupné: 250 Kč a 200 Kč, na kon-
cert platí předplatné „A“, předprodej 
vstupenek zajišťuje DKO Jihlava. 

DIOD
Tyršova 12

4. 1. v 19.30 
ORLANDO
Divadlo Masopust (Praha)
Fantaskní biografi e mladého šlech-

tice, román převedený do formy 
sytě scénické hostiny. Jako předkrm 
Orlandův milostný vztah s královnou 
Alžbětou, hlavním chodem je hledání 
naplněného života v průběhu několi-
ka století a chuťovou tečkou se stáva-
jí dostihy v sarkasmu a sebeironii na 
genderově nekorektní téma… 

Režie: Anna Petrželková 
Hrají: Anežka Kubátová, Miloslav 

König, Tomáš Dianiška, Martina 
Krátká, Ivana Šolcová Námět: Virgi-
na Woolfová, Lenka Langronová Pře-
klad: Kateřina Hilská Adaptace: Tere-
za Marečková, Anna Petrželková

Dramaturgie: Tereza Marečková 
Scéna a kostýmy: Hana Knotková 
Hudba: Jakub Kudláč Délka před-
stavení: 90 minut

Vstup 280/200 Kč.

7. 1. v 19.30 
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární 

komedie o divadle, lásce a fi lmech, 
které si všichni natáčíme, aniž by-
chom se na ně chtěli dívat. Pokud 
chcete zažít něco výjimečného, 
musíte si to vymyslet, napsat, zor-
ganizovat, narežírovat, nazkoušet a 
zahrát. Nebo se přijďte podívat, jak 

to promítáme my.
Hrají: Adéla Grossmannová, Mar-

kéta Holoubková, Martin Káca 
Kacafírek, Markéta Ketnerová, Mar-
tin Skřítek Kolář, Michal Šaman 
Kouba, Kamila Koubová, Karolí-
na Koubová, Markéta Sokolová, Jiří 
Šalomoun, Pavel Štěpán, Jiří Varha-
ník a Jakub Vyvážil Scénář a režie: 
Martin Skřítek Kolář Představení je 
přístupné od 15 let.

Vstup 100/80 Kč.

11. 1. v 19.30 
GUIDE
Věra Ondrašiková and company 

(Praha)
Co se stane, když se spojí moder-

ní tanec a moderní světelné techno-
logie? Představení Guide vzniklo v 
dílně choreografk y Věry Ondrašíko-
vé, která má za sebou řadu oceňova-
ných inscenací a ve spolupráci s Da-
nem Gergorem, který je jedním ze tří 
zakladatelů pražského festivalu světla 
Signal a dlouhodobě se věnuje video-
mappingu a světelným inscenacím. 

Světlo je v inscenaci využíváno 
místo kulis a působivě vytváří obraz 
utopického světa a podtrhuje silnou 
atmosféru celého představení.

Vstup 160/80 Kč.

13. 1. ve 20.20 
PECHAKUCHA NIGHT JIH-

LAVA VOL. 4
Další sada prezentujících, další 

nevšední zážitky ve formátu 20×20. 
První ročník projektu PechaKu-
cha Night Jihlava se uzavře v den, 
kdy se někteří lidé skoro bojí vyjít 
na ulici. Pátek třináctého je symbo-
lem obav, předsudků, tmářství nebo 
pro někoho hororového žánru. Je to 
symbol vyšší moci, která nás přesa-
huje a může za naše nezdary nebo 
naopak úspěchy. 

Pojďme tomu všemu čelit společ-
ně. Pojďme dokázat, že pátek tři-
náctého může být den, jako každý 
jiný. Nebo snad ne? Čeká vás opět 
10 vystupujících z nejrůznějších 
oblastí lidské činnosti. Perfektní 
bar a tentokrát trochu míň eklektic-
ký DJ, abychom to všechno mohli 
společně probrat.

Vstup 100/120 na místě.

21. 1. v 19.30 
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo. Vstup 100/80 

Kč.

24. 1. –  25. 1. od 16.00 – 22.00 
EKOTOPFILM TOUR

Festival fi lmů o přírodě poprvé v 
Jihlavě. 

Ty nejlepší fi lmy o životním pro-
středí z celého světa přiváží ve 
dnech 24. a 25. ledna do DIODu v 
Jihlavě festival Ekotopfi lm. Filmový 
program, složený z vítězných fi lmů 
festivalové soutěže, startuje oba dny 
v 16.00 a promítá se až do 22h. 

 V úterý na návštěvníky od 18.00 
čeká i exkluzivní přednáška kouče a 
bývalého prezidenta Microsoft  Euro-
pe Jana Mühlfeita, na které pomůže 
odemknout dětský potenciál. Veške-
rý program festivalu je zdarma.

1. 2.   
PĚŠKY MEZI BUDHISTY A 

KOMUNISTY
Ladislav Zibura, cestovatelský 

stand-up.
Vstup 140/120 Kč.
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ZUŠ Jihlava, 
Masarykovo náměstí 16

6. 1. v 16.30 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT na 

podporu tříkrálové sbírky pro Cha-
ritu ČR

Kostel sv. Jakuba Většího.

18. 1. v 18.00 
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK  MLA-

DÝCH KLAVÍRISTŮ 
Hala ZUŠ. 

