
 Město nedávno ukázalo, že po-
dá potřebným pomocnou ruku. 
To když v Třebízského ulici hoře-
lo a obyvatelé domu se ocitli bez 
prostředků na ulici. Město rovněž 
pomůže dlužníkům v nouzi při 
splácení nájemného, ale například 
nedokáže přitáhnout víkendové ná-
vštěvníky do města. Potvrdil to ve 
svých odpovědích náměstek primá-
tora Petr Pospíchal.

 V Třebízského ulici hořelo a 
město se i podle vyjádření ná-
jemníků postaralo rychle. Zřejmě 
máte plány, jak postupovat.

 Počátkem června se při  rozsáh-
lém nočním požáru střechy byto-
vého domu  ocitlo 23 nájemníků v 
pyžamu na ulici před domem. V tu 
chvíli opravdu není čas na improvi-
zaci.  

 Město Jihlava má pro tyto případy 
ve své organizační struktuře zřízen 
speciální úsek „Krizového řízení a 
ochrany obyvatelstva“, jehož pra-
covníci jsou vyškoleni pro poskyto-
vání neodkladné pomoci při ochra-
ně zdraví a majetku obyvatel města.          

                       (Pokračování na str. 3)

Město podalo 
pomocnou ruku

Petr
Pospíchal

Promenádní
koncerty 2009

na náměstí 
Zveme vás na Masarykovo náměs-

tí, kde jsou pro zájemce připraveny 
promenádní koncerty. Tyto koncer-
ty se těšily v minulých letech značné 
oblibě a také letos se můžete těšit na 
dva měsíce s dechovkou. 

Koncerty se konají vždy od 16 – 18 
hodin.

6. 8. SKLENAŘINKA 
Dechová hudba z H. Brodu
13. 8. VYSOČANKA 
Dechová hudba z Brtnice
20. 8 . VESELÁ SEDMA
Populární dechová hudba 
z Nového Města na Moravě
27. 8. HAVLÍČKOBRODSKÁ 12
Dechová hudba z H. Brodu

 Masarykovo náměstí se postupně 
stává „přátelštější“ pro osoby tělesně 
hendikepované.

 Od července zde mají začít práce, 
při kterých budou postupně odstra-
něny bariéry komplikující pohyb 
tělesně a zrakově hendikepovaným 
osobám. „Úpravy budou zřetelné ze-
jména na přechodech pro chodce. Na 
osmi místech budou tzv. zvýšené pře-
chody - povrch vozovky bude na úrov-
ni okolních chodníků,“ popsal jednu z 
úprav primátor Jaroslav Vymazal. 

 Tyto „lavice“ vzniknou například 
na ulicích ústících na náměstí - U 
Mincovny, Farní, Brněnská a Kosmá-
kova, dále na přechodu pro chodce u 
pošty a dalších místech. Mimo zjed-
nodušení pohybu osob tak vznikají i 
retardéry zpomalující pohyb moto-
rových vozidel. 

V centru bude méně bariér
KDYŽ o prázdninách do Jihlavy, tak buď do Vodního ráje, nebo do ZOO. Tak zní nejčastější odpověď návštěvníků Jihlavy v 
těchto měsících. Nově vybudovaný medvědinec stále přitahuje pozornost velkých i malých a potvrzuje se tak účelnost vynalo-
žených fi nancí.                                                                                                                                                       Foto: Lubomír Maštera

 V poslední době jsme přímo na rad-
nici nebo po osobní linii dostali několik 
podnětů k tomu, aby město nějakým 
způsobem omezilo víkendové užívání 
travních sekaček, křovinořezů, štěpko-
vačů  či cirkulárek. Jistě zde nemusím 
hodnotit přívětivost zvuku těchto jinak 
velmi užitečných pomocníků na zahra-
dách a dvorech.  

 Jakkoliv souhlasím se stěžovateli, 
že je velmi nepříjemné každou neděli 
poslouchat tyto zvuky, nemyslím si, že 
je nutné veškeré naše konání svazovat 
předpisy a vyhláškami. Je možné, že 
by se dal provoz hlučných strojů nějak 

Nechejme odpočinout sousedy
úředně omezit, máme ale k dispozici 
i jiné možnosti. Mám tím na mysli 
především ohleduplnost. 

 Chtěl bych proto vyzvat uživatele 
zmíněných zařízení, aby alespoň o 
nedělích nechali tyto stroje vypnuté. V 
týdnu máme šest dnů, které můžeme 
naplnit prací, držme si alespoň ten 
sedmý den pro sebe, pro rodinu, pro 
odpočinek. 

Děkuji za Vaši ohleduplnost k 
sousedům a vlastně i k Vám samotným. 

 Slunečné a klidné léto Vám přeje
 Jaroslav Vymazal, primátor  

9. 9 –7. 11. 2009

Picasso v Jihlavě!
Grafi ky, kresby a plakáty 
- inspirace býčí arénou 
  a minotaury

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 132
e-mail: mahler@jihlava-city.cz
www.visitjihlava.eu

 © Succesion Picasso 2009

Ve spolupráci s Kunstmuseum Heidenheim. 
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury.

 U několika přechodů naopak bu-
dou sníženy obrubníky chodníků na 
úroveň vozovky. K dalším úpravám 
patří naváděcí pruhy z barevně odliš-
né dlažby, které pomáhají v orientaci 
zrakově hendikepovaným chodcům. 
Na budově radnice dále bude umís-
těno elektronické zařízení, které vy-
sílá signál pomáhající nevidomým v 
orientaci na náměstí. 

 Cena bezbariérových úprav vzešla 
z výběrového řízení - cca 3 865 000,- 
Kč. Dodavatelem bude fi rma SYN-
ER VHS Vysočina. Termín dokon-
čení je konec října.   

 „Odstraňování překážek v pohybu 
hendikepovaných osob se provádí kon-
cepčně. Na práce na náměstí naváže 
rekonstrukce zastávek MHD, kdy v ce-
lém městě bude 30 zastávek upraveno 
pro bezbariérové nastupování do níz-

kopodlažních vozidel,“ doplnil primá-
tor Vymazal. Dopravní podnik města 
Jihlavy dále připravuje nákup nových 
vozidel, kdy by cca do roku 2012 měl 
být vozový park DPMJ kompletně 
nízkopodlažní. 

V jarních měsících 2009 byla nákla-
dem cca 4,4 milionu korun dokonče-
na bezbariérová trasa (úpravy chod-
níků, přechodů pro chodce) vedoucí 
od psychiatrické léčebny k ZŠ speci-
ální a ZŠ Demlova.                          -lm-
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K prázdninám patří procházky 
městem s posezením v nějaké pěkné 
a útulné kavárně s venkovní zahrád-
kou. Zeptali jsme se proto náměstka 
Petra Pospíchala: Jak z tohoto po-
hledu podle vašeho názoru krajské 
město naplňuje požadavky turistů i 
obyvatel města?

 Město Jihlava není, a těžko se mi to 
jako rodákovi říká, tím milým a útul-
ným městem, kde by bylo možno si po 
práci, o víkendu nebo o dovolené sed-
nout na venkovní zahrádku, popovídat 
se známými a užít si atmosféru města.  

 Jihlava  nemůže navodit pohodu lá-
zeňských a typických prázdninových 
měst. Je to dáno velkou četností dru-
hého bydlení, kdy obyvatelé města 

Krajskému městu 
liduprázdné náměstí nesluší

houfně na víkend odjíždějí na chaty a 
chalupy. Odliv obyvatel o víkendu však 
turisté bohužel nenahrazují. 

 Také klimatické poměry na Vyso-
čině zrovna nepřejí vysedávání na 
otevřených zahrádkách. Mrzí mne ví-
kendové liduprázdné náměstí, přitom 
obyvatelé jsou vstřícní ke sdružování, 
rádi a v hojném počtu přijdou na orga-
nizovanou zábavu - na ohňostroj, Ha-
vířský průvod, Svatomartinský průvod,  
vánoční program na náměstí.   Město 
může několikrát do roka organizovat  
a spolufi nancovat  akce celoměstského 
charakteru, podnikatelské záměry  ná-
jemců a majitelů nebytových prostor 
město ovšem neovlivní.

                                                                   -lm- 

ČERVENEC, všední den 12:00. Na venkovních zahrádkách na náměstí se dají 
spočítat návštěvníci na prstech jedné ruky.                          Foto: Lubomír Maštera

 Celkem 224 dobrovolníků se v 
Jihlavě zúčastnilo průzkumu, při 
kterém za stanovených podmínek 
hodnotilo ovzduší města. 

 Akce nesla název Nos Jihlavy a 
je jednou z celkem sedmnácti čás-
tí rozsáhlé studie, která má popsat 
vliv průmyslové zóny na jihlavské 
ovzduší. Tu společně zadalo město 
Jihlava a kraj Vysočina. 

 „Proškolení dobrovolní účastní-
ci této akce, tzv. čichači, v předem 
stanovených časech hodnotili svoje 
pachové vjemy, které zapisovali do 
připravených formulářů,“ řekl tisko-
vý mluvčí magistrátu Radek Tulis. 
Dvoutýdenní „nabírání údajů“ se 
opakovalo celkem třikrát v různých 
ročních obdobích. 

 Zpracovatel Zdravotní ústav se 
sídlem v Brně tak dostal k vyhod-
nocení asi šest a půl tisíce údajů, 
které pak zpracoval a vyhodnotil. 
Pach je jedinou ze sedmnácti částí 
studie, která je posuzována jinak 
než speciálními měřicími přístroji. 
I pach je možné sledovat přístroji, 
ale náklady na pronájem jediného 
takového zařízení se pohybují v de-
sítkách tisíc korun za den. Zvolený 
postup se skupinou dobrovolníků 
je ovšem standardní, je regulovaný 
předpisy a je užívaný i jiných ze-
mích EU.

 „Za obtěžující bylo označeno v 
případě všech pachů 5,2 procenta, v 
případě pachů z průmyslové zóny jen 
4,2 procenta odpovědí. Zbytek pozo-
rování hodnotil ovzduší za pachově 

Jen 5 procent obyvatel 
Jihlavy obtěžuje zápach

neobtěžující,“ uvedl Ivan Koláčný 
ze zdravotního ústavu, který prů-
zkum vedl.

 Studie šíření pachů je součástí 
komplexu hodnocení, který ma-
puje výskyt 16 škodlivin v ovzduší 
města, pach je sedmnáctou z nich. 
Pachová studie přijde na cca 200 
tisíc korun, celá studie stojí čty-
ři miliony, jedním milionem se na 
úhradě podílí Jihlava, třemi milio-
ny kraj Vysočina. Studie má posou-
dit, jestli problémy se zápachem 
v Jihlavě souvisí s provozem prů-
myslové zóny a zda je tedy vhodné 
a vůbec možné ji do budoucna roz-
šiřovat.

 „Přiznám se, že jsem podobný vý-
sledek očekával. Firmy v zóně, ze-
jména pak Kronospan, investovaly 
obrovské peníze do nových technolo-
gií šetrnějších k životnímu prostře-
dí. Změna k lepšímu je zřetelná. Nic 
to ale nemění na stanovisku vedení 
města, které požaduje po firmách, 
aby v tomto trendu pokračovaly a 
dál v této oblasti investovaly,“ uvedl 
k výsledku „Nosu Jihlavy“ primá-
tor Jaroslav Vymazal, který rovněž 
ocenil všechny dobrovolníky, kteří 
se do akce zapojili. Změnu potvr-
zuje i počet stížností, od roku 2006 
do května letošního roku přišlo 21 
stížností, v minulosti to byly i tisíce 
stížností ročně.                            -lm-

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

46
46
92
80
29

109

-
17

64
14

201
Město Jihlava má k 30. 6. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 568 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červnu 2009

 V průběhu první poloviny čer-
vence 2009 zahájil Dopravní pod-
nik města Jihlavy (DPMJ) I. etapu 
přechodu na elektronické účtování 
jízdného. 

 V této první etapě nedochází k 
žádným změnám ceny jízdného a 
způsobu odbavování cestujících, 
budou pouze průběžně nahrazová-
ny současné „průkazky MHD“ za 
průkazky nové - čipové. „Tyto nové 
čipové průkazky na rozdíl od stáva-
jících budou mít potřebné informace 
zaznamenány v paměti elektronické-
ho čipu,“ řekl ředitel DPMJ Josef 
Vilím.

  V paměti tohoto čipu bude te-
dy kromě informace o držiteli ta-
ké informace, jaký časový kupón 

Začala výměna „průkazek“ MHD
za elektronické (čipové) 

(například 30denní) má držitel za-
koupen. U současných průkazek si 
tento kupón cestující pořizoval v 
papírovém provedení. 

 Výměna průkazek bude probíhat 
jen u těch cestujících, kterým kon-
čí platnost stávajícího papírového 
kupónu a chtějí si zakoupit časo-
vou jízdenku (papírový kupón) na 
další období.

 „Například cestujícímu vypr-
ší platnost papírového 30denního 
kupónu ke dni 20. 7. 2009. Pokud si 
takový cestující přijde do předprode-
je zakoupit časovou jízdenku např. 
30denní na období od 21. 7. 2009,  
bude mu již vydána nová „čipová“ 
Jihlavská karta, na které  budou 
všechny potřebné informace zazna-
menány elektronicky,“ doplnil infor-
maci Vilím.

 Nová Jihlavská karta bude samo-
zřejmě také vydána tomu cestující-
mu, který si hodlá v následujícím 
časovém období zakoupit časovou 
jízdenku, i když dosud MHD ne-
používal.

 Zvýhodněná cena za vydání Jih-
lavské karty, jejíž platnost bude 
nejméně 4 roky, je 100,- Kč.

 Všechny ostatní funkce, jako je 
například účtování jízdného podle 
počtu projetých zastávkových úse-
ků, elektronická peněženka apod. 

budou aktivní až v závěru roku 
2009 od 1. prosince. Stejně to platí 
i pro nový tarif.

 Cestující s platným časovým 
kupónem v provedení na papíře u 
stávajících průkazek, nebo v elek-
tronické podobě na Jihlavské kartě 
se jako dosud nemusí o odbavení 
ve vozech MHD starat, čipovou 
kartu (nebo stávající průkazku) 
předloží pouze při revizi jízdenek. 
Nově instalované označovače u 
dveří v autobusech a trolejbusech 
zatím slouží pouze k označování 
klasických papírových jízdenek.

  Nákup časových kupónů je mož-
ný  jenom v předprodeji jízdenek. 
Koncem letošního roku bude zahá-
jen provoz 5 multifunkčních termi-
nálů, které umožní samoobslužnou 
formou nákup kupónů či dobití 
elektronické peněženky v hotovos-
ti nebo za použití bankovní karty. 
Terminál umožní také přístup na 
internetové stránky Dopravního 
podniku či města Jihlavy. 

 Terminály budou zřízeny na Ma-
sarykově náměstí u pošty a pod 
Priorem, na ulici Okružní na ko-
nečné zastávce linky C, Havlíčko-
vě ulici u hlavního nádraží ČD a 
v Horním Kosově na konečné za-
stávce linky C.

             -lm-

 Odbor rozvoje města oznamuje 
veřejnosti, že od 1. září 2009 bude 
úplně uzavřen průchod z ulice Bře-
zinova a ul. Na Kopci přes lesopark 
Heulos do centra města.  

 Zároveň bude uzavřen příjezd a 
příchod k ZOO přes letní kino.

Důvodem této úplné uzavírky je 
pokračování stavebních prací tj. ote-
vření  koryta řeky a následné vybu-
dování  nové lávky. 

Z těchto důvodů nebude možný 
jakýkoliv průchod ani průjezd přes 
otevřené koryto řeky a uzavřené sta-
veniště letního kina. 

Znovuotevření lze předpokládat ve 
druhém pololetí 2010. O přesném 
termínu budou obyvatelé včas infor-
mováni.                                               -lm-

Průchod přes
Heulos bude 

uzavřen
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(Dokončení ze str. 1)
Mají zpracovaný Krizový plán, je-

hož součástí je kromě povodňového  
plánu  i plán evakuace obyvatelstva, 
plán nouzového přežití při živelných 
pohromách s  přehledem míst pro 
ubytování postižených obyvatel měs-
ta - ubytovny, školy, hotely, přehled 
dodavatelů základních potravin, orga-
nizování humanitární pomoci atd. 

