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RUČNĚ kovaná plastika uměleckého kováře Davida Szalaye dominuje atraktiv-
ní výstavě Autorský stříbrný šperk a kovová plastika, která je přístupná veřejnosti 
v Domě Gustava Mahlera.                                                     Foto: Lubomír Maštera

Veřejné jednání
 zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na   
jednání městského zastupitelstva, 
které se koná 15. února ve 13.00 ho-
din ve velké zasedací místnosti ma-
gistrátu. 

Průběh jednání bude možno sledo-
vat v živém přenosu na webu města.

Koncert vážné hudby 
Pro příznivce vážné hudby je určen 

koncert „Vranický a Kramář - slav-
ní rodáci z Vysočiny“, který se koná 
28. února v 19 hodin v gotické síni 
radnice. 

Den otevřených dveří
Vedení města zve na 
Den otevřených dveří kostela Po-

výšení sv. Kříže, 
který se uskuteční ve středu 2. břez-

na od 9.00 do 17.00 hod. 
Během dne proběhnou komen-

tované prohlídky - v 9.00, 14.30 a 
16.00 hodin. Více o rekonstrukci 
kostela na str. 12.

Setkání s občany 
nad rozvojem města

Primátor Jaroslav Vymazal zve na 
setkání s občany k tématu rozvo-

je města. 
Prvního března v 18.00 hodin v ki-

ně Dukla si budete moci připome-
nout dokončené projekty z posled-
ních let a seznámit se s aktuálními 
a připravovanými záměry města. 
Vstup je volný.

Jihlavští radní na svém posledním 
zasedání schválili Programové pro-
hlášení Rady města Jihlavy pro ob-
dobí let 2010–2014. 

Dokument vypracovaný na zákla-
dě koaliční smlouvy ČSSD, ODS a 
KDU–ČSL popisuje priority města 
v pěti oblastech - Prioritní investič-
ní záměry města, Životní prostředí a 
územní plánování, Kultura a propa-
gace města, Sport a Sociální oblast a 
bezpečnost.

Směr města v následujících čtyřech 
letech bude podobný předchozímu 
období, programové prohlášení re-
fl ektuje možnosti čerpání peněz z ví-
ce zdrojů.

„Budeme dále usilovat o maximální 
čerpání evropských peněz ke zlepšo-
vání úrovně života v Jihlavě. Chceme 
udržet zdravé fi nancování města,“ 
jmenoval z priorit města primátor 
Jaroslav Vymazal s tím, že jedním z 

největších problémů, který konkrét-
ně blokuje rozvoj města, je stav ka-
nalizace. „Město bude pokračovat v 
rozvoji zoologické zahrady a opraví a 
rozšíří základní uměleckou školu,“ vy-
četl primátor ze seznamu i pozitiv-
nější témata.

„Jedním z nových bodů v prohlášení 
je připravenost převzít zřizovatelskou 
funkci Domu dětí a mládeže. Hodláme 
zvýšit kapacity mateřských škol o sto 
míst,“ připomněl významné položky 
„rozvrhu“ pro další čtyři roky I. ná-
městek primátora Rudolf Chloupek. 

„Mezi prioritami z oblasti dopra-
vy je zavedení trolejbusové dopravy v 
prodloužené části Vrchlického ulice, 
výstavba parkovacího domu a také 
podpora vzniku dopravního terminá-
lu,“ doplnil náměstek primátora Jo-
sef Kodet. Plné znění programového 
prohlášení přinášíme uvnitř listu.

-lm-

Programové prohlášení 
Rady města vytyčilo 
priority do roku 2014

Účelově 
kádrovat nebudu

Volby vynesly po čtyřech letech 
opět Františka Zelníčka na post ná-
městka primátora. Jaké před ním stojí 
úkoly a jaké to bylo po čtyřech letech 
se znovu vrátit – takové jsme mu po-
ložili otázky.

Co pro vás osobně znamená ná-
vrat do náměstkovského křesla po 
čtyřech letech? 

Nevracím se do neznámého místa. 
V minulosti jsem v této funkci půso-
bil. Čtyřletá pauza vás obohatí v tom, 
že se na věci díváte i z jiného úhlu 
pohledu a máte možnost o nich více 
přemýšlet. Čtyři roky dění ve městě 
a na radnici sledujete a vidíte více i 
z pohledu standardního občana naše-
ho města a i lidé se k vám chovají ji-
nak - normálně – obyčejně, než jako 
k funkcionáři města. Poznáte i lidi, 
kteří s vámi rádi mluví, diskutují, žá-
dají – pokud jste ve funkci. Pak je čty-
ři roky nevidíte. A po čtyřech letech 
je opět vidíte. Zvláštní? Asi v dnešní 
době normální.

Jak moc se změní váš „pracovní 
život“?

Váš pracovní život se změní v tom 
smyslu, že nemáte konec pracovní 
doby. Ta skončí s vaší funkcí. Více než 
pracovní život se změní váš osobní ži-
vot. Máte daleko větší společenské za-
tížení včetně zatížení rodinných pří-
slušníků. Váš soukromý život se stává 
více životem veřejným. 

Jistě jste v minulém volebním ob-
dobí i jako městský zastupitel sle-
doval úsek správy majetku, kterým 
jste i nyní pověřen. Na co hodláte 
navázat a jaké cíle máte před se-
bou?                     (Pokračování na str. 3)

Od února bude do části města Vy-
soká jezdit jedna linka MHD navíc. 
„Je to reakce města na požadavek oby-
vatel z Vysoké, podle nich není tato část 
města dostatečně obsloužena. Radní 
požadavek uznali a návrh nového spo-
je schválili,“ řekl náměstek primátora 
pro oblast dopravy Josef Kodet. Z 
Masarykova náměstí autobus pojede 
v pracovní dny ve 13:40.               -lm-

Nová linka MHD
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

42
52
94
85
45

130

-
36

3
5

127
Město Jihlava má k 31. 12. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 526 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci prosinci 2010

Jihlava se i v letošním roce v 
lednu prezentovala na 20. ročníku 
mezinárodního veletrhu turistic-
kých možností v regionech  REGI-
ONTOUR. Pro návštěvníky byla 
připravena kompletní nabídka pro-
pagačních materiálů o městě včetně 
kulturního a sportovního kalendáře 
na rok 2011. Město se představilo na 
samostatném stánku v letech 2004–
2009. Od roku 2010 se veletrhu 
účastní v rámci stánku kraje Vysoči-
na.                                                      -lm-

Desatero problémů Jihlavy
Co trápí Jihlavany? Na tuto otázku dala odpověď anke-

ta, kterou vypsalo město pro své občany.
Město připravilo nejprve pro občany veřejné projed-

nání Desatera problémů města. Toto veřejné setkání s 
názvem Fórum Zdravého města proběhlo 8. září 2010 v 
prostorách Hotelu Gustav Mahler. Cílem tohoto veřej-
ného setkání bylo defi nování tzv. 10P, tzn. nejpalčivěj-
ších problémů města, jejichž řešení vidí občané města 
jako prioritní. 

Koordinátorka projektu Lenka Marečková seznámila 
přítomné se stavem řešení problémů, které byly vytipo-
vány v roce 2009. Následovala práce v týmech, kde jed-
notlivé skupiny vytipovaly dva největší problémy. 

V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány 
připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do ře-
šení příslušných odborů. 

Po fóru následovala anketa, která měla prověřit, zda se 
na zvolených problémech města shodnou i ostatní obča-

né Jihlavy. „Ověření výstupů z tohoto fóra formou anketní-
ho průzkumu bylo na přelomu září a října 2010 zrealizová-
no zejména proto, že jsme si plně vědomi, že se fóra nemohl 
nebo nechtěl zúčastnit každý. 

Proto jsme chtěli dát občanům města Jihlavy možnost vy-
jádřit názor na problémy města Jihlavy,“ řekla koordiná-
torka fóra Lenka Marečková. 

Nyní se zpracovává dokument (Plán zdraví a kvality ži-
vota), kde bude uvedeno, co se v té které problematické 
oblasti podniká a jaké další projekty se chystají. 

Problémy tedy budou mít návazná řešení a město k nim 
bude přijímat opatření.

Bližší informace včetně výsledků ankety budou k dis-
pozici na webových stránkách www.jihlava.cz pod odka-
zem Projekt zdravé město a MA21 či osobně v kanceláři 
v objektu Brány Matky Boží v Jihlavě. Informace podá 
koordinátorka projektu Lenka Marečková, tel.: 567 167 
125 nebo e-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz. -lm-

Seznam problémů Jihlavy

Na magistrát došlo celkem 98 žádostí o podporu kultur-
ních akcí pořadatelů. Celková výše na fi nance po sečtení 
činí více než devět milionů korun, což je o třetinu víc, než 
má vedení města pro granty připraveno. Pro zajímavost 

ještě uvádíme srovnání se sportem – pro podporu města 
rozdělilo přes tři miliony korun. V přehledu níže uvádí-
me rozdělení žádostí. O výsledku rozhodne zastupitelstvo 
města na svém jednání.                                                             -lm- 

 Na kulturní granty na rok 2011
přišla magistrátu stovka žádostí

Přehled žádostí o dotaci na rok 2011
Zaměření 

celkem 
CELKEM

Výzva Došlé Částka Kč

10
20
2
7
4

11
5
7
4
6
2
1
3
6

 515 500
1 036 800

85 740
543 144
231 500
555 004
324 500
373 000
218 900
316 300
57 000
28 000

186 200
192 050

Hudba - klasická
Hudba - ostatní
Hudba - vzdělávací koncerty
Divadlo - místní
Divadlo - hostující
Divadlo - dětská představení
Tanec
Happening
Vzdělávací pořady
Film
Výtvarné umění
Výstava
Akce, aktivity, publikační činnost
Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

88
98

4 663 638
9 452 738

Významné kulturní akce
Jednoletá podpora - činnost
Jednoletá podpora

5
5

4 375 000
414 100

Poděkování 
za chodníky

Vedení města děkuje občanům, 
kteří i přes platnost tzv. chodníko-
vého zákona nečekají na správce ko-
munikace a sami odklízejí z chodní-
ků u svých domů sníh. „Není možné 
mít tolik techniky a lidí, aby ihned po 
napadání nového sněhu byly ulice a 
chodníky v celém městě uklizeny. Dě-
kujeme občanům, kteří úklidem u svých 
nemovitostí přispívají k pořádku a také 
bezpečnosti na chodnících ve městě,“ 
řekl náměstek primátora pro oblast 
dopravy Josef Kodet. První v pořadí 
údržby jsou například frekventované 
ulice v centru, u zdravotnických zaří-
zení, nádraží apod.                          -lm- 
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Komise, výbory a dozorčí rady
V přehledu níže zveřejňujeme členy komisí města, výbory města a jednotli-

vé zástupce města v dozorčích radách a představenstvech společností.

Komise
Rada města Jihlavy 
j m e n u j e 
předsedou Majetkové komise: 
Františka Zelníčka - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
František Červenec - ZM
Ilona Moravcová
Ing. Martin Vetchý
Ing. Jiří Dvořáček
Ing. Jaroslav Bártl
Milan Horký
Ing. Josef Kodet - ZM
ing. arch. Jiří Vohralík
Mgr. Ing. Evžen Zámek
Karel Dostál

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro kulturu: 
Bc. Vítězslava Schreka - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Eva Krpálková - ZM
MgA. Marek Hovorka - ZM
Mgr. Miroslav Němec
Roman Štork
Karel Paštyka
Libor Řezáč DiS.
Mgr. Vilém Antonů
ak.  mal. Irena Fila Wagnerová
Věra Podhorská - ZM
Ing. Milan Kolář - ZM
Lubomír Drápela - ZM

Usnesení č. 231/10-RM
Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro sport, 
tělovýchovu a volný čas: 
Mgr. Stanislavu Prokešovou - ZM
j m e n u j e 

další členy této komise:
Robert Ladra
Mgr. Tomáš Šárik
Miroslav Veselý
PaedDr. Jiří Švec
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ZM
Karel Voldán
Miroslav Fuks
Liběna Menšíková
Jaroslav Zeisberger

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro nezisko-
vou, sociální oblast a prevenci: 
Ing. Josefa Kodeta - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Bc. Vítězslav Schrek - ZM
MUDr. Zdeněk Faltus - ZM
Miroslav Biedermann
Eliška Chvistková
Radek Blecha
MUDr. Lukáš Kett ner
Táňa Kuklová
MUDr. Miroslav Havlík - ZM
Lubomír Hron
MVDr. Božena Kremláčková - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise Fondu 
rozvoje bydlení a programu 
regenerace městské památkové 
rezervace: 
PhDr. Zdeňka Jaroše - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Tomáš Chvátal
Petr Koláček
Václav Plánka
Ing. Jiří Dvořáček
František Dvořák
Antonín Holub

Mgr. Jaroslav Homolka
Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Ivo Borský

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro občanské 
záležitosti: 
Renatu Fehérovou - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Bc. Adéla Knitt lová
Vlasta Šabartová
Bc. Lenka Rokosová - ZM
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ZM
Ing. Marie Stejskalová - ZM
Lenka Jelínková
Romana Hrbatá
Xenie Nevosadová
MVDr. Božena Kremláčková - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro 
územní plánování a strategický 
rozvoj: 
RNDr. Petra Pospíchala - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
David Beke
MVDr. Přemysl Novák - ZM
Bc. Michal Zigl 
Mgr. Stanislava Prokešová - ZM
Ing. Bc. Martin Hyský - ZM
Ing. Pavel Vláčil
Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. Vít Zeman
Pavel Paulát
Ing. Ladislav Trávníček - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro dopravu: 
Ing. Josefa Kodeta - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Martin Hájek

(Dokončení ze str. 1)
Sledoval a na co nehodlám navazovat, je účelové 

kádrování a výměna vedoucích odborů. V minulos-
ti, před čtyřletou pauzou, kdy jsem měl majetkový 
odbor na starosti, jsem po odboru požadoval, aby 
návrhy na usnesení v majetkových věcech v přílo-
ze obsahovaly harmonogram a veškeré informace 
o projednávané konkrétní záležitosti. To se i stalo, 
bylo v tom pokračováno a mohu na to bezproblé-
mově navázat. 

Tím se urychluje i projednávání v zastupitelstvu 
a v radě města, pokud  k projednávanému návrhu 
jsou všechny dostupné informace.  Je potřeba do-
končit další vlnu privatizace bytových jednotek 
tam, kde si nájemníci v souladu se schválenými 
pravidly pro prodej bytů požádali do 30. 6. 2010 
o prodej. A dále připravit novelu pravidel pro další 
období. 

Dále je nutné jednat s vlastníky pozemků a připra-
vit výkupy pozemků pro rozšíření kapacity skládky 
Henčov. Jedná se o prioritní záležitost pro chod 
města do doby, než bude vybudována celokrajská 
spalovna odpadů. Práce majetkového odboru úzce 
souvisí s prací odboru rozvoje města, kdy je potřeb-
né řešit majetkové vztahy v souvislosti s investiční-
mi a rozvojovými akcemi města. Jedná se například 
o výstavbu dopravního terminálu městské nádraží 
Jihlava, nové komunikace, bytová výstavba, chod-
níky, cyklostezky, kanalizace a podobně. 

Byl bych velice rád, pokud by se podařilo zís-
kat zpět do majetku města pozemky „V Ráji“ u 
Rančířova, na které je zpracována dokumentace 
pro hornický skanzen. Tyto pozemky, jako histo-
rický majetek, byly nešťastně vydány v minulosti 
Rančířovu,  ještě za starostování Františka Do-
hnala. Získání těchto pozemků by bylo výhodné 
jak pro Jihlavu – možnost získání dotací, tak pro 
Rančířov. Přineslo by to v budoucnosti oživení 
této oblasti tak, jak to bylo v minulosti – tradiční 
výletní místo. 

