
Irena
Wagnerová

 Zveme všechny milovníky umění 
na jedinečnou výstavu světoznámého 
malíře Pabla Picassa, která probíhá v 
jihlavském Domě Gustava Mahlera 
od 9. 9. do 7. 11. 2009.                     -lm-

MFDF zahajuje

Pablo Picasso 
v Jihlavě

Ve dnech 27. 10. až 1. 11. bude v 
Jihlavě opět probíhat Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů. MF-
DF Jihlava letos rozšíří počet svých 
kinosálů, hlavní mott o festivalu – 
Myslet fi lmem.                                  -lm-

PABLO PICASSO VYSTAVUJE!  Picasso je k vidění v Jihlavě! V Domě Gustava Mahlera primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal a náměstkyně Irena Wagnerová zahájili výstavu světového malíře (více na str. 2).                                      Foto: archiv NJR

 Jihlava zavedla novou službu, kte-
rá zkvalitňuje předávání informací 
mezi městem a veřejností. Kdokoliv 
si nyní může na internetové stránce 
města „objednat“ zasílání informací 
do své e-mailové schránky. 

 „Služba může být zajímavá jak 
pro občany, tak pro organizace a pod-
nikatele. Můžete si zvolit oblasti, ze 
kterých chcete novinky dostávat, na-
příklad dopravní informace, výběrová 
řízení nebo aktuality z úřední desky. 
Okruhy budeme postupně rozšiřovat,“ 
představil novou službu I. náměstek 
primátora Radek Vovsík, který je 
pověřen dohledem nad magistrát-
ním odborem informatiky. 

 Po zaregistrování se do systé-
mu dorazí zájemcům každý den po 
půlnoci e-mail s aktualitami - se-
znamem odkazů jednotlivých novi-
nek. E-mail není velký, jde pouze o 
„soupis“ adres, na které si kliknete, 
a dostanete se tak přímo na stránky 
města k patřičné informaci. E-mai-
lem nechodí žádné přílohy (textové 
nebo obrazové dokumenty apod.) 
Služba je samozřejmě zdarma.

Nechejte si posílat novinky 
z webu Jihlavy na svůj e-mail

 Jak na to? 
 Na adrese www.jihlava.cz najde-

te vpravo nahoře na prvním řádku 
odkaz „odběr novinek“. Po kliknutí 
se otevře stránka s titulkem „Vstup 
do odběru novinek“. Potom už sta-
čí jen postupovat podle uvedených 
instrukcí.

 Nejprve je nutné se registrovat, 
což není nic složitého. Kliknete na 
odkaz „registrovat se“, kde uvede-
te přihlašovací jméno (např. Jihla-
vák...), vaši e-mailovou adresu a hes-
lo - to musí mít nejméně šest znaků, 
nejméně jedno velké písmeno a jed-
nu číslici (například „Jihlava1“).

 Po zaregistrování se dostanete k 
nastavení služby. V poli s nadpisem 
„Nový odběr“ jsou k výběru před-
volené okruhy. Vyberete si oblast a 
kliknete na ikonku „Přidat“. Vybra-
ná oblast se zobrazí v poli s nadpi-
sem „Vaše zvolené odběry“. Takto 
budete postupovat i v případě výbě-
ru dalších oblastí. To je vše! Druhý 
den najdete ve své schránce e-mail s 
novinkami.

 Momentálně si můžete vybírat z 

těchto oblastí: 
- dopravní informace
- výběrová řízení
- tiskové zprávy
- úřední deska
- eGON centrum
- veřejné vyhlášky
- případně můžete zvolit „Denní 

sledování všech změn s plným zně-
ním dokumentů“. 

 Pokud chcete zrušit odběr novi-
nek z vybrané oblasti, klikněte na 
křížek na konci řádku.

 Máte ještě možnost si nechat do-
ručit „výpis“ novinek za určité ob-
dobí. K tomu slouží třetí pole s  
nadpisem „Odesílání odběrů za zvo-
lené období“. Zde vyberete patřičné 
datum - například 7. 10. 2009, klik-
nete na ikonku „Provést“, vyskočí 
okénko s informací „Váš požadavek 
se zpracovává...“, klikněte na OK. 
Během několika málo vteřin do va-
ší e-mailové schránky dorazí zpráva 
s novinkami z vybraných oblastí za 
nastavené období.                                                    

-lm-

Picasso hýbe kulturní Jihlavou. Jeho 
výstava je středem zájmu, a tak jsme 
požádali náměstkyni primátora Irenu 
Wagnerovou o bližší představení auto-
ra i samotné výstavy.

Představte, prosím, blíže tohoto 
světového malíře.

Pablo Picasso se narodil v Málaze 
ve Španělsku, byl prvním dítětem Jo-
sé Ruize y Blasco a Maríe Picasso y 
López. Byl pokřtěn jako Pablo, Diego, 
José, Francisco de Paula, Juan Nepo-
muceno, Maria de los Remedios a Ci-
priano de la Santísima Trinidad. 

Nechtěl bych se na jeho místě  po-
depisovat celým jménem. Jak po-
chopit jeho dílo?

Picassovo dílo se řadí do několika 
období. Některé názvy období Picas-
sovy tvorby jsou předmětem sporů, 
ale asi neuznávanější jsou: Modré ob-
dobí (1901–1904), Růžové období 
(1905–1907), období ovlivněné Afri-
kou (1908–1909), Analytický kubis-
mus (1909–1912) a Syntetický kubis-
mus (1912–1919). 

Co můžeme vidět v Jihlavě?
Od 9. září 2009 představuje jihlav-

ský Dům Gustava Mahlera výstavu 56 
grafi k a plakátů Pabla Picassa na téma 
Toros. Jedinečnou expozici s býčí te-
matikou, jež Pabla Picassa provázela 
celý život, zapůjčilo do Jihlavy němec-
ké partnerské město Heidenheim. 

(Pokračování na str. 3)

Wagnerová 
o Picassovi
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

68
50

118
87
27

114

4
-

52
6

156
Město Jihlava má k 31. 8. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 560 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci sprnu 2009

 Kino Dukla od 16. září opět promí-
tá. Dosavadní nájemce městské kino 
z ekonomických důvodů přestal pro-
vozovat, na několik týdnů se zastavil 
provoz, nyní bude kino provozovat 
město Jihlava prostřednictvím odbo-
rů magistrátu. 

 „Na základě zveřejněného poptávko-
vého řízení na dlouhodobý pronájem 
objektu občanské vybavenosti kino Duk-

Kino Dukla zatím provozuje město
la obdrželo město jednu nabídku, kterou 
předložila o.p.s., Národní kinematogra-
fi cké muzeum. Přes všechny předložené 
materiály a následné  jednání hodnotící 
komise i s žadatelem jsme nezískali do-
jem, že se jedná v tomto případě o oče-
kávaného zájemce,“ řekl vedoucí od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
(OŠKT)Tomáš Koukal. 

 Koncem srpna ještě jednalo vedení 

města s panem Čáslavským z Havlíč-
kova Brodu, který je Jihlavanům a v 
okolí znám svoji „pojízdnou promíta-
cí maringotkou“. „Ale ani tyto námlu-
vy nedopadly dobře, a proto rada města 
rozhodla, že na dobu nezbytně nutnou 
zajistí chod kina úřad města,“ vysvětlil 
Koukal. 

 Kino začalo promítat 16. září s tím, 
že do konce měsíce září nabídne zá-
kladní projekci, tedy jedno představe-
ní denně, včetně zajištění fi lmového 
klubu a v měsíci říjnu již bude kino 
nabízet  plný program. Nyní jsou 
zprovozněny ofi ciální stránky kina 
www.kinodukla.cz a nabídku nalez-
nou zájemci i na webu města v kultur-
ním kalendáři. 

 Kino by se mělo stát prostorem, 
který bude sloužit nejenom zájem-
cům o fi lmová představení, ale i jako 
prostor, který bude k dispozici pro 
různé koncerty a přednášky či jiné 
akce. „Z tohoto důvodu rada města po-
věřila OŠKT uzavíráním krátkodobých 
nájemních smluv. Tímto prostřednictvím 
nabízíme k využití veřejnosti i organiza-
cím  oba sály,“ doplnil Koukal. 

 -lm-

Odbor správy realit magistrátu 
města vede od 1. října 2009 Jiří Be-
náček. Na základě výsledků výběro-
vého řízení jej do funkce jmenovala 
Rada města Jihlavy. O místo vedou-
cího odboru, který spravuje byty, 
budovy města, podzemí, kanalizační 
síť, sportoviště, dětská hřiště, ale také 
třeba sochy a kašny, se ucházelo osm 
osob. Jiří Benáček dosud pracoval 
na magistrátu jako auditor a od října 
2007 byl pověřen zastupováním ve-
doucího odboru správy realit.     

MHD oslavila své sté výročí za vel-
kého zájmu veřejnosti. K vidění byly 
historické vozy, konaly se slavnostní 
projížďky a prodávala se publikace o 
historii MHD v Jihlavě.                  

Zastupitelé města zamítli žádost 
o změnu územního plánu v lokalitě 
Pístov. Zde chtěli zájemci vybudovat 
střelnici, dráhu pro motokros, golfo-
vé i dětské hřiště a lanové centrum. 
Podobné centrum v Jihlavě chybí, 
ale zastupitelé takové složení v Písto-
vě zamítli.                                          -lm-

 Jihlavu počátkem září navštívil vel-
vyslanec Izraele v České republice 
Jaakov Levy s chotí Ellen. Vzácnou 
návštěvu na radnici přijal primátor 
Jaroslav Vymazal. Velvyslanec Levy 
projevil zájem zejména o kulturní té-
mata města, například Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů, dá-
le o Park Gustava Mahlera, který je 
právě ve výstavbě. Jaakov Levy také 
navštívil Dům Gustava Mahlera, vý-
stavu Picasso v Jihlavě a prohlédl si 
centrum města. Jeho program pokra-
čoval v dalších městech Vysočiny.

 -lm-

Návštěva izraelského velvyslance

IZRA ELSKÝ velvyslanec Jaakov Levy 
diskutuje na jihlavském magistrátu se 
zástupci města.                                                                                          

Foto: archiv NJR

 Celkem tři měsíce uplynuly od vel-
ké městské akce, kdy do Jihlavy při-
jeli zástupci z oboru hutnictví a hor-
nictví nejen z ČR, ale i zahraničí.

Jihlavské havíření se stalo událostí 
roku 2009 a nyní bylo zpracováno i 
obrazovou formou.

 Město si nechalo vyrobit DVD 
„Jihlavské havíření 2009“, které je 
k dostání ke koupi na TIC, Masary-
kovo nám. 2, Jihlava, za cenu 100,- 
Kč.

 Zachycuje atmosféru 13. setkání 
hornických měst a obcí v Jihlavě, kte-
ré se konalo ve dnech 19. - 21. červ-
na 2009.                                              -lm-

DVD o havíření v prodeji

NEJVĚTŠÍ událost roku – Jihlavské 
havíření 2009 – je nyní zachyceno a 
zpracováno na DVD, které lze zakou-
pit na turistickém informačním centru.

Foto: Lubomír Maštera

 Dlouho očekávaná a připravovaná výstava „Picasso 
v Jihlavě“ začala.   

 V Domě Gustava Mahlera (provozuje město Jihlava) 
je instalováno 56 originálních plakátů, grafi k a kreseb 
inspirovaných býčími zápasy a minotaury, kolekci Jihla-
vě zapůjčilo muzeum umění z německého partnerského 
města Heidenheim. Pojistná hodnota zapůjčené kolekce 
je přibližně 650 tisíc eur. 

 Vernisáž proběhla za účasti vedení města Jihlavy, pří-
tomen byl také starosta partnerského města Heidenheim 
Rainer Domberg a ředitel Kunstmusea v Heidenheimu 
René Hirner.

 Uspořádání výstavy si vyžádalo rozsáhlé administrativ-
ní přípravy, zejména v oblasti autorských práv, dopravy a 
pojištění. „Pojistná hodnota dovezené kolekce je přibližně 
650 tisíc eur, umělecká hodnota je nevyčíslitelná,“ řekla dále 
k přípravám náměstkyně Wagnerová. Náročná byla ze-
jména jednání o autorských právech na použití děl Pabla 
Picassa v katalogu nebo na propagačních materiálech. 

 „Francouzská kancelář, která práva drží, je opravdu vel-

mi důsledná. Řeší například i drobné odchylky odstínů ba-
rev. Respektujeme to, proto v katalogu uvedeme některá díla 
černobíle. To není výjimka, takový postup nezřídka musí vo-
lit i renomované galerie,“ popsala jednu z peripetií příprav 
akademická malířka Irena Wagnerová. 

 Město dá z rozpočtu na výstavu 700 tisíc korun, očeká-
vá se, že asi půl milionu korun se vybere na vstupném a 
doprovodných programech, půlmilionem akci podpořilo 
ministerstvo kultury.

 Výstavní prostor Domu Gustava Mahlera v Jihlavě na 
Znojemské ulici je otevřen denně kromě pondělí od 10 
do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, výstava potrvá do 7. 
listopadu. K výstavě je připraven rozsáhlý doprovodný 
program. Bližší informace najdete na www.picassovjih-
lave.cz.

 Výstava „Picasso v Jihlavě“ je připravena ve spolu-
práci s Kunstmuseem Heidenheim. Projekt se usku-
tečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury.
Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Španělského 
království v České republice.                                              -lm-

Umělecká hodnota výstavy 
Picassa je nevyčíslitelná

 Město Jihlava pořádá u příležitosti 
20. výročí pádu totality pořad Diva-
dla Ungelt Praha recitál Marty Kubi-
šové - JÁ JSEM JÁ.

 Pořad je ohlédnutím za celoživotní 
pěveckou poutí Marty Kubišové. V 
jímavém retro-recitálu zazní všechny 
hity této legendární zpěvačky. U piá-
na Petr Malásek, uvádí Milan Hein.

 Pořad se koná 3. listopadu 2009 
- divadelní sál DKO v 19.30 hodin. 
Předprodej vstupenek od 12. října na 
TIC, Masarykovo náměstí 2, Jihlava.

                                                                -lm-

Oslavy pádu 
totality
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Rada města rozhodla o udělení Ceny města Jihlavy ak. 
mal. Evě Činčerové, ak. mal. Josefu Kosovi a Jarosla-
vu Pitnerovi. 

Ceny budou předány při příležitosti Dne vzniku sa-
mostatnosti československého státu, a to 26. října 2009 
v odpoledních hodinách ve velké gotické síni jihlavské 
radnice. 

Předání cen by měli být přítomni kromě oceněných a 
rodinných příslušníků i zastupitelé a členové Českého 
svazu bojovníků za svobodu.

 Ak. mal. Eva ČINČEROVÁ (1943) 
- in memoriam

 Cena měs-
ta Jihlavy za 
c e l o ž i v o t n í 
dílo a přínos 
Jihlavě v ob-
lasti výtvarné 
umělecké čin-
nosti - grafi ky.

 Eva Činče-
rová prožila v 
Jihlavě velkou 
část svého ži-
vota.

Narodila se 
16. 11. 1943 
v Pelhřimově, 

dětství a mládí prožila právě v Jihlavě, odkud pocházela.
 V letech 1962-1968 studovala na Akademii výtvarné-

ho umění v Praze (u prof. Vojtěcha Titt elbacha), v Praze 
také, až do roku 1991, působila. Na začátku 90. let se vrá-
tila do Jihlavy, kde žila a tvořila až do své náhlé a neoče-
kávané smrti (31. 1. 2005).

 Eva Činčerová tvořila monumentálně pojaté grafi ky. 
Její dílo je uznáváno v uměleckých kruzích u nás i v za-
hraničí. Její grafi ky jsou zastoupeny ve sbírkách Národní 
galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Moravské 
galerie v Brně, Galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvar-
ného umění v Olomouci a v dalších veřejných a soukro-
mých sbírkách v České republice i v zahraničí.

 Pravidelně se účastnila mezinárodních výstav grafi ky 
po celém světě, kde získala i mnohá ocenění.

 Zabývala se rovněž knižní ilustrací a animovaným fi l-
mem.

 Ak. mal. Josef KOS (1932)
Cena města 

Jihlavy za celo-
životní přínos 
za zviditelňo-
vání Jihlavy a 
celé Vysočiny 
p r o s t ř e d n i c -
tvím výtvarné-
ho díla.

 Pětasedmde-
sáté narozeniny 
oslavil minulý 
rok  jihlavský 
malíř a grafi k 
Josef Kos. Po 
celé léto věno-
vala Oblastní 
galerie Vysočiny 
své prostory na 
Masarykově ná-

městí retrospektivě jeho výtvarného působení. Výstava 
„Na rozhraní skutečnosti“ byla uspořádána právě k jeho 
životnímu jubileu. 

 Josef Kos patří k Vysočině stejně, jako je ona nezbytně 
přítomná v jeho malířské tvorbě. Narodil se 26. července 
1932 v Košeticích severně od Pelhřimova. K tvůrčí práci 
jej přiváděl na samém počátku už košetický učitel a ředi-
tel místní školy Josef Čihák, otec prý ale v synovi viděl 
budoucího kantora.  

 Na pelhřimovském gymnáziu však Josef Kos vydržel 
jediný rok, aby si pak „na vlastní pěst“ podal přihlášku na 
vyšší uměleckoprůmyslovou školu do Prahy (1948-1952 

studoval u P. Dillingera a A. Pospíšila). 
 Poté Josef Kos absolvoval také vysokoškolská studia 

užité grafi ky a knižní ilustrace na VŠUP v Praze u pro-
fesora Karla Svolinského (1952-1958). Po několikaleté 
práci návrháře neonových reklam v Praze se Josef Kos 
vrátil na Vysočinu, v duchu původního otcova přání do-
konce posléze začal vyučovat na jihlavském pedagogic-
kém institutu. Po jeho zrušení zvolil dráhu umělce na 
volné noze, v Jihlavě však už zůstal. 

 První výstavu v Jihlavě měl Josef Kos v roce 1963 a 
jeho zatím poslední výstava v roce 2008 nabídla retro-
spektivu za více než padesát let tvorby (nejstarší vystave-
ná práce je autoportrét z roku 1951). „Tato prezentace v 
OGV ale nemohla být jako retrospektiva zcela reprezenta-
tivní - velké množství prací Josefa Kosa je totiž v řadě sou-
kromých sbírek, v jedné z nich je dokonce tolik obrazů, že by 
z toho bylo možné udělat velmi solidní výstavu,“ komento-
val Kosovu výstavu v OGV autor nového katalogu Josefa 
Kosa PhDr. Ivan Žlůva. 

 Přesto retrospektivní výstava ukázala na velkou šíři 
Kosova výtvarného záběru. Nejpodstatnější místo v je-
ho tvorbě zaujala grafi ka a v posledních dvou až třech 
desetiletích malba. Jeho pohledy na Jihlavu i další města 
Vysočiny, olejové obrazy zátiší s důrazy na detail, se za-
topenými lomy, rybníky, světy víl, lesních duchů a rusa-
lek, ptáků, osamělých stavení a zahrad jsou plné zasněné 
poetiky. Typické právě pro dílo Josefa Kosa. 

