
Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná 
16. prosince od 13.00 hodin ve velké 
zasedací místnosti magistrátu města 
v přízemí. Na programu bude kromě 
jiného jednání o provozním rozpoč-
tu města. 

Průběh jednání je možno sledovat 
také on-line na webových stránkách 
města.                                                  -lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

 Usnesením městského zastupi-
telstva se Jihlava rozhodla ukončit 
svoje členství ve Svazu vodovodů a 
kanalizací (SVaK). Za tento krok se 
plně staví vedení města.

 „Média v posledních týdnech přináší 
informace o odchodu města Jihlavy ze 
SVaKu a ukončení projektu „Rekon-
strukce stávajících a výstavba nových 
stok a zajištění jakosti a množství pit-
né vody v regionu Jihlavsko“ (dále jen 
Rekonstrukce). V této souvislosti se ob-
jevuje řada nepřesných a nepravdivých 
informací, ať už záměrných, či nechtě-
ných, které staví město Jihlavu do zá-
porné role,“ řekl tiskový mluvčí města 
Radek Tulis. 

 Vedení města proto zveřejnilo tis-

Město považuje vystoupení 
ze SVaKu za správný krok

kovou zprávu, ve které objasňuje dů-
vody vedoucí město k tomuto kroku 
(uvádíme na str. 2 uvnitř NJR - pozn. 
redakce). 

 „Odchodem města Jihlavy ze SVaKu 
nejsou ohroženy dodávky vody do jih-
lavských domácností, fi rem a jiných or-
ganizací. Irelevantní jsou zprávy o tom, 
že odchod města ze SVaKu může mít 
vliv na navýšení ceny vodného a stočné-
ho v Jihlavě - cena je regulovaná,“ řekl 
dále Radek Tulis. 

 Město Jihlava je schopno zajistit 
bezproblémový přechod k jinému 
provozovateli vodovodní a kanali-
zační sítě. V současnosti pracuje na 
přípravě vystoupení ze SVaKu a za-
jištění výběru nového provozovatele 

vodovodů a kanalizace. 
 Rozhodnutí města Jihlavy vystou-

pit ze SVaKu  není útokem proti 
ostatním členům tohoto dobrovol-
ného svazku. Podle sdělení předse-
dy je svazek schopen fungovat i bez 
členství města Jihlavy.

 Podle vedení města si Jihlava uvě-
domuje nutnost urychlení prací na 
modernizaci kanalizační a vodovod-
ní sítě, aby byl zajištěn provoz města 
a jeho další rozvoj. 

 Peníze, které jsou v rozpočtu měs-
ta Jihlavy vyčleněny na připravovaný 
velký projekt, nebudou použity k ji-
nému účelu. Projekt bude rozdělen 
na několik menších, které město bu-
de postupně uskutečňovat.          -lm-

Vnější svoboda zavazuje, vnitřní 
osvobozuje…

 K letošnímu adventu a vánočním 
svátkům jsem si vybrala  mott o,  jež 
zdánlivě s obdobím Vánoc nemá nic 
společného.  Ale pouze zdánlivě.  Vedl 
mne k tomu i článek, uveřejněný v jed-
něch jihlavských novinách, kde zazně-
lo, že „Vánoce v Jihlavě budou letos 
chudší než vloni - na Masarykově ná-
městí se chystá tenčí program, na rad-
nici zůstává stejný“.

 Zamyslíme-li se nad tím, co myslíme 
tím, že budou Vánoce chudší, musí-
me si položit otázku – a v čem budou 
chudší? Budeme mít méně dárků za 
méně peněz, méně cukroví a jídla, my, 
již patříme ve světě k těm otylejším? 
Budeme mít méně zábavy, my, již trá-
víme stále více času před televizí a u 
počítače?  Budeme mít menší strome-
ček? Nebo menší radost?

 Myslím si, že ne. V současné době, 
kdy nám ekonomická krize velí „šet-
řit“, a to i na výši fi nančního příspěvku 
na vánoční program, neznamená to, 
že bude tento program chudší! Kvalita 
přece není závislá na množství, ale na 
obsahu.

(Pokračování na str. 3)

Irena
Wagnerová

Obdarujme...

 Až do konce roku budou výstavní prostory Domu 
Gustava Mahlera na Znojemské ulici v Jihlavě patřit 
skvělému výběru z díla Evy Činčerové s jednoduchým 
názvem Grafi ka. Město Jihlava tak ve svém výstavním 
prostoru pokračuje po nedávno ukončené a velmi úspěš-
né výstavě originálních grafi k a plakátů Pabla Picassa.     

 Akademická malířka Eva Činčerová se narodila 16. lis-
topadu 1943 v Pelhřimově, dětství a mládí prožila v Jih-
lavě. V letech 1962–1968 studovala na  Akademii výtvar-
ného umění v Praze, kde také až do roku 1991 působila. 
Na začátku 90. let se vrátila do Jihlavy, kde žila a tvořila 
až do své náhlé smrti 31. ledna 2005.

 Eva Činčerová pracovala nejčastěji technikou lep-
tu, metodou přímého rytí obrazu do krytu desky, bez 

přípravné kresby. Tato přímá rytina v sobě uchovává 
bezprostřednost zápasu s materiálem a podmiňuje es-
tetickou kvalitu výsledného díla, jež působí svou spon-
tánností bez rafi novanosti a naučené manýry.

 Svou výtvarnou silou, odvahou vidění a expresivní pře-
svědčivostí, monumentalitou výrazu a vnitřní pravdou 
jsou listy Evy Činčerové mimořádné nejen v naší grafi ce, 
ale vůbec i v širším rozmezí celé grafi cké tvorby a řadí ji 
nepochybně k předním představitelům současného gra-
fi ckého projevu. Autorka se zabývala také knižní ilustrací 
a animovaným fi lmem.                                                                                            

 V roce 2009 byla Evě Činčerové udělena Cena města 
Jihlavy in memoriam za celoživotní dílo a přínos Jihlavě 
v oblasti výtvarné umělecké činnosti - grafi ky.             -lm-

Picassa nahradila Eva Činčerová

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ strom v do-
bě naší uzávěrky ještě nestál. Proto se 
vracíme k loňskému stavění vánočního 
stromu na Masarykově náměstí. Letoš-
ní vánoční smrk bude zkrácen na Kol-
lárově ulici  v Jihlavě a ozdoben tak, 
aby v okamžiku slavnostního rozsvěce-
ní vánočního centra města bylo vše při-
praveno.        Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

49
43
92
26
34
60

32
-

27
7

125
Město Jihlava má k 31. 10. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 625 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci říjnu 2009

 Odstoupení města Jihlavy od 
projektu „Rekonstrukce stávají-
cích a výstavba nových stok a zajiš-
tění jakosti a množství pitné vody 
v regionu Jihlavsko“ a vystoupení 
ze Svazu vodovodů a kanalizací 
má své důvody.

 Připomeňme, proč Jihlava odstou-
pila od projektu rozsáhlé opravy ka-
nalizace: 

 - projekt „Rekonstrukce“ je ze stra-
ny SVaKu špatně připraven a organi-
zován. Pro uskutečnění tohoto pro-
jektu SVaK (resp. manažer projektu 
- Vodárenská akciová společnost, 
a.s.) za šest let příprav nebyl schopen 
připravit všechny stavbou dotčené 
pozemky, tudíž dosud nejsou vydána 
všechna potřebná stavební povolení. 
Stavební práce musí být dokon-
čeny do konce roku 2009, admi-
nistrativní práce do konce roku 
2010. SVaK ale dosud ani neuza-
vřel výběrové řízení na dodavate-
le stavebních prací, žádná fi rma tak 
dosud nezahájila práci,

 - 31. 12. 2010 je termín, do které-
ho je možné čerpat na projekt dotace 
EU. Za výše popsané situace projekt 
nebude do konce roku 2010 ho-
tov stavebně ani administrativně. 

Prohlášení města k tématu
odstoupení města ze SVaKu 

Pokud projekt není hotov do stano-
veného data (31. 12. 2010), investor 
pozbývá na dotaci nárok, celý pro-
jekt za cca 592 milionů korun by tak 
muselo zaplatit město Jihlava,

 - z toho vyplývá, že ten, kdo od-
mítá dotaci 300 milionů korun z 
EU, není město Jihlava, jak bývá 
prezentováno. Město Jihlava je názo-
ru, že laxním přístupem SVaKu, resp.  
manažera projektu (Vodárenská ak-
ciová společnost, a.s.), je město o ty-
to prostředky de facto připraveno,

 - o ohrožení projektu předsednic-
tvo SVaKu vědělo i v době, kdy ještě 
bylo možné situaci „zachránit“. Do-
kazují to zápisy ze schůze předsed-
nictva č. 5/2009 ze 7. dubna 2009, 
nereálnost dokončení stavby do 
konce roku 2010 uvádí také zápis č. 
6/2009 z 5. května 2009,

 - výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací projektu „Rekon-
strukce“ provází podivné okolnosti, 
které město Jihlava odmítá přehlí-
žet. Nabídka nejlevnějšího účastní-
ka výběrového řízení byla výběro-
vou komisí vyřazena kvůli formální 
chybě. Účastník se odvolal k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚHOS), který potvrdil neoprávně-
nost jeho vyřazení. K výsledku VŘ 
bylo podáno další odvolání, které 
ÚHOS opět vrátil jako neopodstat-
něné,

 - projekt „Rekonstrukce“ byl pod-
hodnocen, proto jej SVaK opro-
ti původnímu rozsahu redukoval s 
tím, že nerealizované stavby budou 
dokončeny do roku 2013 při před-
pokládaném spolufi nancování ze 
státních nebo evropských zdrojů. 
Zdroje fi nancování ale nejsou v této 
době zřejmé, dále existuje riziko, že 
projekt nemusí být při závěrečném 
hodnocení shledán plně funkční - to 

by opět znamenalo riziko, že dotace 
nebude přiznána a Jihlava by mu-
sela celý projekt uhradit ze svých 
prostředků, 

 - redukce projektu byla doklado-
vána posudkem společnosti DUIS, 
s.r.o., ta se následně stala členem 
sdružení fi rem, které zvítězilo ve vý-
běrovém řízení na supervizora stav-
by (dohled, kontrola stavby), a to 
v situaci, kdy byla druhá nabídka z 
výběrového řízení vyřazena. Vítězné 
sdružení se tak stalo jediným ucha-
zečem o zakázku. Namístě je tedy 
možná námitka o střetu zájmů.

 Dodejme, že Svaz vodovodů a ka-
nalizací vydal k ukončení projektu 
„Rekonstrukce“ tiskovou zprávu. S 
jejím zněním nesouhlasili přítomní 
zástupci města Jihlavy (radní Holub, 
zastupitel Dršata), na jejich připo-
mínky však nebyl brán zřetel. K úva-
ze tedy je, zda jde o tiskovou zprávu 
SVaKu, nebo o vyjádření předsedy 
předsednictva, či starosty obce Dob-
ronín pana Jiřího Vlacha. Připomeň-
me, že Jihlava má ve SVaKu 57% po-
díl.

 Z hlavních důvodů vystoupení 
statutárního města Jihlavy ze Sva-
zu vodovodů a kanalizací (k 31. 12. 
2010):

- Vodárenská akciová společnost, 
a.s. (nájemce a provozovatel kana-
lizační sítě) dlouhodobě vybírala 
od obyvatel Jihlavy stočné z několi-
ka desítek kilometrů kanalizace tzv. 
„neznámého majitele“, kterou SVaK 
administrativně a technicky odmítl 
spravovat. V uplynulých letech jsme 
nezaznamenali aktivitu svazku, kte-
rá by vedla k nápravě tohoto stavu. 
Naopak město Jihlava už několik let 
projevuje zájem tento stav změnit.

- výše uvedené komplikace s vel-
kým vodohospodářským projektem. 

 Zastupitelstvo města Jihlavy zruši-
lo Fond rozvoje bydlení, ze kterého 
byly poskytovány půjčky na opravy 
domů. 

 „Žádosti o půjčku z tohoto fondu by-
ly přijímány pouze do konce listopadu, 
tedy od 1. prosince nelze žádost o po-
skytnutí půjčky podat. Žádosti přijaté 
do tohoto data budou předloženy za-
stupitelstvu města ke schválení buď v 
prosinci, nebo počátkem příštího roku,“ 
řekla Hana Hekerlová z odboru roz-
voje města. Čerpání schválených půj-
ček je zrušením fondu nedotčeno. 

 Důvodem zrušení tohoto fondu je 
především snižující se zájem ze stra-
ny občanů o tyto půjčky i přesto, že 
se neustále snižovala administrativní 
náročnost při vyřízení této půjčky, 
rozšířil se okruh oprav, na které bylo 
možné půjčky poskytnout a zvýšily 
se i limity částek, které si bylo mož-
né půjčit. 

Fond rozvoje bydlení na území 
města Jihlavy fungoval od roku 1994. 
Od té doby bylo schváleno poskyt-
nutí půjček z fondu v celkovém obje-
mu necelých 107 mil. Kč.             -lm- 

Půjčky na opravy 
domů končí

  Odbor správy realit jihlavského magistrá-
tu hledá snímky kaple Panny Marie v Jihlavě 
– Heleníně, na kterých je památka zachycena 
nepoškozená. Fotografi e nebo jiné dokumen-
ty poslouží pro přípravu rekonstrukce této 
památky. 

 Kaple je situována v zalesněné stráni nad 
ulicí Hálkova u SPŠ textilní. Současný stav 
památky je především vlivem vandalismu vel-
mi špatný. 

 „Nemáme k dispozici materiály, ze kterých by 
byl patrný vzhled památky před poškozením. 
Jde nám především o stav kamenného sousoší a 
dále o prostor před kaplí - přístupové schodiš-
tě a kamenné sezení. Budeme rádi za zapůjče-
ní jakékoliv dokumentace,“ přiblížil požada-
vek pracovník odboru správy reality Ondřej 
Stránský.

 Pokud můžete hledané materiály zapůjčit, 
prosíme, kontaktujte odbor správy realit na 
telefonním čísle 567 167 300, osobně na ad-
rese Čajkovského 5, nebo mailem na ondrej.
stransky@jihlava-city.cz.                              -lm-

Hledáme fotografi e 
kaple v Heleníně

JIHLAVSKÝ magistrát potřebuje pomoc od ve-
řejnosti – připravuje rekonstrukci kaple Panny 
Marie v Heleníně.                                                          

Foto: archiv NJR

Jaké problémy nejvíce trápí občany 
města Jihlavy? Na tuto otázku hleda-
lo odpověď na 60 občanů města, kte-
ří se 23. listopadu sešli na druhém 
ročníku  Fóra Zdravého města.

K akci se vrátíme v příštím vydání 
NJR.                                                     -lm-
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 (Dokončení ze str. 1) 
Proto jsem přesvědčená, že letošní 

program, který připravilo pro své ob-
čany město Jihlava, je velmi kvalitní, a 
že uspokojí všechny věkové i žánrové 
kategorie. Nabízí již tradiční advent-
ní koncerty v gotické síni radnice, vý-
stavy i řadu zajímavých aktivit.

 Na první adventní neděli se rozsví-
tí na Masarykově náměstí vánoční 
strom a od pondělí 30. 11. do 23. 12.  
bude na náměstí vánoční jarmark, 
který i díky stánkům s občerstvením 
může být místem setkávání se s přáte-
li, jak to vídáme v zemích na západ 
o nás. 

 A o tato setkávání, myslím si, nemo-
hou být advent ani Vánoce ochuzeny 
žádnou ekonomickou krizí. Tato se-
tkávání jsou zcela v naší režii. 