 Pokud tedy dojde k živelné událos-
ti, např. požáru jako v tomto případě, 
nebo hrozí povodně, během několika 
desítek minut se schází  v prostorách 
Městské policie krizový štáb města, v 
jehož čele je primátor nebo jeho ná-
městek. Pomoc obyvatelům města, 
kteří se ocitli v nouzi, je tak organizo-
vána z jednoho místa, a tedy koordi-
novaně a rychle.

 Dá se odhadnout, pro kolik oby-
vatel má město připraveno řešení 
jejich problémů např. v případě 
požárů nebo povodní?

 Město Jihlava má v rámci správy 
svého bytového fondu okamžitě k 
dispozici vždy několik volných byto-
vých jednotek pro řešení krizových si-
tuací. Jedná se zpravidla o byty men-
ších rozměrů. 

 Kromě toho město disponuje i ne-
bytovými prostorami (tělocvičny, 
školy), které mohou posloužit v pří-
padě nouze jako místo pro dočasné 
útočiště obyvatel postižených žive-
nou pohromou. Město se samozřej-
mě o své obyvatele postará, tak jako v 
případě požáru v Třebízského ulici, i 
pokud se týká zajištění potravin, hygi-
enických potřeb, oblečení, přikrývek 
apod. 

 Hmotná pomoc města je v prvních 
hodinách po živelné události nezbyt-
ná, jak ale zkušenosti ukazují, pro 
zvládnutí krizové situace je nesmír-
ně důležité i soustavné poskytování 
informací postiženým obyvatelům 
města. Lidé nesmějí mít pocit, že se 
nemají na koho obrátit, že jsou na 
všechno sami. 

 Čas od času se objevují ve zprá-
vách informace o starostech obcí s 
neplatiči nájemného. Jak je na tom 
z vašeho pohledu Jihlava?

 Jihlava není výjimkou. Snahou měs-
ta je s neplatiči nájemného komuni-
kovat tak, abychom dlužníky podchy-
tili už na počátku neplacení. Snažíme 
se problémům s platbou nájemného 
spíše předcházet. 

 Počet dlouhodobých neplatičů se 
snižuje. Je to proto, že město umož-
ňuje dlužníkům, kteří spolupracují a 
mají snahu svou situaci řešit, uzaví-
rat splátkové kalendáře na postupné 
splácení dlužných částek. Těm nájem-
níkům, se kterými se není možno do-
mluvit nebo s městem nekomunikují 
a  dlužné nájemné neřeší, jsme nuce-
ni dávat výpovědi z nájmu z důvodu 
dlouhodobě neplaceného nájemné-
ho. 

 Jen v roce 2008 bylo takovýchto 
výpovědí zasláno 38, do poloviny le-
tošního roku bylo podáno 13 výpo-
vědí z nájmu. Nutno dodat, že v de-
seti případech dlužníci svůj přístup k 
placení nájemného přehodnotili a po 
obdržení výpovědi své dluhy uhradi-
li. Spíše narůstá krátkodobé neplacení 
nájemného, nicméně ve většině pří-
padů se nájemníci snaží momentální 
neschopnost platit nájem řešit splát-
kovým kalendářem.                           -lm- 

Město podalo... 

 Po Jihlavě v těchto dnech najíždí 
zkušební kilometry nový prototyp 
trolejbusu. Je prvním z 23 trolej-
busů, které hodlá Dopravní podnik 
města Jihlavy (DPMJ) zakoupit v 
rozmezí roku 2009 až 2011.

 „Délka zkušebního provozu je sedm 
a půl tisíce kilometrů, předpokládáme 
zkušební dobu asi padesát dnů,“ řekl 
ředitel DPMJ Josef Vilím. V polo-
vině září pak DPMJ koupí další tři 
trolejbusy a další čtyři do konce říj-
na.                                                      -lm-

Po městě jezdí 
prototyp trolejbusu

 Na podnět primátora Jaroslava 
Vymazala z Jihlavy odjela po povod-
ních minulý měsíc do Nového Jičí-
na dodávka humanitární pomoci. 

 „V zásilce bylo několik stovek lahví 
dezinfekčních a čisticích prostředků, 
které nyní v postiženém regionu na-
chází okamžité uplatnění při čištění 
vodních zdrojů a zaplavených domů. 
Dále bylo v dodávce několik desí-
tek párů holínek, gumových rukavic 
a pracovních oděvů,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis.

 Rychlou pomoc vypravil magis-
trát města  z vlastních zdrojů (záso-
by krizového řízení, nákup nových 
prostředků, dary dobrovolných ha-
sičů apod.). Místem pro shromaž-
ďování humanitární pomoci bylo 
v Novém Jičíně tamní divadlo, kde 
dodávku předali i zástupci z Jihlavy. 

 V Novém Jičíně pracovala také 

Jihlava dovezla humanitární pomoc do Nového Jičína

skupina devíti dobrovolných hasi-
čů z Jihlavy a sousedního Hybrálce. 
Hasiči byli  nasazeni v obci Žilina, 

která patří k povodněmi nejvíce po-
stiženým obcím. Jejich pomoc spo-
čívala především v odčerpávání, vy-
klízení a čištění zaplavených sklepů 
a zejména studní rodinných domků. 

 „Podle sdělení pracovníků povod-
ňové komise byli jihlavští hasiči nejen 
fyzickou, ale také psychickou podpo-
rou jak pro samotné pracovníky hu-
manitární podpory, tak pro obyvatele 
z poškozených domů, kteří likvidují 
následky povodní už několik dní,“ do-
plnil Tulis.

 Odjezd dobrovolných hasičů do 
záplavami postiženého regionu byla 
vlastní aktivita hasičů, cestu schválil 
a podpořil primátor Jaroslav Vyma-
zal. Také tato skupina hasičů s se-
bou vezla dezinfekční a čisticí pro-
středky, nářadí a pitnou vodu. 

Na místě našlo při čištění studní 
uplatnění zejména výkonné kalové 
čerpadlo, kterým jihlavští hasiči dis-
ponují a kterých v postiženém regi-
onu není mnoho.                             -lm-

AUTO na snímku nebouralo v silničním provozu. To si s ním trochu pohrávala 
náplavová povodeň.                                                                              Foto: archiv NJR

Dotace z Fondu pro partnerství
Výpis z usnesení 

66. schůze rady města
Finanční příspěvky 

žadatelům
 Rada města odsouhlasila poskyt-

nutí fi nančních prostředků v souladu 
se Statutem Fondu pro partnerství 
ve výši  55 200 Kč pro:

 Střední škola obchodu a služeb, 
Karoliny Světlé 2

 Termín: 2.-7. 3. 09 - 12 000 Kč
 Termín: 23.-27. 6. 09  - 10 000 Kč

 Dům dětí a mládeže, Brněnská 29 - 
8 000 Kč

 Tělocvičná jednota Sokol v Jih-
lavě, Tyršova 12

 Termín: 27.-29. 3. 09  - 7 200 Kč
 Termín: 27.- 30. 8. 09 - 16 000 Kč
 Vladimír  Roubal, Pávov  109 

- 500 Kč
 Bohumil Novák, Srázná 4 -  500 

Kč
 Vladimír Srb, J. Masaryka 22 - 500 

Kč
 Alena Srbová, J. Masaryka 22 - 

500 Kč.
Peníze byly použity na úhradu 

např. výměnných pobytů a služeb 
pro obyvatele družebních měst Hei-
denheim a Purmerend.                  -lm-

Přívalová povodeň ničila vše
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 Vedoucí odboru životního prostře-
dí magistrátu Katarínu Ruschkovou 
jsme oslovili otázkou, kde se co vy-
sázelo, pokácelo, kde se bude ještě 
sázet. Ale řeč se stočila i na Heulos, 
City Park, černé skládky. Ukazuje se, 
že je pořád co v Jihlavě zlepšovat.

 Jak hodnotíte stav jihlavské zele-
ně?
 Zeleň ve městě je živý organizmus, 

proto starost o ni v podstatě nikdy 
nekončí. Postupně v jednotlivých 
lokalitách v Jihlavě děláme pěstební 
probírky dřevin. Je zde totiž mnoho 
míst, kam cca před 40 lety byly vysá-
zeny stromy neodborně, na nevhod-
ných místech, často příliš blízko u 
sebe. 
 Pak už zde nebyla žádná následná 

péče - řezy, probírky. Dnes jsou tyto 
porosty příliš husté, což často způso-
buje, že stromy, rostoucí v zápoji me-
zi vysokými domy, jsou přeštíhlené a 
stávají se nestabilními. Pokud by se 
porostům věnovala dostatečná prů-
běžná údržba, nemusely by být zása-
hy tak radikální, jak je musíme udě-
lat dnes, kdy je zde již patrná 40tiletá 
absence managementu. 

 Takže také musíte kácet, kde se 
kácelo nejvíc?
 Nejen stavební architektura, ale i 

zeleň by měla mít od  začátku jas-
nou koncepci - odkud jdeme a kam 
směřujeme. Ale abych shrnula, kde 
se nejvíce kácelo: smrky napadené 
kůrovcem na Velkém Heulose i v  
Heleníně, přihrnuté nestabilní lípy v 
Rokycanově ulici, lípa s prasklou tla-
kovou vidlicí na Keťásku, douglasky 
na nám. Svobody, pěstební probírky 
- Kollárova, Zahradní, Vrchlického, 
Erbenova, kácení na Ústředním hřbi-
tově - tolik asi to nejhlavnější. 

 Logicky – výsadba nových poros-
tů?
 A kde se sázelo? Velký Heulos - bo-

rovice, jedle, buky, uliční stromořadí 
na ulicích Sokolovská, Jiráskova - ja-
sany, javory, lípy, duby, v  Rokycano-
vě nové lípy malolisté „Rancho“, ke-
řové výsadby a buky na Březinkách, 
javory kleny v Heleníně, ve vnitro-
bloku magistrátu dva exoty -  liri-
odendron a kaštanovník a další (cel-
kem něco přes 50 ks stromů). 
 Dále sázíme stromy jako náhradní 

výsadby za pokácené dřeviny - na-
mátkou jen: hlohy na Brtnické, lípy 
a javory na Jiráskové u Ferony, javo-
ry na Ortenové, třešně na Kainarové, 
lípa na Dolech a další stromy i lokali-
ty, na všechny si určitě nevzpomenu.

 Další část mé otázky se týká ná-
hradních výsadeb za kácení u vel-
kých obchodních domů. 
 Předpokládám, že vás zajímá City 

Park, který byl v posledních měsí-
cích největší stavbou a patřil k nejví-
ce diskutovaným objektům. 
 Jako náhrada za kácené dřeviny 

jsou zde vysázeny tisíce keřů, jak v 
okolí objektu, tak i na jeho střeše, a 
98 stromů. Všechny dřeviny byly vy-
sázeny tak, jak určoval projekt (vý-
sadby jsem byla osobně kontrolovat, 
věřte, že to nebylo nic jednoduché-
ho). Nyní má investor ještě povin-
nou 5letou dobu, kdy se o dřeviny 

Ruschková (ne)bojuje s větrnými mlýny

musí starat, v případě úhynu některé 
sazenice musí tuto nahradit. 
 V této souvislosti mne mrzí hlavně 

to, že střecha objektu není pro lidi 
viditelná ani přístupná. Investor ale 
podmínky rozhodnutí splnil, dřeviny 
vysázel na svých pozemcích, výsadba 
mu nebyla ukládána na pozemcích 
města.

 Je na pozemcích města dost pro-
storu pro novou výsadbu?
 Prostory pro výsadbu dřevin ve 

městě jsou problém. Vždy, když je 
nutné strom pokácet, snažíme se 
v rámci náhradních výsadeb naří-
dit výsadbu nových stromů buď na 
stejném místě, nebo - pokud to není 
možné ani účelné - alespoň v blíz-
kosti této lokality. 
 V městském prostředí se však často 

stává, že nelze za pokácený strom vy-
sázet nový, protože se na místě, kde 
stál, nacházejí třeba inženýrské sítě, 
které mají svá ochranná pásma, a do 
nich nás správci sítí nechtějí s novou 
výsadbou pustit. Přitom právě vý-
kopy pro inženýrské sítě jsou často 
důvodem poškození a nutnosti ná-
sledného kácení dřevin. Je to takový 
začarovaný kruh, protože inženýrské 
sítě jsou ve městě všudypřítomné.... 
 Ale vždy se pokoušíme o doho-

du se správci sítí, aby nám umožni-
li výsadbu dřevin s tím, že uděláme 
technická opatření, aby k poškození 
jejich sítí nedošlo. Nové výsadby ze-
leně se rovněž realizují v rámci deve-
loperských projektů u nových obyt-
ných domů. 

 Padající stromy - jsou takové 

stromy ještě po městě, nebo je vše 
zdravé a zkontrolováno?
 V nedávné době byl dokončen pas-

port zeleně ve městě Jihlava, tedy ne 
pouze v centrální Jihlavě, ale ve „vel-
ké Jihlavě“, ve všech 18 katastrálních 
územích, které tvoří správní území 
města. 
 Pasport vyhodnocuje jak plošné 

prvky zeleně, tak i jednotlivé stro-
my na veřejném prostranství, včetně 
jejich zdravotního stavu a provozní 
bezpečnosti, případně perspektivy, 
jak dlouho lze ještě předpokládat, že 
strom může na svém stanovišti zů-
stat, aniž by byl nebezpečným. 
 Celkem je takto vyhodnocených 

cca 30.000 stromů v Jihlavě. Tento 
dokument zpracovával odborník - 
dendrolog. Zpracování pasportu ze-
leně v Jihlavě bylo zahájeno dlouho 
předtím, než došlo k neštěstí ve Zlí-
ně, nesouvisí tedy s touto událostí, 
pasport by však měl přispět k tomu, 
aby se něco podobného nestalo i u 
nás. 
 
 Jak tedy situace vypadá?
 V tomto okamžiku tedy můžeme 

říct, že je kontrola zeleně provedena 
velmi důsledně. Stromy jsou však 
živé organizmy, které se mění, proto 
i pasport zeleně je neustálým živým 
organizmem, který nelze zamknout 
do šuplíku a vracet se k němu po 
měsících s pocitem, že neztratil na 
aktuálnosti. Důvodem není jen to, 
že se stromy, keře, i ostatní vegetač-
ní prvky vyvíjejí, ale i to, že jsou to 
organizmy velmi zranitelné. 
 Může se tedy stát, že u jedince, 

který v době pasportizace byl na-

prosto zdravý, v pořádku a měl 
dlouhodobou perspektivu existence 
na stanovišti, dojde třeba v důsled-
ku stavební činnosti v okolí stromu 
k poškození kořenů a situace je rá-
zem úplně jiná. 
 Pak nezbývá než posoudit bezpeč-

nost stromu znova - nejjistější me-
todou jsou v tomto případě tahové 
zkoušky, které dokážou odhalit i 
nestabilitu dřeviny v kořenové části 
a prokážou-li vážné poškození, pak 
musí být dřevina pokácena, i když 
se ve své nadzemní části jeví jako 
zdravá a bezpečná.

 To se asi moc těm, kteří přichází 
protestovat proti kácení, nedá vy-
světlit, že?
  Je složité lidem tyto věci vysvětlo-

vat, pokud přijdou rozzlobeni a roz-
hořčeni předem a vlastně ani nechtě-
jí poslouchat, přesto se o to snažíme. 
Naší snahou je zachovat každý strom 
na stanovišti co možná nejdéle, pro-
tože víme, že každý jedinec je nena-
hraditelný. Někdy to ale není možné. 
 Posledním případem je například 

veliký jasan u brány Matky Boží, je-
hož kořenový systém byl velmi sil-
ně poškozen při kopání výkopů. I u 
tohoto stromu jsme nechali provést 
tahové zkoušky, které, bohužel, pro-
kázaly, že jeho stabilita je snížena na 
cca 60 %, což je míra pro městské 
prostředí nepřijatelná. Proto - i když 
strom zatím v nadzemní části nepro-
jevuje žádné příznaky snížení vitality 
- bude nutné jej neprodleně pokácet. 
Snad takových případů bude co nej-
méně.
                           (Pokračování na str. 6)

VEDOUCÍ odboru životního prostředí magistrátu Katarína Ruschková.                                             Foto: Lubomír Maštera
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(Dokončení ze str. 4)
 Připomeňme výsadbu v Heleníně - jak se 

osvědčila?
 V Helenínském parku došlo ke kácení některých 

dalších poškozených dřevin, zejména smrků napa-
dených kůrovcem. Na jaře zde byla provedena vý-
sadba dřevin - javorů klenů. Žádné protesty jsem již 
nezaznamenala, myslím, že lidé pochopili, že jsme 
opravdu nechtěli nic zničit. 
 Problémem této lokality se však pro nás stala vý-

stavba nových domů, protože vlastníci pozemků - 
stavebníci nejen že v kořenovém prostoru stromů 
provádějí výkopy, čímž snižují stabilitu stromů, ale 
navíc jezdí ke svým pozemkům přes park, takže po-
škozují i další dřeviny. 
 V parku se rovněž objevují hromady odpadů, kte-

ré evidentně souvisí se stavbami. Problém je ale v 
tom, že pokud nechytneme za ruku toho, kdo tam 
odpad vyvezl, nemůžeme ani nikoho postihnout. 