24. 1. v 18.00 
KLAVÍRNÍ KONCERT Rena-

ty a Milana Bialasových, profesorů 
Brněnské konzervatoře. 

Koncertní sál ZUŠ.

25. 1. v 18.00 
HUDEBNÍ VEČER 
Hala ZUŠ.

Senior Point 
Palackého 26 

12. 1. v 16.00 
ZDRA VOTNÍ CVIČENÍ PRO 

SENIORY 
Mgr. Pavla Erbenová, PhD., 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování.

16. 1. ve 13.00
ALZHEIMER PORA DNA 

VYSOČINA 
Mgr. Marcela Rýpalová, 
Senior Point, Palackého 26, Jihlava 

– pouze na objednání.

23. 1. ve 14.30 
CVIČENÍ PRO SENIORY 

aneb… aby tělo nebolelo 
RNDr. Jitka Macháčková, 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování.

25. 1. ve 14.00 
BEZPEČNOST V INTERNE-

TOVÉM PROSTŘEDÍ
Bc. Veronika Vošická Buráňová, 
Krajský úřad, Žižkova 57 

31. 1. v 10.00 
KREATIVNÍ DÍLNY PRO SENI-

ORY  
Senior Point, Palackého 26. Prosí-

me o přihlašování.

Family Point
Palackého 26 

17. 1. v 15.30 
TANEČKY S RA DKOU 
(pro děti 2,5-6 let) – děti se učí 

základům tanečního pohybu s říkad-
ly, Radka Marschalová, 

SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 
Prosíme o přihlašování dětí.

18. 1. v 10.00 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílny pro předškolní a 

mladší děti, Kamila Nikodemová, 
Family Point, Palackého 26, Jihlava. 
Prosíme o přihlašování dětí.

20. 1. v 16.00 
DANCE FITNESS 

Nejen pro maminky, Jiří Bánovský 
a Kamila Bánovská Růžičková z TŠ 
AURA , 

SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava.

Zoo Jihlava, 
Březinovy sady 10

5. 1. v 17.00 
Klubový večer: Jan Blažíček - 

ŽIL JSEM V KA MBODŽI 
Unikátní pohled a vyprávění Jana 

Blažíčka, který zde několik let žil a 
oženil se. 

Zoo Jihlava, centrum Podpo-
VRCH.

FILM

Kino Dukla
  
2. a 15. 1. v 15.00, 7. 1. 14.45, 13. 

1. v 16.00, 21. a 29. 1. v 15.30
Anděl páně 2
Pohádka / ČR / 90min / 100,-
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Tro-

jan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna 
Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek 
Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška 

2. 1. v 17.00, 8. 1. 14.00, 28. 1. 
v 15.30

Zpívej
Animovaná komedie / USA / 

110min / dabing / 130,- (děti 110,-)
Režie: G. Jennings

2. 1. v 19.30
Mistr
Drama, psychologický / USA / 

131min / titulky / FK / 70,-
Režie: P. T. Anderson/ Hrají:  

Joaquin Phoenix, Philip Seymour 
Hoff man, Amy Adams

4. 1. v 17.00, 10. a 16. 1. ve 20.00
Collateral Beauty: Druhá šance
Drama / USA / 97min / titulky / 

110,-
Režie: D. Frankel/ Hrají: Will Smi-

th, Kate Winslet, Keira Knightley, 
Helen Mirren, Edward Norton

2. 1. v 17.30, 23. 1. ve 20.00
Špinavej kšeft 
Krimi komedie / Francie / 100min 

/titulky / 110,-
Režie: P. Chaumeil/ Hrají: Romain 

Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, 
Charlie Dupont

3. 1. v 19.30, 9. 1. ve 20.00, 16. 1. 
v 17.30

V pasti
Drama, thriller / Francie, USA / 

91min / titulky / 110,-
Režie: F. Blackburn / Hrají: Naomi 

Watt s, Jacob Tremblay, Oliver Platt , 
David Cubitt 

3., 4. 7. 1. ve 20.00, 25. 1. v 19.30
Assassin’s Creed
Akční, dobrodružný / USA / 

102min / titulky / 120,- / 12+
Režie: J. Kurzel / Hrají: Micha-

el Fassbender, Marion Cotillard, 
Jeremy Irons, Brendan Gleeson

2. 1. v 20.00
Inkarnace
Horor / USA / 86min / titulky / 

110,- / 15+
Režie: B. Peyton/ Hrají: Carice 

van Houten, Aaron Eckhart, David 
Mazouz, Matt  Nable

2. 1. v 15.30, 11. 1. v 17.00
Červená želva
Animovaný fi lm / Francie / 80min 

/ beze slov / 80,-
Režie: M. Dudok de Wit

3. a 4. 1. v 17.30, 8. a 30. 1. 
v 17.00, 22. 1. v 19.30

Manžel na hodinu
Komedie / ČR / 105min / 120,- 

(od 8. 1. 110,-)
Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek 

Polívka, David Novotný, David 
Matásek, Lukáš Latinák

4. a 10. 1. v 19.30, 6. a 20. 1. 
v 17.00

Rogue One: Star Wars Story
Sci-fi  / USA / dabing, titulky / 

130,- (od 10. 1. 120,-)
Režie: G. Edwards/ Hrají: Felicity 

Jones, Diego Luna, Ben Mendelso-
hn, Donnie Yen

7. 1. v 15.00, 13. 1. v 16.30, 25. 1. 
v 15.30

Fantastická zvířata a kde je najít
Dobrodružný, fantasy / USA, Vel-

ká Británie / 133min / titulky / 90,- 
Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie 