Druhou oblastí, kterou jste pověřen, je úsek 
informatiky. Na co nového se občané mohou 
těšit?

Oblast informatiky je pro běžné občany ví-
ce či méně neviditelná, ale pro chod magistrátu 
v dnešní době velice důležitá. Viditelné jsou we-
bové stránky města, kde je například zveřejněno 
691 dokumentů, samozřejmě s průběžnou aktu-
alizací. 

Byly podány žádosti o fi nanční dotace z  evrop-
ských fondů. Jedná se o dva velké projekty. První 
projekt, pokud bude žádost úspěšná, bude řešit 
masivní rozšíření optické metropolitní sítě měs-
ta. Předpokládá se propojení všech organizací 
města optickými kabely. Na takto vybudované 
síti bude možno poskytovat mnoho elektronic-
kých služeb. 

Druhý projekt řeší větší využívání formulářů, a 
to jak pro pracovníky uvnitř magistrátu, tak pro 
občany při řešení jejich potřeb. Tento projekt 
bude zahájen v letošním roce uvnitř magistrátu a 
po odzkoušení bude zpřístupněn občanům. 

Dále rada města uložila odboru informatiky 
zpracování analýzy – studie na rozšíření mož-
nosti používání „Jihlavské karty“. Tato studie 
by měla být hotová na konci března. Na zákla-
dě informací ze studie bude jednáno o realizaci 
širšího využití této karty, a to pro Vodní ráj, zoo, 
knihovnu, Horácký zimní stadion, fotbalový sta-
dion, školy a podobně. Uvítáme i další podněty 
ze strany občanů a fi rem k využití Jihlavské karty. 

Co ještě bude řešit informatika?
Další novinkou bude vytvoření webovské pre-

zentace map v rámci projektu Stříbrné pomezí. 
Zde si návštěvníci budou moci prohlížet a plá-
novat například trasy turistických a cyklistických 
výletů do okolí Jihlavy. Pro odbor životního pro-
středí bude vytvořena aplikace GIS (geografi cký 
informační systém), kde bude možno sledovat a 
vyhodnocovat zaplněnost kontejnerů separova-
ného odpadu a následně optimalizovat tuto část 
odpadového hospodářství. 

Připravuje se i soft warový nástroj, který bude 
sloužit pro optimalizaci tras městské hromadné 
dopravy a lepší návaznost spojů.                       -lm-

František Kavina
Jan Tesař
Ing. Petr Walter
Ing. Karel Vybíral
Ing. Luboš Kabátek
Ing. Petr Piáček
Petr Kopřiva
Pavel Smetana
Jan Svoboda
Ing. Jan Frenc
Ing. Jiří Kučera
Ing. Ján Tinka

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise 
pro životní prostředí: 
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka 
- ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Ing. Daniel Držmíšek
Vít Prchal
Václav Ulrich
Jaromír Vobr
Mgr. Zdeněk Smutný
Ing. Václav Kodet
JUDr. Martin Sobotka
Ing. Jaroslav Vaněk
Ing. Josef Daněk - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro výchovu 
a vzdělávání: 
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka
j m e n u j e 
další členy této komise:
Mgr. Roman Křivánek
František Strnad
Martin Málek - ZM
Bc. Lenka Rokosová - ZM
Mgr. Miroslav Němec
Mgr. Dana Patočková
MUDr. Michal Valík
Mgr. Martina Křivková
Ing. Pavel Šlechtický - ZM

(Pokračování na str. 4)

Účelově kádrovat nebudu



STRANA     4 Aktuality NJR - ÚNOR  2011

Komise, výbory 
a dozorčí rady

Výbory

(Dokončení ze str. 3)

Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
předsedou Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Jihlavy 
Ing. Ladislava Zadražila - ZM
a  v o l í 
další členy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Jihlavy:
Petr Kleinbauer
Josef Toner
František Dvořák
Ing. Milan Novák
Pavla Radová
Ing. Martin Fiala - ZM
MgA. Marek Hovorka - ZM
Ing. Helena Zabloudilová
Pavel Paulát
MVDr. Božena Kremláčková - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
předsedou Finančního výboru 
Zastupitelstva města Jihlavy 
pana Františka Července - ZM
a  v o l í
další členy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jihlavy:
Erich Janderka - ZM
Ing. Bc. Martin Hyský - ZM
Ing. Petr Walter
Ing. Marie Stejskalová - ZM
Věra Podhorská - ZM
MUDr. Miroslav Havlík - ZM
Ing. Jaroslav Vaněk
Ing. Vladislav Nechvátal
Ing. Pavel Šlechtický - ZM
Ing. Ladislav Vejmělek - ZM
Dozorčí rady a představenstva

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Jihlavské vodovody a ka-
nalizace a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
člena představenstva obchodní 
společnosti Jihlavské vodovody 
a kanalizace a. s.:
RNDr. Petr Pospíchal - ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Jihlavské vodovody a kanali-
zace a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Jihlavské vodovody 
a kanalizace a. s.:
Ing. Jiří Dvořáček
Erich Janderka - ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Dopravní podnik města 
Jihlavy, a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
členy představenstva 
obchodní společnosti Dopravní 
podnik města Jihlavy, a. s.:
Antonín Holub
Martin Málek - ZM
Ing. Vladimír Bílek
František Zelníček - ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný akcionář obchodní spo-

lečnosti Dopravní podnik města 
Jihlavy, a. s.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

v o l í
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Dopravní podnik 
města Jihlavy, a. s.:
Ing. Josef Kodet - ZM
MVDr. Přemysl Novák - ZM
Ing. Petr Walter

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti SLUŽBY MĚSTA JIH-
LAVY s. r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti SLUŽBY MĚSTA 
JIHLAVY s. r. o.:
Eva Krpálková – ZM
Jan Sršatá - ZM
Ing. Josef Kodet - ZM
Ing. Jaroslav Bártl
Ing. Karel Vybíral

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti Správa městských lesů 
Jihlava, s. r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Správa městských 
lesů Jihlava, s. r. o.:
Radek Blecha
Milan Horký
František Červenec - ZM
Jan Tesař
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek - 

ZM

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti Prádelna a čistírna Jih-
lava, s. r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s. r. o.:
PhDr. Zdeněk Jaroš - ZM
Mgr. Jana Nováková – Hotařová - 

ZM
Pavla Radová
Bc. Vítězslav Schrek - ZM
Ing. Daniel Držmíšek

Rada města Jihlavy 
jako jediný společník obchodní 

společnosti HC Dukla Jihlava, s. 
r. o.

při výkonu působnosti valné hro-
mady

j m e n u j e
členy dozorčí rady obchodní spo-

lečnosti HC Dukla Jihlava, s. r. o.:
Josef Augusta
Ing. Jaromír Kalina
Mgr. Stanislava Prokešová - ZM
Martin Hájek
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek - 

ZM
 

(Dle podkladů magistrátu 
připravil –lm-)

Zima je možná teprve v půli a sil-
nice jsou plné děr. Kolik lidí jezdí 
s propadlým řidičským průkazem? 
Co se letos bude opravovat? Na to 
jsme se zeptali vedoucího odboru 
dopravy magistrátu Jána Tinky. 

Jaký je současný stav výměny ři-
dičských průkazů, co řidičům hro-
zí a budete výměny nějak urgovat?

Chybí vyměnit ještě asi 1.800 řidi-
čáků. Někteří již o výměnu nebudou 
usilovat, ti, kteří si přijdou průkaz 
vyměnit, zaplatí pokutu za přestu-
pek a vyměníme mu nový. Urgovat 
výměnu již nebudeme, i v Novinách 
jihlavské radnice jsme upozorňovali 
na tuto povinnost déle než tři roky. 

Monitorování křižovatky Fritzo-
va, Jiráskova, Zborovská kamerou 
zachytilo v roce 2010 hodně pře-
stupků. Bude se letos s kamerou 
hýbat?

S kamerou se letos hýbat nebude. 
Dali jsme požadavek na vytvoření 
dalšího místa u Zverimexu s tím, že 
se kamera bude přenášet. Záleží na 
penězích a zastupitelích města, ce-
nově to vychází na asi 150 tisíc ko-
run. 

Za minulý rok jsme zachytili přes 
dvě stovky řidičů, kteří se dopustili 
na monitorované křižovatce přestup-
ků, a ty jsme předvolali.

Jak se podepisuje na fi nancích 
letošní zimní údržba, když prv-

ní sníh napadal již v listopadu? Je 
dost zásob?

Vyčerpali jsme asi šest milionů ko-
run, tedy asi polovinu celkové část-
ky. Zásob soli je dost.

Otázka děr na silnicích se jistě 
nevyhýbá ani Jihlavě. Jak vypadá 
monitoring z vaší strany a jak se 
bude opravovat? Je dostatek fi nan-
cí?

Situaci v Jihlavě máme zmonitoro-
vanou. Opravovat začneme hned, jak 
dovolí počasí. Máme nakoupený no-
vý typ tekutého asfaltu za 150 tisíc – 
asi tři tuny, který umožní opravovat 
do minus deseti stupňů, proto tam, 
kde budou díry nejhorší, použijeme 
tento drahý způsob opravy.

Jaká větší investice je letos na-
plánována do opravy dopravní in-
frastruktury?

Letos budeme pokračovat v rekon-
strukci mostu na přivaděči u Pávova. 
Ostatní větší akce budou záviset na 
penězích. 

Kdy bude svedena doprava pro 
nákladní auta z Brněnské u City 
Parku na Znojemskou a na okruh?

Křižovatku u City Parku máme již 
osazenou semafory. Čekáme na pro-
vedení měření hlučnosti, které je ob-
jednáno.                                              -lm-

Ján Tinka: S opravami děr 
na silnicích podle počasí

JÁN TINKA , vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. 
Foto: Lubomír Maštera
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(Stránku připravil –lm-, foto: Petr Klukan, Jiří Varhaník,  archiv MMJ ) 

KRISTIÁN PRVNÍM JIHLAVÁČKEM. Prvním dítětem narozeným v Jihlavě v 
roce 2011 je Kristián Dreveňák. Na svět přišel v neděli druhého ledna jedenáct 
minut po desáté hodině, po porodu vážil 2,8 kg a měřil 48 centimetrů. S blaho-
přáním za město přišel primátor Jaroslav Vymazal a radní a předsedkyně Komi-
se RM pro občanské záležitosti Renata Fehérová. První jihlavské miminko roku 
2011 dostalo pamětní list a fi nanční dar. Návštěva z radnice zašla poblahopřát 
a předat drobné dárky také do dalších pokojů, v den návštěvy zde bylo dvanáct 
maminek s dětmi. Zástupce města a médií provedl primář dětského oddělení Mi-
lan Svojsík a primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil. V roce 
2010 se v Nemocnici Jihlava uskutečnilo 1.144 porodů, v roce 2009 1.195 poro-
dů a v roce 2008 celkem 1.250 porodů.

PŘÍSPĚVEK VEDENÍ MĚSTA. Netradiční návštěvu přijalo vedení města během 
své pravidelné pondělní porady. Do zasedací místnosti dorazili tři králové s do-
provodem a s pokladničkou Tříkrálové sbírky 2011, která proběhla v režii Ob-
lastní charity Jihlava. Všichni členové vedení města a tajemník magistrátu přispěli 
do sbírky několika bankovkami. Koledníci pokračovali v kancelářích radnice, do 
sbírky tak přispěli také pracovníci Magistrátu města Jihlavy.

Prostředky sbírky hodlá Oblastní charita Jihlava využít na rozvoj svých služeb, 
konkrétně na podporu péče o seniory a nákup zdravotních pomůcek v zařízeních 
Charitní pečovatelské služby. Výtěžek loňské sbírky činil téměř 950 tisíc korun a 
byl rozdělen na jednotlivé projekty místní charity, zejména na projekt Centra soci-
álních služeb Mahenova a na zařízení Domovinka Dačice (péče o seniory, matky 
s dětmi a zdravotně postižené občany).

JIHLAVA NA REGIONTOUR. Jihlava se letos účastnila veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR v Brně v rámci společné expozice kraje Vysočina.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Město opět připravilo velký novoroční ohňostroj 
pro své obyvatele a další návštěvníky. První den nového roku v podvečerních hodi-
nách přilákal na ohňovou show zájemce z celého města.

ATRAKTIVNÍ PLASTIKY A ŠPERKY U MAHLERA. Výstava stříbrných šperků 
Tomáše Procházky – autora insignií VŠ polytechnické Jihlava  - začala v Domě 
Gustava Mahlera. Zároveň zde své působivé fi gurální kovové plastiky vystavuje 
autor David Szalay. Výstava navozující atmosféru technicistních motivů či sci-fi  
potrvá do  26. února. 
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Obyvatelé krajského města poctivě 
třídí sklo na bílé a barevné. Nejen to-
to vyplývá ze statistiky Služeb města 
Jihlavy (SMJ).

Proti roku 2009 množství separu 
podstatně pokleslo, ale to byl rok ex-
trémní vzhledem k problémům na 
trhu druhotných surovin. Spíše by-
chom proto měli porovnávat čísla s 
rokem 2008. Když se podíváme na 
zmíněný rok 2008, tak nám vzrostlo 
množství svezeného separu o 28 %, 
což je nějakých 610 tun.

„Zajímavé je pozorovat, jak se zvyšu-
je množství bílého skla. Je to dáno do-
plněním nádob v Jihlavě, ale především 

naším projektem s EKO-KOMem, kdy 
jsme dokázali dostat kontejnery na bílé 
sklo prakticky do všech obcí naší svozové 
oblasti. Zároveň je také vidět, že lidé po-
ctivěji třídí sklo na bílé a barevné. Díky 
tomu už jsme dosáhli poměru 50:50,“ 
řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Má-
lek. 

Absolutní čísla oproti roku 2008 ří-
kají, že vzrostly plasty o 201 t, papír o 
231 t, bílé sklo o 260 t a barevné sklo 
pokleslo o 27 t. 

Struktura celkové produkce třídě-
ných odpadů je následující: město 
Jihlava 73 %, obce 17 %, podnikatelé 
10 %.                                                       -lm-

Jihlavané si zvykli třídit sklo Tabulka a harmonogram vývoje množství sebraného separu:

Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pro-
tialkoholní záchytnou stanici v kraji Vysočina, vy-
hodnotily provoz za minulý rok.

Sledované statistické prvky:

Počet zachycených osob   
1179 osob celkem 
1049 mužů
   130 žen
Dalších 20 osob nebylo přijato na PZS z důvodu 

velmi nízké hladiny alkoholu.

                                                    
Počet opakovaně zachycených 
341 osob (1 osoba – 61x zadržená, 1 osoba – 

53x zadržená, 1 osoba – 41x zadržená).

5. Věková kategorie 
Nejmladší zachycený za rok 2010 – 16 let
Nejstarší zachycený za rok 2010 – 80 let
Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kate-

gorii 51-60 let: 295 osob
Průměrný věk zachycených osob 41 let.

6. Trvalé bydliště zachycených osob – kraj 
Vysočina

Jihlava – 345
Havlíčkův Brod – 91
Pelhřimov – 117
Třebíč – 199
Žďár nad Sázavou – 160

Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů – 
191

Cizí státní příslušníci – 76 (Slovensko - 34, 
Ukrajina - 21, Polsko - 4, Moldavsko - 3, Mongol-

sko - 3, Vel. Británie - 2, Litva - 2, Rumunsko - 1, 
Bulharsko - 1, Maďarsko - 1, Rakousko - 1, Rusko 
- 2, Španělsko - 1).