 Kos začínal jako grafi k, zabýval se litografi í, ale i uži-
tou tvorbou. Z ní bylo nyní možno vystavit jen zlomek 
- zahrnuje totiž plakáty, odznaky, medaile, novoročenky, 
diplomy, pozvánky, propagační grafi ku pro tisk, mozaiky 
i vitráže (např. známá vitráž s motivem havířů v salonku 
hotelu Zlatá hvězda z roku 1986). 

Zastoupen je ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě, GVU Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny v Jihlavě, 
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Ministerstva 
kultury ČR v Praze aj.

Jaroslav PITNER (1926) - in memoriam
 Cena města 

Jihlavy za dlou-
holetou trenér-
skou činnost v 
hokejovém klu-
bu Dukla Jihla-
va a v národním 
mužstvu čes-
koslovenského 
ledního hokeje.

 Pan Jaroslav 
Pitner se narodil 
7. 2. 1926. Jeho 
jméno je nesma-
zatelně spojeno s 
Jihlavou a přede-
vším pro přízniv-
ce hokeje s ho-
kejovým klubem 
Dukla Jihlava. 

 Klub byl založen v r. 1956 na základě reorganizace ce-
lého sportovního dění v tehdejší Československé socia-
listické republice. Oddíl Dukly měl působit v Olomouci, 
ale byl přemístěn do Jihlavy z důvodu, že disponovala v 
té době Horáckým zimním stadionem. Hokejové vojen-
sky vedené a orientované mužstvo Dukly začínalo tehdy 
s mladými a nezkušenými hráči. 

 Od r. 1958 začal mužstvo trénovat pan Jaroslav Pitner, 
který za dobu svého působení v Dukle s ní do r. 1972 
získal 6 mistrovských titulů. Mužstvo oslavilo pod jeho 
vedením první mistrovský titul v r. 1967, který úspěšně 
obhajovalo až do r. 1972. 

 Výchovu mladých sportovců nejen pro Duklu, ale i 
pro celý československý hokej, dokázal korunovat dosa-
žením mety nejvyšší - dovedl československou reprezen-
taci po 23 letech k vítězství na Mistrovství světa v roce 
1972, které se konalo v Praze.

 U příležitosti 75. narozenin byl oceněn v r. 2001 Ce-
nou Rady města Jihlavy za celoživotní trenérské úspěchy 
v ledním hokeji. Zemřel v letošním roce.

Jaroslav Pitner se tak prostřednictvím ledního hokeje 
zasloužil o dobré jméno Jihlavy nejen v naší republice, 
ale i v celém hokejovém světě.                                           -lm-

Udělení Ceny města Jihlavy (Dokončení ze str. 1)
 Když se chce, všechno jde, a tak i 

přes pochybnosti některých „občanů“, 
že Jihlava na Picassa nemá, se celému 
pracovnímu týmu podařilo uspořádat 
výjimečnou výstavu včetně velmi kva-
litního katalogu, propagačních materi-
álů i suvenýrů. Je vidět, že Jihlava má 
na víc, má našlápnuto být skutečně 
kulturní metropolí kraje Vysočina.

K vidění není jen výstava…
Výstavu provází řada doprovodných 

pořadů – divadelní inscenace Jeff reyho 
Hatchera „Picasso“ z pražského divadla 
Ungelt, v hlavních rolích s Vilmou Ci-
bulkovou a Milanem Kňažkem. Milan 
Kňažko byl za roli Picassa nominován 
na cenu Th álie, Vilma Cibulková za ro-
li slečny Fischerové tuto cenu získala. 
Na otázku, zda Vilma Cibulková vidě-
la originál Picassa, odpovídá: „Viděla 
jsem Picassa nesčetněkrát. V Madridu, 
Paříži, ve Vídni. A v Jihlavě si ho nene-
chám ujít!“ Stejně tak i Milan Kňažko, 
v jehož podání je Picasso přesvědčivý i 
díky fyzické podobnosti. 

 
Jak se Picasso líbí?
 Od 9. do 27. září navštívilo Dům 

Gustava Mahlera cca 1835 návštěv-
níků a na vstupném se utržilo zhruba 
185 147 Kč. Je to velmi potěšitelné, 
zvláště v době, kdy se potýkáme s eko-
nomickou krizí, a tak jsem velmi ráda, 
že je kulturní zážitek pro spoustu lidí 
důležitý. 

Dům Gustava Mahlera prošel řa-
dou úprav, jde o konečnou podobu? 

 Díky projektu Poznejte Gustava 
Mahlera, kde jsme uspěli v získání do-
tace z EU, jsme mohli rozšířit stálou 
expozici o sklepní prostory, kde ná-
vštěvníkům představujeme rodinné 
zázemí Gustava Mahlera. Expozice 
šenku představuje otce Bernarda, ma-
jitele šenku a vinopalníka, prudkého a 
živočišného muže, „kuchyňská expo-
zice“ pak  matku, jež byla naprostým 
opakem svého manžela – jemná, cit-
livá a introvertní. Na původní, stálou 
expozici navazuje část, věnovaná sou-
žití i střetávání se tří významných kul-
tur – české, německé a židovské. Jsem 
přesvědčená, že připomínání naší his-
torie je důležité pro naši budoucnost, 
vnímání souvislostí je pak naprosto 
nezbytné. 

 Ve druhém patře vzniká expozice 
„Gustav a Alma a jejich doba“, sezna-
mující návštěvníky nejen s Mahle-
rovou ženou Almou, ale i s význam-
nými osobnostmi té doby (Roller, 
Hoff mann, Gropius, Kokoschka, 
Werfel…atd.). Expozice zatím není 
dokončená, pro návštěvníky ji otevře-
me v říjnu letošního roku, díky Picas-
sovi ji zatím představujeme nedokon-
čenou.

  I tak řada významných návštěvníků 
(např. izraelský velvyslanec), vysoko 
oceňuje úroveň expozice. Stálou ex-
pozici nepovažujeme za zakonzervo-
vanou, budeme ji stále doplňovat a 
rozšiřovat.

 Myslím si, že výstava Pabla Picassa 
se zařadí spolu s festivalem Gustava 
Mahlera, Havířením a Mezinárodním 
festivalem dokumentárních fi lmů ke 
stěžejním kulturním počinům letoš-
ního roku. Čeká nás ještě 20. výročí 
„Sametové revoluce“, které si připo-
meneme, mimo jiné i díky koncertu 
Marty Kubišové, a samozřejmě Váno-
ce 2009. 

Wagnerová o... 

-lm- 
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 V srpnovém čísle NJR jsem v roz-
hovoru s vedoucí odboru životní-
ho prostředí magistrátu Katarínou 
Ruschkovou položil otázku, týkající 
se dalších plánů do budoucna.  Jed-
ním z nich byla i úprava prostoru 
před gymnáziem a průmyslovkou na 
ulici Jana Masaryka. Nyní by mohlo 
dojít k realizaci, a proto jsme za ve-
doucí životního prostředí znovu za-
šli.

  Již dlouho tento prostor nedo-
znal podstatné změny, jako napří-
klad vedle ležící Smetanovy sady…

 Je to prostor, kolem kterého pro-
chází denně tisíce lidí, jeho kvalita 
tomu ale neodpovídá. Už delší dobu 
jsme se snažili o úpravu tohoto pro-
storu, protože však rozpočet města 
nedovoluje realizovat všechny akce, 
které by jednotlivé odbory či veřej-
nost chtěly, pokaždé tento záměr 
skončil „pod čarou“. 

 V příštím roce se však situace snad 
zlepší, protože by se úprava tohoto 
prostoru měla stát součástí jiné, větší 
akce. Na myšlenku udělat to jinak nás 
přivedla i skutečnost, že se jedná o 
prostor před středními školami, který 
denně vidí mladí lidé. 

 Proč tedy neupravit tento prostor 
právě s pomocí jejich vrstevníků – 
studentů středních zahradnických 
škol? Mladí lidé jsou šikovní a umí 
toho spoustu, tak proč to neukázat?

 Bude se vycházet z podkladů ně-
kterého architekta nebo, podobně 
jako ve zmiňovaných Smetanových 
sadech, bude využito nějaké soutě-
že?

 Slyšel jste o soutěži Lipová rato-
lest?

 Opravdu si nevzpomínám…
 Profesní sdružení Svaz zakládání a 

údržby zeleně (SZÚZ) pořádá kaž-
doročně soutěž mladých zahradníků 
- studentů středních odborných  za-

hradnických  škol a učilišť s názvem 
„Lipová ratolest“. 

 Cílem soutěže je poskytnout  mla-
dým lidem příležitost prokázat  v ní 
nejenom  teoretické  znalosti, které 
jim poskytla škola, ale hlavně doká-
zat  svou samostatnost, předvést do-
vednosti, bez nichž se už dnes pra-
covník v zahradnické fi rmě neobejde, 
jako např. schopnost vysadit vzrostlý 
strom, položit trávníkový koberec, 
vysázet živý plot, vydláždit místo pro 
lavičku. 

 Premiéru měla „Lipová ratolest“ 
v rámci mezinárodní zahradnické 
výstavy, překračující hranice Cheb – 
Marktredwitz v roce  2006.

  „Lipová ratolest“ pak v roce 2008 
zahájila svou českou tradici jako 
soutěž studentů  středních  zahrad-
nických škol a učilišť. Svaz soutěž 
přenesl z krytých hal, kde se koná-
vá v zahraničí, na volné prostranství, 
aby soutěžní minizahrádky po soutě-
ži vytvářely jedno opravdové, trvalé 
sadovnické dílo, které zkrášlí okolní 
prostředí.

 V roce 2009 už podruhé splnil  pro-
jektant  soutěže těžký úkol a na dosud 
nezastaveném  pozemku, který  letos 
podruhé poskytlo SZÚZ brněnské 
Stavební centrum EDEN, navrhl pro-
jekt, podle něhož devět soutěžních 
družstev vytvořilo za dva dny v sou-
sedství vzorových domů u areálu br-
něnských veletrhů malý parčík. 

 Odtud tedy inspirace?
 Ano. V době mezinárodního veletr-

hu navštívilo expozici vzorových do-
mů mnoho návštěvníků a ti všichni 
žasli, že pod rukama studentů a učňů 
na holém pozemku vyrostly stromy, 
zazelenal se trávník, rozkvetly trvalky 
a lavičky na vydlážděné podestě zvaly 
k posezení. 

 Tam soutěž sledovala pozorně  také 
tříčlenná delegace  z odboru životní-
ho prostředí  magistrátu města Jih-
lavy. Kolegové jeli nasbírat do Brna 

zkušenosti, protože loňská reportáž 
o soutěži v časopise INSPIRA CE nás  
natolik zaujala, že jsme se rozhodli se 
souhlasem vedení města soutěž  „Li-
pová ratolest “ v roce 2010 pozvat do 
Jihlavy.  

 Právě prostor  před gymnáziem  a 
průmyslovkou bude tím místem, kde 
se soutěž uskuteční a kde konečný 
výtvor soutěžících nejenom zkrášlí 
město, ale bude  také stálou připo-
mínkou dovednosti  studentů a učňů. 

 Řekla jste, že k výraznějším změ-
nám v minulosti nedošlo kvůli ne-
dostatku fi nancí...

 Toto místo bylo dlouhou dobu 
udržováno jen těmi nejnutnějšími zá-
sahy, jedinou výraznější změnou byla 
výsadba javoru dlanitolistého a ced-
ru  atlaského před vstupem do gym-
názia, které si vysázeli sami studenti 
(tehdy jedni z nejmladších na vícele-
tém gymnáziu, dnes již téměř matu-
ranti) v roce 2003. 

 Sazenice dodala Nadace Partner-
ství jako odměnu za to, že právě díky 
studentům gymnázia se Buk u Jakuba 
stal stromem roku 2003. Následně 
byly vysázeny magnolie před vstu-
pem do průmyslovky a tím - s výjim-
kou obnovovaných záhonů letniček a 
pravidelného sečení trávníku - péče o 
tento prostor skončila. Lidé mu věno-
vali větší pozornost snad jen po deš-
tích, kdy ti, kdo si zkracují cestu přes 
„trávník“ – tedy vyšlapanou pěšinkou 
v rohu záhonu, místo aby udělali asi 7 
kroků navíc a tento kousek obešli, si 
zašpinili boty natolik, že si všimli ně-
jaké změny. 

 I to bychom chtěli změnit. Chtě-
li bychom, aby se tento prostor stal 
místem, na které se každý rád podí-
vá, kam si studenti škol rádi sednou o 
přestávkách nebo volných hodinách 
a který budou považovat za „svůj“. 
Chtěli bychom, aby to bylo místo, 
které bude vítat příchozí kráčející od 
autobusového nádraží do centra měs-

ta, na kterém se rádi zastaví i Jihlava-
né, procházející okolo… 

 Co se tedy v tomto prostoru bu-
de dít?

 Než se budeme společně těšit po-
hledem na „starý prostor v novém 
kabátě“, čeká nás ještě spousta práce. 
Řada z kroků, které budou úpravě 
prostoru předcházet a které už zača-
ly, bude možná vypadat velmi nehez-
ky, ale všechny přípravné práce jsou 
opravdu nutné. 

 V první fázi bude nutné odstranit 
stávající travní drn a připravit plochy 
pro výsadby a další úpravy. Vzhledem 
k dlouhodobé absenci stavebních 
prvků je nutné opravit i obrubníky 
podél všech těchto ploch. 

 Když jsme o této akci začali uvažo-
vat a připravovat ji, uvědomili jsme si, 
že by byla velká škoda upravit zelené 
plochy a nechat v původním stavu 
zpevněné plochy okolo – s rozbitou 
dlažbou, rozpadajícími se kostkami, 
na některých místech přelitými asfal-
tem z doby minulé, který navíc nesl 
v sobě čitelnou historii všech výko-
pů, které se tu odehrály… Ani na pře-
dláždění této plochy se v rozpočtu již 
několik let nenašly peníze. 

 Proto jsme se ve spolupráci s odbo-
rem dopravy pokusili dát dohroma-
dy všechny rezervy, které nám zbyly, 
a přistoupili jsme v předláždění této 
plochy. Slyším kolem sebe spoustu 
kritiky, že to přišlo v nevhodnou do-
bu, kdy začíná škola a gymnázium 
slaví výročí. Chápu tuto kritiku, pře-
sto jsem však přesvědčená o tom, že 
tento krok byl správný a že až bude 
gymnázium slavit sté výročí svého 
založení, budou jeho učitelé i studen-
ti s hrdostí vnímat reprezentativní 
prostor před školou. 

 Vím, že práce, které zde probíhají, 
přinesly komplikace. Věřím však, že 
výsledek toho, co na ulici Jana Masa-
ryka začalo, bude následně vnímán 
Jihlavany i návštěvníky města pozitiv-
ně.                                                           -lm-

Místo před gymnáziem dozná úprav

 Rada města na základě výsled-
ku výběrového řízení jmenovala do 
funkce vedoucího odboru správy 
realit Bc. Jiřího Benáčka. Ten již od 
konce roku 2007  ale stál v čele od-
boru jako zastupující vedoucí. Ze-
ptali jsme se ho proto na jeho čin-
nost v čele odboru. 

 Mohl byste rekapitulovat kroky, 
které jste na odboru provedli?

 Nejdůležitější bylo dát dohromady 
seznam dlužníků s jejich aktuálním 
dluhem. Posílili jsme proto náš tým 
o jednoho spolupracovníka. Zakou-
pili jsme nový soft ware, provedli re-
vizi mandátní smlouvy s realitní kan-
celáří Bytservis. Vypracovali jsme 
dodatek k této smlouvě. Nově jsme 
defi novali povinnosti realitní kance-
láře. 

 Část práce spojené s rozesíláním 
upomínek a vymáháním dluhů jsme 
převzali zpět na náš odbor. Zakoupi-
li jsme velké kartotéky a na každého 
dlužníka zavedli nový spis. Rozšířili 
jsme místo pro jednání s našimi kli-

Benáček: Neplatiči dluží městu 20 milionů
enty a zprovoznili jsme vyvolávací 
systém. 

 Jaký je současný stav majetku 
města? Kolik má město bytů, ne-
bytových prostor atd.?

 Náš odbor se skládá celkem ze čtyř 
oddělení: oddělení správy podzemí, 
které se stará o kolektory, provádí je-
jich běžnou údržbu, včetně vstupů a 
zabezpečení.  

 Zajišťuje kontrolu a dohled nad 
datovými sítěmi umístěnými v pod-
zemí, monitoruje pozůstatky středo-
věké těžební činnosti. 

 Vodohospodářské oddělení, které 
zajišťuje správu toků, potoků svede-
ných do potrubí a rybníků v majet-
ku města. Zajišťuje správu, údržbu a 
opravy požárních nádrží, provozuje 
vodovod v Kosově, zajišťuje činnost 
Městské povodňové komise. Vede 
majetkově provozní evidenci vodo-
vodů a kanalizací v majetku města. 

 Oddělení realit, které se stará o 
336 bytů v domovech s pečovatel-
skou službou, dále o sportoviště: 

Horácký zimní stadion, fotbalový 
stadion FC Vysočina, atletický stadi-
on, dětská hřiště, lavičky, krematori-
um, vojenský autopark v Pístově, ale 
i památky jako kříže, Boží muka, kaš-
ny, nově taky kino Dukla.     

 Posledním je bytové oddělení. To 
má na starosti celkem 1224 měst-
ských bytů, 426 bytů ve spoluvlast-
nictví s bytovými družstvy a 235 ne-
bytových prostor.  

 Tedy asi platí, že pořád je co dě-
lat. Hlavně se zeptám na neplatiče 
města – kolik jich je, kolik dluží a 
jak účinně se proti nim postupuje?

 Počet neplatičů stejně jako celko-
vá dlužná částka se mění každým 
dnem. V současné době můžeme 
mluvit o cca 340 neplatičích, kteří 
dluží městu na nájemném a zálohách 
na službách celkem částku přesahují-
cí 20.000.000,- Kč.  

 Z této částky je přibližně 5 milionů 
korun jistina a zbytek jsou poplatky 
z prodlení, jejichž výši určuje naříze-
ní vlády a které rostou každý den o 

2,5 ‰ z dlužné částky až do zaplace-
ní jistiny dluhu. 

 Postup proti neplatičům je stále 
stejný a je v souladu s platnou legis-
lativou. V případě, že realitní kance-
lář zjistí, že nájemník je v prodlení 
s úhradou, zašle mu 1. upomínku a 
oznámí to našim zaměstnancům. Po-
kud nezaplatí ani následující měsíc, 
zašleme mu 2. upomínku my a záro-
veň dostane předvolánku k podání 
vysvětlení. 

 Když se dostaví, sepíšeme s ním 
protokol a uznání dluhu a navrhne-
me splátkový kalendář. V případě, 
že dlužník nekomunikuje a výše je-
ho dluhu s příslušenstvím přesáhne  
trojnásobek měsíčního nájemného, 
připravíme návrh na výpověď nájmu 
bez přivolení soudu, kterou schvalu-
je rada města. 