Redmayne, Colin Farrell, Ron Perl-
man, Katherine Waterston

3. 1. v 17.00
Normální autistický fi lm
Dokumentární / ČR / 90min / 

80,-
Režie: M. Janek

5., 6., 12. a 14. 1. v 17.30, 7. a 22. 
1. v 17.00

La La Land
Komedie, muzikál / USA / 127min 

/ PREMIÉRA  / titulky / 120,-
Režie: D. Chazelle/ Hrají: 

Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. 
Simmons, John Legend

5., 10. a 14. 1. v 17.00, 7. 1. 
v 17.30, 8. 1. v 19.30, 22. 1. v 18.00

Velká čínská zeď
Dobrodružný, fantasy / USA, Čí-

na / 94min / PREMIÉRA  / titulky, 
dabing, 2D, 3D / 120,- (3D 150,-) / 
12+

Režie: Č. Yimou/ Hrají: Matt  
Damon, Pedro Pascal, Willem 
Dafoe, Tian Jing

5., 6. a 11. 1. ve 20.00, 7., 14. a 
15. 1. v 19.30, 21. 1. v 17.00, 31. 1. 
v 17.30

Pasažéři
Sci-fi , dobrodružný / USA / 

116min / titulky 2D, 3D / 120,- (3D 
140,-) / 12+

Režie: M. Tyldum/ Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Chris Pratt , Michael 
Sheen, Laurence Fishburne

5. a 6. 1. v 19.30, 18. 1. v 17.00
Paterson
Drama / USA / 118min / PREMI-

ÉRA  / titulky / 100,- / 12+
Režie: J. Jarmusch / Hrají: Adam 

Driver, Golshift eh Farahani 

8. 1. ve 20.00
Underworld: Krvavé války

Akční, horor / USA / 92min / 
titulky / 100,- / 15+

Režie: A. Foerster/ Hrají: Kate 
Beckinsale, Th eo James, Lara Pulver, 
Tobias Menzies

8. 1. v 16.00
Takové jsou všechny (Cosi Fan 

Tutt e)
Záznam MET (Metropolitní opera 

v New Yorku) / 182min / titulky / 
300,- (senioři a studenti 250,-)

Dirigent: J. Levine / Režie: L. 
Koenig / Hrají: Danielle de Niese, 
Isabel Leonard, Matt hew Polenzani

12. a 14. 1. ve 20.00, 13. 1. 
v 19.30, 15. 1. v 17.00, 20. a 21. 1. 
v 17.30

Všechno nebo nic
Romantický / ČR / PREMIÉRA  / 

120,-
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Táňa 

Pauhofová, Klára Issová, Ondřej 
Sokol, Zuzana Kronerová, Luděk 
Sobota, Jan Budař

12. 1. v 19.30, 15. 1. v 17.30, 18. 
1. ve 20.00

Pod rouškou noci
Krimi, drama / USA / 129min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,-
Režie: B. Affl  eck/ Hrají: Zoe Sal-

dana, Elle Fanning, Sienna Miller, 
Ben Affl  eck

12. 1. v 17.00, 25. 1. ve 20.00
Mlha v srpnu
Drama, histprický / Německo, Švý-

carsko / 126min / titulky / 100,-
Režie: K. Wessel/ Hrají: Ivo 

Pietzcker, Sebastian Koch, Th omas 
Schubert

9. a 23. 1. v 17.30
Zničeni láskou
Drama / Francie, Belgie / 110min 

/ dabing / 110,-. 
Režie: P. Godeau / Hrají: Guillau-

me Gallienne, Adèle Exarchopoulos, 
Stéphanie Cléau

10. 1. v 17.30, 19. 1. v 19.30
Snowden
Drama / USA, Německo / 134min 

/ titulky / 90,- / 12+
Režie: O. Stone/ Hrají: Joseph 

Gordon-Levitt , Shailene Woodley, 
Melissa Leo

11. 1. v 17.30
Dítě Bridget Jonesové
Komedie / Velká Británie / 

123min / titulky, dabing / 100,- 
Režie: S. Maguire/ Hrají: Renée 

Zellweger, Colin Firth, Patrick Dem-
psey, Jim Broadbent

13. 1. v 18.00
Rammstein: Dokument Ramms-

tein in Amerika + Koncert z Madi-
son Square Garden

Dokument, koncert / Německo / 
dokument 122min; přestávka; kon-
cert 101min / dokument titulky; 
koncert v originálním znění / 160,- 
(za celý večer)

14. 1. v 15.00
Odvážná Vaiana: Legenda o kon-

ci světa
Animovaný, dobrodružný / USA / 

114min / dabing / 90,-
Režie: R. Clemens a J. Musker 

14. 1. v 15.30
Lichožrouti
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Animovaný / ČR / 83min / 90,- 
Režie: G. Miklínová

15. 1. v 15.30
Trollové
Animovaný / USA / 92min / 

dabing / 110,- (děti 90,-)
Režie: M. Mitchell, W. Dohrn

15. 1. ve 20.00, 23. 1. v 17.00
Anthropoid
Historický, thriller / Velká Británie, 