 Půjdeme–li k původnímu smyslu 
adventu a Vánoc, tak  jde především o 
očekávání, o setkávání a o obdarová-
vání. Očekáváme lásku, přátelství, po-
rozumění. Obdarováváme především 
své blízké a oni nás, měli bychom ale 
obdarovávat i ty, které neznáme, jen 
se s nimi potkáváme na ulicích, v au-
tobuse či v ordinacích. A to tím, že se 
na ně budeme usmívat,  pomůžeme 
jim, budeme trpělivější a tolerantnější, 
což nás v podstatě nic nestojí. 

 A ruku na srdce, kdo z nás si pama-
tuje, co měl loni pod stromečkem. Ale 
to, že nám o loňských Vánocích chyběl 
někdo blízký, a nebo jsme sami by-
li mimo domov, si pamatujeme velmi 
dobře. 

 A tak si myslím, že to, jestli budou 
letošní Vánoce bohaté nebo chudé, je 
jen na nás. Zda jsme pro svého part-
nera, děti, rodiče či příbuzné a známé 
skutečně těmi nejbližšími, zda je naše 
láska důležitější než drahý dárek, zda 
si na své blízké uděláme čas a dokáže-
me jim naslouchat. 

 Jestli budeme vzpomínat na klidně 
a radostně prožitý čas s vědomím, že 
máme koho držet za ruku, a nebo ho 
strávíme nesmyslným sháněním dárků 
a hektickým úklidem. 

 K tomu, aby byly letošní Vánoce 
krásné a bohaté,  město Jihlava při-
pravilo ve spolupráci s partnery kva-
litní nabídku kulturních i volnočaso-
vých aktivit. A všem svým občanům 
přeje jejich příjemné prožití, hodně 
zdraví a štěstí v roce 2010

Irena Wagnerová,
náměstkyně primátora

Obdarujme...

Vedení města zve občany  na 

Pozvání na Vánoce

slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu 
na Masarykově náměstí 

dne 29. listopadu od 15.00 hodin. 
Připraven je kulturní program, vy-

stoupení primátora města i Strom 
splněných přání Hitrádia Vysočina.

Dále zveme občany na 

kulturní akce, 
které jsou připraveny v době vánoč-

ních oslav na Masarykově náměstí 
i v budově jihlavského magistrátu. 
Přehled kulturních akcí uvádíme na 
str. 10 uvnitř vydání NJR.

-lm-  

 Zimní údržba ve městě byla zahá-
jena 1. listopadu na základě objed-
návky odboru dopravy magistrátu. 

 „Pokud vznikne povětrnostní situa-
ce mimo toto období, bude zahájena 
na pokyn objednavatele pohotovost. 
Ukončení objednávky se stanovuje na 
31. 3. 2010,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek.

 Zimní údržba spočívá v zajištění 
sjízdnosti a schůdnosti místních ko-
munikací. 

Závady ve schůdnosti přechodů 
pro chodce na místních komuni-
kacích a průjezdných úseků silnic 
měst, jakož i závady ve schůdnosti 
místních komunikací určených vý-
hradně pro chodce, je povinen od-
straňovat vlastník, tj. město Jihlava 
prostřednictvím správce místních 
komunikací.

 Vlastník chodníků je povinen 
udržovat schůdnost chodníků, a to 
odstraněním napadaného sněhu, 
zdrsněním náledí a ušlapaných sně-
hových vrstev.

 K posypu se smí používat písek, 
kamenná drť nebo sůl. Je zakázáno 
používat popel, škváru, domovní 
odpad a jiné hmoty znečišťující ko-
munikace nebo ovzduší. Schůdnost 
těchto komunikací se udržuje v šířce 
odpovídající intenzitě pěšího provo-
zu, nejméně však 1,5 m, u přechodů 
pro chodce nejméně 3 m.

 Zimní údržbu budou zajišťovat 
na základě smlouvy a objednávky 
Služby města Jihlavy (SMJ), včetně 
zpravodajské služby a to na místních 
komunikacích I., II., III. a IV. třídy 
ve vlastnictví města Jihlavy podle 
schváleného pořadí důležitosti.

 Časové limity k obnově sjízd-
nosti s výjimkou kalamitních situací 
jsou stanoveny takto:

 Po skočení spadu sněhu - nebo vy-
tvoření námrazy.

- I. pořadí důležitosti - do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti - do 12 ho-

din
- III. pořadí důležitosti - po ošetře-

ní komunikací I. a II. pořadí, nejpoz-
ději však do 48 hodin.

 SMJ udržují cca 500 km místních 
komunikací I., II., a III. třídy včetně 
chodníků (spadají do komunikací 
IV. třídy).

 Pracovníci SMJ budou také zajiš-
ťovat ruční čištění schodišť, přecho-
dů pro chodce a ostatních ploch. Na 
tuto práci bude operativně připrave-
no nastoupit až 35 lidí. 

„Desatero“ k zimní údržbě

 Posypová činnost je rozdělena:
a) preventivní posyp
b) posyp chemickými rozmrazova-

cími látkami
c) zdrsňovací posyp
d) likvidační posyp
e) úložiště posypových materiálů
 Materiál na posyp:
- 1100 t soli
- 650 t písku 
- 0 t drť: objednává se aktuálně od 

místních fi rem na základě klimatic-
kých podmínek, viz velká vrstva spa-
daného sněhu

- 1 kubík ekogritu - NOVINKA   na 
zkoušku : ekologický posypový ma-
teriál na    bázi pálené hlíny, zatím se 
další množství neobjednává.

 Úložiště posypových materiálů - 
sůl, písek a drť jsou uloženy v ulici 
Telečská - autopark Pístov. Solanka 
je odebírána ze zásob SÚS Jihlava a 
SÚ Dálnic Velký Beranov.

 Dále bylo rozmístěno po Jihlavě 
na 100 kusů plastových kontejnerů k 
uskladnění posypového materiálu na 
ruční posyp.

Také jsme rozmístili kůly v počtu 
30 kusů podél místních komunikací, 
a to konkrétně v lokalitách Henčov, 
Heroltická, Kosovská, Průmyslová, 
S. K. Neumanna a Vrchlického. 

 V zimním období se intenzivně 
sleduje vývoj počasí a je zřízen dis-

pečink údržby místních komunikací, 
jehož činnost je zajištěna nepřetržitě 
24 hodin denně.

 „Změnou je také takzvaný „chodní-
kový zákon“, který nám určuje starat se 
nově o dalších  50 km chodníků. Město 
Jihlava také vydalo nařízení o vyme-
zení úseků, které se nebudou v zimě 
udržovat. SMJ jako pověřený správ-
ce místních komunikací bude muset 
označit tyto neudržované úseky tabul-
kou „V zimě se neudržuje“,“ řekl tisko-
vý mluvčí SMJ. „Jedná se o 145 úseků 
místních komunikací a chodníků, na 
které umísťujeme cca 400 cedulí s tím-
to textem. Úseky byly vybrány pro svůj 
malý dopravní význam a jsou evido-
vány v pasportu komunikací,“ doplnil 
Málek.

 Magistrát města vyčlenil prozatím 
na zimní údržbu místních komuni-
kací i díky údržbě nových úseků na 
12 milionů korun. 

 Celkové náklady za zimní údrž-
bu: 

od 1. 11. 2005 - do 31. 3. 2006 
činily - 11.166 461,- Kč
od 1. 11. 2006 - do 31. 3. 2007 
činily - 4.089 274,- Kč
od 1. 11. 2007 - do 31. 3. 2008 
činily - 5.787 044,- Kč
od 1. 11. 2008 - do 31. 3. 2009 
činily - 8.717 909,- Kč.               -lm-

 Vážení spoluobčané, 

 od počátku listopadu platí tzv. chodníkový zákon. V zimě jste se o 
chodníky před vašimi domy starali většinou sami, město dosud udržova-
lo jen ty frekventované, nyní se ale musí postarat o většinu chodníků v 
celém městě. 

Délka udržovaných chodníků se tak ve srovnání s loňským rokem pro-
dlouží ze 100 na 155 kilometrů, znamená to zajištění většího množství 
techniky a pracovníků na úklid sněhu. Celkem se bude udržovat 327 km 
komunikací ve vlastnictví města (tj. chodníků a silnic). 

 Ne všechna místa je možné uklidit mechanizací, mnoho špatně pří-
stupných míst bude nutné uklízet manuálně. Roční náklady na zimní 
údržbu se z průměrných 10 milionů zvednou odhadem na 15 milionů 
korun. 

 Nemůžeme slíbit, že všechny chodníky budou například po noční sně-
hové nadílce okamžitě uklizeny - některé úseky budou upraveny už v brz-
kých ranních hodinách, jiné i při maximálním nasazení techniky a lidí 
budou ošetřeny až během dne. 

 Blížící se zima bude první, po kterou bude město muset zajišťovat 
údržbu takového rozsahu. Jihlava se své zákonné povinnosti nezříká, ne-
hodlá přijímat opatření, kterými by se této povinnosti vyhnula. Letošní 
zima bude „zkušební“, nové zkušenosti budeme moci uplatnit v příštích 
letech. Chceme vás proto požádat o shovívavost, pokud zimní údržba ne-
bude ideální. Děkujeme.                                                                    Radek Tulis, 

tiskový mluvčí magistrátu

Výzva vedení města k občanům

 Služby města Jihlavy (SMJ) začaly v listopadu rozvěšo-
vat vánoční ozdoby v ulicích města Jihlavy. 

 Nejprve se provedla kontrola a drobné opravy vánoční 
výzdoby, která je přes rok umístěna ve skladu SMJ. Poté 
se udělala revize elektriky, připravil elektrický rozvaděč a 
vyměnily žárovky na světelných řetězech, které jsou za-
věšené na lípách kolem morového sloupu na Masaryko-
vě náměstí.

 „V těchto dnech se pohybují naši pracovníci s plošinou v 
ulicích centra města. Rozmístili postupně po sloupech 24 
kusů modrobílých vánočních ozdob, které mají podobu stro-
mečků,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

 V minulém týdnu se začaly již také rozvěšovat tradiční 
vánoční ozdoby, které ozdobí ulice Matky Boží, Palacké-
ho, Komenského a Benešova. Na závěr se na Masaryko-

vo náměstí v Jihlavě umístí vánoční strom. Na letošní vá-
noční strom se opět pověsí 27 kusů modrých světelných 
řetězů v celkové délce 540 metrů.

 Součástí předvánoční pohody budou také vánoční trhy 
a bohatý kulturní program. Trhy opět zajišťují SMJ a bu-
dou zahájeny od 29. listopadu souběžně se slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu a potrvají do 23. prosi-   
nce.                                                                                              -lm-

Vánoční výzdoba města Jihlavy
Celková hrubá cena vánoční výzdoby:
 650.000,- Kč vánoční osvětlení (rok 2007 )
 133.000,- Kč vánoční ozdoby na strom (rok 2008)
 280.000,- Kč náklady na opravu, rozvěšování 
 vánoční výzdoby, spotřebovaná energie - zajišťují SMJ
 (rok 2009).
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 Více než průmyslová zóna škodí Jihlavě do-
prava a také topení, resp. spalování nevhodného 
materiálu a také odpadu v tzv. malých zdrojích 
(například v kotelnách rodinných domů).

 „Zjištění pro Jihlavu jsou pozitivní, patříme k 
městům s lepší kvalitou ovzduší, ale jsou i zjištění 
varovná. Bereme tento materiál velmi vážně. Bude 
podkladem při tvorbě nového územního plánu, 
který tak bude lépe zohledňovat i zájmy životního 
prostředí,“ uvedl k výsledkům studie primátor Ji-
hlavy Jaroslav Vymazal. Připomněl, že městu by 
v oblasti dopravy mělo v dohledné době odlehčit 
propojení průmyslové zóny k obci Heroltice 
a také dokončení napojení průmyslové zóny k 
přivaděči k dálnice (I/38).  

 I to je jeden z mnoha výsledků rozsáhlé a v 
České republice ojedinělé studie „Vyhodnocení 
kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z 
něho vyplývajících zdravotních rizik“. 

 Ve sledované oblasti přesahující území města Ji-
hlavy byl hodnocen vliv dopravy, šíření pachových 
látek, zdravotní rizika a rozptylová studie města Ji-
hlavy. Cílem studie bylo mimo jiné najít kroky ke 
zlepšení kvality ovzduší nejen v Jihlavě a okolí, ale 
i v celém kraji Vysočina.

 Studie poskytuje dokonalý přehled o umístění 
zdrojů a jejich podílu na znečišťování ovzduší Ji-
hlavy a dále poskytuje dokonalý přehled o stavu a 
kvalitě ovzduší. V rámci realizace studie provedl 
zpracovatel nepřetržité půlroční měření škodlivin 
na třech stacionárních stanicích umístěných v 
areálu fi rmy Automotive Lighting, ZŠ Demlova a 
ve Velkém Beranově.

 Nejvyšší koncentrace byly naměřeny na stanici 
umístěné v areálu fi rmy Automotive Lighting, což 
potvrdilo významný vliv dopravy, zejména dálnice 
D1. I přes všechny významné zdroje znečišťování 
ovzduší studie defi nuje z pohledu imisí kraj 
Vysočina jako jeden z nejčistších v České repub-
lice. Stejně tak město Jihlava patří mezi nejčistší 
krajská města ČR. 

 Přestože v posledních dvou letech (2007, 
2008) nedošlo na území kraje Vysočina k 
žádnému překročení imisního limitu a Minister-
stvo životního prostředí v těchto letech nemuselo 
vymezit v rámci kraje Vysočina žádnou oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, součet těchto pod-
limitních koncentrací může vyčerpat rozvojový 
potenciál ve vztahu ke zdravotním rizikům. Ze 
studie dále vyplynulo, že majoritním zdrojem 

škodlivin spojovaných právě se zdravotním rizi-
kem obyvatelstva je doprava a v této oblasti je nut-
né přijmout a realizovat účinná opatření. Mezi ně 
patří například lokální snižování rychlosti, včasný 
úklid po zimní údržbě silnic, ale také výsadba keřů 
a stromů kolem silnic, které jsou významnou a 
účinnou bariérou proti šíření škodlivých látek.

 Jako významný faktor z hlediska kvality ovzduší 
se ukázaly také tzv. malé zdroje, zejména lokální 
topeniště. „Současná legislativa nám nedává mno-
ho možností, jak bojovat s tímto nešvarem. Proto 
hledáme cestu osvěty, musíme se pokusit veřejnosti 
vysvětlit, že pálením odpadu, například PET lahví 
nebo pneumatik, škodí sami sobě a především dalším 
generacím,“ řekl k dalšímu zjištění studie radní kra-
je Vysočina pro oblast kultury Zdeněk Ryšavý. 

 Výsledky měření, závěry studie a návrhy 
opatření jsou zveřejněny na internetových 
stránkách odboru životního prostředí Krajského 
úřadu kraje Vysočina a na internetových stránkách 
města Jihlavy. 

 Studii zpracoval Český hydrometeorologický 
ústav, pobočka Brno ve spolupráci se Zdravot-
ním ústavem se sídlem v Brně. Zadání studie je 
společnou iniciativou kraje a města.                  -lm-

Doprava škodí čistotě ovzduší více 
než jihlavská průmyslová zóna

 „Marné je volání divokých husí…“, 
zpíval kdysi v jedné své písničce Mi-
lan Chladil. Stejně tak se jeví snaha 
vedení města omezit počet a výskyt 
černých skládek po Jihlavě.

 Pojmem černá skládka označuje-
me nelegální uložení odpadu. Zpra-
vidla si ji představíme jako velkou 
zapáchající  hromadu ukrytou mimo 
veřejně přístupná místa. Nejčastěji 
se ale  černé skládky objevují v kon-
tejnerových stáních. Díky jejich roz-
sahu je za černé skládky často ani ne-
považujeme. 