 Lesní černé skládky jsou asi vaší další „černou 
můrou“.
 V podstatě navážu na předchozí slova - bohužel, 

lesních i nelesních černých skládek je pořád dost, 
možná jich dokonce přibývá. Je to pro mne napros-
to nepochopitelné - když si někdo dá tu práci a na-
loží odpad do auta, nechápu, proč ho veze daleko 
za Jihlavu do lesa, kde ho vysype někam do škar-
py či pod stromy, místo aby ho bezplatně uložil ve 
sběrném dvoře SMJ v Havlíčkově ulici. 
 Pořád lidem zdůrazňujeme, že tuto možnost mají, 

věřím, že se nám podaří osvětou situaci zlepšit. Za-
tím ale, bohužel, pořád nové černé skládky vznikají 
a nám nezbývá nic jiného než je uklízet. Připadá mi 
to občas jako boj s větrnými mlýny. 

 Šetří se všude – jsou na takové úklidy peníze?
 V současnosti je to navíc o to horší, že rozpočet 

města, a tedy i rozpočet našeho odboru, z nějž li-
kvidaci černých skládek hradíme, je velmi napjatý. 
Takže se snažíme věc řešit ve spolupráci s jinými 
subjekty - například u skládek na lesních pozem-
cích ve správě SML se na likvidaci podílí jak měs-
to, které zajistí kontejner a platí uložení odpadu na 
skládce, tak i SML, která zajistí pracovníky na úklid 
odpadu, příp. se podílí na hrazení nákladů na do-
pravu odpadu. 
 Jedno je však jisté - pokud bychom nemuseli vy-

nakládat tolik prostředků na likvidaci černých sklá-
dek, zbylo by nám jich víc na zlepšení prostředí ve 

městě. 

 Pomáhají postihy?
 S postihem je to složité, protože viníka a původ-

ce černé skládky se téměř nikdy nepovede přistih-
nout, tudíž pak nemůžeme konkrétní osobu ani 
trestat. Ale jsem optimista a věřím, že čeho nelze 
dosáhnout represí, dosáhneme osvětou, že se vztah 
lidí k prostředí, ve kterém žijí, zlepší. Že pochopí, 
jak hluboká pravda se skrývá ve slovech, která vy-
slovil Antoine de Saint-Exupéry: „Nedědíme Ze-
mi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od 
svých dětí“.

 Nejsem si tak jist výsledkem, ve který věříte. V 
Heulose řádil kůrovec?
  Na Heulose došlo letos v zimním období k ma-

sivnějšímu kácení ze dvou důvodů - jedním byl vý-
skyt kůrovce, druhým připravované stavební práce 
na odtrubnění Jihlávky. 
 Zaznamenali jsme ohlasy od lidí, situaci jsme jim 

vysvětlovali. V současnosti jsou již kůrovcem napa-
dené stromy odstraněny a budeme doufat, že další 
nápor tohoto škůdce nepřijde. 
 Plochy po vykáceném smrku se postupně osa-

zují dřevinami, které budou základem nového po-
rostu s charakterem smíšeného lesa, který je už ze 
své podstaty mnohem stabilnější, ale i estetičtější a 
ekologicky cennější. Stav všech stromů na Malém i 
Velkém Heulose, samozřejmě, průběžně monitoru-
jeme. Pokud mají lidé připomínky k údržbě těchto 
(nebo i jiných zelených) ploch ve městě, rádi jejich 
podněty přivítáme na našich telefonech, nebo pří-
mo u pracovníku oddělení Služeb v životním pro-
středí, které sídlí v Hluboké ulici.

 Přeložení koryta Jihlávky je zřejmě složitější, 
než si mnozí představovali. Svědčí o tom i uza-
vření oblasti do podzimu příštího roku. Bude se 
ještě kácet? 
 K poměrně velkému kácení došlo i v souvislosti 

s probíhajícím odtrubněním toku Jihlávky. V sou-
časnosti je v areálu letního kina prostor staveniště, 
takže je potřeba trochu fantazie, aby si člověk doká-
zal představit, že i tento - v  prvním okamžiku ne-
gativní - zásah, přinese něco pozitivního, ale pokud 
se podíváte na část již hotového upraveného toku, 
věřím, že až bude celá akce dokončena, prospěje 
nejen přírodě či jako protipovodňové opatření, ale 
bude kladně hodnocena i v očích obyvatel či ná-

vštěvníků Jihlavy.
 Ale abych odpověděla na vaši otázku - žádné dal-

ší masivnější kácení na Heulose nepřipravujeme, 
a pokud nás nemile nepřekvapí příroda nějakou 
kalamitou či jiným nevítaným zásahem, budeme 
se snažit z tohoto kousku Jihlavy vytvořit a udržet 
oázu zeleně a klidu uprostřed města, protože tako-
výto klenot v blízkosti městského jádra je opravdu 
pokladem, který nemá každé město.
 
 Jaký je největší současný problém Jihlavy z va-

šeho oboru?
 Problémů by se určitě našlo mnoho, protože práce 

našeho odboru je velmi rozmanitá - každé odděle-
ní by našlo ty své - od kůrovce v lesích, problémů s 
odkanalizováním některých částí města, problémů 
s černými skládkami, velkému šíření invazivních 
rostlin, jako jsou křídlatka či bolševník do volné 
přírody, velkým splachům z polí v důsledku stále 
častějších přívalových dešťů...
  Ale na to by vám toto číslo NJR asi nestačilo a asi 

by to ani nikdo nečetl.
 Z těch, které nás trápí, bych vypíchla to, co jsem 

tady již zmiňovala - nedostatečnou úctu ke stro-
mům, která se projevuje v tom, že se často (a často 
zbytečně) kope v jejich kořenovém prostoru. Je to 
proces nevratný, mnohdy nenapravitelný. Pak je zá-
chrana stromů již nemožná a než nové stromy do-
rostou, to trvá moc dlouho. 
  
 Čekal jsem, že začnete penězi. 
 No a pak nás, jako všechny ostatní, trápí nedosta-

tek peněz. Ale snažíme se i s tím, co máme, udělat 
co nejvíc dobrého a hezkého - z posledních vyda-
řených akcí bych vyzdvihla zejména výměnu zemi-
ny u lip u morového sloupu na náměstí s použitím 
pneumatického rýče. Věřím, že už v příštím roce 
budeme pozorovat zlepšení jejich vitality. 
 V těchto akcích bychom chtěli pokračovat dál, 

máme hodně snů, ale nebudu je prozrazovat pře-
dem. Snad jen nechám nahlédnout - příští rok by-
chom chtěli upravit prostor před gymnáziem a 
průmyslovkou, který již dlouhá léta potřebuje sys-
témovou změnu a byl pořád jen udržován v jakém-
si „přijatelném“ stavu. Myslím si, že takové místo si 
zaslouží něco lepšího, tak snad se nám to, co připra-
vujeme, povede a obyvatelé i návštěvníci budou s 
výsledkem spokojeni. Ale o tom až zase někdy příš-
tě...                                                                                       -lm-

Ruschková (ne)bojuje s větrnými mlýny

 V horkém letním dni vystoupí tu-
rista do výšky 40 metrů na ochoz vě-
že kostela sv. Jakuba Většího v Jihla-
vě. Po výstupu se mu udělá nevolno, 
upadá do mdlob, není tedy schopen 
sejít zpět. 

 Proto lékaři žádají hasiče, aby in-
disponovanou osobu dostali dolů. 
Jakým způsobem? To už je problém 
hasičů. Tak vypadal scénář do po-
slední chvíle utajovaného prověřo-
vacího cvičení Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina, které 
proběhlo ve čtvrtek odpoledne v Jih-
lavě.

 „Věž kostela sv. Jakuba jsme vyhod-
notili jako místo možného rizika. V se-
zóně zde projde i tisíc turistů měsíčně, v 
horku a ve stísněných prostorech vystu-
pují po strmých schodech. Proto jsme 
chtěli prověřit možnosti záchranných 
složek poskytnout v tomto prostoru ná-
vštěvníkům pomoc,“ uvedl k zásahu 
tajemník jihlavského magistrátu Lu-
bomír Dohnal. 

 Pro indisponovanou osobu střed-
ního věku o váze cca 100 kilogramů 
se vypravilo sedm hasičů. Možností, 
jak dostat muže zpět na zem, bylo 
několik. Prvním bylo snesení na vý-

Hasiči zachraňovali zraněného
suvném žebříku, který ale i po ma-
ximálním vysunutí dosáhl asi metr 
pod ochoz. 

 „V případě reálného zásahu a nut-
nosti okamžitého ošetření na zemi jsme 
schopni osobu bezpečně dostat z ocho-
zu na plošinu žebříku. Další možností, 
kterou jsme ale odmítli, bylo spuštění 
lehátka s osobou na lanech z ochozu. V 
tomto případě jsme zvolili cestu snese-
ní fi guranta po schodišti. Ve stísněných 
prostorách věže a v horkém letním od-
poledni, kdy teplota vzduchu přesaho-
vala 30 stupňů, to bylo náročné. Ale 
to byl smysl cvičení - opravdu prověřit 
možnosti zásahu v tomto atypickém 
historickém objektu,“ řekl k cvičnému 
zásahu ředitel odboru IZS a služeb 
Petr Kotinský, který akci vyhodnotil 
jako přínosnou pro obě strany.  

 „Zasahující jednotka hasičů se se-
známila s tímto objektem, my zase 
známe možnosti pomoci pro turisty, 
kterých sem míří velké množství,“ po-
tvrdil tajemník Dohnal. Podle ředi-
tele Kotinského se budou podobná 
cvičení v atypickém a těžce přístup-
ném prostředí historického centra 
Jihlavy v budoucnu opakovat.      -lm- SNÉST asi stokilovou osobu z věže sv. Jakuba na ulici bylo za horkého dne při-

nejmenším obtížné i pro trénované hasiče.                                       Foto: archiv NJR
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 Tíživá situace s parkováním v Jihlavě 
vedla zastupitele města k rozhodnutí 
postavit parkovací dům.

 Záměr výstavby parkovacího domu 
při ulici Legionářů v Jihlavě v blízkos-
ti obchodního domu Billa  byl schvá-
len zastupitelstvem města  na jednání 
letos v dubnu. Zároveň zastupitelstvo 
uložilo zpracování návrhu technické-
ho a fi nančního řešení parkovacího 
domu v Jihlavě včetně časového har-
monogramu.

 Na konci měsíce června se v radě 
města projednával materiál k této pro-
blematice, který zpracovala pražská 
fi rma PPP Centrum. Z několika na-
vržených variant řešení se radní při-
klonili k variantě postavit nájezdový 
parkovací dům. Rozhodnutí bude na 
zastupitelích města, kteří rozhodnou i 
o způsobu fi nancování výstavby.

 Z předloženého materiálu uvádíme:

 Vyhodnocení lokalit:
 Lokalita č. 1 (za OD Billa)
 Na základě výše uvedeného struč-

ného popisu lokality za OD Billa na 
ulici Legionářů, která byla označena 
jako jedna z možných variant v zasla-
ných podkladech, se tato lokalita je-
ví pro řešení nedostatku parkovacích 
míst výstavbou parkovacího domu ja-
ko prioritně nejvhodnější. Hodnotili 
jsme následující aspekty:

 - docházkovou vzdálenost,
 - max. využitelnost.
 Poměrně krátká docházková vzdále-

nost do historického centra cca 5 min. 
Krátká docházková vzdálenost k dů-
ležitým institucím i vhodné dopravní 
napojení pro řidiče. Parkovací dům 
tak bude využíván i pro akce u zim-
ního stadionu, neboť se opět jedná o 
poměrně krátkou docházkovou vzdá-
lenost cca do 5 min. pěší chůze. Z hle-
diska využitelnosti je prioritní svým 
situováním mezi zimní stadion, vla-
kové nádraží a historický střed města, 
což by současně mělo zaručovat i max. 
využitelnost a relativně vysokou obsa-
zenost v průběhu celého týdne.

 Lokalita č. 2 (u zimního stadio-
nu)

 Doporučujeme ji řešit komplexně 
s objekty zimního stadionu a urbani-
zací této lokality, včetně širších vztahů. 
Z toho důvodu ji prioritně pro řešení 
parkovacího domu nedoporučuje-
me. Navíc je zde velmi komplikovaná 
dopravní situace pro vjezd a výjezd 
z parkovacího domu. Komplikované 
dopravní napojení.

 Lokalita č. 3 (nemocnice)
 Prioritně ji pro řešení parkování ne-

doporučujeme. Svým situováním ne-
řeší parkování vozidel v centru města. 
Jako určitou komplikaci vidíme i sku-
tečnost, že pozemky nejsou v součas-
né době ve vlastnictví města.

 Lokalita č. 4 (ul. Fibichova)
 Pro prioritní řešení parkování v cen-

tru města ji nedoporučujeme.  Je sice 
situována v blízkosti centra města, na-
chází se ve vnitrobloku obytných do-
mů, kde je nutno vyřešit vztahy třetích 
osob. Co se týče dostupnosti samot-
ných vozidel, je zde velmi kompliko-
vaný příjezd i vjezd vozidel, současné 
dopravní napojení je nevhodné. 

 Analýza technického řešení 
 V analýze technického řešení navr-

hujeme 3 možné varianty. První vari-

Jihlava bude mít svůj parkovací dům

antou je nájezdový parkovací dům, ve 
druhé variantě je navržen automati-
zovaný parkovací dům kruhový a tře-
tí varianta je navržena jako automati-
zovaný parkovací dům liniový. Každá 
varianta má svoje pozitiva i negativa. 
Tyto jsou popsány níže u jednotli-
vých variant řešení. 

 V následující tabulce 2 jsou srovná-
ny investiční náklady a provozní ná-
klady jednotlivých variant.

 Všechny varianty mají dvě podzem-
ní podlaží, investiční náklady na pod-
zemní podlaží jsou vyšší cca o 100 % 
oproti investičním nákladům na nad-
zemní podlaží.

 Varianta 1
 Parkovací dům nájezdový
 Varianta č. 1 řeší výstavbu 

vícepodlažního parkovacího domu, 
v jehož přední části jsou začleněny 
komerční prostory.

 Parkovací dům je umístěn ve vni-
trobloku mezi částí komerčních 
prostor a obchodním centrem Billa. 
Příjezd a výjezd z obchodního centra 
Billa zůstane zachován.

 Příjezd a výjezd z parkovacího 
domu je řešen jako jednosměrný do 
ul. Legionářská. Do parkovací domu 
jsou navrženy 2 vjezdy a 2 výjezdy. 

 Fasáda parkovacího domu a 
komerčních prostor je řešena ve dvou 
variantách. Klasická zděná fasáda 
s  okny je začleněná do okolí. Druhá 
varianta řeší fasádu jako celoproskle-
nou. Ta působí jako akcentní prvek ve 
stávající zástavbě.

 Dopravní schéma
 Vjezdy k parkovacímu domu jsou 

odbočením z ul. Legionářská. Pro-
voz aut je v objektu jednosměrný, 
jednosměrnost zajišťuje systém ramp 
a poloramp. Tento systém zajišťuje 
bezkolizní a přehledný provoz.

 Výjezdy z garáže ústí rovněž do uli-
ce Legionářská. Vjezdové a výjezdové 
komunikace jsou dvouproudé. Dům 
bude sloužit výhradně pro parkování 
osobních automobilů.

