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Nedá mi, abych nezareagoval na člá-
nek v novinách Jihlavské radnice od 
zastupitele pana Ladislava Vejmělka.
Vyjadřovat se o vodohospodářské 

situaci nebudu, to nám seniorům ne-
přísluší, nevím kde je pravda. 
Vodou šetříme všichni, protože 

voda je nadevše a bez ní žít nelze. 
Proto jsem zbudoval Studánku ,,Ba-

runku“, která se stala vítěznou stu-
dánkou Vysočiny v roce 2015. Pře-
padem odtéká voda do rybníčku pro 
zvěř, ptactvo, žáby, čolky, pulce a ji-
nou havěť, kterou jen tak někde ne-
potkáte, jak v Koníkovských lesích.
To je mé vyznání k výzvě paní pri-

mátorky Koubové o šetření vodou
„ani kapka nazmar“.
A jak se zastupitelé postaví k sociál-

ní oblasti?

Záleží na magistrátu Jihlavy a krajské 
nemocnice. To je bod, který mě vypro-
vokoval, vyjádřit se, kde nás tlačí bota.
Zaujal mě článek o nás seniorech, jak 

by nám město mohlo (dokonce mělo) 
ulehčit život. A na co by bylo zastupi-
telstvo, když by nebylo schopno zajis-
tit základní potřeby svých obyvatel. 
Přání máme a to je, co nás tíží.
Jedná se o vybudování stezky od 

budov s pečovatelskou službou Za 
Prachárnou 4501/1A a Za Prachár-
nou 4865/43 k nemocnici.
Už před dvěma lety jsem to řešil 

s panem Výborným, toho času ná-
městkem primátora města Jihlavy. 
Minulé roky chodili od Horního 

Kosova a z pečovatelských domů za-
městnanci a pacienti po vyšlapané 
stezce trávou a nikomu to nevadilo, 

spíš vyhovovalo, každý vždy volí nej-
kratší možnou cestu. Tato stezka ne-
byla vhodná pro osoby špatně se po-
hybující, nebo s pomoci vozíků. 
Řešil jsem to i na magıstrátu s pa-

nem Vyborným a panem Popelkou. 
Pan Výborný se sám o vyšlapané 
stezce přesvědčil osobně na místě.
Přislíbil, že se pokusí s ředitelem 

nemocnice panem Velevem něco 
pro nás vyřešit a stezku zprůchodnit 
i pro postižené.
Jaké bylo zklamání a rozčarová-

ní, když bez oznámení vyrostlo dva 
metry vysoké oplocení a všichni od 
té doby musí do nemocnice chodit 
dokola od benzìny ONO nebo přes 
hlavní parkoviště, a kdo na to má, tak 
taxíkem. Bohužel nám neproduktiv-

ním se asi nemusí nic oznamovat, 
proto volím naši prosbu písemně.
Vážený pane Veleve, řediteli krajské 

nemocnice, věříme, že s panem ná-
městkem jihlavské primátorky Pe-
trem Laštovičkou najdete vhodné 
řešení pro nás těžce se pohybující. 
Věřte, každý ušetřený krok od Vás 
bude velkou úlevu pro nás.
Jak stojí v novinovém článku od za-

stupitelstva Jihlavské radnice:
Jak se postaráme o naše nejzaslou-

žilejší a nejpotřebnější, o nejslabší a 
nejohroženější, tak se hodnotí, jak 
kulturní a vyspělá je společnost, v 
tomto případě městská komunita.
Děkujeme za pochopení a věříme v 

kladné vyřízení.
S pozdravem

Jaroslav Pustina

Odezva na článek zastupitelstva v NJR 2/2019

Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/.

do 17. 3. 
KARTY V JIHLAVĚ
Výstava připravená s Clubem sběra-

telů hracích karet.

do 24. 3. 
KOČÁRKY BABIČKY BOŽEN-

KY
Prezentace soukromé sbírky Boženy 

Dvořákové.

do 8. 5. 
LEGENDY V MINIATUŘE
Ikonické bojové prostředky 20. sto-

letí zachycené prostřednictvím plas-
tikových modelů.

do 7. 4. 
NA SLOVÁCKU
Výstava obrazů malířky Lenky Ju-

rečkové.

29. 3. – 26. 5. 
LIDOVÁ MALÍRNA V TELČI
Výrobky, výtvarné předlohy a ar-

chivní dokumenty připomínající 
Školu pro lidovou malbu.

