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Pospíchal

Do konce května bude v Jihlavě 
probíhat blokové čištění města. Jih-
lavané se mohou připojit a přede-
vším dodržováním pravidel napo-
moci hladkému průběhu úklidu.

Celkem se uklidí skoro 152 kilo-
metrů komunikací včetně 3,4 tisíce 
kanalizačních vpustí. Na úklid se 
použijí tři zametací stroje, dva kro-
picí vozy a další technika na odvoz 
shrabaného materiálu a dopravního 
značení. Na ruční čištění bude při-
jato asi 30 brigádníků, celkem bu-
dou na čištění pracovat čtyři desít-
ky lidí. 

„Loni za blokové čištění město za-
platilo 8,5 milionu korun. Tato zima 
byla mírnější, použilo se menší množ-
ství posypu, proto očekáváme, že účet 
bude tentokrát menší,“ poznamenal 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy Josef Kodet.

Komunikace budou nejpozději 
týden před čistěním označeny do-
pravní značkou B 29 s podtabulkou 
„čištění města“ a s vyznačením data 
a značkou IP 25a – zóna zákazu stá-
ní. Respektování dopravního znače-
ní bude kontrolovat Městská policie 
Jihlava.

„Překážející vozidla budeme pro-
střednictvím odtahové služby odstra-
ňovat na náklady majitelů. Upozor-
ňuji na autovraky, na které majitelé 
často zapomínají,“ uvedl zástupce ře-
ditele MP Stanislav Maštera. 

Úklid samostatných chodníků v 
sídlištích a v pěších zónách začal 
ještě před zahájením blokového čiš-
tění v závislosti na počasí (částečně 
již probíhá). Rovněž některé komu-
nikace se čistí v předstihu. 

Od soboty 7. dubna  začne v Jih-
lavě jarní mobilní sběr železa, ob-

jemného a nebezpečného odpadu 
a odpadu ze zeleně. Obyvatelé Jih-
lavy mají možnost do přistavených 
kontejnerů uložit starý nábytek, ne-
funkční elektrospotřebiče, autoba-
terie, zbytky barev a dalších přeby-
tečných nebo nepoužitelných věcí. 

Město Jihlava zabezpečí bezplat-
ný sběr pro občany města. Na akci 
naváže 28. dubna svoz bioodpadu a 
objemného odpadu z chatových a 
zahrádkářských oblastí.  

Harmonogramy s uvedenými mís-
ty a časy pro odevzdávání najdete 
na webových stránkách města Jihla-
vy a uvnitř Novin jihlavské radnice. 

Radnice svoz organizuje dvakrát 
do roka, celkem se sváží kolem 600 
tun odpadu, náklady jsou kolem 
jedno milionu korun. Akci bude 
zajišťovat společnost Služby města 
Jihlavy (SMJ).  -lm- 

Ve městě začíná jarní úklid

Zveme občany města na 
jednání městského zastupitelstva

dne 17. dubna od 13.00 
v budově magistrátu.

Jednání bude přenášeno on-line 
na webu města.

Přijďte s námi oslavit 
Den Země

ve čtvrtek 19. dubna.
Program zveřejňujeme na str. 16 

tohoto vydání.

Vedení města zve občany na
Fórum Zdravého města 

(veřejná diskuse s vedením města 
o největších problémech), 

které se bude konat 15. května 2012 
od 16.00 hodin

v DiODu, Tyršova 12, Jihlava.

Jak dál 
s Purmerendem?  

Náměstek primátora Petr Pospíchal 
se v březnu zúčastnil jednání samo-
správ Purmerendu a Jihlavy. Zeptali 
jsme se ho na výsledky jednání.

Byl jste v Purmerendu a předpo-
kládám, že jste jednal o dalším trvá-
ní či netrvání partnerství s Jihlavou. 
Proč vlastně Purmerend nejprve 
chtěl partnerství ukončit a teď se k 
němu zase přihlásil?

Na úvod trochu historie. Smlouva o 
partnerství byla s nizozemským měs-
tem Purmerend  uzavřena  poprvé v 
roce 1991, poté v roce 2001 a napo-
sledy v roce 2007 s platností do 7. září 
2012. Všechny smlouvy byly na dobu 
určitou. Za posledních 20 let se tak 
navázala  spousta kontaktů mezi spol-
ky, organizacemi a občany obou měst. 
Purmerend bylo první partnerské 
město Jihlavy po roce 1989.

Když město Jihlava obdrželo koncem 
roku 2009 dopis od nového  primátora  
Purmerendu o plánovaném ukonče-
ní partnerství z důvodu nedostatku 
fi nančních prostředků z nizozemské 
strany, byl to bez přehánění šok. Na-
prosto jsme nechtěli věřit tomu, že 
dvacetileté fungující partnerství může 
být takto, řeknu dosti necitlivě, prohlá-
šeno jednostranně za ukončené.  
 (Pokračování na str. 3)

WAGNER: ATLETIKA POTŘEBUJE TRENÉRA. Zvláštní cenu primátora města Jihlavy za celoživotní přínos pro sport 
obdržel v rámci vyhlášení výsledků ankety Sportovec Jihlavska 2011 bývalý atlet Karel Wagner. Člen TJ Spartak Jihlava ze 
slavného období 50. - 60. let minulého století je pro atletické pamětníky velkou ikonou. „Současní atleti jsou na tom lépe, než 
jsme byli my. Ale aby šla česká atletika ještě více nahoru, potřebovala by dobrého trenéra. A ten zatím není,“ řekla 72letá le-
genda, která už padesát let drží krajský rekord v běhu na 100 metrů (čas 10,8). Karel Wagner zasvětil královně sportu prak-
ticky celý život. V dorostenecké kategorii byl držitelem rekordu v běhu na 110 m překážek. Ve výše zmíněném období patřil k 
nejlepším atletům Spartaku a na základě svých výkonů se stal jako jediný jihlavský závodník členem tehdejšího ATK Praha 
(později Dukla). Po návratu do Jihlavy brzy ukončil závodní činnost a začal se věnovat trénování mládeže. Později vykoná-
val funkci rozhodčího, konkrétně v disciplínách běh přes překážky, skok do dálky a sprint.  Foto: Petr Klukan
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

74
31

105
42
23
65

40
-

7
5

166
Město Jihlava má k 29. 2. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.003 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2012

S úspěchem odcházeli zástupci 
města Jihlavy z vyhlašování tradič-
ní soutěže Zlatý erb, která hodnotí 
webové stránky měst, obcí a dalších 
institucí. 

Web Jihlavy byl v kategorii měst 
na Vysočině vyhlášen nejlepší strán-
kou. Dalším oceněním je první mís-
to v kategorii elektronických služeb 
za modul Výběrová řízení, který 
přehledně zobrazuje seznam a prů-
běh všech výběrových řízení. 

„Pochopitelně je to potěšující výsle-
dek, který je zároveň poděkováním za 
práci týmu lidí, kteří web města spra-
vují a snaží se jeho služby neustále vy-
lepšovat,“ poznamenal po převzetí 
ocenění náměstek primátora pro ob-
last informatiky František Zelníček. 

„Je to také závazek kvalitu webu 
udržet. Budeme velmi zvědaví na 
umístění v celorepublikovém kole, úro-
veň městských webů se v poslední době 
hodně zvýšila. Umístění mezi prvními 
třemi by bylo velmi dobré,“ doplnil 
vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek.

Jihlava získala cenu za nejlepší 
web města v České republice už tři-
krát (v letech 2008, 2003 a 2000), 
loni obsadila v celorepublikovém 
porovnání skvělé druhé místo. Jih-
lavský web byl oceněn i v evrop-
ském hodnocení Eurocrest.  

