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                                       „Sv tlo pro AIDS 2010“ 

 
 

dne 17.5.2010 
na jihlavském Masarykov  nám stí  

od 9:30 do 17:00 hodin 
 

Celosv tová vzpomínková akce, jejímž cílem je p ipomenout nejen nemocné, kte í již 
podlehli této záke né nemoci, ale hlavn  upozornit na to, že HIV nákaza a nemoc AIDS jsou 
stále hrozbou pro nás pro všechny. 

 
Program: 

Dopolední program od 9:30 – 11:30 hodin: 
 -    ur eno p evážn  pro studenty st edních škol a vyšší ro níky základních škol 
 -    v domostní sout že o ceny 
 -    skládání symbolu ervené stužky pomocí ervených PET ví ek  
 -    promítání šot  a krátkých film  na téma HIV/AIDS na LED obrazovce 
 - živá vypráv ní HIV pozitivních osob o vlastním osudu spojená s diskuzí  
 - p edstavení spole nosti „ eská spole nost AIDS pomoc“ 
 -    p edstavení kontaktního centra „Centrum U V trníku“ Jihlava 
 - promítání výsledk  ankety o znalostech a postojích ve ejnosti k této problematice 
                                                                                                                                                          
Odpolední program od 14:00 – 17:00 hodin: 
 -    zahájení 
 -    promítání šot  a krátkých film  na téma HIV/AIDS na LED obrazovce 
 - živá vypráv ní HIV pozitivních osob o vlastním osudu spojená s diskuzí 
 -    sout že a zajímavé ceny pro výherce 
 
Vystoupení hudebních skupin: 

 14:30 – 15:15 skupina M.A.T. 
 15:45 – 16:30 skupina Dev t život  
 17:00 – 18:00 skupina China Blue 
 
      Doprovodné akce: 

-    v kin  Dukla bude pro školy promítán dokumentární film režisérky Heleny T eštíkové 
„KATKA“ 

   -   po celý den bude probíhat sbírka „ ervená stužka“ 
      

Všichni jste srde n  zváni… 
 

Reprezentativní plochy záhonů v 
ulici Jana Masaryka před jihlavským 
gymnáziem se v prvním květnovém 
týdnu k nepoznání promění. 

 Svoje dovednosti zde budou od 
5. do 7. května předvádět a pomě-
řovat studenti a učni zahradnických 
středních odborných škol a učilišť 
ve třetím ročníku soutěže LIPOVÁ 
RA TOLEST 2010. Pod patronací 
náměstkyně primátora Ireny Wag-
nerové akci připravuje  město Jihlava 
ve spolupráci se Svazem zakládání a 
údržby zeleně (SZÚZ).  

 Předchozí dva ročníky soutěže pro 
mladé zahradníky - krajináře proběh-
ly v prostoru brněnského výstaviš-
tě, kde tak vznikly dva malé parčíky. 
Neslouží však široké veřejnosti, a tak 
třetí ročník v Jihlavě bude v tomto 
smyslu svobodnější.

 „Tímto projektem chceme předat Jih-
lavanům a vlastně všem návštěvníkům 
tohoto krásného města trvalou parko-
vou úpravu - prostor, kde se mohou při 
každodenním shonu zastavit a odpoči-
nout si,“ potvrdila ředitelka SZÚZ Ja-
na Šimečková.  

Před gymnáziem se bude 
nejen zahradničit

 V rámci klání každé družstvo 
na částečně připraveném pozem-
ku o rozloze 60-65 m2 vysadí keře a 
strom, založí trvalkové záhony, po-
loží dlažbu a rozvine kobercové tráv-
níky. Tři družstva, jejichž práce bude 
odbornou porotou ohodnocena nej-
lépe, převezmou páteční odpoledne 
7. května 2010 z rukou náměstky-
ně primátora a představitelů SZÚZ 
hodnotné ceny.

 Součástí soutěže bude i doprovod-
ný program. Pod odborným vede-
ním si každý může vyzkoušet, jaký je 
to pocit, vylézt do koruny stromu a 
poté si vychutnat pohled na svět ze 
zavěšeného speciálního houpacího 
křesla. Na stejném místě Smetano-
vých sadů budou pro nejmenší ná-
vštěvníky připraveny soutěže. 

 V kině Dukla proběhne malá vý-
stava fotografi í a čtvrteční odpoled-
ne si můžete zaskákat na koncertu 
kapel. Podrobnosti naleznete na 
stránkách Svazu zakládání a údržby 
zeleně (www.szuz.cz) a města Jihlavy 
(www.jihlava.cz).                             -lm-

Odbor rozvoje města Magistrátu 
města Jihlavy sděluje všem 
případným žadatelům o zařazení 
projektu spadajícího svým obsahem 
a zaměřením do tematických 

Informace pro žadatele o zařazení projektu TOP do 
Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy

operačních programů (TOP) 
do Integrovaného plánu rozvoje 
statutárního města Jihlavy (IPRM), 
že termíny pro předložení žádosti o 
zařazení projektu TOP do IPRM na 
období květen – červen 2010 jsou 
následující:

Nejpozději dne 14. 5., resp. 28. 
5., 11. 6. 2010, předložení žádosti 
o zařazení projektu do IPRM s 
ohledem na termín schůze Rady města  
Jihlavy konané dne 27. 5. 2010, 
resp. 10. 6., 24. 6. 2010. Potvrzení 
o zařazení projektu do IPRM bude 
v případě souladu projektu  s  IPRM 
vystaveno nejpozději do 3 dnů od 
konání schůze Rady města Jihlavy. 
O termínech na další období bude 
veřejnost  informována v dostateč-
ném předstihu.

Bližší informace sděluje Ing. Iveta 
Dvořáková, manažerka IPRM, 
odbor rozvoje města  (tel. +420 567 
167 478, e-mail: iveta.dvorakova@
jihlava-city.cz.                                   -lm-

 Na počátku dubna bylo zahájeno 
pravidelné jarní blokové čištění. Stej-
ně jako v předcházejících letech se 
strážníci na této akci podílí a spolu-
pracují na odtazích vozidel neukázně-
ných řidičů. 

 „K 21. dubnu bylo odtaženo 107 vo-
zidel,“ prozradil zástupce ředitele MP 
Stanislav Maštera. -lm-