ČR / 121min / 90,- / 12+ 
Režie: S. Ellis/ Hrají: Jamie Dor-

nan, Cillian Murphy, Anna Geislero-
vá, Charlott e Le Bon, Alena Mihulo-
vá

16. 1. v 17.00, 25. 1. ve 14.30
Pohádky pro Emu
Komedie, romantický / ČR / 

112min / 90,- 
Režie: R. Havlík / Hrají: Anna 

Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema 
Švábenská, Vilma Cibulková, Anna 
Polívková 

16. 1. v 19.30
Miluj mě, jestli to dokážeš
Dokument / ČR / 63min / FK / 

90,- / 15+
Režie: D. Smržová / Účinku-

jí: Tomáš Pik, Tomáš Baxa, Adam 
Musil, Vladana Augstenová

18. 1. v 17.30, 24. 1. ve 20.00
Bezva ženská na krku
Komedie / ČR / 97min / 100,- 
Režie: T. Hoff man/ Hrají: Petra 

Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miro-
slav Táborský, Jiří Langmajer

19. 1. v 17.00, 25. 1. v 18.00
Pirko
Drama / ČR / 92min / PREMIÉ-

RA  / 110,-
Režie: L. a P. Klein Svoboda/ Hra-

jí: Dominika Zeleníková, Tibor Kot-
lár, Martin Finger, Boleslav Polívka

19. 1. v 17.30, 31. 1. ve 20.00
Strnadovi
Časosběrný dokument / ČR / 

102min / PREMIÉRA  / 100,-
Režie: H. Třeštíková

19., 20., 21. a 30. 1. ve 20.00, 
25. 1. v 17.00

xXx: Návrat Xandera Cage
Akční, komedie / USA / 105min / 

PREMIÉRA  / titulky 2D, 3D / 120,- 
(3D 150,-) / 12+

Režie: D. J. Caruso/ Hrají: Vin 
Diesel, Samuel L. Jackson, Nina 
Dobrev, Ruby Rose

20. 1. v 19.30, 24. 1. v 17.30
Proč právě on?
Komedie / USA / titulky / 120,-
Režie: J. Hamburg / Hrají: James 

Franco, Bryan Cranston, Zoey 
Deutch

21. a 28. 1. v 15.00, 22. 1. v 16.00
Ozzy
Animovaný / Španělsko / 91min / 

dabing / 110,-
Režie: A. Rodriguez, N. La Casa

21. 1. v 19.30, 22. 1. ve 20.00
Rozpolcený
Th riller / USA / 116min / titulky 

/ 120,- / 12+
Režie: M. Night Shyamalan/ Hra-

jí: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, 
Bett y Buckley

22. 1. ve 14.00, 29. 1. v 15.00
Divoké vlny 2
Animovaný / USA / 85min / 

dabing / 110,-
Režie: H. Yu

23. 1. v 19.30
Imaginární lásky
Drama / Kanada / 97min / FK / 

80,- / 15+
Režie: X. Dolan / Hrají: Monia 

Chokri, Niels Schneider, Xavier 
Dolan, Anne Dorval

24. 1. v 17.00
Tanečnice
Životopisný, drama / Francie, 

ČR / 108min / titulky / 100,- / 
12+

Režie: S. di Giusto/ Hrají: Soko, 
Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, 
Lily-Rose Depp

24. 1. v 19.30, 31. 1. v 17.00
Monsieur Chocolat
Životopisný, drama / Francie / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Režie: R. Zem/ Hrají: Omar Sy, 

James Thierrée, Clotilde Hesmeo-
vá, Olivier Gourmet

26. a 27. 1. v 17.30, 28., 29. 1. 
a 1. 2. ve 20.00

Spojenci
Válečný, romantický / USA / 

124min / PREMIÉRA / titulky / 
120,- / 12+

Režie: R. Zemeckis/ Hrají: Brad 
Pitt, Marion Cotillard, Jared Har-
ris, Lizzy Caplan

26. a 27. 1. ve 20.00, 28., 29. 1. 
a 1. 2. v 17.30

Miluji Tě modře
Komedie, romantický / ČR / 

PREMIÉRA / 120,-
Režie: M. Šmídmajer/ Hrají: 

Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, 
Vladimír Kratina, Táňa Medvecká, 
Marek Vašut

26. 1. v 17.00
Poslední král
Drama, historický / Norsko / 

100min / titulky / FK / 100,- (FK 
80,-) / 12+

Režie: N. Gaup/ Hrají: Jakob 
Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sver-
re Hagen

26. 1. v 19.30
Královna Kristýna
Drama, historický / Finsko / 

106min / titulky / FK / 100,- (FK 
80,-) / 12+

Režie: M. Kaurismäki/ Hra-
jí: Malin Buska, Sarah Gadon, 
Michael Nyqvist, Lucas Bryant

27. 1. v 17.00
Pyroman
Drama, thriller / Norsko / 

94min / titulky / FK / 100,- (FK 
80,-) / 15+

Režie: E. Skjoldbjærg/ Hrají: 
Agnes Kittelsen, Henrik Rafael-
sen, Trond Nilssen

