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Nové turistické značení je nyní umístěno v cen-
tru města Jihlavy. Na šestnácti místech jsou na 
sloupcích výrazné červené smaltované tabulky 
ukazující směr k významným cílům, jako je napří-
klad populární jihlavské podzemí, zoologická za-
hrada, pošta nebo nádraží. 

„Původní značení už bylo značně poškozené a ne-
vyhovující, nekompletní, nyní je doplněno o nové cíle. 
Do budoucna bychom značení chtěli rozšířit i do míst, 
kde se pohybuje větší množství lidí – nádraží, nemoc-
nice či fr ekventované ulice,“ uvedl primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. Celkové náklady na výrobu a 
umístění značení jsou necelých 500 tisíc korun.
 -lm-

V centru města nové značení

V JIHLAVSKÉM centru se nyní můžete lépe orientovat pomocí no-
vého turistického značení. Foto: archiv MMJ

Jihlava proti nudě

(Dokončení ze str. 1)
Do určité doby mohou zájemci o 

pronájem uvést svoji představu o výši 
nájmu. Poté je nájemné vyhodnoceno 
komisí a byt je přidělen zájemci, který 
uvedl nejvyšší částku. Byt se přidělí na 
dobu jednoho roku, a pokud s nájem-
cem nejsou problémy např. s neplace-
ním nájemného, je mu byt pronajmut 
na dobu neurčitou.

Kdo je z takového postupu vylou-
čen?

Jsou to ti uchazeči, kteří  městu dlu-
ží, a to i drobné částky např. za odvoz 
odpadků. Takový uchazeč může být 
připuštěn až po uhrazení dluhu.

Jak se bráníte tomu, aby se nedo-
mluvilo několik zájemců a nesložili 
se na nejvyšší částku?

Tomu bohužel nelze zabránit. Může-
me v takovém bytě dělat kontroly, ale 
prokazovat někomu, že v bytě trvale 
bydlí, bývá obvykle složité. Legislativa 
je už taková.

Pokud bydlím ve městském bytě a 
mám zájem si ho koupit – jak mám 
postupovat?

Musí se podat žádost a měla by být 
splněna podmínka, že zájem odkoupit 
byty má více než 60 % nájemců. Pak 
komise posoudí žádosti, a pokud jsou 
splněny podmínky, tak se udělá pro-
hlášení vlastníka nemovitosti, který 
nemovitost rozdělí na jednotlivé byty, 
a ty se zapíší do katastru nemovitostí. 
Pak je možné byt koupit.

Lze koupit městský byt jiným způ-
sobem?

Jsou bytové jednotky, kde již priva-
tizace proběhla, a pak lze koupit jed-
notlivý byt. Město tyto byty nabízí 
formou dražby do prodeje. Zde je sta-
novena minimální kupní cena a vydra-
žitele schvaluje zastupitelstvo města.

V případě, že je nulový zájem o 
byt, jak se postupuje?

Toto posoudí majetková komise 
města a navrhne snížení původní ceny 
bytu. A to může být docela zajímavé, 
protože může dojít ke snížení o desít-
ky procent. Důvodem bývá ta skuteč-
nost, že například je byt v neatraktivní 
lokalitě nebo jsou přítomni problémo-
ví sousedé apod. -lm-

Informace webu...

80. výročí založení 
ZŠ T.G.M.

Základní škola T.G.M. oslaví 80 let 
svého založení. Pro veřejnost je při-
praven den otevřených dveří a další 
program.

Akce k 80. výročí založení školy:
- Školní kalendář pro rok 2012
- Výstava žákovských prací na téma 

„Svět očima žáků ZŠ T. G. Masary-
ka“ v Divadle Na Kopečku od 1. 11. 
do 31. 12. 2011

- 16. listopad: 10–16 hodin – Den 
otevřených dveří

- Relace do školního rozhlasu
- Komentované prohlídky školy
- 14.00 hodin – ofi ciální pozvaní 

hosté
Odpolední program 24. listopadu:
Ukončení oslav – celoškolní shro-

máždění v Domě kultury – multime-
diální program – Když najdeš přítele, 
najdeš poklad.  -lm-

Pět desítek členů spolku Jihlavský 
havířský průvod se zúčastnilo už 15. 
setkání hornických měst a obcí Čes-
ké republiky v Chodově. Především 
havířci, děti v kostýmech hornických 
profesí z dob stříbrného dolování v 
Jihlavě, si získali stovky diváků, kteří 
jihlavským spontánně mávali a zdra-
vili je. Pořadatelé akce si malé havíř-
ky dokonce vyžádali na pódium při 
ofi ciálním setkání na náměstí. 