Jihlava v minulých letech získala 
v regionálním kole ceny i ve speci-
ální kategorii elektronických služeb, 
například za službu Kulturní a spor-
tovní kalendář, do kterého mohou 
záznamy zanášet a upravovat nejen 
pracovníci radnice, ale i například 
pořadatelé akcí, oceněna byla služ-
ba WebCall, která klientům umož-
ňuje objednat se na konkrétní den 
a hodinu k vyřízení některých do-

ZÁSTUPCI MĚSTA (zleva) náměstek primátora František Zelníček, tajemník 
magistrátu Lubomír Dohnal a vedoucí odboru informatiky Vladimír Křivánek pře-
vzali na kraji ocenění za nejlepší web a elektronickou službu. Foto: archiv MMJ

kladů, cenu dostala i služba, která 
informuje klienta o stavu vyřízení 
jeho dokladu. Oceněno bylo také 
zpracování jednání zastupitelstva, 

které je možné sledovat on-line na 
internetu i v záznamu, je možné do-
hledat i hlasování jednotlivých za-
stupitelů k bodům jednání.  -lm-

Dagmar Havlová děkuje občanům 
Jihlavy za projevy soustrasti s úmr-
tím jejího manžela, prvního české-
ho prezidenta Václava Havla. Po-
děkování vzkázala všem občanům 
prostřednictvím dopisu primátoro-
vi města Jaroslavu Vymazalovi. 

„Spontánní účast veřejnosti mě pře-
svědčila o tom, že myšlenkový svět, 
občanské postoje i politická rozhodnu-
tí Václava Havla zůstávají hodnotou 
pevně spojenou s našimi novodobými 
dějinami. Hodnotou, kterou – jak vě-
řím – nelze zapomenout, kterou ne-
lze obejít a která dokáže v důležitých 
okamžicích silně zaznít. Bude-li to 
skutečně tak, považovala bych to za 
nejlepší ocenění jeho díla a jsem doja-
ta tím, jak se občané Vašeho města k 
němu přihlásili,“ stojí v dopise Dag-
mar Havlové. 

Jihlavská radnice připravila v době 
po úmrtí Václava Havla nejen pro 
občany města kondolenční listiny, v 
den pohřbu uspořádala pietní setká-
ní pro širokou veřejnost a v lednu 
otevřela výstavu fotografi í Oldřicha 
Škáchy, který sledoval a dokumen-
toval čtyřicet let života Václava Hav-
la až do jeho posledních dnů. -lm-

Jihlava má nejlepší web 
a elektronickou službu v kraji

Poděkování 
Dagmar Havlové

Kino Dukla digitálně. Jihlava uspě-
la se svojí žádostí o dotaci na digita-
lizaci kina Dukla. Státní fond České 
republiky pro podporu a rozvoj čes-
ké kinematografi e městu uvolní 550 
tisíc korun. Po úpravách bude kino 
moci přehrávat a přenášet obraz z 
nejmodernějších médií. Ve velkém 
sále bude i technologie 3D, na tu se 
ale dotace nevztahuje. Cena úprav 
vzejde z výběrového řízení, snahou 
města bude stihnout úpravy kina bě-
hem léta. -lm-

Uživatelé kabin v sportovním areálu Na Stoupách se 
mohou uklidnit. Ve stěnách staré budovy je mnohem 
méně azbestu, než se čekalo. V objektu proběhlo měření, 
které prokázalo, že hodnoty jsou hluboko pod limitem. 
„Limit je tisíc azbestových a minerálních mikrovláken na 
jeden metr krychlový, naměřené hodnoty byly mezi 160 až 
387 vlákny,“ vyčetl z dokumentace Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě, který měření provedl, tiskový mluv-
čí magistrátu Radek Tulis. Hygienici prostor s výskytem 
pod pět stovek vláken považují za „bezazbestový“. „Podle 
vyjádření odborníků se dají podobné hodnoty jako v kabi-
nách naměřit v podstatě kdekoliv,“ doplnil mluvčí. 

V budově jsou použity tzv. lignátové desky, které azbest 
obsahují. Pokud by byly stěny narušeny například vrtá-
ním, prokopnutím apod., naměřené hodnoty by mohly 
být vyšší. Úniku však zabraňovalo třeba to, že se v objek-
tu pravidelně maluje, větrá a udržuje se v něm pořádek.

Objednávka měření byla mimo jiné i reakcí radnice na 
nedávno publikované reportáže o azbestu v některých 
školách. Jihlava v žádné ze svých škol nebo mateřinek az-
bestové materiály nemá, posledním objektem jsou právě 
dosluhující kabiny, pro jistotu zde proto úřad měření za-
jistil. 

I přes dobré výsledky měření před sebou kabiny prav-
děpodobně nemají dlouhou budoucnost. Už dávno ne-
vystačí množství a požadavkům sportovců, kteří je uží-
vají. Radnice nyní bude usilovat o dotaci, kterou pokud 
získá, spustí druhou etapu tzv. revitalizace Parku Malý 
Heulos. Ta bude mimo jiné obnášet i likvidaci kabin, 
které nahradí nový objekt s kabinami pro sportovce, zá-

Azbestu méně, než se čekalo

MLADÍ FOTBALISTÉ se po vyhraném turnaji vraceli do ka-
bin (v pozadí), které jsou staré a nevyhovující, ale azbest v nich 
nedýchali. Možná už zanedlouho budou mít sportovci v areálu 
Na Stoupách mnohem lepší zázemí.  Foto: archiv MMJ

zemím pro rozhodčí, časomíru, občerstvení, hygienické 
zázemí a malou tribunou. Na místě dnešních starých ka-
bin bude parkoviště pro několik desítek aut. 

Součástí projektu je doplnění atletického areálu o sek-
tor pro hod kladivem a diskem, oplocení, úprava pro-
storu pro volný čas, cirkus apod. cyklostezka s mostkem 
přes řeku Jihlávku a rozšíření příjezdové komunikace a 
vybudování chodníku. Pokud projekt získá dostaci, prv-
ní práce by mohly začít ještě v tomto roce.  -rt-
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Vážení přátelé,

odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzývá všechny pořadatele kulturních a sportovních akcí konaných v období 1. čer-
ven – 30. září 2012 na území města Jihlavy. 

Jako již v letech minulých, tak i letos město Jihlava vydá souhrnný kalendář akcí koncem měsíce května v nákladu 
cca 7 000 ks.

Tištěný program akcí je určen pro širokou veřejnost - občany, ale zároveň i návštěvníky našeho města v období turis-
tické sezony. 

Na základě uvedených skutečností vás žádáme o zaslání písemných podkladů, a to do 4. května 2012 na adresu: Ma-
gistrát města Jihlavy, Turistické informační centrum – Marcela Medová, Masarykovo nám. 2, 586 28 Jihlava nebo elek-
tronicky na adresu: Marcela.Medova@jihlava-city.cz. Prosíme o dodržení termínu z důvodu zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, hodinu a místo konání, přesný název pořadatele výši vstupného. Pokud budete orga-

nizovat více akcí v daném období, uveďte je posloupně a dle jednotlivých měsíců.
Věříme, že tato tiskovina přispěje stejně tak, jak již mnoho předešlých let, k ucelenému přehledu kulturních a sportov-

ních akcí konaných v našem městě.
 Mgr. Tomáš Koukal,
 vedoucí odboru

Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:
Kalendář kulturních a sportovních akcí červen–září 2012

Strážníci jihlavské městské policie 
Miroslav Šuhaj a Vladimír Dufek 
zachránili život člověku. V březnu v 
obchodním domě v Jihlavě zkolabo-
val starší muž, nedýchal a nepraco-
valo mu srdce – během dvou minut 
byli strážníci na místě a prováděli 
oživování až do příjezdu záchranky. 
Té pak asistovali další desítky mi-
nut, než se podařilo základní životní 
funkce obnovit. 

