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NA KONCI června Jihlava hostila 23. setkání hornických měst a obcí. Bezmála 700 hostů z České republiky i zahraničí se zúčastnilo třídenního festivalu, který vrcholil 
sobotním průvodem 70. hornických spolků. Fotogalerii a další informace o letošní největší jihlavské akci naleznete na prostřední dvoustraně.  Foto: Jakub Koumar

V polovině června se po 37 letech 
změnilo vedení Dopravního pod-
niku města Jihlava. Josefa Vilíma 
nahradí jihlavský rodák Radim Rov-
ner.

„Přicházím s vysokou motivací pra-
covat pro DPMJ a rozvoj MHD 
v Jihlavě. Jsem člověk, který je zvyk-
lý pracovat s vizí na více let. O dění 
ve veřejné dopravě v našem regionu se 
poměrně intenzivně zajímám a sleduji 
současný vývoj v oblasti infrastruktu-
ry, grafikonů dopravy, jízdních řádů i 
vozidel,“ uvedl Radim Rovner.

K zásadním změnám v klíčových 
oblastech podle Radima Rovnera 
začalo docházet před 13 lety, kdy se 
zahájil proces obnovy vozového par-
ku DPMJ  s podporou finančních 
prostředků z operačních programů 
Evropské Unie. „Pozitivní vývoj nastal 
také při zavedení Jihlavské karty, prefe-

rence MHD v silničním provozu, inte-
ligentních zastávek, webové aplikace a 
v neposlední řadě i při rozšíření nabíd-
ky spojů do průmyslových zón na okraji 
Jihlavy a nových trolejbusových linek D 
a F,“ doplnil Radim Rovner.

Klíčové je  
vypracovat plán

Podle nového ředitele je nyní klí-
čovým úkolem vypracovat strategii 
podniku v oblasti vozového parku na 
desetileté období. 

„Strategie v oblasti vozového par-
ku DPMJ musí reflektovat současné a 
hlavně i budoucí potřeby města i míst-
ních částí a zahrnout externí vlivy, jako 
je například plánovaný systém integro-
vané dopravy. Důležité je také vybudo-
vání centrálního dopravního terminá-
lu v Jihlavě a udržení trendů v oblasti 
vývoje počtu přepravených cestujících 

v jednotlivých směrech a linkách. Plán 
musí jasně definovat potřebu vozů 
elektrické a motorové trakce, zároveň 
bude sloužit jako podklad pro stano-
vení výhledu potřeby financování vozo-
vého parku a jasně odpoví i na potřeby 
rozvoje a údržby trolejbusové dráhy,“ 
upřesnil Radim Rovner.

Nový ředitel do funkce nastou-
pil 17. června. „Čeká nás s kolekti-
vem zaměstnanců dopravního podni-
ku hodně náročné a odpovědné práce. 
Věřím však, že se nám podaří obstát a 
i nadále zajišťovat spolehlivé a kvalit-
ní fungování MHD v Jihlavě,“ vyjádřil 
Radim Rovner. -tz-

Radim Rovner vystudoval obor 
technologie a řízení dopravy na 
dopravní fakultě Jana Pernera Uni-
verzity Pardubice. V roce 1999, tedy 
ihned po studiu na vysoké škole, 

nastoupil do Kosteleckých uzenin, 
kde se během osmi let vypracoval 
z dispečera dopravy na pozici ředitele 
logistiky. Před nástupem do jihlavské-
ho dopravního podniku byl provozní 
ředitel společnosti AGF Logistics.

Dopravní podnik má nového ředitele
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Klíč ke správnému rozvoji města 
mají v rukou žáci jihlavských škol

Jedním z úkolů statutárního města 
Jihlavy je vytvořit nový strategický 
plán od roku 2020 na dalších de-
set let. Vedení města vidí potenci-
ál správného rozvoje ve spolupráci 
s dětmi. 

„Víme, že nás čeká spousta nových 
výzev a jedna z cest, jak se jim posta-
vit, vede skrz vzdělávání. Problémy bu-
doucnosti můžeme řešit za pomocí dětí 
a toho, jakým způsobem jsou připrave-
ny do života. Chceme, aby se děti nau-
čily nové informace třídit, používat a 
byly schopny je prezentovat, využít pro 
svůj život,“ uvedla primátorka města 
Karolína Koubová.

Ke správnému zpracování strategie 
napomáhá evropský program Město 
přátelské k dětem. V jeho rámci se 
již nyní v Jihlavě tvoří první projek-
ty, které spojuje spolupráce s dětmi a 
důraz na jejich mimoškolní vzdělání. 

„Tento přístup staví Jihlavu na špičku 
celé republiky. Přestože jsme teprve na 
začátku, ostatní města vyjadřují přání 
se od nás učit. Jsme zváni na konferen-
ce pro uvedení příkladu dobré praxe a 
v odborných kruzích se ptají na to, jak 
ke vzdělávání přistupujeme,“ doplnila 
primátorka.

Již nyní se několik projektů svým 
zpracováním přibližuje programu 
Města přátelského k dětem. Je tedy 

Proměna Jihlavy pod taktovkou dětí

na místě, místo složitého popisová-
ní abstraktních termínů, představit 
konkrétní akce.

Úprava širokého okolí ZŠ 
E. Rošického

Největší základní škola na Vyso-
čině, která je spojena se školkou, 
bazénem a fotbalovým stadionem, 
sousedí s parkem, několika obchody 
a obytnou čtvrtí. Část města ohrani-
čena ulicemi Jiráskova, E. Rošického, 
Hamerníkova a Erbenova je plná ak-
tivit a veřejného prostoru s potenci-
álem. Přesto je v současné době tato 
jihlavská čtvrť lidem v ní žijících spí-
še trnem v oku. 

„Vzniká zde blok mnoha funkcí, kte-
ré nejsou přehledné a prostor je potře-
ba uklidit, udělat ho čistší i čitelnější. 
Proto vzniká projekt, jehož součástí 
je mimo jiné také úprava okolí školy a 
ulic. Již nyní probíhají ve škole i školce 
workshopy s žáky, díky kterým odbor-
níci města společně s architekty zjistí, 
kde jsou konkrétní kritická místa, a na-
opak, kde vzniká potenciál pro zlepše-
ní,“ uvedl náměstek pro oblast územ-
ního plánování Vít Zeman.

Výstupy z workshopů budou 
podkladem pro zpracování studie 
revitalizace okolí ulic E. Rošické-
ho a Erbenova. Návrh na schvá-
lení užší architektonické soutěže 
byl předložen radě města na konci 
června a od nového školního roku 
se budou workshopů účastnit již 
konkrétní architekti z vybrané 
kanceláře.

„Musím říct, že za jedno dopoledne, 
které jsem s dětmi v rámci workshopů 
strávil, jsem slyšel víc skvělých nápadů, 
než na celém desetihodinovém zastupi-
telstvu města. Žáci dokáží analyzovat 
jednotlivé problémy v okolí školy, vědí, 
co chtějí a dokáží z toho vyvodit pod-
nětné nápady na zlepšení prostoru,“ 
vyjádřil Vít Zeman. 

Přestavba dopravního 
hřiště

Důležitou součástí rozvoje města 
je i udržitelná mobilita. „Aby se lidé 
naučili jezdit jinak než auty, je potřeba 
dostat je do veřejného prostoru, a už od 
malička je učit se pohybovat pěšky, po-
mocí MHD nebo na kole. K tomu ale 
musí být přizpůsoben prostor ve městě 
a mít místo, kde se se naučí pravidla 

kreativní řemesla – umění a kultura. 
Projekt Inkubátor – Jihlava vzdělává 
kulturou, zakládá ojedinělou spo-
lupráci mezi pořadateli kulturních 
akcí, kulturními institucemi, umě-
leckými skupinami a žáky základ-
ních škol i studenty středních škol. 
Společná tvorba nových edukačních 
programů přivedla k jednomu pra-
covnímu stolu učitele, žáky a zástup-
ce kulturních institucí již v minulém 
roce. A úspěch byl znát.

„V minulém roce si žáky takzvaně 
„vzali do parády“ například architekti 
z kanceláře UNArchitekti. Děti musely 
pracovat s plány a půdorysy školy, nau-
čit se různými způsoby měřit prostor a 
vnímat různé prostorové vztahy a sou-
vislosti. Výchovou k pochopení archi-
tektury žáci mimo jiné také prohloubi-
li vztah k místu, kde tráví čas, a vztah 
k Jihlavě jako součásti své identity,“ 
přiblížila primátorka Jihlavy.

Celkově bylo v minulém roce 
v rámci Inkubátoru městem podpo-

řeno sedm projektů částkou 445 ti-
síc korun. První setkání nad novými 
projekty druhého ročníku Inkubáto-
ru se uskutečnilo již letos na konci 
června.

Voda pro všechny
V letošním roce dosáhlo město Jih-

lava velkého úspěchu, který se týká 
vodohospodářské infrastruktury - 
nabylo práv k provozování další části 
vodohospodářského majetku. 

 (Pokračování na str. 3)

ŽÁCI ZE ZŠ. E. Rošického dostali při workshopu leteckou mapu okolí školy. Kaž-
dý například označil problémová místa, kolem kterých za vzděláním každodenně 
dochází. Foto: Vít Zeman

NA DOPRAVNÍM hřišti je plno celý den. Dopoledne se zde učí skupiny žáků ze 
základních škol silničním pravidlům, odpoledne sem dochází rodiny s dětmi za 
zdravou i poučnou zábavou. Foto: ilustrační

VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ
KONTRASTY

Jak malují žáci na Základní umě-
lecké škole? To se dozvíte na výstavě 
obrazů žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Jihlava, která se během léta uskuteč-
ní v jihlavské knihovně.

Městská knihovna Jihlava, Hlubo-
ká 1

do 26. 8.

VÝSTAVA DĚTÍ DDM
PŘEHLÍDKA PRACÍ DDM

Přijďte se podívat do foyer Divadla 
Na Kopečku na výstavu prací dětí z 
Domu dětí a mládeže Jihlava.

Divadlo Na Kopečku, Hradební 
ulice

do 30. 8. 

pro alternativní cestování,“ doplnila 
Karolína Koubová.

Plán udržitelné mobility, který 
zastupitelstvo města schválilo letos 
v únoru a bude platit dalších 11 let, 
obsahuje mimo jiné také přestavbu 
dopravního hřiště u řeky Jihlávky. 
Oprava a doplnění cvičných silnic, 
nové semafory, dopravní značení i 
nová provozní budova, která nahra-
dí stávající téměř půl století starý 
objekt. Projekt za 21 milionů do-
plňuje strategii rozvoje města přá-
telského k dětem i Stříbrné údolí. 
Dopravní hřiště navíc naváže na 
cyklostezku a utvoří atraktivnější 
centrum města.

„Dopravní hřiště bude dopoledne 
sloužit pro výuky škol a odpoledne se 
otevře veřejnosti. Nové hřiště bude bez 
plotů a nonstop přístupné. Provoz pře-
vezme Městská policie, v dopoledních 
hodinách zde tedy bude vždy přítomen 
jeden strážník, který se postará o bez-
pečnost i o čistotu místa. Ve večerních 

hodinách jej budou strážníci kontrolo-
vat pomocí bezpečnostní kamery,“ uve-
dl náměstek pro oblast rozvoje města 
Petr Laštovička.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby 
bylo vypsáno na konci června. Nové 
hřiště by mělo být prvním návštěvní-
kům přístupné v létě příštího roku.

Jihlava vzdělává kulturou
Jak děti naučit třídit nové informa-

ce, používat je, zpracovávat a správ-
ně interpretovat? Jednou z cest jsou 

JIHLAVA vzdělává kulturou – ojedinělá akce, které se účastní mimo jiné i úzké 
vedení města. Setkání posiluje vzdělání za podpory kulturních organizací a měs-
ta. Foto: archiv MMJ
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Proměna Jihlavy pod taktovkou dětí

Zastupitelstvo města Jihlavy se na 
svém červnovém zasedání zavázalo 
financovat vydávání nového měst-
ského zpravodaje. Noviny jihlavské 
radnice, které pro město vydává spo-
lečnost Parola, nahradí nový měsíč-
ník, jehož vydavatelem bude měs-
to. Do tvorby nových novin se však 
bude moci zapojit i veřejnost.

„Přestože se zastupitelům předkláda-
jí návrhy na nové noviny již přes rok, 
stále není jasné, jak se budou jmeno-
vat. Název současného zpravodaje No-
viny jihlavské radnice je ve vlastnictví 
Paroly a město jej znovu použít nemů-

že. Proto se obracíme na veřejnost s vý-
zvou, aby do městské redakce posílali 
vlastní návrhy na název,“ sdělila pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Nové noviny budou obsahovat více 
zajímavostí o Jihlavě, a to na úkor re-
klamních sdělení. Měsíčník bez in-
zerce bude mít novou grafiku na 20 
stranách. Těšit se můžete na zajíma-
vé rubriky o tématech týkajících se 
města a jeho historie i více fotografií.

Návrhy na názvy novin můžete po-
sílat do 31. srpna na adresu redak-
ce@jihlava-city.cz. Vybraný návrh 
bude odměněn. -tz-

Navrhněte název nových 
radničních novin

Novým mediálním zástupcem 
města Jihlavy se stal od června Jaro-
slav Šnajdr. 

Rodák ze Zlína se v médiích pohy-
buje od roku 1999 a působil postup-
ně v několika regionálních i celostát-
ních denících, agenturách a rozhlase 
jako redaktor a také jako fotorepor-
tér. Je absolventem žurnalistiky Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 

Působil také jako PR poradce někte-
rých politiků a byl asistentem euro-
poslance Tomáše Zdechovského. Po-
slední čtyři roky pracoval v reklamní 
agentuře v Jihlavě jako šéfredaktor. Je 
ženatý a má dvě dcery.  -tz-

Mluvčím Jihlavy se stal bývalý 
novinář Jaroslav Šnajdr

Na jihlavskou radnici přišli budou-
cí novináři, publicisté či reportéři vy-
zpovídat primátorku města Karolínu 
Koubovou. Žáky, kteří navštěvují vo-
litelný předmět Mediální výchova na 
ZŠ Seifertova, primátorka seznámila 
se svou prací a provedla je po části 
historické budovy radnice.

„Žáci ocenili především vstřícnost a 
přirozenost paní primátorky; líbila se 
jim též skoro turistická prohlídka bu-
dovy magistrátu včetně černé kuchyně 
a kanceláře, to vše s primátorčiným 
osobním výkladem,“ sdělil vyučující 
předmětu Jan Spěváček.

V předmětu Mediální výchova se 
žáci zaměřují především na porozumě-
ní médiím od tradičních psaných po 
soudobé digitální a internetová média. 
Učí se vnímat a interpretovat druhy 
sdělení, zároveň vyvíjet vlastní kulturu 
mluveného a psaného projevu.

Žáci ze ZŠ Seifertova se s primá-
torkou sejdou opět v prvním polole-
tí dalšího školního roku. „Pan učitel 
se při setkání zmínil, že jeho kolegyně 
ve škole vede miniparlament pro žáky 
prvního stupně. Domluvili jsme se, že 
by bylo skvělé naplánovat setkání i pro 
ně,“ doplnila primátorka. -tz-

Žáci v rámci Mediální výchovy 
navštívili primátorku

ŽÁKY ze ZŠ Seifertova primátorka seznámila se svou prací a provedla je po části 
historické budovy radnice. Foto: archiv MMJ

Dotazy pro primátorku:

Otázka žákyně N. K.: Paní primátorko, jaký byl Váš názor na naši žádost 
o pozvání?

Odpověď primátorky:  Já jsem měla velkou radost, protože si myslím, že 
když se mladí lidé chtějí ptát, tak se jim musí dát prostor. 