19. 2. – 31. 3. 
SUDÝ SVĚT
Autorské fotografie Mirky Hedbáv-

né. Kavárna Muzeum

OGV, Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722, 

www.ogv.cz

17. 1. - 10. 3.
FRANTIŠEK MOŘIC NÁGL 

(1889 – 1944)

Dílo malíře, jehož život byl úzce 
spjat s Vysočinou, a který ve svých 
obrazech maloval moravskou krajinu 
a prostředí, ve kterém žil. 

21. 3. – 12. 5.
EVA ČINČEROVÁ – Zápas 

v sobě
Výstava věnovaná celoživotnímu 

dílu akademické malířky Evy Čin-
čerové, rodačce z Vysočiny, kte-
rá celé své dětství a mládí prožila 
v Jihlavě.

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680,  

ředitel 567 301 681, 
e-mail: ogv@ogv.cz

24. 1. – 24. 3.
SOCIETY ofShame
Epos 257, Vendula Chalánková, 

František Novák, Timo, Toy_Box
Umění, které zobrazuje to, před čím 

ostatní zavírají oči.

28. 2. – 31. 3. 
MARTIN VLČEK - Fragmenty 

nomádova koberce

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 
www.knihovna-ji.cz

1. 3. – 29. 3. 
ILUSTROVANÉ PLAKÁTY 
Výstava ilustrátorky Kateřiny 

Kynclové.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, 
tel. 565 591 849,  

e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  
www.mahler.cz. 

6. 2. – 30. 3.
TOMÁŠ PILAŘ – KRAJINA
Rozezvučená krajina Podlažicka a 

její barva, světlo, tóny i šumy dávají 
vzniknout fonetickým abstraktním 

plochám poodhalujícím hloubku 
možného prožitku spojeného s po-
slechem hudebních kompozic ob-
líbených skladatelů včetně Gustava 
Mahlera.
Vstupné 25 Kč.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 567 573 735,  

www.zoojihlava.cz, 
e-mail: propagace@zoojihlava.cz

březen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

březen - duben
CO MŮŽEME POTKAT ZA 

HUMNY
fotografická výstava zvířat české pří-

rody Ing. Stanislava Vorálka a Ing. 
Karla Ženíška.
Výstavní místnost (za pokladnou 

v hlavním vstupním areálu)

M&K galerie, Hany Kvapilové 24,  
tel. 603 248 192,  

e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

březen
FLORA – FAUNA  
Výstava grafiky a malby autorů:
Xenie Hoffmeistrová, Natalie 

Roučková, Dalibor Smutný, Klára 
Stodolová, Andrea Tachezyová, Jan 
Tichý

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4,  
www.hotelgmahler.cz

5. 1. – 2. 3. 
SUSANNE ASAM (Německo)
Prodejní výstava obrazů.
Srdečně Vás zveme na dernisáž vý-

stavy v sobotu 2. 3. 2019 od 17:00 
hod. v hotelové galerii (křížová 
chodba).

Bez obav, Husova 16,  
www.stacionar-jihlava.cz

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava.

15. 1. – 30. 4. 
PAVEL MARŠÍK - kresby

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

březen
BARVÍNEK – výtvarné práce dětí 
DNK – foyer, Violka a kavárnička

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851 
e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz,  

www.knihovna-ji.cz

4., 11. a 18. 3. v 17.30 – 19.00
KURZY PLETENÍ 
Výuka základních pletacích technik, 

ukázky vzorů 
Přihlášení ve 2. poschodí nebo na 

tel. 565 597 859

4. 3. v 18.00
ZLATÝ ÚSVIT – JAK TO VIDÍM 

JÁ 
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i Ty!; Europe Direct Jihlava

7. 3. v 17.00
ARABOVÉ A TI OSTATNÍ 
Přednáška arabistky Lenky Hraba-

lové.

14. 3. v 18.30
LÁSKA A ŽENA 
Večerní rozjímání z cyklu Praktická 

Ayurveda s Ivou Georgievovou 
Vstupné 180,-

20. 3. v 17.00
LiStOVáNí: Legenda Z+H 
Scénické čtení projektu LiStOVáNí 

věnované legendární dvojici 
cestovatelů Hanzelkovi a Zikmun-

dovi.

21. 3. v 17.00
BALKÁN TRIP 
Cestovatelská přednáška Honzy 

Mráze.

25. 3. v 17.00
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 
Projekce s přednáškou režiséra Da-

libora Stacha.

28. 3. v 17.00
MYŠLENÍM KE ZDRAVÍ 
aneb Krutá hra o naše zdraví 
Přednáška Ing. Ivany Pólové – Tobi-

ášové.