 V případě schválení návrhu ode-
šleme dlužníkovi výpověď z nájmu 
bytu. Výpovědní lhůta je v tomto 
případě tři měsíce. Pokud dlužník 
zaplatí, připravíme návrh na zrušení 
usnesení o výpovědi.                      -lm-
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 Do škol se po dvouměsíčním kli-
du vrátili žáci a studenti. Jihlavské 
základní školy bude ve školním roce 
2009/2010 navštěvovat 4.106 žáků 
(o 73 méně než loni), z toho 492 dě-
tí přišlo do školy poprvé (o 52 více 
prvňáků než loni). Nejvíce prvňáčků 
přišlo do ZŠ E. Rošického - 84 dětí, 
po 72 dětech nastoupilo do prvních 
tříd ve školách Seifertova a Otokara 
Březiny.

 Prvňáčky v ZŠ Seifertova přivítal i 
primátor Jaroslav Vymazal, náměst-
kyně primátora pro oblast školství 
Irena Wagnerová a zastupitel Josef 

Prvňáčky přivítal i primátor 
Augusta. Kromě přání do začátku 
studia jim přinesli i malé dárky. Ná-
vštěva vedení města ve škole byla i 
kontrolní - budova nedávno prošla 
úpravami ke snížení energetické ná-
ročnosti (zateplení, výměna oken) 
za cca 19 milionu korun.

 Do mateřských škol bylo na školní 
rok 2009/2010 přijato 423 dětí. Cel-
ková kapacita mateřských škol zři-
zovaných městem Jihlavou je 1.169 
míst, dalších 130 míst je kapacita 
Mateřské školy a Speciálně pedago-
gického centra v Demlově ulici. 

 -lm-

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal uvítal prvňáčky na ZŠ 
Seifertova.                                                                                               

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Na DED byl připraven bohatý kulturní pro-
gram, ve kterém vystoupily na Masarykově náměstí také mažoretky. 

 V Nové Říši byl v září ukončen šestý ročník Cyklisty Vysočiny. Vítězem se 
stal 24letý Jiří Rajdl z Havlíčkova Brodu, který ujel celkem 5555 km.

 V ženách patří vítězství pětadvacetileté Sandře Pytlíkové, rovněž z Havlíč-
kova Brodu. Dalším oceněným byl také například nejstarší účastník fi nále, 
osmašedesátiletý Zdeněk Němeček z Jihlavy.    

Cyklistou Vysočiny 2009
se stal havlíčkobrodský Rajdl

CYKLISTA VYSOČINY 2009. Ceny vítězům předal primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal.                                                          Stránku připravil: Lubomír Maštera

TRH ŘEMESLNÉ VÝROBY. Koncem září proběhl v horní části Masarykova ná-
městí v Jihlavě jedenáctý „Trh řemeslné výroby“. Návštěvníci se opět těšili pohledem 
na tradiční česká řemesla. K vidění bylo pletení košíků (škola pletení), ručně mo-
delovaná dekorativní keramika v lidovém stylu, lidově umělecká výroba ze dřeva, 
broušení skla, výroba keramických forem na pečení, výroba umělého kamene, výro-
ba dřevěných hraček, ručně malovaný porcelán, výrobky z přírodního korku, kabel-
ky z jutové příze, drobné kování z bronzu - náušnice, výroba kartáčnického zboží, 
zdobení klobouků, paličkované krajky, výroba zvonků, vyřezávání betlémů atd.                    

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE. Velvyslanec Ruské federace Alexej Fedotov navští-
vil minulý měsíc jihlavský magistrát. Přivítal ho primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal (vlevo). Návštěvě radnice předcházelo setkání s vedením kraje Vysočina. Rus-
ká delegace navštívila také provozy společnosti Kronospan, na závěr velvyslanec 
Fedotov na Ústředním hřbitově v Jihlavě položil květiny k hrobu ruských vojáků.
 Ruská delegace se během své cesty po Vysočině zajímala o možnosti podnikatel-
ské a kulturní spolupráce a také o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 
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 Zastupitelé města Jihlavy  udělili 
in memoriam čestné občanství skla-
dateli a dirigentovi Gustavu Mahle-
rovi, usnesení zastupitelstva bylo 
jednomyslné. 

 „Divil jsem se, že tato významná 
osobnost jihlavské historie nepatří mezi 
čestné občany už dávno. Jihlava měla 
vůči Gustavu Mahlerovi dluh, který 
je tímto splacen,“ řekl k rozhodnutí 
zastupitelů primátor Jaroslav Vyma-
zal, který návrh udělení čestného 
občanství předložil. 

 Jihlava po roce 1989 udělila pouze 
čtyři čestná občanství, a to akade-
mickému malíři Gustavu Krumovi, 
historikovi Františku Hoff mannovi, 
zakladateli pobočky Konfederace po-
litických vězňů Antonínu Štěpánkovi 
a někdejšímu starostovi holandské-
ho partnerského města Purmerendu 
Th eo van Damovi. 

 Mahler se narodil roku 1860 v 
Kalištích u Humpolce, dětství a 
mládí prožil v Jihlavě. Jihlava provo-
zuje v domě, kde skladatel žil, stálou 
Mahlerovu expozici a výstavní pros-
tory, aktuálně je zde otevřena vý-
stava originálních děl španělského 
malíře Pabla Picassa (www.picas-
sovjihlave.cz). Na místě někdejší 
židovské synagogy, kterou mladý 
Mahler navštěvoval, dnes vyrůstá 
Park Gustav Mahlera, který bude 
otevřen příští rok u příležitosti 150 
výročí jeho narození. 

Gustav Mahler:
narozen 7.  7.  1860  v  Kalištích 
u Humpolce
zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni 

 V říjnu roku 1860 se Gustav Ma-
hler přistěhoval s rodiči do Jihlavy, 
v letech 1869 - 1875 řádný student 
jihlavského gymnázia, 1875 - 1877 
zde studuje jako privatista, 12. 
září 1877 maturita a 1875 - 1878 
je zároveň posluchačem vídeňské 
konzervatoře. V letech 1870 - 1883 
několik veřejných vystoupení v 

Jihlavě, do roku 1889 návštěvy u 
rodičů. Až do své smrti měl v Jihlavě 
domovské právo. 

Za svého života byl ceněn 
především jako dirigent, který do 
symfonického orchestru přinesl 
mnoho nových prvků. Působil v Bad 
Hall (1880), Lublani (1881 - 1882), 
Olomouci (1883), Kasselu (1883-
1885), Praze (1885 - 1886), Lipsku 
(1886 - 1888), Budapešti (1888 - 
1891), Hamburku (1891 - 1897) 
a Vídni (1897 - 1907, umělecký 
ředitel Dvorní opery), 1907 - 1911 
pohostinsky v newyorské Metropo-
litní opeře, současně vedl tamní Fil-
harmonickou společnost. 

 Je považován za posledního velké-
ho symfonika 19. století, který 
zároveň otevřel nástup moderně. Je-
ho díla měla silný vliv především na 
tvorbu Schönbergova okruhu. V 60. 
letech 20. století byl znovu objeven 
jako významný symfonik a písňový 
skladatel pozdního romantismu. 
Jeho hudba fascinuje propojením 
různých žánrových prvků lidové a 
užitkové hudby s velkou symfonic-
kou formou a hlubokým duchovním 
nábojem. 

 Složil 10 symfonií (symfonie č. 
10 nedokončena) kantátu Žalobná 
píseň, písňové cykly Písně potul-
ného tovaryše, Chlapcův kouzelný 
roh, Písně o mrtvých dětech a Píseň 
o Zemi, která bývá řazena mezi sym-
fonie. 

 Gustav Mahler dnes patří k 
nejčastěji hraným skladatelům, jeho 
symfonie znějí na všech světových 
pódiích. Naplňují se tak jeho vlas-
tní prorocká slova: „Má doba teprve 
přijde!“ 

 Sám Mahler několikrát 
připomenul, že jeho hudba je odra-
zem životních prožitků a hude-
bních dojmů z mládí prožitého 
na Vysočině. Jihlava se ke svému 
nejvýznamnějšímu  krajanovi  hrdě  
hlásí.                                                        -lm-

Gustav Mahler je čestným
občanem Jihlavy - in memoriam
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 Výlov rybníka Borovinka se má stát 
společenskou událostí.

 V sobotu 3. října v 8 hodin ráno 
začne výlov, na místě si budete moci 
dát smaženého kapra a pstruha, nebo 
si koupit živé ryby, nebudou chybět 
teplé i chlazené, alko i nealko nápoje, 
k tomu živá hudba a další doprovod-
ný program. Předpokládaný konec 
akce je mezi 12. a 13. hodinou podle 
průběhu výlovu a zájmu veřejnosti. 

 Výlov provede Moravský rybářský 
svaz - podle odhadu rybářů nelze v 
rybníku určeném ke sportovnímu 
rybolovu čekat velké množství ryb, 
možná se ale najdou „zapomenuté“ 
kousky. Rovněž ryby, které budou na 
místě ke konzumaci nebo k zakoupe-
ní živé, nebudou přímo z rybníka, na 
místo je dopraví prodejce. 

 „Přímo k rybníku Borovinka je zákaz 
vjezdu motorových vozidel, doporučuje-
me na místo přijít pěšky, nechat vozidlo 
na parkovištích např. při ulici Roma-
na Havelky (výlet na výlov rybníka lze 
spojit se sobotními nákupy a naopak),“ 
řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek 
Tulis.  

 Výlov bude předcházet odbahnění 
rybníka a opravám hráze, které pro-
běhnou v zimních měsících, koncem 
února 2010 už rybáři chtějí rybník 
opět napouštět, aby byl připraven pro 
další sezónu. 

 Jihlava během zimy upraví celkem 

Výlov Borovinky 
společenskou událostí

 Ve velké gotické síni jihlavské his-
torické radnice vystoupil koncertní 
sbor mladých z Heidenheimu Junger 
Kammerchor Ostwürtt emberg. 

 Koncert v Jihlavě měl dvě části, 
které vedli Wilfried Lang a Th omas 
Baur. Zazněla díla od autorů Hein-
richa Schütze, Felixe Mendelssoh-
na-Bartholdyho nebo Heinricha 
Kaminského,“ upřesnil tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis.

 Sbor byl založen v roce 2005 a jeho 
sídlo je při Zemském úřadě v part-
nerském městě Heidenheim. Sbor 
se skládá z mladých lidí ve věku 15 - 
27 let, kteří se věnují zpěvu a schází 
se dvakrát ročně ke zkouškám, po 
kterých následují koncerty v regionu 
nebo v zahraničí.

 Sbor se věnuje a-capella programům 
se světskou i duchovní tematikou, 
ve svém repertoáru má hudbu všech 
epoch. Za svou činnost byl nedávno 
vyznamenán cenou Trude-Eipperle-
Rieger. Od svého založení měl sbor 
již 16 koncertů, jedním z vrcholů 
koncertní činnosti bylo vystoupení 
ve Frauenkirche v Drážďanech v roce 
2008. 

 „Návštěva sboru z partnerského 
města Heidenheim je jednou z dalších 
aktivit v rozvoji vztahů mezi městy 
Jihlava a Heidenheim,“ řekl Tulis.  
Členové sboru byli přijati primátorem 
města Jihlavy Jaroslavem Vymazalem 
a náměstkem primátora Josefem Ko-
detem a poté si prohlédli historické 
prostory radnice.                                 -lm-

Heidenheimští koncertovali v Jihlavě

KONCERTNÍ sbor mladých z Heidenheimu  Junger Kammerchor Ostwürtt em-
berg se představil jihlavské veřejnosti.                                               Foto: archiv NJR

 Třídicí linka pro zpracování dru-
hotných surovin v Hruškových Dvo-
rech se začala stavět. 

 Koncem srpna obdržela společ-
nost ASMJ s.r.o., jejímž spoluvlast-
níkem je společnost Služby města 
Jihlavy (SMJ), stavební povolení na 
výstavbu třídicí linky v průmyslové 
zóně Jihlava - Hruškové Dvory. 

 „Okamžitě po tomto datu se rozběh-
ly stavební práce tak, aby bylo možné 
třídicí linku zprovoznit na počátku ro-
ku 2010. Celkové náklady na výstavbu 
a vybavení technologiemi dosáhnou cca 
38 milionů Kč bez DPH. Bude zde za-
městnáno zhruba 28 pracovníků,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

 Nová třídicí linka bude určena ke 
zpracování druhotných surovin. Ka-
pacita zařízení umožní zpracování 
nejméně 10 000 tun papíru a plastů 
ročně. Linka je společným projek-
tem fi rmy .A.S.A. a SMJ. Obě spo-
lečnosti se pro tento účel spojily do 

Výstavba nové třídicí linky
nově založeného podniku ASMJ, na 
jehož základním kapitálu 10 miliónů 
korun mají SMJ podíl 49 % a .A.S.A. 
51 %.

 „Koncepce třídicí linky bude řešit ak-
tuální potřeby zpracování druhotných 
surovin v regionu,“ řekl Málek. Pod-
le jeho slov umožní lepší fi nanční 
zhodnocení druhotných surovin, ale 
především povede k vytvoření nut-
ných kapacitních rezerv pro očeká-
vaný narůst množství odpadů suro-
vin v dalších letech.

 „Díky celému společnému projektu 
získáme vlastní koncové zařízení na 
zpracování tříděného odpadu a nebu-
deme muset vozit plasty do jiných měst 
na třídicí linky (např. Třebíč). Dále 
nebude závislost na externích zpraco-
vatelích a věříme, že se situace na trhu 
druhotných surovin zlepší a najdeme 
garantovaný odbyt separovaného od-
padu i u zpracovatelů v zahraničí,“ do-
plnil informaci Martin Málek.     -lm-

V PROSTORU Hruškových Dvorů vznikne do konce roku 2010 třídicí linka 
druhotných odpadů.                                                                             Foto: archiv SMJ 

 Žáci 8. a 9. tříd základních škol v Jihlavě mohou soutěžit výtvarnými prace-
mi na téma „Totalita, zlo a násilí očima náctiletých“.

 Magistrát města  v souvislosti s 20. výročím pádu totality v České republice 
vyhlásil tuto soutěž pod záštitou náměstkyně Jihlavy Ireny Wagnerové a od-
boru školství, kultury a tělovýchovy magistrátu (OŠKT) a Projektu Zdravé 
město a MA21.

 „Výtvarné práce na téma „Totalita, zlo a násilí“ zpracované libovolnou techni-
kou ve formátu A3 budou vyhodnoceny začátkem listopadu 2009  za účasti vede-
ní města,“ řekl vedoucí OŠKT Tomáš Koukal.

 O výsledcích soutěže, způsobu a času vyhodnocení budou soutěžící s před-
stihem informováni. Žáci vyhodnocených  prací  obdrží MP3 přehrávače, 
USB fl ash disky a optické myši.                                                                                -lm-

Probíhá výtvarná soutěž 
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

tři rybníky - Borovinku, Maškův ryb-
ník a rybník Za prádelnou. Město na 
jejich revitalizaci získalo dotaci minis-
terstva životního prostředí s projek-
tem „Zvyšování retenční schopnosti 
krajiny“. 

 Řídící výbor Operačního Programu 
Životní Prostředí žádosti s celkový-
mi náklady 11.775.218 Kč vyhověl, 
a Jihlava tak získá dotaci 10.260.463 
Kč, město doplatí ze svého rozpočtu 
1.514.755 Kč. Rybníky se budou od-
bahňovat, zpevní se hráze, zřídí čepy 
„požeráky“, bezpečnostní přelivy a 
výpustná zařízení.                              -lm-

 Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují Vodní ráj v Jihlavě, uzavřely 
jeho krytou část. 

 „Důvodem uzavření je pravidelná odstávka, během které bude provedeno vy-
puštění a vyčištění bazénových van. Také se budou čistit akumulační jímky, pro-
běhne údržba čerpadel, regenerace pískových fi ltrů, nátěry, malby a opravy, které 
nelze zajistit za běžného provozu,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

 Hlavní rekonstrukcí ale bude oprava podlahy a obkladů v dámských a pán-
ských sprchách. Dále oprava dlažby a obkladů sprchy u sauny. Také se prove-
de výměna dveří u pánských a dámských toalet v kryté části Vodního ráje u 
sprch. 

Všechny tyto práce vyjdou zhruba na 300.000,- Kč.
 Pokud budou probíhat veškeré opravy bez problémů, i pro veřejnost bude 

zahájen provoz opět od pátku 2. 10. 2009.                                                            -lm-

Uzavření kryté části Vodního ráje
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 Jihlava začne  stavět další dětská 
hřiště. Letos vznikne pět hřišť Na 
Skalce, v ulicích Demlova, Slavíčkova, 
Na Stoupách a v části města Helenín, 
termín dokončení všech hřišť je 
konec listopadu. Město tak naváže na 
aktivitu, kterou započalo v loňském 
roce, a chce v ní pokračovat i v roce 
2010. 

 Celkové náklady dosáhnou 3,8 
milionu korun, největší hřiště v ceně 
1,2 milionu Kč bude v lokalitě Na 
Skalce. Projekt výstavby dětských 
hřišť je v Jihlavě rozdělen do tří etap. 

 „Loni jsme stavbu šesti hřišť za pět 
milionů korun plně hradili z pokladny 
města. Letošních pět hřišť postavíme s 
přispěním Evropské unie, také dalších 
šest hřišť v roce 2010 chceme postavit z 
evropských zdrojů. Čerpat můžeme až 
92,5 procenta uznatelných nákladů,“ 
uvedl k fi nancování I. náměstek 
primátora Radek Vovsík.  

 „Snažíme se nová hřiště stavět 

Jihlava postaví další dětská hřiště

DALŠÍ dětská hřiště budou brzy k dispozici nejmenším obyvatelům Jihlavy.
Foto: archiv NJR

 Jihlava pravidelně uvolňuje peníze 
ze svého ekologického fondu na 
údržbu a zlepšování životního 
prostředí ve městě. Radní naposledy 
schvalovali 390 tisíc na odstranění 
černých skládek, prořezání stromů a 
na nové výsadby. 

 Město uklízí skoro 
600 černých skládek 

za půl roku
  Čtyřicet tisíc korun dala městská 

rada na úklid dvanácti černých sk-
ládek v okolí města v lokalitách 
Pančava, Popice, Hosov, Zborná, 
Pávov, Bedřichov a Henčov. „Lidé 
mohou odpady dovážet a odevzdávat 
zdarma na sběrný dvůr, není důvod s 
nimi jezdit za město,“ komentovala 
poněkud nesmyslné vyvážení od-
padu do přírody náměstkyně primá-
tora pro oblast životního prostředí 
Irena Wagnerová.

  „Od začátku roku 2009 do července 
evidujeme 575 černých skládek, zejmé-
na vznikají v kontejnerových stáních. 
Úklid těchto menších skládek za uve-
dené období stál 110 tisíc korun. Je 
to podobné jako v minulých letech, 
černých skládek nepřibývá, ale ani neu-
bývá, stoupají ale náklady na jejich 
odstraňování,“ uvedla Renáta Hav-
línová z odboru životního prostředí 
magistrátu.