7. Pracovní zařazení zachycených osob  
uveden zaměstnavatel – 263
hlášen na ÚP dle trv. bydl. - 327
bez prac. poměru neevidován – 183
studující – 42
důchodce – 61
důchodce částečný - 22
invalidní důchodce – 111
soukromý podnikatel – 4
živnostník – 70
neurčeno – 86
mateřská dovolená – 2
chovanec - 3
voják z povolání – 3
státní zaměstnanec - 2

8. Délka zadržení PZS (v hodinách)
Nejvyšší naměřená hodnota – 5,700 %o (žena - 

celková rekordmanka PZS),
nejkratší - 8 hodin, nejdelší – 23 hodin 55 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12 ho-

din 20 minut.

9. Cena za nocleh: 4000,- Kč 
Platby přímo na místě v hotovosti  242 osob: 

409.400,- Kč
  937 osob nezaplatilo nic.

14. Přehled některých důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava 

veřejné pohoršení - 200
ohrožení vlastního života a zdraví – 452
ohrožení života a zdraví jiných osob - 21  

řidič pod vlivem alkoholu - 42
násilí vůči jiným osobám fyzické, i slovní 
napadení - 104
násilí vůči rodinným příslušníkům, fyzické 
i slovní napadení - 85
trestná činnost - 43
ohrožení BESIP - 25
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 13
poškozování cizí věci - 0
přestupek proti občanskému soužití - 0
rušení nočního klidu – 13
agrese při ošetření - 21
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 0
agrese fyzická nebo slovní  proti Policii ČR - 5 
ohrožování veřejného pořádku - 5 
zneužití tísňového volání - 0 
agrese fyzická nebo slovní proti Městské 
policii – 3
přestupkové jednání – 99
ničení majetku – 48.

15. Statistika:

rok 2006 – celkem 923 osob                 
854 – muži                                           
  69 – ženy                                           
rok 2007 – celkem 1083 osob
976 – muži
107 – ženy 
rok 2008 – celkem 1086 osob
957 – muži                                                              
128 – ženy                                                                
    1 – osoba během záchytu zemřela (muž)
rok 2009 – celkem 1078 osob
957 – muži
121 – ženy. 

(Dle podkladů SMJ připravil –lm-)

Sledované statistiky PZS za rok 2010
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Pomalu se blíží okamžik, kdy se ote-
vřou dveře zrekonstruovaného koste-
la Povýšení sv. Kříže. 

Rekonstrukce je rozplánována do 
dvou etap, první etapa potrvá dle 
plánu do konce ledna 2011. „Po do-
končení stavebních prací 1. etapy rekon-
strukce bude objekt kostela zpřístupněn 
veřejnosti, aby měla možnost se se-
známit se stavem po první části rekon-
strukce. Den otevřených dveří kostela 
Povýšení sv. Kříže se uskuteční ve středu 
2. března 2011 od 9.00 do 17.00 hod. 
Součástí dne otevřených dveří budou i 
komentované prohlídky, které se budou 
konat v 9.00, 14.30 a 16.00 hodin,“ ře-
kl tiskový mluvčí magistrátu Radek 
Tulis.

V první etapě bylo provedeno: 
- v interiéru kostela byla nejprve 

odstraněna novodobá zeď oddělující 
presbytář a trojlodí kostela, 

- následně zhotoveny nové podlahy 
objektu z cihelné dlažby, 

- rekonstruována okna a dveře a 
otevřena zazděná historická okna v 

severní části trojlodí.
Rozsáhlé stavební úpravy pro-

běhly také ve vstupním zázemí kos-
tela a na kůru: 

- obnoveno gotické šnekové scho-
diště vedoucí na půdu

- instalace osvětlení, ozvučení a za-
bezpečení objektu

- celkové odvlhčení objektu pro-
střednictvím vnějších a vnitřních vě-
tracích kanálů

- rekonstrukce krovu a střechy, 
- obnova vnější a část vnitřních 

omítek
- úprava a sjednocení podoby již-

ních přístavků kostela
- dále vybudovaná nová kanalizační 

přípojka, vnitřní kanalizace, vodovod 
a elektrorozvody

- nové zadláždění kolem objektu 
kostela a vnější kamenné prvky, 

- vstupní portál a vítězný oblouk 
zrestaurovány. 

Následně bude v kostele zahájena 
2. etapa jeho obnovy, po dobu jejíž 
realizace opět nebude objekt kostela 

První etapa rekonstrukce kostela 
Povýšení sv. Kříže fi nišuje

KONCEM ledna skončila první etapa rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže.
Foto: archiv MMJ

přístupný veřejnosti – klenby v pres-
bytáři, oltář, akustické úpravy, úpravy 
vnitřních omítek – dokončení se pře-
pokládá na podzim 2011.

Celkové náklady na 1. etapu rekon-
strukce představují 26,86 mil. Kč a 
výše grantu z tzv. norských fondů činí 
249 999 eur .                                        -lm-

Městská knihovna 
působí od roku 2003 
ve zrekonstruovaných 
prostorách historické 
budovy v  Hluboké 1. 
Přestěhováním knihov-
ny byly zcela zásadně 
změněny a zkvalitněny 

podmínky pro rozvoj činnosti, a tak 
mohlo dojít i v loňském roce k další-
mu rozšíření spektra nabízených slu-
žeb a zvýšení počtu připravovaných 
aktivit.

Knihovní fond čítal celkem 
185.141 svazků. Bylo zpracováno 
9.924 svazků nových knih, 336 hu-
debních CD, 429 zvukových knih 
a 232 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 295 titulů 
periodik ve 390 exemplářích. 

V městské knihovně bylo registro-
váno 9.070 čtenářů, kteří uskuteč-
nili 502.390 výpůjček. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 

161.999.  Dalších 76.260 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek on-line služeb 
knihovny. Zvukovou  knihovnu pra-
videlně navštěvovalo 47 registrova-
ných čtenářů, kteří si vypůjčili 6.857 
zvukových nosičů. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 439 
besed, výstav, autorských čtení, hu-
debních pořadů  a dalších kulturních 
akcí. Kromě toho se v  průběhu ro-
ku uskutečnilo 420 vzdělávacích ak-
cí, např. informační lekce pro školy, 
exkurze, praktické dílny, kurz zna-
kového jazyka, trénování paměti, ar-
teterapie, muzikoterapie, kurz zákla-
dů internetu pro seniory nebo stále 
oblíbené a vyhledávané přednášky a 
kurzy Ayurvédy. 

Městská knihovna poskytovala 
svoje služby kromě hlavní budo-
vy  ve třech pobočkách - Bedřichov, 
Březinova a Horní Kosov. První dvě 

jsou sídlištní pobočky s tradiční kni-
hovnickou  a informační činností. 
Pobočka Horní Kosov je umístěna 
na Základní škole Rošického - na 
ulici Jarní, kde plní zároveň funkci 
informačního centra školy. 

Z rozpočtu kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dota-
ci 1.635.000,- Kč na činnosti spoje-
né s výkonem regionálních funkcí. 
Soubor těchto činností (výměnné 
knižní soubory, vzdělávání knihov-
níků, revize a aktualizace fondů, in-
ternetizace a postupná automatizace 
knihoven, poradenství a konzultace) 
na Jihlavsku pravidelně využívá 98 
neprofesionálních knihoven. 

Poslední novinkou je nákup 2 čte-
ček elektronických knih. Čtenáři 
knihovny si je mohou půjčovat od 1. 
února 2011.

PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka Městské 
knihovny Jihlava           

Městská knihovna v číslech

V lednu byla v Domě Gustava Mahlera slavnostní ver-
nisáží zahájena první letošní výstava pod názvem „Au-
torský stříbrný šperk a kovová plastika“.

Na prodejní výstavě jsou k vidění stříbrné šperky zlat-
níka a klenotníka Tomáše Procházky, který se věnuje vý-
hradně volné tvorbě šperků, zejména ze stříbra a přírod-
ních kamenů. 

Umělec vychází z principu prostoru, který chce být vě-
domě uchopen a poznán. Některé šperky se mohou jevit 
jako příliš technicistní až industriální, ale jakoby z druhé-
ho plánu artefaktu začínají vyzařovat lidskost a tajemství.

Na tuto část výstavy navazuje ukázka z tvorby umělec-
kého kováře a výtvarníka Davida Szalaye, jenž předsta-

vuje zástupce nejmladší generace českých uměleckých 
kovářů, kteří vědomě navazují na tradici ručně kované 
plastiky i objektů v architektuře, v interiéru. 

Základní výrazovou podstatou jeho generace je syro-
vá kovářská práce, která je později originálně a působivě 
doplňována různými materiály, jako je dřevo, sklo, ká-
men, keramika.

Výstava je přístupná veřejnosti v Domě Gustava Ma-
hlera do 26. února. 

Otevírací doba: úterý – sobota: 
10–12 a 13–18 hod.                                                       -lm-

Šperky v Domě Gustava Mahlera

MP hlídá u škol
V souvislosti s výskytem podezřelé-

ho muže, který oslovoval děti v okolí 
jihlavských škol, zde městská policie 
provádí zvýšenou kontrolní činnost.
Na sídlištích jsou prováděny kontroly 
dodržování vyhlášky o volném pohy-
bu zvířat a s tím souvisejícím znečiš-
ťováním chodníků a zeleně.            -lm-

Po zvolení Rudolfa Chloupka do 
funkce náměstka primátora hledalo 
město zástup jeho původní profese 
- ředitele Základní školy na Kollá-
rově ulici v Jihlavě. Nástupcem  se 
stal Tomáš Zeman, bývalý zástup-
ce ředitele. „Výběrové řízení na do-
bu, kdy jsem na radnici, vyhrál můj 
zástupce Tomáš Zeman. Od čtvrt-
ka je tedy ofi ciálně novým ředitelem 
Základní školy Kollárova,“ vyjádřil 
se Rudolf Chloupek, který má ve 
funkci náměstka dohled nad oblas-
tí školství.                                      -lm-

Nový ředitel ZŠ 
Kollárova
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Rada města v lednu schváli-
la Programové prohlášení Rady 
města Jihlavy. Jde o významný 
programový dokument pro nej-
bližší volební období, proto doku-
ment přinášíme v plném znění.

Koaliční strany ČSSD, KDU-Č-
SL a ODS se dohodly na vzájem-
ných programových prioritách 
pro období 2010-2014.

Rozvoj 
a hospodaření města

Koaliční strany budou prosazovat 
průhledné a kontrolovatelné hospo-
daření města, transparentní průběh 
výběrových řízení, zadávání veřej-
ných zakázek, poskytování příspěv-
ků a grantů a jejich zveřejňování na 
webových stránkách města. Budeme 
důsledně postupovat vůči neplati-
čům a dlužníkům. 

Dokončíme privatizaci domů a 
bytů s výjimkou vybraných domů v 
městské památkové rezervaci. Bude-
me usilovat o maximálně účelné vy-
užití dotací z prostředků EU. 

Další úvěrové zatížení města je 
možné pouze na dofi nancování do-
tovaných akcí a akcí důležitých pro 
rozvoj města (vodohospodářská in-
frastruktura). 

Budeme usilovat o zvýšení přínosu 
městských obchodních společností 
pro rozvoj města. 

Podpoříme dosud méně obvyklé 
způsoby fi nancování projektů (part-
nerství soukromého a veřejného 
sektoru).

Prioritní investiční 
záměry města pro 
období 2010–2014:

- rekonstrukce a budování kanali-

zací a vodovodů nutných pro další 
rozvoj města

- zajištění dalších 100 míst v mateř-
ských školkách

- zavedení trolejbusové dopravy v 
prodloužené části ulice Vrchlického

- výstavba sportovně-relaxačního 
areálu Český mlýn (in line dráha, 
skate park, travnaté hřiště, dětské 
hřiště, lávka...)

- výstavba parkovacího domu v 
centru města

- další rozvoj zoo (projekt Zoo pěti 
kontinentů)

- rekonstrukce a rozšíření Základní 
umělecké školy

- podpora výstavby přestupního 
dopravního terminálu u městského 
vlakového nádraží včetně výstavby 
silnice s vyústěním na Jiráskovu ulici

- výstavba veřejného sportoviště 
pro lední sporty v Tyršově ulici – 
vedlejší ledová plocha Horáckého 
zimního stadionu

- zkvalitňování podmínek v domo-
vě pro seniory a v domech se sociál-
ními službami

vybudujeme veřejné WC v Kosmá-
kově ulici.

Životní prostředí 
a územní plánování

Budeme podporovat všechny inici-
ativy vedoucí ke snížení imisní zátě-
že obyvatel Jihlavy. 

Budeme usilovat o upravenost a 
čistotu veřejných ploch a komuni-
kací.

Budeme pokračovat v ošetřová-
ní zeleně na území města, rozšíříme 
rozlohy udržovaných ploch ve měs-
tě.

Dokončíme revitalizaci a výstavbu 
dalších dětských hřišť.

Zrevitalizujeme další rybníky a 
vodní toky.

Budeme rozvíjet sběr tříděného 
odpadu, rozšíříme skládku směsné-

ho komunálního odpadu v Henčově 
a budeme zlepšovat systém nakládá-
ní s odpady.

Budeme postupně realizovat revi-
talizaci městských sídlišť i příměst-
ských částí.

Připravíme nové lokality pro vý-
stavbu rodinných domků.

Pořídíme nový územní plán města 
odpovídající potřebám města a jeho 
obyvatel.

Budeme vyvíjet aktivity směřují-
cí k pokračování výstavby obchvatu 
města.

Budeme pokračovat ve snižová-
ní energetické náročnosti budov ve 
vlastnictví města (zateplování, vý-
měna oken).

Kultura
a propagace města

Kulturní politika města musí vyvá-
ženě podporovat jak tradiční velké 
kulturní akce, tak musí zajistit dů-
stojné provozování i nových a alter-
nativních kulturních projektů. Pod-
poříme tradiční kulturní akce, jako 
je festival Gustav Mahler, Havířský 
průvod, svatý Martin, Festival sbo-
rového umění, Mezinárodní festival 
dokumentárních fi lmů. Vyhlašované 
dotační tituly budou zachovávat rov-
ný přístup k žadatelům.

Zlepšíme propagaci města tak, aby 
se Jihlava více zviditelnila jak v ČR, 
tak i ve světě, budeme dále rozvíjet 
informační systém pro návštěvníky i 
občany města.

Chceme pokračovat v oživování 
Masarykova náměstí.

Dokončíme rekonstrukci městské-
ho kostela Povýšení sv. Kříže a za-
jistíme jeho využívání pro kulturní 
akce.

Budeme dále rozvíjet partnerské 
vztahy s Heidenheimem, Purmeren-
dem a Užhorodem.

Sport
Podpoříme sportovní kluby, zejmé-

na pracující s mládeží, a sportování 
veřejnosti.

Budeme pokračovat v rozvoji cyk-
lostezek a cyklotras ve městě a okolí.

Dokončíme sportovní areál Na 
Stoupách.

Budeme pokračovat v partnerství s 
HC Duklou Jihlava a FC Vysočina. 
Budeme pro HC Duklu Jihlava hle-
dat strategického partnera.

Sociální oblast 
a bezpečnost

Zprovozníme nový domov pro se-
niory „Stříbrné terasy“ a zachováme 
územní rezervu pro případnou vý-
stavbu dalšího domova pro seniory 
za Psychiatrickou léčebnou.

Prohloubíme spolupráci s občan-
skými a profesními sdruženími ob-
čanů a také s neziskovými organiza-
cemi.

