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Setkání pořadatelů kultury. Statutární město Jihlava Vás zve na Pěs-
tírnu 2019, která se bude primárně věnovat dočasnému využití areálu bývalé Mo-
dety v Jihlavě. Řeč však přijde i na další témata spojená se strategií pro kulturu, 
volný čas a cestovní ruch.

Pěstírna 2019 se uskuteční od 16.30 hodin 3. prosince 2019 v gotické síni jihlav-
ské radnice (Masarykovo náměstí 97/1), a to za účasti členů vedení města.

 Foto: archiv MMJ

přijďte na pěstírnu

Nízké zimní teploty jsou kritické 
zejména pro lidi bez domova. Jihlava 
se proto zapojila do projektu jihlav-
ského kolektivu Jídlo místo zbraní s 
názvem Ponožková výzva. Turistické 
informační centrum v budově histo-
rické radnice na Masarykově náměs-
tí bude jedním ze sběrných míst po-
nožek pro lidi bez domova.

„Začínáme 21. listopadu, kdy po 
zapojených kavárnách, kulturních in-
stitucích a dalších místech rozmístíme 
sběrné boxy. Cílem je přiblížit sbírku 
co nejvíce lidem a umožnit jim, aby se 
zapojili. Darovat lze nové i starší po-
nožky, důležité je jen to, aby byly vy-
prané a nebyly roztrhané. Oceníme i 
vlastnoručně upletené dary,“ řekli ke 
sbírce organizátoři ze skupiny Jídlo 
místo zbraní.

Sbírka bude oficiálně zahájena 
představením iniciativy a veřejným 
pletením, které se uskuteční ve čtvr-
tek 21. listopadu od 17:00 v Oblast-
ní galerii Vysočiny na adrese Ko-
menského 10. 

Hlavním hostem večera bude paní 
Věra Dušková, jihlavská pletařka za-
pojená do projektu proseniorské or-
ganizace Elpida, Ponožky od babič-
ky.

Sběrných míst bude v Jihlavě de-
vět. Patří mezi ně obchody, kavárny, 
kulturní instituce nebo turistické 

informační centrum. Výzva je kro-
mě jednotlivých dárců zaměřena i na 
další zájemce, kteří by chtěli ve své 
provozovně nebo organizaci sběrný 
box umístit. -tz-

Sběrná místa
DIOD (Divadlo otevřených  ז
dveří), Tyršova 12
OGV (Oblastní galerie Vysoči- ז
ny), Komenského 10
TIC Jihlava (Turistické infor- ז
mační centrum Jihlava), Masa-
rykovo náměstí 96/2
Černý bez (bezobalový ob- ז
chod), Minoritské náměstí 1
Mi Bebé, Husova 25 ז
Kavárna Do patra, Věžní 16 ז
Kavárna Paseka, Helenínská  ז
28A
Bistro na tři tečky, Bezručova 7 ז
JiPiCe, Matky Boží 9  ז
Kontakty na organizátory ז
Hana Ferdová – 724 023 831,  ז
Ondřej Hadaš – 602 154 045, 
Simona Havlová –  
605 992 870,
Martina Hrabalová –   ז
728 098 688, Eva Nováková – 
775 666 988.

Máte ponožky navíc?  
doneste je na radnici!

Jihlavská radnice je jedním ze sběrných míst zimní Ponožkové výzvy

JIHLAVSKÁ radnice je jedním ze sběrných míst zimní Ponožkové výzvy.
 Repro: archiv MMJ

oprava článku z minulého vydání
V minulém vydání jsme dopustili chyby v nadpisu článku „Mladí hudebníci 

mohli díky daru města na soutěž v Bruselu“. Jak se dalo dále v článku zjis-
tit, mladí hudebníci ohromili diváky v Barceloně. Za způsobenou chybu se 
omlouváme a ještě jednou děkujeme dechovému orchestru TUTTI za úspěš-
nou reprezentaci Jihlavy v zahraničí. -red-

prodeJní Hrnek. Ideální na horký nápoj v chladných dnech – zahřeje a ni-
kdy nepraskne! To je originální plecháček s obrázky od jihlavské grafičky Evy Bys-
trianské. Můžete jej zakoupit na Turistickém informačním centru za 150 Kč, a to 
v několika provedeních. Prodává se i v Domě Gustava Mahlera, tam za stejnou 
cenu seženete smaragdový plecháček s logem Mahler. Foto: archiv MMJ

tenhle hrnek nepraskne!

Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. Zastupitelstvo města 
může prostřednictvím obecně závaz-
né vyhlášky noční klid pro nahlášené 
akce zkrátit. Obecně závaznou vyhláš-
ku týkající se večerních venkovních 
akcí budou zastupitelé města projed-
návat na začátku příštího roku.

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

Jihlavská radnice bude i příští rok 
pomocí tiskových zpráv a nového 

zpravodaje Ježkovy oči každý měsíc 
informovat, jaké akce v jaké lokalitě 
mají dobu nočního klidu zkrácenou.

„Vyzýváme pořadatele kulturních, 
společenských a sportovních akcí, kte-
ré překračují stanovenou dobu nočního 
klidu s dobou ukončení po 22. hodině, 
k nahlášení termínu, názvu akce, doby 
trvání (od-do) a místa určení akcí při-
pravovaných v r. 2020,“ uvedl vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýcho-
vy Tomáš Koukal.

Akce lze nahlašovat do 15. ledna na 
e-mail alena.zapotocna@jihlava-city.
cz. Ostatní akce konané v průběhu 
roku ve venkovním prostoru musí být 
ukončeny do 22. hodiny, jinak se po-
řadatel vystavuje dle obecně závazné 
vyhlášky finančnímu postihu. -tz-

Výjimky z nočního klidu  
posílejte do 15. ledna

Výjimka se týká pouze venkovních akcí trvajících i po 22. hodině večerní

Hliníkové nebo železné plechovky 
a konzervy, víčka od jogurtů a další 
drobné kovové obaly a předměty je 
možné odkládat do žlutých kontej-
nerů, které dříve sloužily pouze na 
odkládání plastů a nápojových kar-
tonů (tetrapacků). Do kontejneru 

nepatří velmi znečištěné obaly, ani 
obaly s nebezpečným obsahem. Na-
dále je ale možné zdarma odkládat 
kovy i ve sběrných dvorech.  Jihlava 
touto změnou vychází vstříc obča-
nům, kteří po zavedení svozu kovů 
dlouhodobě volali. -tz-

kovy patří i do žlutého…