 Dispoziční členění
 Přízemí parkovacího domu bude 

sloužit pro vjezd a výjezd vozidel, 
parkování a vstup do nově navazují-
cí části budovy do ul. Legionářská. 
Tato část bude sloužit komerčním 
účelům, např. pro obchody, kanceláře, 
informační středisko, veřejný internet, 
pneuservis, případně prostory pro 
uskladnění kol apod.

  Výhody parkovacího domu
 - nižší investiční náklady,
 - levnější provozní náklady na 1 par-

kovací místo,
 - nevyžaduje servis 24 hodin den-

ně,
 - úspora nákladů na pořízení výta-

hových systémů pro automobily,
 - ochrana proti povětrnostním 

vlivům,

 - ochrana proti krádežím (na rozdíl 
od otevřených parkovišť),

 - nejefektivnější využití venkovního 
prostoru (není nutný manipulační 
prostor před výtahy jako u automati-
zovaného systému),

 - v prostorách je možný pohyb 
řidičů a spolucestujících při parková-
ní a vyzvedávání aut.

 Nevýhody parkovacího domu 
 - větší požadovaná plocha a 

obestavěný prostor pro komunikace v 
parkovacím domě,

 - výfukové zplodiny automobilů,
 - potřeba více času k parkování v  

případě vyšší obsazenosti.

 Varianta 2
 Parkovací dům automatizovaný 

kruhový KOMA – SYSTÉM.CZ
 Varianta č. 2 řeší výstavbu 

vícepodlažního automatizovaného 
kruhového parkovacího domu Koma 
s částí objektu komerčních prostor. 
Automatizovaný parkovací dům kru-
hového tvaru je umístěn ve vnitro-
bloku mezi částí komerčních prostor 
a obchodním centrem Billa. Příjezd 
a výjezd z obchodního centra Billa 
zůstane zachován.

 Příjezd a výjezd z parkovacího 
domu je řešen jako jednosměrný 
do ul. Legionářská. Do parkovacího 
domu jsou navrženy 4 vjezdy a 4 vý-
jezdy. V objektu jsou 4 výtahy pro 
automobily.

 Výhody varianty
 - bezpečnost proti zcizení, 

poškození a vykradení,
 - najíždění do prostoru parkování je 

provedeno jednoduchým naváděním 
světelných zařízení,

 - systém je vybaven záložními zdroji 
při výpadcích energie,

 - hromadné parkování na malém 
prostoru,

 - žádné dlouhé hledání volného 
místa pro parkování,

 - ekologie – při samotném parková-
ní není motor v provozu,

 - zamezení vlivu hluku a vibrací na 
okolí, rychlost odbavení, variabilita,

 - ochrana automobilu proti vlivu 
povětrnosti při parkování,

 - parkování se provádí bez couvání, 
ostrých zatáček,

 - unifi kace, stavebnicovost, krátká 
doba výstavby.

 Nevýhody varianty
 - vyšší pořizovací a provozní 

náklady – výtahový systém, 
 - nutnost servisu nonstop,
 - psychologická bariéra (pro někte-

ré řidiče neznámý systém parkování, 
neochota  předání  automobilu “stro-
ji “,

 - nemožnost parkování na střeše – 
není splněn požadavek zadavatele na 
počet parkovacích míst,

 - přístup k automobilu pouze 
v přízemí, při opakovaném navráce-

ní k vozidlu je nutnost vždy přivolat 
výtahový systém,

 - v případě větší frekvence osob 
(např. akce kulturní a sportovní) – 
vyšší čekací doba odbavení.

 Varianta 3
 Parkovací dům automatizovaný 

liniový KOMA – BUILDING.CZ 
 Varianta č. 3 řeší výstavbu 

vícepodlažního automatizovaného 
obdélníkového parkovacího domu 
Koma se začleněním části objektu 
komerčních prostor.

 Automatizovaný parkovací dům 
obdélníkového tvaru je umístěn 
ve vnitrobloku mezi částí objektu 
komerčních prostor a obchodním 
centrem Billa. Příjezd a výjezd z ob-
chodního centra Billa zůstane zacho-
ván.

 Příjezd a výjezd z parkovacího 
domu je řešen jako jednosměrný 
do ul. Legionářská. Do parkova-
cího domu je navrženo 10 vjezdů 
(=výjezdů). V objektu je 10 výtahů 
pro automobily.

 Technologie Koma-Building.cz 
je technickou novinkou a nebyla 
ještě komplexně realizována. Lze ji 
považovat za inovaci parkovacího 
domu Koma. 

 Výhody varianty
 - bezpečnost proti zcizení, 

poškození a vykradení,
 - najíždění do prostoru parkování je 

provedeno jednoduchým naváděním 
světelných zařízení,

 - systém je vybaven záložními zdroji 
při výpadcích energie,

 - hromadné parkování na malém 
prostoru,

 - žádné dlouhé hledání volného 
místa pro parkování,

 - ekologie – při samotném parková-
ní není motor v provozu,

 - zamezení vlivu hluku a vibrací na 
okolí, rychlost odbavení, variabilita,

 - ochrana automobilu proti vlivu 
povětrnosti při parkování,

 - parkování se provádí bez couvání, 
ostrých zatáček,

 - unifi kace, stavebnicovost, krátká 
doba výstavby.

 Nevýhody varianty
 - vyšší pořizovací a provozní nákla-

dy – výtahový systém,
 - nutnost servisu nonstop,
 - psychologická bariéra (pro někte-

ré řidiče neznámý systém parkování, 
neochota předání  automobilu “stro- 
ji “),

 - nemožnost parkování na střeše,
 - přístup k automobilu pouze v pří-

zemí, při opakovanému navrácení 
k vozidlu je nutnost vždy přivolat 
výtahový systém,

 - v případě větší frekvence osob 
(např. akce kulturní a sportovní) – 
vyšší čekací doba odbavení.           -lm- 
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 V minulém období se několikrát 
stalo, že volali občané s obavami, 
že by jimi nalezený roj včel mohl 
být nebezpečný. Na místo vyjížděla 
městská policie a také hasiči. Zjistili 
jsme proto následující informace.

 Nejčastější výskyt požadavků na 
odchyt obtížného hmyzu závisí na 
jejich druhu a ročním období:  

a) včely – květen, červen, kdy hle-
dají místo pro svou matku, v červen-
ci a srpnu je menší výskyt – zatoula-
né tzv. hladové včely,

b) vosy – květen, červen hlavně ve 
spárách, na balkóně, pod parapety 
apod., v červenci, srpnu a září dle vý-
skytu ovoce,

c) sršni – výskyt zejména v srpnu a 
září,

d) ostatní měsíce jsou zastoupeny 
v závislosti na teplotě.

Sršni i vosy před nastupujícím lé-
tem většinou staví hnízda a jejich 
počet není pro okolí nijak ohrožují-
cí. To se však může s postupujícím 
létem měnit a pak bude daleko slo-
žitější likvidovat hnízdo, například 
prorostlé do mezistěny půdy. Pokud 
se například vyrojené včely usadí v 
dutině stromu, pak přirozenou ces-
tou ohrožují okolní včelstva v okru-
hu 5 až 7 km, zvláště pak možností 
přenosu včelího moru či jiných cho-
rob.

Nepokoušejte se odstranit roj vlast-
ními silami, může dojít k pobodání, 
které může vést i k vážným kompli-
kacím! 

Při odchytu obtížného hmyzu je 
nutno počítat s následujícími kom-
plikacemi:

a) u alergiků může při bodnutí 
dojít až k život ohrožujícím stavům 
(anafylaktický šok).

Mnohočetná pobodání jsou nebez-
pečná, zvláště do oblasti horních cest 
dýchacích nebo do krku a okolí oka,

b) tmavé oblečení napadají vče-
ly více než světlé, rovněž napadají 
prudce se pohybující nebo výrazně 
aromatické předměty.

 Oznámení o výskytu včel, vos ne-
bo sršňů lze směřovat na městskou 
policii, tel.: 156. Na místo výskytu se 

Na Jihlavsku se množí
odchyt včel, vos a sršňů

dostaví hlídka městské policie, která 
vyhodnotí situaci. 

 Pokud se bude jednat o soukromý 
objekt a nebude zde ohrožení zdraví 
nebo života osob a nebezpečí z pro-
dlení, předá jeho majiteli kontakt na 
deratizéra. 

 Pokud bude ohroženo zdraví a ži-
vot osob, bude informovat krajské 
operační a informační středisko HZS 
kraje Vysočina, které vyšle na místo 
události jednotku PO, aby provedla 
odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 Na veřejných místech, kde při vý-
skytu obtížného hmyzu nebude 
ohroženo zdraví a životy osob, vy-
mezí hlídka MP prostor, umístí in-
formační ceduli „POZOR VČELY“ 
a bude informovat určenou osobu, 
která zajistí následný odchyt a likvi-
daci. 

Stanovisko HZS 
kraje Vysočina

 Na základě ohlášené události o vý-
skytu obtížného hmyzu na krajské 
operační a informační středisko je 
v případě ohrožení zdraví nebo ži-
vota nasazena jednotka PO k likvi-
daci obtížného hmyzu. Jednotka PO 
je také nasazena, pokud se obtížný 
hmyz usadí na veřejných budovách a 
v místech, kde se mohou lidé vysky-
tovat.

 Tam, kde nebezpečí z prodlení ne-
hrozí, se doporučuje vyčkat do ve-
černích hodin, až se hmyz slétne, a 
teprve potom provést odchyt a likvi-
daci roje.

Hasiči ze zákona odchycené včely 
likvidují, neboť tím, že nelze zjistit 
jejich původ, mohou být zdrojem 
přenosu nakažlivých nemocí (mor 
včelího plodu, hniloba, roztoče, va-
roáza). 

 Pokud se obtížný hmyz usadí na 
soukromém objektu nebo v něm a 
pokud nevzniká možnost ohrožení 
zdraví nebo života, může se i tehdy 
jeho majitel na hasiče obrátit, a ti mu 
doporučí odborníka, který za úplatu 
zajistí odchyt hmyzu.                     -lm-

ROJENÍ včel v posledních týdnech neustává. Hasiči mají za sebou desítky výjezdů 
a zásahů.                                                                                                 Foto: archiv NJR
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Jihlavský Vodní ráj je obrovským magnetem pro návštěvníky 
Jihlavy zvláště za pěkného počasí. 

Ve středu 22. června slunce pálí již od rána, a tak se vypravu-
jeme na koupaliště s cílem zmapovat, co si mohou návštěvníci 
Vodního ráje užít.

V 11.45 je již přítomno asi 900 lidí uvnitř a další stále přichá-
zejí a řadí se do fronty, která pěkně rychle postupuje. Kromě sa-
motného areálu koupališť mohou návštěvníci využít tenisových 
kurtů, které využívá k tréninku i tenisová škola. Rovněž volejba-
lových kurtů kromě veřejnosti využívá i například mládežnická 
Dukla k tréninkům.

K dispozici je krytá a venkovní část areálu. Právě tu podle slov 
vedoucího areálu Miroslava Veselého využívají dovolenkáři nej-
více. K dispozici jsou tři pokladní, tři lázeňské, šest plavčíků, dva 
pomocníci, obsluha půjčovny.

Necháváme se pozvat vedoucím areálu k prohlídce. Chystá se 
nám předvést hlavně dvě nové atrakce – chůze (spíše pády) v na-
fouknuté kouli po vodní hladině, tzv. aquazorbing a kobercový 
curling. 

Plavčice přivádí dobrovolnici, paní Lucii Tůmovou z Jihlavy, 
která se nechává uvěznit ve vzduchotěsném balónu a za chvíli k 
pobavení stovek lidí okolo bazénu předvádí krkolomné pády při 
pokusu o chůzi po vodě. Protože nechceme bavit „čumily“ ko-
lem, vlastní pokus odmítáme a zato se utkáme s vedoucím areálu 
v tenisovém curlingu (prohrál strašně!).

Rovněž vyzpovídáme pohlednou plavčici Kateřinu Kopáčovou. 
„Mám službu od 8.30 do 19.30. Po kontrole pořádku začíná provoz, 
řešíme drobná ošetření, často skáčeme do vody pro malé nadšence 
pod skluzavkou, kteří ještě neumí dobře plavat. Jsme tu podle počasí 
a podle stanoveného rozvrhu,“ řekla Kateřina.

Ověřujeme si, že je co jíst, co pít a na co koukat. Léto budiž po-
chváleno.                                                                                                    -lm-

Vodní ráj a jeho atrakce stále lákají

Vodní skluzavka nabízí mnoho variant ke zdolání.

Vedoucí areálu Miroslav Veselý (vpravo) po-
máhá při nafukování atrakce zvané aqua-
zorbing.

Jeden ze zdařilejších pokusů jihlavské Lucie 
Tůmové udržet rovnováhu na vodní hladině.

Plavčice Kateřina Kopáčová v klidnější chvilce, kdy není třeba pomáhat.

Tobogán je stále v obležení.

Kolem poledne restaurace praská ve švech.

K dispozici je také dětské hřiště.

Kobercový curling je dobrou zábavou pro soutěžní 
týmy.



 Jihlavská ZOO se také letos mů-
že pochlubit novými přírůstky, kte-
ré mohou obdivovat návštěvníci. 
Nejmenším opičkám na světě - kos-
manům zakrslým, kteří obývají ex-
pozici společně s lvíčky zlatými v 
Amazonském pavilonu, se narodila 
dvojčata. Dvouletý otec pochází z 
privátního chovu, pětiletá matka při-
šla do Jihlavy z plzeňské ZOO. 

„Další tři nová a vzácná mláďata mů-
že zvídavý návštěvník spatřit v noctuna-

riu afr ické vesnice Matongo u kaloňů 
zlatých,“ řekla tisková mluvčí jihlav-
ské ZOO Kateřina Kosová.  V hejnu 
plameňáků růžových v africké lagu-
ně se v průběhu května vylíhlo cel-
kem celkem 9 mláďat. ZOO Jihlava 
je otevřena každý den včetně sobot, 
nedělí a svátků od 8.00 do 18.00 ho-
din. Vstupné je 80,- Kč pro dospělé a 
40,- Kč pro děti, studenty a důchod-
ce.                                                             -lm-

Nové přírůstky v jihlavské ZOO
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Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují krytý bazén Evžena Rošic-
kého v Jihlavě, minulý měsíc v  době 
odstávky provedly celou řadu oprav

V době uzavření bazénu se již pro-
vedlo:

- oprava hlavního vstupu do budovy 
- oprava vzduchotechniky v I. PP a 

v II. NP /kde je kavárna/ 
- výměna termoskopických ventilů 

ve sprchách 
- oprava technologie kuželny 
- měření a regulace systému
- pravidelná údržba a oprava bazé-

nové technologie
- pravidelná údržba strojovny, kotel-

ny
- pravidelná celková sanitace bazé-

nových van a jímek 
 „Všechny jmenované opravy zajiš-

ťuje prostřednictvím odboru správy 
realit vlastník objektu  město Jihlava 
a tyto práce vyjdou zhruba na částku 
770.000,- Kč,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek.  Pokud se všech-
no stihne v daném termínu, měla by 
odstávka trvat do 7. 8. 2009.

Opravy bazénu Rošického 
za tři čtvrtě milionu

 Provoz bude zahájen opět od 8. 
srpna letním provozem s otevírací 
dobou pro veřejnost denně od 10.00 
do 18.00 hodin až do 31. srpna. Po 
otevření bazénu E. Rošického bu-
dou k dispozici pro návštěvníky ta-
ké venkovní travnaté plochy určené 
ke slunění a hřiště na plážový volej-
bal. Veřejnost má také přes celé let-
ní prázdniny k dispozici ke koupání 
a saunování krytou i venkovní část 
Vodního ráje v Jihlavě,“ připomenul 
Málek.

Vstupné na 1 hodinu pro veřej-
nost – bazén E. Rošického:

děti do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let, 
důchodci – 30,- Kč
dospělí – 40,- Kč
Tobogán  je v ceně vstupného.
Statistka návštěvnosti veřejnos-

ti v uplynulých letech na bazéně E. 
Rošického:

2005 –  24 434 osob
2006 –  25 903 osob
2007 –  31 878 osob
2008 –  34 139 osob                    -lm-

 Po dvojčatech levhartů perských 
se narodilo další levhartí mládě.