 „Shodneme se na tom, že na kon-
tejnery obložené obnošeným textilem, 
srolovaným kobercem, proleženými 
matracemi a kočárkem bez koleček ne-
ní zrovna estetický pohled, ale automa-
ticky předpokládáme, že  to  NĚKDO 
uklidí. Častým argumentem pro takové 
jednání je: Popelnice si platím, tak co!“ 
říká Renáta Havlínová z odboru ži-

Po Jihlavě černých skládek neubývá

POD ROUŠKOU tmy černou skládku založil v ulici Za prachárnou 37 majitel 
gauče (černá skládka evidovaná dne 19. 9. 2009). Místo určení: sběrný dvůr. 

votního prostředí magistrátu. 
 Málokoho napadne, že za 1,30 Kč 

denně dostáváme mnohé:  pravidel-
ný odvoz směsného komunálního 
a tříděného odpadu, možnost ode-
vzdat zdarma nebezpečný a velko-
objemový odpad  a vysloužilá elek-
trozařízení  ve sběrném dvoře nebo 
v rámci mobilního svozu. Biologicky 
rozložitelný odpad mohou občané 
rovněž bezplatně odevzdat na kom-
postárně v Henčově.   

 „Nejde jen o to, že odpad máme kam 
odevzdat, ale kromě svozu  je potřeba 
zajistit samotný provoz sběrných dvo-
rů, dopravu a obsluhu kontejnerů při-
stavených  v rámci mobilního svozu a 
dopravu a  předání  odpadu  oprávně-
ným osobám k využití nebo odstraně-
ní,“ doplnila Havlínová.  Náklady na 
odpadové hospodářství města rov-
něž navyšuje likvidace černých sklá-
dek. 

 Od ledna do října letošního ro-
ku se uklidilo 708 černých skládek 
z kontejnerových stání. Takový po-
čet černých skládek vůbec nemusí 
vzniknout, neboť každý občan města 
Jihlavy má možnost odpad, který vy-
produkuje, odevzdat nebo odložit na 
místech k tomu určených.  

 Vzhledem k tomu, že příjmy 
z místního poplatku  za provoz systé-
mu pro nakládání s odpadem v roce 
2008 činily 22 mil. a náklady na od-
padové hospodářství města  36 mi-
lionů (předpokládané náklady pro 
rok 2009 jsou  40 milionů) se zdá, 
že argument „Tady platím já!“   v této 
souvislosti neobstojí. 

 Další  možností, proč vznikají čer-

né skládky,  je, že občané mají málo 
informací o tom, kam určitý druh 
odpadu odevzdat. „Proto jsme se roz-
hodli  za použití  fotodokumentace  z 
aktuálně vzniklých černých skládek  
poskytnout občanům návod „Kam 
s ním?“,“ řekla Havlínová. A je-li za 
umyvadlem odloženým v kontejne-
rovém stání pouhá lenost? 

 „Pak je asi namístě poznamenat, že 
ten, kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpady 
mimo místa k tomu určená, se  dopouš-
tí přestupku proti veřejnému pořádku 
a může mu být uložena pokuta do vý-
še 50 000. A to přece za 1,30 Kč denně 
nestojí.“ Nebo ano?                                                        

-lm-
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CAMPANULA JIHLAVA NATÁČELA. Campanula natáčela v listopadu v kostele 
sv. Jakuba pasáže do amerického dokumentu Keeping Score o Gustavu Mahlerovi. 
Na snímku z natáčení sbormistr Campanuly Pavel Jirák (vlevo) spolu se světovým 
dirigentem Michaelem Tilsonem Th omasem, který projekt zaštiťuje a moderuje.                                                                                             

Foto: Jiří Varhaník

Stránku připravil -lm- 

STOLETÉ NAROZENINY. Významného životního jubilea se dožily minulý měsíc 
hned dvě oslavenkyně. Anežce Joslové blahopřála k jubileu náměstkyně primátora 
Irena Wagnerová, druhé oslavenkyni Jarmile Porupkové přišel gratulovat náměs-
tek Radek Vovsík.

DVACET LET OD PÁDU TOTALITY. Téměř do posledního místa zaplněný sál 
DKO v Jihlavě přivítal zpěvačku Martu Kubišovou. Město Jihlava si jejím re-
citálem s názvem Já jsem já připomnělo blížící se 20. výročí pádu totalitního 
režimu. Zpěvačku, která je úzce spojována s listopadovými událostmi roku 1989, 
na klavír doprovodil Petr Malásek, pořadem provázel Milan Hein. Recitál zajis-
tilo město Jihlava z nabídky divadla Ungelt Praha. 

 Koncertu předcházel krátký vzpomínkový akt, během kterého s krátkými 
proslovy vystoupil primátor města Jaroslav Vymazal a místopředseda jihlavské-
ho okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a někdejší předseda 
Občanského fóra v Jihlavě Zdeněk Laštovička. Součástí úvodního bloku bylo také 
vystoupení pedagogů Základní umělecké školy v Jihlavě.         Foto: Jiří Varhaník

OSLAVY SV. MARTINA. Svatý Martin na bílém koni opět projel Jihlavou. Akce, 
kterou si pravidelně nenechají ujít tisíce Jihlaváků, se odehrála už podvanácté. V 
čele průvodu s vlajkonošem a bubeníky šli jihlavští konšelé - radní v převlecích, 
následovaní dlouhým průvodem zejména dětí v dobových kostýmech a s různými 
rekvizitami připomínajícími svatomartinské tradice, nechyběli ani kejklíři, žong-
léři a plivači ohně. Družinu uzavíral Martin na bílém koni, který rozhazoval do 
davu zlaté mince. Akci ukončil ohňostroj. 
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SPC Jihlava – Evropské trendy ve vzdělávání
V Mateřské škole a Speciálně peda-

gogickém centru Jihlava, které síd-
lí na Demlově ulici, již dlouhá léta 
poskytují kvalitní zázemí dětem, žá-
kům, ale také studentům se zdravot-
ním postižením. Pomoc zde najdou 
i jejich rodiče, pedagogové a široká 
veřejnost. Za dlouhá léta zde propra-
covali systém pomoci v oblasti speci-
álně pedagogické, psychologické, ale 
i sociální.

Mateřská škola je vzdělávacím za-
řízením pro děti předškolního věku, 
kde se společně setkávají děti dušev-
ně, tělesně a smyslově zdravé a děti s 
mentálním, tělesným, řečovým, slu-
chovým, zrakovým postižením, děti 
s poruchami autistického spektra a 
děti s více vadami. Jsou zde prová-
děny výchovně vzdělávací činnosti 
podle Školního vzdělávacího progra-
mu „Podej mi ruku“,  pracuje se na 
interaktivních tabulích, děti se mo-
hou seznamovat s cizím jazykem a 
s počítači, uplatňují se moderní pří-
stupy ve vzdělávání - dramaterapie, 
muzikoterapie, arteterapie, psycho-
terapie, ergoterapie, trampoterapie, 
hydroterapie, zraková stimulace na 
interaktivní tabuli, relaxační techni-
ky. Je využívána rehabilitace hrou na 
zobcovou nebo sopránovou fl étnu a 
v rámci celkového rozvoje také práce 
s keramickou hlínou. Pro děti je za-
jištěna i logopedická péče a speciální 
příprava na základní vzdělávání ve-
dená psychologem. Velmi přínosné 
jsou aktivity pěveckého sboru, poby-
ty dětí a rodičů v přírodě, jednoden-
ní poznávací výlety, plavecké výcviky 
pro předškoláky, karnevalové dny, 
netradiční výtvarné techniky v rámci 

volnočasových aktivit za účasti dětí a 
rodičů nebo velkoplošná promítání 
ve třídách.  Vybavení mateřské ško-
ly je přizpůsobeno našim potřebám. 
Máme počítače ve třídách, keramic-
kou pec, relaxační boxy, vodní lůž-
ko, vertikální lezecké stěny, speciální 
houpačky, zahradní hrací kouty, za-
hradní pohádkový hrad, víceúčelové 
a dopravní hřiště, temnou komoru 
pro zrakovou stimulaci, dále pracov-
nu s trampolínou, interaktivní tabu-
le, vířivou vanu s barevnými efekty a 
speciální počítačové programy. 

Speciálně pedagogické centrum  
je školské poradenské pracoviště 
a tvoří součást zařízení. Pracovní-
ci tohoto centra provádějí u klientů 
komplexní diagnostiku, depistáž, 
včasnou speciálně pedagogickou a 
psychologickou péči. Nabízejí speci-
ální terapie dle potřeb, výcvik speci-
fi ckých dovedností, nácvik používání 
kompenzačních pomůcek i sociálně 
právní poradenství. Velmi důleži-
tá je jejich metodická a supervizní 
činnost, dále pravidelné  konzultace 
s učiteli i soustavné vedení rodiny. 
Vydávají  rozhodnutí  o integraci, 
zajišťují kompenzační pomůcky, po-
suzují vhodnost asistence pedagoga 
a pomáhají pedagogům při tvorbě 
individuálních vzdělávacích plánů. 
Uplatňují nové didaktické metody a 
terapeutické směry při každodenní 
přímé práci s klienty. Speciální pe-
dagogové tedy poskytují komplex-
ní služby, vedení klientů, pedagogů, 
zákonných zástupců a napomáhají i 
v oblasti osvěty. Jejich spoluúčast je 
nezbytně nutná po celou dobu do-
cházky klientů do škol všech stupňů 

až po jejich profesní zařazení a za-
členění do společnosti. Odborníky v 
tomto zařízení jsou prováděny vyso-
ce specializované terapie - trampote-
rapie, individuální logopedická péče, 
bazální stimulace, Portage projekt, 
stimulace ve snoezelenu, alternativní 
a augmentativní formy komunika-
ce, strukturované učení, ovlivňování 
chování u klientů, prostorová ori-
entace a samostatný pohyb u lidí se 
zrakovým postižením, výuka Braillo-
va písma, zraková stimulace pomocí 
projekční techniky, psychomotorika, 
práce s rodinou, seznámení se zákla-
dy práce na interaktivní tabuli u dětí 
a žáků se zdravotním handicapem, 
arteterapie, muzikoterapie, dramate-
rapie, hydroterapie, reedukace speci-
fi ckých poruch učení a  prvky reha-
bilitace.

Pracovníci Mateřské školy a Spe-
ciálně pedagogického centra Jihlava 
se úspěšně zapojují také do různých 
projektů a grantů. Mezi nejvýznam-
nější patří investiční  projekt - „SPC 
Jihlava – Integrace pro všechny“. 
Vznikl v rámci strukturálních fon-
dů EU, společného regionálního 
operačního programu (SROP). Byl 
realizován v roce 2007 a fi nanční 
prostředky byly určeny na výstavbu 
poradenského pracoviště, ve kterém 
je poskytována komplexní péče kli-
entům s jakýmkoliv postižením a po-
krývá všechny okresy kraje Vysoči-
na. Druhým významným projektem 
je v současné době  projekt - „SPC 
Jihlava – Evropské trendy ve vzdě-
lávání“. Sledování trendů ve vzdělá-
vání je hlavním záměrem vedení ško-
ly, ale také všech pracovníků. Novou 

možností, jak tyto trendy v zařízení 
aplikovat, byla výzva Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, ope-
račního programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“. Byl vytvo-
řen projekt, který má velmi zajímavé 
zaměření. Spolufi nancování zajistil 
Evropský sociální fond a státní roz-
počet České republiky. Hlavní cílem 
je zapojení dětí a žáků se zdravotním 
postižením do počátečního vzdělává-
ní, dále pomoc rodičům těchto dětí a 
v neposlední řadě také pomoc peda-
gogům, kteří se o tyto děti nebo žáky 
starají. Co tedy od 2. 3. 2009 zařízení 
nabízí? Hydroterapii a kolorterapii, 
trampoterapii a zrakovou terapii, lo-
gopedii s využitím interaktivní tabu-
le, dále využívání informační techno-
logie a všech jejích produktů u dětí a 
žáků se zdravotním postižením a pří-
pravu na základní vzdělávání dětí se 
zdravotním postižením. Tento pro-
jekt je tříletý a během tohoto období 
budou v Mateřské škole a Speciálně 
pedagogickém centru Jihlava probí-
hat také pracovní dílny – arteterapie. 
Jedná se o velmi zajímavou aktivitu, 
která je zaměřena na možnosti práce 
s keramickou hlínou. Tyto dílny ve-
de zkušený profesionál a jsou určeny 
nejen pro děti a žáky se zdravotním 
postižením, ale opět také rodičům 
nebo pedagogům. V rámci celého 
období jsou připraveny i další ško-
lení a kurzy, které jsou zaměřeny na 
jednotlivé terapie. Odborníci speci-
álně pedagogického centra vypraco-
vali také  metodické příručky, které 
se týkají všech druhů postižení. Pří-
nosem je hlavně propojení teorie a 
praxe.          (Z podkladů magistrátu 

zpracoval -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. Redakčně kráceno).

Usnesení č. 542/09 - 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. 543/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje
snížení akce Přepojení kanalizace 

ul. Na Kopci 1, 2, 3 o 300 tis. Kč
tř. 8 Financování
převod do Fondu oprav domů ve 

výši 300 tis. Kč

Usnesení č. 544/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Bezbariérové trasy - 300 tis. 

Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Odbor rozvoje města + 300 tis. Kč

Usnesení č. 545/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesuny v rámci schválených fi -

nančních prostředků na projekty - 
odbor rozvoje města:

Projektové dokumentace - 680 tis. 
Kč

Regenerace a rozvoj dětských hřišť 
- II. etapa + 300 tis. Kč

Obnova a technické zhodnocení 
školních hřišť + 300 tis. Kč

Regenerace veř. prostranství v části 
města Jihlava - Pávov +   80 tis. Kč

Usnesení č. 546/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové i výdajové části o 

přijaté dotace
- na základě vyúčtování výdajů na 

volby do Evropského parlamentu ve 
výši 450.265,60 Kč

a převod z § 6117 Volby do Evrop-
ského parlamentu ve výši 460 tis. Kč 
na § 6171 Činnost místní správy - 
mzdové prostředky

Usnesení č. 547/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje - odbor 

správy realit
akce Krematorium Jihlava - výstav-

ba vsypové loučky + 400 tis. Kč
akce Technické zhodnocení kote-

ZM pro výstavbu parkovacího domu
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 3. 11. 2009

len - 238 tis. Kč
akce Fotbalový stadion Jiráskova - 

rek. plynové kotelny - 130 tis. Kč
akce Dětská hřiště -   32 tis. Kč

Usnesení č. 548/09 - 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 12.962.413,36 Kč
na projekt Revitalizace části parku 

malý Heulos ve výši 6.472.487,64 Kč
na projekt Rozšíření sítě cyk-

listických stezek v Jihlavě ve výši 
4.856.727,70 Kč a

převod částky 24.290.000,- Kč do 
Fondu kofi nancování evropských 
projektů

Usnesení č. 549/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územ-

ní rozvoj - majetkový odbor - 1.600 
tis. Kč

zvýšení
tř. 5 Běžné výdaje
§ 2321 Odvádění a čištění odpad-

ních vod a nakládání s kaly
odbor správy realit + 226,1 tis. Kč
§ 6409 Ostatní činnosti
rezerva + 1.043,9 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje - majetkový 

odbor
výkupy + 330 tis. Kč

Usnesení č. 550/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesuny v rámci schválených fi -

nančních prostředků
tř. 5 Běžné výdaje 
§ 6409 Ostatní činnosti
příspěvky (ekonomický odbor - 20 

tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
příspěvek pro občanské sdružení 

Babybox pro odložené děti - STA-
TIM + 20 tis. Kč

tajemník

Usnesení č. 551/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodář-

ské činnosti města dle přílohy č.j. 
EO/3753/2009.