„Pomoc člověku v nesnázích se pova-
žuje za samozřejmost. V situaci, kdy 
je pomoc opravdu potřeba, se mnoho 
lidí odvrací zády. Děkuji oběma stráž-
níkům, že plnili svoji služební a přede-
vším lidskou povinnost,“ vyjádřil se pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, který 

Jihlavští strážníci zachránili život

(Dokončení ze str. 1)
Zřejmě jste pátrali po dalších dů-

vodech?
Představitelé města Jihlavy poté vy-

vinuli maximální úsilí, aby přesvědči-
li nové vedení města Purmerendu o 
smysluplnosti již probíhajícího part-
nerství. Navíc město Jihlava je jediné 
partnerské město Purmerendu a ne-
měli jsme signály od ostatních čes-
kých měst, že neochota obnovovat 
partnerství s českými městy je „celo-
holandskou“ záležitostí. 

Takže se povedlo?
Původní purmerendské stanovis-

ko o ukončení partnerství, ofi ciálně 
z fi nančních důvodů, se podařilo jih-
lavské straně argumentačně zvrátit a 
následně proběhlo několik  jednání 
s partnerskou stranou o možnostech 
pokračovat v partnerství i v následu-
jících letech. Spolupráce je ze strany 
jihlavské radnice,  mimo jiné, fi nanč-
ně podporovaná  z Fondu pro part-
nerství (příspěvek pro občany Jihlavy 
na ubytování a cestu). Z pohledu jih-
lavské strany tak, alespoň podle mého 
názoru, není důvod k ukončení part-
nerské spolupráce.  

Jak se mohou pravděpodobně od-
víjet další kroky?

V březnu letošního roku došlo k za-
tím poslednímu setkání delegací obou 
samospráv. Po jednání s primátorem 
Purmerendu byl oboustranně od-
souhlasen návrh textu  nové  smlou-
vy o partnerství. Jedná se o obecně  
formulovanou, časově neomezenou 
smlouvu, velmi podobnou smlouvám 
s oběma dalšími partnerskými městy 
-  německým Heidenheimem a ukra-
jinským Užhorodem. Pokud bude na-
vržená smlouva o spolupráci odsou-
hlasena zastupiteli obou měst, bude 
dále pokračovat možnost spolupráce 
mezi spolky, organizacemi a fyzický-
mi osobami za podpory statutárního 
města Jihlavy.

Předpokládám, že se smlouvy bu-
dou schvalovat zastupitelstvy?

Schválení zastupitelstvem města 
Purmerendu se předpokládá v dubnu 
letošního roku, jihlavské zastupitel-
stvo bude  návrh partnerské smlouvy  
projednávat  na svém zasedání dne 17. 
dubna letošního roku. Pokud bude 
smlouva akceptována, a tedy  schvá-
lena zastupiteli obou měst, je  podpis 
smlouvy   předběžně předpokládán   v  
květnu 2012 v Jihlavě. -lm-

Jak dál...

Budova základní umělecké školy v 
Jihlavě od podzimu prochází rozsáh-
lou rekonstrukcí. Z útrob objektu už 
fi rma vyvezla 160 tun sutin, odhale-
no je rozsáhlé sklepení, odkryty jsou 
například také „nestandardní“ po-
stupy při dosavadních přestavbách a 
opravách ve stěnách domu, které se 
nyní uvedou do pořádku. Po úvod-
ním bourání a odstrojování se začalo 
stavět, vzniká nový krov a stropy no-
vého nejvyššího podlaží. Při kontrol-
ním dni návštěvníky z radnice a médií 
zaujalo právě sklepení, kde vzniknou 
nové výstavní prostory.

Při archeologickém průzkumu se 
podařilo určit stáří trámů ve stěnách. 
Ve stabilním prostředí sklepa vydrže-
ly neuvěřitelných osm set let - jsou z 
konce třicátých let 13. století, tedy z 
nejhlubší historie města. „Je to hmata-
telný důkaz o stavebním rozvoji města v 
jeho nejstarší historii. Další nálezy uka-
zují, že budování města mělo velmi brzy 
svůj řád,“ vyjádřil se historik a radní 
města Zdeněk Jaroš s odkazem na sta-
vební řád udělený Jihlavě v roce 1270 
králem Přemyslem Otakarem II.

V podlahách a zásypech se podařilo 
najít další zajímavosti, například frag-
menty úředního potvrzení z 15. října 
1740, které dovoluje jednomu z pivo-
varníků ve městě začít vařit pivo. „Za-
jímavostí je, že pod potvrzením je po-
depsán David Mälzer, z němčiny tedy 

REKONSTRUKCE ZUŠ Jihlava probíhá pod veřejnou kontrolou – přítomni byli 
politici i novináři. Foto: archiv MMJ

sladovník. Pán se jmenoval Sladovník a 
tuto práci i vykonával,“ uvedl historik 
David Gonda, který nalezené doku-
menty zkoumal. V budově se našly i 
dokumenty z roku 1742, kdy Jihlavu 
obsadila saskopolská vojska.

Základní umělecká škola v přebu-
dované a rozšířené budově najde no-
vé kvalitní zázemí pro svoji činnost. 
Objekt bude nově účelněji organizo-
ván, vznikne větší množství menších 
učeben, velký hudební sál, ateliér, 
zvukově izolované zkušebny bube-
níků nebo nahrávací studio. Po do-
bu rekonstrukce probíhá výuka ZUŠ 
Jihlava v budově někdejšího hotelu 
Zlatá hvězda na protější straně Ma-

sarykova náměstí. Investorem akce 
je město Jihlava s podporou Regio-
nálního operačního programu Jiho-
východ.

Rekonstrukce a rozvoj Základní 
umělecké školy Jihlava:
- celkové náklady projektu: 

80.440.291,80 Kč
- výše schválené dotace: 

56.235.565,82 Kč
- podíl města: 24.204.725,98
- datum zahájení stavby: 

24. 10. 2011
- datum dokončení stavby: 

31. 3. 2013
dodavatel: Podzimek a synové -lm-

Škola ukrývala pivovarská akta

na radnici oběma mužům za jejich zá-
sah poděkoval. „Navrhnu oba pány na 
Cenu Rady města Jihlavy,“ dodal pri-
mátor na adresu obou strážníků, kte-
ří u Městské policie Jihlava slouží už 
od roku 1994. 