27. 1. v 19.30
Kluci
Drama, historický / Švédsko / 

106min / titulky / FK / 100,- (FK 
80,-) / 12+

Režie: A. T. Keining/ Hrají: 
Tuva Jagell, Emrik Öhlander, Wil-
ma Holmén

28., 29. 1. a 1. 2. v 17.00
Psí poslání
Komedie, drama / USA / dabing / 

110,-
Režie: L. Hallström/ Hrají: Den-

nis Quaid, Britt  Robertson, Logan 
Miller

28., 29. 1. v 19.30
Zakladatel
Životopisný, drama / USA / 

115min / titulky / 110,- / 12+
Režie: J. L. Hancock/ Hrají: 

Michael Keaton, Linda Cardellini, 
Patrick Wilson

31. 1. v 19.30
Muž jménem Ove
Drama, komedie / Švédsko / 

116min / titulky / 80,- / 12+ 
Režie: H. Holm/ Hrají: Rolf 

Lassgård, Bahar Parsová, Filip Berg

30. 1. v 17.30
Bratříček Karel
Dokumentární / ČR, Polsko / 

79min / 90,- 
Režie: K. Krauze

30. 1. v 19.30
Komorná
Drama / Jižní Korea / 145min / 

titulky / FK / 80,-
Režie: P. Chan-Wook/ Hrají:  Kim 

Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo

1. 2. v 19.30
Odysea
Drama, životopisný / Francie / 

122min / titulky / 90,-
Režie: J. Salle/ Hrají: Audrey Tau-

tou, Lambert Wilson, Pierre Niney

9. 1. v 19.30
Svátek pečených brambor 
Drama / Sovětský svaz 1977 / 

90min / dabing / FK / 70,-
Režie: J. Iljenko/ Hrají: Ljudmila 

Jefi menko, Nikolaj Griňko

8. 1. v 15.00
Nešťastný šafářův dvoreček 
Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 

Hora 

22. 1. v 15.00
Jak Honza poznal paní Zimu 
Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo 

18. 1. v 19.30 
Filmová kritika – Kamil Fila 
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 

40,-)

Přednášky 
  
5. 1. v 17.00 
Klubový večer: Jan Blažíček - 

ŽIL JSEM V KA MBODŽI 
Unikátní pohled a vyprávění Jana 

Blažíčka, který zde několik let žil a 
oženil se. 

Zoo Jihlava, centrum Podpo-
VRCH.

20. 1. v 17.00 
ASTRONOMICKÉ ÚKA ZY V 

ROCE 2017
Přednáší RNDr. Jakub Hraníček, 

Ph.D. z České astronomické společ-
nosti, 

Muzeum Vysočiny.

Ostatní akce
  
8. 1. v 15.00 
Za pohádkou s Jihlavskými listy: 

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVO-
REČEK

Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 
Hora

Kdysi dávno žila jedna selka, chalu-
pu měla malou, ale zato pěkně malo-
vanou, se slaměnou střechou. Děti 
jí Pánbůh nedopřál, proto si upek-
la pro radost z mléka, mouky, medu 
a koření panáčka. Dala mu jméno 
Zápecníček. Byl to kluk jako buk! 
Selce dělal jenom samou radost, ale 
jednoho dne se vydal do světa na 
zkušenou. Délka představení: 50 
minut, vstupné 60 Kč.

Kino Dukla Jihlava, velký sál 
Reform.

11. 1. v 19.00
Nové fejetony Arifa Salichova 

v přednesu Josefa Kundery
Literární večer představí nové feje-

tony známého jihlavského autora 
Arifa Salichova. Před vydáním další 
knihy tak máte jedinečnou možnost 
poslechnout si jeho novou tvorbu 
v přednesu herce Horáckého diva-
dla - Josefa Kundery. Vše s osob-
ní účastí autora. Rezervace míst 
přímo v kavárně nebo na tel. čísle 
773 064 106.

Café Gustav Mahler

21. 1. v 15.00 
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY PRO 

DĚTI
Vstupné dobrovolné. 
V sokolovně, Tyršova 12.

22. 1. v 15.00 
Za pohádkou s Jihlavskými lis-

ty: JAK HONZA POZNAL PANÍ 
ZIMU

Hraje: Petrpaslíkovo divadlo
Pohádka vypráví o království, do 

kterého přiletěl drak a všichni jsou 
z něj na nohách, protože se zamilo-
val do princezny. Král dělá vše proto, 
aby se draka zbavil. I za cenu spol-
čení s peklem. Dobrácky naladě-
né bytosti však brzy odhalí, že drak 
není vůbec strašný, ba co víc, že je to 
hravé dračí mládě, které nechce být 
samo a které se jmenuje Honza.

Délka představení: 50 minut, 
vstupné 60 Kč.

Kino Dukla Jihlava, velký sál 
Reform.

Sport

4. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM                        
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17
Horácký zimní stadion.

8. 1. v 15.30 
BC VYSOČINA – GBA                     
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA - I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického 6.

14. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ 

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE  



STRANA 30 Kultura / Aktuality NJR – LEDEN 2017

HC Dukla Jihlava – WSM Liga 
2016/17

Horácký zimní stadion. 

21. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – AZ 

HAVÍŘOV
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17
Horácký zimní stadion.

22. 1. v 15.30 
BC VYSOČINA – SOKOL 

PRAŽSKÝ
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA - I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. E. Rošického 6.

25. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

SLAVIA PRAHA              
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17
Horácký zimní stadion.