Podpoříme neziskové organizace 
působící v sociálních a zdravotnic-
kých službách.

Budeme pokračovat v budování 
bezbariérových tras a přístupů do 
městských budov. Budeme pokračo-
vat v rozšiřování bezbariérové MHD.

Podpoříme rozvoj jihlavské ne-
mocnice.

Jsme připraveni převzít zřizova-
telské funkce Domu dětí a mládeže 
Jihlava.

Budeme využívat všech možností k 
regulaci výherních a videoloterijních 
terminálů.

Zvýšíme počet městských strážní-
ků v ulicích, prioritně s působností v 
Horním Kosově.

Budeme tvrdě a efektivně postupo-
vat proti všem formám vandalizmu, 
především sprejerství a znečišťování 
města.    (Dle podkladů magistrátu

 připravil -lm-)

Programové prohlášení Rady města 
Jihlavy pro období 2010-2014

Na špici oblíbenosti jmen, která 
dávají jihlavští rodiče svým dětem, se 
stále drží Tereza a Jan. Výběr jmen v 
centru Vysočiny nevybočuje z celo-
republikového trendu. 

Nejoblíbenější chlapecká jména 
roku 2010 jsou:

 JAN (41), TOMÁŠ (31) a JAKUB 
(29). Nejoblíbenější dívčí jména za 
minulý rok jsou TEREZA (32), AN-
NA (27) a ELIŠKA  (25). 

V roce 2010 se v Jihlavě narodilo 
1.170 dětí.

Srovnání s předchozími roky: 
r. 2009 – 1.217 dětí, nejčastěj-

ší jména: chlapci - Jakub, děvčata - 
Eliška

r. 2008 – 1.268 dětí, nejčastější 
jména: chlapci - Jan, děvčata - Tereza

r. 2007 – 1.216 dětí, nejčastější 
jména: chlapci - Jan, děvčata – Na-
tálie.

Na rozdíl od minulých let v roce 
2010 matrika magistrátu města Jih-
lavy nezaznamenala výrazně neob-
vyklá nebo exotická jména. Vyboči-
lo pouze jméno Kylie, na jehož užití 
museli rodiče nechat zpracovat zna-
lecký posudek, podle něj bylo pak 
možné jméno, které nosí třeba slav-
ná australská zpěvačka Kylie Mino-
gue, bez problémů zapsat. 

Někteří rodiče pro děti volí cizí 
jména, ale neznají jejich pravopis. 
Na formuláři prohlášení o jménu dí-
těte se tak objevil například Majkl, 
Džejár nebo Děnífer.                      -lm-

V roce 2010 se narodilo 
nejvíce Terezek a Honzíků

Jihlavský primátor Jaroslav Vy-
mazal se počátkem roku poosmé 
zúčastnil populárního lyžařského 
maratonu Jizerská padesátka (44. 
ročník). 

I přes kolizi se zlámanou holí do-
jel v konkurenci čtyř tisíc závodníků 
na 835. místě, padesátikilometro-
vý okruh Jizerskými horami projel 
za 3:33:14 h. Loni Jaroslav Vyma-
zal dojel na 664. místě, v roce 2009 
na 774. místě, v roce 2008 na 1045. 
místě.

„K mému údivu jsem měl krizi už 
na šestém kilometru, držela mě až do 
devátého. Navíc jsem zlomil holi a pár 
kilometrů jel jen s jednou. Nějaká dob-
rá duše mi věnovala náhradní. Mám z 
ní sice krvavé puchýře na ruce, ale byl 
jsem za ni samozřejmě velmi vděčný,“ 

popsal tentokrát nepříliš povedený 
start první muž jihlavské radnice. 

„Přesto to byl jako vždy krásný pod-
nik, který je rok od roku lépe zorgani-
zovaný. Co by to bylo za závod, kdyby 
si člověk trochu „nehrábnul“. Pominu-
li drobné problémy a doznívající viró-
zu, jelo se mi hezky a docela jsem si to 
užil,“ neztratil v cíli optimismus pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Závodu se účastní tisíce amatérů 
i ostřílení profesionálové z celého 
světa, čelo závodu vždy patří lyža-
řům světové úrovně. Pro triumf si 
doběhl norský lyžař Anders Auk-
land, který navázal na vítězství z ro-
ku 2008. Druhý byl obhájce Oskar 
Svärd ze Švédska. Bronz už potřetí 
získal domácí Stanislav Řezáč.                     

-lm-

Primátor Vymazal opět ve 
stopě Jizerské padesátky
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Usnesení z 2. zasedání zastupi-
telstva města, konaného dne 15. 
12. 2010

(Z důvodu zajištění ochrany osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, je zveřejňováno 
upravené znění usnesení Zastupitelstva 
města Jihlavy s omezeným rozsahem 
zpřístupňovaných osobních údajů – 
ZM redakčně kráceno).

Usnesení č. 13/10 - 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. 14/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu o přijaté dotace:

- na projekt Obnova kulturního 
dědictví – kostel sv. Kříže ve výši 
699.449,26 Kč

- na projekt Zvyšování retenční 
schopnosti krajiny – rybník Boro-
vinka ve výši 2.012.039,59 Kč

- na projekt Vzdělávání v Egon cen-
tru ve výši 407.490,- Kč

- na projekt Zvyšování retenční 
schopnosti krajiny – rybník Za Prá-
delnou ve výši 1.380.925,85 Kč 

- na projekt Bezbariérové úpravy 
zastávek MHD a dopravní telemati-
ka ve výši 10.813.520,30 Kč  a

převod částky 15.311.000,- Kč do 
Fondu kofi nancování evropských 
projektů 

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 15/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – změna fi nancování evropských 
projektů z úvěru následovně:

projekt Revitalizace sídlišť na úze-
mí města Jihlavy – Královský vršek  
- 4.000 tis. Kč

projekt Zvýšení komfortu obyvatel 
Domova pro seniory Jihlava – Les-
nov + 4.000 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 16/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Úřední desky (kancelář tajem-

níka)  - 350 tis. Kč
akce Rekonstrukce Hluboká 8 – 

úpravy pracoviště SPO  + 350 tis. Kč
(odbor rozvoje města)
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 17/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – přesuny v rámci příjmové části 
rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy me-
zi paragrafy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 18/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení rozpočtu odboru sociál-
ních věcí

§ 4355 Týdenní stacionáře
Denní a týdenní stacionář Jihlava – 

příspěvek  - 200 tis. Kč
§ 4357 Domovy
Domov pro seniory Jihlava – Les-

nov – příspěvek - 1.500 tis. Kč
a
zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 

5 Běžné výdaje - § 6409 Ostatní vý-
daje – rezerva o částku 1.700 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 19/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – 

odbor rozvoje města o 6.000 tis. Kč
Energeticky úsporné projekty – 

Hluboká 3 - 2 300 tis. Kč
Cyklotrasa B02  -  600 tis. Kč
Sídliště U Pivovaru – nové chodní-

ky  - 1 800 tis. Kč
Rekonstrukce Vrchlického 16  - 1 

300 tis. Kč
a zvýšení tř. 5 a tř. 6 Projekty o 

31.000 tis. Kč, z toho:
odbor životního prostředí:
projekt Digitální povodňový plán  

+ 21.000 tis. Kč
odbor rozvoje města:
projekt Revitalizace části parku 

Malý Heulos – II. etapa +  2.500 tis. 
Kč

projekt Rozvoj Denního a týdenní-
ho stacionáře  +  7.500 tis. Kč

a
zvýšení tř. 8 Financování – zapo-

jení fi nančních prostředků z Fondu 
kofi nancování evropských projektů 
ve výši 25.000 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 20/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru informatiky:

tř. 6 Kapitálové výdaje
OI – programové vybavení, výpo-

četní a ostatní technika - 200 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy
odbor informatiky  + 200 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 21/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3113 Základní školy
ZŠ Jungmannova – příspěvek  + 

180 tis. Kč
§ 3319 Záležitosti kultury
provozní výdaje  - 180 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 22/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

ZM připravilo peníze pro investice
Zoologická zahrada Jihlava – pří-

spěvek + 85 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
ZŠ O. Březiny – příspěvek + 25 tis. 

Kč
zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Ekologického fondu + 85 tis. Kč
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu pro partnerství + 25 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 23/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení
DJ Seifertova -  9 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Osvětlení vstupu do bazénu a hlav-

ního vchodu do MŠ Demlova 34a + 
22 tis. Kč

ZŠ Jungmannova – vybudování 
chodníku a branky  - 20 tis. Kč

ZŠ T.G. Masaryka – úprava tělo-
cvičny +  7 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 24/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru sociálních věcí:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 4374 Azylové domy
Středisko křesťanské pomoci Jihla-

va – Naděje pro život Jihlava – trans-
fer na provoz Azylového domu pro 
ženy - 526 tis. Kč

§ 6409 Ostatní činnosti
rezerva + 376 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor soci-

álních věcí)
Středisko křesťanské pomoci – Na-

děje pro život Jihlava, Žižkova 108, 
Jihlava – investiční příspěvek + 150 
tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 25/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení tř. 8 Financování
Dlouhodobě přijaté půjčky + 

100.000 tis. Kč
zvýšení tř. 5 a tř. 6 Projekty
Veřejné sportoviště pro lední spor-

ty v ul. Tyršova, Jihlava + 100.000 
tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 26/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení tř. 8 Financování
Dlouhodobě přijaté půjčky - 

100.000 tis. Kč
snížení tř. 5 a tř. 6 Projekty
Veřejné sportoviště pro lední spor-

ty v ul. Tyršova, Jihlava - 100.000 tis. 
Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 27/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř. 5 Běžné výdaje – odbor 
rozvoje města

Parkovací dům – koncesní řízení  - 
1 400 tis. Kč

akce ul. Havlíčkova – rekonstrukce 
mostu U Jánů  - 13 859 tis. Kč

a
vytvoření rezervy ve výši 15.259 

tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 28/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
přesuny v rámci tř. 6 Kapitálové vý-

daje – odbor rozvoje města
Sídliště U Hřbitova – parkoviště  + 

106 tis. Kč
Parkoviště pro MŠ Demlova 34a – 

PD + realizace  + 842 tis. Kč
Přemístění zastávek MHD Na Růž-

ku – ul. Sokolovská + 1 372 tis. Kč
Kostel Povýšení sv. Kříže – rekon-

strukce – II. etapa + 1 000 tis. Kč
Heroltice – objekt občanské vyba-

venosti (PD + realizace) +  500 tis. 
Kč

Rozšíření stávajícího kamerového 
systému +  510 tis. Kč

Energeticky úsporné projekty – 
Hluboká 3 -  4 330 tis. Kč

a
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – 

odbor rozvoje města
Energeticky úsporné projekty – 

MŠ Mozaika, Erbenova 37  -  2 247 
tis. Kč

Napojení MK-D1-PPJ a fi rmy 
Bosch Diesel na I/38 - 100 tis. Kč

Rekonstrukce ul. Okružní – výmě-
na oken -  1 177 tis. Kč

Cyklotrasy, cyklostezky -  2 191 tis. 
Kč

Chodník Znojemská ul.  - 20 tis. 
Kč

Parkoviště při ul. Halasova, Orte-
nova (Na Dolech)  - 70 tis. Kč

Chodníky v průmyslovém parku – 
PD - 102 tis. Kč

Chodník Lipová – Dlouhá – PD  - 
26 tis. Kč

Sídliště U hřbitova – parkoviště  -  
1 000 tis. Kč

Chodník – Zimní ul. - 267 tis. Kč
Bezbariérová úprava zast. MHD ul. 

Telečská – PD  - 30 tis. Kč
Parkoviště pro MŠ Demlova 34a – 

PD + realizace  -  1 000 tis. Kč
Přemístění zastávek MHD Na Růž-

ku – ul. Sokolovská -  2 600 tis. Kč
MŠ Mozaika Březinova 113 -  1 

500 tis. Kč
Základní umělecká škola, Jihlava  - 

13 715 tis. Kč
Kostel Povýšení sv. Kříže – rekon-

strukce – II. etapa -  2 700 tis. Kč
Heroltice – objekt občanské vyba-

venosti (PD + realizace) -  1 500 tis. 
Kč

ul. Rantířovská – chodník a VO  -  
2 854 tis. Kč

Buková – veřejně prospěšná stavba 
(kom., chodník, VO) - 150 tis. Kč

Zhotovení zpevněných stanovišť 
kontejnerů -  2 260 tis. Kč

Rozšíření stávajícího kamerového 
systému -  1 200 tis. Kč

(Pokračování na str. 22)
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Leden
Na radnici proběhlo jednání o připravované výstavbě sportovní haly v Tyr-

šově ulici s občany, kteří projevovali obavy z hluku a prašnosti při stavbě a 
provozu. Město slíbilo brát při stavbě ohledy a zajistit náhradní parkování 
pro rezidenty.

Jihlava podpořila zemětřesením postižené Haiti částkou 20 tisíc korun.
Město se prezentovalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Re-

gionTour a Go v Brně.
Magistrát představil veřejnosti projekt Revitalizace sídlišť na území Jihlavy 

– Královský vršek.

Událo se v roce 2010

Únor
Primátor města předal Ceny rady města Jihlavy vynikajícím sportovcům 

Lukáši Topinkovi, Lukáši Krpálkovi a Jiřímu Vybíhalovi.
Město zveřejnilo chycené a odsouzené sprejery starší osmnácti let.
Podle ankety magistrátu je největším problémem města pro Jihlavany do-

prava ve městě, před pořádkem v ulicích a hernami a výstavbou kryté zimní 
haly v Tyršově ulici.

V Bráně Matky Boží byla výstava kostýmů z televizního seriálu o princezně 
Arabele.

Zastupitelstvo města na svém jednání projednávalo možnost o vystoupení 
města ze SvaKu a možné důsledky takového kroku.

Březen
Dopravní podnik města zveřejnil svůj zámysl nakoupit z pomocí dotace EU 

kromě nových trolejbusů i deset autobusů na plyn.
Jihlava obdržela výsledky analýzy renomované agentury Moody´s s hodno-

cením Aa1 – tedy skvělou známku o hospodaření města.
Další ocenění přišlo za webové stránky městy. Jihlava získala krajský Zlatý 

erb.
V centru města byl zahájen odchyt holubů, který má za úkol zredukovat po-

četné hejno holubů nad centrem.
Vedení města navštívilo ukrajinský Užhorod a jednalo o možnosti uzavřít 

partnerství.
Jiří Jungwirth obdržel Zvláštní cenu primátora města Jihlavy za celoživotní 

přínos pro sport.
Město představilo nový projekt pro jihlavskou zoo s názvem Zoo pěti kon-

tinentů.
Petr Vlk se stal novým trenérem jihlavské hokejové Dukly.

Duben
Byla otevřena cyklostezka Jihlava – Raabs slavnostní jízdou z krajského 

města do Třebíče. Akce se zúčastnilo několik stovek cyklistů v čele s primá-
torem města.

Nově vybudované hřiště Na Dolině bylo svěřeno pod dohled městské ka-
mery pro problémy s chováním návštěvníků a pro ochranu městského ma-
jetku.

Městští zastupitelé rozhodli na své schůzi o udělení Ceny města Jihlavy Ja-
nu Novákovi za dlouholetou práci v oblasti numismatiky a manželům Pouka-
rovým za propagaci Gustava Mahlera.

Vedení města elektronickou aukcí vybralo dodavatele elektřiny pro objekty 
města. Jihlava tak ušetřila 1,8 milionu korun.