Událost ovšem neskončila pověst-
ným happy endem, zachráněný muž 
druhý den v nemocnici skonal. „Na 
místě jsme byli do dvou minut od ohlá-
šení a okamžitě jsme začali s oživová-
ním. Možná, že kdyby muži někdo po-
mohl dříve, mohlo to mít lepší konec,“ 
poznamenal strážník Miroslav Šuhaj. 
Podle obou mužů se městská policie 
v podobných případech nezřídka se-
tkává s nezájmem okolí. „Z bezpeč-
nostních kamer jsme zjistili, že na ulici 
leží bezvládný člověk. Okolí ho ignoro-
valo, nikdo se ani nepokusil zjistit, co 
se mu stalo. Možná si lidé mysleli, že 
je to opilec. Ale ten člověk měl infarkt,“ 
vzpomněl na událost, která rovněž 
měla špatný konec, strážník Vladi-

mír Dufek. 
Strážníci jihlavské městské poli-

cie prochází pravidelně praktickým 
školením první pomoci, jedno ze 
služebních vozidel je vybaveno de-
fi brilátorem, který městská policie 
dostala jako sponzorský dar. Zása-
hů a asistencí při práci záchranářů 
má městská policie několik do ro-
ka. „Asistovali jsme při otvírání bytu, 
ve kterém zůstala dva dny bez pomoci 
starší žena. Po úrazu zůstala nehybná 
na podlaze bytu a nemohla se dovolat 
pomoci. Strážníkům se také podařilo 
zabránit nejméně dvěma pokusům o 
sebevraždu,“ vzpomněl na některé ze 
zásahů ředitel MP Jan Frenc. -lm-

STRÁŽNÍCI MP Jihlava Vladimír 
Dufek (vlevo) a Miroslav Šuhaj.
 Foto: Lubomír Maštera
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Únorová beseda v kině Dukla k  
nakládání s odpady vyvolala celou 
řadu otázek, zejména těch, které se 
dotýkají výstavby spalovny. Radni-
ce se přihlásila k maximálně otevře-
né komunikaci s občany, i v tomto 
čísle Novin jihlavské radnice se bu-
deme tématu věnovat. O rozhovor 
jsme požádali vedoucí odboru ži-
votního prostředí magistrátu Ka-
tarínu Ruschkovou. 

Začneme možná od konce, ale 
proč spalovna vyvolává takové 
emoce?

Už samotné slovo spalovna vyvo-
lává negativní pocit, v lepším pří-
padě si hodně lidí představí kouřící 
a páchnoucí komín. V češtině není 
slovo, které by označovalo zařízení, 
které umí spálit odpad, získat z něj 
teplo a elektřinu a přitom téměř 
dokonale vyčistit to, co z něj vyjde. 
Přitom třeba bioplynové stanice 
či kotelny na biomasu vypouští do 
ovzduší více škodlivin, lepší výsled-
ky než spalovna mají pouze plyno-
vé kotelny. Pro přesnější označení 
spalovny se užívá zkratka ZEVO, 
tedy zařízení na energetické využití 
energie. Uznávám, že to není zrovna 
vtipné nebo uchu lahodící slovo, ale 
zatím neznáme lepší. 

Problém je tedy v nedostatku 
informací, které má veřejnost k 
dispozici? 

Donedávna to bylo téma pouze 
pro užší okruh osob, které si infor-
mace dokázaly najít. Teď je věc o 
krok dál a je na nás, abychom infor-
mace srozumitelně předali i široké 
veřejnosti. Celý systém není jedno-
duchý, ale ti, kteří byli ochotni sly-
šet a vidět, většinou pochopili, že 
směr, kterým se chceme vydat, je 
správný. 

Na besedě v kině zaznělo, že spa-
lovna, nebo chcete-li ZEVO, by 
paradoxně mohlo ovzduší ve měs-
tě prospět? To nezní moc reálně.

Možná to tak nezní, ale reálné to 
je. ZEVO s dokonalou fi ltrací by 
mohlo pomoct odstavit právě ta 
zařízení, která zde dosud fungují a 
chrlí do ovzduší škodliviny. 

Jihlava, resp. Kraj Vysočina asi 
není prvním místem, kde by spa-
lovna měla stát. 

Nejde o hazard nebo experiment, 
obdobné systémy včetně spaloven 
fungují po celém vyspělém světě, v  
západní a severní Evropě velmi ma-
sivně. Například k přírodě tak úz-
kostlivě opatrné Rakousko využívá 
14 spaloven. Kdyby to byl tak špat-
ný systém, jak se občas někdo snaží 
veřejnosti namluvit, nestály by spa-
lovny v centrech měst, jako tomu 
je například ve Vídni nebo i u nás v 
Liberci. 

Co pro lepší informovanost 
chcete udělat? 

Připravujeme webovou stránku, 
kde chceme téma odpadů v maxi-
mální šíři, ale srozumitelným způ-
sobem přiblížit veřejnosti. Každý, 
kdo bude mít zájem získat informa-
ce třeba o tom, jak správně vytřídit 
odpad, co se z něj dá vyrobit, z čeho 

K. Ruschková: Přijďte s námi diskutovat

se skládá poplatek za svoz odpadu, 
nebo třeba jak funguje ZEVO, zde 
informace snadno najde. Je s tím 
velká práce, zabere to nějaký čas, 
ale snažíme se vytvořit solidní web, 
to nejde udělat na počkání. 

Samozřejmě se snažíme komuni-
kovat i s tiskem, s veřejností a při-
pravujeme osvětové akce, letošní 
Den Země 19. dubna na náměstí 
bude věnovaný právě především 
zpracování opadu. S informacemi 
jdeme také do školek a škol atd. 

Neměly tyto kroky přijít dříve?
Pokud jde konkrétně o spalovnu 

- čas na diskusi nastal teď. Teprve 
teď je nad čím se bavit, je tu ucele-
ný dokument, který popisuje situaci 
a navrhuje další kroky, ale nic není 
rozhodnuto a uzavřeno. Dokument 
vytvořila skupina odborníků růz-
ných oblastí a tím nám vytvořili zá-
klad pro diskusi. Není možné, aby 
koncepci od začátku tvořily stovky 
lidí, ale je-li vytvořen základ, může-
me s ním pak už všichni pracovat a 
třeba, je-li pro to důvod, můžeme i 
o úpravě tohoto základu diskuto-
vat. Je přínosnější připomínkovat a 
vlastně i snazší kritizovat něco kon-
krétního. Nyní můžeme řešit pro-
blém ke spokojenosti veřejnosti i 
nevládních organizací způsobem, 
který bude dlouhodobě udržitel-
ný ekologicky, ekonomicky i spo-
lečensky. Předpokládá to vůli ke 
spolupráci, konstruktivní jednání a 
schopnost naslouchat jeden druhé-
mu. 

Při jednání městského zastu-
pitelstva, které bralo na vědo-
mí studii ISNOVu, se zastupitel 
Šlechtický podivoval, že byl tento 
bod zařazen až na konec jednání 
zastupitelstva. Jako by dával naje-
vo, že tu existuje kalkulace s úna-
vou, a problémová tematika tak 
snáze unikne pozornosti.

Každý zastupitel na začátku schů-
ze může navrhnout změnu progra-
mu, aby byl bod projednáván dříve, 
čehož pan zastupitel nevyužil. Za-
stupitelé dostávají materiály včas k 
prostudování. Byli jsme připraveni 
kdykoliv před zastupitelstvem od-
povědět na případné dotazy či vy-
světlit nejasnosti. Navíc součástí 
zadání změn územního plánu, které 
schvalovalo zastupitelstvo o několik 
desítek minut dříve, bylo umístění 
ZEVO. Ani v této fázi nebyly žádné 
připomínky a námitky, předpoklá-
dala jsem tedy, že zastupitelé jsou s 
problematikou seznámeni a její slo-
žitosti jsou si vědomi. 

Jeho hlavní protesty směřovaly 
k tomu, že je vše uspěchané a do-
máhal se pracovního zastupitel-
stva pouze k tématu ISNOV, resp. 
spalovny. 

