STRANA 31
24. 1. 17.30
O PRAVOSLAVNÉ DUCHOVNOSTI
Přednáška jihlavského pravoslavného faráře Jana Baudiše.
Čajovna Kuba a Pařízek, Masarykovo náměstí 21.
27. 1. 15.00 – 17.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
OD 3 LET
30 Kč, doprovod zdarma
OGV II, Masarykovo nám. 24

Ostatní akce
1. 1. 2018 17.30
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
v podání Leo Válka, rodáka z Jihlavy.
od 17.00 novoroční pohoštění,
zástupci města podávají „svařák“
Masarykovo náměstí.
1. – 14. 1.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Tradiční sbírková akce Charity ČR,
http://jihlava.charita.cz
4. 1. 18.00
DS VOKO – INSCENACE
„PRAŽSKÁ KAVÁRNA“
Politicko-satiristická hra. Kavárna
Muzeum.
9. 1. 19.30
HOSPODSKÝ KVÍZ
Změřte své znalosti a zapojte se do
celostátní soutěže o nejlepší tým.
(poté každé úterý). Café Mahler,
Znojemská 4.
20. 1. 19.30
15. CHARITATIVNÍ PLES –
PLES POD MASKOU
Srdečně Vás zveme na 15. ročník
charitativního plesu Soukromé vyšší
odborné školy sociální, který se uskuteční 20. 1. 2018. Výtěžek z tohoto plesu bude věnován Domu světla Praha. Večerem nás bude provázet
moderátor Hit rádia Vysočina Ondřej
Rázl a k poslechu a tanci nám bude
hrát kapela Faethon.
Vstupné: Na stání: 150,- na sezení:
180,Zakoupit lze na sekretariátu SVOŠS
(Matky Boží 15, 58601 Jihlava) od 7
do 15 hodin. Hotel Gustav Mahler

Kultura / Kina
21. 1. 15.00
S JIHLAVSKÝMI LISTY ZA
POHÁDKOU – JEZINKY BEZINKY
Popis akce: Co vlastně víme o životě jezinek? Proč unášejí jen malé zlobivé chlapečky? To se snaží odhalit
dva potrhlí vědátoři – doktor Smolík a docent Jelének. Protože žádnou
jezinku nikdy nelapili – ba dokonce
ani neviděli, hledají inspiraci v pohádkách. Tam se to jezinkama jenom
hemží! Na konci nejsou naši badatelé o nic moudřejší než na začátku.
Potvrdili však jednu starou známou
pravdu: Jezinky jsou nesmrtelné!
Vstupné: 60 Kč, rezervace vstupenek tel. 732 506 053.
Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o.,
www.parolaart.cz
Partneři akce: Jihlavské listy, statutární město Jihlava
Kino Dukla, Jana Masaryka 20, Velký sál Reform.
27. 1. 14.00 – 17.30
WORKSHOP - PÍSKOVÁNÍ
Přijďte si vyzkoušet malování barevným pískem. Pro rodiče a děti od 3
let. Café Mahler, Znojemská 4.

Sport
3. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC
VERVA LITVÍNOV
HC Dukla Jihlava – Tipsport extraliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.
7. 1. 16.00
HC DUKLA JIHLAVA – MOUNTFIELD HK
HC Dukla Jihlava – Tipsport extraliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.
14. 1. 15.30
BC VYSOČINA – SOKOL ŽIŽKOV
Basketbalový klub Jihlava: I. liga
mužů
Sportovní hala nad bazénem, ul. E.
Rošického 6 v Jihlavě.
19. 1. 17.30

Nahlaste venkovní akce roku
2018 do vyhlášky
Vážení pořadatelé akcí,
od 1. října 2016 je možné stanovit
výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, taxativně
přímo v textu samotné vyhlášky. Jedná se o akce, které se budou konat ve
veřejném prostoru (nikoliv v objektu)
s dobou ukončení po 22. hodině.
Od 2. 1. 2018 nabývá účinnosti
obecně závazná vyhláška č. 9/2017
(OZV) o stanovení výjimek z doby
nočního klidu, ve které jsou taxativně vyjmenovaná data s názvem akce a
udáním místa konání v r. 2018.
V případě, že v uvedené OZV není
akce taxativně vyjmenovaná, musí být
do zasedání Zastupitelstva města Jihlavy předložen návrh nové vyhlášky
doplněný o další akce, kdy stanovená
doba nočního klidu bude kratší nebo
žádná.
Vyzýváme proto pořadatele kulturních, společenských a sportov-