Usnesení č. 552/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k by-

tu č. 4, 2+1, U Pivovaru 10, Jihlava 
xxxxxxx ve výši 91.216,- Kč neuhra-
zených poplatků z prodlení.

Usnesení č. 553/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008, a to:

poskytnutí fi nanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba ostatní - subjektu:

AlternativaPro, U Studně 7, Jihla-
va 25.000,- Kč

- na honoráře pro účinkující, pro-
pagaci a služby v rámci technického 
zajištění akce AlternativaPro PRIZE 
2009 konané v září - říjnu 2009 v ně-
které klubové scéně v Jihlavě  a

s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba ostatní - subjektu:

AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava 
25.000,- Kč

- na honoráře pro účinkující, pro-
pagaci a služby v rámci technického 
zajištění akce AlternativaPro PRIZE 
2009 konané v září - listopadu 2009 
v některé klubové scéně v Jihlavě

Usnesení č. 554/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura) subjektu:
DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava 

600.000,- Kč
- na úhradu zvýšených nákladů na 

energii, na zajištění zákonných revi-
zí technologických zařízení, opravy 
těchto zařízení a drobné opravy v 
Domě kultury v Jihlavě v r. 2009

Usnesení č. 555/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 245/09-ZM ze dne 23. 

6. 2009 a
schvaluje
fi nanční prostředky na dofi nanco-

vání sociálních služeb nestátních ne-
ziskových organizací a jednotlivých 
sdružení na následující rozpočtové 
období roku 2010 formou předlože-
ní žádosti k projednání v Komisi pro 
neziskovou, sociální oblast a preven-
ci ve výši  300.000 Kč.

Usnesení č. 556/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 246/09-ZM ze dne 23. 

6. 2009 a
schvaluje
výši fi nancování běžných pro-

vozních výdajů nestátních nezis-
kových organizací a jednotlivých 
sdružení na následující rozpočto-
vé období formou přímého návr-
hu do rozpočtu města na rok 2010 
takto:

 - Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
= na provozní náklady - KPNSOaP 
doporučuje 107.000 Kč

 - Středisko křesťanské pomoci - 
Naděje pro život Jihlava, Žižkova 
108, Jihlava = na provozní náklady - 
KPNSOaP doporučuje 685.000 Kč

 - Občanská poradna Jihlava, Žiž-
kova 13, Jihlava = na nájemné včet-
ně služeb, telefon a mobil - KPNSO-
aP doporučuje 86.000 Kč

 - Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých, Oblastní 
odbočka Jihlava, Nad Plovárnou 5, 
Jihlava = na zajištění činnosti organi-

zace a na provozní náklady odbočky 
- KPNSOaP doporučuje 11.000 Kč

 - Jihlavská unie neslyšících, Po-
lenská 4382/2c, Jihlava = na údržbu, 
opravy, provoz, energie, telekomuni-
kace, materiál a na příspěvek na PC 
určený k výuce sluchově postižených 
- KPNSOaP doporučuje 129.000 
Kč

 - Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR, Poradenské centrum 
Jihlava, Úprkova 6, Jihlava = na ná-
jemné a ostatní služby spojené s pro-
vozem užívaných prostor - KPNSO-
aP doporučuje 68.000 Kč

 - Bc. Dana Tůmová, Velký Bera-
nov 259 = na nájemné pronajatých 
prostor a na nájemné bazénu ZŠ 
Demlova - KPNSOaP doporučuje 
55.000 Kč

 - SK Vodomílek, Erbenova 43, 
Jihlava = na nájemné bazénu - KPN-
SOaP doporučuje 49.000 Kč

 - Diecézní charita Brno - Ob-
lastní charita Jihlava, Jakubské ná-
městí 2, Jihlava = na projekty: Cen-
trum primární prevence Vrakbar, 
Nízkoprahový klub Vrakbar, Erko, 
Kontaktní centrum, Malá řemesla, 
Charitní pečovatelská služba a na 
Dobrovolnické centrum - KPNSO-
aP doporučuje 556.000 Kč

 - Tyfl oservis, o.p.s., Benešova 
46, Jihlava = na provozní náklady 
střediska - nájemné, elektrická ener-
gie a plyn - KPNSOaP doporučuje 
27.000 Kč

 - Středisko křesťanské pomoci 
Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava = na 
provozní náklady střediska - KPN-
SOaP doporučuje 1.177.000 Kč

 - Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s., 
Havlíčkova 38, Jihlava = na provoz-
ní náklady - KPNSOaP doporučuje 
11.000 Kč

 - ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 
Jihlava = na nájemné - KPNSOaP 
doporučuje 54.000 Kč

 - Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace, 5. května 4, 
Jihlava = na nájemné, inkaso, ener-
gie, vodné, stočné, telefon, kance-
lářské potřeby, známky a poštovné, 
opravy a drobnou údržbu - KPNSO-
aP doporučuje 33.000 Kč

 - Centrum pro zdravotně posti-
žené kraje Vysočina, Vrchlického 
57, Jihlava = na nájemné - KPNSO-
aP doporučuje 49.000 Kč

 - Svaz důchodců ČR, o.s., místní 
organizace Jihlava, Karoliny Světlé 
11, Jihlava = na náklady na připojení 
k internetu, na organizační náklady 
Rady seniorů, na provozní náklady 
svazu důchodců - KPNSOaP dopo-
ručuje   43.000 Kč

 - Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace, Rančířov 
60, Jihlava = na základní potřeby, na 
nájemné prostor, nečekané výdaje - 
KPNSOaP doporučuje 24.000 Kč

 - Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., okresní organizace Jihlava, Plan-
dry 38, Vyskytná nad Jihlavou = na 
kancelářské potřeby, na pronájem 
prostor, na dopravu na rekondice 
a na pronájem bazénu - KPNSOaP 
doporučuje   23.000 Kč

(Pokračování na str. 29)
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(Pokračování ze str. 20)

 - Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., okresní vý-
bor Jihlava, U Cihelny 2, Jihlava = na 
telefon a internet, kancelářské potře-
by a na nájemné - KPNSOaP dopo-
ručuje 52.000 Kč

 - Naděje Vysočina o.s., Žižkova 
15, Jihlava = na nájemné a energie - 
KPNSOaP doporučuje 49.000 Kč

 - Sdružení Romů a národnost-
ních menšin v České republice, 
Ctiborova 3091, Kladno pro Sdru-
žení Romů a národnostních men-
šin v ČR, o.s. se sídlem Masaryko-
vo náměstí 34, Jihlava, Masarykovo 
náměstí 34, Jihlava = na nájemné a 
elektrickou energii - KPNSOaP do-
poručuje 53.000 Kč

 - Centrum pro rodinu a sociál-
ní péči Vysočina, Komenského 20, 
Jihlava = na nájemné - KPNSOaP 
doporučuje 54.000 Kč

 - Centrum multikulturního 
vzdělávání, o.s., Telečská 68, Jihla-
va = na energie, telefony, internet a 
kancelářské potřeby - KPNSOaP do-
poručuje 50.000 Kč

 - ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM -APLA- Vy-
sočina o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
elektrickou energii - KPNSOaP do-
poručuje   100.000 Kč

 - Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody - EKOIN-
FOCENTRUM 59/12, Věžní 1, Jih-
lava = na nájemné - KPNSOaP do-
poručuje   20.000 Kč 

Usnesení č. 557/09 - 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, Demlo-
va 32 ve výši 80 168,50 Kč

2. Základní škole Otokara Březi-
ny, Jihlava, Demlova 34 ve výši 95 
295,90 Kč

Usnesení č. 558/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů v celkové výši 191 085 
Kč žadatelům:

Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Jana Masaryka

 Číslo popisné 1595 v Jihlavě, Jana 
Masaryka 1595, Jihlava 47 760 Kč

MUDr. Hornová Irena, Žahourek 
Karel, Žahourek Karel ml. 43 800 Kč

Jan Novák, Milada Nováková, Ke 
Skalce 35, Jihlava 10 300 Kč

Ing. Marie Strnadová, Havlíčkova 
90A, Jihlava 10 000 Kč

Pavel Strnad, Havlíčkova 90A, Jih-
lava 13 000 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   2 700 Kč

Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Tyršova č.p. 1562 v Jihlavě,

 Tyršova 1562/6, Jihlava 35 250 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

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

kova 20, Jihlava   5 460 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava   2 340 Kč
Pavel Vondrák, Hana Vondráková, 

ZM pro výstavbu parkovacího domu
Otín 13   3 510 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   7 410 Kč

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava   7 800 Kč

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskyt-

nutí dotace s výše uvedenými ža-
dateli ORM/1958/2009 - OR-
M/1969/2009, ORM/1977/2009.

Usnesení č. 559/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Revitalizace 

městské zeleně v Jihlavě“ do Operač-
ního programu Životní prostředí 
   a

z a v a z u j e   s e  
k předfi nancování projektu „Revi-

talizace městské zeleně v Jihlavě“ a 
zajištění fi nančních prostředků na 
úhradu nákladů na ošetření této ze-
leně po dobu udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 560/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti Dopravního 

podniku města Jihlavy, a.s. „Ekolo-
gická veřejná doprava - nákup auto-
busů na pohon stlačeným zemním 
plynem (CNG)“ do výzvy Regionál-
ního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod, Prioritní osa 1 - Do-
stupnost dopravy, Oblast podpory 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a 
veřejné dopravy a

u k l á d á
Dopravnímu podniku města Jihla-

vy, a.s. zajistit zdroje fi nancování na 
krytí nákladů spojených s realiza-
cí projektu ve výši rovnající se krytí 
dvou etap, tj. celého projektu.

Usnesení č. 561/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí půjčky ve výši 1 milio-

nů korun TJ Sokol Bedřichov, Soko-
lovská 122c, Jihlava dle zdůvodnění. 

Usnesení č. 562/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s e   z a v a z u j e
k zajištění prostředků na úhradu 

provozních nákladů projektu:
„Poznejte Gustava Mahlera“
po dobu udržitelnosti projektu dle 

zdůvodnění.

Usnesení č. 563/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
odstoupení statutárního města Jih-

lavy, jako postupitele od Smlouvy o 
postoupení pohledávky s postupní-
kem  xxxxxxxxxx dle zdůvodnění.

Usnesení č. 564/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
neposkytnutí příspěvku statutární-

mu městu Jihlava ve výši 250.000,- 
Kč na obnovu objektu Benešova 4 
Ministerstvem kultury ČR v rámci 
Programu regenerace MPR na rok 
2009.

Usnesení č. 565/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 372/09-ZM ze dne 23. 

6. 2009.

Usnesení č. 566/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a.s. z 21.495.000 Kč 
na 24.955.000 Kč na základě rozhod-
nutí valné hromady uvedené společ-
nosti vydáním nových akcií dle zdů-
vodnění.

Usnesení č. 567/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu termínu splatnosti půjčky 

dle Smlouvy o půjčce uzavřené me-
zi statutárním městem Jihlava a spo-
lečností TENISCENTRUM JIH-
LAVA, a.s. (evidenční číslo 1887/
EO/08) dle zdůvodnění a přílohy č.j. 
EO/3832/2009

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - 

navýšení příjmové části rozpočtu pol. 
2412 Splátky půjčených prostředků 
od podnikatelských nefi nančních 
subjektů - právnických osob a zvýšení 
výdajové části rozpočtu třídy 6 Kapi-
tálové výdaje, pol. 6201 Nákup akcií 
o 2 miliony.

Usnesení č. 568/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

7/2009 o poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle přílohy č.j. 
EO/3707/2009.

Usnesení č. 569/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

8/2009 o stanovení některých koefi -
cientů pro výpočet daně z nemovitos-
ti dle přílohy č.j. EO/3771/2009.

Usnesení č. 570/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v k. ú. Jihlava dle 

dosud v katastru nemovitostí neza-
psaného geometrického plánu  č. 
5284-31/2009 z 25.05.2009 p. č. 
2228/2 o výměře 95 m2 xxxxxxx za 
cenu 500,-- Kč/m2  za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 571/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v  k. ú. Jihlava dle 

dosud v katastru nemovitostí neza-
psaného geometrického plánu  č. 
5259-103/2009 ze dne 01.04.2009 p. 
č. 40/1 o výměře     410 m2  xxxxxxxx 
za cenu      500,-- Kč/m2  za podmí-
nek:

- zřízení věcného břemene spočíva-
jícího v právu průchodu a průjezdu 
statutárního města Jihlavy a jím po-
věřených osob kdekoliv po pozem-
ku v k. ú. Jihlava p. č. 40/1 dle dosud 
nezapsaného geometrického plánu č. 
5259-103/2009 ze dne 01.04.2009 za 
účelem kontroly technického stavu a 
oprav hradební zdi na pozemku v k. 
ú. Jihlava p. č. 44

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.

Usnesení č. 572/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemku v  k. ú. Jihlava dle 

dosud v katastru nemovitostí neza-
psaného geometrického plánu  č. 
5314-197/2009 ze dne 19.06.2009 
p. č. 5479/108 o výměře 17 m2  
xxxxxxxx za cenu 1.500,-- Kč/m2  za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 573/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej pozemků v k. ú. Zborná dle 

dosud v katastru nemovitostí neza-
psaného geometrického plánu  č. 294-
24/2009 p. č. 92/67 o výměře 482 
m2, st. p. č. 73/1 o výměře 32 m2 a st. 
p. č. 73/2 o výměře 23 m2  xxxxxxx , 
za cenu 500,-- Kč/m2  za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 574/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/5 o výměře 20 m2 xxxxxx za 
cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

(Pokračování na str. 30)
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- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 575/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/6 o výměře 20 m2  xxxxxxxx 
, do společného jmění manželů, za 
cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 576/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jih-

lava  p. č. 4653/7 o výměře 20 
m2xxxxxxxxxxxxx   za cenu 1.200,-- 
Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny. 

Usnesení č. 577/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/8 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/
m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 578/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava p. 

č. 4653/9 o výměře 20 m2  xxxxxxxx 
do společného jmění manželů, za ce-
nu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

ZM pro výstavbu parkovacího domu
- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 

dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 579/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/10 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/m2 
za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 580/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č.  4653/11 o výměře 20 m2 xxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 581/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/12 o výměře 20 m2  
xxxxxxxx , do společného jmění 
manželů, za cenu 1.200,-- Kč/m2 za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 582/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/13 o výměře 20 m2 xxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 583/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/14 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/
m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 584/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/15 o výměře 20 m2 
xxxxxxxxx za cenu 1.200,- Kč/m2 za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 585/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4653/16 o výměře 20 m2 
xxxxxxxx za cenu 1.200,- Kč/m2 za 
podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 586/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4653/17 o výměře 20 m2 xxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 

stranami
- sjednání práva statutárního měs-

ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 587/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. 

č. 4650/5 o výměře 19 m2 xxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 588/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihla-

va  p. č. 4650/6 o výměře 18 m2   
xxxxxxxxx za cenu 1.200,-- Kč/m2 
za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 589/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava p. 

č. 4650/7 o výměře 18 m2 xxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmí-
nek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Jihlava ve prospěch kupujících do 30 
dnů po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 590/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/8 o výměře 18 m2 xxxxxxx do 
společného jmění manželů, za cenu 
1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

(Pokračování na str. 31)
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- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 591/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. č. 

4650/10 o výměře 18 m2 xxxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 592/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/11 o výměře 18 m2 xxxxxxxxxx, 
do společného jmění manželů, za cenu 
1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního města 
Jihlavy na odstoupení od kupní smlou-
vy v případě neuhrazení kupní ceny ve 
sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

 Usnesení č. 593/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/12 o výměře 18 m2 xxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 594/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/13 o výměře 19 m2 xxxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 

ZM pro výstavbu parkovacího domu
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

 Usnesení č. 595/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/14 o výměře 19 m2 xxxxxxx za 
cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 596/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku v k. ú.  Jihlava p. č. 