 Bezpečnější klenba
větví nad hlavami 

cestujících 
 Dalších 100 tisíc korun Jihlava 

uvolnila na bezpečnostní řezy v ko-
runách jasanů na Tyršově ulici ve-
doucí k autobusovému nádraží. 
„Tyršova ulice je velmi fr ekventovaná, 
prochází zde tisíce lidí denně, máme 
zájem, aby zde byly stromy v pořádku,“ 
poznamenal k rozhodnutí rady 
primátor Jaroslav Vymazal.  Ošetření 
stromů doporučuje i odborné hod-
nocení, které má úřad k dispozici. 
Zásah v korunách stromů proběhne 
ještě letos.

Město nechá uklidit černé skládky
Výpis z usnesení 

69. schůze rady města

 Arboretum 
u Staré plovárny

 Další uvolněnou částkou je 150 
tisíc korun na provedení sadových 
úprav pod hrází Staré plovárny, kde 
vznikne „malé arboretum“. Budou 
zde zastoupeny domácí listnaté 
dřeviny, druhové zastoupení bude 
odpovídat tzv. javorové řadě - ja-
vor, lípa, jasan, jilm, dub a druhům 
lužních lesů - vrby, olše, topoly. Sázet 
se bude postupně letos a příští rok 
podle počasí, resp. vegetačního ob-
dobí a také podle dostupnosti jed-
notlivých dřevin na trhu.

 Trvalky 
k morovému sloupu

Sto tisíc korun schválili radní na 
vysázení trvalkového společenstva do 
podrostu lip okolo morového sloupu 
na Masarykově náměstí.                   -lm-

ČERNÉ SKLÁDKY v lesích a na polích kolem Jihlavy stojí daňové poplatníky 
nemalé peníze.                                                                                       Foto: archiv NJR

rovnoměrně po celém městě včetně 
příměstských částí. Při volbě míst 
můžeme využívat také informace 
o zastoupení jednotlivých věkových 
skupin, tedy zda v okolí hřiště žijí rodiny 
s malými dětmi,“ upřesnil k výběru 
míst pro výstavbu nových hřišť 
primátor Jaroslav Vymazal. 

 Kromě tohoto projektu v Jihlavě 
vznikají, nebo už jsou v provozu 
další tři dětská hřiště, a to v části 
Havaj poblíž Ústředního hřbitova, 
u Hellerova rybníka v sídlišti Na 
Dolině a v příměstské části Zborná. 
Na pořádek na stávajících hřištích 
dohlížejí za symbolickou odměnu 
správci. Kromě stavby nových hřišť 
radnice pokračuje v údržbě více než 
stovky starších malých hřišť. Několik 
desítek jich bylo v uplynulých pěti 
letech zrušeno z důvodů špatného 
technického stavu nebo na základě 
podnětů veřejnosti.                           -lm-
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené zně-
ní usnesení Zastupitelstva měs-
ta Jihlavy s omezeným rozsahem 
zpřístupňovaných osobních údajů 
– ozn. xxx).

Usnesení č. 388/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o provedených rozpočto-

vých opatřeních schválených Radou 
města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 389/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o plnění rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy k 31.7.2009.

Usnesení č. 390/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové i výdajové části o 

přijaté dotace
na projekt Park Gustava Mahlera 

ve výši 5.481.743,35 Kč
na projekt Rozšíření sítě cyk-

listických stezek v Jihlavě ve výši 
2.884.940,20 Kč

na projekt Obnova kulturního dě-
dictví v Jihlavě ve výši 224.164,- Kč

na projekt Energeticky úsporné 
projekty - sociální zařízení ve výši 
10.923.500,70 Kč

a
převod částky 19.513.000,- Kč do 

Fondu kofi nancování evropských 
projektů

Usnesení č. 391/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu tř. 6 Kapitálové výdaje - odbor 
rozvoje města dle zdůvodnění:

akce Přepojení kanalizace ul. Na 
Kopci 1,2,3 - 500 tis. Kč

akce Konečná zastávka č. 5 MHD 
ul. Znojemská + 500 tis. Kč

Usnesení č. 392/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - 

přesuny v rámci schváleného rozpoč-
tu na Projekty - dotační tituly (odbor 
rozvoje města) dle zdůvodnění:

Zvyšování retenční schopnosti kra-
jiny - rybníky - 13.000 tis. Kč

Zvyšování retenční schopnosti kra-
jiny - rybník Borovinka +  7.800 tis. 
Kč

Zvyšování retenční schopnosti kra-
jiny - Maškův rybník +  2.600 tis. Kč

Zvyšování retenční schopnosti kra-
jiny - rybník Za prádelnou  
+  2.600 tis. Kč

Aktualizace a zpracování PD - EU  
- 502 tis. Kč

Snížení energetické náročnosti 
školských zařízení, ZŠ Rošického  a

 ZŠ Nad Plovárnou +     183 tis. Kč
Energeticky úsporné projekty - ZŠ 

Jarní, ZŠ Kollárova, MŠ Mozaika
 (objekt Erbenova) +      319 tis. Kč

Byty v areálu Modety u ZOO nebudou
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 9. 2009

Obnova kulturního dědictví (kos-
tel sv. Kříže) +   1.200 tis. Kč

Park nad tunelem -    1.200 tis. Kč
Projektové dokumentace na rok 

2010 -         620 tis. Kč
Revitalizace sídlišť na území města 

Jihlavy - Královský vršek +        300 
tis. Kč

Regenerace veřejných prostran-
ství v části města Jihlavy - Pávov +        
120 tis. Kč

Regenerace veřejných prostran-
ství v části města Jihlavy - Pístov +        
200 tis. Kč

Areál pro sportovní a volnočaso-
vé aktivity u Hellerova rybníka -      
2.500 tis. Kč

a snížení
tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Ekologického fondu -      2.500 tis. 
Kč

Usnesení č. 393/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor roz-
voje města)

snížení
• akce Komunikace levý břeh Jih-

lávky - 250 tis. Kč
• akce Bezbariérové trasy - 300 tis. 

Kč
• akce Cyklostezka Havlíčkova - 

Helenínská - 200 tis. Kč
zvýšení
• Projekty - dotační tituly
   akce Parkovací dům - výkupy po-

zemků + 750 tis. Kč
   (majetkový odbor)

Usnesení č. 394/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s e   z a v a z u j e
zahrnout do rozpočtu na rok 2010 

částku 10.500 tis. Kč na akci Rekon-
strukce objektu Vrchlického 16, Jih-
lava.

Usnesení č. 395/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci schváleného roz-
počtu:

snížení výdajové části rozpočtu:
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva - 

647 tis. Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu
tř. 5 Běžné výdaje
     § 3111 Předškolní zařízení
MŠ Demlova - neinvestiční příspě-

vek + 200 tis. Kč
     § 3113 Základní školy
ZŠ Havlíčkova - neinvestiční pří-

spěvek + 141 tis. Kč
ZŠ Kollárova - neinvestiční příspě-

vek + 110 tis. Kč
ZŠ E. Rošického - neinvestiční pří-

spěvek + 100 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
ZŠ Demlova - investiční příspěvek  

+  96 tis. Kč

Usnesení č. 396/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření

přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru školství kultury a tělo-
výchovy:

snížení výdajové části rozpočtu o 
částku 1.083 tis. Kč:

tř. 5 Běžné výdaje celkově o 1.047 
tis. Kč, z toho:

§ 3111 Předškolní zařízení
Opravy a udržování - 1.017 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
Opravy a udržování  - 30 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje celkově o 36 

tis. Kč, z toho:
akce ZŠ Seifertova - lapák tuku  - 

36 tis. Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu o 

částku 1.083 tis. Kč:
tř. 5 Běžné výdaje celkově o 1.010 

tis. Kč, z toho:
§ 3111 Předškolní zařízení
MŠ Mozaika - neinvestiční příspě-

vek +  150 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
ZŠ Nad Plovárnou - neinvestiční 

příspěvek +   170 tis. Kč
ZŠ Demlova - neinvestiční příspě-

vek +     90 tis. Kč
ZŠ T. G. Masaryka - neinvestiční 

příspěvek +   150 tis. Kč
ZŠ O. Březiny - neinvestiční příspě-

vek +     49 tis. Kč
ZŠ Jungmannova - neinvestiční pří-

spěvek +   240 tis. Kč
ZŠ Havlíčkova - neinvestiční pří-

spěvek +     27 tis. Kč
§ 3114 Základní speciální školy
ZŠ speciální - neinvestiční příspě-

vek  +    74 tis. Kč
§ 3314 Činnosti knihovnické
Městská knihovna - neinvestiční 

příspěvek  +    60 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje celkově o 73 

tis. Kč, z toho:
§ 3113 Základní školy
ZŠ Kollárova - investiční příspěvek 

  +    73 tis. Kč

Usnesení č. 397/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
převod v rámci schváleného roz-

počtu:
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřej-

nou zeleň - mobiliář veřejné zeleně 
- 550 tis. Kč

odbor životního prostředí
§ 2212 Silnice - správa a údržba + 

550 tis. Kč
odbor dopravy

Usnesení č. 398/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení neinvestičního příspěvku
Domov pro seniory Jihlava - Les-

nov - 1.500 tis. Kč
zvýšení neinvestičního příspěvku
Denní a týdenní stacionář Jihlava + 

1.500 tis. Kč

Usnesení č. 399/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesuny v rámci schváleného roz-

počtu odboru informatiky
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
výpočetní technika (odbor infor-

matiky) + 10 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
výpočetní technika (odbor infor-

matiky) - 150 tis. Kč
Tř. 6 Kapitálové výdaje
nákup interaktivní tabule pro ZŠ 

Kollárova + 70 tis. Kč
nákup interaktivní tabule pro MŠ 

Mozaika + 70 tis. Kč

Usnesení č. 400/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce VO Hruškové Dvory 300 tis. 

Kč
odbor dopravy
tř. 8 Financování
zapojení prostředků z Fondu pro 

podporu aktivit ve stanovených ob-
lastech města 

Jihlavy 300 tis. Kč

Usnesení č. 401/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu
tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3635 Územní plánování + 137 

tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Územní plán + 137 tis. Kč

Usnesení č. 402/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení rezervy § 2212 Silnice ve 

výši 300 tis. Kč a zvýšení tř. 5 Běž-
né výdaje, § 2212 Silnice - správa a 
údržba (odbor dopravy) + 300 tis. 
Kč.

Usnesení č. 403/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení rezervy ve výši 1.100 tis. Kč 

a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje akce 
Územně analytické podklady (ÚÚP) 
o 1.100 tis. Kč

Usnesení č. 404/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení výdajové části rozpočtu
tř. 5 Běžné výdaje celkově o částku 

24.399 tis. Kč, z toho:
správní odbor celkem 99 tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy 24 

tis. Kč
§ 2141 Vnitřní obchod 15 tis. Kč
§ 3399 Záležitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků 60 tis. Kč
Odbor školství, kultury a tělový-

chovy 1.040 tis. Kč
§ 3111 Předškolní zařízení - opravy 

390 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury - provoz-

ní výdaje 500 tis. Kč
§ 3419 Tělovýchovná činnost - do-

tace 150 tis. Kč
Odbor dopravy 5.500 tis. Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací - jmenovité akce 
5.500 tis. Kč

(Pokračování na str. 22)
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(Pokračování ze str. 21)

Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví 137 tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy 107 
tis. Kč

§ 4349 Ostatní sociální péče - pro-
vozní výdaje 30 tis. Kč

Kancelář primátora 490 tis. Kč
§ 6112 Zastupitelstva obcí - pro-

vozní výdaje 190 tis. Kč
§ 2143 Cestovní ruch 225 tis. Kč
§ 3699 Záležitosti bydlení, komu-

nálních služeb a územního rozvoje - 
projekt Zdravé město 45 tis. Kč

§ 3349 Záležitosti sdělovacích 
prostředků 30 tis. Kč

Odbor životního prostředí
§ 6171 Činnost místní správy 40 

tis. Kč
§ 3749 Ostatní činnost k ochraně 

přírody 30 tis. Kč
§ 3742 Chráněné části přírody 35 

tis. Kč
§ 3733 Monitoring půdy a pod-

zemní vody 1 tis. Kč
§ 3729 Ostatní nakládání s odpa-

dy 1.230 tis. Kč
§ 3799 Ostatní ekologické záleži-

tosti a programy 9 tis. Kč
§ 3792 Ekologická výchova a 

osvěta 200 tis. Kč
§ 2322 Prevence znečišťování vo-

dy 7 tis. Kč
Majetkový odbor 651 tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy 18 

tis. Kč
§ 3639 Komunální služby a územ-

ní rozvoj 633 tis. Kč
Kancelář tajemníka 800 tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy 800 

tis. Kč
Tajemník 482 tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy 322 

tis. Kč
§ 5512 Požární ochrana - dobro-

volná část 60 tis. Kč
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 100 

tis. Kč
Ekonomický odbor 1.554 tis. Kč
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva 

1.554 tis. Kč
Úřad územního plánování 60 tis. 

Kč
§ 6171 Činnost místní správy 25 

tis. Kč
§ 3635 Územní plánování 35 tis. 

Kč
Odbor rozvoje města 100 tis. Kč
§ 3636 Územní rozvoj 50 tis. Kč
§ 2115 Úspora energie a obnovi-

telné zdroje 50 tis. Kč
Odbor správy realit 6.875 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury 700 tis. 

Kč
§ 3612 Bytové hospodářství 5.000 

tis. Kč
§ 3633 Výstavba a údržba míst-

ních inženýrských sítí 80 tis. Kč
§ 3421 Využití volného času dětí a 

mládeže 250 tis. Kč
§ 3639 Komunální služby a územ-

ní rozvoj - opravy laviček 250 tis. 
Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majet-
ku města 500 tis. Kč

§ 2321 Odvodnění a čištění od-
padních vod a nakládání s kaly 95 
tis. Kč

Městská policie 314 tis. Kč
§ 1014 Zvláštní veterinární péče - 

provozní výdaje útulku 94 tis. Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořá-

Byty v areálu Modety u ZOO nebudou
dek - provozní výdaje 220 tis. Kč

Odbor informatiky 745 tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy 605 

tis. Kč
§ 3113 Základní školy 135 tis. Kč
§ 3111 Předškolní zařízení 5 tis. 

Kč
Tajemník - mzdové prostředky 

4.000 tis. Kč
§ 1014 Zvláštní veterinární péče 

40 tis. Kč
§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení 

93 tis. Kč
§ 6171 Činnost místní správy 

3.665 tis. Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořá-

dek 202 tis. Kč
zvýšení příjmové části rozpočtu
tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3634 Lokální zásobování teplem 

7.000 tis. Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřej-

nou zeleň 2.000 tis. Kč
tř. 3 Kapitálové příjmy
§ 3613 Nebytové hospodářství 

7.000 tis. Kč
snížení příjmové části rozpočtu
tř. 1 Daňové příjmy
Pol. 1121 Daň z příjmů právnic-

kých osob 30.000 tis. Kč
Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 

10.399 tis. Kč.

Usnesení č. 405/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodář-

ské činnosti města dle přílohy č.j. 
EO/3009/2009 s účinností od 
1.9.2009  a

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
snížení výdajů (tř. 5 Běžné výdaje) 

o částku 7.156 tis. Kč, z toho:
§ 3412 Sportovní zařízení v ma-

jetku města (odbor správy realit) o 
částku 2.046 tis. Kč

§ 3612 Bytové hospodářství (od-
bor správy realit) o částku 4.126 tis. 
Kč, z toho:

- správa realit 171 tis. Kč
- realitní kanceláře 2.455 tis. Kč
- jmenovitá akce 1.500 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury (odbor 

správy realit) 181 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury - dotace 

a příspěvky (OŠKT) 227 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury - mzdo-

vé prostředky 200 tis. Kč
§ 3613 Nebytové hospodářství 

(odbor správy realit) 15 tis. Kč
§ 3699 Záležitosti bydlení, komu-

nálních služeb a územního rozvoje 
(odbor správy realit) 361 tis. Kč

a
zvýšení výdajů (tř. 5 Běžné výda-

je) o částku 1.302 tis. Kč
§ 6409 Ostatní činnosti - vyúčto-

vání za rok 2008 celkem 302 tis. Kč
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva 

900 tis. Kč
§ 5212 Ochrana obyvatelstva 100 

tis. Kč
a
snížení přechodné fi nanční výpo-

moci o částku 5.854 tis. Kč na část-
ku 4.316 tis. Kč z hospodářské čin-
nosti do rozpočtu města.

Usnesení č. 406/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření

zvýšení příjmové i výdajové části 
o 5.000 tis. Kč

tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 by-
tové hospodářství

tř. 5 Běžné výdaje, § 3612 Bytové 
hospodářství - privatizace (odbor 
správy realit)

Usnesení č. 407/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí penále ve výši 1 569,70 

Kč Svazu postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s. okresní výbor 
Jihlava, U Cihelny 2, Jihlava dle žá-
dosti č.j. EO/2641/2009.

Usnesení č. 408/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí části odvodu ve výši 4 

240,- Kč a penále ve výši 2 322,70 
Kč Psychiatrické léčebně Jihlava, 
Brněnská 54, 586 26 Jihlava dle žá-
dosti č.j. EO/2912/2009.

Usnesení č. 409/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
občanskému sdružení Sdružení 

Děti Slunce ČR, Jarní 15, 586 05 
Jihlava dle žádosti č.j. P/1087/2009 
prominutí odvodu neoprávněně 
použité částky ve výši 25 000 Kč do 
rozpočtu města.

Usnesení č. 410/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nančních dotací:
Hospicové hnutí-Vysočina, o.s. 

20.000 Kč
Žďárská 610, Nové Město na Mo-

ravě 
pro
Středisko hospicové péče Jihlava
Žižkova 89, Jihlava
- na náklady na provoz služebních 

vozů střediska na rok 2009 
Sdružení Romů a národnostních 

menšin v ČR, o.s. 35.000 Kč
se sídlem Masarykovo nám. 34, 

Jihlava
Masarykovo náměstí 34, Jihlava
- na zakoupení počítače a tiskárny, 

na kancelářské potřeby, telefon a in-
ternet

Usnesení č. 411/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu části usnesení č. 246/09-

ZM dle zdůvodnění.

Usnesení č. 412/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy

1. Základní škole Jihlava, Seiferto-
va 5 ve výši 53 129 Kč

2. Základní škole Jihlava, Nad Plo-
várnou 5 ve výši 32 827 Kč

3. Základní škole Jihlava, Kolláro-
va 30 ve výši 20 720 Kč

Usnesení č. 413/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů v celkové výši 518 
064 Kč žadatelům

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  6 300 Kč

Xxxxxxxxxxxxxxx  1 425 Kč
Společenství vlastníků jednotek 

obytného domu
 Štefánikovo nám. 1974/1, Jihlava 

100 000 Kč
Společenství vlastníků jednotek 

pro dům
 Fritzova č.p. 2522 v Jihlavě 44 

800 Kč
Xxxxxxxxxxxxxxx 11 000 Kč
PROfi  Jihlava spol. s r.o., Pod Pří-

kopem 6, Jihlava   3 750 Kč
Xxxxxxxxxxxxxx 15 500 Kč
PAROLA spol. s r.o., Čajkovského 

35, Jihlava 100 000 Kč
Xxxxxxxxxxxxxx 13 521 Kč
Společenství vlastníků pro dům 

Malátova č.p. 1959, Jihlava 74 100 
Kč

Stanislav Fiala, Jitka Fialová, Úleh-
lova 3, Jihlava   9 900 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   1 755 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   2 145 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   1 560 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  3 510 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  390 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  3 510 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  6 435 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava  4 680 Kč

Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Na Sádkách 5342/1, Jihla-
va   488 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 33 735 Kč

Xxxxxxxxxxxxx 19 500 Kč
Xxxxxxxxxxxxxx 25 350 Kč
Xxxxxxxxxxxxxx 34 710 Kč
a
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnu-

tí dotace s výše uvedenými žadateli 
pod č.j. ORM/1562/2009 - OR-
M/1586/2009.