V dubnu byl zahájen projekt vybudování bezbariérových zastávek MHD.
V průmyslovém parku byla společnými investicemi SMJ a A.S.A. vybudo-

vána nová třídicí linka na separovaný odpad.

Květen
Časopis Ekonom rozhodl o tom, že Jihlava je nejlepším místem pro podni-

kání na Vysočině.
Zástupci města navštívili spalovnu komunálního odpadu v rakouském 

Ziestersdorfu a přesvědčili se o tom, že dopad spalovny na okolní prostředí 
je prakticky nulový.

Odbor životního prostředí magistrátu se přestěhoval z Tolstého ulice do 
budovy magistrátu v Hluboké ulici.

Dopravní podnik zavedl do praxe Jihlavskou kartu a musel řešit několik zá-
važných poruch – např. výdejní stojany měly technické problémy.
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Prosinec
Na radnici probíhají vánoční oslavy konce roku.
MŠ Březinova byla opravena. Na sto dětí, které byly rozmístěny do dal-

ších MŠ, se tak mohlo vrátit do opravené budovy.
Na sjezdovce Rudný vzniklo nové zázemí pro milovníky lyžování.
Město upravuje pro lyžaře běžkařské stopy.
Služby města Jihlavy zavedli placení parkovného pomocí SMS.
V centru města je nově upraveno značkami parkování, průjezdy a také zá-

sobování.                                                                                                                    -lm-

Červen
Ve městě proběhla jihlavská pouť.
Magistrát města získal druhé místo v soutěži „Půl na půl“ českých úřadů, 

mapující rovné příležitosti pro muže a ženy.
Cena Stavba Vysočiny připadla Jihlavě za výstavbu medvědince v zoo.
Zastupitelé dali zelenou pro výstavbu jednotného dopravního terminálu ve 

městě.
Město zkouší využití nových svítidel na principu LED diod, která mají při-

nést výraznou fi nanční úsporu.

Červenec
Za přítomnosti prezidenta Klause je otevřen Park Gustava Mahlera.
V Ráji vzniká nová zastávka MHD.
Jihlava zavádí nového audioprůvodce pro návštěvníky města.
V krajském městě probíhá Jihlavské kulturní léto s připravenými kulturními 

událostmi.
Město uzavírá průjezd náměstím pro hlučnost provozu, jsou dokončeny 

práce na bezbariérovosti náměstí.
Na Vodním ráji je připraven kulturní a sportovní den s názvem Havaj na 

Vodním ráji.

Srpen
V Heulosu je slavnostně otevřen 

nový odpočinkový areál pro veřej-
nost.

V Domě Gustava Mahlera probíhá 
první velká výstava velikána malíř-
ství Salvadora Dalího.

Hřbitov Na Kalvárii prošel rekon-
strukcí.

V Pístově byla zrekonstruována ha-
sičská zbrojnice.

V objektu jihlavské zoo byl položen 
základní kámen Centra environmen-
tální výchovy.

Září
V rámci svého třídenního turné po Vysočině navštívil Jihlavu prezident ČR 

Václav Klaus s chotí.
Vedení města a jihlavští havířci se účastnili Havíření ve Stříbře.
Poklepáním na základní kámen začala na Havlíčkově ulici výstavba domova 

pro seniory Stříbrné terasy.
SMJ otevřely nový sběrný dvůr na ulici Rantířovská.
ZŠ Speciální na Březinově ulici byla uvedena po rozšíření do provozu.
Na radnici je vystavena Ďáblova bible.

Říjen
Nové komunální volby rozhodly o složení volebních stran na radnici.
Město zavádí tzv. Knihu hříchů, do které je možno zapisovat elektronicky 

závady ve městě.
Jihlava má třetí partnerské město – ukrajinský Užhorod.
Na třicet nových zastávek MHD vzniklo po městě v rámci bezbariérového 

cestování po městě.
Zastupitelé se rozhodli prodat další městské byty. 

Listopad
Primátorem Jihlavy se stává opět Jaroslav Vymazal (ODS) se čtyřmi ná-

městky (3x ČSSD, 1x KDU-ČSL).
Odbor sociálních věcí se přestěhoval na novou adresu na Vrchlického ulici.
Byl otevřen úsek cyklostezky od zoo po sídliště Březinova.
Oslavy sv. Martina přilákaly na Masarykovo náměstí tisíce diváků.
Na centrálním náměstí je postaven vánoční strom a SMJ připravily výzdo-

bu centra města.
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ZM připravilo peníze pro investice
(Dokončení ze str. 18)
U Mincovny 6 a 8  -  1 383 tis. Kč
energetické audity  - 429 tis. Kč
Hluboká 8 – rozšíření správního 

odboru - 350 tis. Kč
a
vytvoření kapitálové rezervy ve vý-

ši 38.871 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 29/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
tř. 5 a tř. 6 Projekty – odbor rozvo-

je města
převod
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD + telematika  - 100 tis. Kč
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD + telematika – II. etapa  +  
100 tis. Kč

a
snížení
Energeticky úsporné projekty – so-

ciální zařízení II. etapa -  13 731 tis. 
Kč

Snížení energetické náročnosti 
škol. zařízení – ZŠ Rošického  -  43 
000 tis. Kč

Snížení energetické náročnosti 
DPS Žižkova 106, 108 - 100 tis. Kč

Stříbrné pomezí - 2 917 tis. Kč
Výstavba dopravního terminálu – 

měst. nádraží Jihlava - 1 800 tis. Kč
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD + telematika – II. etapa 
- 200 tis. Kč

Obnova kulturního dědictví (kos-
tel sv. Kříže)  - 1 240 tis. Kč

Veřejné sportoviště pro lední spor-
ty v ul. Tyršova, Jihlava PD  - 2 273 
tis. Kč

Sportovně relaxační centrum Čes-
ký mlýn - 1 135 tis. Kč

Regenerace a rozvoj dětských hřišť 
– II. etapa  - 4 858 tis. Kč

Revitalizace sídlišť na území m. 
Jihlava – Královský vršek - 15 821 
tis. Kč

Regenerace veř. prostranství v části 
města Jihlava – Pávov - 8 600 tis. Kč

Regenerace veř. prostranství v části 
města Jihlava – Pístov -  150 tis. Kč

Revitalizace sídlišť na území m. Jih-
lavy – Březinova - 1 000 tis. Kč

Regenerace veřejných prostranství 
v MPR Jihlava – I. etapa  -  600 tis. 
Kč

Centrum environmentální výcho-
vy v Jihlavě  - 33 534 tis. Kč

ZOO – pavilon a výběh pro žirafy  
-  182 tis. Kč

ZOO pěti kontinentů  - 7 123 tis. 
Kč

Rozvoj Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava  -  332 tis. Kč

manažer IPRM  - 3 189 tis. Kč
a
vytvoření kapitálové rezervy ve vý-

ši 141.785 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 30/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř. 5 a tř. 6 Projekty:
odbor rozvoje města:
projekt Revitalizace části parku 

Malý Heulos – II. etapa - 2.500 tis. 
Kč

projekt Rozvoj Denního a týdenní-
ho stacionáře  - 7.500 tis. Kč

a
vytvoření kapitálové rezervy ve vý-

ši 10.000 tis. Kč
dle zdůvodnění.
Provede: EO  Termín: ihned

Usnesení č. 31/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – 
odbor správy realit:

Veřejné WC, Kosmákova ul. - 20 
tis. Kč

Vsypová loučka  - 47 tis. Kč
Domov pro seniory – záložní zdroj  

-  1 818 tis. Kč
Úprava vodovodu Kosov - 409 tis. 

Kč
Generel vodovodu  -  2 641 tis. Kč
Generel kanalizace  -  2 465 tis. Kč
Projekt Fond soudržnosti (Svaz vo-

dovodů a kanalizací) - 55 000 tis. Kč
a
vytvoření kapitálové rezervy ve vý-

ši 62.400 tis. Kč
a
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – 

odbor správy realit:
Rekonstrukce kanalizace ul. Kol-

má, Náhorní a Na Vrchovině  -  
3.393 tis. Kč

a
snížení tř. 8 Financování – zapojení 

fi nančních prostředků z Fondu ob-
novy vodovodů a kanalizací o částku 
3.393 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 32/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření  
tř. 6 Kapitálové výdaje – odbor in-

formatiky
- přesun částky 2.000 tis. Kč z ak-

ce Rekonstrukce Vrchlického 16 – 
technika na akci OI – programové 
vybavení, výpočetní a ostatní tech-
nika

a snížení tř. 6 Kapitálové výdaje
OI – zabezpečení serverovny proti 

požáru -  500 tis. Kč
OI – modul plnění usnesení, úkolů  

-  500 tis. Kč
OI – programové vybavení, výpo-

četní a ostatní technika -  5 000 tis. 
Kč

snížení tř. 5 a tř. 6 Projekty
Technologické centrum statutární-

ho města Jihlavy  -  8 000 tis. Kč

Vzdělávání v eGon centru -  2 270 tis. 
Kč

a
vytvoření kapitálové rezervy ve výši 

16.270 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 33/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – odbor 
dopravy

Parkoviště v prostoru dvorního trak-
tu Domu odborů - 970 tis. Kč

a
vytvoření kapitálové rezervy ve výši 

970 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 34/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – majet-
kový odbor

Výkup pozemků od p. Šlígla (pro-
dloužení ul. Vrchlického)  -  3 010 tis. 
Kč

Výkupy nespecifi kované - 650 tis. Kč
ČD – výkup I/38  -  1 630 tis. Kč
a
vytvoření kapitálové rezervy ve výši 

5.290 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 35/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – úřad 
územního plánování

Územní plán - 8 350 tis. Kč
Studie nespecifi kované - 111 tis. Kč
Územně analytické podklady - 480 

tis. Kč
a
vytvoření kapitálové rezervy ve výši 

8.941 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 36/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř. 5 a tř. 6 Projekty – odbor 
životního prostředí:

Revitalizace městské zeleně v Jihla-
vě - 21 150 tis. Kč

Digitální povodňový plán - 21 000 
tis. Kč

a
vytvoření rezervy ve výši 42.150 tis. 

Kč
dle zdůvodnění

Usnesení č. 37/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř. 6 Kapitálové výdaje – kan-
celář tajemníka

Obnova vozového parku - 800 tis. 
Kč

a
vytvoření kapitálové rezervy ve výši 

800 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 38/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení
tř. 6 Kapitálové výdaje – rezerva ve 

výši 327.477 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje – rezerva ve výši 

15.259 tis. Kč
a
snížení
tř. 8 Financování o částku 342.736 

tis. Kč
změna stavu krátkodobých pro-

středků na bankovních účtech:
zapojení fi nančních prostředků
z Fondu kofi nancování evropských 

projektů ve výši 133.226 tis. Kč
z Privatizačního fondu ve výši 3.000 

tis. Kč
z Fondu rozvoje bydlení ve výši 

1.982 tis. Kč
z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 

15.000 tis. Kč
ze Základního běžného účtu 

189.528 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 39/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z § 6409 Ostatní činnosti – 
rezerva ve výši 600 tis. Kč na posíle-
ní rozpočtu § 2212 Silnice – správa a 
údržba (odbor dopravy) dle zdůvod-
nění.

Usnesení č. 40/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpočtu 
odboru správy realit:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj
lavičky - 141 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
pevně zabudované lavičky + 141 

tis. Kč

Usnesení č. 41/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci rozpočtu odboru in-
formatiky:

tř. 6 Kapitálové výdaje
OI – programové vybavení, výpo-

četní technika - 226 tis. Kč
tř. 5 a tř. 6 Projekty
Komunikační infrastruktura statu-

tárního města Jihlavy a centrum ICT 
služeb + 108 tis. Kč

Integrace informačních systémů 
statutárního města Jihlavy + 118 tis. 
Kč

Usnesení č. 42/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu

tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady 

+ 150 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti
Platby daní a poplatků + 150 tis. Kč
Usnesení č. 43/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpočtu 
odboru rozvoje města:

tř. 6 Kapitálové výdaje
akce Rekonstrukce objektu Vrchlic-

kého 16  - 2.471 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy
akce Rekonstrukce objektu Vrchlic-

kého 16  + 2.471 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 44/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpočtu 
odboru životního prostředí:

(Pokračování na str. 25)
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A-tým FC Vysočina je v plné pří-
pravě na jarní část druhé ligy. Tré-
ninkový dril proložili fotbalisté 
účastí v zimním turnaji Tipsport 
liga. Ve čtyřech utkáních brněnské 
(umělá tráva v Ivanovicích) základ-
ní skupiny zaznamenali jednu vý-
hru, dvě remízy a jednu porážku.

Jihlavané vstoupili do turnaje 
utkáním proti Znojmu (8. 1.), své-
mu druholigovému soupeři. Hráči 
z města okurek brzy otevřeli skóre, 
ovšem Vysočina srovnala do pře-
stávky krok a po změně stran převá-
žila misky vah na svoji stranu. Sou-
peř stihl v závěru jen snížit. Kouč 
vítězů Josef Vrzáček poskládal se-
stavu převážně z mladých hráčů, 
včetně dvou testovaných Bosňanů 
Madžuky a Šejka. „Jsem rád, že náš 
mladý kádr prokázal po náročném 
týdnu kondiční přípravy kvalitu, vůli 
a touhu po vítězství,“ řekl Vrzáček.   

V pořadí druhým soupeřem Jih-
lavy byla Dubnica nad Váhom (15. 
1.), účastník slovenské Corgoň ligy. 
Přestože český tým dvakrát vedl, a 
měl převahu, skončil duel remízou. 
Slováci dokázali potrestat velké in-
dividuální chyby. „Rozladilo mě to, 
protože tento zápas jsme měli mini-
málně o gól vyhrát,“ poznamenal Vr-
záček.

Dělením bodů skončilo také střet-
nutí Vysočiny s prvoligovou Sig-
mou Olomouc (19. 1.). Navzdory 
dobrým šancím na obou stranách, 

Hanáci jich měli více,  branka ne-
padla. Nejblíže k ní měla v závěru, 
kdy nastřelila tyč, Olomouc. „Těší 
mě, že jsme po čtyřech brankách in-
kasovaných v předchozích zápasech 
udrželi proti kvalitnímu soupeři čisté 
konto,“ glosoval jihlavský lodivod, 
jenž zapracoval do sestavy testova-
ného záložníka Jana Šilingera.

Na závěr skupiny čekalo Jihlavany 
prvoligové Brno (22. 1.). Vrzáčkovi 
svěřenci měli více ze hry, vypraco-
vali si několik stoprocentních mož-
ností, ovšem brněnského gólmana 
nepřekonali.

Sami naopak ve druhé půli dva-
krát inkasovali. „Škoda, že jsme na-
ši herní převahu nedokázali zúročit. 
Každopádně šlo o cennou herní pro-
věrku našeho kádru,“ podotkl Josef 
Vrzáček.

FC Vysočina obsadil v základní 
skupině třetí místo. 

Výsledky – skupina C: Znojmo 
– Jihlava 2:3 (1:1), branky: 6. Yo-
nov, 85. Kováč – 45. Karlík, 62. T. 
Kučera, 73. Kosak. Jihlava – Dub-
nica 2:2 (1:0), branky: 56. F. Va-
vrík, 84. Augustíni – 13. Görner, 
64. Kopic. Jihlava – Olomouc 0:0. 
Brno – Jihlava 2:0 (0:0), branky: 
56. Kalabiška, 81. Rabušic.

Pořadí: 1. Olomouc (10 bodů), 2. 
Brno (7), 3. Jihlava (5), 4. Znojmo 
(4), 5. Dubnica nad Váhom (1).