4650/88 o výměře 20 m2 xxxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 597/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej  pozemku  v k. ú.  Jihlava  p. č. 

4651/3 o výměře 20 m2 xxxxxxxxxx 
za cenu 1.200,-- Kč/m2 za podmínek:

- úhrady kupní ceny do 30 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy oběma 
stranami

- sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní 
smlouvy v případě neuhrazení kupní 
ceny ve sjednaném termínu

- podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihla-
va ve prospěch kupujících do 30 dnů 
po úhradě kupní ceny.  

Usnesení č. 659/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
podepsání souhlasného prohlášení 

dle ust. odst. 2 písmene a) a odst. 3 § 
40 vyhlášky č. 26/2007 Sb. učiněné-
ho mezi statutárním městem Jihlava a 
Pozemkovým fondem České republi-
ky dle přílohy č. j. MO/2415/2009.

Usnesení č. 660/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení lhůty pro zaplace-

ní zbývající části kupní ceny ve výši 
65.040,- Kč za převod bytové jednot-
ky č. 411/2 v domě Zimní 15 v Jih-

lavě - Horním Kosově, kupujícímu  
xxxxxxx do 30.11.2009, 

a   s ch v a l u j e
neuplatnění odstoupení dle článku 

V. kupní smlouvy č. 1072/MO/09 
na převod bytové jednotky č. 411/2 
v domě Zimní 15 v Jihlavě v případě 
uhrazení zbývající části kupní ceny do 
30.11.2009.

Usnesení č. 661/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodloužení lhůty pro zaplace-

ní zbývající části kupní ceny ve výši 
273.526,- Kč za převod bytové jednot-
ky č. 391/28 v domě Jarní 9 v Jihlavě 
- Horním Kosově, kupujícím manže-
lům xxxxxxxxxxx , do 30.11.2009, 

a   s ch v a l u j e
neuplatnění odstoupení dle článku 

V. kupní smlouvy č. 917/MO/09 na 
převod bytové jednotky č. 391/28 v 
domě Jarní 9 v Jihlavě v případě uhra-
zení zbývající části kupní ceny do 
30.11.2009.

Usnesení č. 662/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 307/09 - ZM ze dne 

23.06.2009.

Usnesení č. 663/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 508/09 - ZM týka-

jící se převodu spoluvlastnického po-
dílu na pozemku p.č. 4085/55 v k.ú. 
Jihlava

a   s ch v a l u j e
prodej spoluvlastnického podílu 

ve výši 917/5181 na pozemku p.č. 
4085/55 - ostatní plocha v k.ú. Jihlava 
včetně příslušného spoluvlastnického 
podílu na součástech a příslušenství 
společnosti SLUŽBY MĚSTA JIH-
LAVY s.r.o., IČ 60727772, se sídlem 

Jihlava, Havlíčkova 64 v rámci pře-
vodu nebytové jednotky č. 1945/301.

Usnesení č. 664/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy na pro-

dloužení kanalizačního řadu dle 
přílohy č.j. OSR/1962/2009 v hod-
notě dle ceny znaleckého posudku 
104.740,00 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/1963/2009 
v hodnotě dle ceny znaleckého po-
sudku 104.740,00 Kč.

Usnesení č. 665/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedeného v 

příloze č.j. OSR/1961/2009 do hos-
podaření Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko v celkové výši 2,245.056,00 
Kč.

Usnesení č. 666/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
realizaci projektu výstavby parkova-

cího domu v Jihlavě formou koncesní 

smlouvy na koncesní projekt „Opti-
malizace parkování v Jihlavě včetně 
výstavby parkovacího domu“ dle zdů-
vodnění.

Usnesení č. 667/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejno-

správní kontroly na místě u fyzic-
ké osoby  xxxxxxxxx dle přílohy č.j. 
KP/290/2009.

Usnesení č. 668/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Zprávu Kontrolního výboru Zastu-

pitelstva města Jihlavy o kontrole pl-
nění usnesení Zastupitelstva města 
Jihlavy a Rady města Jihlavy, za obdo-
bí 1.1.2009 do 30.6.2009.

Usnesení č. 669/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
Mechanismus pro vytvoření a po-

užití účelových prostředků „Fondu 
rozvoje bydlení na území města Jihla-
vy“ s účinností od 1. 12. 2009 a ukon-
čuje příjem žádostí o poskytnutí půjč-
ky z „Fondu rozvoje bydlení na území 
města Jihlavy“ ke dni 1. 12. 2009  
a

s ch v a l u j e
převod zůstatku „Fondu rozvoje 

bydlení na území města Jihlavy“ do 
rozpočtu města.

Usnesení č. 670/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace na úhradu nákladů 
spojených s provozem domova seni-
orů uzavřené mezi statutárním měs-
tem Jihlava a společností DS Stříbrné 
Terasy o.p.s. dne 16.12.2008 pod č.e. 
2145/KT/08 dle zdůvodnění a přílo-
hy.

Usnesení č. 671/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 540/08-ZM (souhlas 

se spolufi nancováním projektu z 
Fondu soudržnosti číslo CCI 2005/
CZ/16/C/PE/003 „Rekonstrukce 
stávajících a výstavba nových stok a 
zajištění množství a jakosti pitné vody 
v regionu jihlavsko“)  
a

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o majetkovém a fi -
nančním vypořádání s dobrovolným 
svazkem „Svaz vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko“.

Usnesení č. 672/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Zprávu o závěrečném účtu Svazu 

vodovodů a kanalizací Jihlavsko, zprá-
vu kontrolního výboru a výrok audi-
tora k přezkoumání hospodaření za 
rok 2008.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

Mgr. Radek Vovsík
  náměstek primátora
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 Jen co se 27. 10. 2009 na dobu 
podzimních prázdnin zavřely dveře 
základních škol, vydala se skupina 
osmi zaměstnanců ZŠ Otokara Bře-
ziny na více než tisícikilometrovou 
cestu do okolí města Aalborg na se-
veru Dánska. 

 Cílem studijní cesty bylo prohlou-
bení stávající spolupráce s místními 
učiteli a zejména pak seznámení se 
s fungováním školních knihoven a 
informačních center (IC) a jejich za-
členěním do výuky. 

 Celý tým učitelů, vedoucí IC a ve-
dení školy čekal vyvážený program, 
sestavený dánskou koordinátorkou 
IC Gitt e Petersen a ředitelem školy 
Mgr. Pavlem Říhou. Po nočním pře-
sunu se celá mírně unavená výprava 
přesvědčila již v první škole, že 28. 
října se v Dánsku státní svátek nesla-
ví. 

 Na chodbách i ve třídách bylo 
rušno, a proto jsme i fungování IC 
v Oestermarkskolen mohli vidět za 
běžného provozu. Nová budova cen-
tra si všechny, kromě plně zařízené 
knihovny, získala také např. malým 
kinosálem. Již z první návštěvy jsme 
tak odcházeli s pocitem, že naše ces-
ta bude stát za to. Vstřícné přijetí nás 
poté čekalo během prvního dne i 
v dalších dvou školách, kde jsme se 
opakovaně setkali s myšlenkou in-
formačního centra jako „srdce“ ško-
ly. 

 Místa, ve kterém jsou k dispozici 
nejen potřebné informace, ale které 

Cesta učitelů ZŠ O. Březiny do Dánska

UČITELÉ ZŠ Březinova vykonali služební cestu do Dánska. 
Foto: archiv NJR

poskytuje také prostor k setkávání 
žáků i učitelů. Po opuštění poslední 
školy již všechny čekalo seznámení s 
našimi hostitelskými rodinami. Ná-
ročný první den jsme tak zakončili 
povídáním nejen o školních knihov-
nách, ale i běžném životě v obou ze-
mích. 

 Vydatným odpočinkem posílen se 
druhý den vydal náš tým do dalších 
škol v okolí. V jedné z nich, Blaere 
School, proběhlo i setkání se žáky 
a učiteli 7. ročníku zapojenými do 
projektu Fairyland, v jehož rámci je 

na jaře roku 2010 navštíví společně 
s učiteli skupina žáků ze ZŠ Otokara 
Březiny. 

 Ve čtvrtek proběhl pod vedením 
Gitt e Petersen také workshop o za-
členění a využívání IC ve výuce v 
dánském školském systému. Celý 
den zakončilo naše společné setká-
ní se všemi hostitelskými rodinami, 
obohacené o česko-dánskou hudeb-
ní produkci. 

 Pátek jsme strávili ve třetím největ-
ším dánském městě Aalborgu. Kro-
mě dvou škol se zajímavě řešeným 

prostorovým uspořádáním (rozlehlý 
přízemní areál s IC v jeho středu) 
nás čekala také návštěva Centra pro 
vzdělávání a studijní materiály. 

 Toto centrum slouží všem peda-
gogům z oblasti severního Dánska, 
kteří mohou využít bohaté nabídky 
vzdělávacích kurzů, a také konzulta-
cí s poradci ze všech studijních obo-
rů. Navíc jsou zde shromažďovány 
veškeré vydané učebnice, které jsou 
díky důmyslnému objednávkovému 
systému zapůjčovány do jednotli-
vých školních knihoven. 

 Návštěvou centra skončila studijní 
část cesty a začala část kulturní. 

Nejprve jsme zavítali do Utzon 
Center v Aalborgu, multifunkční 
budovy navržené architektem, po-
depsaným pod budovou opery v 
Sydney. Zde nás po zhlédnutí sed-
mi knihoven v necelých třech dnech 
neplánovaně potěšila fotografi cká 
výstava nazvaná „Police s knihami v 
krajině“. 

 Sobotní den byl již celý věnován 
druhému největšímu městu Dánska 
- Aarhusu. Prohlédli jsme si zde nád-
herný skanzen Den Gamle By (Staré 
město) s ukázkami městské architek-
tury z různých období dánské histo-
rie, a také galerii moderního umění 
Aros. Poté následovalo již jen roz-
loučení s naší vynikající průvodkyní 
Gitt e a cesta domů, na kterou jsme 
se plni nových poznatků a zkušenos-
tí vydali s vědomím, že to opravdu 
stálo za to.                                   -tz, lm-
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Dukla se drží v horních patrech tabulky
Prvoligoví hokejisté z krajského 

města v dosavadním průběhu letoš-
ního soutěžního ročníku předvádí vý-
kony, které jim ve vyrovnané tabulce 
zatím zajišťují po třiadvaceti kolech 
šesté místo.

Od posledního vydání Novin jihlav-
ské radnice sehráli svěřenci trenérů 
Josefa Augusty a Romana Mejzlíka 
devět utkání. V nich se z vítězství ra-
dovali čtyřikrát, dva zápasy skončily 
po šedesáti minutách nerozhodně, 
v obou případech Dukla následně v 
prodloužení prohrála a ve třech pří-
padech odcházeli jihlavští hokejisté z 
ledu se skloněnými hlavami.

V předposledním říjnovém zápase 
zajížděla Dukla 26. října na led seve-
ročeské Kadaně. Na začátku sice pro-
hrávala, ale poté se třikrát trefi l Da-
niel Hodek a dokonale otočil zápas. 
Domácí stihli snížit ve třetí třetině na 
jednogólový rozdíl, ale další branky 
již nepadly a Jihlava si tak dovezla ví-
tězství 2:3.

Hned o dva dny později začali ho-
kejisté odvetné zápasy. Ve středu 28. 
října zajížděli k derby Vysočiny do 
sousední Třebíče. Zápas se pro Duklu 
nevyvíjel dobře. Velmi brzy inkasova-
la, ale Čachotský stačil vyrovnat. Dal-
ší tři branky ještě do první přestávky 
však rozhodly zápas. Domácí přidali 
ve druhé části ještě jeden gól, takže 
druhý zásah Dukly ve 42. minutě na 
5:2 neměl na konečné skóre žádný 
vliv.

První listopadový domácí zápas s 
Hradcem Králové přinesl do tabulky 
další tři body. V zápase zvratů ved-
la Dukla v 10. minutě 2:0, ale hosté 
stihli do konce třetiny otočit na 2:3. 
Ve druhé třetině dominovali jihlavští 
hokejisté, kteří se dostali dvěma góly 
do vedení. V bezbrankové třetí části 
uhájila Jihlava vítězství 4:3.

7. listopadu zajížděli hokejisté z 
Vysočiny na severní Moravu, kde se 
střetli s nováčkem soutěže Šumper-

kem. Po nerozhodném stavu 5:5 v 
základní hrací době rozhodli domácí 
o bodu navíc v prodloužení. Prohra 
6:5 je se stejným soupeřem totožná 
jako na začátku soutěže v domácím 
utkání.

Třetí letošní domácí prohru museli 
hráči Dukly a její fanoušci strávit 11. 
listopadu po zápase s Benátkami nad 
Jizerou. Po doposud nejhorším pod-
zimním výkonu odešli hráči ve žlu-
točervených dresech z ledu s krutou 

prohrou 1:4.
Hned v dalším utkání na severní 

Moravě 14. listopadu hrála Dukla 
opět proti hůře postavenému celku 
v tabulce Havířovu. A také z tohoto 
duelu si body na Vysočinu nedovezla. 
Dvě trefy kapitána Bakuse, ke které-
mu se nikdo jiný z jihlavských hráčů 
nepřidal, znamenaly prohru 3:2.

Herní zlepšení přineslo až domácí 
utkání s Vrchlabím 18. listopadu. Jih-
lava téměř tradičně z kraje úvodní tře-
tiny inkasovala, ale dvě trefy ještě do 
první sirény otočily skóre. Ve druhé 
třetině padl na každé straně jeden gól,  
a protože ve třetí třetině měli střelci 
půst, museli se jihlavští hokejisté spo-
kojit s těsnou výhrou 3:2.

Také další domácí utkání, ze tří po 
sobě jdoucích, znamenalo přísun pl-
ného počtu bodů do tabulky. Posled-
ní celek soutěže Beroun sice kladl 
odpor, ale chybička v poslední třetině 
znamenala těsné vítězství žlutočerve-
ných 2:1.

V posledním zápase před uzávěrkou 
Novin jihlavské radnice přijel na Ho-
rácký zimní stadion celek Olomouce 
vedený exjihlavskou trenérskou dvo-
jicí Vlk - Fiala. Po nevydařené první 
třetině Dukla prohrávala 0:2. V každé 
následující třetině se domácím poda-
řilo vsítit jednu branku, takže zápas 
dospěl do prodloužení. V něm Jihlava 
inkasovala při hře 3 na 4 a na prémio-
vý bod tak po prohře 2:3 nedosáhla.                            

-vš-

Vysočina přezimuje ve středu tabulky
JIHLAVA - Druholigový fotbalový 
podzim skončil. Do historie FC Vy-
sočina bude zapsán jako nepovedený. 
Celek s ambicemi na postup skončil 
na deváté příčce tabulky s mankem 
třinácti, respektive devatenácti bodů 
na postup. „V zimě nás čeká hodně prá-
ce,“ nechal se slyšet hlavní trenér Lu-
boš Urban.

Infarktové přestřelky
Měsíc říjen zakončili Jihlavané bez-

brankovou remízou v Třinci a během 
listopadu odehráli poslední dva pod-
zimní duely. V nich shodně podlehli 
Dukle Praha (doma) i Mostu (ven-
ku) 3:4. Zápasy probíhaly jako přes 
kopírák. Vysočina třikrát dorovnala 
náskok soupeře, jenomže díky děravé 
defenzivě pokaždé inkasovala čtvrtý 
rozhodující úder. V jarní předehrávce 
s Mostem se navíc vykartoval kapitán 
Kadlec, pilíř obranných řad.