Usnesení č. 414/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů žadatelům:
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
a
u k l á d á
Odboru rozvoje města vyrozumět 

o této skutečnosti žadatele.

Usnesení č. 415/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení dle Mechanismu pro vytvo-
ření a použití účelových prostředků 
z „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Jihlavy“ v celkové výši 1 865 
000 Kč žadatelům:

xxxxxxxxxxx  500 000 Kč
xxxxxxxxxxx  500 000 Kč
xxxxxxxxxxx  45 000 Kč
Společenství vlastníků jedno-

tek obytného domu, Mahlerova 
1956/3, Jihlava 720 000 Kč

Xxxxxxxxxx 100 000 Kč
(Pokračování na str. 23)
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Usnesení č. 416/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o půjčce č. 8/09 ze dne 21. 4. 2009 
dle přílohy č.j. ORM/1627/2009.

Usnesení č. 417/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Zvyšování 

retenční schopnosti krajiny, Jihla-
va - rybník Pod vsí“ do výzvy Ope-
račního programu Životní prostře-
dí (OPŽP), Prioritní osa 6 - oblast 
podpory 6.4. - Optimalizace vodní-
ho režimu v krajině 

a
z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování projek-

tu „Zvyšování retenční schopnosti 
krajiny, Jihlava - rybník Pod vsí“ a za-
jištění jeho fi nančního krytí ve výši 
celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 418/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s předložením žádosti „Zvyšování 

retenční schopnosti krajiny, Jihlava - 
rybník Luční“ do výzvy Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP), 
Prioritní osa 6 - oblast podpory 6.4. - 
Optimalizace vodního režimu v kra-
jině

a
z a v a z u j e   s e 
k zajištění spolufi nancování projek-

tu „Zvyšování retenční schopnosti 
krajiny, Jihlava - rybník Luční“ a za-
jištění jeho fi nančního krytí ve výši 
celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 419/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu statutu Fondu fi nancování 

a obnovy vodovodů a kanalizací dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 420/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí záruky ve výši 36 

mil. Kč k závazku vyplývajícího ze 
Smlouvy o úvěru č. 14697/09/LCD 
uzavřeného mezi Českou spořitel-
nou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 
00 Praha 4 a dobrovolným svazkem 
obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - 
Raabs, Masarykovo náměstí 97, 586 
01 Jihlava

a
s ch v a l u j e
Smlouvu o úpravě vzájemných 

vztahů mezi ručitelem a bankou dle 
přílohy č.j. EO/3277/2009.

Usnesení č. 421/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu termínu plnění usnesení č. 

540/08-ZM dle zdůvodnění.
Provede: EO
Termín: 2009-11-03

Usnesení č. 422/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí věcného daru (370 ks 

stravenek Gastro Pass v celkové hod-

Byty v areálu Modety u ZOO nebudou

notě 22 200,- Kč) Středisku křesťan-
ské pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 
Jihlava dle zdůvodnění.

Usnesení č. 426/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
záměr zřídit příspěvkovou organi-

zaci Dům dětí a mládeže Jihlava
n e b e r e   n a   v ě d o m í   a   n e a 

k c e p t u j e
orientační harmonogram postupu 

převodu zřizovatelských funkcí Do-
mu dětí a mládeže Jihlava dle přílohy 
č.j. OŠKT/722/2009.

Usnesení č. 427/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2009, kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 1/2007, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů, dle 
přílohy č.j. KT/2780/2009.

Usnesení č. 527/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budou-

cí darovací smlouvě, kterou se in-
vestoři - uvedeni v příloze č.j. 
OSR/1822/2009 zavazují uzavřít 
darovací smlouvu na nemovitý ma-
jetek - prodloužení splaškové kanali-
zace na pozemku p.č. 222/1, 288/23 
a 288/106 v k.ú. Ant.Důl a prodlou-
žení vodovodního řadu na pozemku 
p.č. 288/23 a 288/106 v k.ú. Ant. 
Důl pro 4 RD.

Usnesení č. 528/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budou-

cí darovací smlouvě, kterou se in-
vestor - fi rma TECES s.r.o, Žižkova 
4627/131, 586 01 Jihlava, zastoupe-
ná jednatelem xxxx zavazuje uzavřít 
darovací smlouvu na nemovitý ma-
jetek - prodloužení vodovodního řa-
du pro veřejnou potřebu k napojení 
novostavby fi rmy TECES na pozem-
ku p.č. 62/1, 65/14 41/2 v k.ú. Bed-
řichov, obec Jihlava.

Usnesení č. 529/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

uzavření Darovací smlouvy na vo-
dovodní řad pro veřejnou potřebu 
dle přílohy č.j. OSR/1757/2009 v 
hodnotě 949.200 Kč

a
s ch v a l u j e
následné uzavření Smlouvy o vkla-

du majetku do hospodaření svazku 
obcí dle přílohy č.j. OSR/1758/2009 
v hodnotě 949.200 Kč.

Usnesení č. 530/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedené-

ho v příloze č.j. OSR/1883/2009 
do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko v celkové výši 
4,435.161,- Kč.

Usnesení č. 531/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedeného v 

příloze č.j. OSR/1765/2009 do hos-
podaření Svazu vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko v hodnotě 995.284,78 
Kč stanovené znaleckým posudkem 
ceny.

Usnesení č. 532/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o vkladu majetku do hospodaření 
evidované pod č. 579/OSR/06 uza-
vřené dne 30. 5. 2006 dle přílohy č.j. 
OSR/1761/2009 

a
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedené-

ho v příloze č.j. OSR/1762/2009 
do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko v celkové výši 
594.187,- Kč.

Usnesení č. 533/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e  
čestné občanství města Jihlavy (in 

memoriam) Gustavu Mahlerovi, 
světoznámému dirigentovi a hudeb-
nímu skladateli, za celoživotní skla-
datelskou činnost, částečně inspiro-
vanou dětstvím a mládím prožitým 
v Jihlavě.

Provede: SPaT
Termín: 2009-10-31

Usnesení č. 534/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
přihlášení statutárního města Jih-

lavy do celosvětového hnutí za mír a 
jaderné odzbrojení STAROSTOVÉ 
ZA MÍR.

Usnesení č. 535/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace, které se týkají změn při-

pravovaných Ministerstvem vnitra 
ČR v projektu výstavby Technolo-
gických center (TC) obcí s rozšíře-
nou působností (ORP).

Usnesení č. 536/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u Svazu posti-
žených civilizačními chorobami v 
ČR, o.s. základní organizace Jihla-
va, U Cihelny 2, Jihlava dle přílohy 
KP/98/2009, IČ 64529410

a
u k l á d á 
Svazu postižených civilizační-

mi chorobami v ČR, o.s. základní 
organizace Jihlava (dále jen “ZO 
SPCCH”), U Cihelny 2 Jihlava dle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odvod neoprávněně použité částky 
ve výši 3.104 Kč do rozpočtu města 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 
promile denně z neoprávněně použi-
tých prostředků ve lhůtě do 15. 10. 
2009.

Usnesení č. 537/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnosprávní 

kontroly na místě u Sdružení výtvar-
ných umělců Vysočiny, o.s., Havlíč-
kova 111, 586 01 Jihlava dle přílohy 
č.j. KP/98/2009, IČ 00546321.

Usnesení č. 538/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u občanského 
sdružení Sportovní klub Jihlava se 
sídlem Okružní 4628/2, PSČ 586 01 
Jihlava dle přílohy č.j. KP/172/2009

a
u k l á d á 
Sportovnímu klubu Jihlava, Okruž-

ní 4628/2, PSČ 586 01 Jihlava dle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, odvod 
neoprávněně použité částky ve výši 
35.366 Kč do rozpočtu města s po-
vinností zaplatit penále ve výši 1 pro-
mile denně z neoprávněně použitých 
a zadržených prostředků ve lhůtě do 
15. 10. 2009.

Usnesení č. 539/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u občanského 
sdružení INSTITUT DOKUMEN-
TÁRNÍHO FILMU, Školská 12, 110 
00 Praha 1, IČ 26549867 dle přílohy 
KP/189/2009

(Pokračování na str. 24)

ZA NĚKOLIK minut začne zasedání městského zastupitelstva. 
Foto: Lubomír Maštera
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a
u k l á d á
občanskému sdružení INSTITUT 

DOKUMENTÁRNÍHO FILMU 
(dále jen “IDF”), Školská 12, 110 00 
Praha 1 dle § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, odvod neoprávněně 
použité částky ve výši 10.458 Kč do 
rozpočtu města s povinností zaplatit 
penále ve výši 1 promile denně z ne-
oprávněně použitých prostředků ve 
lhůtě do 15. 10. 2009.

Usnesení č. 540/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u obchodní 
společnosti SLUŽBY MĚSTA JIH-
LAVY s.r.o., Havlíčkova 218/64, 586 
01 Jihlava, IČ 60727772 dle přílohy 
KP/252/2009.

Usnesení č. 541/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o vývoji situace ohledně 

vystoupení statutárního města Jihla-
vy z dobrovolného svazku “Svaz vo-
dovodů a kanalizací Jihlavsko”.

Ing. Jaroslav Vymazal,
primátor města

Mgr. Radek Vovsík,
náměstek primátora

Byty v areálu...

 V novém školním roce 2009/2010 
nastoupilo do jihlavských základních 
škol 4.106 žáků, což je o 73 méně než 
v minulém roce. 492 dětí přišlo do 
školy poprvé, to je o 52 prvňáků více 
než loni. Nejvíce prvňáčků nastoupi-
lo do ZŠ E. Rošického - 84 dětí, po 
72 dětech nastoupilo do prvních tříd 
ve školách na Seifertově a Demlově 
ulici.
 Do mateřských škol bylo na školní 

rok 2009/2010 přijato 423 dětí. MŠ 
Mozaika Jihlava sdružuje 17 ma-

teřských škol s celkovou kapacitou 
1.169 míst, dalších 130 míst je kapa-
cita Mateřské školy a Speciálně peda-
gogického centra v Demlově ulici. 
 Letní prázdniny využily některé 

školy k opravám. ZŠ O. Březiny vy-
měnila podlahové krytiny a vnitřní 
dveře ve školní jídelně, náklady jsou 
cca 1,4 milionu korun. V ZŠ Seifer-
tova je vybudovaný nový lapač tuků a 
opravena zásobovací rampa školní jí-
delny, celkové náklady jsou 2 miliony 
korun. ZŠ Havlíčkova vyměnila část 

oken a vchodových dveří - 1,9 milio-
nu korun. 
 V ZŠ Nad Plovárnou vznikly ná-

kladem 1,5 milionu korun dvě nové 
třídy mateřské školy s kapacitou 50 
míst. V MŠ Antonínův Důl je opra-
vena střecha hospodářské budovy 
za necelý jeden milion korun. V MŠ 
Demlova se bude ještě do konce září 
za 1,4 milionu opravovat plot kolem 
areálu školy, v dětských jeslích jsou 
vyměněna okna a dveře v prvním 
podlaží za necelý milion korun.  -lm-

Do ZŠ v Jihlavě nastoupilo 4 106 žáků

Cestovatel, fotograf a spisovatel Le-
oš Šimánek opět navštíví v rámci 
svého turné Vysočinou Jihlavu a v ži-
vém diashow představí své cestování 
Ruskem.
 „První fotoaparát mi koupil otec. 

Jmenoval se Pionýr a na něm jsem se 
učil základy,“ říká cestovatel. Nyní 
používá Leicu a je tomu prý tak pro 
možnost fotografovat po delší dobu 
na cestách a v místech, kdy by neby-
lo možné dobíjet baterie digitálu.
 Výběr fotografi í pro svoji diashow 

vybírá sám a speciální technikou sní-
mání dokáže svoje statické snímky 
rozpohybovat.
„Dosud jsem neuvažoval o samostatné 

fotografi cké výstavě, ale je možné, že i 
něco takového v budoucnu podniknu,“ 
svěřil se Šimánek.
Termín jeho diashow je 18. října v 

kině Sokol od 15 a 19 hodin.      -lm-  

Leoš Šimánek 
představí 

live-diashow

 Jihlava má možnost v říjnu zažít po druhém ročníku mi-
strovských dirigentských kurzů Gustava Mahlera 2009, 
pořádaných Komorní fi lharmonií Vysočina 1. -  6. října, 
další opravdu mimořádnou kulturní událost - GALA-
KONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ na podporu Par-
ku Gustava Mahlera. 
 Obě akce oslavují génia Gustava Mahlera, hudebního 

skladatele a dirigenta, úzce spjatého s Jihlavou. Galakoncert 
pořádá občanské sdružení Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera v Jihlavě s podporou města Jihlava. Toto 
občanské sdružení získává od dárců fi nanční prostředky na 
realizaci sochy Gustava Mahlera. 
 Galakoncertem chce sdružení vyjádřit poděkování všem 

dárcům a přispět k propagaci myšlenky vybudování důstoj-
ného místa k umístění chybějící sochy Gustava Mahlera 
v Jihlavě. Představitelům Společenství se podařilo oslovit 
a získat pro galakoncert,  i přes její velké pracovní vytížení 
po celém světě, velkou ctitelku a propagátorku díla Gustava 
Mahlera, hvězdu světových operních domů Gabrielu Be-
ňačkovou. 
 Jihlava má tak možnost vidět vystoupení světově uznáva-

né osobnosti,  která se rozhodla podpořit svým uměním 
dobrou věc. Velkorysost paní Beňačkové je tak velká, že na 
galakoncertě vystoupí bez nároku na honorář. 
 Na galakoncertě, který se uskuteční 14. 10. 2009 od 19 

hod.  v Horáckém divadle v Jihlavě, zazní mimo jiné árie 
B. Smetany (Prodaná nevěsta), A. Dvořáka (Rusalka), G. 
Pucciniho (Manon Lescaut, La Bohema, Gianni Schicchi), 
G. Verdiho (Othello). Spoluúčinkuje a pěvkyni doprovodí 
Komorní fi lharmonie Vysočina za řízení Jiřího Jakeše. Ne-
nechte si ujít tuto jedinečnou kulturní událost letošního 
podzimu v Jihlavě. 

Sopranistka Gabriela Beňačková se narodila 25. 
března 1947. Bratislavská rodačka působila od roku 
1974 jako sólistka Vídeňské státní opery a Metropo-

litní opery v New Yorku. Na svém repertoáru má pře-
devším hlavní role operních autorů - Smetany, Dvo-
řáka, Janáčka, Čajkovského, Prokofj eva a Pucciniho. 
 Se svým neopakovatelným hlasem slavila velké úspěchy 
v Londýnské opeře Covent Garden, v Curychu, Kolíně 
nad Rýnem, Stutt gartu, Salzburgu, Japonsku, Moskvě, 
San Franciscu nebo Los Angeles. 
 Jejími operními partnery byli Plácido Domingo, Luciano 

Pavarott i, Peter Dvorský, Ben Hapner, Denis O LNeill...
Pravidelně účinkuje i v koncertním vokálně-symfonickém 
repertoáru (Dvořák, Janáček, Mahler). Natočila množství 
úspěšných operních kompletů. Umělkyně stála u zrodu 
myšlenky obnovy Mahlerova rodného domu v Kalištích a 
přispěla na tuto akci velkým fi nančním obnosem. Za svou 
práci získala mnoho ocenění. 
 Je držitelkou pařížské Ceny Arthura Toscaniniho, zlaté 

medaile Giuseppe Verdiho, nositelkou rakouského a ba-
vorského čestného titulu Kammersängerin... Dne 28. října 
2008 jí prezident ČR Václav Klaus udělil Státní vyzname-
nání za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Stále patří 
mezi prvních 10 nejúspěšnějších pěvkyň světa.                -lm-

Galakoncert Gabriely Beňačkové

 Celková návštěvnost venkovní části 
Vodního ráje v sezóně 2009 (květen 
- září) byla 55 059 osob. Průměr-
ná návštěvnost na den tak byla 902 
osob.
 Venkovní část měla celkem sto pro-

vozních dnů, z toho 39 dnů bylo za-
vřeno pro nepřízeň počasí. Největ-
ší návštěva byla 30. 7. - 3037 osob. 
Nejmenší návštěva byla 13. 6. - 1 
osoba.
 „Byla to průměrná sezóna pro ven-

kovní areál Vodního ráje v Jihlavě. Pro 
srovnání v loňské sezóně navštívilo ven-
kovní areál za stejné období 47 241 
osob (2007 - 54 957 návštěvníků),“ 
řekl tiskový mluvčí Služeb města Jih-
lavy (SMJ) Martin Málek. Podle je-
ho slov zatím nejhorší sezóna byla v 
roce 2005, kdy branami venkovního 
areálu prošlo pouze 45 798 osob. 
 Pro návštěvníky bylo připraveno 

několik novinek na letošní sezónu.  
První novinkou byl AQUAZOR-

BING - běh spojený s koulením a 
válením ve velké nafukovací kouli po 
hladině vody. „Výhodou je, že se tato 
atrakce dá provozovat za každého po-
časí,“ uvedl Málek.
 Druhou novinkou byl CURLING 

NA KOBERCI – hra, jak ji známe z 
ledové plochy, ovšem hraná na spe-
ciálním koberci. Další novinkou byl 
nově napojený závlahový systém pří-
mo z řeky Jihlavy (předtím pitná vo-
da z vod. řadu). 
 „Tato novinka nám zlepšila efektiv-

nost a ekonomiku zavlažování trav-
natých ploch určených zejména ke 
slunění. K těmto novinkám jsme dále 
nabízeli stále atrakce jak ve vodě, tak i 
na suchu, které jsou k dispozici ve ven-
kovní části areálu Vodního ráje v Jihla-
vě,“ doplnil Málek.
 Hrubá tržba ze vstupného krytá + 

venkovní část  (červen - září) 2009 
činila 7 304 903,- Kč. V roce 2008 to 
bylo 6 137 470,- Kč.

 Souběžně se uzavřela také krytá 
část Vodního ráje. Hlavní prací bě-
hem odstávky bude výměna dlažby 
a obkladů v dámských a pánských 
sprchách. „Pokud nenastanou nějaké 
vážnější komplikace při opravách, tak 
by krytá část měla být pro návštěvníky 
k dispozici od 2. 10. 2009,“ řekl Má-
lek. Návštěvnost kryté části Vodního 
ráje od 1. 5. do 31. 8. 2009 byla 62 
195 osob.
 Od zahájení provozu Vodního rá-

je v červenci 2001 do konce srpna 
2009 navštívilo venkovní areál 557 
845 osob. Krytý areál, který byl ote-
vřen od října 2001 do konce srpna 
2008, zatím navštívilo 1 084 704 
osob. Celkem tedy do obou částí are-
álu už přišlo 1 642 549 návštěvníků.
 Pro zajímavost ještě uvádíme čísla v 

kryté části Vodního ráje za léto:  
 2006 - 48 462 návštěvníků
 2007 - 54 957 návštěvníků
 2008 -  57 369 návštěvníků.      -lm-

55 tisíc návštěvníků na Vodním ráji
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 Vedení města Jihlavy schválilo vyhlášení tří výzev 
na dotace do kultury pro rok 2010. Níže uvádíme 
zkrácené znění výzev, jejich plné znění najdete na 
webových stránkách města.