Otázka žáka P. P.: Paní primátorko, jakou byste chtěla dělat práci, kdy-
byste nebyla primátorkou?

Odpověď primátorky: Cirkusačkou.

Otázka žákyně S. Š.: Paní primátorko, jaký je váš názor na dětská hřiště v 
Jihlavě?

Odpověď primátorky: Jsem ráda, že jsou po Jihlavě rozmístěná dětská 
hřiště, ale jelikož mám dvě malé děti, tak bych uvítala více dětských hřišť pro 
nejmenší.

Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. Zastupitelstvo města 
může prostřednictvím obecně závaz-
né vyhlášky stanovit výjimky z doby 
nočního klidu nebo noční klid pro 
určité akce zkrátit.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. Centrum má být plné lidí, kte-
ří se baví a budou se k nám díky tomu 
rádi vracet. Noční život však nesmí ru-
šit místní obyvatele a jsou způsoby, jak 
vyjít oběma stranám vstříc,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice proto pomocí tis-
kových zpráv a Novin jihlavské rad-
nice každý měsíc informuje, jaké akce 
mají dobu nočního klidu zkrácenou.

Výjimky z doby nočního klidu, čer-
venec 2019:

5. – 6. července VYSOČINA FEST 
( Jihlavský amfiteátr – do 3 hodiny 
ráno)

4. července VYSOČINA FEST 
( Jihlavský amfiteátr – do 2 hodin 
ráno)

31. července – 4. srpna Divadlo Na 
Plovárně (Stará plovárna – do 2 ho-
din ráno)

17. července – 31. července Diva-
dlo na Staré plovárně (Stará plovár-
na – do půlnoci)

3., 10., 17., 24., 31. července – Let-
ní kino na náměstí (Masarykovo ná-
městí – do půlnoci). -tz-

Výjimky z nočního klidu

(Dokončení ze str. 2)
Spor, který vede město se Sva-

zem vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (dále SVAK) od roku 2012, se 
významně posunul a směřuje ke 
konci. A závěr sporu ve prospěch 
města by znamenal zlepšení stavu 
kanalizací i snížení cen vodného a 
stočného. Majetek v hodnotě 350 
milionů korun spravuje od Nové-
ho roku městská společnost Jih-
lavské vodovody a kanalizace (dále 
JVAK).

„Zlepšení zásobování vodou obyva-
tel, čistění odpadních vod, nakládání a 
hospodaření s dešťovou vodou, protipo-
vodňová opatření v době klimatických 
změn, kdy se voda stává čím dál tím 
více vzácnější a strategičtější surovi-
nou. To jsou jasné a srozumitelné cíle, 
které dokončení vystoupení ze SVAK a 

provozování celého vodohospodářské-
ho majetku pod řízením a kontrolou 
Jihlavy ovlivní děti i dospělé,“ uvedl 
náměstek pro oblast správy majetku 
města Jaromír Kalina.

JVAK se za první půl rok předvedl 
jako prozíravý správce a hospodář. 
Příkladem je nový výkonný vrt v Po-
picích nebo rekonstrukce stěžejních 
vodohospodářských sítí. „Myslím si, 
že město by mělo být přátelské ke všem 
svým obyvatelům,“ doplnil Jaromír 
Kalina.

Stejně jako dlouholetý spor i nová 
strategie desetileté budoucnosti se 
tak dostává ke svému cíli - rozvoj 
vzdělání za spolupráce samotných 
žáků základních škol, rekultivace 
městských částí za jasným účelem a 
to vše na základech renovované vo-
dohospodářské infrastruktury. -tz-

PROVOZOVÁNÍ vodohospodářského majetku pod kontrolou městské společnos-
ti Jihlavské vodovody a kanalizace ovlivní děti i dospělé. Foto: archiv MMJ
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Rodák ze Znojma, přesto 
Jihlavan srdcem i duší. „Jihla-
va je krásné město, mám tady 
všechno rád,“ říká Josef Vilím, 
který žije v krajské metropoli 
již přes půl století. Od roku 
1982 se stará o zdejší měst-
skou hromadnou dopravu, 
nejprve jako technický ná-
městek a poté jako ředitel. Po 
úctyhodných 37 letech Josef 
Vilím z Dopravního podniku 
odchází, připomeňme si proto 
jeho historii a vývoj přímo 
z úst jejich iniciátora.

Aneta Hrdličková ז

Začneme pěkně od začátku. Jak 
jste na dopravní podnik nastou-
pil?

Za svého mládí jsem pracoval v Pra-
ze, v Žilině, ale i na Jihlavsku. Větši-
nou to byla technicky založená prá-
ce, přesto jsem měl pořád dopravu 
někde vzadu v mozku uloženou. A 
pak jsem zjistil, že dopravní podnik 
hledá náměstka, tak jsem to zkusil a 
ono to vyšlo. Přišel jsem do podni-
ku postaveného v 60. letech, servisní 
zázemí téměř nebylo, pracovníci ne-
měli kde opravovat vozidla, pracovali 
v zimě v nevytápěných místnostech. 
V první fázi jsem se tedy zabýval tím, 
aby vůbec bylo kde začít.

Začátky tedy byly krušné…
Sedm let po mém nástupu se poda-

řilo za finanční podpory Jihomorav-
ského kraje postavit servisní oprav-
nu autobusů a trolejbusů, budovu 
s technickým zázemím a slušnými 
podmínkami pro zaměstnance. Pak 
nás ale přejmenovali na Dopravní 
podnik – státní podnik, což se nelí-
bilo městu, které nás přestalo pod-
porovat finančními prostředky pro 
nákupy nových autobusů a trolejbu-
sů. Přejmenování neznamenalo ani 
pomoc od státu. Naštěstí jsme měli 
v pražském dopravním podniku pár 
kamarádů, kteří nám dali vědět, že 
vyřazují staré vozy. A tak jsme těsně 
před revolucí pořídili několik sta-
rých autobusů, pamatuji si, že jeden 
stál čtyři až pět tisíc, které jsme v Jih-
lavě provozovali dalších 10 let.

Po revoluci ale přišla změna…
Ano, každý tehdy vytvářel privati-

zační projekt, tak jsme si také jeden 
udělali. Dopravní podnik dostal opět 
příponu „města Jihlavy“ a stal se ak-
ciovou společností od 1. 1. 1998. 
Generální změna, co se týče vozo-
vého parku, však přišla až po vstupu 
do Evropské unie. Dotací na udrži-
telnou mobilitu jsme začali využí-
vat okamžitě, a tak se v roce 2009 a 
2010 začaly nakupovat nové vozy. A 
dnes jsme již téměř na půl miliardě 
z evropských dotačních peněz.

Všimli si změny také cestující?
Lidé vnímají, v čem jedou, proto 

je potřeba pro jejich pohodlí udělat 
maximum. Od bezbariérového vstu-
pu počínaje, po kamerový systém, 

Ničeho nelituji, říká ředitel DP MJ Vilím, 
který po 37 letech odchází z funkce

wifi nebo USB porty pro nabíjení, 
které mají například autobusy, které 
jsme nakoupili loni. Denně převeze-
me průměrně 43 tisíc cestujících a 
počet se rok od roku zvyšuje. Poved-
la se i mnohými kritizovaná Jihlavská 
karta, kterou má již 57 tisíc lidí. Ně-
které věci jsme ale museli pozastavit, 
například možnost placení bankovní 
kartou. Čekáme totiž na to, jak kraj 
vymyslí projekt integrovaného do-
pravního systému Veřejná doprava 
Vysočiny.

Jaký máte na projekt integrované 
dopravy názor?

Často je mi podsouváno, že s  inte-
grovanou dopravou nesouhlasím, já 
jsem ale všemi deseti pro. Musí být 
však přesně stanoveno, kdo cestují-
cího kam přepravil a komu za cestu 
kolik platil. Proč by měl krajský ob-
čan jet v jiném tarifu než Jihlavan? 
Kraj nám ale nabízí pouze odhady 
cen a to je podle mě v dnešní době 
málo. Technika dokáže přesně kal-
kulovat, kolik krajských cestujících 
z VDV jsme přepravili, tak proč ten-
to systém nevyužít? Obchodní vzta-
hy, zejména pokud jde o finance, se 
nemohou zakládat na odhadech.

Má dopravní podnik dostatek ři-
dičů?

Řidičů je v pracovním poměru 
kolem stovky a chybí jich do plné-
ho stavu cca 5. Také letní jízdní řád 
na trolejbusových linkách byl od 
1. 6. 2019 motivován kromě jiného 
možností řidičů čerpat více dovole-
ných. Stav je ale potřeba posílit, pro-
tože věkový průměr řidičů je 55 let. 
Takže i když nám 21 řidičů meziroč-
ně přijde, tak jich zase třeba 16 ode-
jde do důchodu. Naštěstí nám mnozí 
z nich pomáhají formou brigády.

A jak pohlížíte na stížnosti, které 
na řidiče od cestujících přicháze-
jí?

Ty závažnější řeším osobně. Není 
jich však tolik, průměrně jen jedna, 
dvě měsíčně, což je při počtu přepra-
vovaných velký úspěch. Je důležité 
na problém řidiče upozornit, vzá-
jemně komunikovat. Často je ale těž-
ké najít pravdu a případ objektivně 
vyhodnotit. Cestující si do historek 
přidávají a řidiči z nich zase ubírají. 
Přiznávám však, že to na naší straně 
není úplně ideální. Mnozí řidiči si 
za dlouhý čas za volantem vypěstují 
averzi k cestujícím. Je to taková je-
jich nemoc z povolání.

Slyšela jsem, že se již práce po-
ptává v zahraničí…

Ano, v současné době nám tady 
pomáhají už tři Ukrajinci a budeme 
se muset do těchto zemí začít ohlí-
žet častěji, protože na pracovním 
trhu nikdo jiný není. A přitom řízení 
trolejbusu nebo autobusu je dobrá 
práce, vhodná i pro děvčata! Dnešní 
vozy mají na vše posilovače, navíc je 
to finančně rozhodně zajímavější než 
třeba práce za kasou supermarketu 
nebo uklízení apod.

Jak vůbec vypadá nástupní pro-
ces do dopravního podniku?

Nejprve je potřeba zajistit všechny 
potřebné kvalifikace, tedy řidičský 
průkaz, profesní průkaz a tak dále. 
To zabere přibližně čtyři měsíce. Pak 
se pár dní věnují novému řidiči zku-
šení instruktoři, kteří jej učí vedení 
jednotlivých linek a práci s elektro-
nickým zařízením ve voze. Není na 
tom nic těžkého, a jak jsem říkal, ři-
dičem se může stát opravdu každý, 
přivítáme každého zájemce a klidně 
ho nezávazně informujeme o pod-

mínkách přijetí do zaměstnání. Stav 
řidičů je potřeba stále posilovat.

Což může být i jeden z úkolů pro 
nového ředitele…

Věřím, že si nový kolega vytvoří 
vlastní názor na věc. Má z dopravy 
vlastní zkušenosti a já mu jen pře-
dám potřebné informace. Je pravda, 
že člověk za ta léta sklouzne do pro-
vozní slepoty. Je nám například vy-
čítáno, že nemáme PR nebo tiskové 
či marketingové oddělení. Jenže to 
jsou podle mě zase velké meziroční 
náklady navíc. Třeba na to ale bude 
nový ředitel pohlížet jinak. Ani mně 
samotnému se tady nic nelíbilo, 
když jsem před 37 lety přišel. Před-
pokládám, že i pan kolega bude chtít 
spoustu změn.

Zažil jste několik garnitur, jaký 
máte názor na současné vedení 
města?

Musel bych s nimi pracovat déle, 
abych to mohl posoudit. Domlouvá-
me se ale na všem docela dobře. Měl 
jsem však problém s předchozím ve-
dením, protože jsem ze všech stran 
jen slyšel: „Pryč s Vilímem,“ a já ne-
věděl, co bylo pro taková prohláše-
ní motivem. Za těch skoro čtyřicet 
let jsem zažil přibližně šest radnic a 
musím říct, že v začátcích jsme byli 
samostatnější, rozhodovali jsme bez 
složitých procesů. Dnes se vše kon-
zultuje a procesy schvalování jsou 
zdlouhavé.

Smířil jste se s odchodem do dů-
chodu?

S námětem, že bych měl odejít, při-
šlo město už před mnoha lety. Tehdy 
jsem měl rozporuplné pocity a nelí-
bilo se mi to. Postupem času se mi to 
ale v hlavě rozleželo a s koncem jsem 
se začal smiřovat. Teď už vím, že to 
je dobře a ničeho nelituji!

A jak se rozloučíte se svými ko-
legy?

K rozloučení bude ještě spousta 
příležitostí. Odcházím sice z podni-
ku, ale v Jihlavě zůstávám. Městská 
hromadná doprava je stále mým ko-
níčkem a po těch letech se od do-
pravního podniku už nedá úplně od-
trhnout.

Jak vypadal váš poslední měsíc 
v práci?

Představoval jsem si to jinak, že to 
bude pohoda a já si v klidu vše srov-
nám. Ale probudily se dva projekty, 
na které jsme v minulosti požádali 
o evropské dotace a teď musíme vše 
najednou a rychle vyřešit. Takže ješ-
tě než odejdu, postarám se o posled-
ní nákup ekologicky šetrných vozidel 
a parciálních trolejbusů za téměř 200 
milionů z evropských dotací.

A co plánujete po odchodu?
Nevím, čekám, že něco přijde 

samo. Mým koníčkem byly tech-
nologie v oblasti elektroniky, jenže 
jsem je za ta léta úřadování dost za-
spal. Co však vím, je, že nebudu po-
sedávat na lavičkách, dívat se na tele-
vizi ani z okna, to mě nebaví.

S DLOUHOLETÝM ředitelem Dopravního podniku Jihlava Josefem Vilímem se 
rozloučili také členové vedení města Jihlavy. Za jeho službu mu poděkovala osob-
ně i primátorka Karolína Koubová. Foto: archiv MMJ
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 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
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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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DRUHÁ NEJSTARŠÍ. Úctyhodného věku 104 let se dožila paní Anděla Hosová z 
Jihlavy. Pogratulovat k narozeninám jí za město přišla primátorka Karolína Kou-
bová. Oslavenkyni, která je po nedávném úrazu upoutána na lůžko, předala kyti-
ci, dárkový koš a pamětní list. Anděla Hosová je druhou nejstarší žijící obyvatelkou 
města. Nejstarší je paní Helena Kyralová, která 104. narozeniny oslavila loni v listo-
padu. Foto: archiv MMJ

PODPORA KAMPANĚ. S účastníky 17. ročníku protidrogové sportovní kampaně 
upozorňující na drogovou negramotnost u dětí a mládeže se sešel první náměstek 
primátorky Petr Laštovička. Svoji podporu kampani vyjádřil na závěr za město 
podpisem na arch, který po průjezdu 39 městy a ujetí 1100 km předají účastníci 
po 12 dnech příští pátek v Praze Senátu Parlamentu ČR. Foto: archiv MMJ

OD ROKU 1959 SPOLU. Diamantovou svatbu ve velké obřadní síni oslavili manže-
lé Průšovi. František a Marie si své ano řekli po dvouleté známosti 27. června 1959 v 
Praze. Společný život začali v obci Štoky, odkud se v roce 1974 přestěhovali do Jihlavy. 
Slavnostním obřadem manžele provedla radní města Jihlavy Silvie Čermáková.
 Foto: archiv MMJ

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE. V jedno slunečné červnové úterý se sešla spousta cyklis-
tů, inlinerů i skejťáků ve volnočasovém areálu Český mlýn. Proč? Protože se všich-
ni v květnu zúčastnili soutěže Do práce na kole! Vyhlášení soutěže doprovodily 
exhibice na betonových vlnách zdejšího skateparku. Všem oceněným gratulujeme 
a členové týmů z jihlavského magistrátu vyzývají: Příští rok jdeme znovu do sed-
la! Foto: archiv MMJ

NAVŠTÍVIL DGM. V krajském městě Vysočiny přivítala primátorka města Karolí-
na Koubová společně s náměstky Petrem Laštovičkou a Jaromírem Kalinou izrael-
ského velvyslance Daniela Merona. Po společném obědě se delegace vydá do Domu 
Gustava Mahlera, kam byl na přání velvyslance pozván také Ladislav Vilímek, jih-
lavský badatel a archivář, autor knih I domy umírají vstoje. Foto: archiv MMJ

SPOLUPRÁCE. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina si letos připomíná desá-
tý rok samostatného útvaru. Při slavnostním ceremoniálu udělila primátorka měs-
ta Karolína Koubová policistům služební medaile s plaketami. Zároveň jí byla pře-
dána z rukou ředitele Miloše Trojánka medaile za významný přínos při budování 
partnerství a spolupráce s krajským ředitelstvím. Foto: archiv MMJ

Cyklo-běh za ČR bez drog

Oslava 104. narozenin

Svoji 60 let

Izraelský velvyslanec v JihlavěPředávání medailí

Do práce na kolech i kolečkách
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Na sklonku roku skončí po 25 
letech spolupráce Paroly a města 
Jihlavy na vydávání Novin jihlavské 
radnice. Důvodem je skutečnost, že 
se radnice rozhodla vydávat noviny 
sama. 