Turistika
1. 1.  
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠACBERK – RUDNÝ 
Jubilejní 20. ročník  

Pořadatel KČT, odbor Tesla Jih-
lava

Novoroční čtyřlístek – finanční 
sbírka na budování tras pro vozíč-
káře, příspěvek od 20 Kč výše. 
Přesunový prostředek: pěšky, na 
lyžích, na kolech. Trasy: min. 5 km

Start: z libovolného místa, cíl: 
Šacberk – Rudný, torzo rozhledny 
14 – 15 hodin.

Odměna diplom a odznak Novo-
ročního čtyřlístku.

Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080,

e-mail: mila_bradova@volny.cz

1. 1. v 10.00 
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Tradiční ornitologická vycházka. 

Dalekohledy s sebou.   
Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček 

(tel. 731 888 321), Pavel Hobza, 
Ivan Kunstmüller.

Pořadatel: ČSOP Jihlava ve spo-
lupráci s Pobočkou ČSO na Vyso-
čině.

Sraz v 10 hodin na mostě ve Sta-
rých Horách (restaurace Venuše).

Změna programu vyhrazena!

Zastupitelé rozhodli o penězích a vyhláškách
(Pokračování ze strany 18) 

Usnesení č. 252/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

9/2016 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřej-
nosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně taneč-
ních zábav a diskoték v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku dle zdůvodnění a upravené 
přílohy č. j. MMJ/OŠKT/1102/2016, 
JID: 129800/2016/MMJ

Usnesení č. 253/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

10/2016, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 6/2016 k zabez-

pečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku, kterou se vymezu-
jí veřejná prostranství, na nichž 
se zakazuje konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném pro-
stranství nebo zdržování se s ote-
vřenou lahví nebo jinou nádobou 
obsahující alkoholický nápoj na 
veřejném prostranství, dle přílohy 
č.j. MMJ/OŠKT/1132/2016, JID: 
133535/2016/MMJ.

Usnesení č. 288/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s přípravou projektu „Jednotný sys-

tém řízení zřízených a založených 
organizací statutárního města Jihla-
vy“  a

zavazuje se
k zajištění fi nancování projektu 

„Jednotný systém řízení zřízených a 

založených organizací statutárního 
města Jihlavy“.

Usnesení č. 289/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Plán zdraví a kvality života 2016 - 

2017, který navazuje na Fórum Zdra-
vého města ze dne 15. 4. 2016 a anke-
tu Desatero problémů města Jihlavy, 
jako podklad pro rozhodování a plá-
nování konkrétních kroků.

Usnesení č. 290/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Plán zdraví a kvality života mlá-

deže 2016 - 2017, který navazu-
je na Fórum mladých ze dne 2. 3. 
2016 a anketu Desatero problémů 
města Jihlavy očima žáků a studen-
tů základních a středních škol v Jih-

lavě, jako podklad pro rozhodování 
a plánování konkrétních kroků.

Usnesení č. 293/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
zadat urbanisticko-architektonic-

kou studii řešení stavby centrálního 
dopravního terminálu v Jihlavě od 
ul. Jiráskova po ul. Havlíčkova včet-
ně třídy Legionářů a s tím související 
změnu účelu použití fi nančních pro-
středků na akci „Výstavba dopravního 
terminálu – městské nádraží – I. a II. 
etapa“

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, 
primátor města

              
Ing. Vratislav Výborný,

náměstek primátora

Usnesení z 15. zasedání 
zastupitelstva dne 1.  listopadu

(Redakčně kráceno)

 Usnesení č. 294/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
o d v o l á v á
náměstka primátora Ing. Milana Koláře
náměstka primátora Ing. Jaroslava 

Vymazala
člena rady Ing. arch. Davida Beke
člena rady Mgr. Vítězslava Schreka 

Usnesení č. 307/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statutár-

ního města Jihlavy 2016 subjektu Tělo-
cvičná jednota Sokol v Jihlavě  ve výši 
100.000 Kč na úhradu nákladů při rea-
lizaci projektu v oblasti kultura „Pohád-
ky pro školy II.“ a schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílo-
hy JID 156831/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1231/2016 v souladu se zdůvod-
něním

s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – pře-

vod z rezervy rozpočtu § 6409 Ostatní 
činnosti ve výši 100.000,- Kč na posílení 
rozpočtu odboru školství, kultury a tělo-
výchovy § 3319 Záležitosti kultury– pří-
spěvky a transfery 

Usnesení č. 313/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2016 

o poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/4729/2016

Usnesení č. 348/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
podobu a rozsah studie rekonstrukce 

Horáckého zimního stadionu v Jihlavě 
vypracované Ing. arch. Antonínem Buch-
tou dle příloh č. 1, 2, 3. a prezentované 
pracovní skupině HZS dne 

17. 10. 2016.
s c h v a l u j e 
vytvoření řídícího týmu v počtu max. 

5 osob s tím, že členy jmenuje Rada měs-
ta Jihlavy na základě jejich odborné způ-
sobilosti. Vedoucím řídícího týmu je pří-
slušný náměstek primátora a

u k l á d á
řídícímu týmu HZS zpracovat a před-

ložit na prosincovém zasedání zastupitel-
stva města Jihlavy návrh postupu realiza-
ce dle zdůvodnění.

   
Ing. Vratislav Výborný,

náměstek primátora 

Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora

(Redakčně kráceno) 

Usnesení č. 356/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í
dle § 84 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 
náměstky primátora:

Ing. Janu Mayerovou, 
Ph.D.