1. VÝZVA

1) Název projektu:  

REPREZENTACE MĚSTA
pro období 1. 1. - 31. 12. 2010

2) Popis a rozsah projektu:
Cílem tohoto grantu je podpora jednotlivců, kul-

turních souborů, sdružení a spolků se sídlem na 
území města Jihlavy, které v daném období realizují 
cestu a významně reprezentují jihlavskou kulturní 
scénu, a tedy i samotné město Jihlavu, v zahraničí a 
na území České republiky.

Finanční podpora je určena pouze na náklady 
spojené s dopravou, a to pouze na každého jednot-
livce či skupinu osob, které se prokazatelně účastní 
vystoupení a účast na zahraniční cestě je nezbytná. 

3) Příjemci fi nanční podpory (dále Příjemce):
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající po-

skytující služby v oblasti kultury.

4) Rozdělení lokalit možných cest do zahrani-
čí:

I.pásmo - země, které sousedí z ČR - Polsko, Ně-
mecko, Rakousko, Slovenská republika a Maďarsko

II.pásmo - ostatní země Evropy
III.pásmo - země mimo Evropu

5) Uznatelné a neuznatelné výdaje:
Z fi nanční podpory mohou být fi nancovány ná-

klady na dopravu jakýmkoliv dopravním prostřed-
kem, na které žadatel doloží doklady o cestě (jíz-
denka, letenka, řádně vyplněný cestovní příkaz, 
faktura za použitý hromadný dopravní prostředek 
apod.). 

Nelze uplatňovat pouze náklady za pohonné 
hmoty!!!

Ostatní náklady spojené s cestou nebudou fi nan-
covány !!!

Do nákladů nelze zahrnout daň z přidané hodno-
ty /platí pro plátce DPH/.

Uplatňované náklady musejí jednoznačně souvi-
set s předloženým projektem a musejí být nezbytné 
pro jeho zajištění. Poskytnuté fi nanční prostředky 
musí být příjemcem podpory využívány hospodár-
ně a efektivně. 

6) Podíl příjemce podpory:
Žadatel podává žádost do max. výše 50% celko-

vých nákladů na dopravu předloženého projektu, a 
to max.:

Při cestě do zahraniční:
1 000,- Kč/osoba 

 při cestě v I. pásmu
3 000,- Kč/osoba 

    při cestě ve II. pásmu
5 000,- Kč/osoba  

   při cestě ve III. pásmu

Při cestě na území České republiky: 500,- Kč/
osoba

7) Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt lze předložit pouze na cestu, která pro-

běhne od 1. 1. do 31. 12. 2010.

8) Kritéria pro posouzení projektů: 
A/ Význam pro reprezentaci města. 
B/ Výsledky činnosti žádajícího subjektu. 

2. VÝZVA

1) Název projektu:  

GUSTAV MAHLER  A JIHLAVA
pro období 1. 1. - 31. 12. 2010

2) Popis a rozsah projektu:
Cílem grantu je vybudovat a pevně svázat jednu z 

kulturních tváří města s dílem a osobností Gustava 
Mahlera, vyprovokovat v kulturní obci nové výji-
mečné projekty a vize související s mahlerovskou 
tématikou (pozn. 150. výročí narození hudebního 
skladatele).

Město se chce tímto způsobem profi lovat a využít 
těchto akcí a aktivit k vlastní prezentaci a propagaci 
v regionální, celostátní a mezinárodní úrovni, proto 
bude dlouhodobě podporovat akce a aktivity spo-
jené s mahlerovskou tématikou konané ve městě 
Jihlavě, např.:

- výjimečné kulturní události nejrůznějším způso-
bem vztažené k tvorbě a osobě Gustava Mahlera

- hudební festivaly nejrůznějších žánrů a forem, 
koncerty a koncertní cykly, cross-žánrové akce 
apod.   

- vzdělávací přednášky a hudební vzdělávací pro-
gramy, zaměřené jak pro žáky a studenty jihlav-
ských škol, tak pro nejširší veřejnost.

Dále chce město podporovat např.:
- reprezentativní, ediční a publikační činnost ma-

jící obsahovou vazbu k dané tématice (knihy, bro-
žury, drobné tiskoviny, kalendáře aj.)

- podpora výroby propagačních předmětů (suve-
nýrů) a dalších výrobků spojených se jménem Gus-
tava Mahlera a Jihlavy

- podpora všech ostatních aktivit souvisejících s 
osobností Mahlera s cílem zviditelnění města Jih-
lavy (v oblasti cestovního ruchu, kultury, obchodu 
apod.) a za účelem pestré celoroční kulturní nabíd-
ky regionálního, celostátního i mezinárodního vý-
znamu.

3) Příjemci fi nanční podpory (dále Příjemce):
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající po-

skytující služby v oblasti kultury.

4) Podpora se poskytuje pouze na neinvestiční 
náklady související s realizací projektu. Je poskyto-
vána účelově, podmínky pro čerpání a forma vyúč-
tování jsou součástí „Smlouvy o poskytnutí fi nanč-
ní podpory“.

 
5) Uznatelné a neuznatelné náklady:

Z fi nanční podpory nelze hradit náklady projek-
tu:

o občerstvení (rauty) a dary (s výjimkou nákupu 
drobných cen např. do soutěží atd., avšak v max. 
hodnotě 200 Kč za kus),

o pořízení jakéhokoliv dlouhodobého hmotné-
ho i nehmotného majetku včetně drobného a jeho 
technického zhodnocení a oprav,

• mzdové náklady Příjemce, 
• cestovní náklady Příjemce, 
• náklady na telefon, internet, fax.

Do celkových nákladů na projekt (předpoklá-
daných i skutečných) nelze zahrnout:

- investiční náklady
- daň z přidané hodnoty /platí pro plátce DPH/

Uplatňované náklady musejí jednoznačně souvi-
set s předloženým projektem a musejí být nezbytné 
pro jeho zajištění. Poskytnuté fi nanční prostředky 
musí být Příjemcem podpory využívány hospodár-
ně a efektivně v souladu s účely, na které byly po-
skytnuty. Podpora není určena za účelem realiza-
ce zisku. Je nezbytné předkládat celkový rozpočet 
projektu, nikoli pouze vybrané náklady, na které 
žadatel požaduje podporu. Žádostem, které nebu-
dou podloženy celkovým rozpočtem, ze kterého je 
možné posoudit ztrátovost projektu, nebude vyho-
věno. 

Rozpočet musí být vždy vyrovnaný (náklady (vý-

daje) - výnosy (příjmy) - požadovaná podpora = 0).

6) Podíl Příjemce:
V případě, že jde o projekt:
* se vstupným či jinou formou placené účasti ve-

řejnosti, žádá žadatel o podporu maximálně do 
výše 70 % celkových nákladů projektu, přičemž 
zbývající náklady zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupného, členských pří-
spěvků či vlastních zdrojů, 

* se vstupem zdarma, žádá žadatel o podporu ma-
ximálně do výše 90 % celkových nákladů projektu, 
přičemž zbývající náklady zajistí z jiných grantů, 
dotací, sponzorských příspěvků, členských příspěv-
ků či vlastních zdrojů,

* se vstupem zdarma, žádá žadatel v ojedinělých 
případech o podporu v maximální výši 100 % cel-
kových nákladů, avšak v žádosti musí být jasně de-
fi novaný důvod pokrytí celkových nákladů, 

* se vstupným, jehož celý výtěžek bude použit 
na dobročinné či charitativní účely, žádá žadatel o 
podporu v maximální výši 100 % celkových nákla-
dů a v žádosti podrobně zdůvodní, případně i přílo-
hami doloží danou situaci. V žádosti musí být jasně 
defi novaný příjemce dobročinného výtěžku (musí 
se jednat o příjemce zabývající se specifi ckými či 
ohroženými skupinami obyvatelstva). 

3. VÝZVA

1) Název projektu:

JEDNOLETÝ PROJEKT
pro období  

1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

2) Popis a rozsah projektu:
Cílem projektu je zajistit v roce 2010 co nejpest-

řejší kulturní nabídku určenou nejrůznějším skupi-
nám obyvatel města Jihlavy. Důraz bude kladen na 
to, aby byly v Jihlavě podpořeny kulturní akce, akti-
vity a činnost s nimi související, v těchto oblastech 
a kategoriích:

Performing Arts /Živé, reprodukované umění/
Hudba - klasická
Hudba - ostatní
Hudba - vzdělávací koncerty
Divadlo - místní
Divadlo - hostující
Divadlo - dětská představení
Tanec
Happening
Výstava
Vzdělávací pořady
Vizuální umění 
Film
Výtvarné umění
Literatura
Akce, aktivity, publikační činnost
Kulturní dědictví 
Městské slavnosti a jiné akce a aktivity (folklor)

Porovnávány budou pouze projekty spolu souvi-
sející, spadající do jednotlivých kategorií. Z toho-
to důvodu je třeba rozdělit ty žádosti, které v sobě 
slučují více kategorií (například série koncertů a 
divadelních představení), a zažádat na každou část 
zvlášť (zvlášť na koncerty a zvlášť na divadla). V 
případě, že jde o jednu akci, která je složena z akti-
vit spadajících do dvou a více zmíněných kategorií, 
zařadí žadatel projekt do té kategorie, která v pro-
jektu převažuje (například divadelní festival spoje-
ný s koncerty a fi lmovými projekcemi je především 
divadelním festivalem, převládají-li v jeho nabídce 
především jihlavské divadelní soubory, bude za-
řazen do kategorie „divadla-místní“, převládají-li 
hostující, bude zařazen do kategorie „divadla-hos-
tující“). Výjimku tvoří městské slavnosti spojují-
cí v sobě různé kulturní akce, protože ty mají svou 
vlastní kategorii spadající pod kulturní dědictví. 

(Pokračování na str. 26)

Město vyhlásilo tři nové granty
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(Dokončení ze str. 25)

Tento projekt je určen:
- pro podporu činnosti kulturních zájmových 

souborů, kroužků, sdružení se sídlem na území 
města Jihlavy,

- pro podporu kulturních akcí a aktivit organi-
zovaných během stanoveného období ve městě 
Jihlavě - pro podporu ediční a publikační činnosti 
mající obsahovou vazbu k jihlavské historii a pří-
tomnosti nebo jsou-li autory občané města Jihlavy.

Není možné žádat pouze na zájmovou činnost, ta 
musí být vždy spojena s veřejně prezentovanými 
výstupy (koncerty, představení apod.) konanými 
ve městě Jihlavě.

Lze žádat na uspořádání kulturní či společenské 
akce konané ve městě Jihlavě tj. na výstupy.

Činností se rozumí celoroční, ale i jednorázová 
činnost.

Výstupy (akce, aktivity) se rozumí pořádání ak-
cí jednorázových (koncert, představení, výstava) 
i série akcí, např. cykly koncertů, představení, fes-
tivaly, přehlídky; projekty, ve kterých se objevují 
akce zaměřené na různé žánry.

3) Příjemci fi nanční podpory (dále Příjem-

ce):
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající 

poskytující služby v oblasti kultury. 

4) Podpora se poskytuje pouze na neinvestič-
ní náklady 

související s realizací projektu. Je poskytována 
účelově, podmínky pro čerpání a forma vyúčto-
vání jsou součástí „Smlouvy o poskytnutí fi nanční 
podpory“.

5) Uznatelné a neuznatelné náklady:

Z fi nanční podpory nelze hradit náklady projek-
tu:

• občerstvení (rauty) a dary (s výjimkou nákupu 
drobných cen např. do soutěží atd., avšak v max. 
hodnotě 200 Kč za kus),

• pořízení jakéhokoliv dlouhodobého hmotné-
ho i nehmotného majetku včetně drobného a je-
ho technického zhodnocení a oprav,

• mzdové náklady Příjemce, 
• cestovní náklady Příjemce,
• náklady na telefon, internet, fax.

Do celkových nákladů na projekt (předpokláda-
ných i skutečných) nelze zahrnout:

- investiční náklady

- daň z přidané hodnoty /platí pro plátce DPH/

Uplatňované náklady musejí jednoznačně souvi-
set s předloženým projektem a musejí být nezbyt-
né pro jeho zajištění. Poskytnuté fi nanční pro-
středky musí být Příjemcem podpory využívány 
hospodárně a efektivně v souladu s účely, na které 
byly poskytnuty. Podpora není určena za účelem 
realizace zisku. Je nezbytné předkládat celkový 
rozpočet projektu, nikoli pouze vybrané náklady, 
na které žadatel požaduje podporu. Žádostem, 
které nebudou podloženy celkovým rozpočtem, 
ze kterého je možné posoudit ztrátovost projektu, 
nebude vyhověno. 

Rozpočet musí být vždy vyrovnaný (náklady 
(výdaje) - výnosy (příjmy) - požadovaná podpora 
= 0).

 Průběžné informace ke zpracování projektů bu-
de poskytovat odbor školství, kultury a tělovýcho-
vy magistrátu, kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Koukal, 
e-mail: tomas.koukal@jihlava-city.cz, 

tel. 567 167 440
Alena Zápotočná, 

e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz , 
tel. 567 167 438

Město vyhlásilo tři nové granty

 Jihlavská zoologická zahra-
da připravuje výstavbu dalších 
pavilonů. Celý projekt nese název 
ZOO pěti kontinentů, radní na 
své poslední schůzi schválili jeho 
zadání a zpracování, hotov by měl 
být do konce srpna 2010. Jihlava 
pak bude žádat o evropské dotace, 
stavba bude po etapách probíhat 
až do roku 2015. „Dotace by měla 
pokrýt 92,5 procenta celkových 
nákladů odhadovaných přibližně na 
110 milionů korun,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.

 První částí je výběh pro žirafy v 
blízkosti nového vchodu do  zoo-
logické zahrady, jeho stavbu připra-
vuje město s podporou fi rmy Sapeli. 

Zvířata z pěti kontinentů 
v nových expozicích ZOO

„Navazovat bude expozice Austrálie 
s klokany, emu, několika druhy aus-
tralských papoušků a dalších ptáků 
typických pro pátý kontinent,“ popsal 
záměr primátor Vymazal.

 Třetí částí bude nová expozice af-
rických primátů. Současná expozice 
opic poblíž nedávno otevřeného 
výběhu pro medvědy patří mezi 
nejstarší v zoologické zahradě a už 
nesplňuje kladené požadavky. „Nový 
pavilon bude postaven mezi výběhem 
pro žirafy a hlavním vchodem do 
ZOO. V závěrečné etapě bude stáva-
jící exotárium přestavěno na novou 
expozici plazů a vznikne nový výběh 
pro hyeny,“ uvedl dále k projektu 
primátor Jihlavy.                            -lm-  Magistrát města  připravil letošní 

druhou celoplošnou deratizaci. 
 Od 30. září do 15. října budou 

pracovníci specializované fi rmy De-
ratex pokládat na určených místech 
návnady na hlodavce. Celoplošná 
deratizace se provádí v kanalizač-
ních sítích, i na volných prostran-
stvích. 

 „Objekty, ve kterých v současné do-
bě není zaznamenán výskyt hlodavců, 
je nutné také ošetřit, protože hlodavci 
vyhnaní z ošetřených míst hledají no-
vá neošetřená teritoria,“ připomněla 
Kateřina Kadlecová z magistrátního 
odboru správy realit, který deratiza-
ci zajišťuje. 

 „Aby byla deratizace úspěšná, je 
nezbytné, aby proběhla současně v ce-
lém městě včetně soukromých objektů. 
Proto vyzýváme ke spolupráci jak ve-
řejnost, tak organizace. Pokud někdo 
ví o výskytu potkanů nebo jejich nor, 
může nás informovat,“ doplnila Ka-
teřina Kadlecová. 

 Odbor můžete kontaktovat osob-
ní návštěvou pracoviště na Čajkov-
ského ulici, telefonicky na čísle 567 
167 306, nebo e-mailem na adrese 
katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 
Ročně za celoplošný zásah jihlavská 
radnice zaplatí asi 300 tisíc korun.

 Účinné provedení akce vyžaduje 
od veřejnosti provedení preventiv-
ních opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám 

- uklízet odpadky do uzavíratel-
ných nádob

- udržovat pořádek, uklízet nepo-
třebný materiál uvnitř i mimo bu-
dovy

- pokud by byl zjištěn v objektu 
zvýšený výskyt hlodavců a nebude 
provedena speciální ochranná de-
ratizace, kterou je povinna ve své 
provozovně podle potřeby zajistit 
každá fyzická osoba, vystavuje se 
postihu dle zákona č.258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví. 

 Podle tohoto zákona o ochraně 
veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů dle § 57 
musí běžnou ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci povinně pro-
vádět každá osoba, a to jako součást 
čištění a běžných technologických a 
pracovních postupů. 

 Kontrolu dodržování tohoto zá-
kona vykonává Krajská hygienická 
stanice  ve spolupráci s magistrátem 
města Jihlavy.                                 -lm-

Jihlava letos podruhé 
provede deratizaci

JIHLAVSKÝM potkanům, doufejme, nastávají zlé časy. Blíží se další deratizace 
města.                                                                                                      Foto: archiv NJR

 Poněkud ve stínu minulého Jih-
lavského havíření 2009 proběhly v 
Jihlavě oslavy Dne evropského dě-
dictví, ale i ty byly velmi kvalitně 
připraveny. 

 Pro návštěvníky památek všech 
věkových kategorií byla připrave-
na nejméně jedna přednáška v kaž-
dém přístupném historickém ob-
jektu.

 Dětem byl určen pohádkový cyk-
lus na parkáně u brány Matky Boží 
a projížďky kočárem po staré Jihla-
vě.

 Senioři ocenili přehlídku decho-
vých hudeb Pozdrav z Čech a Mo-
ravy na jihlavském Masarykově 
náměstí, která byla oživena dvěma 
vstupy mažoretek.

 Atraktivní výstavu Picasso v Jih-
lavě v Domě Gustava Mahlera na-
vštívilo cca 200 jihlavských i  mi-
mojihlavských zájemců.

 V předvečer Dne otevřených 

Památky navštívilo 5 tisíc
zájemců o historii

dveří památek byl v gotické síni 
jihlavské radnice uveden koncert 
Mladého komorního pěveckého 
sboru z partnerského města Hei-
denheimu. 

 Dny evropského dědictví 2009 
slavnostně zakončila koncertem 
Komorní filharmonie Vysočina.

 Celkový počet návštěvníků pa-
mátek: 4626.