 „Jihlavská ZOO  se tak může po-
chlubit dalším chovatelským úspě-
chem - mládě levharta sněžného (Un-
cia uncia) se narodilo koncem června 
tohoto roku. Zatím obývá společně se 
svou matkou zázemí výběhu, do konce 
prázdnin ho budou moci spatřit i ná-
vštěvníci ZOO. Pětiletý otec se narodil 
v berlínské ZOO, šestiletá matka je jih-
lavskou rodačkou,“ přiblížila slavnost-
ní událost tisková mluvčí jihlavské 
ZOO Kateřina Kosová. 

 Již třinácté mládě irbisa jen po-
tvrzuje, že v chovu a odchovu těch-
to ohrožených kočkovitých šelem 
patří ZOO Jihlava ke světové špičce 
(v roce 1999 byla odchována trojča-
ta, to se opakovalo i o rok později, 
v roce 2003 dvojčata a před dvěma 
lety dokonce čtyři mláďata od dvou 
chovných párů. Většina z nich puto-
vala do zahraničních zoologických 
zahrad). 

 Levhart sněžný je samotářský lo-
vec obývající nejvyšší hory světa (vy-
skytuje se v hornatých částech Asie 
- od Afghánistánu po západní Čí-
nu). Protože jsou v těchto nehostin-
ných končinách skupinky kopytníků 

Narodil se další levhart
rozptýleny na velkém prostoru, po-
třebuje tato šelma rozsáhlé teritori-
um. Navzdory veškeré mezinárodní 
ochraně je dosud pronásledován pro 
svou krásnou kožešinu. 

 Člověk také snížil stavy živočiš-
ných druhů, které jsou jejich kořistí 
(horské kozy a ovce, jeleni a divoká 
prasata). V přírodě se tedy v dneš-
ní době vyskytuje poměrně nízká 
populace. Kromě Jihlavy chová lev-
harty sněžné ještě ZOO Chomutov, 
Liberec, Ostrava, Plzeň a Ústí nad 
Labem. 

 Pět mláďat se také narodilo koč-
kám bažinným (Felis chaus). „Dva-
náctiletý otec je jihlavský odchovanec, 
čtyřletá matka pochází z privátního 
chovu a v jihlavské ZOO je od roku 
2006. Společně odchovali už dvojčata 
v loňském roce,“ potvrdila Kosová. 

 Kočka bažinná je dlouhonohá 
kočka rozšířená na blízkém východě 
i v jihovýchodní Asii. V přírodě vy-
hledává rákosové porosty a travnaté 
plochy v blízkosti vod, loví hlavně ve 
dne, živí se převážně vodními ptáky, 
žábami, rybami a hlodavci. Březost 
trvá 8 týdnů, koťata se rodí mouro-
vatá, postupně ale kresbu ztrácejí. 

 -lm-

DALŠÍ levhartí mládě se narodilo v jihlavské ZOO a opět se potvrdilo, že naše 
zoologická zahrada patří v chovu levhartů ke světovým špičkám.

Foto: archiv NJR
 Návštěvnicky oblíbenou akci s názvem „Letní noc v ZOO“ chystá Zoolo-

gická zahrada Jihlava na sobotu 1. srpna 2009, tentokrát pod názvem „Cesta 
kolem světa“. Zájemci se budou moci vydat po stopách cestovatelů do hlubin 
oceánů, prozkoumat nekonečné pláně afrických savan, nebo tajuplný deštný 
prales. Návštěva kontinentů, jejich místní fauny (dokonce i některých domo-
rodců) začíná v 19.00 hodin a každou následující půlhodinu. Pozor - je nutné 
se předem zarezervovat na tel. 567 573 730!  Vstupné 120 Kč (dospělí) a 60 
Kč (děti, studenti, důchodci). Jedná se o speciální prohlídku, na kterou nelze 
uplatnit žádné slevy. Na závěr prohlídky čeká návštěvníky občerstvení a kul-
turní program.                                                                                                                        -lm-

Letní noc v ZOO

LETNÍ noci v jihlavské ZOO se již 
staly tradicí a bývá při nich výborná 
atmosféra.                  Foto: archiv NJR

 Bc. Věra Pavlíková byla pověřena 
zastupováním vedoucího pozemko-
vého oddělení majetkového odboru 
magistrátu.

 V ZOO se opět představili tempe-
ramentní tanečníci z afrického Zim-
babwe a ve vesničce Matongo je hlava 
na hlavě. Kromě Jihlavy vystoupili ta-
nečníci také v Telči na zámku a v Brt-
nici. Jejich taneční show se již stávají 
tradicí.                                                 -lm-
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Stránku připravil: Lubomír Maštera 

MINISTR PRÁCE a sociálních věcí  JUDr. Petr Šimerka navštívil Jihlavu a kromě 
programu v sídle kraje Vysočina navštívil areál Jihlavských Teras. 

 Předmětem jeho zájmu bylo představení projektu multifunkčního areálu Jihlav-
ských Teras a seznámení s připraveností projektu Domova seniorů Stříbrné Tera-
sy jako součásti sítě lůžkových kapacit na území kraje Vysočina. Součástí progra-
mu byla společná prohlídka areálu a tisková konference. 

 Domov seniorů Stříbrné Terasy má kapacitu 75 lůžek v jedno a dvoulůžkových 
pokojích. Celkové náklady jsou kalkulovány na asi 107 milionů korun, státní do-
tace bude necelých 70 milionů, přes 37 milionů investuje  vlastník areálu společ-
nost CORBADA. 

 Město Jihlava bude ve smluvní lhůtě postupně vypořádávat vklad investora a 
poté na něj bude převedena celá společnost včetně majetku. Domov seniorů doplní 
chybějící lůžkovou kapacitu na Jihlavsku, je s ním počítáno ve Strategickém plánu 
rozvoje sociálních služeb kraje a provozován bude ve srovnatelném režimu jako 
ostatní domovy pro seniory. 

 Řešení areálu Jihlavských Teras zajistí potřebný kontakt seniorů s přirozeným 
prostředím. V rámci domova aktivity seniorů mohou být zaměřeny na práci ve 
skleníku, zahrádce, pracovní dílně nebo být časem odpočinku v knihovně, v kapli 
a dalších společných prostorách. Vznikne tak důstojné místo v bezprostřední blíz-
kosti fungujícího centra města, kde lidé plnohodnotně prožijí své stáří. 

V KŘÍŽOVÉ ulici se z neznámých příčin propadla vozovka. Odbor dopravy ne-
chal provést kamerové zkoušky propadlého místa, ale příčina propadu nebyla 
zjištěna. Jáma byla zasypána a vozovka opravena.

ANI V TEPLÉ dny není v době prázdnin na letních zahrádkách v centru města 
Jihlavy příliš návštěvníků. Příčinou je tradice obyvatel Jihlavy o dovolených město 
opouštět a o volných chvílích jezdit na chalupy či chaty.

MASARYKOVO náměstí je útulnějším místem díky květinové výzdobě. Rovněž 
pohled na magistrát s květinami za okny je příjemným pohledem na budovu ve-
řejné správy.

KORYTO potoka v lesoparku Heulos pomalu mění svůj tok. Celý prostor se brzy 
uzavře veřejnosti a více než rok budou probíhat rekonstrukční práce podle plánu.
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 Velitelem jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce Jihlava ( JSDHO) 
je Jiří Bláha, který zároveň působí 
jako trenér vybraných družstev dob-
rovolných hasičů z celé republiky, 
kteří reprezentují republiku na mezi-
národních soutěžích. Povídali jsme si 
s ním o jeho práci, ale také například 
o pomoci jihlavských hasičů při ne-
dávných povodních. Je hasičem od 
roku 1970. 

 Kolik v Jihlavě působí JSDHO?
 Celkem 4, a to jedna v Jihlavě a 

v příměstských částech tři (Pístov, 
Heroltice a Zborná). Jihlavská jed-
notka má 24 členů a je zařazena do 
vyšší kategorie s označením JPO 
III. To znamená, že tato jednotka 
vyjíždí k událostem i mimo katastr 
obce podle plošného pokrytí vypra-
covaného Hasičským záchranným 
sborem kraje Vysočina. 
 K tomu, abychom splnili vyšší kri-

téria, jsme museli absolvovat i ško-
lení pro vyšší způsobilost v řadě 
specializovaných profesí. V součas-
né době má jednotka dvě vozidla, 
cisternu na podvozku LIAZ a do-
pravní automobil na podvozku Avia 
30 pro osm osob.

 Veřejnosti je známo, že se pro-
vádí v současnosti rekonstruk-
ce zbrojnice na Bedřichově. Kde 
máte tato vozidla nyní?
 Nyní jsou tato vozidla v areálu 

podniku Prádelny a čistírny města 
Jihlavy. To nám dělá velké problé-
my, protože máme techniku na dru-
hém konci Jihlavy, a pochopitelně 
nějakou dobu trvá, než se tam do-
staneme. Máme normu deseti mi-
nut na výjezd od nahlášení události 
a to je v tomto případě hodně tvrdá 
norma.

 V našich novinách zazněla ještě 
před poslední uzávěrkou zpráva, 
že zasahujete při povodních. Kde 
jste byli a kde pro vaše nasazení 
vznikl impuls?
 Při povodních jsme s kolegy ve 

sboru vyhodnotili události, které se 
udály na severní Moravě, a rozhod-
li jsme se, že požádáme primátora 
města o vyslání do postižených ob-
lastí. Primátor Ing. Jaroslav Vymazal 
svolil, a tak celkem osm hasičů vy-
jelo na pomoc. Byli jsme nasazeni v 
Novém Jičíně, kde jsme v příměstské 
části Žilina pomáhali lidem. 

 O co konkrétně šlo?
Naše pomoc spočívala například v 

čerpání vody ze sklepů, čerpání zne-
čištěných studní, uklízení nepořád-
ků a následků povodní. K tomu jsme 
použili prostředky, kterými nás vy-
bavilo město (dezinfekce, pracovní 
nářadí, obuv, rukavice atd.).

 Hovořili jsme o tom, že máte v 
SDH i členy mladší patnácti let. 
Co ti dělají, protože předpoklá-
dám, že nemohou být nasazováni 
k událostem? 
 V jednotce mohou být zařazeni až 

ti, kteří dosáhnou 18 let. To však ne-

Reprezentačním trenérem českých 
hasičů je Jihlavák Jiří Bláha

znamená, že si mládež nemůžeme 
pro další činnost ve sboru vychová-
vat. Máme proškolené vedoucí mlá-
deže, kteří se starají o celoroční čin-
nost nejen na úseku požární ochrany, 
ale pořádáme také například letní a 
zimní tábory, děti soutěží v celoroč-
ní soutěži hry PLAMEN a snažíme 
se je pestrou formou činnosti připra-
vit pro vstoupení do JSDHO. 

 Napadá mne, který SDH je starší. 
Jihlavský, nebo Bedřichovský?
 Jihlavský je o několik let starší, pro-

tože byl původně německý. Myslím, 
že letos slaví devadesát let založe-
ní. Dlouhou dobu působil přímo 
na náměstí v prostorách dnešního 
magistrátu, pak střídali další místa 
– dřívější Uhelné sklady, pak na uli-
ci Vrchlického atd. V roce 1953 byl 
založen profesionální hasičský sbor, 
nynější předchůdce hasičského sbo-
ru kraje Vysočina.
 SDH Bedřichov byl založen v roce 

1935, takže letos máme čtyřiasedm-
desátileté výročí založení.

 Jakým způsobem udržujete po-
hotovost?
 Do služby je dán každý, kdo pro-

šel odbornou způsobilostí. Schází-
me se na požární zbrojnici dvakrát 
týdně a vždy na začátku měsíce si 
členové řeknou, kdo má jak směny, 
kdo volno, a na toto uděláme rozpis 
služeb. Všichni členové mají mobil-
ní telefony a jejich čísla jsou známá 
na operačním středisku HZS kraje 
Vysočina. Toto operační středisko 
v případě nahlášené události rozešle 
našim členům SMS i hlasové zprá-
vy. Je jasné, že si ten, kdo je zařazen 
v hotovosti, nemůže dát pivo či další 

alkohol a musí plnit časovou normu 
deseti minut. Proto členové využíva-
jí vlastních dopravních prostředků, 
aby časový limit na výjezd jednotky 
splnili.

 Kolik lidí takto udržuje pohoto-
vost?
  Družstvo o sníženém stavu má 

složení 1 plus 3. Je nás v jednotce 
24 členů, a proto dokážeme kdyko-
liv toto potřebné nasazení pokrýt. 
Ostatní se sejdou na požární zbroj-
nici a připravují zázemí pro nasazené 
družstvo.

 Jak často vyjíždíte k zásahům?
 Od 1. ledna jsme byli přeřazeni do 

vyšší kategorie JPO III a do dneš-
ního dne (17. června) jsme vyjeli 
patnáctkrát. Většinou šlo o technic-
ké zásahy, jako je čerpání vody. Do-
konce jsme jednou museli čerpat vo-
du ze stavby nové požární zbrojnice 
na Bedřichově, protože silná průtrž 
mračen zatopila základy a voda zača-
la téct sousedům do sklepních pro-
stor. Několik zásahů jsme měli kvůli 
rojům včel nebo vos... (K tomu se 
vracíme na jiném místě NJR - pozn. 
redakce). U požárů jsme zasahovali 
celkem 5x.

 Má veřejnost zájem pracovat ve 
vašem SDH?
 Přes léto to není tak aktuální, ale 

pořádáme také akce, při kterých se 
veřejnosti představujeme, jako je 
například ukázka činnosti na jih-
lavském Masarykově náměstí nebo 
soutěže (19. září to bude soutěž pro 
mladé hasiče na Masarykově náměs-
tí), a to se najdou vždy zájemci, kteří 
se poptávají, jak by se mohli stát čle-

JIŘÍ BLÁHA na olympiádě hasičských sborů v Ostravě působil v roli reprezentačního trenéra ČR.             Foto: archiv NJR 

ny JSDHO.

 Vy sám se budete v červenci 
účastnit jedné zajímavé akce. Při-
bližte čtenářům, o co půjde.
 Jde o XIV. Mezinárodní hasičskou 

soutěž CTIF. CTIF je mezinárodní 
organizace hasičstva, která sdružuje 
47 zemí. Přeloženo do češtiny jde o 
komitét pro prevenci a hašení požá-
rů, který  se každé čtyři roky schází 
na jednání, a při této příležitosti je 
pořádána mezinárodní hasičská sou-
těž – olympiáda. 
 Letos připadla pořadatelská ro-

le českým hasičům a tato soutěž se 
uskuteční ve dnech 19. - 26. 7. 2009 
v Ostravě. Česká delegace čítá 258 
účastníků, v požárním sportu nás 
bude reprezentovat sedm družstev 
a 13 družstev na klasické disciplíny 
CTIF... Mně připadá milá povinnost 
dělat trenéra oněm třinácti klasic-
kým družstvům. Připravujeme se na 
tuto soutěž již od loňského října, kdy 
jsme začali soutěží o Svatováclav-
ský  pohár  ve Dvoře Králové, kde si 
družstva vybojovala postup na tuto 
hasičskou olympiádu. 

 Takže jste vlastně reprezentač-
ním trenérem hasičských družstev 
České republiky v klasických dis-
ciplínách CTIF?
 Ano, byl jsem do této funkce vy-

brán Českým národním komité-
tem CTIF, na návrh Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, které je 
řádným členem tohoto orgánu. Je 
to moje již třetí olympiáda. Na těch 
prvních dvou (2001 ve Finsku a 
2005 v Chorvatsku) jsem působil ja-
ko mezinárodní rozhodčí. 
                                                                   -lm-
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ŽIVOU ŽIRA FU zatím v ZOO neuvi-
díte, ale její menší podoba ze slámy sto-
jí již nyní u zadního vchodu.

Jihlavská ZOO je návštěvnickou atrakcí
Když není to pravé počasí pro ná-

vštěvu Vodního ráje, nabízí Jihlava 
další skvělou atrakci – svoji zoologic-
kou zahradu. Letos se může pochlu-
bit novým areálem medvědů, do bu-
doucna se návštěvníci mohou těšit 
na výběh žiraf.

