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Stížnosti na hlučnou komunika-
ci obyvatel bytového komplexu U 
dubu byly prvním impulsem pro 
město opravit ulici Dr. Procházky 
v úseku mezi křižovatkami s ulicí 
Vrchlického a Leoše Janáčka. Práce 
za necelých tři a půl milionu korun, 
které měly trvat od poloviny září do 
konce roku, město dokončilo s před-

stihem už v polovině listopadu.
„Poděkování si také zaslouží Kraj-

ské ředitelství Policie ČR, které vyšlo 
statutárnímu městu Jihlava vstříc tím, 
že vyklidilo část svého parkoviště pro 
zajištění příjezdu do podzemních ga-
ráží bytového komplexu po celou dobu 
stavby,“ sdělil Ivan Trojan z odboru 
dopravy magistrátu města. -tz-

Hlučnou ulici Dr. Procházky 
město opravilo o měsíc dříve

NA ULICI Dr. Procházky nahradil žulové kostky asfaltový koberec, a pěšinu v trávě 
nový úsek chodníku s veřejným osvětlením. Město zajistilo odvodnění komunikace, 
obnovení chodníků s prvky pro nevidomé, došlo také ke zrušení přechodu pro chod-
ce, který nahradilo takzvané místo pro přecházení. Foto: archiv MMJ

Výstavní prostory galerie pod ši-
rým nebem v Lazebnické u Masary-
kova náměstí jsou otevřeny novým 
uměleckým dílům. Město Jihlava vy-
psalo výzvu na podání uměleckých 
projektů na příští rok. Koncepty pro-
jektů mohou umělci zasílat na odbor 
školství, kultury a tělovýchovy města 
Jihlavy do 15. prosince.

„Hledáme projekty, které budou kore-
spondovat se specifickým prostorem Open 
air galerie Nonstrop. Ideálem je, aby byly 
autorsky vytvořeny přímo pro tento pro-
stor, avšak jsme otevřeni i hotovým dílům, 
které se budou moci do prostoru přenést,“ 
přiblížil kurátor galerie Vít Kraus.

Galerie Nonstrop je otevřena od 
roku 2017, a dosud se v ní objevilo 
pět instalací. První vernisáž uved-
la výstavu učitele Střední umělecké 
školy grafické Ivo Návrata a nazva-
nou Sloužím vlajce. Dále se v galerii 
objevila například výstava Antonína 
Jiráta s názvem Léčba oparem, nebo 
Luďka Keima s názvem Prior.

Umělecké směřování výstavního 

prostoru určuje odborná skupina, 
takzvaná galerijní rada, jmenovaná 
primátorem města. Každý projekt se 
v galerii Nonstrop objeví na tři mě-
síce, a město Jihlava se postará jak o 
jeho přípravu, tak o propagaci, díla 
však po skončení výstavy zůstávají v 
majetku jejich autorů.

„Charismatická úzká ulička se tak 
stala průchodem do možnosti jiného 
pohledu na svět, jakousi hvězdnou brá-
nou, jak ji symbolicky ve své instalaci 
vytvořila Tereza Damcová. I v době 
gotiky či baroka se lidé setkávali přede-
vším s uměním současných umělců, kte-
ří sdělovali svá poselství jazykem dané 
doby. Stejně tak činí umělci dnes, a 
budeme-li vnímaví a pozorní, budeme 
touto uličkou rádi procházet ve svátek i 
všední den,“ vyjádřil ředitel Oblastní 
galerie Vysočiny a zároveň člen gale-
rijní rady Daniel Novák.

Více informací o galerii a výzvě na 
podání uměleckých projektů nalez-
nete na stránkách jihlava.cz/non-
strop. -tz-

Galerie Nonstrop hledá 
umělecké projekty pro příští rok

Jihlava vyhlásila dotační programy 
v oblasti kultury pro příští rok. Ža-
datelé mohou podat žádost o dotaci 
na podporu kulturní akce, malých 
kulturních projektů, nebo kulturní 
činnosti od 5. prosince do 4. ledna. 
Formuláře žádostí a jednotlivé do-
tační programy lze najít na webových 
stránkách města Jihlavy v rubrice Fi-
nance a dotace a Dotační programy.

„Jednotlivé žádosti jsou po doručení 
zkontrolovány, v případě neúplné nebo 
chybně zpracované žádosti jsou žada-
telé prostřednictvím Odboru školství, 

kultury a tělovýchovy vyzváni k od-
stranění nedostatků v náhradním ter-
mínu,“ uvedla Daniela Krišková z od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
jihlavského magistrátu.

Po vyhodnocení žádostí v přísluš-
né komisi jsou žádosti předloženy 
k projednání Radě nebo Zastupitel-
stvu města Jihlavy, a to v závislosti 
na výši požadované dotace - do výše 
50.000 Kč ji projednává rada města, 
dotace nad 50.000 Kč pak zastupi-
telstvo. Žádosti se budou projedná-
vat na únorových zasedáních. -tz-

Pořadatelé kulturních akcí 
mohou žádat o dotaci města

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly 
v listopadu instalovat vánoční výzdo-
bu do ulic města Jihlavy.  Zkoušku 
funkčnosti vánočního osvětlení  pro-
vádí nejen při montáži na jednotli-
vých úsecích, ale už i v dílnách SMJ. 
Vánoční převěsy mají bílou barvu.