„Ukázalo se, že jsme silní směrem do-
předu, ale naše defenziva je velmi špat-
ná. Musíme na ní radikálně zapracovat. 
Přes zimu nás čeká hodně práce,“ podo-
tkl kouč, jehož družina obdržela dru-
hý nejvyšší příděl (30). „Báli jsme se, 
kdo vepředu nahradí kanonýra Faldy-
nu. A vidíte... My měli problémy s obra-
nou, která patřila k nejhorším v soutěži. 
Poslední dva zápasy to byla tragédie. To 
se mi vůbec nelíbí.“

Ostré náboje
Je paradoxní, že Vysočina patři-

la mezi nejhůře bránící týmy, ale na 
druhou stranu nikdo z konkurence 

nedokázal nastřílet více branek než 
Urbanovi svěřenci (32). Po zmíně-
ném odchodu Faldyny si hráči rov-
noměrně rozdělili ofenzivní úkoly. 
Do střelecké listiny se zapsalo celkem 
čtrnáct fotbalistů. Obránci a záložníci 
skórovali devětkrát, forwardi nastřá-
dali čtrnáct gólů. Nejlepším kano-
nýrem byl bosenský host z Jablonce 
Muris Mešanovič, autor šesti zásahů 

v sedmi utkáních.
„Muris potvrdil svoje kvality. Je to gó-

lový útočník silný na míči. V zimě mu 
končí hostování, uvidíme, co bude dál,“ 
poznamenal šéf lavičky.

Gólové hody
Jihlavští i příznivci soupeřů chodili 

na zápasy Jihlavy rádi. Důvod? Neče-
kané střelecké hody. V šestnácti utká-

ních Vysočiny padlo celkem dvaaše-
desát branek, což je průměr více než 
tří a půl gólu na utkání. Fanoušci si 
mnohdy připadali jako na hokeji. Nej-
divočejší podívanou přinesly výhry 
nad Karvinou (5:3), Viktorií Žižkov a 
Čáslaví (shodně 5:1), respektive po-
rážky od Sokolova (1:5) a zmíněných 
celků Dukly Praha s Mostem (3:4).

Michal BOČEK

BRA NKU FC Vysočina hájili na podzim hned tři gólmani: Václav Winter (na snímku), Marcel Krajíček a Martin Štěpa-
novský. Ovšem za propustnou defenzivou toho moc nezmohli.                                                                  Foto: Michal Boček

DANIEL HODEK společně s Oldřichem Bakusem (oba ve žlutém) patří k úder-
né síle Dukly. Bohužel pro Bakuse po zranění (zlomené zápěstí) v utkání s Benát-
kami pravděpodobně sezona skončila.                                  Foto: Vladimír Šťastný
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 Výstavu Picassa v Jihlavě navštívilo celkem 6.680 
lidí. Výstava se tak stala nejúspěšnější akcí tohoto 
roku. 

 Celkové tržby na vstupném do Domu Gusta-
va Mahlera a prodeji propagačních materiálů, kde 
výstava probíhala, jsou 655.752,- Kč. Městu se tak 
vrátila téměř celá částka, kterou do výstavy investo-
valo - 700 tisíc korun. Na výstavu se podařilo získat 
dotaci 500 tisíc korun od ministerstva kultury. 

 Největší návštěvnost výstavy Picasso v Jihlavě 
byla v den původně plánovaného konečného ter-
mínu, tedy 7. listopadu, kdy přišlo 165 osob, v „na-
stavenou“ neděli 8. listopadu přišlo ještě 86 lidí. 
Nejméně lidí na výstavu přišlo v úterý 29. 9. a 6. 10. 
- po deseti návštěvnících. 

 Výtvarných dílen se zúčastnilo 319 žáků pře-
vážně jihlavských, ale třeba také brněnských škol. 
Lektorské kurzy navštívilo 140 osob, komentova-
né prohlídky omezené kapacitou domu využilo ve 
dvou termínech 34 a 36 osob. K doprovodnému 
programu patřilo také skvělé divadelní představení 
Picasso s herci Milanem Kňažkem a Vilmou Cibul-
kovou v Horáckém divadle, které navštívilo 352 di-
váků.                                                                          -lm-

Výstava Picassa „táhla“
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úterý 1. a středa 2. prosince 
v 17.30 hodin /R

úterý 1. - neděle 6. prosince 
ve 20 hodin /R
2012
Biblická katastrofa v akčním sci-fi  

thrilleru.

čtvrtek 3. - neděle 6. prosince 
v 17.30 hodin /R
Krvavé pobřeží
Velkofi lm z čínské historie v režii 

Johna Woo.

pondělí 7. a středa 9. prosince 
v 17.30 hodin /E
Ať žijí rytíři!
Režisér Snowboarďáků přichází s 

dobrodružnou komedií.

pondělí 7. a středa 9. prosince 
ve 20 hodin /R
úterý 8. prosince ve 20 hodin /E
Lištičky
Artový snímek o životě au pair dí-

vek. 

čtvrtek 10. - neděle 13. prosince 
v 17.30 hodin /R
čtvrtek 10. - středa 16. prosince 
ve 20 hodin /R
Protektor
Válečné retro, nejlepší český fi lm 

roku 2009.
sobota 12. a neděle 13. prosince 
v 19.30 hodin /E
Halloween II 
Brutální hororový trip rozšlapává 

hlavy diváků.

úterý 15. a středa 16. prosince 
v 17.00 hodin /E
Bratři Bloomovi
V hlavní roli zlodějské komedie 

Rachel Weisz. 

úterý 15. a středa 16. prosince 
v 17.30 hodin /R
Chceš mě, chci tě
Komedie o mužích, ženách a pro-

pasti, která je odděluje. 

pátek 18. - neděle 20. prosince 
v 17.30 hodin /R
Zataženo, občas trakaře 
Animovaný 3D fi lm, ve kterém prší 

ovocná šťáva. 

čtvrtek 17. - neděle 20. prosince 
ve 20 hodin /R
Sin Nombre
Kruté války mexických pouličních 

gangů. 

pondělí 21. - středa 23. prosince 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
2Bobule
Česká komedie o lásce a morav-

ských vinicích.

ve čtvrtek 24. prosince 
kino Dukla nepromítá.

 Nejslavnější hokejový klub československé historie 
chystá putovní síň slávy. Dukla Jihlava si od svého vzniku 
v roce 1956 získala řadu fanoušků nejenom v tuzemsku, 
ale i v zahraničí. A právě do několika evropských zemí 
chce vyrazit také s připravovanou putovní výstavou. 

 Ta by měla obsahovat hokejové relikvie ze slavných 
let jihlavského klubu a její součástí bude rovněž televiz-
ní dokument. Poprvé si unikátní projekt prohlédnou zá-

jemci v září roku 2010 v jihlavském Muzeu Vysočiny. 
 „Vytvořili jsme pracovní skupinu, která si vezme celý pro-

jekt na starosti. Dělat na tom bude deset měsíců a jsem pře-
svědčený, že výsledek bude stát za to,“ prohlásil současný 
jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. Ten věnuje 
do síně slávy svoji Zlatou hokejku, kterou získal v roce 
1991. 

 (-spo-)  

Dukla Jihlava se pochlubí historií

 Služby města Jihlavy (SMJ) realizovaly v období 
od 14. 10. do 11. 11. první svozy bioodpadů z popel-
nic ve své historii. 

 „U naší společnosti si tuto službu objednala obec Jam-
né, která s využitím fi nancí z fondu Vysočiny zakoupila 
30 speciálních sběrných nádob na bioodpady o objemu 
240 litrů a ty  rozmístila na veřejných prostranstvích ob-
ce,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

 Společnost SMJ provedla v uvedeném období tři 
svozy biologicky rozložitelných odpadů z těchto ná-
dob a shromážděný bioodpad byl uložen k dalšímu 
zpracování na kompostárně Henčov. „Velmi mile nás 
překvapila čistota získaného materiálu a naprosté mini-
mum nežádoucích příměsí,“ pochvaloval si Málek. 

 Při třech svozech bylo vytříděno celkem 4,08 tuny 
bioodpadu (cca 45 kg na nádobu a svoz), pozitivním 
dopadem na ekologii je fakt, že tento odpad by jinak 
skončil buď na skládce odpadů, nebo v okolí obce. 
Svozy se setkaly s kladným ohlasem občanů obce 
Jamné a budou realizovány i v roce 2010.               -lm- 

SMJ svážely bioodpad z Jamného

SMJ POPRVÉ v historii společnosti provedly svoz bioodpadu z 
Jamného a překvapující byla čistota sváženého materiálu.                                           

Foto: archiv SMJ 

 V listopadu se strážníkům podařilo 
zadržet tři skupiny osob podezřelých 
ze sprejerství. V ulici Srázná ke své 
činnosti použili černou fi xu, stejný 
nástroj využívali i pachatelé k poma-
lování obchodu na Havlíčkově ulici. 
Spreje stříkali pachatelé nápisu na 
ulici U Cihelny. Zadržení jsou dále 

řešeni Policií ČR. 
 „Na Masarykově náměstí byl na zá-

kladě monitorování kamerovým systé-
mem kontrolován podezřele se chovají-
cí řidič vozidla, který rychle přejel přes 
náměstí do jeho spodní části, zde od-
stavil vozidlo na přechodu pro chodce, 
vystoupil z něho a napadl procházející-
ho chodce. Strážníci na místě zjistili, že 
před jízdou požil alkoholický nápoj,“ 
řekl zástupce ředitele městské poli-
cie Stanislav Maštera. 

 U dalšího řidiče bylo zjištěno říze-

ní vozidla bez platného řidičského 
oprávnění. Zjištěny byly tři osoby, po 
kterých bylo vyhlášeno policií pátrá-
ní a byla zadržena skupinka pachate-
lů neoprávněného výlepu plakátů.

 Městská policie se podílela na za-
jištění  bezpečnosti  při pořádání 
tradičního příjezdu  Martina na bí-
lém koni do Jihlavy, dále byl zajišťo-
ván lampionový průvod pořádaný u 
příležitosti  20. výročí  17. listopadu 
1989.                                                        

Opilec řídil přes 
náměstí a rval se

-lm-

ZAZIMOVÁNO JAK PŘED LETY. Kašna na Masarykově náměstí je opět zazimována, jako se tomu dělo na začátku mi-
nulého století. Pracovníci Služeb města Jihlavy ji opatřili bedněním po předchozím zazimování. Tak ji popřejme klidný zim-
ní spánek.                                                                                                                                                                Foto: Lubomír Maštera
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do 4. 12. 
JI.NA.K V MUZEU
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

do 4. 12. 
PURE BEAUTY - obrazy
MATĚJ LIPAVSKÝ - objekty
JAKUB LIPAVSKÝ - objekty
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 11. 12. 
DESET LET PRO DUŠI
Vystavuje Psychiatrická léčebna 

Jihlava.
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

do 31. 12. 
NITRA 
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

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

do 4. 12. 
TOTALITA, ZLO A NÁSILÍ  
Výstava výtvarných prací.
Městské informační centrum.    
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

do 4. 12. 
ANDREA ŠTEKROVÁ - MOR-

FOLOGIE PŮDY
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab 

do 20. 12.
DNK - foyer: ABSOLVENTI
Výstava absolventských prací žáků 

výtvarného oboru ZUŠ.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 12. 
OLDŘICH KULHÁNEK
Výběr z díla.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 31. 12.
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ 
ZE SBÍREK OGV Z LET 
1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokou-

ší v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

do 31. 12. 
EVA ČINČEROVÁ - GRA FIKY 
S TÉMATY NAHÝCH 
ŽENSKÝCH TĚL
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

do 31. 12. 
IRENA WAGNEROVÁ 
- OBRA ZY, GRA FIKA , KRESBY, 
KOLÁŽE
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

do 31. 12. 
JANA SOPPÉ - MALÍŘKA , 
ILUSTRÁTORKA  A GRA FIČKA 
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 31. 12. 
JIHLAVSKÝ OBYTNÝ DŮM 
V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava o proměnách celé Brněn-

ské ulice.
Občanské sdružení Papilio, Brněn-

ská 10 

do 31. 12. 
ERICH EIBL: 
„ČÁRY MÁRY FUK 
- POLITICKÉ KA RIKA TURY“
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 

Tolstého 16 

do 3. 1. 
ZKA MENĚLINY, ARCHIV 
ŽIVOTA
Paleontologická putovní výstava 

Vlastivědného muzea v Olomouci 
a Muzea Prostějovska v Prostějově, 
doplněná exponáty ze sbírek Muzea 
Vysočiny Jihlava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 6. 1. 
„A ZASE TEN VÁNOČNÍ ČAS“
Základní umělecká škola, Masary-

kovo nám. 16, Jihlava

do 14. 1. 2010
VAN DEN BERGER 
Pohádkové obrazy hradů, zámků a 

jiných malebných věcí.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 1. 2010
ALÉN DIVIŠ
Výstava prezentuje dílo českého 

umělce první poloviny 20. století. 
Jeho existenciálně expresivní malba 
je jedním z nejvýznamnějších čes-
kých přínosů modernímu světovému 
umění.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

30. 11. - 4. 1. 2010
DĚTI NA RA DNICI
Výstava dětských prací - obrázků 

a vánočních výrobků dětí z jihlav-
ských MŠ a ZŠ ve vestibulu jihlavské 
radnice. Otevřeno dle provozní doby 
radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

1. 12. - 20. 12. 
Kavárnička: 
KOUZLO ABSTRA KCE 
Výtvarné práce klientů PL Jihlava.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

3. 12. - 7. 2. 2010
GENERA CE Z
Výstava představí vybrané předsta-

vitele současné generace 30tiletých 
malířů.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

8. 12. - 6. 1. 2010
VÁNOČNÍ MOTIVY V MUZEU
Jihlavské betlémy a náměty k vá-

noční výzdobě 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

8. 12. - 7. 1. 2010
BIODIVERSITA
Výstava vznikla ve spolupráci Kraj-

ského úřadu kraje Vysočina s fran-
couzskou ambasádou v Praze. Výsta-
va fotografi í známých francouzských 
fotografů zachytila krásy přírody na 
zhruba dvacítce fotografi í, které se 
zaměřují na rozmanitost veškerých 
živých organismů na zemi. Výstava 
se uskuteční souběžně s Konferencí 
OSN o změnách klimatu, která pro-
běhne od 7. - 18. prosince 2009 v 
Kodani, Dánsko.  Určena je pro ško-
ly, ale také širokou veřejnost a bude 
slavnostně otevřena vernisáží dne 7. 
12. 2009.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
náměstí 55 

9. 12. - 8. 1. 
SVAZ SÍTOTISKOVÝCH 
UMĚLCŮ
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12 

12. 12. - 31. 1. 2010
PHOTOGRA PHIA 
NATURA  2009
Vernisáž 11. 12. 2009 v 16 hodin. 
Soutěžní výstava makrofotografi í a 

překvapivých přírodních motivů.
VI. ročník nese téma „Detaily z pří-

rody“. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

12. 12. – 29. 1. 2010
DAVID BARTOŇ 
- KRA JINOMALBY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

pátek 25. - středa 30. prosince 
v 17.30 hodin /R
(v neděli 27. prosince hrajeme v sá-

le Edison)
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 
Nejstatečnější animovaná zvířátka 

pod bodem mrazu. 

pátek 25. - středa 30. prosince 
ve 20.00 hodin /R
(v neděli 27. prosince hrajeme v sá-

le Edison)
Hanebný pancharti
Válka v groteskně velkolepém po-

dání Quentina Tarantina. 

ve čtvrtek 31. prosince 
kino Dukla nepromítá

kino Dukla dětem
sobota 5. a neděle 6. prosince 
v 15.30 hodin /E
Madagaskar 2: Útěk do Afriky 
Zvířátka ze Zoo přežívají v divoči-

ně animované komedie. 