Název Noviny jihlavské radni-
ce nelze pro novou tiskovinu měs-
ta použít. „Noviny jihlavské radnice 
byly projektem Paroly a města Jihla-
vy. Ve chvíli, kdy se radnice rozhodla 
vydávat si zpravodaj sama – projekt 

končí a s ním i značka NJR,“ vysvět-
lila ředitelka Paroly Eva Krpálko-
vá. „Noviny budou měsíčně vychá-
zet dál, ale pojmenujeme je jinak,“ 
dodala s tím, že budou na radnici 
nezávislé. 

Obyvatelé Jihlavy by tak měly od 
nového roku dostávat do schrá-
nek dvoje noviny – ty stávající pod 
jiným názvem a zpravodaj města, 
pro který radnice nyní hledá jmé-
no.  -pk-

Název Noviny jihlavské 
radnice skončí
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Vedení města v čele s primátorkou 
Karolínou Koubovou se minulý tý-
den na vlastní oči přesvědčilo o tom, 
jak se pokračující kůrovcová kala-
mita aktuálně podepisuje na stavu 
městských lesů, respektive na tom, 
co z nich ještě zbylo.

„V současné době je dokončeno prv-
ní rojení kůrovce a začíná žít v čerstvě 

napadených stromech. V tuto chvíli náš 
venkovní personál rozhoduje o tom, 
jak moc se nám podaří kůrovcovou 
kalamitu zpomalit. Jde o to, že čerstvě 
napadené stromy je nutné vyhledat a 
do vylítnutí kůrovce vytěžit a asano-
vat, buď chemicky či mechanicky. Podle 
vývoje počasí odhaduji, že na to máme 
cca čtyři týdny,“ popsal aktuální situa-

Jihlava se umístila jako druhá v ka-
tegorii měst do 90 tisíc obyvatel v 
soutěži Hejbni elektrem pro lepší 
život. Celostátní soutěž byla v loň-
ském roce vyhlášena společností 
ELEKTOWIN, která zajišťuje ko-
lektivní sběr a recyklaci vysloužilých 
elektrospotřebičů.

„Další potvrzení, že Jihlavané dokáží 
poctivě třídit. Není to jenom elektrood-
pad, v minulosti jsme dostali například 
Odpadového oskara za nízkou pro-
dukci komunálního odpadu od Arniky. 
V současné době je však potřeba obča-
ny naučit, jak nevytvářet odpad vůbec, 
proto startujeme kampaň Jihlava bez 
odpadu? Beze všeho!,“ uvedla Katarí-
na Ruschková z odboru životního 
prostředí jihlavského magistrátu.

Jihlavu ve sběru elektroodpadu před-
běhl pouze Děčín, a to s více jak 4 kilo-
gramy za obyvatele. Soutěž byla zahá-
jena na začátku dubna minulého roku 
a započítaly se do ní výsledky dosažené 
k poslednímu březnu letošního roku.

První tři soutěžící byli také od-
měněni finančně. Ekologický fond, 
který spravuje odbor životního pro-
středí, se díky výhře navýšil o 40 ti-
síc korun. „Peníze půjdou do zmíněné 
kampaně, která Jihlavanům přiblíží 
život v rámci takzvaného zero-waste. 
Již nyní jsou například na Turistickém 
informačním centru ke koupi látko-
vé pytlíky na ovoce či zeleninu, aby se 
zamezilo používání těch jednorázo-
vých, igelitových,“ doplnila Katarína 
Ruschková. -tz-

V jihlavských lesích bojují s kůrovcem

Jihlava je druhá nejlepší 
v třídění elektronického odpadu

KALAMITA V LESÍCH. Primátorka Jihlavy Karolína Koubová se na začátku 
června společně s náměstky Petrem Laštovičkou, Vítem Zemanem a uvolněným 
členem rady města Danielem Škarkou na vlastní oči seznámili s následky kůrov-
cové kalamity v městských lesích. Po jednotlivých lokalitách je provedl jednatel 
Správy městských lesů Jihlava Václav Kodet. Foto: archiv MMJ

Místo lesů holé pláně

Pohotovostní služba zubních lékařů – červenec 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

5. Pá MUDr. Zdenka Marková Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 736, 608 526 236

6. So MUDr. Hořejší Eva Josefa Hory 1050/31, 589 01 Třešť, 567 224 184

7. Ne MUDr. Hrdinová Libuše Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 605 846 312

13. So MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 62, 586 01 Jihlava, 567 307 757

14. Ne MUDr. Jitka Doležalová Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572

20. So MDDr. Jírová Jitka Halasova 5729/12, 586 01 Jihlava, 724 748 222

21. Ne MDDr. Jurča František
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava, 

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

27. So MDDr. Kalců Vít Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 776 645 079

28. Ne MDDr. Kárník Stanislav
Swedish Dental Care s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 

586 01 Jihlava, 604 505 303

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

ci v městských lesích vedoucí Správy 
městských lesů Jihlava Václav Kodet.

SML podle něj řeší stále palčivější 
otázku, kam s napadeným dřevem. 
„V situaci, kdy cena dřeva neustále kle-
sá a o některé sortimenty není zájem 
vůbec, budeme muset volit i odvoz dří-
ví z lesa na náhradní skládky, což celou 
výrobu ještě zdražuje,“ konstatoval 
šéf jihlavských lesníků. V některých 
nepřístupných místech v souladu s 
opatřením obecné povahy Minister-
stva zemědělství v tuto chvíli pracov-
níci SML ponechávají mrtvé souše 
stát a soustředí se přednostně na boj 
s živým kůrovcem v čerstvě napade-
ných stromech.

„Kalamita je v plném proudu a na 
vykácené holiny po kůrovci je velmi 
smutný pohled. Jsem ale ráda, že máme 
v čele městských lesů odborníka, který 
dělá vše pro to, aby ekologické i ekono-
mické dopady byly co možná nejnižší. 
Lesy už nebudou takové, jak je známe. 
Sázíme modříny, buky, duby, javo-
ry, jedle a smrky samozřejmě také do 
oplocených úseků. Kvůli skladbě lesa 
zůstanou oplocenky i deset let, aby les 
mohl vzrůst a nezničila ho zvěř,“ sděli-

la během prohlídky lesů primátorka 
Jihlavy.

V městských lesích je kůrovcovou 
kalamitou nejvíce ze sedmi lesních 
úseků postižen lesní úsek Zborná, 
Bílý Kámen a Bradlo. Jedná se o 
nižší polohy kolem řeky Jihlavy a je-
jich přítoků, kde se nedostatek vody 
projevuje nejdrastičtěji.  V loňském 
roce bylo vytěženo cca 50 000 m3 
kůrovcového dříví a v letošním roce 
do konce května už 45 000 m3 ků-
rovcového dříví. „Za oba roky 2018 
a 2019 odhaduji, že budeme mít vytě-
ženu možná i pětiletou těžbu,“ doplnil 
Kodet.

Největší ztrátou pro SML a potaž-
mo i pro město je ztráta z ceny su-
rového dříví realizovaném na trhu. 
Meziročně totiž klesly ceny o 47 % a 
zatímco například mzdy mezitím na-
rostly o 7 %, nyní SML prodává dře-
vo za ceny z roku 1992.

„Pro zmírnění následků kalamity dě-
láme všechno, co se dá. Minimalizuje-
me náklady a hledáme nové trhy a ob-
chodní partnery, kde se dá ještě prodat 
dříví nad výrobní náklady,“ uzavřel 
Kodet. -tz-

Jedním z důležitých úkolů města 
je podporovat živou kulturu. 

Proto Jihlava zpřístupní veřejný 
prostor a usnadní pořadatelům ko-
nání malých a komunitních kultur-
ních akcí. 

Seznam uživatelsky vstřícných 
míst by měl být zveřejněn v průbě-
hu léta.

„Na místech připravených pro kultu-
ru bude mít organizátor možnost usku-
tečnit svoji akci rychle a pohodlně díky 
přehlednému rezervačnímu systému 
dostupnému z webu města, jednodu-
chým pravidlům užívání a minimální 
administrativě. 

Namísto vyplňování mnoha formulá-
řů a návštěv několika odborů magistrá-
tu bude stačit jen jeden online vyplněný 
dokument a jediný podpis,“ uvedla 
radní pro oblast kultury města Silvie 
Čermáková. -tz-

Budeme mít místa 
pro živou kulturu

Odkaz
výstava fotografi í z havířských průvodů
Jihlavská radnice, podzemní prostory (vstup za radnicí)
24. 6. – 30. 8. 2019 I pondělí–pátek 8:00–12:00 12:30–16:00

vstup zdarma I www.visitjihlava.eu
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Kořeny lip prorůstají do podlo-
ží Mariánského sloupu, narušují 
cihlovou vyzdívku a nadzvedávají 
schodiště v obvodu. Vitalitě sloupu 
neprospěl ani nevhodný přípravek, 
který byl zřejmě použit při restauro-
vání v roce 1983 a snížil difuzitu ka-
mene. Město proto objednalo opra-
vu sloupu, oplocení se kolem sloupu 
objeví již v červnu, lešení se kolem 
jihlavské památky postaví v červenci.

„Již nyní se počítá s tím, že ostatní 
lípy dlouho nevydrží. Stav těch prv-
ních, které jsme skáceli, byl opravdu 
špatný a ostatní stromy se k jejich stavu 
přibližují. Nepomůže tomu ani sucho, 
které stále trvá, ani zkrácení kořenové-
ho systému při restaurování. Nicméně 
Mariánský sloup, pokud ho budeme 
udržovat v dobrém stavu, tady zůstane 
ještě hodně dlouho po lípách,“ uvedla 
primátorka města Karolína Koubo-
vá.

Prorůstání kořenů lip bylo proká-
záno již při posledním restaurování 
v roce 2009. O dva roky později se 
město postaralo alespoň o odstraně-
ní drobného kořenového systému, 
který směřoval do středu sloupu. 
Větší kořeny však památku dále de-
formovaly a propouštěly vlhkost.

Mariánský sloup se opravuje za 900 tisíc

KVŮLI současnému stavu se rozestupují jednotlivé díly památky a již nyní je 
velmi pravděpodobné, že bude potřeba Mariánský sloup restaurovat i po skácení 
všech ostatních lip. Foto: archiv MMJ

Zastupitelé města Jihlavy na svém 
červnovém zasedání schválili inves-
tici do nových šaten, které by měly 
vzniknout na parkovišti pod Malou 
halou Horáckého zimního stadionu, 
takzvaného „zimáčku“. Šatny za při-
bližně 10 milionů korun budou ne-
zbytným předpokladem pro zacho-
vání plnohodnotného provozu. Dále 
jihlavští zastupitelé schválili investici 
milionu korun na přípravu projek-
tu dočasné mobilní ledové plochy, 
která by v případě potřeby nahradi-
la výpadek „zimáčku“ v průběhu vý-
stavby.

„Mobilní hala je zárukou, že jsme 
připraveni na všechny možné scénáře, 
které nás s výstavbou nové arény a udr-
žením provozu stávajícího Horáckého 
zimního stadionu mohou čekat. Dočas-
nou mobilní plochu je možné při dob-

ré přípravě postavit během tří měsíců. 
Předcházet tomu však musí projektová 
příprava, různá povolení a dobudo-
vání či posílení infrastruktury v místě, 
které nakonec pro umístění haly zvolí-
me,“ vysvětlil manažer pro výstavbu 
Horácké multifunkční arény, radní 
města Jihlavy David Beke. Paralelně 
se „zimáčkem“ by tak mohla mobil-
ní ledová plocha fungovat při silném 
kofinancování celé investice.

Místo pro mobilní halu
V současné době probíhá pro-

věřovací studie ohledně velikosti 
vytipované lokality pro umístění 
mobilní haly v areálu pronajatém 
Sokolu Bedřichov. „Naším cílem je 
umístit ledovou plochu mimo fotbalové 
hřiště v místě, kde se v budoucnu počítá 
s umístěním cvičiště pro přilehlou ha-
sičskou zbrojnici,“ upřesnil Beke. Dal-

ší uvažovanou plochou pro umístění 
haly je prostor škvárového hřiště za 
tenisovými kurty a až třetí možnos-
tí je stavba haly na ploše současného 
fotbalového hřiště. 

Celá akce pro výstavbu dočasné 
mobilní ledové plochy je odhado-
vána na přibližně 35 milionů korun. 
„Zhruba 12 milionů korun by stálo 
kluziště, mantinely a chlazení, osm 
milionů zastřešení a zbytek by byla in-
vestice na dopravní opatření, které má 
zlepšit současný nevyhovující příjezd, 
jenž koliduje s výjezdem z hasičárny. 
Počítáme rovněž s vybudováním ša-
ten se zázemím, které by v této lokali-
tě poskytly důstojnější podmínky pro 
uživatele sportovišť, a také s tím, že by 
se prodejem haly po dvou letech asi po-
lovina nákladů na její pořízení mohla 
vrátit,“ doplnil náměstek primátorky 

pro oblast rozvoje města Petr Lašto-
vička, který myslí také na šetření vo-
dou, která by se dala zadržovat v úze-
mí a využít k zavlažování trávníku.

Za dva roky se staví
Stavba Horácké multifunkční arény 

za předpokládaných 750 milionů ko-
run by měla za ideálních podmínek 
začít  na podzim roku 2021. 