PONĚKUD načepýřený pštros zaujal malého návštěvníka ZOO.

U PŮJČOVNY autíček se některé maminky pěkně naběhají. V ceně je totiž pět 
okruhů a někteří piloti vyžadují stálý dozor.

K DISPOZICI dětem je dětské hřiště s dosti divoce vyhlížejícím tobogánem.

VE VESNIČCE Matongo je k dispozici stylový stánek s občerstvením.

EXPOZICE kaloňů může být důvodem pořádného leknutí. Nejprve se v pološeru 
rozkoukáváte a pak... UNAVENÉ návštěvníky ZOO může převážet vláček.   Stránku připravil : -lm-

HEJNO plameňáků působí u ostrůvků kolem vody velmi spokojeně.HEJNO plameňáků působí u ostrůvků kolem vody velmi spokojeně.
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Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pro-
tialkoholní záchytnou stanici v kraji Vysočina, 
provedly vyhodnocení provozu za období 1. ledna 
2009 až 30. června 2009. Ze statistiky vybíráme:

Sledované statistické prvky:

1. Počet zachycených osob  -    552 osob cel-
kem, z toho 480 osob mužského pohlaví a 72 
osob ženského pohlaví
2. Počet opakovaně zachycených: 163 osob (1 

osoba - 51x zadržená, 1 osoba - 45x zadržená, 1 
osoba - 39x zadržená), jedná se o osoby, které byly 
opakovaně zachyceny během provozování protial-
koholní záchytné stanice SMJ. Tento počet není 
jenom za I. pololetí roku 2009, ale od doby insta-
lace počítačového programu, který tuto statistiku 
zaznamenává, a to je od roku 2004
3. Žádost POLICIE ČR a nově od 1. 1. 2009 

Městských policií v kraji Vysočina o umístění 
osob v PZS - 552 osob
4. Podíl zdravotnických zařízení při zachycení 

osob - 145 osob
(např. odděl. ARO, chirurgické, ortopedické, in-

terní, neurologie, psychiatrie,
traumatologie, oční, ORL, zdravotnická záchran-

ná služba kraje Vysočina a další)
5. Věková kategorie - zadržený musí dosáhnout 

minimálně 15 let (nižší věková kategorie se předá-
vá na dětské oddělení).
Nejmladší zachycený  za I. pololetí roku 2009 - 

16 let
Nejstarší  zachycený za I.  pololetí  roku  2009 - 

79 let
Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kate-

gorii 41-50 let - 126 osob
Průměrný věk zachycených osob 41 roků
6. Trvalé bydliště zachycených osob - kraj Vy-

sočina 
Jihlava - 144
Havlíčkův Brod - 57
Pelhřimov - 72
Třebíč - 63
Žďár nad Sázavou - 98
Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů - 81
Cizí státní příslušníci - 37 (nejvíce Slovenská re-

publika - 26) 
Ostatní např. Bulharsko, Mongolsko, Moldavsko, 

Ukrajina, Litva, Bělorusko, Kazachstán, Polsko, 
Rumunsko, Německo, Rakousko, Holandsko atd.
7. Pracovní zařazení zachycených osob - 
uveden zaměstnavatel - 151
hlášen na ÚP dle trv. bydl. - 137
bez prac. poměru neevidován - 95
studující - 6

důchodce - 29
důchodce částečný - 6
invalidní důchodce - 51
soukromý podnikatel - 5 
živnostník - 26
neurčeno - 41
státní zaměstnanec - 0
mateřská dovolená - 2
chovanec - 3 
8. Délka zadržení PZS (v hodinách)
na základě změny v zákoně už neplatí, že doba zá-

chytu musí být minimálně 8 hodin, ale nově platí 
výklad: “Po odeznění klinických příznaků opilos-
ti“, to znamená, že tato doba může být kratší než 8 
hodin, pokud už zachycená osoba nejeví známky 
opilosti. Maximální délka záchytu 24 hodin nadá-
le zůstává.
Podle stupně opilosti - měří se v promile alkoho-

lu v krvi speciálním přístrojem - Alcotest DRÄ-
GER 7410 plus.: zkoušce podrobeno - 498 osob 
(u ostatních osob nebylo možné hodnoty změřit 
pro neschopnost, nebo nespolupracovali)
nejvyšší naměřená hodnota – 4,38 %.
nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 hodin 40 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12 ho-

din 10 minut
9. Cena za nocleh: 4000,- Kč (stejná pro cizin-

ce)
pokud nezaplatí na místě, převezme takzvané 

„Uznání dluhu“ a má 14denní lhůtu na zaplacení.
Platby přímo na místě v hotovosti - 
62 osob  - 130.100,- Kč
490 osob zaplatilo - 0 ,- Kč
16 osob zaplatilo - 500,- Kč (8.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 600,- Kč (600,- Kč) 
11 osob zaplatilo - 1.000,- Kč (11.000,- Kč)
2 osoby zaplatily - 1.500,- Kč (3.000,- Kč) 
9 osob zaplatilo - 2.000,- Kč  (18.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.500,- Kč    (2.500,- Kč)
1 osoba zaplatila - 3.000,- Kč   (3.000,- Kč)
21 osob zaplatilo - 4.000,- Kč  (84.000,- Kč)

10. Kapacita protialkoholní záchytné stanice: 
8 místností, z toho:
2 místnosti - 1x pevné lůžko
6 místnosti - v každé 2 - 3 mobilní lůžka
11. Počet zaměstnanců PZS:  5 lidí - odbornost 

Střední zdravotnická škola
4 pracovníci ve stálém pracovním poměru
1 pracovník na dohodu
12. Lékaři: 11 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař - 2 atestace 
(1 – psychiatrie, 2 – alkoholismus, toxikologie)
13. Minulost a současnost:
 od 1. 1. 2006 protialkoholní záchytná stanice v 

Jihlavě rozšířila svou kapacitu ze stávajících čtyř 

na osm místností. Dvě místnosti jsou určené  pro 
zachycené ženy. Rozšířením záchytné stanice pro 
ženy se vyřešily dlouhodobé problémy s umísťo-
váním opilých žen, které musely být převáženy do 
měst jiných krajů. 
Díky nezbytným stavebním úpravám se rozšířily 

stávající prostory. Dalším krokem bylo zprovoz-
nění kamerového systému. Celkové náklady na 
stavební úpravy a vnitřní vybavení s pohybovaly 
kolem 1 milionu korun českých. 
 Jihlavská protialkoholní stanice byla vyhodnoce-

na v roce 2004 jako zařízení s nejnižšími náklady 
v ČR.
 SMJ provozují protialkoholní záchytnou stanici 

od konce roku 1999. SMJ končila k 31. 3. 2009 
smlouva o provozování PZS pro kraj Vysočina, 
který vyhlásil nové výběrové řízení. SMJ se do něj 
opět přihlásily a vyhrály, takže nyní provozují „sta-
ronově“ PZS v Jihlavě pro kraj Vysočina, a to od 1. 
4. 2009 do 31. 3. 2013. 
 Změnil se také nově systém vymáhání pohledá-

vek, který po zřizovateli, kraji Vysočina, převzal 
provozovatel SMJ. „Když nám zachycené osoby ne-
zaplatí přímo na místě a poté ani takzvané „Uzná-
ní dluhů“, vymáháme to od nich právní cestou,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 
14. Přehled některých důvodů k přijetí do 

PZS Jihlava 
(období 1. 4. - 30. 6. 2009)
veřejné pohoršení - 50  
ohrožení vlastního života a zdraví - 57  
řidič pod vlivem alkoholu - 15 
násilí vůči jiným osobám - 20
násilí vůči rodinným příslušníkům - 20
trestná činnost - 12 
ohrožení BESIP - 5 
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 2
poškozování cizí věci - 10 
rušení nočního klidu - 1
agrese při ošetření - 3 
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 1
agrese proti Městské policii - 1
přestupkové jednání - 13
15. Statistika:
rok 2006 - celkem 923 osob
854 - muži
69 - ženy
rok 2007 - celkem 1083 osob
976 - muži
107 - ženy 
rok 2008 - celkem 1086 osob
957 - mužů
128 - ženy
1 - osoba během záchytu zemřela (muž).        

-lm-

Statistiky záchytky za první pololetí

 Již tradiční a návštěvnicky oblíbené komentova-
né krmení zvířat nabízí jihlavská ZOO každý den 
v průběhu letních prázdnin u venkovních výběhů 
těchto zvířat:

ZOO o prázdninách nabízí 
komentované krmení zvířat

KOMENTOVANÁ krmení zvířat patří k oblíbené 
podívané dětí, které se mohou hodně naučit.

Foto:  Lubomír Maštera 

11.00     Surikaty
11.30     Lamy
12.00     Babirusy
12.30     Medvědi

13.00     Tapíři
13.30     Lemuři
14.00     Jeřábi
14.30     Tuleni

 Komentované krmení zvířat se koná pouze za 
příznivého počasí.
 „Pokračují také oblíbené ukázky výcviku dravců a 

sov - každý den kromě pondělí v 11.00 a v 15.00 ho-
din v prostoru sadu, jenž spojuje nový vstupní areál s 
expoziční částí ZOO. Po celou otevírací dobu ZOO 
(8.00 - 18.00) jsou všechny druhy k vidění v expo-
zici,“ řekla tisková mluvčí ZOO Kateřina Kosová.                                                                                    
-lm-

 Nová značka na Březinkách ne-
omezuje starousedlíky. Na novém 
propojení silnice Na Kopci je nově 
instalován zákaz vjezdu všech vozi-
del od 22 do 6 hodin. Značka je do-
plněna o dodatkovou tabulku E12 s 
nápisem „Mimo dopravní obsluhy“. 

 Tím se rozumí vozidla zajišťují-
cí zásobování nebo lékařské, opra-
várenské, údržbářské, komunální a 
podobné služby, pro vozidla s ozna-
čením O 1, vozidla taxislužby a vozi-
dla, jejichž řidiči, popřípadě provo-
zovatelé mají v místech za značkou 
bydliště, sídlo nebo garáž. „Kdo za 
touto značkou bydlí, neplatí pro něj a 
může tímto úsekem projíždět bez ome-
zení. Smyslem zákazu vjezdu je regula-
ce dopravy a tím snížení hluku na této 
komunikaci,“ uvedl I. náměstek pri-
mátora Radek Vovsík.                     -lm-

Zákaz vjezdu
neplatí pro 

obyvatele Březinek
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 Od počátku července začali stráž-
níci ve vymezených úsecích provádět 
měření rychlosti vozidel. Při výběru 
měřených úseků byl kladen důraz na 
míru ohrožení chodců, zejména na 
přechodech pro chodce, které využí-
vají děti nebo osoby vyššího věku, a 
na požadavky ze strany občanů okra-
jových obcí. 

 „Strážníci asistovali při otevření bytu, 
ve kterém bylo nalezeno tělo muže bez 
známek života. Na místo byla přivolá-
na záchranná služba,“ popsal další ak-
ci Městské policie zástupce ředitele 
Stanislav Maštera. 

 Byl zadržen pachatel krádeže jízd-
ního kola, které si jeho majitel odložil 
nezajištěné na ulici. Na základě ozná-
mení strážníci nalezli poblíž Helenína 
pohřešovaného muže. 

 Byl zadržen muž, který odcizil v ob-
chodě značkovou bundu a pokusil se 
s ní z místa činu utéct. Jeden řidič byl 
zadržen při řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu a další při jízdě bez řidičské-
ho průkazu. 

 „Městská policie zadržela dvě oso-
by, po kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání a jednoho cizince se zákazem 
pobytu na území České republiky. Bylo 
nalezeno jedno hledané vozidlo,“ dopl-
nil Maštera.

  Na sídlišti Srázná byl zajištěn muž, 
který zde pobíhal v Adamově rouše, a 
budil tak veřejné pohoršení. Ve dvou 
případech byli zadrženi pachatelé po-
škozování zaparkovaných vozidel. Při 
kontrolní činnosti byla také  zadržena 
dvojice sprejerů.                                  -lm-

Po Srázné 
pobíhal naháč

  Myslíte si, že stáří je problém? Ni-
koli, stáří je úspěch! Tyto věty nejlé-
pe charakterizují nové zábavné před-
stavení dvou známých moderátorů 
a bavičů, kteří se rozhodli zpopula-
rizovat téma stárnutí ve Zdravých 
městech České republiky.  

 Projekt s názvem „Zábavně o stáří? 
Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka 
a Vláďa Hron“ odstartoval ve Slaném 
a v srpnu se zastaví také v Jihlavě. 
Hlavní protagonisté během předsta-
vení diskutují s místními odborníky 
o praktických tématech, která se tý-
kají péče o seniory, ale také zdravého 
a aktivního stárnutí.

 V sále kina Sokol se ve čtvrtek 20. 
srpna 2009 od 19.30 hodin uskuteč-
ní představení zaměřené na otevře-
nou diskuzi o seniorech a stáří obec-
ně. Populární rozhlasový a televizní 
moderátor Aleš Cibulka si bude po-
vídat se svými hosty o tom, jakých 
služeb mohou senioři v Jihlavě vy-
užívat, kde mohou pečující členové 
rodiny získat potřebné informace a 
jak podmínky pro seniory ve městě 
zlepšit.  

 Bavič, imitátor a zpěvák Vladimír 
Hron rozhovor „zlehčí“, obohatí jej 
humornými výstupy a zařadí také 
několik čísel ze svého populárního 
programu „Jsou hvězdy, které nehas-
nou“.

 Mnoho podstatného o stáří obec-
ně bylo řečeno. K tomuto zábavné-
mu pořadu a jeho putování po Zdra-
vých městech ČR proběhla 12. ledna 
2009 tisková konference, které se 
zúčastnila také ředitelka Gerontolo-
gického centra v Praze 8 Iva Holme-
rová. 

 „Na stáří opravdu musíme pohlížet 
jako na úspěch, a nikoli jako na pro-
blém. Stáří se dožijeme v případě, že 
máme zdraví a štěstí. Vysoký věk bývá 
automaticky spojován s nemocemi, ale 

Zábavně o stáří?  Ale ano!

ve skutečnosti tomu tak vůbec nemusí 
být. Je ale třeba vzít v úvahu fakt, že 
populace v České republice bude rych-
le stárnout a nejrychleji bude přibývat 
velmi starých lidí nad 85 let věku, kteří 
už vyžadují nějaký druh péče. 

 Pokud je člověk ve stáří nemocný, ne-
moc obvykle trvá déle, mnoho starých 
lidí je navíc postiženo nějakým typem 
stařecké demence. Společnost celkově 
musí počítat s tím, že tato skupina oby-
vatelstva potřebuje pomoci. Vhodná je 
zejména podpora rodinné péče, a to i z 
důvodu nedostačujících kapacit zaříze-
ní s trvalou péčí. Seniorům může také 
výrazně pomoci obec, v níž žijí. Proto 
je dobře, že vznikl projekt zaměřený na 
konkrétní služby pro seniory v konkrét-
ních místech,“ řekla Iva Holmerová.

 Národní síť Zdravých měst 
(NSZM) se v minulosti podílela na 
evropském projektu „Zdravé stár-
nutí“ („Healthy Ageing“). Světová 
zdravotní organizace (WHO) přišla 

v loňském roce se strategií „Aktivní 
stárnutí“, která se neomezuje pouze 
na téma zdraví, ale zaměřuje se na 
aktivní zapojení seniorů do života 
společnosti.  

 „Zdravá města, obce a regiony se 
dlouhodobě zabývají problematikou 
seniorů ve spolupráci s odbornými or-
ganizacemi, ale vysvětlování tohoto 
tématu lidem zábavnou formou pro-
střednictvím představení v divadlech či 
kulturních domech je pro nás příjem-
nou novinkou. 

 Při tomto projektu se dal dohromady 
tým, který je schopen vtáhnout do pro-
blematiky širokou veřejnost včetně lidí, 
kteří by se zřejmě neodhodlali k ná-
vštěvě odborné přednášky,“ říká ředitel 
NSZM Petr Švec.

 Bližší informace budou k dispozici 
v průběhu měsíce srpna na www.jih-
lava.cz  a na telefonních číslech 567 
167 158 nebo  567 167 159.         -lm-

V ZÁBAVNÉM pořadu, věnovaném stáří, vystupují moderátor Aleš Cibulka a 
bavič Vláďa Hron.                                                                                Foto: archiv NJR

 Počátkem června byla na magistrát 
města doručena petice týkající se 
příjezdové komunikace ke garážím 
na ulici Telečská v Jihlavě. 