Město se k ISNOVu přihlásilo už 
14. dubna 2010 a náměstka primá-
tora Rudolfa Chloupka jmenovalo 
členem řídícího výboru. Kromě té-
to cesty k informacím byl zaveden 
portál na webu kraje a posledního 
půl roku na stránkách NJR je s IS-
NOVem seznamována veřejnost. 
Navíc ale nyní zastupitelé města IS-
NOV pouze brali na vědomí a sou-
hlasili s jeho dalším pokračováním.

Pak lze takovým námitkám jen 
těžko rozumět... Podobně bývalý 
zastupitel města Vít Prchal na be-
sedě v kině Dukla vyjádřil názor, 
že se postupuje obráceně, nejpr-
ve se k problému měla vyjádřit 
veřejnost, měla být beseda, a pak 
teprve měli zastupitelé ISNOV 
schvalovat.  

Poslání Integrovaného systému 
nakládání s odpady (ISNOV) není 
„navrhnout spalovnu“, ale navrh-
nout celý, pokud možno co nejdo-
konalejší systém nakládání s odpa-
dy v celém regionu.

Budu se opakovat – je efektivněj-
ší se vyjadřovat k něčemu konkrét-
nímu. Tím je dokument ISNOV, 
který vytvořil pracovní tým zvolený 
ze zástupců svozových organizací a 
organizací nakládajících s odpady, 
úředníků z oblasti odpadového hos-
podářství, politiků a členů nevlád-
ních organizací. Po dokončení prá-
ce tohoto týmu se otevřela možnost 
diskuse, jejíž součástí byla třeba i 
beseda s občany v kině Dukla.      

Padala také kritika, že doku-
ment neřeší jiné varianty než spa-
lování, resp. energetické využití 
odpadu.

Opak je pravdou, zpracovatel po-
suzoval všechny navrhované varian-
ty, bylo jich celkem sedm. Od jed-
né centrální spalovny přes několik 
menších až po variantu „zero was-
te“, tedy varianty s „nulovým odpa-
dem“. Paradoxně se tato varianta za-
řadila na návrh jedné ze svozových 
společností nakládajících s odpady, 
nikoliv například na návrh Arniky, 
jejíž člen v pracovní skupině rovněž 
fi guroval.

ISNOV postupně schvalují za-
stupitelstva měst na Vysočině. Co 
bude dál?

Budou následovat další kroky 
– studie proveditelnosti, která ur-
čí, zda a kde by toto zařízení moh-
lo stát a za jakých podmínek, pak 
všechny zákonné procesy – změna 
územního plánu spojená s posouze-
ním SEA, následně projektová EIA, 
územní a stavební řízení atp. Ve 
všech těchto fázích se může do pro-
jednání zapojit veřejnost, nevládní 
organizace. Spolupráci jen přivítá-
me, protože jsou pro nás názory ve-
řejnosti důležité. 

Na straně 8 si prohlédněte schéma 
energetického využití odpadu. -lm-

Integrovaný systém nakládání s 
odpady Vysočina(ISNOV):

Kraj Vysočina v roce 2010 rozhodl 
o zahájení přípravy Integrovaného 
systému nakládání s odpady v Kraji 
Vysočina (ISNOV). Projekt měl za 
úkol navrhnout způsob nakládání s 
odpady v kraji. Motivů je několik – je 
tu snaha ujednotit systém v celém re-
gionu, důvody jsou i časové - evropská 
legislativa omezuje otevírání nových 
skládek a stávající budou brzo zapl-
něné, do budoucna bude Evropská 
unie ukládání odpadů na skládky za-
těžovat i ekonomicky – zvyšováním 
poplatku.

Projekt rozebírá lepší separaci a 
materiálové využití odpadu, řešení 
nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem. 

Vznikl řídící výbor a výběrovým 
řízením byl vybrán zpracovatel. Vý-
sledky jsou nyní projednávány ve 
všech zastupitelstvech – kraje i měst, 
účastnících se projektu, která vybe-
rou a schválí nejvhodnější varian-
tu ISNOV. Jako jediné ekonomicky 
i ekologicky přijatelné řešení vyšlo 
vybudování zařízení na energetické 
využití odpadů (ZEVO), tzn. spalo-
vání odpadů s výrobou tepla pro sys-
témy centrálního vytápění a výrobou 
elektrické energie.

černé číslo = počet zařízení na energetické využití odpadu
číslo v oválu = množství energeticky využívaného odpadu v kg /osoba / rok
 -rat-
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 Stránku připravil -lm-

MOBILY PRO GORILY. V Zoo Jihlava je možné na pokladnách odevzdat staré 
mobilní telefony do speciálních sběrných nádob. Partner projektu - společnost RE-
MA Systém - se postará o jejich recyklaci a navíc za každý vybraný mobil přispěje 
částkou 10 Kč na ochranu zvířat ve volné přírodě. Vybrané peníze budou totiž po-
užity na vybavení strážců kamerunské rezervace Dja. Za loňský rok se v jihlavské 
zoo podařilo vybrat celkem 570 starých mobilů.

SLAVNÉ PLAKÁTY ALFONSE MUCHY. Plakáty Alfonse Muchy z přelomu 19. 
a 20. století jsou k vidění v Jihlavě v Domě Gustava Mahlera. Plakáty byly tištěny 
z litografi ckých kamenů, kdy z každého kamene mohl být vytištěn jen určitý počet 
kusů. Jsou to tedy autorizované původní tisky z přelomu století. Výstava bude pří-
stupná do 3. června 2012.

VANDAL SE VRÁTIL. Dlouho nevydržely již opravené sloupky osvětlení na 
chodníku kolem Hellerova rybníka. Výše škody dosahuje desetitisíců korun.

ŠTĚPKOVÁNÍ STROMKŮ. V březnu došlo ke štěpkování vánočních stromků, 
které Služby města Jihlavy svezly na skládku Henčov.

JIHLAVA VZPOMENULA NA TIBET. Vyvěšením tibetské vlajky na budově ma-
gistrátu i letos Jihlavané vzpomněli na Tibeťany.

MŠ V JARNÍ ULICI. Jihlava otevřela rozšířenou a opravenou mateřskou školu 
Mozaika v Jarní ulici. Dvoupodlažní budově přibylo další jedno podlaží o dvou 
třídách, nově je vybudována výdejna stravy, sociální zařízení a zázemí pro per-
sonál.
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Proč je dobré spalovat odpad?

ze zásobníku se odpad dopravuje do spalovací komory

Co se stane s odpadem ve spalovně?

po spálení vzniká škvára (nebo také struska, či tzv. pevný inertní podíl), ze které se vytřídí železné i neželezné kovy. 
Spálením se odpad zmenší na desetinu původního objemu a čtvrtinu váhy. Škvára putuje na skládku, případně k využití 
např. ve stavebnictví

energie uvolněná při hoření slouží pro výrobu elektřiny a tepla, které pak putují do bytů, domů, podniků, nemocnic atd.

následuje čištění spalin. Ve dvou stupních čištění jsou odlučovány prašné a plynné látky. Zařízení redukuje oxidy dusíku 
a síry, zachycuje se tzv. „pevný úlet“, těžké kovy a dioxiny. Vyčištěné spaliny prochází nepřetržitou kontrolou před vstupem 
do komína

odpadní produkt z čištění spalin, tedy „zbytek“ prochází tzv. soldifikací, která zabraňuje uvolňování nebezpečných látek, 
a ukládá se na místě k tomu určeném, tedy na skládce nebezpečných odpadů

Jaké jsou výhody spalování odpadů?

Technologické schéma zařízení na energetické využívání odpadu společnosti SAKO Brno, a.s.

Máte zájem si ZEVO prohlédnout na vlastní oči?