-cio-    

Fotbalisté Jihlavy obstáli
v zimní Tipsport lize

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava 
se stále drží ve vrchních patrech ta-
bulky. Od posledního vydání Novin 
jihlavské radnice sehráli svěřenci 
trenérů Petra Vlka a Patrika Augus-
ty ke dni 26. ledna osm mistrov-
ských utkání.

V nich se z vítězství v základní 
hrací době radovali čtyřikrát, jed-
nou zvítězili až po samostatných 
nájezdech a třikrát odešli z ledu 
s prohrami. V posledním zápase 
v kalendářním roce 2010 se odehrá-
lo 29. prosince v havlíčkobrodském 
sportovním areálu Kotlina třetí der-
by Vysočiny.

Dukla vstoupila do zápasu, před 
velmi dobrou diváckou kulisou té-
měř tří tisícovek diváků, dobře a 
díky brankám Bakuse a Čachotské-
ho brzy vedla 0:2. Domácí stačili 
do první přestávky snížit. Rebelům 
vyšel vstup do druhé dvacetiminu-
tovky, kdy se dvěma slepenými góly 
dostali do vedení. Remízový stav po 
dvou třetinách zařídil Bakus.

Domácí ovládli alespoň branko-
vě třetí třetinu, když ve 46. minutě 
poslal Rebely do vedení Němec, a 
v 60. minutě připojil pátou branku 
střelou do opuštěné jihlavské klece 
Holec – 5:3. V derby nevyhrál lep-
ší celek, ale šťastnější. Hráči Dukly 
si vypracovali velké množství i těch 
nejvyloženějších příležitostí, ale do-
mácí branka byla pro ně zakletá.

K prvnímu utkání roku 2011 přijel 
do Jihlavy 5. ledna silný celek Cho-
mutova. Jihlavští hráči předvedli 
v první třetině střelecký koncert a 
soupeřova gólmana překonali bě-
hem jedenácti minut třikrát. 

Hosté v polovině utkání snížili a 
postupně navyšovali tlak, který vy-
ústil ve druhou branku v power-play 
v 60. minutě. Na vyrovnání jim ale 
nezbyl čas – 3:2.

Hned o tři dny později narazili ho-
kejisté Dukly na dalšího kandidáta 
na postup do nejvyšší hokejové sou-
těže – Ústecké Lvy na jejich ledě. Po 
bezbrankové první dvacetiminutov-
ce se dostala Dukla do vedení ve 26. 
minutě, domácím se podařilo vy-
rovnat šest minut před skončením 
druhé třetiny.

Klíčový pro vývoj utkání byly dvě 
slepené branky domácích na začát-
ku třetí části a v 51. minutě čtvrtá 
branka v síti Milana Řehoře. Na při-
jatelný stav upravil pět minut před 
koncem Hodek – 4:2.

V pondělí 10. ledna přijeli na Ho-
rácký zimní stadion Orli ze Znojma. 
Domácí se ujali vedení v 9. minutě 
Padělkem, ale hosté stačili v první 
třetině zásluhou bývalého jihlavské-
ho hráče Říhy v 15. minutě vyrov-
nat. Po bezbrankové druhé části se 
Dukla ujala vedení ve 48. minutě a 
zdálo se, že vedení udrží. Opak byl 
pravdou. Orli za tři minuty vyrov-
nali a za další dvě minuty využili 
přesilovku 4 na 3 ke vstřelení vítěz-
né branky – 2:3.

O dva dny později přijel do Jihlavy 
Hradec Králové. Domácím hokejis-
tům zápas vyšel zejména střelecky, 
když soupeřova gólmana překonali 
hned sedmkrát. Hosté sice již v 10. 
minutě vedli 0:2, ale branka Paděl-
ka v 19. minutě dávala do druhé tře-
tiny naději na možný zvrat. A ten ta-

Dvě derby vidělo sedm tisíc diváků

PETER SOJČÍK (ve žlutém) se stal na konci loňského roku další posilou jihlavské 
Dukly. V doposud devíti odehraných utkáních vstřelil jeden gól a připsal si též jed-
nu asistenci.                                                                                Foto: Vladimír Šťastný

ké přišel. Na začátku druhé části se 
trefi li Bakus a Krupka, a otočili tak 
nepříznivý stav.

Hradec stačil do přestávky vyrov-
nat, ale čtyři zásahy domácích ve 
třetí třetině zajistily Dukle vyso-
ké vítězství a tři body do tabulky – 
7:3.

Po vysokém vítězství proti Hradci 
zajížděli svěřenci trenéra Vlka a Au-
gusty do Olomouce. Proti nepříjem-
nému soupeři se Dukle příliš nedaří 
a bylo tomu tak i v sobotu 15. ledna. 
Po bezbrankové první třetině šli do 
vedení domácí, ale v polovině zápa-
su srovnal Čachotský. Také ve třetí 
třetině se Olomouc ujala vedení ve 
44. minutě, ale hosté i podruhé v zá-
pase dokázali vyrovnat. V 59. minu-
tě se trefi l opět Čachotský.

Po bezbrankovém prodloužení 
přišly na řadu samostatné nájezdy, 
v nichž se trefi l pouze jediný hoke-
jista Padělek, a rozhodl tak o bodu 
navíc pro Jihlava – 2:3 sn. 

Odvetné zápasy nadstavbové čás-
ti začala Dukla na ledě Berouna. 
Hosté šli cílevědomě za vítězstvím 
a brankami Škumáta, Hodka a Ča-
chotského dosáhli vítězství. Gól-
man Marek Benda vychytal v Be-
rouně první nulu v jihlavském dresu 
– 0:3.

Poslední utkání před uzávěrkou 
vydání Novin jihlavské radnice ode-
hráli jihlavští hokejisté na domácím 
ledě a soupeřem jim byl Rebel Hav-
líčkův Brod. Na stadion si našlo ces-
tu téměř 4.500 diváků, kteří viděli 
první gól do branky hostů již v 1. 
minutě. Ve druhé části se Dukla do-
stala do trháku a po čtyřiceti minu-
tách svítil na časomíře stav 3:0.

Poslední slovo měli v derby Rebe-
lové, kteří vsítili čestný úspěch do-
konce ve vlastním oslabení – 3:1. 
Dvě poslední derby Vysočiny zhléd-
lo v Havlíčkově Brodě a Jihlavě do-
hromady 7.208 diváků. 
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Ing. Jaroslav Vymazal,
primátor města 

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
náměstek primátora

(Dokončení ze str. 25)
- na kompletní zajištění výchovné-

ho procesu mládeže a správy letních
stadionů na r. 2011 – náklady na 

odměny rozhodčích, dopravu, uby-
tování sportovců včetně soustředění 
a zdravotní péče, pronájem prostor, 
energie, náklady na správu stadionů, 
materiál a vybavení, služby spojů, 
startovné, hostování, registrace, sou-
středění, ostatní náklady na utkání, 
daně a poplatky, pojistné

Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíč-
kova 218/64, Jihlava 4.887.000 Kč

- na krytí ztráty z provozu objektu 
E.Rošického 6 na rok 2011 – náklady

na energie, propagaci, materiál a vy-
bavení, PHM, služby spojů, opravy

a udržování, ostatní služby
Tenisový klub Spartak Jihlava, 

Mostecká 3700/24, Jihlava, obč. sdr. 
450.000 Kč

- na pronájem sportovišť – venkov-
ních antukových kurtů a tenisových 
hal

pro přípravu a soutěžní utkání mlá-
deže včetně tenisové školy v r. 2011

Usnesení č. 50/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, obč.sdr. 199.000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihlava 
166.000 Kč

  obč.sdr.
Finanční podpora u těchto subjektů 

je určena na čerpání nákladů na ener-
gie v r. 2010.

Usnesení č. 51/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotací subjektům:
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, 

Tyršova 12, Jihlava, obč.sdr.  53.000 
Kč

- na náklady na mzdy a služby
Tenisový klub ČLTK Jihlava, Mos-

tecká 28, Jihlava, obč.sdr.  17.900 Kč
- na energie
Provede: OŠKT Termín: ihned

Usnesení č. 52/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 451/07-ZM ze dne 

18.12.2007, a to:
poskytnutí dotací – grantů: Tříletý 

projekt – subjektu:
Občanské sdružení Mahler 2000 – 

Společnost Gustava Mahlera, Balbí-

nova 14, Praha 2
pro rok 2008 700.000 Kč
na ostatní platby za provedenou 

práci pro účinkující, náklady na 
úhradu honorářů účinkujících pro-
střednictvím agentur a ostatní nákla-
dy – notový materiál při uspořádání 
mezinárodního hudebního festivalu 
„Mahler – Jihlava Hudba tisíců“ ve 
dnech 19.9. – 19.11.2008 v Jihlavě

pro rok 2009 900.000 Kč
na ostatní platby za provedenou 

práci pro účinkující, náklady na 
úhradu honorářů účinkujících pro-
střednictvím agentur a ostatní nákla-
dy – notový materiál při uspořádání 
mezinárodního hudebního festivalu 
„Mahler – Jihlava Hudba tisíců“ ve 
dnech 18.5. – 18.6.2009 v Jihlavě

pro rok 2010 1,600.000 Kč
na ostatní platby za provedenou 

práci pro účinkující, náklady na 
úhradu honorářů účinkujících pro-
střednictvím agentur při uspořádání 
mezinárodního hudebního festivalu 
„Mahler – Jihlava Hudba tisíců“ ve 
dnech 18.5. – 7.7.2010 v Jihlavě  a

s ch v a l u j e
poskytnutí dotací – grantů: Tříletý 

projekt – subjektu:
Občanské sdružení Mahler 2000 – 

Společnost Gustava Mahlera, Balbí-

nova 14, Praha 2
pro rok 2008 700.000 Kč
na ostatní platby za provedenou 

práci pro účinkující, náklady na 
úhradu honorářů účinkujících pro-
střednictvím agentur a ostatní nákla-
dy – notový materiál při uspořádání 
mezinárodního hudebního festivalu 
„Mahler – Jihlava Hudba tisíců“ ve 
dnech 19.9. – 19.11.2008 v Jihlavě

pro rok 2009 900.000 Kč
na ostatní platby za provedenou 

práci pro účinkující, náklady na 
úhradu honorářů účinkujících pro-
střednictvím agentur a ostatní nákla-
dy – notový materiál při uspořádání 
mezinárodního hudebního festivalu 
„Mahler – Jihlava Hudba tisíců“ ve 
dnech 18.5. – 25.6.2009 v Jihlavě

pro rok 2010 1,600.000 Kč
na ostatní platby za provedenou 

práci pro účinkující, náklady na 
úhradu honorářů účinkujících pro-
střednictvím agentur při uspořádání 
mezinárodního hudebního festivalu 
„Mahler – Jihlava Hudba tisíců“ ve 
dnech 18.5. – 7.7.2010 v Jihlavě.

Provede: OŠKT Termín: 2010-12-
31

ZM připravilo peníze pro investice



STRANA     28 Aktuality / Kultura NJR - ÚNOR  2011

únor 
VÝTVARNÉ PRÁCE KLIENTŮ 
ZŠ SPECIÁLNÍ A PRA KTICKÉ 
ŠKOLY V JIHLAVĚ DNK – 

foyer. 
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

únor 
KRESBY KONÍ – MONIKA  
TOTHOVÁ, JIHLAVA
Nový vstupní areál - Výstavní míst-

nost
zoo Jihlava, Březinovy sady 10

únor 
VÝSTAVA AFRICKÝCH 
DŘEVĚNÝCH SKULPTUR 
ZE ZIMBABWE
Africká vesnice Matongo, areál
zoo Jihlava, Březinovy sady 10

únor 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Africká vesnice Matongo, škola
zoo Jihlava, Březinovy sady 10

únor 
AYE-AYE EXPEDITION 2009 
– VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
Z EXPEDICE 
NA MADAGASKA R
Nový vstupní areál – infocentrum 

(za vstupní pokladnou).
zoo Jihlava, Březinovy sady 10 

do 6. 2.  
ZNÁMKA  OD A DO Z
Ak.mal. Bedřich Housa – grafi k, 

rytec, malíř.
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

do 17. 2.  
STOPY JÁRY CIMRMANA
Putovní výstava se uskuteční ve 

foyer divadelního sálu DKO Jihla-
va. Tato výstava shrnuje historii Di-
vadla Járy Cimrmana a představuje 
Mistrovu osobnost a stopy, které po 
sobě zanechal.

Dům kultury, Tolstého 2

do 18. 2.  
AHOJ!!
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 
SUŠG.
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořá-
kova 12

– SOUČASNOST
Výstava autorů: Císařovský, S. Di-

viš, Nikl, Slavík, Wagner, Kokolia.
OGV, Masarykovo nám. 24

1. 2. – 31. 3. 
BEZ OBAV
Výstava výtvarných prací Jakuba 

Dočkala
Denní a týdenní stacionář Jihlava, 

Husova 16

3. 2. – 30. 3.  
GRA FIKA  Z DEPOZITU 
GALERIE
M+K galerie, Čajkovského 33

4. 2. – 27. 3.  
JIHLAVSKÉ OBRÁZKY
Autor Pavel Bezděčka představí 

výběr fotografi í z prvních tří let po-
bytu v Jihlavě. Vernisáž 3. 2. v 17.00 
hod. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

8. 2. – 3. 4.  
467 DNÍ KOLEM SVĚTA 
Foto dokument z cesty Tomáše 

Zajíce a jeho dvou kamarádů po 
světě, kde strávili 467 dní a navští-
vili cca 35 zemí v Evropě, Asii, Aus-
trálii, Jižní a Střední Americe. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57

10. 2. – 29. 5.  
MOŽNÁ SDĚLENÍ
Výstava ze sbírek pro nevidomé 

Moravské galerie v Brně, současně s 
otevřením nové expozice Hmatové-
ho sochařství. Vernisáž výstavy: 10. 
2. 2011 v 17 hodin. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

17. 2. – 15. 5.  
VASIL ARTAMONOV 
- ALEXEY KLYUYKOV 
Výstava současných autorů ruské-

ho původu žijících v České repub-
lice, laureátů 21. ročníku soutěže 
„Cena Jindřicha Chaloupeckého 
2010“, která je udělovaná mladým 
výtvarným umělcům do 35 let. Ver-
nisáž výstavy: 17. 2. 2011 v 17 ho-
din. OGV, Komenského 10

2. 2. v 17.00 
ZNÁMÉ I ZAPOMENUTÉ 
OSOBNOSTI VÁŽNÉ HUDBY
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
Poslechový večer vážné hudby s 

hudebníkem a hudebním vydavate-
lem Karlem Plockem.

VELKÁ SCÉNA
1. 2. v 17.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
V této hře jde o setkání dvou man-

želských párů řešících konfl ikt svých 
jedenáctiletých synů. Setkání začíná 
vstřícně, přátelsky, jako vlastně pří-
jemné posezení dvou rodičovských 
párů, které řeší konfl ikt a rádi se 
poznávají. Jenže to je velice ošidné, 
jak se záhy zjistí. Pod kultivovanos-
tí, tolerancí a vstřícností těchto lidí 
dřímají „bohové masakru“. Přátelská 
schůzka se mění v konfl iktní střetnu-
tí, komické i smutné zároveň.