 Podepsaní majitelé garáží v této lo-
kalitě mimo jiné požadovali opravy 
prostoru před garážemi. Rada města 
Jihlavy tuto petici na své 66. schů-
zi projednala a usnesením schválila 
vyřízení petice ve smyslu níže uve-
deném. 

 V dané věci byla vyžádána vyjád-
ření zpracovatele projektové doku-
mentace a příslušných odborů ma-
gistrátu, na jejichž základě uvádíme: 

 Dle vyjádření zpracovatele pro-
jektové dokumentace Ing. Slavo-
míra Langmajera z Atelieru Alfa je 
příjezdová komunikace ke garážím 
na ulici Telečská v Jihlavě pro běžná 
osobní vozidla při zvýšené opatrnos-
ti sjízdná a komunikace mezi garáže-
mi (mezi dlouhou řadou a ostatními 
kolmými řadami) je dostatečně širo-
ká pro průjezd vozidel. 

 Celková šíře se pohybuje od 7 m 
do 10,5 m, komunikace má šířku 
od 3 m do 4,50 m. Tyto parametry 
jsou dle normy dostačující na tento 
typ komunikace a frekvenci pohybu 
vozidel. Postačuje i šíře 3 - 4,5 m v 

Město u garáží zajistí dočasnou opravu
místech pro vyhýbání. Prostor mezi 
garážemi slouží výhradně pro vyjetí 
a zajetí do garáže a pro jízdu, nikoliv 
pro opravy a umývání vozidel. 

 Co se týká ukládání sněhu v zim-
ním období v místech, kde jsou dvě 
garáže proti sobě a šířka mezi řada-
mi je cca 8 m, je i prostor pro plnění 
tohoto účelu. Z požárního hlediska  
byla projektová dokumentace schvá-
lena všemi orgány včetně Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina a 
na základě podané petice byla situ-
ace konzultována na HZS. Přístupy 
a příjezdy jsou v souladu s ČSN pro 
požární ochranu. 

 Pokud jde o stavbu cyklostezky, 
dle vyjádření odboru rozvoje města 
magistrátu, stavba cyklostezky pro-
bíhá na základě platných stavebních 
povolení a v souladu se schválenou  
projektovou dokumentací.

 V průběhu lhůty pro vznesení ná-
mitek proti stavebním povolením, 
vyvěšeným na úřední desce, nebyly 
zaznamenány žádné připomínky.

 Ve věci dopravního napojení gará-
ží bylo vydáno vyjádření odboru do-
pravy magistrátu, podle něhož je do-
pravní napojení garáží na přilehlou 
komunikaci v ulici Telečská v Jihlavě 

opatřeno dvěma sjezdy. 
 Je zachován stávající sjezd na začát-

ku garáží a rekonstruován sjezd mezi 
garážemi č. 266 a č. 270. Zřízení tře-
tího sjezdu je řešeno ve spolupráci s 
odborem rozvoje města na základě 
změny projektu před dokončením a 
bude realizováno v rámci této stavby 
do konce září letošního roku. 

 Tato napojení dostatečně zabezpe-
čí dopravní obslužnost garáží. Uve-
dená komunikace je zařazena jako 
účelová komunikace a nemusí mít 
zpevněný povrch.  

 Městu jako vlastníkovi dotčené 
komunikace nevyplývá ze zákona 
povinnost provádět na účelových 

komunikacích odstraňování závad ve 
sjízdnosti, vznikajících povětrnostní-
mi vlivy. 

 Přesto odbor dopravy zajišťuje 
nepravidelnou zimní údržbu této 
příjezdové komunikace. Z hlediska 
přidělených fi nančních prostředků a 
jejich efektivního vynakládání není 
však možné příjezdovou komunikaci 
zařadit do pravidelného každodenní-
ho režimu údržby, jelikož by to bylo 
na úkor zákonem stanoveného pořa-
dí silnic pro provádění této údržby.

 V současné době odbor dopravy ve 
spolupráci se Službami města Jihlavy 
zajistil dočasnou opravu komunika-
ce a celkovou rekonstrukci komuni-
kace včetně odvodnění navrhne do 
investičních akcí v roce 2010, o je-
jichž výši pro tyto účely rozhoduje 
zastupitelstvo města Jihlavy.        -lm-

MAJITELÉ garáží na Telečské ulici požadují v petici nadstandardní přístup měs-
ta k příjezdovým komunikacím.                                           Foto: Lubomír Maštera
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Změny v kádru
Příchody: Marcel Krajíček (B, 

hostování Bystrc), Petr Tulis (B, 
konec hostování Grün-Weiß Wol-
fen), Václav Winter (B, hostování 
Bohemians Praha), Robert Caha 
(O, příchod v jednání), Jiří Gába 
(Z, Sigma Olomouc), Karol Karlík 
(Z, Nitra), David Korčián (Z), Pe-
ter Krutý (Z, oba HFK Olomouc), 
Michal Vyskočil (Z, hostování Ful-
nek), Vladimír Peška (Ú, konec 
hostování Grün-Weiß Wolfen).

Odchody: Jan Vojáček (B), Mi-
chal Vepřek (O, oba konec hosto-
vání Sigma Olomouc), Pavel Mareš 
(O, Viktoria Žižkov), Martin Dupal 
(Z, odchod v jednání), Jan Štohanzl 
(Z, konec hostování Teplice), Ru-
dolf Urban (Z), Petr Faldyna (Ú, 
Senica), Tomáš Kaplan (Ú, Polná), 
Rostislav Šamánek (Ú, odchod v 
jednání).                                          -cio-

Fotbalistům začíná podzim. Jaký bude?
JIHLAVA - Už v neděli zahájí fotba-
listé FC Vysočina podzimní část no-
vé druholigové sezony. K úvodnímu 
klání zajíždějí do Hradce Králové.

Cíl pro první polovinu soutěžního 
ročníku je jasný: atakovat horní pa-
tra tabulky. „Chceme být po podzimu 
ve hře o postup, to znamená uhrát se-
dmadvacet bodů a víc. V zimě nás čeká 
tříměsíční pauza. To je dost dlouhá do-
ba, během které lze udělat s mužstvem 
velký kus práce,“ řekl hlavní trenér 
Luboš Urban.

Šéfovi jihlavské lavičky zatím při-

dělává vrásky na čele otázka posil. 
Chce-li Jihlava reálně pomýšlet na 
návrat mezi elitu, potřebuje zkva-
litnit kádr. A vytipovaní fotbalisté z 
první ligy zatím nedorazili.

„Není to vůbec jednoduché. V Pra-
ze není problém sehnat hráče. V Jihla-
vě je to složitější. Některé hráče máme 
rozpracované, ale jednání zatím nejsou 
dotažena. Pevně věřím, že nakonec při-
jdou. Největší problém nám dělá post 
konstruktivního záložníka. Abychom 
mohli realizovat svoji vizi: cíl bojovat 
o špici, musíme zkvalitnit kádr,“ podo-

Školu vede Ken Moyseyev
Ken Moyseyev - Američan ruského 

původu zaštítil, pořádání 1. ročníku 
Letní hokejové školy, kterou posled-
ní červencový týden pořádá Občan-
ské sdružení Dukla Jihlava mládež na 
ledě Horáckého zimního stadionu.

Mladí hokejisté od osmi do šest-
nácti let ze čtrnácti klubů z celé re-
publiky se pod dohledem jihlavských 
trenérů mládeže zdokonalí přede-
vším v bruslení a v práci s holí.

Kouč Moyseyev je specialistou 
právě na výuku práce s holí, zdoko-
nalování střelby a využívaní hole k 
odebírání puku. Má bohaté poznat-
ky o evropském a zámořském hokeji, 

působí v severoamerické lize NAHL. 
Moyseyev spolupracuje také s týmy 
NHL. U celku Los Angeles Kings se 
podílel na přípravě nováčků.

„Jsme velmi rádi, že se nám Kena po-
dařilo na hokejovou školu angažovat. 
Má za sebou téměř 150 absolvovaných 
kempů a rád nám poskytne své poznat-
ky při práci s mládeží,“ sdělil jednatel 
Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Na Letní hokejovou školu se do 
Jihlavy sjelo padesát osm hokejistů, 
z toho třináct brankářů, které má na 
starost kouč gólmanů Dukly Jihlava 
Petr Jaroš.                                            -vš-

Hokejistům začala příprava 
Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali v pondělí večer na ledě Horáckého 

zimního stadionu přípravu na nadcházející sezonu a již dnes večer sehrají v 
Třebíči první přátelský zápas s místní Horáckou Slavií.

Domácím fanouškům se hokejisté Dukly představí v pondělí 3. srpna. Do 
Jihlavy přijede k přátelskému zápasu věhlasný tým - Spartak Moskva. Účast-
ník Kontinentální hokejové ligy se pod vedením českého trenéra Miloše Ří-
hy připravuje na novou sezonu ve sportovním areálu Kotlina v Havlíčkově 
Brodě a utkáním s Duklou si zpestří náročný program.

Druhý domácí zápas sehraje Dukla Jihlava následující den v úterý 4. srpna 
s prvoligovým celkem HC Chrudim. Začátky všech zápasů Dukly na HZS 
jsou od 18 hodin.                                                                                                            -vš-

Mladí tenisté vybojovali postup

MLADŠÍ ŽÁCI TK Spartak Jihlava „A“. 
Horní řada zleva: David Holub, Marek 
Rychetský, Vít Bartes, Filip Rampír. Dolní 
řada zleva: Kristýna Kovačková, Kristýna 
Pacalová.            Foto: archiv TK Jihlava

Mladší žáci Tenisového klubu 
Spartak Jihlava skvěle reprezen-
tovali město a klub v dlouhodobé 
soutěži, když v sedmi odehraných 
zápasech nepoznali porážku.

Svěřenci trenéra Kamila Von-
dráčka hráli druhou nejvyšší kraj-
skou soutěž I. třídu a začali na 
počátku května dvěma vysokými 
výhrami 9:0 nad Tišnovem a Zno-
jmem B. Také další dva zápasy 
skončily stejným poměrem, když 
jihlavští tenisté porazili TK Natali 
Mostkovice u Prostějova a TC Br-
no B 7:2.

V červnových zápasech nejpr-
ve zvítězili na domácích kurtech 
6:3 nad ŽLTC Brno a v Kroměří-
ži vysoko 7:2. Rozhodující zápas 
o postup do nejvyšší krajské sou-
těže - 1. ligy čekal mladé tenisty 
poslední červnovou neděli na jih-
lavských kurtech. Po nejtěsnějším ví-
tězství 5:4 nad TC MJ-BLTC Brno B 
si mladší žáci Spartaku Jihlava vybo-

jovali právo účasti v nejvyšší krajské 
tenisové soutěži pro příští sezonu.                                      

-vš-

tkl Urban.
Lodivod si hodně slibuje od dvo-

jice Krutý - Korčián, která dorazila 
na Vysočinu na přestup z HFK Olo-
mouc, konkurenci zvýší také gólman 
Marcel Krajíček z Bystrce a na spad-
nutí je návrat odchovance Roberta 
Cahy.

„Mrzí mě, že jsem nepřišel k muž-
stvu dříve. Udělal bych všechno pro to, 
aby tu zůstal Petr Faldyna. Když vám 
někdo dá přes čtyřicet gólů za tři sezo-
ny, je to kanonýr a drží vás nad vodou. 
Ofenzivu budeme muset rozložit na ví-
ce hráčů. Byli bychom rádi, kdyby Fal-
dynu nahradil David Korčián.“

Urbanova ideální představa o slo-
žení soupisky je osmnáct hráčů do 
pole plus tři brankáři. „Myslím si, že v 
minulé sezoně tu bylo až moc fotbalis-
tů. Já raději budu pracovat s méně hrá-
či, ale kvalitativně lepšími. Nechceme 
průměr, chceme kvalitu.“

Michal BOČEK

STANISLAV TECL (ve žlutém) byl nejlepším střelcem FC Vysočina v letní pří-
pravě (celkem 4 branky). Skóroval i minulý víkend ve Velkém Meziříčí, kde Jihla-
vané zvítězili 2:0 a postoupili do druhého kola poháru.         Foto: Michal Boček

pátek      
pondělí       
úterý            
pátek          
úterý         
čtvrtek     
úterý        
neděle      
pátek        
úterý            
pátek         

31. 7. 2009
3. 8. 2009
4. 8. 2009
7. 8. 2009

11. 8. 2009
13. 8. 2009
18. 8. 2009
23. 8. 2009
28. 8. 2009

1. 9. 2009
4. 9. 2009

SK Horácká Slavia Třebíč - HC Dukla Jihlava 
HC Dukla Jihlava  - Spartak Moskva 
HC Dukla Jihlava - HC Chrudim 
HC Moeller Pardubice  - HC Dukla Jihlava 
HC Dukla Jihlava - HC Vrchlabí 
HC Slavia Praha  - HC Dukla Jihlava   
HC Dukla Jihlava - HC GEUS OKNA Kladno 
HC Dukla Jihlava  - Vídeň 
HC Rebel Havlíčkův Brod  - HC Dukla Jihlava 
HC Chrudim  - HC Dukla Jihlava 
HK 36 Skalica - HC Dukla Jihlava 

Přehled přípravných utkání Dukly Jihlava před sezonou 2009 /10

j08-duz

Los FC Vysočina - podzim 2009
2. srpna: Hradec Králové, 7. srpna: Most, 15. srpna: Zlín, 22. srpna: Vla-

šim, 28. srpna: Hlučín, 2. září: Znojmo (pohár), 6. září: Ústí nad Labem, 
11. září: Karviná, 20. září: Viktoria Žižkov, 25. září: Opava, 2. října: Vítko-
vice, 9. října: Sparta Praha B, 17. října: Sokolov, 23. října: Čáslav, 31. října: 
Třinec, 6. listopadu: Dukla Praha, 14. listopadu: Most.

Pozn.: Tučně vytištěné datum značí domácí utkání. Hracím dnem Jihlavy 
je pátek.
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 Po Jihlavě v několika uply-
nulých letech vyrostly kruhové 
objezdy. Potvrdilo se, že do-
kážou zrychlit dopravu a mají 
svá opodstatnění v městském 
provozu. Ale nejde, jak se zdá, 
o tak běžnou záležitost, kterou 
každý řidič zvládá bez problé-
mů.

 Takže jak správně projet 
kruhovým objezdem? Platí, že 
přednost v jízdě má vozidlo na 
kruhovém objezdu. Při vjezdu 
na kruhový objezd nedáváme 
znamení o směru jízdy, zato je 
však musíme dát při výjezdu 
ven, abychom nenutili další ři-
diče čekat, zda budeme pokra-
čovat v další jízdě po objezdu. 
To je vše. 

 Ovšem musíme si uvědomit, 
že kruhovým objezdem jezdí-
me zásadně vpravo, tedy proti 
směru hodinových ručiček. V 
opačném případě se asi dočká-
me málo lichotivých posunků 
ostatních řidičů a malého po-
chopení příslušníků dopravní 
policie.                                    -lm-

Umíme jezdit 
po kruhových 
objezdech?

V JIHLAVĚ se dělá hodně pro osoby s tělesným postižením. Budují se 
bezbariérové zastávky MHD, po městě přibývá bezbariérových trolej-
busů a také centrum města se čím dál více stává bezbariérovým.                                                 

Foto: Lubomír Maštera

Bezbariérový přechod 
u pošty vyhovuje
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24. 8. - 28. 8.  od 9.00 - 12.00
LET´S SPEAK ENGLISH - 

ANEB ANGLIČTINA HROU
Procvičování angličtiny formou 

konverzace, her a poslechu, zhléd-
nutí fi lmu v originále s anglickými 
titulky, určeno pro děti od 9 do 12 
let s mírnou znalostí AJ, počet dětí 
ve skupině omezen na 15 účastníků.

Přihlášky na hudebním oddělení 
Městské knihovny - 3. patro.

Městská knihovna, Hluboká 1 

Prázdninový provoz
29. 6. 2009 - 28. 8. 2009 - změna 

provozní doby.

do 7. 8. 
OSUDOVÉ ROKY ČESKÉ 

STÁTNOSTI
Odbor kultury a památkové pé-

če Krajského úřadu kraje Vysočina 
a Asociace nositelů legionářských 
tradic.