ních akcí, které překračují stanovenou dobu nočního klidu s dobou
ukončení po 22. hodině, k nahlášení termínu, názvu akce, doby trvání (od-do) a místa určení akcí připravovaných v r. 2018, a to na
e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.
cz.
Ostatní akce konané v průběhu roku
ve venkovním prostoru a neuvedené
v OZV o stanovení výjimek z doby
nočního klidu, musí být ukončeny do
22. hodiny, jinak se pořadatel vystavuje finančnímu postihu dle OZV.
Porušení povinností stanovených
touto OZV je postihováno dle předpisu 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.
Podrobné informace ohledně této
záležitosti na odboru školství, kultury
a tělovýchovy magistrátu (OŠKT).
Mgr. Tomáš Koukal,
vedoucí OŠKT

HC DUKLA JIHLAVA – HC
SPARTA PRAHA
HC Dukla Jihlava – Tipsport extraliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.
26. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – PIRÁTI
CHOMUTOV
HC Dukla Jihlava – Tipsport extraliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.
30. 1. 17. 30.
HC DUKLA JIHLAVA – HC
DYNAMO PARDUBICE
HC Dukla Jihlava – Tipsport extraliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.

NJR – LEDEN 2018

Turistika
1. 1. 2018
21. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
ŠACBERK – RUDNÝ
KČT, odbor Tesla Jihlava
Trasy: min. 5 km. Novoroční čtyřlístek, pěší, lyže, cyklo
Start: z libovolného místa, cíl: Šacberk – Rudný, torzo rozhledny 14 – 15
hod.
Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 754 080,
1. 1. 10.00
HLEDÁME SKORCE VODNÍHO
Pořádá Český svaz ochránců přírody ZO 59/11 Jihlava ve spolupráci s
pobočkou ČSO na Vysočině. Vedou:
Ing. Jaroslav Kněžíček (tel. 731 888
321), Pavel Hobza
Dalekohledy s sebou.
Sraz v 10 hodin na mostě ve Starých
Horách (restaurace Venuše).
Změna programu vyhrazena!

Podnikatelé pozor, termín
ohlašování odpadů se blíží
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2017 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg
nebezpečných odpadů nebo s více
než 100 t ostatních odpadů, na
povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2018 pravdivé a úplné
hlášení o druzích, množství odpadů
a způsobech nakládání s nimi elektronicky v datovém standardu Minis-

terstva ŽP prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
Postup ohlašování je k dispozici
na webových stránkách města.
Bližší informace podá Mgr. Bára
Kolmanová (tel.: 565 593 310, email: bara.kolmanova@jihlava-city.cz
-tz-

Jak jsme na tom s kulturou
v krajském městě?
Vánoční a novoroční
svátky jsou dobou, kdy
mnozí navštěvují kulturní
akce s tím spojené.
A na kulturu v Jihlavě
jsme se ptali náměstka primátora Jaromíra Kaliny.
Město má zpracovanou koncepci
kultury a osobu odpovědnou za realizaci. Co to přinese občanům města?
To je těžká otázka, na kterou nemám
jednoznačnou odpověď. Ve strategii je neuvěřitelné množství podnětů
a úkolů. Prioritu zodpovědné osoby
vidím v tom, aby dokázala abstrahovat
a vytvořit z ní srozumitelný strategický
plán. Následně pak pojmenovat jednotlivé kroky a přetavit je do sledu akčních
ročních programů k postupné realizaci.
Jednotlivé etapy by na sebe měly
logicky navazovat. Důležité je záro-

veň nastavit kritický systém kontroly
a hodnocení.
Kulturní akce letošních Vánoc jsou
zveřejněny. Postrádáte něco v nabídce?
Nabídka je pestrá, každý má možnost si vybrat. Přivítal bych více andělů k čertům, kterých máme přehršel.
Dále možná živý betlém.
Jsou Jihlavané dostatečně kulturní lidé a jak Jihlava vychází ve srovnání s podobnými městy?
Na Ostravu s ruským kolem určitě
nemáme a ani mi zde taková atrakce
nechybí. Každé město je specifické a
krásné, Jihlava samozřejmě nejkrásnější. Život mne naučil hledat a vidět
spíše pozitiva. Tuto možnost má každý a není to o růžových brýlích.
Na negativa máme odborníků dost.
Chtělo by to větší vyváženost, rovnováhu a pokoru.
-lm-
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