sobota 12. a neděle 13. prosince 
v 15.30 hodin /E
Lovecká sezóna 2
Potrhlý jelen a zdomácnělý grizzly 

v animované komedii.

sobota 19. a neděle 20. prosince 
v 15.30 hodin /E
Zataženo, občas trakaře 
Animovaný 3D fi lm, ve kterém prší 

ovocná šťáva. 

sobota 26. a neděle 27. prosince 
v 15.30 hodin /E
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 
Nejstatečnější animovaná zvířátka 

pod bodem mrazu. 

kino Dukla seniorům
středa 2. prosince 
v 10.00 hodin /E
Odpor
Běloruští partyzáni bojují v hlubo-

kých lesích. 

středa 9. prosince 
v 10.00 hodin /E
Normal
Milan Kňažko a Dagmar Havlová v 

českém fi lmu. 

středa 16. prosince 
v 10.00 hodin /E
Milionář z chatrče 
Nositel Oscara za nejlepší fi lm ro-

ku. 

středa 23. prosince 
v 10.00 hodin /E
Valkýra
Tom Cruise v čele protinacistické-

ho spiknutí. 

středa 30. prosince 
v 10.00 hodin /E
Mamma Mia!
Kultovní muzikál s písničkami sku-

piny ABBA. 

fi lmový klub kina Dukla
středa 2. prosince 
v 19.30 hodin /E
Koralína a svět za tajnými 
dveřmi 
Mimořádný animovaný fi lm o 

smutku a kráse. 

pondělí 7. prosince 
v 19.30 hodin /E
Duše Paula Giamatt iho 

Melancholická komedie o existen-
ciální krizi. 

středa 9. prosince 
v 19.30 hodin /E
Auto*Mat 
Snímek, který na MFDF Jihlava 

obdržel Cenu diváků. 

pondělí 14. prosince 
v 19.30 hodin /E
Zoufalci
Smutně veselé krize třicátníků dva-

cet let od listopadu. 

středa 16. prosince 
v 19.30 hodin /E
Bronson
Biografi e násilníka a nejslavnějšího 

britského vězně. 

pondělí 21. prosince 
v 19.30 hodin /E
Na chvíli svobodní
Íránští uprchlíci na cestě do vysně-

né Evropy. 

středa 23. prosince 
v 19.30 hodin /E
Na sever
Norská antidepresivní off -road mo-

vie. 

pondělí 28. prosince 
v 19.30 hodin /E
Bába / Druhé dějství
Filmy FAMU - Bába získala cenu 

na festivalu v Cannes. Vstupné FK

středa 30. prosince 
v 19.30 hodin /E
Panika v městečku
Rozhýbané plastové hračky v ko-

medii plné absurdity. 

mimořádná akce v kině Dukla
úterý 8. prosince 
v 18 hodin /R
Radek Jaroš: Hory shora
Příběhy nejen z deseti osmitisíco-

vek. 

E - sál Edison   R – sál Reform
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2. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
Hostem letošního, již 210. salonu, 

bude Josef Alois Náhlovský.

3. 12. v 19.00
JAKUB SMOLÍK

3. 12. v 19.30
VLADIMÍR MIŠÍK TRIO

8. 12. v 17.00
KONCERT SMYČCOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ JIHLAVA  

9. 12. v 19.30
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 

10. 12. v 19.30
EGGNOISE

16. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT 
ALEXANDER SHONERT
Housle + klavír

17. 12. v 19.30
ARCISKA ČÁNY

18. 12. v 19.30
TATA BOJS

30. 12. v 19.30
MAJOR MAJOR

31. 12.v 19.30
AMIX

1. 12. v 19.00
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!
Černá, francouzská komedie v režii 

Petra Soumara.
Hrají: E. Čurdová, L. Dostálová, K. 

Přibylová 

6. 12. v 15.00
MALÝ PRINC 
Pohádkový příběh o fantazii, přá-

telství a hvězdách. V režii Michaela 
Junáška pořádá DS NaKop Tyjátr 
Jihlava. Mikulášská nadílka a vyhlá-
šení výsledků 1. kola Malé energetic-
ké akademie E.On

12. 12. v 17.00
BENEFIČNÍ KONCERT 
V RYTMU SWINGU 
Pořádá Život 90 Jihlava

14. 12. v 17.00
„A ZASE TEN VÁNOČNÍ ČAS“
Vystoupení Tanečního oddělení 

ZUŠ Jihlava  

16. 12. od 8.30 a 10.00
HVĚZDIČKA  BETLÉMSKÁ
Vánoční koncert pro děti. Předsta-

vení pro MŠ, ZŠ - hraje Hudební di-
vadlo dětem Hradec Králové

20. 12. v 15.00
VÁNOCE NA KOPEČKU 
s pohádkou Vánoční kouzlo 
Hraje Divadýlko KUBA Plzeň. 

Předvánoční atmosféra, koledy, dá-
rečky, prodej výrobků, živý betlém.

7. 12. v 19.30
Wotienke

21. 12. v 19.30
P. J. Ryba & Th e Fish Men a Michal 

David

VELKÁ SCÉNA

1. 12. v 17.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu
S / 2
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. 

2. 12. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů
O / 1
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií odehrávající se v Efe-
su je virtuózní situační fraškou, v níž 

hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž 
nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také 
rozvinuta úvaha o vztazích muže a 
ženy, o významu jejich lásky, úcty a 
zamyšlení nad vzájemným prolíná-
ním jejich bytostí.

4. 12. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
K / 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 šo-
kující, vadu, kterou vám ovšem ne-
prozradíme, abyste nepřišli o potě-
šení z nečekaného rozuzlení zápletky 
této roztomilé, ale ne bezzubé frašky.        

5. 12. v 10.00
V. Tomšovský: Jak se čerti ženili
zadáno
Veselá žertovná muzikálová pohád-

ka o rozmazlené princezně Bětě, kte-
rá dělá velké starosti své matce, paní 
králce, a dokonce i čertům a čerticím 
v pekle. A o statečném kováři Kráko-
rovi, který se s muzikantem Židlouš-
kem vydá za princeznou do pekla, 
aby ji vysvobodil a také napravil. 

8. 12. v 19.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu
J / 2

9. 12. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
KV / 

10. 12. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů
L / 2

11. 12. v 19.00
J. Patrick: Opala je poklad
Mimo předplatné
Tato veselohra je prosycena bouřli-

vými nehodami líbezné, nezkrotné a 
typicky vykašpařené Opaly Kronkie-
ové, skrze níž autor nastavuje zrca-
dlo nám všem, abychom si uvědomi-
li, jací blázni my smrtelníci můžeme 
být. Akce střídá akci, které vyvolávají 
smích a dobrosrdečnou atmosféru. 

12. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
P / 3
Slavný  americký  muzikálový  titul  

měl  premiéru  na  Broadwayi  v  roce 
1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc re-
príz. H. Higgins, arogantní, nesnesi-
telný profesor fonetiky, se vsadí s pří-
telem Pickeringem, že naučí chudou 
pouliční prodavačku květin Elizu 
Doolitt lovou správně mluvit… Ten-
to příběh, který ve své prapodstatě 
vychází ze starověké řecké báje, byl 
označen za nejlepší muzikál století a 
jeho popularitu ještě posílila fi lmo-
vá podoba z roku 1964, která získala 
osm Oscarů včetně ceny za režii i za 
vynikající herecké výkony. 

14. 12. v 16.30
Slavnostní večer: 
Policie České republiky
zadáno

15. 12. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 

My Fair Lady
M / 3

16. 12. v 19.00
Jiří Suchý: Kdyby 1000 klarinetů
Mimo předplatné 
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li, scénické leporelo o klarine-
tech, které obohacují nácvik revue 
v kasárenských prostorách. Jedno z 
nejznámějších děl dnes již legendár-
ní dvojice, které si stále udržuje pů-
vab osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit. 

17. 12. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
U / bonus

18. 12. v 17.00
Jiří Suchý: Kdyby 1000 klarinetů
Mimo předplatné

19. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
Mimo předplatné

21. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
A / 3

22. 12. v 09.30
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
zadáno

28. 12. v 10.00
V. Tomšovský: Jak se čerti ženili
Mimo předplatné

29. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
H / 2

30. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
D / 3

MALÁ SCÉNA

3. 12. v 17.00
Vlastimil Peška: 
Pohádka o Palečkovi
Nové zpracování příběhu O Paleč-

kovi, kterého přinesla vrána, a i když 
je malý jako novorozeně a už ani víc 
nevyroste, je nesmírně pilný, chytrý 
a pracovitý. Právě pro tyto vlastnosti 
ho čeká strastiplná pouť, počínající v 
temné brašně kupce, pokračující za-
jetím loupežníky a končící v   krav-
ském žaludku. V pohádce jsou pou-
žity loutky. 

14. 12. v 19.30
M. Waltari: Čarodějka
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?    

2. 12. 10.00 – 17.00  
VÁNOČNÍ INSPIRA CE 
- tematický den - O Vánocích  - za-

hájení výstavy prací žáků ZUŠ Jihla-
va  (pokračuje do 18. ledna 2010) - 
přízemí

- Aranžování vánočních dekorací  - 
prodejní výstava hotových výrobků i 
dekoračních materiálů a pomoc při 
tvorbě vlastních vánočních dekorací   
s p. RNDr. Kateřinou  Kuřinovou - 
přednáškový sál

- Prodejní  výstava rukodělných vý-
robků  z pedigu (košíky, zvonečky, 
ryby, ošatky,...),  fi lcované postavičky 
z ovčí vlny, bižuterie, bylinné krémy 
a masti, keramika. Květa Šimková a 
Iva Němcová Šťastná - přednáškový 
sál,  přízemí

- Ochutnávka netradičních vánoč-
ních čajů  a vánočního cukroví podle 
ayurvédských receptů s I. Georgie-
vovou - přízemí

- Mandaly  s Lenkou  Lesertovou - 
přízemí

- Výstavka knih s vánoční temati-
kou - 1. poschodí

- Vánoce, Vánoce přicházejí .... hra-
vé odpoledne pro děti  s vyhodno-
cením výtvarné soutěže s Poštovní 
spořitelnou -  od 12.30 do 17 hodin 
- dětské oddělení.

10. 12. v 17.30  
VELKÝ ÚKLID V MÉ DUŠI 
Vánoční recitál  malířky  Bohumi-

ly Sarnové-Horkové  z její literární 
tvorby s hudebním doprovodem ky-
tary Karla Podškubky a houslí Marie 
Michálkové.

19. 12. - 28. 2. 2010
JIŘÍ NOVÁČEK 
- BENEDIKTINI 
„GRA DUS AD DEUM“
Fotografi cký dokument komunity 

benediktinských mnichů z kláštera 
Rajhrad

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58



STRANA     38 Kultura NJR - PROSINEC  2009

29. 11. v 16.00
1. ADVENTNÍ KONCERT 
Vystoupí Ondřej Mucha -  varha-

ník a Coruscante -  smíšený komorní 
sbor

Kostel sv. Martina

1. 12. v 9.00 a 10.00
KONCERTY PRO MATEŘSKÉ 
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Výchovné koncerty s vánoční te-

matikou.
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9.

Žižkova 98 

Křižíkova 17 
(pod Brněnským mostem) 2. patro

Brněnská 10

5. 12. ve 21.00
ROTOR SOUND SYSTEM 
+ GUESTS

18. 12. ve 21.00
RA DICALDRUM 6

19. 12. ve 20.00
ULTIMATE B-DAY 
HARDTECHNO

(v Horáckém divadle Jihlava), 
Komenského 22

4. 12. ve 21.00
ŽOFIE KA BELKOVÁ 
A PETRA  KLEMENTOVÁ 
/acoustic folk/  

12. 12. ve 20.00
TARA PACA JAZZ  

19. 12. ve 20.00
VÁNOČNÍ KONCERT 
PEPY NOSE  

3. 12. v 19.00
ROCKMATCH
Celorepubliková soutěž kapel.

4. 12. ve 20.00
ARGEMA 
Předkapela - Stíny

11. 12. ve 20.00
SUNSHINE
Předkapela - Shogun Tokugawa

18. 12. 
ADVENT

19. 12. v 19.00
ROCKMATCH
Celorepubliková soutěž kapel

26. 12. ve 20.00
VÁNOČNÍ KONCERT

31. 12. v 19.00
SILVESTR 
Trane Bar, Jana Masaryka 34

2. 12. v 10.00
„ČAROVÁNÍ SE SKLEM“ 
Prodejní výstava a předvádění 

výroby skleněných fi gurek s miku-
lášskou a vánoční tematikou. Děti 
i dospělí si mohou vyzkoušet zdo-
bení vánočních ozdůbek, které si 
pak mohou odnést a ozdobit si jimi 
vánoční stromeček. Sklářka Alice 
Dostálová - majitelka galerie Skle-
něnka.

Začátek v 10.00 hod.

3. 12. v 16.00
„MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ“ 
Děti i dospělí si vyrobí kombino-

vanou technikou (látka a keramika) 
postavičku, která je spojena se svát-
kem Mikuláše - čerta, anděla a Mi-
kuláše. 

4. 12. v 19.00
HUDEBNÍ VEČER 
- „Mikulášské posezení 
s hudbou“
Tombola.

7. 12. v 16.30
 „PROUTĚNÉ OZDOBIČKY 
NA STROMEČEK“ 
Výroba vánočních ozdob z pedi-

gu. Děti i dospělý si vyrobí zvoneč-
ky a jiné tvary vánočních ozdob z 
proutí. 

8. 12. v 17.30
„VÁNOČNÍ ARA NŽMÁ“ 
Setkání s L. Dobrovolným (květi-

nářství Dobrovolný), na kterém se 
účastnice naučí a sami si vytvoří za-
jímavé vánoční aranžmá. 

10. 12. v 16.00
„DO VÁNOC UŽ NENÍ 
DALEKO“ 
Děti i dospělí si vyrobí pěkně na-

zdobený vánoční dárek - foto album 
(scrapbooking - netradiční výroba). 

12. 12. v 10.00
„VÁNOČNÍ OZDOBY 
A ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 
STROMEČKŮ“ 
Výstava a ukázky výroby vánoč-

ních ozdob nejrůznějšími metoda-
mi (ozdoby háčkované, z včelího 
vosku, keramiky, slámy, sena, prou-
tí, drátků) 

12. 12. v 18.00 
MODERNÍ SPOL. 
DESKOVÉ HRY 
Desítky her pro malé i velké, ty 

které neznáte, vás rádi naučíme. 

14. 12. v 16.00
DRÁTKOVÁNÍ 
Naučíme se a udrátkujeme si třpy-

tivé ozdobičky na vánoční strome-
ček.

17. 12. v 16.00
„PF 2010“ 
Děti i dospělí si vyrobí vánoční i 

novoroční přáníčko za použití tech-
nik, jako je grafi ka, suchá jehla, li-
noryt a scrapbooking. 

26. 12. v 18.00
MODERNÍ SPOL. 
DESKOVÉ HRY
Desítky her pro malé i velké, ty kte-

ré neznáte, vás rádi naučíme. 

1. 12. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLII. 
- ZÁKLADY POSVÁTNÉ 
GEOMETRIE
Uvede: Abbé de E.

7. 12. v 18.00
POEZIE  T.R.A. - VERŠE 
V POHYBU A S HUDBOU
V podání jihlavského básníka a ma-

líře Libora Habermanna.

Znojemská 7

15. 12. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLIII.
- KOMPOSTOVÁNÍ KRISTA 
ČILI ALCHYMICKÁ 
MYSTERIA VÁNOC
Uvede: Abbé de E.  

5. 12. v 10.00
ČERTOVINY
...možná přijde i Mikuláš.