Společnost SAKO Brno, a.s. pořádá v neděli  15. dubna 2012 při příležitosti oslav Dne Země Den otevřených dveří. 
Prohlídky provozu v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Nutná rezervace místa na prohlídkách provozu.  
Další informace na www.sako.cz 

 

objem odpadu se spalováním zmenší na desetinu. To desetinásobně prodlužuje životnost skládek

spalovna je zároveň kotelnou a elektrárnou, vzniká teplo, kterým se vytápí domy, nemocnice, veřejné instituce, podniky 
atd. a vzniká elektřina. Proto se pro spalovnu používá označení ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

úspora fosilních paliv (uhlí) - výhřevnost odpadu je srovnatelná s hnědým uhlím

zbytek po spálení odpadů je nehořlavý, nereaktivní a neobsahuje choroboplodné zárodky

vytřídění a užití kovů získaných z odpadů (ze škváry), které by jinak skončily na skládce

snížení hmotnosti odpadu na čtvrtinu původní váhy

ZEVO může nahradit zdroje tepla, které uvolňují do ovzduší větší množství škodlivin než například kotelny na biomasu

ODPAD

SPALOVÁNÍ

ZÁSOBNÍK 
ODPADU

ELEKTRICKÁ 
ENERGIE

TEPELNÁ 
ENERGIE

KOTEL

ŠKVÁRA

SÍTO

ABSORBERY

AKTIVNÍ 
UHLÍ

TEXTILNÍ 
FILTRY

NEPŘETRŽITÁ 
KONTROLA

SPALINY

SILA S PRODUKTY 
ČIŠTĚNÍ
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PODCHOD na sídlišti Březinky bude ofi ciální plochou pro graffi  ti. Vypadá tak ovšem již nyní, sprejeři si budou muset asi 
stěny nejdříve natřít podkladovou barvou. Foto: archiv MMJ

Jihlava zřizuje legální plochy pro graffi ti
Jihlava povolila dvě plochy pro le-

gální graffi  ti. Sprejeři budou moci 
využít podchodu v sídlišti Březinky a 
opěrnou zeď v Mostecké ulici. Roz-
hodla o tom Rada města Jihlavy na 
základě žádosti adresované primáto-
rovi města od jednoho z jihlavských 
sprejerů. Činnost sprejerů nesmí 
nikoho omezovat a provázet nepo-
řádek, jinak radnice výjimku zruší. 
Obě plochy jsou v majetku města.

„Nečekáme, že legální plochy vyřeší 
vandalismus ve městě. Ale mělo by tu 
být místo, kde se mohou tito lidé rea-
lizovat bez obavy z postihu. Zejména 
pokud zde měli chuť vytvořit víc než 
jen čmáranice, mohlo by to městu svým 
způsobem pomoci. Graffi  ti k městům 
v současnosti prostě patří,“ vyjádřil se 
primátor Jaroslav Vymazal s dovět-
kem, že legální plochy mají i partner-
ská města Jihlavy v zahraničí včetně 
ukrajinského Užhorodu. 

Jedním dechem ale dodává, že 
radnice i nadále nehodlá tolerovat 
ničení fasád domů, památek, nebo 
čmárání po lavičkách, sloupech ve-
řejného osvětlení apod.

Jihlava se nadále snaží čmárnice po 
městě likvidovat, majitelé nemovi-
tostí mohou žádat radnici o příspě-
vek na opravy fasád poškozených 

Není tam, ale všichni ho tam vi-
dí. Jihlavská radnice vrátí na kopec 
Větrník (na Skalku) kříž, který tam 
byl od roku 1866. 

Většina Jihlaváků si zde pamatuje 
kamenný kříž, ze kterého „záslu-
hou“ vandalů zbylo jen torzo. Pů-
vodní byl ale vyšší a kovový a prá-
vě takový se na místo středověkého 
popraviště vrátí. 

„Radnici se podařilo s pozemko-
vým fondem vyjednat převod pozem-
ku pod křížem do majetku města. To 
umožnilo se k památce přihlásit a za-
hájit práci na restaurování,“ pozna-
menal primátor Jaroslav Vymazal. 
Kříž bude na vršku umístěn nejpoz-
ději v říjnu. 

Kříž není veden v seznamu kul-
turních památek ČR, přesto se jed-
ná o významnou topografi ckou pa-
mátku. Byl situován v pohledově 
výjimečné poloze na místě středo-
věkého popraviště na vrcholu kop-
ce Větrník. Donátorem kříže byli 
tehdejší vlastníci statku v údolí ko-
želužského potoka Johann a Marie 
Rose Merfort, což dokládá spolu s 
datací 1866 německý nápis na zad-
ní straně soklu a podle kterých byl 
kříž nazýván Merfortův. 

„Navrácení kříže chceme ukončit 
malým církevním obřadem podobně 
jako v případě obnovy sochy Panny 
Marie u studánky na Skalce v loň-
ském roce,“ dodal náměstek primá-
tora Petr Pospíchal, který má k mís-
tu vztah osobní i profesní – v této 
lokalitě vyrůstal a nyní je pověřen 
dohledem nad činností odboru 
správy realit, který renovaci kříže 
zajišťuje.  

Restaurátor Otakar Marcin ml. 
vytvoří nový kříž, nový korpus 
Krista včetně povrchových úprav a 
pozlacení, nově usadí kamenný sokl 

Na jihlavskou Skalku se vrátí kříž

TAKTO vypadal kříž na Skalce v 90. 
letech minulého století.
 Foto: archiv MMJ

sprejery, radnice vyplácí peněžní od-
měny za podání informace vedoucí 
k dopadení sprejera, městská policie 
využívá mobilní kameru ke sledová-
ní míst s častou činností vandalů atd.
 -lm-

Opravený kostel a studánka usilují 
o pozornost veřejnosti 

V uplynulých týdnech se v tisku 
objevily texty, které znervózněly 
především obyvatele domovů s pe-
čovatelskou službou (DPS) v Jih-
lavě. Objevily se v nich zavádějící 
informace o stěhování nepřizpůso-
bivých občanů do volných bytů v 
DPS v Žižkově ulici. Skutečnost je 
ovšem jiná. 

DPS v Žižkově ulici slouží i nadá-
le jako dům s pečovatelskou služ-
bou. Volné byty budou nejméně 
rok sloužit klientům Denního a tý-
denního stacionáře, jehož působiště 
projde rozsáhlou rekonstrukcí a do-
stavbou. O dalším využití volných 
bytů zatím není rozhodnuto.

Radnice ale musí řešit, jak objekt 
DPS v Žižkově ulici hospodárně vy-
užít, když z 34 bytů je 19 volných a 
nikdo nemá zájem se do nich stěho-
vat. Městu například chybí startova-
cí byty pro mladé rodiny nebo byty 
pro sociálně slabší. Vedení města 
proto uvažuje o čtyřech možných 
způsobech využití volných kapacit 
domu Žižkova 106-108: 

- ubytovna na krátkodobé ubyto-
vání

- sociální byty – pro sociálně slab-
ší osoby

- startovací byty pro mladé rodiny 
(max. na 5 let)

- azylový dům – rozšíření stávají-

cího stavu
O žádné z těchto variant není roz-

hodnuto.
Realitou je, že radnice řeší také si-

tuaci v lokalitě Havaj. Zde je 53 by-
tů (většinou holobytů). V současné 
době je obsazených pouze 17. Z 
tohoto počtu 4 rodiny plní veškeré 
své závazky.