M /3/

do 24. 2.  
„FOTOGRA FIE D. REYNKA “ 
Krajský úřad, Žižkova 57

do 24. 2. 
MUZEUM SPOTŘEBIČŮ 
Expozice historických elektrických 

zařízení.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 26. 2.  
Tomáš Procházka, David Szalay: 
AUTORSKÝ STŘÍBRNÝ 
ŠPERK A KOVOVÁ PLASTIKA 
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

do 27. 2.  
VÝSTAVA SEMESTRÁLNÍCH 
PRA CÍ STUDENTŮ 
3. ročníku Katedry designu Tech-

nické univerzity Liberec a současně 
výstava prací pedagožky M. A. Lud-
mily Šikolové

OGV, Masarykovo nám. 24

do 28. 2. 
Pavel Horák / Paul van den Berg:
LIBOVÁNKY A VŠELIJAKÉ 
JINÉ PĚKNŮSTKY 
též „romantické hrady a zámky“ 

Výstava je prodejní – originály i sí-
totisky. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 13. 3. 
ZKA MENĚLÉ STOPY
Tajemný svět živočichů z minu-

lých geologických dob. V horninách 
se mohly uchovat kromě klasických 
zkamenělin i stopy po různých čin-
nostech organismů a jejich životních 
projevech.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 20. 3.  
STŘÍPKY ZE SKA UTSKÉHO 
TÁBORA 
Autorské fotografi e Jakuba Pejcala. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 24. 3.  
LUBOŠ HRŮZA: 
SCÉNOGRA FIE A MALBA 
1958 - 2008
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 25. 3.  
JANA SOPPÉ - ORA NŽOVĚ 
ZBARVENÉ
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 31. 12. 
ŘEČ UMĚNÍ IV. - 1970 

Očekávají dvoumiliontého návštěvníka
Blíží se okamžik, kdy Služby měs-

ta Jihlavy (SMJ) přivítají dvoumili-
ontého návštěvníka na Vodním ráji. 
Bude pro něho připraven dárek na 
památku.

SMJ, které provozují Vodní ráj a 
bazén E.Rošického v Jihlavě, vy-
hodnotily statistiku návštěvnosti za 
uplynulý rok. Z výsledku je zřejmé, 
že nedošlo k výrazným změnám ná-
vštěvnosti obou bazénů.

V příloze zveřejňujeme jednotlivé 
údaje za rok 2010 pro Vodní ráj.

 -lm-

3. 2. v 17.00 
RA DOST – ZDRA VÍ
Jak zažít, udržet a trvale mít soulad 

se Sebou a přírodou- správné roční 
rituály. Čím vším si nevědomky ško-
díme a spojitosti s velkým nárůstem 
civilizačních obtíží. Přednáška z cyk-
lu Ayurvéda pro každého I. Georgie-
vové.

7. 2. v 16.30 
LÉČIVÉ MANDALY 
Co je to mandala? K čemu slou-

ží? Její využití v praktickém životě. 
Přednáška - Lenka Losertová. 

17. 2. v 17.00 
ZDRA VÍ - LÁSKA  
Správné životní rituály, jak by měly 

vypadat a jaký vliv mají na rodinu a 
na jednotlivce. Proč tak málo lidí cítí 
a vnímá lásku a co je výsledkem této 
nerovnováhy. Přednáška z cyklu Ay-
urvéda pro každého I. Gergievové.

24. 2. v 17.00 
„ROZSVÍTIL PRO MNE“ 
Autorské čtení z knihy Aleše Palána 

a Davida Lukšů o přátelství Otokara 
Březiny a Matěje Lukšů.

Do 25. 2. 
HASIČSKÁ FOTKA  
- výstava fotografi í

28. 2. – 13. 3. 
VÝSTAVA K REGIONÁLNÍ 
POSTUPOVÉ PŘEHLÍDCE 
STUDENTSKÉHO DIVADLA 
JID 2011



STRANA     29 Kultura NJR - ÚNOR  2011

1. 2. v 19.30 
MIKI RYVOLA 
– HOBOUSÁRNY 
Pavel Zajíc a Jim Drengubák. 

13. 2. v 15.00 
NENÍ DRA K JAKO DRA K 
Pohádka plná nečekaných zvratů, 

humoru a výtvarných nápadů s vy-
užitím loutek /draků se nebojte.../ 
hraje Divadýlko KUBA Plzeň.

15. 2. v 8.30 a 10.00 
HONZA NEBOJSA  
Pohádku pro děti MŠ, ZŠ hraje Di-

vadýlko KUBA Plzeň.

16. 2. v 19.30 
DRUHÁ TRÁVA 
Koncert hudební skupiny.

17. 2. v 19.00 
KUBA – perla Karibiku 
Cestovatelská přednáška a kom-

ponovaná dishow Juraje Kamana z 
Prahy.

24. 2. ve 14.00
O SMOLÍČKOVI   
Veselá pohádka nejen pro pacienty 

a zaměstnance PL hraje DS NaKop 
Tyjátr Jihlava.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

2. 2. v 17.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

mimo předpl.

4. 2. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
K /3/

5. 2. v 19.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
B /3/

8. 2. v 19.00 
J. Heller: HLAVA XXII
Autorova vlastní divadelní dramati-

zace stejnojmenného románu, který 
byl též zfi lmován a přeložen do mno-
ha jazyků. Jedná se o dílo z doby 2. 
světové války, které patří k vrcholům 
moderní antimilitaristické satiry. Le-
tecká divize v Hlavě XXII je v pod-
statě miniaturním modelem jistého 
typu společnosti, který zdaleka ne-
ní vázán na válečný stav, ale existuje 
před ním i po něm, ba přímo určuje, 
jakou povahu bude mít mír. Pro své 
poselství postihující absurdní úděl 
jedince v takovém světě a naprosto 
svérázný humor je tento text aktuál-
ní dodnes. 

J /3/

9. 2. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
O /2/

10. 2. v 18.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU 
zadáno

11. 2. v 19.00 
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
Kouzlo tohoto příběhu po několika 

sítkách let upoutalo i prozaika a dra-
matika Milana Uhdeho, který napsal 
o Nikolovi divadelní hru „Balada pro 
banditu“. Spojením prvků minulosti 
a přítomnosti, dokumentu a mýtu, 
se příběh změnil v baladu o tom, jak 
věčný a silný je lidský sen o svobodě 
a štěstí.

mimo předpl.

12. 2. v 19.00 
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
Konvenční salónní komedie o ba-

nální nevěře, ale tato situace je au-
torem dovedena až ad absurdum. 
Blazeované, znuděné postavy, které 
se ve hře pohybují, jakoby vypadly 
z dnešních bulvárních novin a ča-
sopisů, které hltavě sledují naši tzv. 
VIP společnost, v níž hlavní roli hrají 

masky, pod nimiž se jen stěží hledá 
skutečná tvář. Vážný problém nevěry 
je Chiarellim předložen jako fraška 
plná nečekaných situací a vtipného 
dialogu s dokonale propracovanými 
vztahy mezi jednotlivými postavami.

mimo předpl.

14. 2. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Medvědář Kuba Kubikula chodil 

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec by-
lo všechno přece jen trochu jinak. 
Roztomilý příběh medvědáře a jeho 
medvěda neztratil ani po letech nic 
ze svého kouzla, moudrosti, osobi-
tosti a vtipu. 

mimo předpl.

15. 2. v 10.00 
J. Heller: HLAVA XXII 
zadáno

16. 2. v 19.00 
J. Heller: HLAVA XXII 
D /2/

17. 2. v 19.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU 
T /3/

18. 2. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
C /3/

19. 2. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

22. 2. v  19.00 
J. Heller: HLAVA XXII 
H /2/

23. 2. v 19.00 
G. Bolton - W. S. Maugham: 
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
X /3/

24. 2. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
F /3/

25. 2. v 19.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
R /3/

26. 2. v 19.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
G /3/

28. 2. v 19.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
A /4/

MALÁ SCÉNA
17. 2. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu. Detektivní příběh této hry se 
odehrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člověk, 
který tvrdí, že zabil svého nejlepší-
ho přítele během představení Shake-
spearova Hamleta. Vedení ústavu mu 
umožní divadelní rekonstrukci jeho 

Brněnská 29

Tolstého 2

4. 2. v 9.00
POLOLETNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
Pro neregistrované hráče ve věku 

do 16 let. Začátek v hale ST SK Jih-
lava, pod autobusovým nádražím v 
9.00 hodin. Startovné 30 Kč, nutné 
vhodné přezutí a pálka. 

4. 2. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Od 9.00 hodin v tělocvičně DDM 

JI, Brněnská 29. Pro žáky do 15 let. 
Startovné 30 Kč za osobu. 

12. 2. ve 14.00 
TURNAJ 3 v CS
Turnaj pro 3členné týmy v počíta-

čové hře Counter Strike. Na DDM 
JI, Brněnská 29 od 14.00 hodin. Pře-
zutí s sebou. Startovné 30 Kč na čle-
na družstva.

12. 2. ve 20.00 
PLES DDM JIHLAVA
Ve velkém sále Dělnického domu v 

Jihlavě. Hudba Kováci. 

15. 2. v 15.00 
DESKOHRA NÍ
Zábavné odpoledne s deskovými a 

karetními společenskými hrami. 

21. 2. – 25. 2.   
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Každý den od 8 do 16 hodin na 

DDM JI, Brněnská 29. Pobyt v pří-
rodě, spousta her, tvořivé  a výtvar-
né dílny, návštěva bazénu, knihovny, 
policie, Zlatá šipka....

10. 2. v 19.00 
SCREAMERS V ŠAPITÓ
Nový pořad vaší oblíbené travesti 

skupiny. To bude cirkus!!!! Divadel-
ní sál DKO

17. 2. v 19.00 
HONZA A FRA NTIŠEK 
NEDVĚDI S KA PELOU
Po úžasném a velice úspěšném 

koncertu v říjnu 2009 k vám opět 
přijedou melodie beroucí za srdce 
a s nimi nikdo jiný než nestárnoucí 
Nedvědi. 

Divadelní sál DKO

19. 2. ve 20.00
41. HORÁCKÝ BÁL
Hraje Vysočan a Zatrestband v 

DKO Jihlava

23. 2. v 19.00 
Neil Simon: POSLEDNÍ 
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Divadelní sál DKO Jihlava 
Hrají: Simona Stašová (trojrole) a 

Petr Nárožný.

5. 2. v 10.00 
BUNKRHRÁTKY
Pro děti, rodiče i prarodiče.

12. 2. v 10.00 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pohádkové dopoledne.

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

19. 2. v 10.00 
O NEMOCNÉM PEJSKOVI
Pohádka divadla úsměv – Praha.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

27. 2. v 15.00 
O SMOLÍČKOVI
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a pro děti, které mají 
rády veselé pohádky. Pořádá  a hraje 
NaKop Tyjátr Jihlava, v režii Micha-
ela Junáška.

19. 2. v 10.00 
MASOPUSTNÍ MAŠKA RÁDA
Pro malé i velké (přijďte v mas-

kách!!!) 

26. 2. v 10.00 
JEŽKOVY RA DOVÁNKY
Zábavná show pro děti.

pečlivé a důkladné přípravy této vraž-
dy. Představení Hamleta se odehrává 
před očima diváků a neúprosně smě-
řuje k momentu, kdy má Hamlet zabít 
Polonia. Opravdu ho zabije? Dojde k 
nečekané a zákeřné vraždě? 

mimo předpl.

21. 2. 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 bažin“ 
– dokonale mumifi kovaná lidská těla 
pohřbena z jakýchsi náboženských či 
rituálních důvodů. Našlo se i tělo dív-
ky, jejíž srdce bylo probodnuto ostrým 
kůlem. Byla to čarodějka? A může se 
po stovkách let vrátit mezi lidi živá? 

mimo předpl.
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pondělí 31. ledna a úterý 1. úno-
ra v 17.30 / kinosál Reform

THE RUNAWAYS
USA 2010, hudební/drama/bio-

grafi e, titulky, cca 106 min.
Jedná se o životopisný fi lm o sku-

pině Th e Runaways, která byla v 
podstatě první dívčí rocková skupi-
na vůbec.

Hrají: Kristen Stewart, Dakota 
Fanning, Michael Shannon ad.

Režie: Floria Sigismondi
Přístupný od 15 let.  Vstupné 75 

Kč

pondělí 31. ledna a úterý 1. úno-
ra ve 20.00 / kinosál Edison

DOMŮ NA VÁNOCE
Norsko 2010, tragikomedie, titul-

ky, cca 85 min.
Tak trochu jiný Štědrý večer.
Hrají: Fridtjov Saheim, Arianit Be-

risha, Igor Necemer ad.
Režie: Bent Hamer
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč

středa 2. až pátek 4. února
OZVĚNY EKOFILMU

sobota 5. a neděle 6. února v 
17.30 / kinosál Reform

NA MAMUTA!
FR 2010, titulky, cca 92 min.
Gérard Depardieu v hlavní roli 

bláznivé roadmovie…
Hrají: Gérard Depardieu, Yolande 

Moreauová, Isabelle Adjaniová ad.
Scénář a režie: Gustave de Ker-

vern, Benoît Delépine
Přístupný. Vstupné 80 Kč

sobota 5. a neděle 6. února v 
19.30 / kinosál Edison

BENGA V ZÁLOZE
USA 2010, akční komedie, titulky, 

cca 107 min.
Poté, co newyorská policie přijde o 

dva superhrdiny, snaží se je nahradit 
dva outsideři….

Hrají: Will Ferrell, Mark Wahlberg, 
Eva Mendes, Michael Keaton a další.

Režie: Adam McKay
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč

sobota 5. a neděle 6. února ve 
20.00 / kinosál Reform

PARA NORMAL ACTIVITY 2
USA 2010, horor, titulky, cca 91 

min.
Nejočekávanější hororová událost 

roku. Chce to pevné nervy a připra-
vit se na pár bezesných nocí.

Hrají: Katie Featherston, Brian Bo-
land, Molly Ephrain ad.

Režie: Tod Williams
Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč

pondělí 7. února v 17.30 / kino-
sál Reform  

úterý 8. až středa 9. února v 
17.30 a 20.00 / kinosál Reform

BASTARDI
ČR 2010, drama, cca 80 min.
Předhodit divákům nejproblema-

tičtější vzorek naší mládeže je bez-
pochyby odvážný krok. Bez obalu a 
bez příkras si to nejspíš může dovo-
lit jen autor, který má s nimi vlastní 
pedagogickou zkušenost.

Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav 
Potměšil, David Dolanský, Jan Šťast-
ný ad. 

Režie: Petr Šícha
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

pondělí 7. až středa 9. února v 
19.30 / kinosál Edison

DRUHÝ SVĚT
FR/Belgie 2010, širokoúhlé dra-

ma, titulky, cca 105 min.
„Chceš se také přidat?“
Hrají: Grégoire Leprince-Ringuet, 

Louise Bourgoin, Audrey Melvil ad.
Režie: Gilles Marchand
Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 10. až neděle 13. února v 
17.30 / kinosál Reform

ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH
FR/Rumunsko/Něm. 2010, dra-

ma, titulky, cca 100 min.
Lásce se nedá poručit…
Hrají: Mimi Branescu, Mirela 

Oprisor, Maria Popistasu ad.
Režie: Radu Muntean
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 10. až neděle 13. února 
ve 20.00 / kinosál Reform

DÍVKA , KTERÁ KOPLA DO 
VOSÍHO HNÍZDA

Švédsko 2010, kriminální drama, 
titulky, cca 145 min.

Filmové zpracování třetího dílu 
slavné knižní trilogie Stiega Larsso-
na.

Hrají: Michael Nyqvist, Noomi 
Rapace, Lena Endre ad.