12. 12. v 10.00
KRÁLOVNA ZIMA
Vánoční pořad divadla Kamarádi - 

Brno.

19. 12. v 10.00
VÁNOCE V BOBODIVADLE
...než se rozsvítí stromeček.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

5. - 6. 12. v 8.30
VOLEJBALOVÝ MIKULÁŠSKÝ 
TURNAJ 
Turnaj pro amatérská družstva, 

podmínka 3 ženy vždy na hřišti. 
Startovné 100 Kč za každého hráče. 
Nutno se přihlásit předem. 

Hala SK Jihlava (pod Březinkami), 
8.30 hod. 

14. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
DDM JIHLAVA
Přehlídka zájmových hudebních a 

tanečních útvarů DDM JI.
Kino Dukla, 17. 00 hod. Pro širo-

kou veřejnost.

15. 12. v 15.00
VÁNOČNÍ TURNAJ 
V „HOLLYWOOD“
Zábavný turnaj v karetní hře.
Prezence v 15.00 hod v DDM JI, 

Brněnská 29, přezutí s sebou. 

23. 12. v 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 46, 9.00 hod. Počet hráčů 
2+1(+náhradník). S sebou přezutí, 
výstroj. Kategorie: do 11 let a 12-15 
let. 

Nutno se přihlásit do 20. 12. 09: 
rychetsky@ddm.ji.cz, startovné 30,-
Kč.

26. 12. v 9.00
DVOUGENERA ČNÍ 
POVÁNOČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
Tradičně na Štěpána v  hale stolní-

ho tenisu SK Jihlava, na ul. K. Svět-
lé‚ pod autobusovým nádražím), 
9.00hod.

Kategorie: dítě do 11 let + rodič  
(i prarodič), dítě 12 - 16 let + rodič 
(i prarodič).

Účast: s vlastní pálkou ve vhodné 
obuvi. Startovné 40,- Kč za pár.

29. 12. - 30. 12. v 9.00 - 12.00
KUFROVÁNÍ S DDM JIHLAVA
Start po oba dny od 9.00 do 12.00 

hod. na DDM Ji, Brněnská 29. Ori-
entační závod i vycházka pro nejšir-
ší veřejnost. Drobné odměny pro 
všechny. Startovné 10,- Kč. 

11. 12. v 16.00
ŽONGLOVÁNÍ

18. 12. v 16.00
BUBNOVÁNÍ

Komenského 20

8. 12. v 19.00
Petr Iljič Čajkovskij: 
LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo opery a baletu 

Ústí nad Labem.
Vstupné: nejvyšší 190,- Kč, sleva pro 

důchodce.

16. 9. 12.  v 19.00
VÁNOČNÍ SPECIÁL travesti 
skupiny  SCREAMERS 2009
Výběr nejlepších scének z vystoupe-

ní této skupiny.

11. 12. v 18.00
VÁNOCE S VYSOČANEM 2009 
Tradiční vánoční pořad plný krás-

ných koled, zvyků a tanců s živým 
Betlémem, ve kterém vás členové sou-
borů provedou zvyky od sv. Kateřiny 
přes období adventu až po Štědrý den 
a biblický příchod Tří králů. 

V pořadu vám zatančí, zahrají a za-
zpívají: Vysočan, Vysočánek (nový 
soubor), Jeřabinka a Dřeváček. 

13. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkují: Komorní fi lharmonie 

Vysočina, G. Kopperová - soprán, S. 
Čmurdová - alt, O. Socha - tenor, Pa-
vel Vančura - bas, Jiří Jakeš - dirigent. 

19. 12. v 19.00
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU 
Vystoupení souborů PRA MÍNEK, 

ŠÍPEK a VRA BČÁTKA  o tom, jak 
probíhal Štědrý den na Horácku. Re-
žie a choreografi e Miloslav Brtník.  

Pořady pro školy

1. 12. v 8.30 a 10.00
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE  

(pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ) 
Z dílny Divadla Pohádka Praha. 
Pohádková skládanka výpravných 

pohádek čerpajících z klasických mo-
tivů, jež jsou převedené do veselého 
vyprávění v malované scéně, výprav-
ných kostýmech, s melodickými pís-
ničkami a řadou vánočních koled. 

18. 12. v 8.30, 10.00 a 11.30
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU 

(pro žáky ZŠ) 
Režie a choreografi e Miloslav BRT-

NÍK. 
Vystoupení souborů Pramínek, Ší-

pek a Vrabčátka o tom, jak probíhal 
Štědrý den na Horácku. 
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TJ Sokol Bedřichov 
- I. liga volejbal - ženy:

Pátek 4. 12. 2009   
TJ Sokol Bedřichov - VK Slavia 

VŠ Plzeň v 18 hodin

Sobota 5. 12. 2009 
TJ Sokol Bedřichov - VK Slavia 

VŠ Plzeň v 10 hodin
Hraje se ve sportovní hale TJ Sokol 

Bedřichov na Sokolovské ulici v Jih-
lavě.

 
ŠSK Demlova Jihlava 

- KCTM Volejbal Vysočina 
- extraliga kadetek:

Sobota 12. 12. 2009  
KCTM Volejbal Vysočina - TJ 

Nový Jičín v 10 a ve 14 hodin
Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 

v Jihlavě.

HC Dukla Jihlava 
- 1. liga ledního hokeje:

Sobota 5. 12. 2009     
HC Dukla Jihlava - KLH Chomu-

tov

Pondělí 14. 12. 2009  
HC Dukla Jihlava - SK Kadaň
Hraje se vždy v 17.30 hod. na Ho-

ráckém zimním stadionu v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava 
- BC Vysočina:

Extraliga juniorů U18:
Sobota 5. 12. 2009   
BC Vysočina - BCM Moravská 

Ostrava v 17 hodin

Jihlavský plavecký klub AXIS

Sobota 5. 12. 2009  
Memoriál Oldřicha Háje. 
Začátek závodů je ve 14.30 hodin 

na plaveckém bazénu ul. E. Rošické-
ho v Jihlavě.

Běžec Vysočiny o.s.:

Čtvrtek 31. 12. 2009 
Silvestrovský běh. Okruh 1450 

metrů, vedený prostory zimního 
stadionu a přilehlými Smetanový-
mi sady a ulicemi. Hromadný start v 
11 hod., příchozí a nejmladší žactvo 
v 10.45 hod. na Horáckém zimním 
stadionu v Jihlavě. Doprovodný pro-
gram: bruslení veřejnosti zdarma.

Neděle 6. 12. 2009   
BC Vysočina - BCM Slezská Os-

trava v 10 hodin

Extraliga kadetů U16:
Sobota 12. 12. 2009  
BC Vysočina - Sokol pražský v 17 

hodin 

Neděle 13. 12. 2009  
BC Vysočina - BCM Ústí nad La-

bem v 10 hodin

Oblastní přebor I. muži:
Sobota 19. 12. 2009  
BK Jihlava - Žďár nad Sázavou v 

17 hodin
Všechny zápasy se hrají ve sportov-

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

Vánoční turnaj mládeže v judu:
 

Neděle 5.  12.  2009 od 9.30 hod.
Místo - sokolovna Tyršova 12, Jih-

lava
Kategorie: Mláďata, mladší i starší 

žáci a žákyně.

Změna akcí vyhrazena.

3. 12. v 18.00
Z ČÍNY PŘES TIBET 
AŽ DO INDIE
S cestovatelskými zážitky z asij-

ských zemí různých kultur se sezná-
míme při promítání obrázků p. Jiřího 
Kočího. Beseda v rámci Klubových 
večerů v klubovně ZOO Jihlava, 
vstup pouze „starým“ vchodem (od 
řeky). 

10. 12. v 16.30
JAK ŽÍT A PRA COVAT 
S DĚTMI ANEB KDO TU
 VLASTNĚ ZLOBÍ?
Během přednášky se dozvíte, proč 

se někdy děti nesoustředí, učení jim 
jde hůře anebo mají nechuť k učení, 
a také jak můžete svému dítěti po-
moci. Prostor bude i pro diskusi a 
zodpovězení vašich dotazů.

Přednáška je bezplatná a trvá asi 90 
minut.

Havlíčkova 30 (bývalý areál Tesly)

15. 12. v 17.00
VZÁCNÍ A MÉNĚ ZNÁMÍ 
MRA VENCI
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

17. 12. v 17.00
AKTUÁLNÍ OTÁZKY 
EVROPSKÉ UNIE
Přednáší Mgr. Marta Kozdas, ve-

doucí Eurocentra Jihlava.
Pořádá Eurocentrum Jihlava ve 

freskovém sále Muzea Vysočiny Jih-
lava na Masarykově náměstí 55

4. - 6. 12. 
PEKLO aneb přijďte se bát 
do jihlavských katakomb
Pekelné prohlídky:
Pátek: 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30, 19.00 hodin 
Sobota: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00 hodin

Neděle: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00 hodin 

Pekelné ceny:
Malí hříšníci - děti do patnácti let - 

10,- Kč, 
Velcí hříšníci - všichni ostatní - 70,- 

Kč.
Vstupenky se prodávají v pokladně 

jihlavského podzemí (Hluboká 1)

5. - 6. 12. v 10.00 - 16.00
ADVENTNÍ DÍLNY V ZOO 
Připadají vám dárky z obchodu 

drahé a neosobní? Chcete si odpoči-
nout od shonu a stresu v nákupních 
centrech a překvapit své blízké ně-
čím originálním? V zoo se na několi-
ka stanovištích budou vyrábět např. 
vánoční dekorace a dárky z přírod-
ních materiálů, přáníčka, perníčky, 
voskové ozdoby... 

            
10. 12. od 9.30 - 16.00
BAREVNÉ VÁNOCE
Předvánoční nabídka výrobků 

středních škol, domů pro seniory a 
ústavů sociální péče kraje Vysočina 
s tematikou Vánoc - možnost nechat 
si zabalit vánoční dárky, ochutnat vá-
noční cukroví, vyrobit si vánoční oz-
doby, nasát vánoční atmosféru.

V sídle kraje Vysočina (Žižkova 57, 
Jihlava)

16. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ BESÍDKA  
PRO MALÉ I VELKÉ
Divadlo, písničky, vánoční slovo, 

připomínka tradic, posezení u čaje a 
vánočky. Sál Centra multikulturní-
ho vzdělávání - Masarykovo nám. 34 
(nad lékárnou), 17.00. Vstup: volný. 

19. 12. od 9.00 - 13.00
TERA RIJNÍ TRHY 
- TERA -AQUA-FLORA 
Trhy spojené s výměnou a prode-

jem zvířat a chovatelských potřeb. 
Na akci se budou měnit a prodávat 

hadi, ještěři, žáby i ostatní terarijní 
zvířata, akvarijní ryby, živý i prepa-
rovaný hmyz jako kudlanky, brouci 
a motýli, ale i tropické rostliny, živé i 
neživé krmivo (hlodavci, hmyz, gra-
nule), chovatelské potřeby, přírodni-
ny a literatura. 

Dělnický dům, Žižkova 15

24. 12. v 22.00
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ 
XVII. ročník. Tradičně v tento den 

bude otevřena vyhlídková věž koste-
la sv. Jakuba, v době od 22.00 – 00.00 
hod. Z místnosti hlásného zatroubí 
trubači vánoční koledy, které budou 
proloženy výstřely z replik středo-
věkých ručních palných zbraní. Pro 
každého návštěvníka je připraveno 
malé občerstvení /svařák/. 

24. 12. ve 24.00
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Písně a modlitby k oslavě narození 

Ježíše Krista, krátké slavnostní slovo 
a čtení z Písma. Sál Centra multi-
kulturního vzdělávání - Masarykovo 
nám. 34 (nad lékárnou)

25. 12. v 16.00 a 19.00
ŽIVÉ JESLIČKY
Přijďte si zazpívat koledy a připo-

menout staré vánoční zvyky
Parkán u brány Matky Boží

28. 12. - 30. 12. v 16.00
VEČERNÍ PROHLÍDKY ZOO 
S PRŮVODCEM 
Netradiční prohlídky s průvodci 

vánočně osvětlenou zoo, při kterých 
nebude chybět překvapení pro děti, 
nebo něco na zahřátí pro dospělé. 

1. 1. 2010
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 
Novoroční výstup na Šacberk-Rud-

ný. Turistická vycházka z libovol-
ného místa spojená s dobročinnou 
sbírkou KČT na pomoc vozíčkářům.

Na Šacberku u torza rozhledny od 
14.30 do 15.00 hod.- diplom účast-
níkům a možnost přispět do kasičky 
na vozíčkáře.

2. 12. v 18.00
VEČER POEZIE A HUDBY    
Hudební sál ZUŠ Jihlava 
Jar. Točík: Sborník básní, zhudebnil 

J. Holenda.
Vystoupí: P. Svoboda. P. Kolář, D. 

Urbánková - Čeledová, J. Petráňová, 
D. Fučíková, L. Šrubař, P. Veith. 

8. 12. v 9.00 a 10.00
KONCERTY PRO MATEŘSKÉ 
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Výchovné koncerty s vánoční téma-

tikou.
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9

14. 12. v 17.00
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
ZVONEČEK - VÁNOČNÍ 
KONCERT
Tradiční koncert 2 přípravných sbo-

rů a sboru koncertního, který Zvone-
ček pořádá již pošestnácté. Sbormistr: 
Jana Jiráková.

Velký sál hotelu Gustav Mahler

14. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM 
Koncert věnovaný nejen dětem ZŠ 

speciální v Jihlavě a Denního a týden-
ního stacionáře v Jihlavě. V programu 
zazní skladby s vánoční tematikou, 
koledy.  Spoluúčinkují - pedagogové a 
žáci ZUŠ, skupina dětí ze ZŠ speciální 
- Raraši. Sál hotelu Gustav Mahler

16. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
JIHLAVA
Hudební síň ZUŠ Jihlava, vystoupe-

ní žáků školy.

17. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 
S PĚVECKÝM SBOREM 
FOERSTER SOKOL JIHLAVA
V sále bývalého kina Sokol v 18.00 

hodin pořádá TJ Sokol Jihlava. V prv-
ní půli zpívá sbor skladby ze svého re-
pertoáru, v druhé půli si mohou divá-
ci zazpívat se sborem vánoční koledy.       

24. 12. ve 23.59
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE 

VÁNOČNÍ  
Půlnoční koncert v kostele sv. Jana 

Křtitele na Jánském kopečku      
Účinkují zpěváci jihlavských sborů a 

jihlavští hudebníci.

 
26. 12. v 16.30
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
Pavla Hamerníková, Dana Dubová, 

Petr Píša, Petr Baueršíma, Petr Sobot-
ka, varhany. Malý komorní orchestr 
Jihlava. Pavel Jirák, dirigent.

Chrám sv. Ignáce v Jihlavě

vydává Parola spol. s r. o., náklad 22 000 ks, zdarma do každé rodiny.
Redaktor: Lubomír Maštera, tel./fax: 567 167 434, e-mail:: njr.redakce@centrum.cz
Inzerce: Alena Šimůnková, tel.: 567 167 35 (záznamník), mobil: 604 243 591, 
e-mail: inzercenjr@volny.cz. Registrační číslo: MK ČR E 11733. Sazba, grafi cká 
úprava, distribuce: Parola spol. s r.o.  Tisk:  Ringier  Print, s. r. o., Ostrava


	aktuality_01
	aktuality_02
	aktuality_03
	aktuality_04
	aktuality_06
	aktuality_08
	aktuality_10
	aktuality_12
	aktuality_20
	aktuality_29
	aktuality_30
	aktuality_31
	aktuality_32
	sport_33
	aktuality_34
	aktuality_35
	kultura_36
	kultura_37
	kultura_38
	kultura_39