Na Havaji tedy bydlí neplatiči, ale 
také ti, kteří bez problémů pravidel-
ně hradí nájem. Kdo neplní svoje 
závazky, na lepší podmínky - tedy 
přestěhování, nebude mít nárok. 
Kdo je schopen a ochoten s penězi 
hospodařit a plní si svoje závazky, 
měl by dostat šanci na lepší bydlení. 

Obyvatelům DPS na Žižkově ulici 
tedy v žádném případě nehrozí, že 
by bydleli společně s neplatiči.  Ma-
gistrát města prostřednictvím Od-
boru správy realit platby za nájem 
pozorně sleduje a důsledně vymáhá 
dluhy. Ten kdo neplatí, musí z bytu 
ven. 

Za uplynulé tři roky podalo měs-
to k soudu celkem 98 výpovědí z 
nájmu bytu. Z těchto výpovědí 20 
neplatičů zaplatilo celý svůj dluh a 
dále bydlí, 33 dlužníků dobrovol-
ně odevzdalo byt, 12 bytů bylo vy-
stěhováno exekučně za asistence 
policie, ostatní případy nadále řeší 
okresní soud. -lm-

Obyvatelé Havaje mohou využít DPS

Dva projekty města Jihlavy jsou přihlášeny do tradiční ankety Zlatá jeřa-
bina v kategorii péče o kulturní dědictví. Jde o obnovu kostela Povýšení sv. 
Kříže a rekonstrukci sloupu se sochou Panny Marie u studánky v lokalitě Na 
Skalce. Hlasovat v anketě můžete až do 13. dubna 2012.

„Rozsahem a rozpočtem se rekonstrukce kostela a obnova studánky nedají 
srovnat, nicméně společenská a historická hodnota je v obou přídech vyso-
ká. Opravdu se podařilo zachránit a obnovit hodnoty pro celé další genera-
ce,“ komentoval provedené akce primátor Jaroslav Vymazal. 

V případě kostela se interiéru mimo jiné vrátila původní hloubka, kdy byla 
odstraněna zeď, která vnitřní prostor kostela po stovky let rozdělovala na dvě 
části. Při rekonstrukci studánky Na Skalce povstala z popela, resp. z hlíny i 
původní socha Panny Marie, z nalezených fragmentů a na základě dobových 
dokumentů se podařilo sochu domodelovat do původní podoby. -lm-

kříže na nový základ, umělým tme-
lem doplní chybějící části, upraví 
nápisy na soklu a celou památku 
povrchově ošetří. Předpokládané 
náklady na celkové restaurování pa-
mátky jsou 178 tisíc korun.

„Na přední straně je uveden němec-
ký nápis Gott  erhalte die stadt Iglau, 
tedy Bože, zachovej město Jihlavu. 
Myslím, že také tento odkaz dělá z 
restaurování kříže naši milou povin-
nost,“ dodal Ondřej Stránský z od-
boru správy realit. -lm-



STRANA     15 Aktuality NJR - DUBEN  2012

V současné době přibývají zejména v Jihlavě pří-
pady vloupání do sklepních kójí. Poslední takový 
skutek, který policisté prověřují, se stal na ulici 
Leoše Janáčka. 

Začátkem března vypáčil neznámý pachatel 
vstupní dveře panelového domu. Neuzamčenými 
dveřmi se dostal do společných sklepních prostor 
v suterénu. Vloupal se zde do tří sklepních kójí, ze 
kterých odcizil elektroniku, motorový olej a alko-
holické nápoje. Krádeží způsobil pachatel před-
běžně vyčíslenou škodu čtrnáct tisíc korun. Po-
škozením vstupních dveří vznikla škoda přibližně 
dva tisíce korun. Případ policisté prověřují pro 
podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu 
porušování domovní svobody.

Na dopadení pachatele nebo pachatelů policisté 
intenzivně pracují. Objasňování této trestné čin-
nosti je obtížné. 

„Pachatelé využívají skutečnosti, že se ve sklepních 
prostorách domů pohybuje velmi malé množství lidí, 
a to prakticky po celý den. Je zde malá pravděpodob-
nost, že by byli pachatelé přistiženi svědky nebo že by 
je při krádeži někdo slyšel,“ řekl npor. Petr Krčál, 
vedoucí Obvodního oddělení Jihlava. 

Pachatelům také nahrává jistota snadného výděl-
ku, neboť ve sklepních kójích má téměř každý ma-
jitel uložené věci, které se dají snadno zpeněžit ne-
bo zkonzumovat. Jedná se o jízdní kola, sportovní 
vybavení, elektroniku, nářadí, potraviny a alkohol. 
Dopadení pachatelů také znesnadňuje skutečnost, 
že mnoho poškozených zjistí, vzhledem k méně 
časté návštěvnosti těchto prostor, že se jim pacha-
tel vloupal do sklepní kóje až po delší době.

Při objasňování této trestné činnosti by policis-
tům výrazně pomohla zejména všímavost občanů. 
„Je důležité, aby obyvatelé domu věnovali pozornost 
neznámým osobám, které se pohybují po domě a v 
případě, že si všimnou podezřelého člověka, okamžitě 
informovali policisty,“ přiblížil komisař Petr Krčál. 

Ke krádežím ve sklepních kójích nedochází jen v 
noci, jako je typické pro vloupání do jiných objek-
tů, ale prakticky kdykoli. Není nijak neobvyklé, že 
pachatelé vniknou do domů s cílem vloupat se do 
sklepní kóje i během dne. Jednoduše zazvoní na 
zvonek u vchodu a čekají, až je někdo do domu 
pustí nebo vejdou dovnitř s příchozím obyvatelem. 
Je proto důležité se na takové situace zaměřit a neu-
možňovat pachatelům snadný přístup do domů.

Mezi případy, ve kterých se podařilo v minulos-
ti pachatele dopadnout, byla také krádež jízdního 
kola v domě, kde si jeden z obyvatelů všiml dvou 
podezřelých osob, které nesly kolo. Navíc měl po-
cit, že se jedná o kolo patřící dalšímu z obyvatelů 
domu. Svědek přivolal policisty a uzamkl vstupní 
dveře. Pachatele pak policisté v domě zadrželi a 
jízdní kolo se vrátilo zpět jeho majiteli.

„Dále je důležité, aby v případě, že majitel zjistí 
vloupání do sklepní kóje, okamžitě přivolal policisty 
a nevstupoval do míst, kde se pachatel pohyboval, a 
tím neničil stopy, které po sobě mohl zanechat,“ zdů-
raznil npor. Petr Krčál. 

Jak dále dodal, proti pachatelům se dá také brá-
nit důsledným zamykáním vstupních i všech dal-
ších dveří. Nestačí dveře, které jsou opatřeny tzv. 
koulí, pouze zabouchnout. Takto zajištěné dveře 
nejsou jako ochrana před pachateli dostatečné.

Pokud tato doporučení přijmou všichni obyva-
telé domu a důsledně je budou dodržovat, výraz-
ně tím zvýší svoji ochranu před rizikem vloupání 
do sklepních kójí, bytů i všech ostatních krádeží v 
domě. por. Bc. Jana Kroutilová, 

 komisař

Počet vloupání do sklepů se zvýšil

V polovině března začaly práce u 
Mariánského (morového) sloupu 
na jihlavském Masarykově náměs-
tí. Při restaurování památky v roce 
2009 restaurátoři zjistili, že kořeny 
okolních stromů prorůstají do pod-
loží památky a narušují cihlovou 
vyzdívku soklu. 