Krajský úřad, Žižkova 57

do 13. 8. 
Lada VĚNTUSOVÁ a Eva CA-

NAVESOVÁ 
Plátna, skulptury z mastku a dře-

va.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 

do 14. 8. 
JOHANN HAUPT A JIHLAV-

SKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Výstava v rámci Jihlavského haví-

ření 2009.
Hala Městského informačního 

centra

do 24. 8. 
VESMÍR
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 30. 8.
DOTEKY
Veronika Göthová Habermannová 

- originální kované šperky. 
David Habermann - kovářská 

tvorba dle vlastních návrhů. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

do 30. 8. 
SRDCE SVĚTA - BÁRA  MOT-

LOVÁ, VĚRA  KOTLÁROVÁ-
CHOVANCOVÁ A VERONIKA  
VLKOVÁ

Galerie Alternativa, budova Ko-
menského 10

do 31. 8. 
COMESTOR
Otec Tří králů a šíření jeho Histo-

rie scholastiky v českých zemích.
Výstava ve spolupráci se Státním 

okresním archivem Jihlava a Morav-
ským zemským archivem v Brně.

Brána Matky Boží, Turistické in-
formační centrum, Věžní 1

do 2. 9. 
„LETNÍ PŘEHLÍDKA  MALBY 

A GRA FIKY“ 
M+K galerie, Čajkovského 33

do 28. 9. 
TABULAE PICTAE
Umění 17. a 18. století ze sbírky 

kláštera v Nové Říši.
Oblastní galerie Vysočiny, Ko-

menského 10

do 30. 9. 
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
Nový vstupní areál - výstavní míst-

nost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 9.
AFRICKÉ UMĚNÍ TINGATIN-

GA - prodejní výstava
Škola v africké vesnici Matongo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 11. 10.
VÁCLAV HEJNA - ZE SBÍRKY 

GALERIE ZLATÁ HUSA V PRA -
ZE

Reprezentativní přehlídka tvorby 
člena skupiny Sedm v říjnu Václava 
Hejny (1914-1985), osobitého ma-
líře, jenž výrazným autorským ru-
kopisem a dramatickými sociálními 
tématy vyjádřil atmosféru válečné 
doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masa-
rykovo nám. 24

do 31. 12. 
IRENA WAGNEROVÁ - OBRA -

ZY, GRA FIKA , KRESBY, KOLÁ-
ŽE

LBBW BANK, Masarykovo ná-
městí 17.

1. 8. - 5. 9. 
JANA CARDOVÁ - JINAKOSTI
Jedná se o zobrazení postoje člo-

věka vůči společnosti, způsob ži-
tí a jeho vliv na masu. Vyprávění o 
umělcích a obecně o lidech, kteří se 
nebojí hledat v životě vlastní a i tře-
ba neobvyklé cesty. 

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39

16. 8. - 6. 9. 
BARVÍNEK - výstava dětských 

obrázků. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 

21. 8. - 7. 9. 
VÝSTAVA 100. VÝROČÍ MHD 

V JIHLAVĚ
Hala MHD, Masarykovo nám. 1.
Magistrát města Jihlavy, Masary-

kovo nám. 1

Změny 
v zastupování města 

 Zastupitelé města na své poslední 
schůzi odsouhlasili vystoupení měs-
ta  z dobrovolného svazku „Svaz vo-
dovodů a kanalizací Jihlavsko“.  

 V návaznosti na tento fakt rada 
města vzala na vědomí rezignaci zá-
stupců města Jihlavy v dobrovolném 
svazku RNDr. Petra Pospíchala ke 
dni 24. 6. 2009 a Ing. Josefa Kode-
ta ke dni 25. 6. 2009. Současně rad-

Vystoupení města ze SVAKu 
vede ke změnám zástupců města

Výpis z usnesení 
67. schůze rady města

ní jmenovali za zástupce města pa-
na Antonína Holuba ode dne 14. 7. 
2009.  

 Rada města Jihlavy doporučila 
předsednictvu dobrovolného svazku 
„Svaz vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko“ jmenovat pětičlennou komisi 
pro hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce stávajících 

a výstavba nových stok a zajištění 
množství a jakosti pitné vody v re-
gionu Jihlavsko“. Z tohoto počtu by 
byli 3 zástupci za statutární město 
Jihlava a 2 zástupci za SVAK a na-
vrhla za zástupce Jihlavy v komisi 
pro hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce stávajících 
a výstavba nových stok a zajištění 
množství a jakosti pitné vody v regi-
onu Jihlavsko“: 

 p. Antonína Holuba (náhradník: 
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek)

 Ing. Martina Vetchého (náhrad-
ník: p. Erich Janderka)

Ing. Luboše Koštiala  (náhradník: 
Ing. Miroslava Kubínová).            -lm-

 Velké jihlavské rybníky Borovinka, Maškův a Za Prádelnou se dočkají od-
bahnění. 
 Město uspělo ve třech žádostech, které byly předloženy. Jedná se o projekty 

„Zvyšování retenční schopnosti krajiny“ - rybníky Borovinka, Maškův a Za 
Prádelnou. Celkové náklady akcí jsou schválené ve výši 12,7 milionu Kč, z 
čehož dotace je poskytnuta ve výši 10,9 milionu Kč.
 Jedná se o odbahnění těchto rybníků a o potřebnou rekonstrukci (opevnění 

hráze, zřízení požeráku,  bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení). Jih-
lava má zpracovanou projektovou dokumentaci a připravuje výběrové řízení 
na zhotovitele. Zahájení realizace je plánováno v druhém čtvrtletí letošního 
roku.                                                                                                                                   -lm-

Město vyčistí své rybníky

HASIČI vás zachrání v nouzi i z věže kostela sv. Jakuba, jak prokázalo cvičení. 
Jednou z možností je použití výsuvné plošiny, která sice až na ochoz věže nedosáh-
ne, ale chybí pouhý metr, který není překážkou.                Foto: Lubomír Maštera

K ochozu chyběl pouhý metr
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do 1. 8. 
LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA
Horácký zimní stadion, pořadatel: 

HC Dukla Jihlava, mladez@hcdukla.
cz nebo tel. 603 446 306.

4. 8. 
HC DUKLA JIHLAVA - HC 

CHRUDIM
Přípravný zápas. 
Horácký zimní stadion

7. 8. v 19.00
FC VYSOČINA JIHLAVA - FK 

BANÍK MOST
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

Jiráskově ulici v Jihlavě.

8. 8.  11.00
JIHLAVSKÝ TRIATLON
Popis tratí: Plavání - 500 m: 1x 

okruh v Pávovském rybníku.
Cyklistika - 19,8 km: 2x okruh 9,9 

km převážně po lesních cestách (as-
falt 76 %) v okolí Ptačího vrchu, 
částečně silnice III. tř. Běh - 6,6 km: 
2x okruh 3,3 km po místní asfaltové 
komunikaci, nezpevněných lesních 
a polních cestách v okolí Pávovské-
ho rybníka. Místo prezence a startu: 
Autokempink Pávov Jihlava, 11.00. 

11. 8. 
HC DUKLA JIHLAVA - HC 

VRCHLABÍ
Přípravný zápas. 
Horácký zimní stadion

15. - 22. 8. 
XII. FAI MISTROVSTVÍ SVĚTA 

V ULTRA LEHKÉM LÉTÁNÍ
Piloti ultralehkých letadel z celého 

světa budou soutěžit v nejrůznějších 
disciplínách. Tato akce se bude ko-
nat v České republice vůbec poprvé.

Aeroklub Jihlava, o. s., pořádá ve 
spolupráci s Mezinárodní leteckou 
asociací (FAI - Fédération Aéronau-
tique Internationale) a Leteckou 
amatérskou asociací ČR (LAA). 
Místo konání - letiště Jihlava - Hen-
čov.

18. 8. 
HC DUKLA JIHLAVA - HC GE-

US OKNA KLADNO
Přípravný zápas. 
Horácký zimní stadion

23. 8. 
HC DUKLA JIHLAVA - VÍDEŇ
Přípravný zápas. 
Horácký zimní stadion

28. 8. v 19.00
FC VYSOČINA JIHLAVA - FC 

HLUČÍN
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

Jiráskově ulici v Jihlavě.

28. 8. v 17.30
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN - 13. 

ROČNÍK
11. závod Běžce Vysočiny 2009
Start: Autokemping Pávov

Změna akcí vyhrazena.

1. 8. v 19.00
LETNÍ NOC V ZOO - CESTA 

KOLEM SVĚTA
Vydejte se po stopách největších 

cestovatelů do tajemného světa. Pro-
zkoumejte hlubiny vod, nekoneč-
né pláně afrických savan či tajuplný 
deštný prales. Setkejte se s místními 
obyvateli a ještě se záhadnějšími tvo-
ry. 

Objevte dosud nepoznané!
Nutno předem se objednat na tel. 

567 573 730.

2. 8.  v 10.30 a 14.30
Dětské pohádkové léto: KOU-

KA DÉLKO - POHÁDKY Z PA-
LOUČKU

City Park Jihlava, Hradební 1

2. 8. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle 
- KOCOUR V BOTÁCH
Divadelní společnost ELF z Prahy, 

parkán Brány Matky Boží od 18 ho-
din.

9. 8.  v 10.30 a 14.30
Dětské pohádkové léto: 
PYTLÍČEK HAM HAM
City Park Jihlava, Hradební 1

9. 8.  v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle 
- O DRA KOVI
Divadýlko z pytlíčku z Prahy, par-

kán Brány Matky Boží od 18 hodin.

14. 8. od 8.00
PRÁZDNINOVÝ JARMARK 
Masarykovo nám. 

16. 8. v 10.30 a 14.30
Dětské pohádkové léto: 
KA MARÁDI - Pohádková školka
City Park Jihlava, Hradební 1

16. 8.  v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle 
- MRA ZÍK
Divadlo Studna z Prahy, parkán 

Brány Matky Boží od 18 hodin.

20. 8. v 19.30
ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ
V sále kina Sokol ve čtvrtek 20. srp-

na 2009 od 19.30 hodin se uskuteční 
představení zaměřené na otevřenou 
diskuzi o seniorech a stáří obecně. 
Populární rozhlasový a televizní mo-
derátor Aleš Cibulka si bude povídat 
se svými hosty o tom, jakých služeb 
mohou senioři v Jihlavě využívat, 
kde mohou pečující členové rodiny 
získat potřebné informace a jak pod-
mínky pro seniory ve městě zlepšit. 
Bavič, imitátor a zpěvák Vladimír 
Hron rozhovor „zlehčí“, obohatí jej 
humornými výstupy a zařadí také 
několik čísel ze svého populárního 
programu „Jsou hvězdy, které nehas-
nou“.

20. - 30. 8. 
ŽIVÉ KINO
1. doprovodná akce letošního 13. 

Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů Jihlava 2009. Filmové 
projekce ve veřejném prostoru. Za-

sazování fi lmů do neobvyklých pro-
storů ve městě Jihlavě - 6 projekcí v 
místech s daným fi lmem vnitřně svá-
zaných. 

Podrobnější informace na www.do-
kument-festival.cz.

22. 8. v 11.00
VÝPRA VY S UROZENÝM RY-

TÍŘEM
Šermířské vystoupení v jihlavském 

podzemí. Výpravy s urozeným rytí-
řem Davidem z Kocensteinu, výpra-
vy v 11 hod., 14 hod., 16 hod.

23. 8.  v 10.30 a 14.30
Dětské pohádkové léto: BOBO - 

TRA MPOTY KRÁLE BUMBÁCE
City Park Jihlava, Hradební 1

23. 8. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle - 

PRINC NEBOJSA
Komedianti na káře ze Znojma, 

parkán Brány Matky Boží od 18 ho-
din.

28. 8. - 29. 8. 
VEČERY NA TÉMA  - CUBA
Další světový večer na téma. Přijď-

te si užít kubánskou hudbu a ochut-
nat dobré drinky. 

Bar Nocturno.

30. 8. 
TANČÍRNA PŘED KA VÁRNOU
Další zakončení prázdnin s úsmě-

vem a tancem. Zahraje nám Zatrest-
band.

Café Etage - zahrádka.

29. 8.  od  9.00
TERA RIJNÍ TRHY 
- TERA -AQUA-FLORA 
Dělnický dům Jihlava, 9-13 hod. 

30. 8. v 10.30 a 14.30
Dětské pohádkové léto: 
DIVADLO KORÁB - SINDIBÁ-

DOVA DOBRODRUŽSTVÍ
City Park Jihlava, Hradební 1

30. 8. ve 13.00
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO
Tradiční rozloučení s prázdninami 

v zahradě - program nejen pro dět-
ské návštěvníky. Od 13.00 do 18.00 
hodin. 

30. 8.  v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle - JAK 

ŠLO VEJCE NA VANDR KOŇMO 
Divadelní společnost z Kardašovy 
Řečice, parkán Brány Matky Boží od 
18 hodin. 

do 26. 8. v 10.30
HADÍ STŘEDY V MATONGU
Povídání o hadech s hady. Nevěřte 

pomluvám a nahlédněte do říše pla-
zů každou středu v 10.30 hodin v af-
rické vesnici Matongo v Zoo Jihlava.

do 30. 9. v 11.00 a 15.00
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 

A SOV  V ZOO JIHLAVA
Každý den kromě pondělí v 11.00 

a v 15.00 hodin. 
Mimo tyto časy možnost prohlídky 

všech druhů v expozici.

6. 8. v 16.00
SKLENAŘINKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Havlíčkova Brodu na Masaryko-
vě náměstí od 16 do 18 hodin

6. 8. od 18.00 - 22.00
PARNÍK, CHINA BLUE
Koncerty v rámci kulturního léta v 

Pivovarské restauraci, ul. Vrchlického

13. 8. v 16.00
VYSOČANKA  
Promenádní koncert dechové hud-

by z Brtnice na Masarykově náměstí 
od 16 do 18 hodin 

13. 8. od 18.00 - 22.00
ARA YA, BARA KUDA
Koncerty v rámci kulturního léta v 

Pivovarské restauraci, ul. Vrchlického

20. 8. od 16.00
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert populární de-

chové hudby z Nového Města na Mo-
ravě na Masarykově náměstí od 16 do 
18 hodin

20. 8. od 18.00 - 22.00
VIGO, MŮJ MILÝ DENÍČKU
Koncerty v rámci kulturního léta v 

Pivovarské restauraci, ul. Vrchlického

22. 8. v 19.00
SUBULCUS - koncert středověké-

ho hudebního uskupení. 
Kapacita míst omezena (40 osob). 

Předprodej vstupenek v pokladně 
podzemí (14 dní před konáním kon-
certu). 

 Jihlavské podzemí

27. 8. od 16.00
HAVLÍČKOBRODSKÁ 
DVANÁCTKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Havlíčkova Brodu na Masaryko-
vě náměstí od 16 do 18 hodin

27. 8.  18.00 - 22.00
MOUCHY, BEATT ER
Koncerty v rámci kulturního léta v 

Pivovarské restauraci, ul. Vrchlické-
ho

Hlavní budova- Hluboká 1 
oddělení pro dospělé, studovna a 

čítárna, internetová studovna, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna 

Pondělí     9 – 11.30      12.30 - 18
Úterý         zavřeno
Středa       9 – 11.30      12.30 - 18
Čtvrtek     9 - 13
Pátek         9 – 11.30      12.30 - 18
Dětské oddělení, studovna pro 

mládež 
Pondělí      9 – 11.30      12.30 - 18
Úterý          zavřeno
Středa        9 – 11.30       12.30 - 18
Čtvrtek      9 - 13
Pátek          9 – 11.30       12.30 - 18

Pobočky - Bedřichov a Březino-
va

Pondělí     10 - 12    14 - 17.30
Úterý         zavřeno
Středa       10 - 12
                    14 - 18
Čtvrtek     10 - 13
Pátek         10 - 12    14 – 17.30
 
Z důvodu čerpání dovolené bu-

dou uzavřeny pobočky:
Březinova: do 14. 8. 2009
Bedřichov: do 31. 7. 2009
Pobočka - Horní Kosov: knihovna 

je uzavřena během celých školních 
prázdnin.
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