 Počet doprovodných akcí: 27.
 Počet návštěvníků  doprovodných 

akcí: 2295.
 Primátor města Jaroslav Vymazal 

vyslovil poděkování všem, kteří se 
podíleli na zajištění Dne otevře-
ných dveří památek – soukromým 
majitelům, církvím, příspěvkovým 
organizacím i jednotlivcům. Rov-
něž poděkoval za organizaci pro-
hlídek v otevřených objektech, or-
ganizátorům kulturního programu 
na náměstí i parkáně u brány Mat-
ky Boží.                                          -lm-
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Fotbalisté FCV v září „honili“ skóre
JIHLAVA - Fotbalistům FC Vyso-
čina stoupla v měsíci září forma. Ze 
čtyř utkání vytěžili sedm bodů, po-
sunuli se v tabulce na pátou příčku, 
ale hlavně rozstříleli Karvinou a Vik-
torii Žižkov. 

Pět ran do klobouku
V 6. kole zavítali svěřenci kouče 

Luboše Urbana do Ústí nad Labem, 
tedy na půdu překvapivého lídra 
soutěže. Podle očekávání neuspě-
li, domů odjížděli s porážkou 1:0. 
Hned vzápětí si ale fanoušky udob-
řili vysokou domácí výhrou 5:3 nad 
Karvinou.

A byl to zápas jako řemen. Po se-
dmadvaceti minutách vedla Jihla-
va 4:0 (Veselý, Krutý, Tecl, Vydra), 
jenomže poločasový náskok (4:1) 
málem prohospodařila. Hosté po 
přestávce snížili na 4:3, ovšem pět 
minut před koncem proměnil kapi-
tán FCV Kadlec penaltu a srazil je 
defi nitivně do kolen.

„Ze čtyř střel na bránu v první půli 
jsme dali čtyři góly. Byli jsme nesku-
tečně produktivní,“ nestačil se divit 
lodivod Urban. To zdaleka netušil, 
co předvedou hráči v dalším kole v 
Praze.

Viktoria Žižkov, jejíž lavičce šéfuje 
renomovaný stratég Vlastimil Petr-
žela, patřila před sezonou k hlavním 
adeptům postupu. Jenomže exprvo-
ligový celek v začátku ligy zaspal a 
ze špatného snu se neprobudil ani v 
duelu s Vysočinou, která byla znovu 
neuvěřitelně produktivní a zvítězila 

1:5 (Šisler, Veselý, Caha, Tecl, Vyd-
ra). Do brány jí spadlo prakticky vše,  
do čeho kopla.

„Pomohl nám brzký vedoucí gól ze 
druhé minuty. Náročným presingem 
jsme dělali soupeři problémy, hráči pl-

nili naše pokyny. Po brance na dva nu-
la jsme utkání kontrolovali. Domácí 
byli zmrazení,“ podotkl Urban.

Jihlavané chtěli potvrdit střeleckou 
formu i proti Opavě. Bohužel, pro-
ti jedné z nejlepších obran soutěže 
uhráli v domácím prostředí jen bez-
brankovou remízu. Nepomohla jim 
ani přesilová hra, jíž měli k dispozi-
ci v závěrečných devíti minutách po 
protivníkově vyloučení.

„Soupeře jsme přestříleli devatenáct 
ku sedmi, ale gól jsme nedali. Je to o tr-
pělivosti, dobývání soupeře a otevření 
ho jedním gólem. Finální fázi jsme ne-
řešili dobře, byla zbrklá. Když nedáte 
branku, nemůžete vyhrát. Remíza je 
spravedlivá, ale netěší mě,“ glosoval 
průběh střetnutí Luboš Urban.

Posily dorazily
Čtvrtým kolem počínaje konečně 

dorazilo do jihlavské kabiny něko-
lik posil, po kterých Luboš Urban 
nahlas volal. Jako prvního ulovilo 
vedení středopolaře Jiřího Šislera z 
Bohemians 1905. Po něm následo-
val příchod záložníka Jiřího Grubera 
z Českých Budějovic, který loni pů-
sobil v polském prvoligovém celku 
Odra Wodzidlaw.

Pevnější základy dostala také de-
fenzivní linie, do níž zapadli navrá-
tilec a odchovanec Jihlavy Robert 
Caha s příbramským urostlým sto-
perem Janem Pencem. Šišler, Gruber 
a Penc jsou v FCV na hostování. Do 
„sbírky“ chybí už jenom šikovný gó-
lový útočník.                                    -cio-

ÚTOČNÍK FC Vysočina Stanislav Tecl (ve žlutém) se výrazně podílel na kano-
nádě v zápasech s Karvinou a Viktorií Žižkov. Oběma soupeřům vstřelil branku.

Foto: Michal Boček

Dukla Jihlava začala novou sezonu 
se střídavými výsledky doma i venku

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali 12. zá-
ří další, v pořadí již desátou, sezonu ve druhé nej-
vyšší hokejové soutěži.

K úvodnímu duelu přijel na Horácký zimní sta-
dion tradiční soupeř - Horácká Slavia Třebíč. Do-
mácí hráče uklidnil rychlý gól Juraje Minčáka ve 
2. minutě, a když v polovině první třetiny přidal 
druhou branku další Slovák v jihlavském dresu - 
Takáč, šla Dukla na přestávku s dvougólovým ná-
skokem.

Ve druhé části nejprve Třebíč zdramatizovala zá-
pas gólem Hrbáčka, ale Dukla postupně navyšo-
vala skóre až do stavu 6:1 ve 44. minutě. Do kon-
ce zápasu přidaly oba týmy po jednom gólu, takže 
konečné skóre derby vyznělo jednoznačně pro 
domácí - 7:2.

Ke druhému zápasu vyjeli svěřenci trenéra Jose-
fa Augusty 16. září do Hradce Králové. Na stadi-
onu, odkud se body často nevozí, sehrála Dukla 
dobrý zápas. Díky velmi dobrému výkonu gólma-
na Milana Řehoře a slušné střelecké potenci útoč-
níků odcházeli po šedesáti odehraných minutách 
z ledu se vztyčenou hlavou jihlavští hokejisté s ví-
tězstvím - 1:5.

Druhý domácí zápas se v sobotu 19. září Dukle 
nevyvedl. Po jedenadvaceti měsících se na Horác-
kém zimním stadionu představil, po roční anabázi 
ve druhé lize, celek ze Šumperka. Ještě ve 20. mi-
nutě zápasu vedli hosté 0:2, ale gól kapitána Baku-
se sedmnáct vteřin před první sirénou vylepšil 
skóre.

Ve druhé části jihlavští hráči pohodlně třemi tre-
fami otočili skóre a před poslední dvacetiminu-
tovkou nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít 

na ledě k dramatu. Opak byl pravdou. 
Na dvě branky Šumperka ještě stačili 
domácí zareagovat gólem Bakuse, ale 
na dvě další trefy hostů v závěrečné 
desetiminutovce již ne - 5:6.

Následující zápas ve středu 23. září 
odehrála Dukla v Benátkách nad Jize-
rou. Teprve podruhé v historii sehrála 
Dukla duel v Benátkách. Při premiéře 
před více než rokem zvítězili žluto-
červení 3:4, ale v posledním souboji 
na body nedosáhli. Po dvou třetinách 
svítilo na časomíře skóre 2:1 a Jihlav-
ští měli naději na solidní výsledek.

Sedm vteřin po zahájení třetí části 
zvýšili domácí z trestného střílení a 
defi nitivní podobu výsledku stanovil 
gól z 53. minuty - 4: 1.

Napravit dva výsledkově nepove-
dené zápasy měla Dukla možnost 
v 5. kole, kdy se v sobotu 26. září na 
jihlavském ledě představili havířovští 
Panteři. Hosté šli zase rychle do ve-
dení ve 2. minutě, ale to bylo z jejich 
strany na dlouhé minuty vše. Otěže 
zápasu pevně třímala Dukla a ve dru-
hé části si vypracovala dvoubrankový 
náskok.

Když na začátku třetí třetiny zvýšil 
Bakus na 4:1, mohlo se na HZS slavit. 
Hosté sice za dvě minuty po Bakuso-
vě gólu snížili, ale domácí již žádné 
drama nepovolili - 4:2.

Poslední zářijový zápas sehráli hokejisté Dukly 
Jihlava ve středu 30. září po uzávěrce vydání NJR 
ve Vrchlabí.                                                                   -vš-

ÚVODNÍMU ZÁPASU sezony předcházelo loučení s dlouhole-
tým doktorem Dukly Jihlava Milanem Kartůskem, který defi nitivně 
u hokejového týmu skončil.                            Foto: Vladimír Šťastný
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do 8. 10.
VÁCLAV HEJNA - ZE SBÍRKY 
GALERIE ZLATÁ HUSA 
V PRA ZE
Reprezentativní přehlídka tvorby člena skupiny 

Sedm v říjnu Václava Hejny (1914 - 1985), oso-
bitého malíře, jenž výrazným autorským rukopi-
sem a dramatickými sociálními tématy vyjádřil 
atmosféru válečné doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo nám. 24

do 16. 10. 
FILIP HOLUB: KRA JINA 
CENTRÁLNÍHO KA VKA ZU
Výstava fotografi í.
Eurocentrum Jihlava, budova Muzea Vysoči-

ny Jihlava, Masarykovo nám. 55 .

Horácký fotoklub Jihlava vystavuje vítězné 
fotografi e letošního ročníku fotosoutěže pro 
amatéry Fotografi cká Jihlava 2009 v prostoru 
prodejny DCOMP  Na Dolině.                        -lm-

Fotografi cká Jihlava
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VELKÁ SCÉNA 

2. 10. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
bonus
Ovdovělá milionářka cestuje po 

celém světě a jeho nejluxusnějších 
hotelích se svým manželem, synem, 
dvěma masožravými květinami a 
dravou rybou.  Celý ten groteskní 
průvod má jedinou drobnou, leč 
šokující, vadu, kterou vám ovšem 
neprozradíme, abyste nepřišli o po-
těšení z nečekaného rozuzlení zá-
pletky této roztomilé, ale ne bezzu-
bé frašky 

3. 10. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií odehrávající se v Efe-
su je virtuózní situační fraškou, v 
níž hlavní postavy dvojníků rozpou-
tají kolotoč zaměněných identit, 
v němž nikdo neví, kdo je kdo. Je 
zde také rozvinuta úvaha o vztazích 
muže a ženy, o významu jejich lás-
ky, úcty a zamyšlení na vzájemném 
prolínání se jejich bytostí 

5.10. v 10.00
V. Tomšovský: 
Jak se čerti ženili
pohádka mimo předplatné

6.10. v 17.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů

7.10. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
bonus

8.10. v 19.00
Předání nejvyššího ocenění 
kraje Vysočina
ZADÁNO

9.10. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů

10.10. v 19.00
E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
Divadlo pod Palmovkou
 Slavná romantická tragikomedie 

o posledním z rytířů a jeho velké a 
marné lásce k Roxaně se ihned po 
svém prvním pařížském uvedení 
stala obrovskou divadelní událostí. 
Příběh o utajované lásce, cti, sta-
tečnosti a síle i poklescích umění 
nepřestal být vyhledáván diváky 
ani dnes. Pozoruhodná hra se zcela 
mimořádnými hereckými příleži-
tostmi, ve které se působivě prolí-
nají hrdinské, romantické, komické 
i historické roviny, byla v Divadle 
pod Palmovkou nastudována v no-
vém obsazení jako „remake“ úspěš-
né inscenace z roku 2002 

13.10. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů

15.10. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů

17.10. v 19.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu
PREMIÉRA 
Historické drama vychází ze sku-

tečných událostí, ke kterým došlo v 
severoamerickém městečku Salem 
v roce 1692, obývaném komunitou 
puritánů. Hra obnažuje iracionalitu 
vypjatého náboženského fanatismu 
a drží se téměř věrně záznamů po-
řízených při oněch čarodějnických 
procesech 

do 16. 10. 
DESET LET PRO DUŠI
Vystavuje Psychiatrická léčebna 

Jihlava.
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 24. 10. 
CESTA KRA JINOU
Výstava obrazů, grafi ky a objektů 

Jana Tichého.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 27. 10. 
MODRÁ LÁSKA 
Příběh tetování od mumií a lidoje-

dů až po moderního člověka. 
Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

do 30. 10.
Studenti AVU Praha: DRA ZÍ
Studenti ateliéru monumentální 

tvorby J. Příhody: Klára Jirková, Ja-
nek Rous, Anna Hulačová, Viktor 
Takáč, Jana Doležalová se poprvé 
představí v Galerii Půda v Jihlavě. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 1. 
října od 18.00 hodin.

Galerie Půda, Joštova 27

do 31. 10.
DNK - foyer: ČERNÁ A BÍLÁ 
JSOU TAKY BARVY
- obrázky Michaela Junáška Kavár-

nička: KOUZLO ABSTRA KCE - vý-
tvarné práce klientů PL Jihlava

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-
ká léčebna, Brněnská 54

do 31. 10. 
MALEBNOU VYSOČINOU
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava - práce z letního sou-
středění v Hlinném.

Základní umělecká škola, Masary-
kovo nám. 16, Jihlava

do 1. 11. 
POZEMSKÝ ŽIVOT
Petra Pekařová, Petra Randlová.
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2, Jihlava

do 1. 11. 
NITRA 
Soubor prací žáků.
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2, Jihlava

do 7. 11. 
PICASSO V JIHLAVĚ!
Výstava představuje část Picassovy 

tvorby, která byla ovlivněna býčími 
zápasy a minotaury. Jedná se přede-
vším o grafi ky, kresby a dobové re-
produkce plakátů. Výstavu tvoří cel-
kem 56 originálních děl, zapůjčených 
Dr. René Hirnerem, ředitelem Her-
mann Voith Galerie Kunstmuseum z 
partnerského města Heidenheim. 

Výstava se uskutečňuje za fi nanční 
podpory Ministerstva kultury České 
republiky.

7. 10. a 21. 10. 
KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY 
7. 10. a 21. 10. od 16.00 – 17.00 ho-

din.
Pod vedením PhDr. Olgy Uhrové z 

Národní galerie v Praze.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 7. 11.
Miloš HENČ - obrazy
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 15. 11. 
Jihlavský obytný dům 
v proměnách času
výstava o proměnách celé Brněnské 
ulice
Brněnská 10
 
do 31. 12. 
IRENA WAGNEROVÁ 
- OBRA ZY, GRA FIKA , KRESBY, 
KOLÁŽE
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

3. 10. - 7. 11. 
GABRIEL FRA GNER 
- fotografi e
Café Etage, Masarykovo náměstí 39

5. 10. - 16. 10. 
DENNÍ A TÝDENNÍ 
STACIONÁŘ
Výstava prací klientů.
Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo nám. 1

8. 10. - 6. 12. 
KDYŽ JEZDILA „ELINKA “
100 let městské hromadné dopravy 

v Jihlavě 
Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

13. 10. - 18. 10.
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH 
ZNÁMEK „JIHLAVA 2009“
Výstavu pořádá Svaz českých fi la-

telistů, výstavu organizačně zajišťuje 
a  zastupuje jihlavský Klub fi latelistů 
06-40 „Vysočina“.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

 
19. 10. - 30. 10. 
VÝSTAVA SVAZU 
POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

22. 10. - 29. 11. 
BAREVNÉ SLOVÁCKO 
Soubor (mnohdy netradičních) 

fotografi í krajin, přírody a folklóru 
z Horňácka, Moravských Kopanic a 
Dolňácka.

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

24. 10. - 4. 12. 
JI.NA.K V MUZEU
Vernisáž 23. 10. v 18.00, vystoupí 

hudební skupina Zero Number One
Masarykovo nám. 55, Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

19.10. v 19.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu

20.10. v 17.00
J. Patrick: Opala je poklad
mimo předplatné
Tato veselohra je prosycena bouř-

livými nehodami líbezné, nezkrot-
né a typicky vykašpařené Opaly 
Kronkieové, skrze níž autor nasta-
vuje zrcadlo nám všem, abychom si 
uvědomili, jací blázni my smrtelníci 
můžeme být. Akce střídá akci, které 
vyvolávají smích a dobrosrdečnou 
atmosféru 

21.10. v 19.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu

22.10. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů

23.10. v 19:00
Jiří Suchý: Kdyby 1000 klarinetů
mimo předplatné
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v ka-
sárenských prostorách. Jedno z nej-
známějších děl dnes již legendární 
dvojice, které si stále udržuje půvab 
osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit 

24.10. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
bonus

26.10. v 10.00
V. Tomšovský: Jak se čerti ženili
pohádka mimo předplatné
Veselá žertovná muzikálová po-

hádka o rozmazlené princezně Bě-
tě, která dělá velké starosti své mat-
ce, paní králce, a dokonce i čertům 
a čerticím v pekle. A o statečném 
kováři Krákorovi, který se s muzi-
kantem Židlouškem vydá za prin-
ceznou do pekla, aby ji vysvobodil a 
také napravil 

27.10. v 18.00
Slavnostní večer DRZV- Feierli-

cher Abend der NÖLA
ZADÁNO

29.10. v 19.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu

30.10. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů

31.10. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
bonus

MALÁ SCÉNA

14.10. v 19.30
M. Waltari: Čarodějka
Tajemný napínavý příběh ze se-

verských lesů, který slavný fi nský 
autor napsal v době, kdy byli v se-
verských močálech nalezeni první 
„lidé z bažin“ – dokonale mumifi ko-
vaná lidská těla pohřbena z jakýchsi 
náboženských či rituálních důvodů. 
Našlo se i tělo dívky, jejíž srdce bylo 
probodnuto ostrým kůlem. Byla to 
čarodějka? A může se po stovkách 
let vrátit mezi lidi živá?               

Mimo předplatné.
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14. 10.  v 19.00
GALAKONCERT 
VE PROSPĚCH PARKU 
GUSTAVA MAHLERA 
Hvězda koncertu: Gabriela Beňač-

ková. 
Pořádá: Společenství za zřízení po-

mníku Gustava Mahlera v Jihlavě s 
podporou Statutárního města Jihlava.  

Horácké divadlo Jihlava.

17. 10.  v 19.00
KONCERT HUDBY 
BAROKNÍCH MISTRŮ 
17. a 18. stol. pro trubky, 
tympány a varhany 
V podání pěti vynikajících českých 

interpretů, hráčů na trubku, V. Rejl-
ka, profesora AMU v Praze a člena 
orchestru Národního divadla, F. Švej-
kovského a J. Vernera - sólo trubačů 
orchestru Hradní stráže Pražského 
hradu, Karla Fingla - tympánisty Stát-
ní opery Praha a Vladimíra Roubala 
- varhaníka a ředitele chrámové hud-
by Královské kanonie premonstrátů v 
Praze na Strahově. 

V podání posledně jmenovaného 
zazní v rámci koncertu unikátní Stra-
hovská improvizace. Je to improviza-
ce, kterou hrál W. A. Mozart na var-
hany ve strahovské bazilice při svém 
pobytu v Praze. V. Roubal hrál ve stra-
hovské bazilice pro první dámy USA 
při ofi ciálních návštěvách prezidentů 
Spojených států v Praze.

Chrám sv. Ignáce Jihlava.

22. 10. v 18.00
KONCERT STUDENTEK 
KONZERVATOŘE 
PARDUBICE
Sl. Ehlová - klavír, sl. Černá - zpěv, sl. 