Během letošního léta se provede 
potřebný průzkum, údržba a ne-
zbytné opravy konstrukce střechy i 
dalších rizikových prvků stávajícího 
stadionu tak, aby bylo zajištěno fun-
gování pro další sezónu a zvýšena 
pravděpodobnost udržení provozu 
stadionu do doby vydání stavebního 
povolení na novou arénu. Vestavba 
šaten a případná příprava mobilní 
ledové plochy je v případě potřeby v 
plánu na podzim roku 2020.  -tz-

Zastupitelstvo schválilo přípravu šaten 
i mobilní haly v areálu Sokola Bedřichov

PANORAMATICKÁ fotografie příjezdu k lokalitě pro případné umístění mobilní ledové plochy v areálu pronajatém Sokolu Bedřichov. Na místě si je v současné době 
potřeba ověřit, zda se případná ledová plocha se zastřešením a chlazením na plochu vejde. Bude se ověřovat také umístění nových šaten se sociálním zázemím, které by 
nahradily stávající objekt. Řešit se bude také zadržení dešťové vody v místě, které by například mohlo být využito pro zavlažování přilehlého fotbalového hřiště. Důle-
žité je také řešení plochy pro odstavení vozidel a úprava dopravního napojení lokality na ulici Sokolovskou, kde dnes koliduje výjezd vozidel hasičského záchranného 
sboru a osobních automobilů. Foto: archiv MMJ

ní doplnění destrukcí a chybějících 
částí, celoplošný ochranný nátěr, re-
pase atributů, čištění a nátěr litino-
vého zábradlí a řetězů, konzervační 
ošetření.

Kvůli současnému stavu se roze-
stupují jednotlivé díly památky a 
již nyní je velmi pravděpodobné, že 
bude potřeba Mariánský sloup re-
staurovat i po skácení všech ostat-
ních lip. Letošní restaurování město 
vyjde na 891 tisíc korun, investici 
do Mariánského sloupu částkou 720 
tisíc podpoří dotace v rámci Progra-
mu regenerace Městské památkové 
rezervace.

Sloup je nakloněn
Bystří kolemjdoucí si jistě všim-

nou, že je středový sloup lehce vy-
chýlen. K jeho naklonění došlo při-
bližně před desítkami let, přesný 
časový údaj však není známý. Naklo-
něn však zůstane i nadále, jelikož se 
přestal vychylovat.

„Pravděpodobně od této doby je pat-
ka sloupu opatřena železnou obručí. 
O náklonu víme a geodeticky jej zamě-
řujeme. V posledních letech se však ne-
zvětšilo, měření však budou pokračovat 
dále,“ uvedl Ondřej Stránský. -tz-

„Restaurování památky je vzhledem 
k jejímu současnému stavu velmi po-
třebné. Pokud by se neprovedlo, tak 
by nadále docházelo k nevhodným 
degradačním procesům, například od-
lupování vrstev kamene ze soklu, ztrá-

tě modelace díla a podobně,“ doplnil 
Ondřej Stránský.

V rámci restaurátorských pra-
cí bude proveden průzkum stavu, 
skladby a barevnosti kamene, čiště-
ní a konsolidace kamene, modelač-
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bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 

kvalifikovaných lékařů

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

 je u 211 a ví proč 
chyt�á
rodina

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září
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GENERÁLNÍ PARTNER

FESTIVALU

21. ročník  3.–17. srpna 2019
Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Dukovany, Třebíč, Valeč

Festival pořádá ve spolupráci s Krajem Vysočina, státním zámkem a městem  

Jaroměřice nad Rokytnou koncertní agentura ARS/KONCERT, spol. s r. o. 

6. 8. Piš mi. Tvoje Alma / 10. 8. Beatles Symphonic

15. 8. Ewa Farna Symphonic / 17. 8. Velký romantik

kompletní program festivalu na www.arskoncert.cz
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Na konci června Jihlava hosti-
la 23. setkání hornických měst 
a obcí. Bezmála 700 hostů 
z České republiky i zahraničí se 
zúčastnilo třídenního festivalu, 
který vrcholil sobotním průvo-
dem 70 hornických spolků.

Jihlava si svoji někdejší stříbrnou 
slávu letos připomněla ve velkém 
stylu. Od 21. do 23. června se v kraj-
ské metropoli konalo Jihlavské Haví-
ření, 23. setkání hornických měst a 
obcí. Město ožilo koncerty, divadly 
i pouličními happeningy a tradiční 
průvod jihlavských havířů doplni-
lo více než 70 delegací se 700 hos-
ty hornických měst z České republi-
ky i zahraničí.

„Bylo to něco neuvěřitelného, takové 
akce si Jihlava zaslouží. Slyšela jsem 
mnoho chvály z řad návštěvníků i hos-
tů a jsem poctěna, že jsem se Havíření 
mohla zúčastnit. Děkuji všem pořa-
datelům za skvěle nabitý víkend plný 

jedinečných setkání i kulturních zážit-
ků,“ uvedla primátorka Jihlavy Karo-
lína Koubová.

Během setkání havířů probíhal na 
čtyřech scénách hudební program, 
tentokrát však na netradičních mís-
tech – místo Masarykova náměstí si 
mohli diváci užít koncerty ve stínu 
stromů v parku Smetanovy sady a na 
nádvoří Jihlavského pivovaru. 

Připraven byl také doprovodný 
program, a to pro malé i starší ná-
vštěvníky. V Parku Gustava Ma-
hlera hrály dechovky a za Kinem 
Dukla se hrály pro děti divadelní 
pohádky.

Vrcholem 23. setkání hornických 
měst a obcí byly dva havířské průvody. 

V páteční večer se při průvodu ve 
světle loučí a luceren uskutečnil Jih-
lavský havířský průvod. 

A druhý den, v sobotu ráno, vypuk-
la velká Hornická paráda – průvod 
krojovaných havířů ze 70 hornických 
měst z České republiky i zahraničí.
 -tz-

Jihlavou prošel největší průvod 
za posledních 10 let

FESTIVAL Skvělým místem pro pořádání kulturních akcí se staly Smetanovy 
sady. Na trávě pod stínem stromů seděli návštěvníci, okolo kterých si hráli děti. 
Kolem ulic byly rozmístěny stánky, a tak bylo ve „smetankách“ neustále plno.

PŘIVOLÁN Havířskému průvodu předcházelo představení, při kterém perkmis-
tr představil jednotlivé členy jihlavského průvodu. Sám perkmistr však nepřišel na 
zavolání primátorky, ale až po výzvě dítěte – protože právě pro děti se slavnost 
pořádá.

ZDRAVICE Zástupce všech delegací přivítala primátorka Jihlavy Karolína Kou-
bová v kostele Povýšení sv. Kříže.
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HOSTÉ Členové vedení města, z leva první náměstek primátorky Petr Laštovič-
ka, primátorka Karolína Koubová, náměstek Vít Zeman a uvolněný zastupitel 
Martin Laštovička, při úvodním setkání v kostele Povýšení sv. Kříže.

PRÁSK! Páteční i sobotní průvod zahájili členové Spolku přátel dělostřelby vý-
střelem z pušek, společně s náměstkem primátorky Jaromírem Kalinou. Po ohlu-
šivém výstřelu vyšla s pochodovou hudbou ze dveří radnice kapela TUTTI, násle-
dovaná členy vedení města i významnými hosty.

PŘIVÍTÁNÍ Před sobotní Hornickou parádou primátorka města Karolína Kou-
bová znovu přivítala všechny zástupce zvaných havířských spolků a popřála jim 
mnoho zdraví a štěstí.

SETKÁNÍ Členové vedení města se při Jihlavském Havíření setkali s mnoha 
vzácnými hosty. Na fotografii si například primátorka Karolína Koubová třese 
rukou s prezidentem partnerského města Jihlavy, polského města Zgierz, Prze-
mysławem Staniszewskim.

TRADICE V tradičních jihlavských krojích se zúčastnili průvodu také  zástupci 
Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel, tedy spolku Jihlavský jazykový ostrov, tvořené-
ho z Němců, kteří byli z Jihlavy po druhé světové válce odsunuti.

PŘEDSTAVENÍ Z jihlavského podzemí vyšlo před průvodem přibližně 200 jih-
lavských havířů. Jednotlivé kroje popsal z pódia perkmistr, který také stručně po-
psal jejich úkol při dolování stříbra.

SBÍRKA Další do sbírky stuh, které mají zástupci všech havířských spolků při 
každém setkání po ruce, přibyla po sobotní Hornické parádě i stuha jihlavská - 
bílá s grafikou Havíření, kterou vytvořila Eva Bystrianská.

KLADENÍ Během Havíření se nesmělo zapomenout ani uctění památky Johanna 
Haupta, zakladatele prvních pravidelných havířských průvodů v Jihlavě. Kladení 
věnců proběhlo u jeho hrobu na Ústředním hřbitově v Jihlavě.
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CENA Ve velké gotické síni jihlavské radnice se mimo jiné udělila také cena Nadace 
Georgia Agricoly s názvem Lux ex tenebris, v překladu Světlo v temnotách, kterou 
dostala za pomoc při zachovávání a oživování hornických tradic na Jihlavsku hlav-
ní pořadatelka Jihlavského Havíření Alena Zápotočná z odboru školství, kultury a 
tělovýchovy jihlavského magistrátu a čestný občan města Zdeněk Laštovička.

FÁRÁNÍ Delegace z havířských měst nezůstaly jenom v Jihlavě. Při Jihlavském 
Havíření se mohli také podívat na přesnou kopii vrátku, kterou vyrobili pracov-
níci oddělení správy podzemí jihlavského magistrátu. Na fotografii jeden z tvůrců 
– Jan Šustr, vedoucí oddělení správy podzemí jihlavského magistrátu, který pří-
tomným ukázal, jak se fáralo.

ÚSPĚCH Nejúspěšnějším koncertem letošního Havíření bylo dozajista hudební 
spojení symfonického orchestru Základní umělecké školy Jihlava a kapely Nezmaři.

ATMOSFÉRA V Pivovaru Jihlava největší úspěch zaznamenala kapela YOYO 
Band. V publiku nezůstalo jediné prázdné místo, ale díky klidné atmosféře přátel-
ského reggae v podání slavné české kapely, si všichni zachovali úsměv na tváři.

START! Než se jihlavská primátorka Karolína Koubová v sobotu odpoledne pře-
sunula k předávání cen Český permon, odstartovala charitativní Běh pro Bárku. 
Ten v rámci jihlavského Havíření pořádal Domácí hospic Jihlava.

HISTORIE Při Jihlavském Havíření byl opět otevřen veřejnosti prostor sklepení 
jihlavské radnice. Výstava Havířský průvod navzdory času obsahovala velkoploš-
né fotografie z celé historie Jihlavských havířských průvodů, včetně těch od Johan-
na Haupta. Na fotografii jedni z prvních návštěvníků, náměstci primátorky Jaro-
mír Kalina a Petr Laštovička. Výstava bude otevřena až do srpna!
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Že bylo Jihlavské Havíření letošní 
největší kulturní akcí je zřejmé již 
z počtu osob. Co je však důležité, 
jsou pozitivní ohlasy a nadšení, které 
akce v návštěvnících vyvolala. Kro-
mě fotografického ohlédnutí na ná-
sledujících stranách přinášíme také 
pár reakcí zveřejněných na oficiální 
facebookové stránce města.

„Hodně lidí v ulicích, všude poklidná 
a přátelská atmosféra, konečně závan 
kulturního života v Jihlavě tak, jak je 
to v ostatních větších městech. Mám 
pocit, že po letech to konečně vzalo jih-
lavské vedení za správný konec,“ píše 
Ondřej Dohnal.

„Bylo to krásné, přijely děti až z Pra-
hy. Díky,“ píše Jana Kopecká.

„Včera večer po koncertě festivalu 
jsem.se byl.podívat a bylo to moc a moc 
hezké, všem organizátorům i ucinkuji-
cim moc gratuluji, naprosto povedená 
akce, svátek v ulicích, krasa,“ píše Jiří 
Štilec.

„Klobouk dolu pred vsemi, uzasna 
atmosfera, krasna prekvapeni, skvely 
vyber hudby, ozivle Smetanovy sady 
pecka, tesim se na dalsi dny. Moc diky,“ 
píše Monika Pipová.

„A my moc děkujeme vám,“ reaguje 
Karolína Koubová.  -tz-

 Všechna fota: Jakub Koumar

Ohlasy Jihlavského Havíření

POŽEHNÁNÍ Při večerním průvodu v pátek 21. června všem havířům požeh-
nal velký železný anděl. Socha z rukou uměleckého kováře Petra Píši, který se na 
uspořádání programu podílel, nesla na rukou právničku a političku Evu Decroix.

HRDINOVÉ Pro veřejnost byly během Jihlavského Havíření otevřeny také ko-
lektory, takzvané novodobé podzemí. V rozvodových šachtách se promítaly doku-
menty z projektu  Ľubomíra Bukového Heroes.

NEDĚLE Ani po skončení to ale nekončilo. V neděli se konala tradiční Pouť ke 
svatému Jánu, kde byl připraven další kulturní program nabitý mimo jiné také 
pohádkami pro děti.

ZÁVĚR V nočních sobotních hodinách zakončili hlavní program Jihlavského Ha-
víření ohňovou show artisté z umělecké skupiny Novus Origo.

BLAHOPŘÁNÍ Při Jihlavském Havíření nesměla chybět ani hvězdná zpěvačka 
Naďa Urbánková, která na konci června oslavila úctyhodných 80 let. Květinu a osobní 
blahopřání jí předal vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

PRO VŠECHNY V Parku Gustava Mahlera probíhal celé sobotní dopoledne 
program pro milovníky dechovky. Ten začal s rakouskou dechovou kapelou MV 
DOBERSBERG, která čítala 50 členů. Pro zajímavost – rakouské město Dobers-
berg , ze kterého členové kapely pocházejí, má 750 obyvatel.
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Cyklostezka R08, která má propojit 
Jihlavu s Pávovem, nabere tříměsíční 
zpoždění. Zhotovitel, který měl stezku 
za 60 milionů korun dokončit do 31. 
května, termín nedodržel a město se s 
ním nyní snaží dohodnout, aby stavbu 
dokončil alespoň do konce srpna.

Problémy provázely stavbu od sa-
mého začátku, kdy se stavební čin-
nost naplno na místo v červnu roz-
běhla až od října. Na jaře pak došlo 
k dalšímu zpoždění na přeložkách 
inženýrských sítí a poté začal zho-
tovitel napadat kvalitu projektové 
dokumentace. Nyní staviteli za ne-
dodržení termínu běží sankce 0,2 
procenta z celkové ceny denně, což 
představuje do konce srpna možnou 
pokutu až 12 milionů korun.

„Po dlouhém jednání rada města 
schválila prodloužení termínu dokon-
čení u některých stavebních objektů 
do konce srpna, ale zhotovitel tento 
dodatek odmítl podepsat. Stavebník 
na stavbě chce pokračovat, ale my bo-
hužel musíme uplatnit smluvní poku-
tu a zároveň se postarat o to, abychom 
neohrozili čerpání dotace 54 milionů 

korun. Musíme zároveň postupovat 
citlivě také proto, abychom neohrozi-
li solventnost dodavatelské firmy vůči 
subdodavatelům, kterými jsou z velké 
části místní podnikatelé,“ přiblížil ak-
tuální situaci náměstek primátorky 
pro rozvoj města Petr Laštovička.

Město podle něj nyní podniká 
všechny zákonné kroky k tomu, aby 
se podařilo najít cestu, jak stavbu 
nejpozději do konce srpna dokončit 
a vyhnout se odstoupení od smlou-
vy a soudnímu sporu.

Cyklostezka usnadní dopravu na 
kolech především pracujícím v prů-
myslové zóně, využití najde nepo-
chybně ale i jako spojnice do oblíbe-
ných míst trávení volného času.

Cyklisté budou moci na novou 
stezku najet v ulici 5. května, dál po-
vede podél železniční tratě na Hav-
líčkův Brod, pod Sokolovskou ulicí 
a přes Pávovskou ulici až do Pávova. 
Součástí stavby je také tzv. tubosider, 
tedy podjezd, který vede pod So-
kolovskou ulicí, a 78 metrů dlouhá 
lávka, která cyklostezku navede na 
Pávovský most. -tz-

Cyklostezka R 08 nabírá 
tříměsíční zpoždění

ZHOTOVITEL nedodržel termín výstavby cyklostezky. Stavba má být dokonče-
na nejpozději do konce srpna. Součástí cyklostezky je také tzv. Tubosider.
 Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava úspěšně 
ukončilo zadávací řízení na zhotovite-
le stavby parkoviště P+R a úpravy kři-
žovatky ulice Žižkova - Rantířovská. 