Radka Popelku, MBA
 
Usnesení č. 357/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u r č u j e
dle § 104 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pořadí 
náměstků primátora, kte-
ří zastupují primátora v době 
jeho nepřítomnosti nebo v 
době, kdy primátor nevyko-
nává funkci:

1. Ing. Jana Mayerová, 
Ph.D.

2. Ing. Vratislav Výborný
3. Ing. Jaromír Kalina
4. Radek Popelka, MBA

 Usnesení č. 358/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s v ě ř u j e
podle § 104 odst. 1 záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, náměst-
kům primátora úkoly dle jed-
notlivých úseků činností v 
samostatné působnosti takto:

1. Ing. Jana Mayerová, 
Ph.D.

a) úsek dopravy a služeb
b) úsek školství, kultury, 

tělovýchovy a zdravotnictví
c) úsek koordinace strategií

2. Ing. Vratislav Výborný
a) úsek rozvoje města
b) úsek sociálních věcí

3. Ing. Jaromír Kalina
a) úsek správy majetku měs-

ta
b) úsek informatiky

4. Radek Popelka, MBA
a) úsek správy realit a bytů 

ve vlastnictví města
b) úsek územního plánu 

města
 

Usnesení ze 16. zasedání 
zastupitelstva ze dne 15. listopadu
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(Redakčně kráceno)
Usnesení č. 367/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
rozpočet statutárního města Jih-

lavy na rok 2017 dle přílohy č. j. 
MMJ/EO/4566/2016

a
s t a n o v u j e
rozsah pro provádění rozpočtových 

opatření Radou města Jihlavy v roce 
2017:

- zařazování přijatých dota-
cí do rozpočtu města bez fi nančního 
omezení

- úpravy běžných příjmů a 
výdajů - zapojování přijatých pro-
středků (příjmů) do výdajové části 
rozpočtu bez fi nančního omezení

- přesuny v rámci běžných 
výdajů mezi odbory (ORJ) a para-
grafy do výše 3.000.000,- Kč za rok 

- přesuny v rámci kapitálo-
vých výdajů a projektů na jednotlivé

akce do 100.000,-Kč v jednotlivém 
případě

- přesuny ze schválené-
ho rozpočtu tř. 6 Kapitálové výda-
je na jednotlivé akce do rozpočtu tř. 
5 Běžné výdaje na jednotlivé akce a 
obráceně max. do výše celkového 
schváleného rozpočtu na akci

- do doby konání prvního 
zasedání Zastupitelstva města Jih-
lavy v roce 2017 zařazování inves-
tičních akcí a projektů, které byly 
schváleny v rozpočtu na rok 2016 a 
nebyly plně vyčerpány

a
u k l á d á 
Radě města Jihlavy informovat na 

nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Jihlavy o provedených rozpoč-
tových opatřeních

a
u k l á d á 
- ekonomickému odboru 

provést rozpis rozpočtu
- odvětvovým odborů ozná-

mit rozpočet včetně závazných uka-
zatelů rozpočtu těm subjektům, kte-
ré jsou povinny se jimi řídit

Usnesení č. 368/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2017 – 
sport těmto subjektům:

HC Dukla Jihlava, s. r. o.  - 

8.800.000 Kč                                                 
  na úhradu nákladů na provoz zim-

ního stadionu v Jihlavě v r. 2017 – 
energie, 

  mzdové náklady, zdravotní a soci-
ální pojištění, ostatní služby, opravy

  a materiál na opravy, revize, spo-
třební materiál, PHM, chemická 
úprava

  vody, drobné vybavení, nájemné, 
pojištění a ostatní poplatky;

HC Dukla Jihlava, s. r. o. - 
5.000.000 Kč

  na úhradu nákladů na provoz 
Veřejného sportoviště pro lední 
sporty v ulici

  Tyršova v r. 2017 – energie, mzdo-
vé náklady, zdravotní a sociální pojiš-
tění,

  revize, elektronický požární sys-
tém, pojištění a ostatní poplatky, 
ostraha 

  objektu, úklidové práce, čisti-
cí a hygienické prostředky, opravy a 
údržba, 

  spotřební materiál, pracovní odě-
vy a obuv, pronájem vozu a spotřeba 
PHM, 

  poštovné, nájemné, drobné vyba-
vení;

DUKLA Jihlava – mládež, z. s. - 
6.733.992 Kč

  na úhradu nákladů za užívání 
ledové plochy na zimním stadionu a 
Veřejném 

  sportovišti pro lední sporty v Jih-
lavě včetně kabin, tělocvičny, časo-
míry, 

  střelnice, kanceláří, skladů, tech-
nických místností, kopírovací, tisko-
vé 

  a grafi cké práce, kancelářskou čin-
nost a webové stránky v r. 2017;

DUKLA Jihlava – mládež, z. s. - 
3.000.000 Kč

  na úhradu nákladů na činnost 
spolku v r. 2017 – mzdy a ostatní 
platby

  za provedenou práci (DPP), 
odměny trenérům a asistentům, 
doprava,  

  ubytování hráčů, soutěžících, rea-
lizačního týmu, pronájem prostor a 
vstupy 

  do sportovních zařízení, rozhodčí, 
materiál a vybavení;