„Aktivity spolku jsou nejen udržová-
ním tradice a zábavou pro členy sdru-
žení, ale také skvělou propagací města 
Jihlavy,“ řekl náměstek primátora 
Rudolf Chloupek, který v Chodově 
zastupoval jihlavskou radnici. Také 
delegace z radnice se převlékla do 
kostýmů havířů a konšelů a během 
průvodu rozdávala především při-
hlížejícím dětem sladkosti a drobné 
dárky z Jihlavy. -lm-

Havířci si získali Chodov

JIHLAVŠTÍ havířci reprezentovali Jihlavu na setkání hornických měst v Chodo-
vě. Foto: archiv MMJ

Nickyho rodina v kině Dukla
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 

Němcová a primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
zvou na benefi ční projekci fi lmu Nickyho rodi-
na v Jihlavě v kině Dukla – 14. listopadu v 17.30 
hodin. 

Vstup je zdarma. Hlavním partnerem promítání je Ob-
lastní charita Jihlava – návštěvníci kina zde budou moci 
přispět do veřejné sbírky na podporu programu Charitní 
ošetřovatelské služby.

Sérii dobročinného promítání fi lmu režiséra Mate-
je Mináče s názvem Nickyho rodina iniciovala už v ně-
kolika městech nejen na Vysočině právě předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. „Příběh Ni-
cholase Wintona, který z válečného Československa odvezl 
a zachránil 669 dětí, silně promlouvá i k dnešním genera-
cím. Myslím si, že po zhlédnutí tohoto fi lmu si nejen mla-
dí lidé velmi jasně uvědomí, co to znamená rasismus, holo-
caust, nacismus,“ vysvětluje svůj vztah k fi lmu Miroslava 
Němcová a dodává: „Čin sira Wintona by měl motivovat k 
tomu, aby se lidé nejen aktivně zajímali o problematiku xe-

nofobie či antisemitismu, ale aby si více všímali svého okolí, 
přemýšleli o dobrovolnictví a zapojili se do různých charita-
tivních aktivit.“ 

„Neznalost vede k neštěstí. Naděje je především v mladých 
lidech, kteří musí vědět, co se za války dělo a co se nesmí 
nikdy opakovat. Před tématy holocaustu či rasismu nelze 
uhýbat pohledem, vzpomeňme si na nedávné aktivity ultra-
pravice v našem městě,“ podporuje myšlenku promítání 
primátor Jaroslav Vymazal.  

Na podnět předsedkyně Sněmovny ministerstvo škol-
ství pro školní rok 2011/2012 vydalo doporučení uči-
telům dějepisu tento celovečerní dokument s hranými 
rekonstrukcemi příběhů zachráněných dětí zařadit do 
výuky. V Jihlavě proto proběhne několik projekcí také 
pro základní a střední školy v dopoledních hodinách. 

Souvislost promítání s charitativními projekty připo-
menou iniciátoři i v Jihlavě. Projekce Nickyho rodiny v 
kině Dukla umožní veřejnosti na místě přispět prostřed-
nictvím sbírkové kasičky Oblastní charity Jihlava na kon-
krétní projekt nákupu vanových zvedáků, které pomáhají 
v domácnostech při péči o imobilní osoby. (-lm, tz-)

Agentura CzechTourism vyhlásila výsledky třetí-
ho ročníku soutěže Ceny Kudy z nudy 2011. Jih-
lava má v regionální desítce čtyři účasti. Na třetím 
místě je cyklostezka z Jihlavy do Rakouska, na je-
jíž realizaci má město významný podíl. Na čtvr-
tém a šestém místě jsou soukromé projekty lano-
vého centra v areálu ZOO Jihlava a mini-pivovaru 
v objektu radnice, desítku uzavírá Dům Gustava 
Mahlera. Více na www.kudyznudy.cz