Zástupci vybraného dodavatele, 
společnosti EUROVIA CS, převzali 
staveniště na začátku června toho-
to roku. Celý projekt za více jak 33 
milionů korun bez DPH by měl být 
dokončen v květnu příštího roku a 
bude rozdělen na dvě etapy.

„V první etapě, jejíž termín dokonče-
ní byl stanoven na konec letošního říj-
na, vznikne parkoviště s celkovou ka-
pacitou 110 parkovacích míst, přilehlá 
zastávka MHD ve směru do města a 
navazující chodník. Ve druhé etapě pak 
vše související s úpravou křižovatky a 
vybudování nového vstupu na hřbi-
tov z předmětného parkoviště,“ uvedl 
náměstek pro oblast rozvoje města 
Jihlavy Petr Laštovička. Vybudování 
parkoviště P+R, navazujících zastá-
vek MHD a související infrastruktu-
ry je spolufinancováno dotací z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu.  

Celý projekt se o rok opozdil kvů-
li kritické ekonomické situaci před-
chozího zhotovitele stavby společ-
nosti PSJ, jež vyústila v insolvenční 
řízení, které stále probíhá. 

„Stavební práce nebyly řádně dokon-
čeny, neboť předchozí zhotovitel stav-
by staveniště opustil,“ dodala vedoucí 
odboru rozvoje města Alena Kotto-
vá.

Nové automaty  
na jízdenky

Zastupitelstvo města na svém červ-
novém zasedání zároveň schválilo 
dotaci 800 tisíc korun pro Dopravní 
podnik města Jihlavy, a to na zakou-
pení a instalaci dvou jízdenkových 
automatů.

„Je povinností statutárního a kraj-
ského města, aby na dopravních ter-
minálech a P+R parkovištích, na která 
chceme směřovat dopravu mimojihlav-
ských, mělo jízdenkový automat,“ zmí-
nil při červnovém zasedání zastu-
pitelstva náměstek Petr Laštovička.
 -tz-

Stavba parkoviště P+R 
a chodníků pokračuje 

ZÁSTUPCI vybraného dodavatele, společnosti EUROVIA CS, převzali staveniš-
tě na začátku června tohoto roku. Celý projekt za více jak 33 milionů korun bez 
DPH by měl být dokončen v květnu příštího roku. Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava, Masa-
rykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

zveřejňuje záměry

pronajmout nebytový prostor
v přízemí domu  � Matky Boží 16 
v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 
1240/9 s částí nebytové jednotky 
č. 1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna 
potravin, drogerie a domácích po-
třeb, minimální nájemné po slevě 
95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispozici 
webových stránkách statutárního 

města Jihlavy www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 631, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 

Hluboká 8, Jihlava. 
Statutární město Jihlava si vyhra-

zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 28. 8. 2019 s uzávěrkou žádostí 
26. 8. 2019

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  ז Divadelní 4 

v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna Prv-
ní telefonní,  energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.

rok), minimální nájemné 112.601 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Matky Boží 22 
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,  
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 221.340 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 43 
v Jihlavě, 36 m2, býv. prodejna značko-
vých moravských a francouzských vín, 
minimální nájemné 41.400 Kč za rok

v přízemí domu  ז Demlova 36 
v Jihlavě, dvě garážová stání ve dvojga-
ráži, energetická náročnost budovy dle 
PENB: D, 110 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné za jedno parkovací stá-
ní (19 m2) 6.707 Kč za rok (+ DPH)

v přízemí domu  ז Husova 29 v Jih-
lavě, 44 m2 + skladová kóje ve dvoře 
3,12 m2, býv. prodejna tapet, energe-
tická náročnost budovy dle PENB: E, 
185 kWh/(m2.rok), minimální nájem-
né po slevě 46.214 Kč za rok

prodat bytové jednotky
č. 30/2 v mezipatře 1. NP - 2.  ז

NP domu Joštova 11 v Jihlavě, 1+1, 
32,70 m2, minimální kupní cena činí 
951.800 Kč

č. 1963/2 v přízemí domu  ז Ma-
hlerova 7 v Jihlavě, 1+1, 71,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
226 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 1.484.100 Kč

č. 185/1 v přízemí domu  ז Tře-
bízského 12 v Jihlavě, 1+1, 29,30 m2, 
energetická náročnost dle PENB: G, 
315 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena po slevě činí 885.240 Kč

Nabídka bude rozšířena. Bližší 
informace včetně podmínek výbě-

rového řízení jsou k dispozici na 
www.jihlava.cz, na tel. 565 592 630 
– prodej bytů či 565 592 631 – pro-
nájem nebytových prostorů, příp. 

na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit 
nebo výběrové řízení zrušit. Účast-
níci výběrového řízení nemají 
nárok na náhradu nákladů spoje-
ných s účastí ve výběrovém řízení 
ani na úroky ze složené jistiny.

Prodej bytů a pronájem nebytových prostorů
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K 31. 5. 2019 evidoval Úřad prá-
ce ČR celkem 200.675 uchazečů o 
zaměstnání. To je o 9.153 méně než 
v dubnu a o 28.957 osob méně než 
před rokem. 

Zároveň jde o nejnižší hodnotu 
od května 1997, kdy bylo bez prá-
ce 193.442 lidí. Z celkového počtu 
nezaměstnaných bylo v uplynulém 
měsíci 179.740 dosažitelných ucha-
zečů. 

Podíl nezaměstnaných osob pokle-
sl na 2,6 % (duben 2019 – 2,7 %, 
květen 2018 – 3 %). Meziměsíčně i 
meziročně se zvýšil počet volných 

pracovních míst. Zaměstnavatelé 
jich v květnu nabízeli prostřednic-
tvím ÚP ČR 346.552, z toho 14.023 
v rámci dohod mimo pracovní 
poměr, tj. na DPP nebo DPČ. 

Celkem 97.442 volných míst bylo 
tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U 
dalších 249.110 pozic pak zaměstna-
vatelé uvedli, že by na ně chtěli při-
jmout i pracovníky ze zahraničí. 

V mezinárodním srovnání měla 
ČR podle posledních dostupných 
dat EUROSTATU (za duben 2019) 
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé 
EU.  -tz-

Pokles nezaměstnanosti 
pokračoval i v květnu 
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Město Jihlava začátkem června jako první 
veřejně upozornilo na to, že v areálu Krono-
span Jihlava probíhají stavební práce bez po-
třebných povolení. 

Projekt Kronospanu počítající s výstavbou 
nové linky totiž nejprve musí projít posuzo-
váním vlivů a záměrů na životní prostředí 
tzv. velkou EIA, během níž bude mít město 
možnost sledovat odběr dat a řešit objektiv-
ně zjištěná hodnocení.

Stavební úřad nyní intenzivně prošetřuje, 
zda se skutečně jedná o černou stavbu plá-
nované drtící linky a Kronospan tedy jednal 
v rozporu se zákonem. „Při kontrole, konané 
na základě podnětu, jsme zjistili stavební čin-
nost. V současnosti jsme ve stadiu prověřování. 
Pokud se prokáže, že jde o stavební práce pro-
váděné bez povolení, hrozí stavebníkovi za po-
rušení stavebního zákona pokuta do jednoho 
milionu korun. V případě černé stavby zahájí 
vždy stavební úřad řízení o odstranění stav-
by. V průběhu řízení má stavebník ze zákona 
možnost požádat o její dodatečné povolení. Po-
kud v řízení prokáže, že dodatečné povolení je 
možné, to znamená, že není v rozporu s plat-

nými předpisy, stavba bude dodatečně povole-
na. V opačném případě nařídí stavební úřad 
stavbu odstranit,“ uvedl vedoucí Stavebního 
úřadu Michal Jarco. 

Kronospan na základě výzvy stavebního 
úřadu zastavil v této oblasti veškerou čin-
nost a vyčkává na další vývoj stavebního ří-
zení.

„Záměr Kronospanu vybudovat v areálu za-
řízení, které umožní snížit negativní dopady 
jeho výrobní činnosti na životní prostředí Jihla-
vy a okolí, vítáme. Jsme ale šokováni přístupem 
a rozhodnutím společnosti zahájit tuto stavbu 
bez všech potřebných povolení,“ uvedla primá-
torka města Karolína Koubová.

Město podle primátorky vnímá toto jed-
nání jako neseriózní. „Celé vedení města po-
važuje zahájení stavby za velmi silné narušení 
důvěry a dosavadního vyjednávání. Děláme 
vstřícné kroky a vrací se nám to tímto způso-
bem, takže budeme muset přehodnotit náš do-
savadní přístup,“ dodala primátorka. Město 
proto odeslalo na jihlavskou centrálu Kro-
nospan dopis požadující vysvětlení celé si-
tuace a nyní čeká na její vyjádření. -tz-

Město žádá Kronospan o vysvětlení

PRIMÁTORKA města Karolína Koubová v salzburské továrně 
společnosti Kronospan. Foto: archiv MMJ

Rakouský koncern zprivatizoval 
bývalý  státní podnik Jihlavské dře-
vařské závody, zcela změnil a zmo-
dernizoval technologie, přeoriento-
val se na  základní produkt - výrobu 
dřevotřískových desek za významné-
ho užívání syntetických chemikálií a  
postupně znásobil objem výroby.

V 90. letech měla firma mnohé pro-
blémy s tehdy platnými zákony, vy-
hláškami a nařízeními - byť celá  spo-
lečnost byla teprve v prvním stádiu 
tvorby opravdu účinné legislativy za 
účelem ochrany životního prostředí 
a zdraví obyvatel. 

Dokladem budiž například 14 po-
kut o celkové hodnotě 12,5 milio-
nů Kč, které byly uděleny stavebním 
úřadem převážně za provoz bez ko-
laudací nebo stavění bez platného 
stavebního povolení. 

Velkým otazníkem, který se bo-
hužel přenáší do dnešní doby je to, 
jakým způsobem jsou naplněny po-
žadavky tehdejšího okresního hygi-
enika stran kontinuálního měření 
úniku zdraví škodlivých látek. Od sa-
mého počátku těchto aktivit je pod-
nik terčem velké kritiky veřejnosti 
pro hluk, prašnost a zápach silně 
obtěžující v podstatné části našeho 
města.

V letech 2005, 2006 a 2008 byly 
Krajem Vysočina postupně vedeny 
tři procedury EIA (průzkum vlivu 
stavby na životní prostředí), ke kte-
rým se ani veřejnost, a bohužel ani 
samospráva nijak oficiálně nevyjád-
řila. Důsledkem bylo další rozšiřová-
ní výroby a nové technologie.

V roce 2009 nechal Kraj Vysočina 
zpracovat velice nákladnou, kom-
plexní a podrobnou zprávu o pů-
sobení průmyslové zóny na  zdraví 
obyvatel města, jejímž závěrem bylo 
to, že rizika směrem  k tvořeným ra-
kovinotvorným látkám jsou na ma-
ximální míře a nelze dále již jakkoliv 
počítat zejména s nárůstem dřevo-
zpracujícího průmyslu.

Na to podnik reagoval  tím, že in-
staloval moderní a nákladnou fil-
trační technologii. Přesto se ale 

Kronospan – od počátku po současnost

Kronospan  postupně stal druhým 
největším průmyslovým znečišťova-
telem v zemi.

V souvislosti se začínající harmo-
nizací evropské legislativy obdržel 
podnik roku 2015  dvě tzv. Integro-
vaná povolení, na dva právní subjek-
ty, tedy Kronospan ČR a Kronospan 
OSB. Otázkou zůstávají okolnosti 
vydání těchto povolení bez toho, 
aniž by bylo dostatečně posouze-
no spolupůsobení škodlivých vlivů 
obou těchto podniků jako jeden ce-
lek.

Kronospan postupně mění prvotní 
surovinu pro výrobu svých produktů 
z dřevní hmoty na dřevotřískový re-
cyklát, což přináší zcela nové poža-
davky na zajištění ochrany zdraví a 
životního prostředí. 

Negativní vlivy z plánovaného pro-
vozu firmy jako je i prašnost ze sklá-
dek, průnik vod ze skládek do půdy, 

čištění odpadních vod, množství pit-
né a užitkové vody, těžkou  dopravu  
podnik začíná řešit nyní, v rámci kra-
jem Vysočina nařízeného zpracová-
ní tzv. „projektové EIA“ poté, co se 
k celému záměru vyjádřilo zamítavě 
nové vedení města Jihlavy, které chce 
v první řadě chránit zdraví občanů a 
životní prostředí.

Zásadním problémem nikoliv pou-
ze pro Jihlavu, ale také pro jiné loka-
ce (například Třešť) je zatížení silnič-
ní sítě i ovzduší dopravou, prašnost 
ze skládek, způsob povolení k dovo-
zu více než 400 tisíc tun dřevotřís-
kového odpadu z okolních zemí  na 
různé meziskládky po celé zemi, kde 
je velké riziko vznícení a úniku škod-
livých látek. To se také projevilo u 
obrovského požáru jedné ze skládek 
v lednu 2018 v Nové Cerekvi, který 
trval 10 dnů.

Nyní se vše nachází v přípravě 

procedury EIA, která by měla od-
povědět na vyřčené otázky a ve fázi 
formulace konkrétních požadavků 
samosprávy v krátko i střednědobém 
horizontu. 

„Bohužel firma Kronospan, bez ohle-
du na postup přípravy dle platných 
zákonů a nařízení zahajuje stavební 
a montážní práce na nové drtící lince, 
což je oficiálně stavebním úřadem zjiš-
těno a práce jsou zastaveny. K dané-
mu pak firma okamžitě vydala tiskové 
prohlášení postrádající uznání k plat-
né legislativě s tím, že vše dělá v dobré 
víře. Nicméně ani zde slova o ekologi-
zaci provozu neobstojí, pokud samot-
né řízení o udělení souhlasu k dalšímu 
rozšiřování výroby ztroskotala na nut-
ném, daleko komplexnějším posouzení 
právě onoho vlivu na životní prostředí 
a zdraví obyvatel,“ uvedl náměstek 
primátorky pro oblast životního pro-
středí Vít Zeman. -tz-

KRONOSPAN je nadnárodní korporace, která vyrábí velkoplošné materiály na bázi dřeva. Její závody se nachází ve 23. 
státech světa, zaměstnávají přes 14 tisíc lidí. Firmu založila rodina Kaindl v roce 1897 v Lungötzu u Salzburgu.
 Foto: archiv MMJ
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Vedení města při návštěvě mateř-
ského sídla společnosti Kronospan v 
rakouském Salzburgu projednalo 
společně se zástupci firmy mnohé 
oblasti fungování jihlavského závo-
du a jejich dopad na život ve městě 
Jihlavě. Obě strany se shodly, že pro-
voz společnosti dlouhodobě vyvolá-
vá u obyvatel města řadu otázek, ke 
kterým se nyní přidávají ještě otázky 
související s připravovanými změna-
mi v provozu firmy a bohužel i otáz-
ky zahájení výstavby bez povolení, 
respektive patřičného prokázání vli-
vu stavby na životní prostředí.

„Proto je pro nás opravdu klíčo-
vé získat od vedení firmy odpově-
di na otázky, které jsou pro naši 
další případnou spolupráci zásad-
ní. Otázky jsme rozdělili do jed-
notlivých oblastí života ve městě,“ 
uvedla v dopise pro společnost pri-
mátorka Karolína Koubová.