Dvořáková - akordeon. 
Hala ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 

16. 

10. 10. ve 20.00
RETROPÁRTY VE STYLU 
60. LET
Všichni si začněte pomalu připra-

vovat kostýmy, paruky, ozdoby, zvo-
náče; jednoduše vše co připomíná 
60. léta. Čeká nás prima večírek. Pro 
nemaskované bude k dispozici vizá-
žista a možná i kadeřník. Vystoupí 
Elvis Presley.  

3. 10.  ve 20.00
MAD SOUNDS
Nko aka Neurokontrol /fr/, Sound-

bomber crew /cz/, Kryze /Krist-off  
& Zett or/ /cz/

hardtek / hardcore / speedcore / 
gabber / breakcore / jungletek.

16. 10. ve 20.00
RCOLA
RCola (Canada), Vargas, Agressor, 

Jahrider, Strawberry
...dnb, jumpup, dubwize.

17. 10. ve 20.00
WARMUP APOKA LYPSA

30. 10. ve 20.00
WENKOW SOUND SYSTÉM
Wenkow Sound System + guests
dnb, jungle, breakbeat

9. 10. ve 20.00
BRUTUS

16. 10.  ve 20.00
WOHNOUT
Předkapela Matahari. 

23. 10. ve 20.00
TLESKA Č
Předkapela Skrznaskrz.

24. 10. ve 20.00
PIO SQUAD

30. 10. ve 20.00
TOTÁLNÍ NASAZENÍ
Předkapela: Deratizéři

13. 10. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XL.
Tarotový šém kabaly. 
Uvede: Abbé de E.

14. 10. v 18.00
KONOPÍ LÉČÍ
Uvede: MUDr. Chmelíková.

20. 10. v 18.00
„DOHODY DUŠE“ 
aneb vjemy, které vás změní
Uvede: Taisha Tauma.

27. 10. v 18.00
ASTRONOMIE EXOPLANETY
Uvede: Miloš Podařil.

3. 10.  v 10.00
POJĎTE S NÁMI 
ZA ZVÍŘÁTKY
Pořad písniček a soutěží s ukázka-

mi živých zvířátek.

JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2009
Oblastní kolo proběhne 14. 11. 

2009 v Music baru Dělnického do-
mu v Jihlavě.

Přihlášky do soutěže je možno za-
sílat na DDM JI do 25. 10. 2009. 

24. 10.  v 9.00
DRA KIÁDA 
16. ročník populární podzimní 

soutěže o nehezčího, nejlépe a nej-
déle létajícího draka s doprovodným 
programem pro děti a jejich rodiče a 
kamarády.

Od 9.00 hodin na letišti Henčov. 

28. 10.  v 8.00
FLORBAL 
- “O POHÁR DDM JI“
Hala SK Jihlava na Okružní ulici 

pod Březinkami. Prezence od 8.00 
do 8.30 hod. Určeno pro amatérská 
družstva chlapců i dívek. Počet hrá-
čů 5+1. Kategorie do 12 let a 13-16.

8. 10. v 19.00
HONZA A FRA NTIŠEK 
NEDVĚDI S KA PELOU
Populární  folkoví písničkáři - bratři 

Jan a František - se po více jak jede-
nácti letech opět spojili, aby mohli z 
jednoho jeviště připomenout poslu-
chačům své nesmrtelné hity - na ka-
meni kámen, Podvod, Frankie dlou-
hán, Růže z papíru, Ptáčata, Valčíček, 
Hlídej lásku, lásko má, Stánky a řadu 
dalších.

14. 10. v 19.00
Carl Maria von Weber: 
ČAROSTŘELEC
Příběh „čarostřelce“ Maxe, usilující-

ho o ruky Agáty, a jeho rivala Kašpa-
ra, který je ve spojení se samotným 
ďáblem, je obestřen rafi novanou hu-
dební instrumentací. Tato hudební 
báseň o kráse i hrůze lesa, o zlu i dob-
ru v člověku proto vždy vyvolává v 
každém posluchači úžasné kouzlo.

Jihočeské divadlo České Budějovice 
v režii Zdeňka Trošky.

15. 10. v 19.00
Jean-Claude Carriére: TERA SA
Terasa, jako všechny velké komedie, 

je zrcadlem světa, ve kterém snadno 

najdete i vlastní tvář mezi tolika ji-
nými, které nás obklopují. Každá ze 
sedmi postav, které tu s komediální 
vervou bojují o naplnění života, kráčí 
po vláknech Osudu, jehož pavučina 
je dovede na společné místo do paříž-
ského bytu, jemuž vévodí tajemná te-
rasa. Pro někoho je tento byt místem 
vzpomínek, místem lásky, pro jiné 
dočasným útočištěm, další tu proží-
vají osudové setkání, ale je to i místo 
pokusu o vraždu. Nebo je to všechno 
ještě jinak?

Divadlo Bez zábradlí Praha. V re-
žii Karla Heřmánka hrají Kateřina 
Brožová, Josef Carda, Jana Švandová, 
Rudolf Hrušínský, Dana Morávková, 
Zdeněk Žák a Petr Pospíchal.

Pořady pro školy

8. 10. v 8.30 a v 10.00
KRIMINALITA MLÁDEŽE  
(pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ  + studenty 

SŠ) 
Přednáší JOSEF KLÍMA, novinář, 

spisovatel, scénárista, 15 let reportér 
pořadu Na vlastní oči. 

Jaké právní následky mají nejčastěj-
ší trestné činy mladých lidí (krádeže, 
vydírání, zpronevěra, trestné činy pod 
vlivem alkoholu nebo drog, rasismus, 
atd.) a jaké další následky může mít 
dopad celého trestního stíhání, pří-
padně odsouzení pro budoucí život 
mladého člověka. 

20. 10. v 8.30 a 10.00
HODINA ZPÍVÁNÍ 
- ZKOUŠENÍ 
(pro děti od 5 do 12 let) 
Pořad JAROSLAVA UHLÍŘE. 
Komponovaný program určený 

pro malé i velké uši, ve kterém si děti 
i dospělí mohou se samotným auto-
rem, za jeho klavírního doprovodu, 
zazpívat známé písně s texty Zdeňka 
Svěráka, jako jsou skladby Každý den, 
Není nutno, Loupežnická atd., ale i 
písně novější, které jsou známé z po-
pulárního televizního pořadu „Hodi-
na zpěvu“. 

6. 10. v 19.00
PAVEL ŠPORCL 
- GIPSY WAY TOUR 09
Účinkují: Pavel Šporcl - housle, Ro-

mano Stilo - cimbálová kapela.

27. 10. ve 20.00
VÁCLAV NECKÁŘ 
SE SKUPINOU BACILY
Koncert je přeložen z 22. 9. na 27. 

10. 2009 z důvodu onemocnění pa-
na Neckáře. 

12. 10. v 19.30
Jazz club: POINTS

14. 10. v 8.30 a v 10.00
POHÁDKOVÝ MINARET 
aneb Do pohádky tam a zpět 
Představení pro MŠ, ZŠ hraje Diva-

dlo Minaret Praha.

15. 10. v 19.00
HEDVÁBNOU STEZKOU 
Na motocyklu přes Turecko, Irán, 

Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikis-
tán a Kyrgyzstán - cestovatelské pro-
mítání s Radovanem Jirků.

18. 10. v 15.00
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ  
Veselá, výpravná, hudební pohádka 

o muzikantovi, který si pomocí pís-
niček a kouzelné zvoničky zhmotňu-
je své sny a touhy, hraje divadlo Ma-
zec Praha.

27. 10. v 18.00
PENZION NA PŘEDMĚSTÍ  
Vystoupení na motivy písní H. He-

gerové, taneční skupina HOTCH-
POTCH Jihlava. Pořadatel:  Spolek 
pro navrácení sochy TGM do Jihla-
vy, o. s. 

14. 10. v 17.30
Jihlava pod hákovým křížem 
- Jiří Vybíhal 
Beseda s autorem

16. 10. v 19.00
Hudební večer - písničkářka Žofi e 

Kabelková

28. 10. v 17.30
Povídání o historii židovství v 

Jihlavě, Ladislav Vilímek

Brněnská 10, Jihlava

Znojemská 7

Křižíkova 17 (pod Brněnským 
mostem) 2. patro

Žižkova 98

Masarykovo nám. 25

10. 10. v 10.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ
Písničky a soutěže pro děti.

17. 10. v 10.00
KOCOUR V BOTÁCH
Pohádka divadla KORÁB - Brno.

24. 10. v 10.00
KA ŠPÁREK A ČARODĚJNICE
Pohádka loutkového divadla Kaš-

párkův svět Opava.

31. 10.  v 10.00
POHÁDKY Z NOT
Pořad soutěží a pohádkových pís-

niček.
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Změna akcí vyhrazena.

FC Vysočina Jihlava
- 2. fotbalová liga:

Pátek 9. 10. 2009    
FC VYSOČINA JIHLAVA - AC 

Sparta Praha „B“

Pátek 23. 10. 2009  
FC VYSOČINA JIHLAVA - FC 

Zenit Čáslav
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.
 

HC Dukla Jihlava 
- 1. liga ledního hokeje:

Sobota 10. 10. 2009  
HC Dukla Jihlava - HC Tábor

Sobota 17. 10. 2009  
HC Dukla Jihlava - ORLI Znoj-

mo

Sobota 24. 10. 2009  
HC Dukla Jihlava - HC Slovan 

Ústečtí Lvi

Pondělí 26. 10. 2009 
HC Dukla Jihlava - HC Rebel 

Havlíčkův Brod
Hraje se vždy v 17.30 hod. na Ho-

ráckém zimním stadionu v Jihlavě.
 

Basketbalový klub Jihlava 
- BC Vysočina:

Extraliga kadetů U16:
Sobota 3. 10. 2009    
BC Vysočina - BK Opava v 17 ho-

din

Neděle 4. 10. 2009    
BC Vysočina - Start Havířov v 10 

hodin

Extraliga juniorů U18:
Sobota 10. 10. 2009  
BC Vysočina - Sokol Písek v 17 

hodin

Neděle 11. 10. 2009  
BC Vysočina - Sokol Vyšehrad v 

10 hodin

Oblastní přebor I. muži:
Sobota 10. 10. 2009  
BK Jihlava - SK Žabovřesky B v 

15 hodin

Neděle 11. 10. 2009  
BK Jihlava - BCS Husovice ve 12 

hodin

Sobota 24. 10. 2009  
BK Jihlava - Sokol Boskovice v 

17 hodin

Neděle 25. 10. 2009  
BK Jihlava - Sokol Babice v 10 

hodin
Všechny zápasy se hrají ve sportov-

ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

 TJ Sokol Bedřichov 
- I. liga volejbal - ženy:

Pátek 9. 10. 2009      
TJ Sokol Bedřichov - TJ Sokol 

Nusle v 18 hodin

Sobota 10. 10. 2009  
TJ Sokol Bedřichov - TJ Sokol 

Nusle v 10 hodin

Pátek 23. 10. 2009    
TJ Sokol Bedřichov - VŠSK Sla-

via PF České Budějovice v 19 ho-
din

Sobota 24. 10. 2009  
TJ Sokol Bedřichov - VŠSK Sla-

via PF České Budějovice v 10 ho-
din

Hraje se ve sportovní hale TJ So-
kol Bedřichov na Sokolovské ulici v 
Jihlavě.

 
ŠSK Demlova Jihlava 

- KCTM Vysočina - volejbal 
- extraliga kadetek:

Sobota 10. 10. 2009  
KCTM Vysočina - Sportovní 

gymnázium L. Daňka Brno v 10 a 
ve 14 hodin v tělocvičně ZŠ Dem-
lova v Jihlavě.

 
Běžec Vysočiny

Pátek 9. 10. 2009   
Běh Heulosem. Start v 17 hodin 

na atletickém stadionu Na Stoupách 
v Jihlavě.

Pátek 23. 10. 2009 
Okolo Rudného. Start v 16.30 ve 

Zborné u Jihlavy.
 
Jihlavský plavecký klub AXIS:

Sobota a neděle 31. 10. - 1. 11. 
2009  

AXIS CUP 2009. 
Prezence 30. 10. od 17 - 20 hodin, 

31. 10. od 7.30 – 8.30 hodin na ba-
zénu na ul. E. Rošického v Jihlavě. 

Program: 
Sobota: 31. 10. 2009 - 8.30 a 

14.30 hod. rozplavání, 9.30 hod. a 
15.30 hod. závody.

Neděle: 1. 11. 2009 -  8 hodin roz-
plavání, v 9 hodin závody.

 
Střední škola stavební Jihlava, 

KR AŠSK, Atletika Jihlava:
Čtvrtek 1. 10. 2009  
Krajské kolo středoškolských at-

letických závodů „Corny pohár“ dí-
vek a chlapců nar. 1990 - 1994.

Prezentace do 9.30 na atletickém 
stadionu Na Stoupách v Jihlavě. 
Bližší informace na www.atletika-
jihlava.cz

 
Klub plastikových modelářů Jih-

lava:
Sobota 24. 10. 2009  XXIV. ročník 

veřejné bodovací modelářské soutě-
že „Memoriál Gerharda Bratrschov-
ského 2009“.

Soutěž se uskuteční na Domě dětí 
a mládeže, Brněnská ulice v Jihlavě, 
registrace od 7 - 9 hodin. Bližší in-
formace na www.kpmjihlava.estran-
ky.cz 

1. - 6. 10. 
MISTROVSKÉ DIRIGENTSKÉ
KURZY GUSTAVA MAHLERA  
JIHLAVA 2009
Repertoár: Gustav Mahler - Sym-

fonie č. 4, lektor: Charles Olivieri-
Munroe.

Kurzy jsou vedeny v angličtině a 
češtině. 

Dům fi lharmonie a DKO Jihlava.

3. 10. v 8.00
VÝLOV MĚSTSKÉHO 
RYBNÍKA  BOROVINKA 
 Na místě si budete moci dát sma-

ženého kapra a pstruha, nebo si kou-
pit živé ryby, nebudou chybět teplé i 
chlazené, alko i nealko nápoje, k to-
mu živá hudba a další doprovodný 
program. Předpokládaný konec akce 
je mezi 12. a 13. hodinou podle prů-
běhu výlovu a zájmu veřejnosti.

Přímo k rybníku Borovinka je zá-
kaz vjezdu motorových vozidel, do-
poručujeme na místo přijít pěšky, 
nechat vozidlo na parkovištích např. 
při ulici Romana Havelky. Výlov pro-
vede Moravský rybářský svaz. 

3. 10. v 17.00
RUSKÝ LEDOVÝ CIRKUS
Turné v České republice - medvědi 

bruslí, opice bruslí, artistické výkony 
v kostýmní show, cvičení psi a kočky. 

Horácký zimní stadion. 

4. 10. 
DEN ZVÍŘAT
Dětské soutěže poskytující zábavu 

i poučení.
Představení některých zvířat ná-

vštěvníkům. 
ZOO Jihlava.

8. 10. od 7.00 - 17.00
KOLÁČ PRO BÁRKU, 
domácí hospicovou péči
Vaše drobné dokážou velké věci. 

Darem 30,- Kč za koláč umožníte 
nakoupit polohovací lůžko pro naše 
pacienty.

Akce se koná u příležitosti Světové-
ho dne hospicové a paliativní péče. 
Pořádá Oblastní charita Jihlava pod 
záštitou hejtmana kraje Vysočina 
MUDr. Jiřího Běhounka. 

Masarykovo náměstí.

9. 10. v 19.00
VRA BČÁK EDITH
Minimuzikál z francouzských šan-

sonů s hraním si na střípky ze života 
Edith Piaf. Autor: Karel Hoff mann, 
úprava: Ludmila Forétková, režie: 
Ludmila Forétková a Jiří Vobecký. V 
roli Edith Piaf hraje a zpívá: Ludmila 
Forétková, herec v ostatních rolích: 
Jiří Vobecký. Hudební doprovod: 
Hana Paštyková.

Hra, původně určená k inscenová-
ní na Malé scéně HDJ - přes ofi ciál-
ně ohlášené datum premiéry, byla 
stažena z programu. Je zde tedy jedi-
nečná příležitost si toto představení 
nenechat ujít. 

Hotel Gustav Mahler.  

10. 10. v  9.00
JIHLAVSKÝ BIOJARMARK
Nabídka bioproduktů přímo od 

farmářů z biofarem, všechny druhy 
zeleniny, luštěniny, obilniny, fritová-
ní biohranolků, ochutnávka a prodej 
biouheráku, biomošty a topivo, lé-
čebná biokosmetika z bylin a kono-
pí, výrobky z vlny.

Ukázky historických řemesel, ple-
tení a prodej proutěných košíků.

Pro děti hry a promítání fi lmů. 
13.30 beseda s biozemědělci na téma 
Ekofarma.

Náměstí Svobody 11. 

10. 10. v 10.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ
Písničky a soutěže pro děti.
Bobodivadlo, Malá scéna DDM, 

Brněnská 46.

16. 10. v 8.00
PODZIMNÍ JARMARK 
Masarykovo nám. 

17. 10. od 8.00 - 12.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ 2009  
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné.

Dům kultury, Tolstého 2.

24. 10. v 7.00
„MEMORIÁL GERHARDA 
BRA TRSCHOVSKÉHO 2009“
XXIV. ročník veřejné bodovací mo-

delářské soutěže.
Soutěž se uskuteční na Domě dětí 

a mládeže, Brněnská ulice v Jihlavě.

27. 10. - 1. 11.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JIHLAVA
Jeho tradičním mott em je zvolání 

„Myslet fi lmem!“
 

1. 10. v 18.00
KRÉTA - OSTROV MOŘE, 
HOR A KREVNÍ MSTY
Neobvyklý pohled na největší os-

trov Středomoří nám poskytne jih-
lavský cestovatel a fotograf Vítězslav 
Vítkovič ml., se kterým nahlédneme 
pod pokličku kultury a obdivuhodné 
rozmanitosti přírody.

Přednáška v rámci Klubových ve-
čerů v klubovně ZOO Jihlava.

Vstup pouze „starým vchodem“. 

8. 10.  v 17.00
NA HLINÍKOVÉM OŘI 
DIVOKÝM ZÁPADEM
Cestopisná beseda a promítání o 

cestě národními parky jihozápadu 
USA s cestovateli Mgr. Lucií Kovaří-
kovou a Mgr. Michalem Jonem.

Městská knihovna Jihlava.

18. 10. v 15.00 a 19.00
RUSKO - ZEMĚ PLNÁ 
PŘEKVAPENÍ
Velkoplošná panoramatická live - 

diashow Leoše Šimánka.
Půl roku na dobrodružné cestě od 

Karpat až k Bajkalu, hledání přiro-
zeného způsobu života a nedotčené 
přírody.  

Kino Sokol, Tyršova 12.

20. 10. v 17.00
PORUCHY UČENÍ
Přednáška PhDr. Jarmily Proškové.
Centrum pro rodinu a sociální péči 

Vysočina, Komenského 20.

25. 10.  v 19.00
POCTA PICASSOVI 2
Koncert k výstavě Pabla Picassa v 

Jihlavě. Komorní fi lharmonie Vyso-
čina.

Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, 
www.kfv.cz.
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