Usnesení ze 17. zastupitelstva, 
konaného 12. prosince

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. - 
1.000.000 Kč

  na úhradu nákladů na komplex-
ní zajištění správy letního stadionu 
Jiráskova 

  69 v roce 2017 – energie, opravy, 
materiál na opravy, údržba, odvoz 
odpadu,

  ostatní služby (revize, servis-
ní a montážní práce, úklid, BOZP), 
materiál, 

  drobné vybavení, PHM, služby 
spojů, ostatní náklady (pojistné);

  
Fotbalový klub mládeže VYSOČI-

NA JIHLAVA, z. s. - 5.000.000 Kč
   na úhradu nákladů na komplexní 

zajištění výchovného procesu mlá-
deže 

   a správy letních stadionů Na 
Stoupách a E. Rošického v Jihlavě v 
r. 2017 – 

   honoráře a odměny rozhodčích, 
trenérů, doprava, ubytování hráčů a 

   realizačního týmu, zdravotní 
péče, regenerace, pitný režim, proná-
jmy prostor,

   energie, správa stadionu – opravy 
a údržba, materiál na opravy, odvoz     

   odpadu, úklid, BOZP, revize, 
ostatní služby, materiál a drobné 
vybavení, 

   čisticí prostředky, PHM, drob-
né vybavení, startovné, registrační 
poplatky;

      
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. 

- 5.450.000 Kč
   na úhradu nákladů provozu 

objektu E. Rošického 6 na rok 2017 
- mzdové

   náklady, zdravotní a sociální 
pojištění a energie;                                      

Tenisový klub Spartak Jihlava - 
650.000 Kč

   na úhradu nákladů na pronájem 
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů 

   a tenisových hal pro přípravu a 
soutěžní utkání mládeže včetně teni-
sové školy

   v r. 2017
a 
s c h v a l u j e
uzavření Smluv o poskytnutí dota-

ce – podstatné náležitosti dle pří-
loh JID: 184617/2016/MMJ, č. j.: 
MMJ/OŠKT/2038/2016 a JID: 
184623/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/2040/2016.

Usnesení č. 369/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace ve výši 305.500 Kč

 z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na rok 2017 Nadačnímu fon-
du regionální fotbalové Akade-

mie Kraje Vysočina, v oblasti 
podpory Fotbalové akademie Kra-
je Vysočina za účelem fi nancová-
ní stravování a uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 
j. MMJ/OŠKT/2045/2016, JID 
184951/2016/MMJ a 

ukládá
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy Magistrátu města 
Jihlavy zabezpečit uzavření Smlou-
vy o poskytnutí dotace dle přílohy 
č. j. MMJ/OŠKT/2045/2016, JID 
184951/2016/MMJ. 

Usnesení č. 370/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
výši fi nancování registrovaných 

sociálních služeb dle zákona o soci-
álních službách a neregistrovaných, 
u kterých je podmínkou, např. certi-
fi kace, akreditace, osvědčení výkon-
ných orgánů, zákonné opodstatnění 
činnosti apod., pro nestátní nezisko-
vé organizace a jednotlivá sdružení 
na následující rozpočtové období 
formou přímého návrhu do rozpoč-
tu města pro rok 2017 takto:

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ 
LIDEM S AUTISMEM–APLA–
Vysočina o.s., Telečská 1720/7, Jih-
lava = na službu „Sociální rehabilita-
ce“ – 49.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ 
LIDEM S AUTISMEM–APLA–
Vysočina o.s., Telečská 1720/7, Jih-
lava = na službu „Odborné sociální 
poradenství“ – 49.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ 
LIDEM S AUTISMEM–APLA–
Vysočina o.s., Telečská 1720/7, Jih-
lava = na službu „Denní stacionář“ – 
169.000 Kč

Bílý kruh bezpečí, z.s., U Troji-
ce 1042/2, Praha pro Poradnu Bílé-
ho kruhu bezpečí, z.s. Jihlava, Žiž-
kova 1683/13 Jihlava = na službu 
„Odborné sociální poradenství“ – 
41.000 Kč

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., 
Štěpánkova 108, Chrudim pro Cen-
trum J.J.Pestalozziho – Krizové Cen-
trum Jihlava, Štefánikovo náměstí 
1972/2, Jihlava = na službu „Krizová 
pomoc“ – 94.000 Kč

F POINT z.s., Telečská 1802/68, 
Jihlava = na službu „Sociální rehabi-
litace“ – 180.000 Kč

 (Dokončení v příštím vydání NJR)

Usnesení č. 359/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í
dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
další členy Rady města Jihlavy:

Daniel Mayer, MBA
Mgr. Olga Kourková
Ing. Miloslav Neckář

 
Usnesení č. 360/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 92/14-ZM ze dne 15. 

12. 2014               a
s v ě ř u j e
podle § 104 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
náměstkům primátora úkoly dle jed-

notlivých úseků činností v samostat-
né působnosti takto:

Ing. Jana Mayerová, Ph.D.
- rozvoj částí města: Helenín, 

Sasov, Kosov
Ing. Vratislav Výborný
- rozvoj částí města: Antonínův 

Důl, Červený Kříž, Pávov, Heroltice
Ing. Jaromír Kalina
- rozvoj částí města: Hosov, Pístov, 

Popice, Vysoká
Radek Popelka, MBA
- rozvoj částí města: Henčov, Hruš-

kové Dvory, Staré Hory, Zborná
 

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,                              
primátor města

Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora
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