Podle vedení města jsou následu-
jící dotazy jedny z těch nejakutněj-
ších, které provoz a předpokládaný 
rozvoj firmy vyvolává. „Firmu Krono-
span vedení města považuje za důleži-
tého a významného partnera ve městě, 
a proto doufáme, že zodpovězení těch-
to dotazů a zlepšení komunikace při-
spěje k vyjasnění vzájemného vnímání 
obou subjektů a může přispět ke zlep-
šení vnímání provozu firmy ve městě,“ 
doplnila primátorka.

Ovzduší
Již v současnosti je provoz firmy 1. 
spojen s velkou prašností jak z vý-
roby, tak i ze skládkování materi-
álu. Veřejnost v Jihlavě si na nad-
měrnou prašnost z provozu firmy 
dlouhodobě stěžuje. Jakým způ-

sobem firma zajistí, aby množství 
emitovaných prachových částic 
kleslo? Skrápění ploch se dřevem 
a recyklátem je zjevně nedostaču-
jící, navíc vyvolává další problé-
my a otázky ve vztahu k vodě.
V podmínkách kolaudačního roz-2. 
hodnutí provozu byl požadavek 
na kontinuální měření emisí. Proč 
tento není dodržován? Měříte 
kontinuálně v jiných závodech?
Firma má vydána dvě integrovaná 3. 
povolení (IPPC), z nichž každé 
má stanoveno samostatné limity?  
Proč firma takovýmto způsobem 
dělí provoz, když je zjevné, že do-
chází ke kumulaci vlivů jednotli-
vých provozů?
Ač je technologicky i legislativně 4. 
řada problematických věcí řešena, 
dochází evidentně k opakovaným 
případům technologické nekázně, 
které způsobují, že se do ovzduší 
dostává jak z provozu samotného, 
tak i ze skládek materiálu nadměr-
né množství emisí. Co firma udělá 
pro to, aby k technologické nekáz-
ni a jí způsobeným problémům 
nedocházelo? 
Jak je nakládáno s brusným pra-5. 
chem?

Hluk
Jsou dodržovány hlukové limity 1. 
dané integrovaným povolením? 
Jak je řešeno odhlučnění stávají-
cích drtičů? Jsou tyto limity kon-
trolovány?
Jaká opatření realizuje firma pro 2. 
odstranění stávající hlukové zátě-
že a zabránění vzniku nové hlu-
kové zátěže spojené s novými při-
pravovanými provozy?

Voda
Jak je zajištěno nakládání s dešťo-1. 
vými vodami ze skládek recyklá-
tu, které mohou obsahovat látky 
škodlivé vodám a pronikají do 
vod povrchových i podzemních?
Jak je zajištěno nakládání s hasební-2. 
mi vodami? (V toku Drážního po-
toka se vyskytují jak hasební pěny, 
tak i dřevní odpad.) Pokud by měly 
být jímány do jímek, tyto jsou evi-
dentně nedostačující nebo ne-
funkční a hasební vody opakovaně 
unikají do toku Drážního potoka.
Kolik vody provoz odebírá z vo-3. 
dovodního řadu, kolik z řeky a 
kolik z jiných zdrojů (jakých)? 
Jak se toto množství vyvíjelo za 
posledních 5 let?
Jak je zajištěno čištění vod vy-4. 
pouštěných do Drážního potoka?
Připravuje firma technologická 5. 
opatření k opakovanému použití 
technologické vody (její recykla-
ci)? Toto by mělo být základním 
předpokladem delšího fungování  
a zabránilo by to jak nadměrnému 
čerpání vody, tak i vypouštění zne-
čištěných vod.
Chystá firma vlastní čističku?6. 

Doprava
Jaká je prognóza nárůstu či zklid-1. 
nění dopravy v souvislosti s plá-
novaným rozšířením provozu?
Jaký je zájem Kronospanu o par-2. 
ticipaci na stavbě záchytného 
parkoviště pro kamionovou do-
pravu?
Jaká opatření firma realizuje ve 3. 
chvíli, kdy je velké množství kami-
onů v těsné blízkosti Kronospanu 
a parkoviště kapacitně nestačí?

Obecně
Požadujeme poskytnutí celé gene-1. 
ze vydávání povolení ve všech pro-
cesech (jak EIA vedená KrÚ, tak i 
MŽP, povolení a kolaudační rozhod-
nutí stavebního úřadu) – jsou dodr-
ženy podmínky stanovisek DOSS 
(zejména ČIŽP a KHS)?
Jakým způsobem jsou zajištěny 2. 
skládky recyklátu před vznikem po-
žáru? Jak jsou řešeny hasební vody 
v případě požáru (např. v případě za-
hoření v Nové Cerekvi)? Tyto sklád-
ky nejsou de iure součástí provozu a 
nejsou řešeny IPPC. Jaké dokumenty 
k nim byly vydány? Jak byly zkolau-
dovány a jaké podmínky byly dány 
dotčenými orgány státní správy pro 
jejich povolení a provoz? Tyto sklád-
ky (například skládka v Třešti) jsou 
provozovány způsobem, který odpo-
ruje způsobu využívání, ke kterému 
byly zkolaudovány – množství dřeva 
je zde mnohonásobně vyšší a součas-
ně i na plochách, kde má být sklado-
vána kulatina, je skladován i recyklát. 
Proč firma dělí provoz na více firem 3. 
a žádá tedy o vydání více integrova-
ných povolení, když dopad na život-
ní prostředí má jako jeden celek?
Jak se firma realizuje na poli spole-4. 
čenské odpovědnosti? Podporuje 
nějaké projekty či akce v regionu?
V posledních dnech firma přestala 5. 
odebírat dřevní kulatinu od městské 
společnosti Správa městských lesů 
s.r.o., i dřevní odpad od společnos-
ti Služby města Jihlavy, spol. s. r. o..  
Souvisí tato skutečnost s úpravami 
provozu ve firmě, nebo se stávající 
snahou statutárního města Jihlavy o 
lepší komunikaci firmy s představi-
teli města? -tz-

Dotazy města pro společnost Kronospan

Jedním z hlavních zdrojů znečiš-
tění dnes je zde hrubý drtič ZENO. 
Byl zkolaudován v roce 2015, tedy ve 
stejném roce, jako byly vydány glo-
bální Integrovaná povolení. Vůbec 
není jisté, jestli se s nimi počítalo. 
Bylo to šest let po vydání alarmující 
zdravotní zprávy o naplnění onko-
logických rizik, zvláště pro dětskou 
populaci.

Kronospan ukazuje, že když se 
chce, tak jdou zázraky – drtič je sou-
částí velkého technologického celku 
o deseti objektech za stovky milionů 
Kč, který obdržel stavební povolení 
dne 11. 3. 2015, o kolaudační roz-
hodnutí požádal 10. 6. 2015. Za tři 
měsíce! Jak dlouho už je skutečně v 
provozu, to už se objektivně nezjistí, 
nikdo to nikdy nemonitoroval tak, 
jako teď. 

Vedle tohoto drtiče je zde ještě dr-
tič mobilní, který škodí úplně stejně, 
jenom nepotřebuje vůbec žádné po-
volení – není to přece žádná stavba 
– po šichtě se prostě sbalí a odjede 
do garáže. K těmto zařízením každý 
den přijede mnoho kamionů se sta-
rou dřevotřískou, většinou ze západ-
ní Evropy. Za ohlušujícího rachotu se 
materiál, plný jedovatých lepidel, na 
otevřeném (!) prostoru podrtí. A to 
samozřejmě za úniku tun jedovatého 
rakovinotvorného prachu do ovzduší. 

Dalším nebezpečím pak jsou otevře-
né deponie tohoto jedovatého recyklá-

Komentář: Co dýcháme a proč?

tu všude kolem, i po republice, včetně 
obrovské skládky v Třešti. Jedna už jím 
shořela v Nové Cerekvi - 10 dní byl je-
dovatý kouř v širokém okolí. Krono-
span říká, jak skvěle umí zpracovat od-
pad. Ano, ale takhle? A z půlky Evropy?

A tohle všechno pak o pár set me-
trů dál dýchají za tichého souhlasu 
úřadů naše děti. Žádné limity, žádné 

měření, žádné filtry. Ty jsou jinde. 
A majitel Kronospanu samozřejmě 
tyhle rizika dobře zná. Jinak by sem 
nevalil stovky kamionů tohoto saj-
rajtu z okolních zemí. A jinak by si v 
domovském Salzburgu tak nevymaz-
lil svoji podobnou fabričku. Všechny 
tyto procesy, včetně skládek, pod 
střechou, odsávání nepřetržité, toto 

hrubé drcení desítky kilometrů za 
městem.

Jak dlouho ještě budeme pro tyhle 
lidi banánovou republikou, kde mů-
žou vše?

Miroslav Tomanec, 
zastupitel za Fórum Jihlava 

 a člen pracovní skupiny  
pro Kronospan

NA ZAČÁTKU června začaly v areálu společnosti stavební práce bez potřebných povolení. Podle mluvčí společnosti šlo o 
montáž části technologického zařízení, práce se však po upozornění jihlavské radnice pozastavily. Foto: archiv MMJ
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Pětadvacet let od založení Služeb města Jihlavy se 
rozhodli zástupci města, SMJ, kraje, HC Dukla Jihlava a FC Vysočina pojmout 
originálně - turnajem ve volejbale na plážovém kurtu Vodního ráje. Napínavý 
souboj nakonec za potlesku primátorky Karolíny Koubové vyhrál tým města Jih-
lavy, za který bojoval například náměstek Vít Zeman. Foto: archiv MMJ

Oslava založení SMJ

1. 7. – 30. 9.  v 10.00
Parky v pohybu
Cvičení zdarma pro všechny každé 

pondělí. 60 minut s instruktorem.
Program je vhodný pro začátečníky. 
Kontakt: tel. 728 821 617, e-mail: par-

kyvpohybu@szu.cz
Sraz u dětského hřiště v parku Skalka.
Termíny:
Červenec – září 2019:
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7.
5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, Zdravá 

Vysočina z.s., Zdravé město Jihlava.

2. 7. – 27. 8. v 10.00
Společně proti nadváze a obezitě
Venku na hřišti ul. Leoše Janáčka, v 

úterý od 10:00 – 11:00 hodin
Termíny:
Červenec – srpen:
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7.
6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, Zdravá 

Vysočina z.s., Zdravé město Jihlava.

5. 7. 
Křížem krážem Vysočinou na kole 

2019
1. etapa – pátek 5. 7. 2019 – JIHLAVA 

– VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Jihlava – Bítovčice – Kamenička – 

Měřín (oběd 30 km) – Netín – Martini-
ce – Fajtův kopec – Velké Meziříčí

12. ročník  - start na Masarykově ná-
městí v Jihlavě

www.vysocinounakole.cz

10. 7. – 14. 7. v 16.00
Florbalové léto pro děti
Na unikátním sportovním kempu v 

Jihlavě se děti naučí florbalovou techni-
ku, procvičí práci s hokejkou, správnou 
koordinaci těla a další florbalové doved-
nosti. 

Kromě sportovních zážitků na děti 
čeká pestrý doprovodný program, stra-
va formou plné penze, pitný režim a 
kempové tričko.

Pro děti od 7 - 16 let.
Místo konání: Hala SK Jihlava, Okruž-

ní 4628/2, 586 01 Jihlava
Přihlášky, kontakty: www.florbalovy-

kemp.cz

12. – 13. 7. 
AVIKA z.s. – III. ročník Firefighter 

Combat Challenge Czech – Jihlava 
2019 

Areál letního kina v Jihlavě

10. – 11. 8. 
Běžec Vysočiny z.s. – Jihlavský triat-

lonový víkend
Autokempink Pávov, Jihlava, www.be-

zecvysociny.cz
17. 8. 
SK Jihlava – oddíl skateboardingu – 

Skate Local Contest Vol. 10 – Jihlava
Areál Český Mlýn - Skatepark

Turistika

13. 7. v 6.00
38. BEDŘICHOVSKÁ 50
KČT, odbor Bedřichov Jihlava
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 – 

100 km
Start: 6.00 hod. sportovní hala Soko-

lovská 122C, Jihlava
Kontakt: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563,
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

 -tz-

Přehled sportu v červenci

SILÁCI V HEULOSU. Český závod ME v dřevorubeckých sportech Eurojack 
měl v první části závodu, která proběhla na jihlavském letním kině tuto sobotu, 
rekordní účast, přišlo téměř 5 tisíc lidí! Součástí závodů byl také hudební festival 
Pilník 2019 a festival minipivovarů Jihlavské pivní pábení. Finálový závod Euro-
jack, který se uskutečnil v neděli, byl vydařený a výsledky zkušenějších závodníků 
se postaraly o parádní podívanou. Finále vyhrál Švýcar Christophe Geissler před 
svým kolegou a velkým kamarádem Cyrilem Pabstem. Bronzové místo obsadil Se-
verin Bühler, který je taktéž ze Švýcarska. Mezi ženami nejlépe bodovala Švýcar-
ka Yolanda Hagmann a Rakušanka Gisela Paulnsteiner. Foto: archiv MMJ

Eurojack 2019 sledovalo 5 tisíc lidí

NEJVYŠŠÍ OBTÍŽNOST. Královská disciplína dřevorubeckých sportů – do upev-
něného, 280cm vysokého kmene závodník nejprve vyseká kapsu pro první prkno 
(springboard), z něj vyseká druhou pro druhé prkno a z něj terpve přesekává na-
hoře upevněný špalek o průměru obvykle 27-30cm. V některých závodech může 
být zařazena i jednoduší varianta – pouze s jedním prknem a kmenem „jen“ 
170cm vysokým.

TRPĚLIVOST. Závodník stojí na špalku o průměru 30 cm, který je uchycen na le-
žato ve speciálním stojanu a musí špalek co nejrychleji přesekat. Sekat musí vždy 
z obou stran v protoru mezi nohama. Před zahájením si smí na špalku vysekat 
plochy pro nohy, aby se mu lépe stálo, pokud však do nich sekne při přesekávání 
špalku, znamená to diskvalifikaci.  Všechna foto: Jakub Koumar

PŘESNOST. Závodník hází dvoubřitou sekerou do dřevěného terče. Odhodová 
čára je vzdálena 6,1 metru od středu terče. Kruhový terč má průměr 91cm a je ve 
výšce 1,52 metru od země. Během letu se sekera musí alespoň jednou otočit kolem 
své osy a musí se zaseknout pouze jedním břitem a topůrko musí směřovat dolů. 
Po zaseknutí musí sekera zůstat v terči, pokud vypadne, hod má hodnotu nula.
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Renata Hajkova: Dá se koupit i v info centru ten kelímek?

Josef Eder: Renata Hajkova zajímavý nápad, zkusíme to nějak vymyslet. 
Kelímky totiž pořídily Služby města Jihlavy a jsou naším majetkem.

Renata Hajkova: Josef Eder :-D No bylo by to Super si je tam koupit ta-
koví suvenýr i pro kamarády bych je koupila. Škoda že je neměl teď Ježek v 
pivovarů ten bodel z kelímku mě pije krev a kor když to klouže. Dik a budu 
doufat

Marek Řezáč: Super akce.. Člověk potká spousty známých, pokecá, popije, 
užije večer.. Nemělo to chybu

Z oficiálního facebooku Jihlavy

Reakce veřejnosti:

Eurojack – Šetrně k přírodě VRATNÉ KELÍMKY. Na městských akcích žádné jednorázové plasty nepotkáte. 
A to ani při dnešním závodě Eurojack na jihlavském letním kině.