Režie: Daniel Alfredson
Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč

pondělí 14. až středa 16. ledna v 
17.30 / kinosál Reform

ROMÁN PRO MUŽE
Film ČR, komedie, cca 100 min.
Další z adaptací literárních bestsel-

lerů Michala Viewegha.
Hrají: Miroslav Donutil, Vanda 

Hybnerová, Michal Vladyka a další.
Režie: Tomáš Bařina
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

pondělí 14. února ve 20.00 / ki-
nosál Edison 

úterý 15. a středa 16. února 
/ 20.00 / kinosál Reform

NESVATBOV
ČR/SR 2010, dokumentární, cca 

72 min.
Srdce si nedá poroučet.
Režie: Erika Hníková
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

čtvrtek 17. února v 19.30 / kino-
sál Edison

Projekt 100
PUŠKVOREC
Polsko 2009, drama, titulky, cca 83 

min.
Rámec tohoto nevšedního snímku 

tvoří příběh Marty, osamělé manžel-
ky maloměstského lékaře, která se v 
poválečné době vyrovnává se ztrá-
tou obou synů a postupně se sbližu-
je s prostým mladíkem Boguśem.

Hrají: Krystyna Janda, Paweł 
Szajda, Jan Englert ad.

Scénář a režie: Andrzej Wajda
Přístupný od 15 let. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 17. až neděle 20. února v 
17.30 / kinosál Reform

OBČANSKÝ PRŮKA Z
ČR 2010, tragikomedie, cca 137 

min.
Volně na motivy stejnojmenného 

románu Petra Šabacha.
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, 

Jan Vlček, Jiří Macháček, Jana Šul-
cová a další.

Režie: Ondřej Trojan
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 17. až neděle 20. února 
ve 20.00 / kinosál Reform

pondělí 21. února ve 20.00 / ki-
nosál Edison

úterý 22. a středa 23. února ve 
20.00 / kinosál Reform

TACHO
ČR 2010, akční, cca 102 min.
Daniel Landa ve fi lmu o tom, co 

má rád…..
Hrají: Daniel Landa, Olga Louno-

vá, Rudolf Hrušínský nejm. a další.
Režie: Mirjam Landová
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 

Kč

pondělí 21. až středa 23. února v 
17.30 / kinosál Reform

DĚCKA  JSOU V  POHODĚ
USA 2010, komedie, titulky, cca 

106 min.
Film vypráví o dvou dětech, jejich 

dvou matkách lesbičkách a otci, kte-
rý daroval sperma na umělé oplod-
nění.

Hrají: Julianne Moore, Mia Wasi-
kowska, Annett e Bening ad.

Režie: Lisa Cholodenko
Přístupný od 12 let. Vstupné 60 

Kč

čtvrtek 24. února v 19.30 / kino-
sál Edison

Projekt 100
DOBRÉ SRDCE
Dánsko/Něm./Fr./Island/USA 

2009, drama, titulky, cca 99 min.
„Lekce otrlosti začíná...“
Hrají: Brian Cox, Paul Dano, Bill 

Buell ad.
Režie: Dagur Kári
Přístupný od 12 let. Vstupné  70 

Kč

čtvrtek 24. až neděle 27. února v 
17.30 / kinosál Reform

NA VLÁSKU
USA 2010, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 92 min.
Na vlásku je animovaná hudební 

komedie plná efektů a dobrodruž-
ství o dívce, která má kouzelné vlasy 
zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop.

V českém znění: Helena Vondráč-
ková, Ivana Korolová, Vojta Kotek 
ad.

Režie: Nathan Greno, Byron Ho-
ward

Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

čtvrtek 24. až neděle 27. února 
ve 20.00 / kinosál Reform

pondělí 28. února ve 20.00 / ki-
nosál Edison

úterý 29. února až středa 2. břez-
na ve 20.00 / kinosál Reform

HON NA ČARODĚJNICE
USA 2010, dobrodružný/thriller/

fantasy, titulky, cca 98 min.
Středověká fantasy, která svou sy-

rovou atmosférou a mystikou připo-
míná slavné Jméno růže v akčnějším 
stylu.

Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, 
S. C. Moore ad.

Režie: Dominic Sena
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 

Kč

čtvrtek 24. února v 17.00 / kino-
sál Edison

pátek 25. až neděle 27. února v 
19.30 / kinosál Edison

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
USA 2010, romantický/dobro-

družný, titulky, cca 140 min.
Liz Gilbert, hrdinka snímku Jíst, 

meditovat, milovat je moderní žena, 

která se vydává poznávat a obdivo-
vat krásy světa a současně se pokou-
ší znovu najít a probudit své pravé 
já.

Hrají: Julia Roberts, James Franco, 
Richard Jenkins ad.

Režie: Ryan Murphy
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

pondělí 28. února až středa 2. 
března v 17.30 / kinosál Reform

VŠE, CO MILUJI
Polsko 2010, černá komedie/hu-

dební/drama, titulky, cca 95 min.
Film sleduje čtyři přátele v jejich 

snaze zformovat punkovou kapelu.
Hrají: Mateusz Kosciukiewicz, Ol-

ga Fryc, Jakub Gierszal ad.
Scénář a režie: Jacek Borcuch
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 

Kč

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem 

sobota 5. února v 15.30 / kino-
sál Reform

neděle 6. února v 15.30/ kinosál 
Edison

KUKY SE VRA CÍ
Film ČR, dobrodružný/rodinný 

příběh, cca 95 min.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jiří Machá-

ček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška a 
další.

Režie: Jan Svěrák
Mládeži přístupný.  Vstupné 70 Kč

sobota 12. a neděle 13. února v 
15.30 / kinosál Reform

S KRTKEM DO POHÁDKY
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

sobota 19. února v 15.30 / kino-
sál Reform

neděle 20. února v 15.30/ kino-
sál Edison

MADAGASKA R 2
USA 2008, komedie, český dabing, 

cca 90 min.
Stále spolu. Stále ztracení.
Hrají v českém znění: Filip Blažek, 

Filip Švarc, Miroslava Pleštilová ad.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

sobota 26. a neděle 27. února v 
15.30 / kinosál Reform

DOBRODRUŽSTVÍ NA PASE-
CE

Pásmo nejkrásnějších kreslených 
pohádek pro nejmenší diváky.

Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ – promítání 
seniorům / kinosál Edison

 
Vstupné na všechny projekce: pro 

seniory 60 let a výše 40 Kč (na vy-
žádání doložit platným průkazem 
totožnosti) - ostatní návštěvníci dle 
vstupného

středa 9. února v 10.00 / kinosál 
Edison

DRUHÝ SVĚT
FR/Belgie 2010, širokoúhlé dra-

ma, titulky, cca 105 min.
„Chceš se také přidat?“Hrají: Gré-

goire Leprince-Ringuet, Louise 
Bourgoin, Audrey Melvil ad.

Režie: Gilles Marchand
Přístupný od 15 let. 
Vstupné 75 Kč
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II. liga mužů:
Sobota 12. 2. 
BK Jihlava – Slovan Bohnice 
v 17 hodin

Neděle 13. 2. 
BK Jihlava – Sokol Pražský 
v 10 hodin

Extraliga juniorů U18 
– BC Vysočina:

Sobota 19. 2.  
BC Vysočina – Lokomotiva Plzeň 
v 17 hodin

Neděle 20. 2.  
BC Vysočina – BA Sparta 
v 10 hodin

Extraliga kadetů U16 
– BC Vysočina:

Sobota 12. 2.  
BC Vysočina – USK Praha v 15 ho-

din

Neděle 13. 2.  
BC Vysočina – Sokol Pražský 
ve 12 hodin

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

Školní sportovní klub 
Demlova Jihlava – kadetky:

Sobota 12. 2.  
ŠSK Demlova Jihlava 
– SK Duhovka Břeclav 
v 10 a 14 hodin.

Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 
v Jihlavě.

1. 2. v 17.00 
Petr Hrubý: STŘEDOVĚKÁ 
TĚŽBA A ZPRA COVÁNÍ RUD 
NA PELHŘIMOVSKU
Cyklus přednášek Archeologie 

2011. 
Přednáškový sál muzea Vysočiny 

Jihlava.

6. 2. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
„O TŘECH PRA SÁTKÁCH“
Veselý horor pro nejmenší na moti-

vy klasické anglické pohádky.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.
 
8. 2. v 17.00 
Petr Hejhal: ČESKOMORA VSKÁ 
VRCHOVINA V DOBĚ 
STŘEDOVĚKÉ KOLONIZACE
Cyklus přednášek Archeologie 

2011. 
Přednáškový sál muzea Vysočiny 

Jihlava.

9. 2. v 18.00 
NÁRODNÍ A PŘÍRODNÍ 
PARKY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE 
Organizuje Katedra cestovního ru-

chu VŠPJ  ve spolupráci s cestovatel-
ským klubem JihlaVANDR v poslu-
chárně P3 nebo P4 VŠPJ.

12. 2. v 19.30 
ŠIBŘINKY PRO DOSPĚLÉ 
V tělocvičně Sokola Jihlava, Tyršo-

va 12. Vstup v maskách. Hraje Sád-
lo v pohybu. Předtančení, tombola, 
promenáda masek, scénka.

15. 2. v 17.00 
Petr Hejhal – Milan Vokáč:
POZDNĚROMÁNSKÉ 
DVORCE NA VRCHOVINĚ
Cyklus přednášek Archeologie 

2011. 
Přednáškový sál muzea Vysočiny 

Jihlava.
 
20. 2. v 15.00  
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
„O VŠUDYBYLOVI“
Divadelní představení pro celou ro-

dinu.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

26. 2. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem.
Dělnický dům, Žižkova 15, 
od 9 – 12 hodin

2. 2. v 18.00 
KONCERT UČITELŮ
Pořádá ZUŠ Jihlava a Unie rodi-

čů při ZUŠ v koncertním sále ZUŠ. 
Dobrovolné vstupné z tohoto kon-
certu věnujeme do sbírky pro navrá-
cení sochy TGM do Jihlavy.

16. 2. v 18.00 
KONCERT KOMORNÍ HUDBY      
Koncertní sál ZUŠ, 18 hod. 

28. 2. v 19.00  
STAMICOVO KVARTETO
Koncert ve velké gotické síni jihlav-

ské radnice.

5. 2. ve 20.00 
CARIBBEAN CONNECTIONS 
FEAT. EL FATA (Nigérie/UK)
and raggajungle stage.

Tolstého 23

5. 2. ve 13.00 
SNĚHULOVÁNÍ NA SKA LCE
Neseďte za pecí a vyběhněte s rato-

lestmi na čerstvý vzduch. Zkuste si 
sáňkový slalom, hod sněhovou kou-
lí na cíl, výběh kopce se sáňkami na 
čas atd. Zažijte s námi tu pravou zim-
ní legraci na sněhu. 

17. 2. v 18.00 
OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO 
PROJEKTU CULTURE OF 
RELIGIONS
Chtěli byste se naučit kousek heb-

třída Legionářů 15

rejštiny? Zajímají vás zákony islámu? 
Víte, jak provádět jednoduchou me-
ditaci? O tom všem jsme se dovídali 
na mezinárodní výměně mládeže a 
chtěli bychom se s vámi o naše po-
znatky podělit. Tematické setkání 
doprovázené prezentací fotogra-
fi í proběhne od 18 hod. v kanceláři 
Sdružení na podporu mezinárodní-
ho přátelství „Slunce“.

1. 2. v 17.30 
Čestmír Göth: OSUD ČS. 
STÍHAČE V RA F VILÉMA 
GÖTHA
Synovec válečného pilota Viléma 

Götha, účastníka Bitvy o Británii - 
životní příběh jednoho z pilotů z Vy-
sočiny. Pro zájemce bude otevřena 
také letecká expozice.

8. 2. v 17.30 
Oldřich Zelený: BOJ PROTI 
OKUPANTŮM NA JIHLAVSKU 
A NA ŽĎÁRSKU
Předseda krajské pobočky Českého 

svazu bojovníků za svobodu - váleč-
né dění v našem regionu. 

15. 2. v 17.30 
Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, 
CSc.: HISTORIE OSADY 
STARÁ ŠLECHTA (trampové, 
odboj). Beseda.

Lazebnická 18

středa 16. února v 10.00 / kino-
sál Edison

NESVATBOV
ČR/SR 2010, dokumentární, cca 

72 min.
Srdce si nedá poroučet.
Režie: Erika Hníková
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

středa 23. února v 10.00 / kino-
sál Edison

DĚCKA  JSOU V POHODĚ
USA 2010, komedie, titulky, cca 

106 min.
Film vypráví o dvou dětech, je-

jich dvou matkách lesbičkách a ot-
ci, který daroval sperma na umělé 
oplodnění.

Hrají: Julianne Moore, Mia Wasi-
kowska, Annett e Bening ad.

Režie: Lisa Cholodenko
Přístupný od 12 let. Vstupné 60 

Kč

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
– sál Reform

vstupné pro členy FK 40 Kč / pro 
nečleny 70 Kč

pondělí 7. února v 19.30 / kino-
sál Reform

PŘED ÚSVITEM
USA/Rakousko/Švýcarsko 1995, 

romantický/drama, titulky, cca 105 
min.

Vášnivá a inteligentní romance 
francouzské studentky a mladého 
Američana, kteří se potkají v rychlí-
ku z Budapeště do Vídně.

Hrají: Ethan Hawke, Julie Delpy, 
Andrea Eckert ad.

Režie: Richard Linklater
Přístupný od 12 let

pondělí 14. února v 19.30 / ki-
nosál Reform 

ŽIJEME V PRA ZE
Československo 1934, experimen-

tální/krátkometrážní, cca 13 min.
Filmový fejeton ze života v praž-

ských ulicích.
Režie: Otakar Vávra
PŘEDTUCHA
Československo 1947, drama, cca 

86 min.
Dospívají dcera z vážené rodi-

ny prožije o prázdninách milostné 
dobrodružství se záhadně se tváří-
cím mladým mužem.

Hrají: František Smolík, Marie 
Brožová, Nataša Tanská ad.

Režie: Otakar Vávra
Přístupný od 12 let

pondělí 21. února v 19.30 / ki-
nosál Reform

ILUZIONISTA
FR/VB 2010, animovaný, titulky, 

cca 90 min.
Příběh zestárlého iluzionisty, kte-

rý putuje se svým uměním od vesni-
ce k vesnici. Jednoho dne v zapadlé 
vísce narazí na mladou obdivovatel-
ku, která opravdu věří tomu, že do-
káže dělat zázraky.

Režie: Sylvian Chomet
Mládeži přístupný                                              

pondělí 28. února v 19.30 / ki-
nosál Reform

HAROLD A MAUDE
USA 1971, milostné drama, titul-

ky, cca 92 min.
Milostný příběh dvacetiletého 

Harolda, posedlého smrtí, a skoro 

osmdesátileté Maude, vychutnávají-
cí život plnými doušky.

Hrají: Ruth Gordonová, Bud 
Cort, Vivian Picklesová ad.

Režie: Hal Ashby
Mládeži přístupný                                            

ostatní akce:
neděle 13. února v 10.00 / kino-

sál Reform 
O FINTIVÉ KOMORNÉ
Divadlo pro děti, cca 40 min.
Eliška přišla na hrad, aby se stala 

osobní komornou hradní paní. Prá-
ce ji však nevoní, zato šperky a pará-
da jsou její gusto. Peklo už si na fi n-
tivou a pěkně hubatou Elišku brousí 
zuby. Pořádně vykutálené Lucifero-
vo čertisko ji nespustí z očí. Polep-
ší se Eliška nebo propadne peklu? 
Krásnou Elišku, komornou Kláru, 
hradní paní i ctihodného mnicha 
Viléma můžete zhlédnout v rene-
sančním zpracování naší skupiny. 
Příběh dokresluje dobová hudba.

Účinkuje: Královská divadelní 
společnost EFFRENATA ze Žďáru 
nad Sázavou

Vstupné 60 Kč
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