„Na vánoční strom se zavěsí světelné 
ledové rampouchy, bíložluté světelné 
řetězy a vánoční kouličky různých veli-
kostí, které jsou laděné do červenostří-
brné barvy,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Řetězy, které jsou již rozvěšené na 
lípách kolem morového sloupu, bu-
dou opět svítit po celé vánoční ob-
dobí. Na lípách zůstávají celoročně 
zavěšeny z důvodu  šetrnosti k pří-
rodě.  V největší míře může dochá-
zet k potencionálnímu poškození 
lip právě při montáži, kdy se řetězy 
zavěšují.

SMJ zajistí také dovoz 18 dřevě-
ných prodejních stánků, které se 
umístí po obvodu náměstí.  

V sobotu 1. prosince  provedou 
SMJ zkušební rozsvícení celé vá-
noční výzdoby. Velký vánoční strom 
se slavnostně rozsvítí společně s vá-
noční výzdobou, a to první adventní 
neděli, 2. prosince, v 16.45 hodin na 
Masarykově náměstí. Ještě před jeho 
rozsvícením navezou SMJ odpadové 
nádoby, a následně po akci uklidí ná-
městí. 

„Samozřejmě, že během vánočních 
trhů, které budou probíhat od 14. do 
22. prosince, budeme průběžně náměs-
tí také uklízet. Vánoční  stánky z Ma-
sarykova náměstí odvezeme do skladu 
v Pístově dne 23. prosince. V pondělí 7. 
ledna se začne s postupným odstraňo-
váním výzdoby, a to včetně vánočního 
stromu,“ doplnil Málek. -lm-

Vánoční výzdoba města Jihlavy

Pořadatelé kulturních, společen-
ských a sportovních akcí musí na 
začátku nového roku zaslat na jih-
lavský magistrát žádost o výjimku 
z doby nočního klidu. Novou obec-
ně závaznou vyhlášku, kdy je doba 
nočního klidu kratší, nebo žádná, 
bude schvalovat zasedání Zastu-
pitelstva města Jihlavy na začátku 
příštího roku.

„Vyzýváme proto pořadatele kultur-
ních akcí, které překračují stanovenou 
dobu nočního klidu, aby zaslali žá-
dost o výjimku nejpozději do 12. ledna 
2019,“ sdělil Tomáš Koukal, vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýcho-

vy jihlavského magistrátu. Pořadate-
lé mohou žádosti posílat i v průběhu 
tohoto roku.

Ostatní akce, konané v roce 2019 
ve venkovním prostoru, které nebu-
dou uvedené v nové obecně závazné 
vyhlášce o stanovení výjimek z doby 
nočního klidu, musí být ukončeny 
do 22. hodiny, jinak se pořadatel vy-
stavuje finančnímu postihu.

Žádost o výjimku z nočního klidu 
musí obsahovat název akce, dobu tr-
vání (od – do) a místo určení, a po-
řadatelé ji mohou volně napsanou 
poslat na e-mail alena.zapotocna@
jihlava-city.cz. -tz-

Výjimky z nočního klidu musí 
schválit zastupitelstvo

Tradiční průvod svatého Martina 
se ani letos neobešel bez početné 
družiny a tisíce diváků. Martin na 
klisně Sýrii vyrazil od Brány Matky 
Boží v 17 hodin. Statutární město 
Jihlava letos investovalo do průvodu, 
odpolední akce, ohňostroje a závě-
rečného koncertu více než 400 tisíc 
korun.

Příchod svatého Martina tradič-
ně ohlašovali malí andělíčci, které 
následovali bubeníci, kejklíři, mu-
zikanti, dělostřelci, městská garda a 
obří loutka svatého Martina společ-
ně s davem dětí v kostýmech hus. 
Přítomni byli také radní města v 
čele s primátorkou Karolínou Kou-
bovou.

„Svatý Martin je komplexní akce a 
průvod s ohňostrojem na sebe bezpro-

středně navazují. Letos Martin prošel 
náměstím rychleji, proto se ohňostroj 
uskutečnil o několik minut dříve. Změ-
na programu je vždy vyhrazena a kdo 
navštívil předchozí ročníky, jistě mu 
neušlo, že tradicí se při průvodu staly 
také změny v časovém harmonogramu 
akce,“ sdělil vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu Tomáš Koukal.

Svatý Martin, ačkoli by měl přivést 
sněhovou nadílku, každoročně přivá-
ží spíše první nádechy vánoční nála-
dy. Svatomartinské vlajky po průvo-
du nahradí na Masarykově náměstí 
vánoční výzdoba, která bude společ-
ně s vánočním stromem rozsvícena 
2. prosince. Od 14. do 22. prosince 
jihlavské náměstí provoní dobroty z 
vánočního jarmarku. -tz-

Svatý Martin slíbil sněžení

SV. MARTIN na klisně Sýrii vyrazil od Brány Matky Boží.  Foto: Archiv MMJ