Vratné kelínky za 50 korun jsou k dostání ve všech stáncích a místo pro jejich 
vrácení je hned vedle nich. Můžete si jej ale ponechat, ať - ježkovy oči - to žije všu-
de, kam půjdete! Foto: archiv MMJ

Svobodná třicítka je zastřešující 
název pro společnou propagaci kul-
turních a všech dalších akcí, které 
spojuje téma připomenutí konce to-
talitního systému a otevření hranic, 
konec rozdělené Evropy. 

Stěžejním jihlavským projektem je 
performance a happening, který je 
naplánovaný do celého týdne před 
17. listopadem. Jeho podstatou je 
Zeď svobody jako symbol železné 
opony a dominantní prvek připomí-
nající rozdíl svobody a nesvobody, 

a to jak v prostoru samotném, tak 
v myslích vystupujících i diváků.  

„Nejsilnější moment výstupu cítíme v 
tom, že výsledek projektu zasáhne ty oby-
vatele Jihlavy, kteří by si nenašli cestu ani 
čas nějakou takovou připomínku tohoto 
zásadního výročí navštívit,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Zeď svobody tématem volně na-
vazuje na projekt Proletí 100letí, 
který byl realizován v minulém roce 
k příležitosti výročí založení Česko-
slovenské republiky. Téma projektu 

Zeď svobody tak přímo pokračuje 
svou formou připomínání zásadních 
dějinných událostí naší společnosti. 
Instalace zdi je připomínkou nesvo-
body, a především oslavou možnosti 
žít ve svobodné zemi.

„Svobodnou třicítku i Zeď svobody 
považujeme za zásadní připomenutí 
důležitého výročí s akcentem na fakt, 
že svoboda není jednou pro vždy a že 
je o ni potřeba neustále pečovat. Tento 
projekt má ambici uvedené skutečnosti 
ukázat těm, kteří tuto zkušenost ne-

prožili, a především připomenout těm, 
kteří už zapomněli a vnímají svobodu 
jako něco samozřejmého,“ dodala Sil-
vie Čermáková.

Do programu Svobodné třicítky 
mohou organizátoři přihlásit své 
akce průběžně až do konce roku. 
Město jim zajistí společnou propa-
gaci a poskytne společné logo. Chce-
te-li se připojit, kontaktujte Janu Pe-
trůjovou z oddělení vnějších vztahů, 
e-mail: jana.petrujova@jihlava-city.
cz. -tz-

Jihlavský projekt Svobodná třicítka!



STRANA 26 Aktuality NJR – ČERVENEC 2019

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce července

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) – 
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffman a Karel Křesadlo (1971).

VYHLÁŠENÍ basilejských kompaktát 
5. července 1436 připomíná pamětní 
deska při vstupu do Jihlavské radnice. 
 Foto: archiv MMJ

Slavnostní vyhlášení  
basilejských kompaktát

5. červenec 1436, po měsíčním vy-
jednávání byla prohlášena v Jihlavě 
na náměstí slavnostně tzv. basilejská 
kompaktáta, jimiž bylo učiněno na-
rovnání mezi husity a Církví. Záro-
veň je to pro tehdejší Evropu mez-
ník, který ukončil husitské války a 
nastolil mír.

Co se dělo po vyhlášení kompaktát 
na jihlavském náměstí, známe z de-
níku notáře basilejské delegace Jana 
Tourského: 

Po uzavření kompaktát pán kost-
nický, hlavní biskup v poselství, 
zanotoval „Te deum laudamus“ a 
všichni kolem stojící, jak ze strany 
Církve, tak Čechové, pokračovali 
až do konce na témže místě. Když 
to bylo ukončeno, císař pán v rou-
chu panovnickém přešel s velkým 

množstvím lidu za pány legáty, kteří 
kráčeli před ním do farního kostela 
a s ním i někteří čeští páni. Jiní však 
zpívajíce česky odešli do příbytku 
Pražanů, kde konali své bohoslužby. 
A z farního kostela, když byly zapěny 
antifony, odříkány modlitby o Troji-
ci, blahoslavené Marii a míru a udě-
leno požehnání pánem kostnickým, 
se vrátili všichni v radostném pláči 
do svých domovů k obědu. Také cí-
sař pán se svým průvodem šel pěš-
ky, což nebylo vídáno od desíti let, a 
plakal radostí; podobně i císařovna, 
která byla přítomna slavnosti. O tom 
byl složen spis, jak jest to zapsáno 
v knize listin.

Při sanaci plochy pod povrchem 
nového jízdního pruhu na Hradební 
ulici museli jít pracovníci zhotovite-
le stavby z důvodu nevyhovujících 
zátěžových zkoušek o 15 centimet-
rů níže, kde objevili kanalizační in-
frastrukturu ve špatném technickém 
stavu. Kvůli stanovení dalšího po-
stupu musely být práce pozastaveny, 
a dokončení stavby se tak prodlouží 
minimálně do září.

„Po jednání zástupců města s vlast-
níkem, jímž je Svaz vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko a  pracovníky pro-
vozovatele kanalizace, Vodárenskou 
akciovou společností, se statutární 
město Jihlava o realizace této přeložky 
postará v rámci stavby, aby se mohlo 
co nejrychleji ve výstavbě pokračovat,“ 
uvedl náměstek pro oblast rozvoje 
města Petr Laštovička.

Rada města na svém červnovém 
jednání schválila dodatek smlouvy, 
v polovině měsíce se tedy začalo s 
opravou kanalizační přeložky. „Sa-
motný proces prací spojených s přelož-
kou kanalizace však bude trvat několik 
týdnů, protože dodací lhůty kanalizač-
ního potrubí jsou zhruba tři týdny. Z 
tohoto důvodu se termín pro dokonče-
ní stavebních prací minimálně do září 
prodlouží,“ doplnil Petr Laštovička.

Frekventovaná komunikace se 
dočká rozšíření ke křižovatce s uli-
cí Znojemskou, v pravém pruhu ve 
směru od Brněnského mostu vznik-
ne BUS pruh. Původní investice do 
komunikace přesahovala 9 milionů 
200 tisíc korun, dodatečné stavební 
práce investici navýší přibližně o dal-
ších 300 tisíc korun. -tz-

Rozšíření Hradební ulice se 
minimálně o měsíc zpozdí

STAVBU nového pruhu na Hradební ulici pozastavilo odkrytí kanalizace ve špat-
ném technickém stavu. Město ji vymění. Foto: archiv MMJ

Bylo 17. června 1950, když po vy-
konstruovaném politickém procesu 
popravili na dvoře tehdejší krajské 
věznice tři jihlavské občany – Karla 
Veselého, Františka Roda a Jana Tuč-
ka. A po přesných 69 letech se jejich 
osud stále připomíná. 

Také Jihlava vzpomněla na tragické 
následky jednoho z největších vy-
konstruovaných procesů na Moravě 
a společně se zástupci města uctili 
památku tří obětí proslovy, kyticí a 
minutou ticha na ústředním hřbito-
vě.

„Mluvila jsem o bezmoci, kterou asi 
cítí člověk, když přežije dvě světové vál-
ky a místo toho, aby konečně začal žít, 
přijde ještě větší zrůdnost, která ovlivní 
celou generaci, celý národ, celou střední 
Evropu,“ vyjádřila po setkání primá-
torka města Karolína Koubová.

Kromě jihlavské primátorky byl na 
pietní akci přítomný také její náměs-
tek Petr Laštovička. Proslovu se ujal 
například senátor Miloš Vystrčil, radní 
kraje Martin Hyský či poslanec Radek 
Koten, při jehož promluvě primátorka 
Karolína Koubová odvrátila hlavu.

„Jsem přesvědčena, že SPD představu-
je právě tu plíživou relativizaci toho, co 
je ve společnosti morální, etické a co už 
ne. Nezpochybňuji právo poslance ČR 
promluvit na pietní akci, ale nedoká-
žu v takové chvíli zachovat kamennou 
tvář a zakrývat, že se v mém nitru ode-
hrává velký boj. Musela jsem se alespoň 
otočit, protože to bylo jediné, co jsem v 
tu chvíli mohla udělat, abych vyjádřila 
nesouhlas s politikou strachu, nenávisti 
a populismu, kterou představuje jak pan 
Koten, tak celá SPD,“ odůvodnila svůj 
čin primátorka. -tz-

Vzpomínka na oběti  
komunistického režimu

PRIMÁTORKA Karolína Koubová při projevu poslance Radka Kotena odvrátila 
hlavu. Foto: archiv MMJ
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58, tel. 567 

573 880, e-mail: muzeum@muzeum.
ji.cz,http://muzeum.ji.cz/.

do 8. 9. 
NENÍ VEJCE JAKO VEJCE
Rozmanitost a barevnost snůšek 

ptačích druhů vyskytujících se na 
Českomoravské vrchovině.

do 13. 10. 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮ-

VOD ANEB ARCHEOLOGICKÉ 
MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ

Prezentace dětských havířských 
krojů a nejnovějších archeologic-
kých nálezů v Kraji Vysočina.

3. 7. – 1. 9. 
MILAN SLAVINGER – S FOTO-

APARÁTEM ZA HUMNY
Výstava autorských fotografií Mila-

na Slavingera v prostorách muzejních 
arkád, vernisáž 2. 7. v 17:00 hodin.

6. 7. – 15. 9. 
NENÍ PIVO JAKO PIVO – Pivní 

putování po Vysočině
Připomínka historie pivovarů na 

Vysočině, technologie výroby piva a 
rozmanitost pivních druhů, vernisáž 
5. 7. v 17:00 hodin.

2. 7. – 4. 8. 
UTAJENÍ OBYVATELÉ SAK-

RÁLNÍCH STAVEB 
Výstava fotografií připravená ve 

spolupráci s Univerzitou Palackého 
v Olomouci.

Kavárna Muzeum.

6. 8. - 15. 9.    
MOŘSKÝ SVĚT
Výstava autorských fotografií Jarosla-

vy Melicharové pořízených v Rudém 
moři v Egyptě. Kavárna Muzeum.

Během letních prázdnin jsou expo-
zice jihlavského muzea přístupné i v 
pondělí!!

Oblastní galerie Vysočiny 
OGV, Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722, www.ogv.cz

23. 5. – 25. 8.
Miloš Jiránek (1875–1911) – TI-

CHÝ HLAS
Výstava děl jedné ze zakladatel-

ských osobností českého moderního 
umění, malíře, literáta, výtvarného 
kritika a také organizátora výtvarné-
ho života přelomu 19. a 20. století.

20. 8. 2019 v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Mi-

loš Jiránek (1875–1911) – Tichý hlas

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680,  

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

6. 6. – 13. 10.
JAKÉ HRANICE?
Výstava představí díla významných 

umělců, kteří našli inspiraci nebo azyl za 
hranicemi, a zároveň se pokusí propojit 
výtvarné umělce s cizinci žijícími v ČR.

6. 6. - 25. 8.
Pavla Benešová - SÉRIE A EPI-

ZODY
Každý vytváříme falešné hodnoty. 

Co je vlastně dnes důležité?
OGV – Galerie Alternativa, Ko-

menského 10

6. 6. - 25. 8.
Klára Doležálková - PUNKTUM 

SRDCE
Fantazírování s trochou jinotaje.
OGV – Galerie Alternativa, Ko-

menského 10

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

19. 6. – 26. 8.
KONTRASTY 
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru Základní umělecké školy Jih-
lava.

Jihlavská radnice, podzemní pro-
story (vstup z parku za radnicí)

1. 7. – 30. 8. 
ODKAZ
Výstava fotografií z historie Jihlav-

ského havířského průvodu.
Výstava fotografií ze sbírek Muzea 

Vysočiny Jihlava nese název Odkaz 
a tímto názvem navazuje na výstavu 
Patriot, která byla věnovaná zakla-
dateli havířského průvodu Johannu 
Hauptovi. Výstava nabídne pohled na 
historii havířského průvodu od konce 
19. století do 60. let 20. století. Kro-
mě havířků jsou na fotografiích vidět 
i domy, které dnes již nestojí a kdysi 
kolem nich průvod procházel. 

Otevřeno: pondělí – pátek 8:00–
12:00, 12:30–16:00 hodin.

Brána Matky Boží, Věžní 1,  
tel. 565 591 848,  

e-mail: tic@jihlava-city.cz,  
www.visitjihlava.eu

3. 6. – 8. 9. 
KRYSÁCI
Výstava z loutkového animované-

ho večerníčku na Bráně Matky Boží!
Atraktivní scény, které přiblíží ži-

vot na malém smetišti blízko Vizo-
vic, kde v šuplíku šicího stroje bydlí 
dva krysáci Hodan a Hubert.

Otevírací doba během výstavy
Po – pá 8.30–12.30, 13.00–17.00, 

so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4, tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  

www.mahler.cz. 
10. 7. – 8. 9.

OLDŘICH SMUTNÝ – OBRAZY
kurátor: David Bartoň
vernisáž 9. 7. 2019 v 17:00 (vstup 

volný)
Oldřich Smutný založil svoje malíř-

ské umění na umění žít.  Inspirován a 
uchvácen malebnou krajinou venko-
va a duchem jižních Čech, lidovým 
uměním a milovanými labutěmi, vy-
tvořil barevně svěží nadčasová díla řa-
zená do oblasti lyrické abstrakce.  

Galerie Nonstrop, ul. Malá Lazeb-
nická

11. 6. – 15. 9. 
MATĚJ KOLÁŘ – NEJASNÝ OS-

TROV

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

zoojihlava.cz

celoročně
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál

Červen – září
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ 
Unikátní fotografie Martina John-

sona, pořízené v Africe před téměř 
100 lety, doprovází fotografie reži-
séra Jana Svatoše, který o příběhu 
manželů Johnsonových natočil stej-
nojmenný a 4násobně oceněný do-
kumentární film ARCHA SVĚTEL 
A STÍNŮ. 

Africká vesnice Matongo – výstav-
ní místnost

Červenec - srpen
PRÁCE VÝTVARNÉHO KROUŽ-

KU ZUŠ JIHLAVA
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
20. 6. – 30. 8. 

LINIE / BARVA   
Výstava grafiky autorů M. Pošvice, 

J. Samka, J. Sasky, Z. Sýkory, N. Sy-
necké a K. Vysušila

Galerie je otevřena kdykoliv po 
předběžné telefonické domluvě.

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

28. 4. – 30. 8. 
JARO S IMPRESIONISTY
Miroslav Pospíchal - autor replik 

francouzských impresionistů
Petra Sušická - repliky Modigliani-

ho a Gustava Klimta, keramika pro 
potěšení duše.

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

Výtvarná dílna a prodejní galerie  
Denního a týdenního stacionáře Jihlava

1. 5. – 30. 9. 
ROZFOUKANÉ OBRÁZKY Mi-

chaely Matějů

Divadlo Na Kopečku,  
Brněnská 54

30. 5. – 30. 8. 
Přehlídka prací DDM 
Vystavuje Dům dětí a mládeže Jih-

lava.
DNK – foyer a Violka    

Minigalerie Trifoil,  
Husova 10, www.trifoil.cz

Červenec – srpen
POCTA EVĚ PROKOPCOVÉ
Děti malují Evu Prokopcovou - 

dětské kresby.

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 
tel. 565 597 859, 850, 851 

e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz

8. 7. - 30. 8. 2019 - Letní provoz
Ve dnech 1. - 5. 7. 2019 bude 

knihovna uzavřena (pobočky Bedři-
chov a Březinova budou otevřeny).

Od 8. 7. do 30. 8. 2019 bude 
knihovna otevřena v rámci letního 
provozu:

Hlavní budova - Hluboká 1 
oddělení pro dospělé, studovna a 

čítárna, internetová studovna, dětské 
oddělení, studovna pro mládež, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna

pondělí 8.00 – 11.30 12.30 -18.00
úterý zavřeno
středa 8.00 – 11.30 12.30 -18.00
čtvrtek 8.00 – 13.00
pátek 8.00 – 11.30 12.30 -18.00

Pobočky - Bedřichov, Březinova a 
Horní Kosov mají normální otevíra-
cí dobu.

Uzavření poboček z důvodu dovo-
lené:

Bedřichov - 10.7. - 26. 7., 12.8. - 16. 
8. 2019

Březinova - 18.7. - 7. 8. 2019
Horní Kosov - 1.7. - 4. 7., 22.7. - 2. 

8., 28.8 - 30. 8. 2019

ZOO Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz
Květen – září 11.00 a 15.00

DRAVCI NAD HLAVAMI
Každý den kromě pondělí (za pří-

znivého počasí) se v zoo konají leto-
vé ukázky sov a dravců pod vedením 
zkušených sokolníků. Vždy v 11.00 a 
v 15.00 hodin.

Červenec -srpen
KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍ-

ŘAT
Oblíbená komentovaná krmení 

zvířat se konají za příznivého počasí 
každý den v průběhu letních prázd-
nin. V předem určené časy u výběhů 
těchto zvířat:

10.30 Surikaty
11.30 Žirafy
12.00 Lamy
12.30 Babirusy
13.00 Medvědi
13.30 Lemuři kata
14.00 Surikaty

29.6., 27.7., 1.9. ve 14.00
ODPOLEDNÍ POZOROVÁNÍ 

SLUNCE V ZOO 
s Jihlavskou astronomickou společ-

ností
Letní odpolední pozorování Slunce 

pro veřejnost pomocí astronomických 
dalekohledů. Vždy od 14.00 do 17.00 
hodin vedle výběhu surikat. Pořádá 
Zoo Jihlava ve spolupráci s Jihlavskou 
astronomickou společností.

27. 7., 24. 8.
VEČERNÍ LETNÍ PROHLÍDKY 

PRO RODINY S DĚTMI
Speciální komentované prohlídky 

po večerní zoo zaměřené na rodiny 
s dětmi. Více informací na www.zo-
ojihlava.cz. Kapacita omezena – nut-
no předem zakoupit vstupenky přes 
eshop na www.zoojihlava.cz

27. 7. 
DEN TYGRŮ
Surya a Mau – loňská tygří mláďa-

ta – už povyrostla. Přijďte se podívat 
na jejich komentované krmení. Pro 
děti i celé rodiny bude v areálu zoo 
připravena „tygří stezka“.

Koncerty

26. 6. – 20. 8. v 18.00
NAPŘÍČ HUDEBNÍMI ŽÁNRY 
Masarykovo náměstí horní, www.

radnicni-jihlava.cz

26. 6. Kapela Bee Band 

2. 7. Prague Lounge Trio
Uskupení mladých, profesionál-

ních hudebníku s ojedinělým pří-
stupem, který vdechne do vaší duše 
radost z hudby. 

23. 7. Mariachi Espuelas 
Skupina se zabývá především in-

terpretací tradiční hudby mexických 
MARIACHI. Při svých produkcích 
však nezřídka čerpá i z jiných hu-
debních žánrů jakými jsou například 
americké country, bluegrass či mo-
ravský folklor.  
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10. 7. – 8. 9. 2019
vernisáž 9. 7. 2019 v 17:00

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4, Jihlava,

otevřeno út-ne 9–12, 12:30–17

www.mahler.cz  
facebook.com/mahler.jihlava

Statutární město Jihlava Vás zve

Promenádní koncerty 
Masarykovo náměstí Jihlava I 16–18 hodin 
4. 7. Bobrůvanka I 11. 7. Pardubická 6 I 18. 7. Libkovanka I 25. 7. Nová Lesanka I 1. 8. Jásalka band  
8. 8. Venkovská kapela I 15. 8. Vysočanka I 22. 8. Muzikanti Ladislava Prudíka I 29. 8. Myslivecká 
kapela Atlas

Ježkovy pohádkové neděle
Parkán u Brány Matky Boží Jihlava I v 18 hodin
30. 6. O strašně líném Honzovi (Divadlo Andromeda) I 7. 7. O hloupé Kačence (Divadlo M)   
14. 7. Jak se Janek neuměl rozhodnout (Divadélko Kos) I 21. 7. Kočičí pohádka (Liduščino divadlo)   
28. 7. Rytířské povídání o princi Bajajovi (Komedianti na káře)I 4. 8. Zakletá princezna (Divadlo Studna) 
11. 8. O křišťálovém srdci (Czidivadlo) I 18. 8. O ševci Kubovi (Divadýlko Mrak) I 25. 8. Honza a čert 
(Divadlo Pohádka) I 1. 9. O Ježibabákovi (Divadelní společnost Josefa Dvořáka)

www.visitjihlava.cz
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30.7. Valtický sbor 
6.8. Bengas 
Kapela hraje tradiční i moderní 

Romskou hudbu s prvky Latiny, fan-
ku, jazzu, etna. 

20.8. Květy 
Brněnská alternativní skupina, čer-

pající z mnoha hudebních žánrů. 

4. 7. v 19.00
‘Alpine Tour’ Koncert - Mahler, 

Noční Poutník
Schoenberg Verklärte Nacht G. 

Mahler Lieder z Rückert-Lieder und 
Das Lied von der Erde Sturdivant 
Adams Nová kompozice

Rosalie Warner mezzo-soprán
Victoria Gill koncertní mistr
John Warner dirigent
Cena: 250,- CZK
www.orchestrafortheearth.co.uk
Kostel svatého Ignáce z Loyoly

4. 7. – 29. 8. 
Promenádní koncerty na Masary-

kově náměstí
4. 7. Bobrůvanka 
11. 7. Pardubická 6
18. 7. Libkovanka 
25. 7. Nová Lesanka 
1. 8. Jásalka band 
8. 8. Venkovská kapela 
15. 8. Vysočanka 
22. 8. Muzikanti Ladislava Prudíka 
29. 8. Myslivecká kapela Atlas
Masarykovo náměstí Jihlava, 16 – 

18 hodin

4. 7. – 6. 7. 
VYSOČINA FEST 2019
Sedmý ročník multižánrového kultur-

ního festivalu tradičně v areálu jihlav-
ského amfiteátru, www.vysocinafest.cz

11. 7. – 30. 8. 
Ježkovo hudební léto v Pivovar-

ské restauraci
Program:
11. 7. HakMak, MajorMajor
18. 7. Jet Stream, Filtr
25. 7. M.A.T., Morava
1. 8. Abi Gail, Hairy Groupies
8. 8. Oči, Čardáš klaunů
15. 8. Lady Kate, Autobus
22. 8. Boonker, VIGO
30. 8. China Blue
Každý čtvrtek vždy v 18 hodin. 

Vstupné 60 Kč. Změna programu 
vyhrazena.

19. 7. ve 13.30
ČEŘÍNEK FEST
Festival pro celou rodinu u Jurdy 

z Divokýho Billa, www.cerinekfest.cz
Kapely: Rybičky 48, Škwor, Ivan 

Mládek & Banjo Band, UGD, Kur-
tizány z 25.av, Medved 009, Pi-
pes&Pints, Hakmak, Pop-Porn, Filtr.

Hutě-Cejle, vrch Čeřínek u Jihlavy.

Přednášky

20. 7. v 9.00 – 18.00
Miroslav Zelenka – ZDRAVOTNÍ 

A ŽIVOTNÍ POTÍŽE, jejich příči-
ny a řešení

Přihlášky a info: dagmar@miama-
de.cz, tel. 605 297 796

Restaurace zdravého životního sty-
lu NATURAL CENTRUM, nám. 
Svobody 11.

Ostatní akce

30. 6. – 1. 9. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle na 

parkáně 2019
30. 6. 2019 – O strašně líném 

Honzovi (Divadlo Andromeda)
7. 7. 2019 – O hloupé Kačence 

(Divadlo M)
14. 7. 2019 – Jak se Janek neuměl 

rozhodnout (Divadélko Kos) 

21. 7. 2019 – Kočičí pohádka (Li-
duščino divadlo) 

28. 7. 2019 – Rytířské povídání 
o princi Bajajovi (Komedianti na 
káře)

4. 8. 2019 – Zakletá princezna 
(Divadlo Studna) 

11. 8. 2019 – O křišťálovém srdci 
(Czidivadlo)

18. 8. 2019 – O ševci Kubovi (Di-
vadýlko Mrak)

25. 8. 2019 – Honza a čert (Diva-
dlo Pohádka)

1. 9. 2019 – O Ježibabákovi (Diva-
delní společnost Josefa Dvořáka) 

Začátky pohádek jsou v 18.00 hod., 
hraje se na parkánu u Brány Matky 
Boží, vstup volný.

3. 7. – 4. 9. od 21.00
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
3. 7. Žena na válečné stezce
Island/2018/Komedie, akční
Příběh o ženě, která vede soukro-

mou válku s průmyslovými giganty, 
kteří ničí islandskou krajinu.

10. 7. Starci na chmelu
ČSR/1964/Komedie, muzikál
Česká letní klasika, která nikdy 

neomrzí.
17. 7.  Coco
USA/2017/Animovaný, rodinný
Chcete dělat něco, co vás baví a 

rodina vám to zakazuje?… chcete 
to ještě víc!

24. 7.  Na střeše
ČR/2019/Drama, komedie
Mohou dva odlišní lidé sdílet je-

den prostor, aniž by z toho nebyla 
katastrofa?

31. 7.  Tísňové volání
Dánsko/2018/Krimi, Thriller
Co se stane, když odpovíte na vo-

lání unesené ženy na tísňové lince? 
Píchnete do vosího hnízda!

7. 8.   Utop se, nebo plav
Francie/2018/Komedie
Mužské akvabely! Ano, čtete 

správně! Bude se na co dívat.
14. 8.  Favoritka
IRL, VB, USA/2018/Drama, his-

torický
Pro dobrotu, na žebrotu. Přijmete 

na milost svoji sestřenici a ta se Vás 
snaží zbavit role královny favoritky.

21. 8.  Bohemian Rhapsody
VB, USA/2018/ Životopisný, hu-

dební
Tento film je oslavou rockové 

skupiny Queen, jejich hudby a pře-
devším Freddieho Mercuryho, kte-
rý se díky své tvorbě stal jedním 
z nejvýraznějších umělců na světě.

28. 8.  Kraťasy z DIODu
Jako každý rok si promítneme i 

několik novinek ze světa krátkého 
filmu.

4. 9.  I dva jsou rodina
Francie, VB/2019/Komedie, dra-

ma
Co dělat, když Vám přede dveř-

mi přistane dítě a dozvíte se, že je 
vaše?

Ano, postaráte se o něj, ale po 
svém!

Promítání vždy po setmění (cca 
od 21:00 hodin).

Projekt je podporován finančními 
prostředky z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy. Masarykovo náměstí

13. 7. od 7.00 –12.00
Celostátní setkání sběratelů
Pořádá: Klub filatelistů „Vysočina“, 

www.kf06-40.ji.cz 
Objednávky stolů přijímá:
Antonín Klein – tel. 728 964 790, 

nebo e-mail: vklein@nbox.cz
Dům kultury, Tolstého 2

16. 7. v 15.00
Raketiáda: CÍL MĚSÍC
Od 15:00 do cca 19:00 hod. / lo-

kalita Český mlýn, Jihlava
Happeningová připomínka 50. vý-

ročí startu mise Apollo 11, při které 
lidé poprvé vstoupili na Měsíc. 

Happening proběhne u cyklostez-
ky v lokalitě Český mlýn v Jihlavě, 
v oblasti mezi dětským hřištěm, wor-
koutovým hřištěm a skateparkem. 
V průběhu odpoledne se lze těšit 
na fyzikální show, pozorování Slun-
ce pomocí speciálních dalekohledů, 
výstavu o misi Apollo 11, worksho-
povou dílnu, při které si děti budou 
moci postavit a odpálit vlastí funkční 
rakety, názorné fyzikální experimenty 
o raketových motorech, odpalování 
nejrůznějších druhů raket, připomín-
ka přesně 50. výročí startu mise Apol-
lo 11, hry a soutěže pro všechny.

Při nepřízni počasí bude akce zrušena.
Pořadatel: Jihlavská astronomická 

společnost. Více informací o akci na: 
www.jiast.cz

16. 7. ve 21.30
Pozorování částečného zatmění 

Měsíce
Více informací o akci na: www.jiast.cz

17. 7. – 4. 8. 
Letní divadelní projekt divadla 

T.E.J.P. – DIVADLO NA STARÉ 
PLOVÁRNĚ 2019

Staňte se součástí unikátního 
tvůrčího týmu. Vytvořte a zahrajte 
s námi originální a neopakovatelné 
plenérové divadelní představení.

14 denní tvůrčí dílna od 17. – 31. 
července.

Představení se hrají 31. července a 
1. – 4. srpna 2019 na Staré plovárně 
v Jihlavě.

Projekt je otevřený široké veřej-
nosti. Dílny jsou vedeny zkušenými 
lektory. 

18. 7. – 29. 8. v 18.00
DIVADLO POD JIHLAVSKÝM 

NEBEM
Masarykovo náměstí horní, www.

radnicni-jihlava.cz

18.7.  Divadlo VOKO

1.8.  Kašpaři Polná

15.8.  Divadlo 100 opic- Ranhojič

29.8.  Theatr Novogo Fronta- Zero

 Změna programu vyhrazena!

Univerzita třetího věku
nabízí studium seniorů na Univerzitě třetího věku 

(U3V) se zahájením v akademickém roce 2019/2020

Aktuální nabídka a přihlášky jsou k dispozici v kanceláři U3V 
a na webu u3v.vspj.cz. Uzávěrka přihlášek 10. 8. 2019. 
Bližší informace Bc. Šárka Venkrbcová, tel. 567 141 118, 

mob. 775 766 391, e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
kancelář U3V, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Genealogie - rodopis 
Tréning mozku I a II
Základy psychologie
Angličtina - začátečníci
Dějiny a kultury pohledem geografa III
Antická kultura
Od počítače k mobilu
Itálie jako významná destinace cestovního  
ruchu            

a další...

Z bohaté nabídky programů vybíráme:

Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích: 
Pelhřimov, DS Radětínská 2305, kurz Dějiny umění v Evropě...
Třebíč, DS Koutkova 302, kurz Naše planeta Země II
Velké Meziříčí, DS Zdenky Vorlové 2160, kurz Nauky o planetě Zemi IV
Žďár n/S., SŠOS Komenského 10, kurz Základy psychologie
Přihlášky viz web nebo kancelář výše.
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prodloužena
do 31. 07. 2019

AKCE

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25

větší

televize

Kuki

+Internet

První tři 

měsíce

 350 Kč

Poté 700 Kč

Akce platí do 31. 5. 2019100/100 Mb/s
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Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01  Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu T-Cross: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Volkswagen 
T-Cross.

Volkswagen T-Cross je pro každého, kdo potřebuje víc, než jedno auto. 
Nabízí kompaktní design, dynamické jízdní vlastnosti a k tomu flexibilní 
vnitřní prostor. Díky posuvné zadní řadě sedadel a sklopnému sedadlu spolujezdce 
zvládnete naložit vše, co potřebujete k práci i na své koníčky.

Pro všechno, čím jste.

Nosiče jízdních kol Thule a české značky Wjenzek.

Nosiče na střechu i na tažné zařízení.

Střešní boxy Thule a Hapro. 

S výběrem vhodného boxu nebo nosiče  

vám poradíme v prodejně Autodíly Meteor.

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR  
AUTOBOXŮ A NOSIČŮ KOL  
na Vysočině

Na Dolech 109 

Jihlava

www.meteorcz.cz
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