„Problém se objevuje i u schodiště, 
které kořeny zvedají a voda zatéká 
do vyzdívky soklu,“ popsal Ondřej 
Stránský z odboru správy realit jih-
lavského magistrátu. Odbor proto 
zadal úpravy na soklu morového 
sloupu. 

Bude se rozebírat kamenná dlaž-
ba, odtěží se podloží do hloubky asi 
60 cm, odborníci zkontrolují koře-
ny stromů, následně se výkop opatří 
protikořenovou fólií, jáma se zasy-
pe štěrkem a položí se dlažba. Práce 
bude trvat dva až tři týdny, přepo-
kládaná cena je 35 tisíc korun. „Na 
uvedené práce máme vydáno souhlas-

né závazné stanovisko stání památko-
vé péče,“ ujistil Ondřej Stránský. 

V roce 2009 byl u stromů kolem 
Mariánského sloupu zřejmě vůbec 
poprvé v České republice použit tak 
zvaný pneumatický rýč, který ulevil 
kořenům pod udusaným povrchem. 
V roce 2009 také radnice nechala 
sloup zrestaurovat, při té příležitos-
ti restaurátoři zjistili prorůstání ko-
řenů stromů do podkladu památky.

Mariánský (morový) sloup byl 
postaven na náměstí v roce 1690 
jako poděkování za ochranu před 
morovou epidemií.  Na vrcholu je 
umístěna kopie sochy Immaculaty, 
jejíž originál je v historické budově 
radnice. Na nárožích podstavce jsou 
sochy sv. Františka Xaverského, sv. 
Josefa, sv. Šebestiána a sv. Jakuba. V 
blízkosti sloupu je umístěna pamět-
ní deska Evžena Plocka, který se v 
roce 1969 nedaleko odtud upálil na 
protest proti sovětské okupaci. -lm-

Pod morový sloup prorůstají kořeny

KOŘENY stromů kolem morového sloupu narušily podloží, a tak je nutná opra-
va. Foto: archiv MMJ

Nejstarší obyvatel Jihlavy, pan 
Josef Miksa, slavil 101. naroze-
niny. K významnému jubileu mu 
přišli blahopřát náměstek primá-
tora František Zelníček a radní a 
předsedkyně Komise Rady měs-
ta Jihlavy pro občanské záležitos-
ti Renata Fehérová. Návštěva z 
radnice přinesla oslavenci dárko-
vý koš, květiny a pamětní list.

„Je to jednoduché, chovali jsme 
králíky,“ prozradil svůj recept na 
dlouhověkost jubilant, který je 
ale v dobré kondici i díky své ve-
selé povaze. Věnoval se hudbě, 
zpíval, hrál na harmoniku, klari-
net a trubku, sbíral známky a ry-
bařil. 

Josef Miksa se narodil 3. března 
1911 v Kamenici u Humpolce, 
pracoval na stavbě silnic, po ne-
moci pracoval jako vrátný. -lm-

Blahopřání ke 101. narozeninám

NEJSTARŠÍMU obyvateli Jihlavy Josefu Miksovi blahopřeje náměstek primátora 
František Zelníček. Foto: archiv MMJ

Kdo je z Jihlavy a potřebuje kom-
post, může si ušetřit výdaje - dosta-
ne jej zdarma. Stačí mít uhrazené 
poplatky za svoz komunálního od-
padu za rok 2011. Každý Jihlavák 
si pak může vyzvednout asi 15 kg 
kompostu (jeden pytel).

Důležité je mít doklad o zapla-
cení - ústřižek složenky. Pokud už 
ho nemáte, nebo jste platili ban-
kovním převodem, můžete si na 
ekonomickém odboru Magistrátu 
města Jihlavy vyzvednout potvrze-
ní o zaplacení (vchod z Hluboké 
ulice, II. patro, kancelář 105). 

Obsluha sběrného dvora společ-
nosti SMJ na Havlíčkově ulici vám 
pak vydá patřičné množství kom-
postu, který je balený v pytlích po 
asi 15 kilogramech. Akce bude tr-
vat po celý měsíc duben. -lm-

Jihlaváci dostanou 
kompost zdarma



STRANA     16 Aktuality NJR - DUBEN  2012

Den Země
Přijďte s námi oslavit

čtvrtek 19. dubna 2012

čtvrtek 19. dubna 2012

Masarykovo náměstí
Dům dětí a mládeže 9.00–16.00
- ukázky z činnosti přírodovědného zájmového útvaru 

– ukázky chovaných zvířat V DDM – fretka, hlodavci, za-
krslý králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti z jejich 
života a chovu

EKO–KOM a.s. 9.00–16.00
      informace o třídění odpadu

Ekoinfocentrum 9.00–16.00
- ukázky kompostovacích systémů pro domácnosti i školy
- děti si budou moci prohlédnout mikroorganismy kompos-

tu lupou, učitelé se mohou seznámit s nabídkou výuko-
vého programu pro školy Bioodpady a kompostování

- pro veřejnost bude k dispozici poradna a informační ma-
teriály o úsporném hospodaření v domácnosti i ve fi r-
mě, k znečištění životního prostředí toxickými látkami,   
ochraně a významu pralesů, ale také informace k ochra-
ně klimatu související se snížením emisí a využíváním 
obnovitelných zdrojů

Chaloupky o.p.s. 9.00–16.00
- výroba listů z papíru (různé druhy stromů) na napsání 

vzkazu nebo přání pro Zemi
- aktivita na původní rozložení kontinentů – Pangea. (děti 

si budou moci vyzkoušet znalost rozložení kontinentů, 
vystřižené kontinenty se budou snažit správně umístit)

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 9.00–16.00
- výstava techniky – svozový vůz, kontejnerové auto
- ukázkové hnízdo na separovaný odpad
- vzorky zpětně odebíraných zařízení
- vzorky nebezpečných odpadů
- názorná ukázka dalšího článku řetězu zpracovávání se-

parovaného odpadu
- informační stánek o poskytovaných službách

Společnost Bosch Diesel 9.00–16.00
- mobilní Žabí dům představí interní kampaň GoGreen, 

která se zabývá snižováním CO2 ve fi rmě Bosch: ukázky 
úspěšných projektů, díky kterým jihlavský závod snižuje 
spotřebu energií a tím zároveň snižuje emise nebezpeč-
ného CO2

- vyzkoušejte si se žábou, kolik jste schopni vyrobit ener-
gie a zjistěte, kolik peněz můžete ušetřit vhodným osvět-
lením

Společnost pro Fair Trade 9.00–16.00
- informační a prodejní stánek s Fair Trade produkty

Statutární město Jihlava 9.00–16.00
- Třídím, třídíš, třídíme a co zbude, spálíme? 
 interaktivní hra o odpadech pro základní a střední 
 školy a širokou veřejnost
 sběr hliníku pro každého, kdo ho třídí a neví, 
 kam s ním
 informační materiály a letáky 

ZOO Jihlava 9.00–16.00
- informační stánek
- ukázka zvířat (želva nebo ježek)
- soutěžní kviz, poznávání přírodnin

Foyer jihlavské radnice
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme 
výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: 
„Nejkrásnější strom“. Výstava bude otevřena u příležitosti 
letošních oslav Dne Země 16. 4. 2012 a potrvá do 30. 4. 
2012.

Muzeum Vysočiny Jihlava,
Masarykovo nám. 57, Jihlava 9.00–17.00
Pracovníci muzea pro Vás připravili zajímavý program 
s ekologickou tématikou ve všech přírodovědných expozicích. 
Více informací o programu naleznete na http://muzeum.ji.cz.

Další akce konané u příležitosti oslav
DNE ZEMĚ 2012

7. dubna 2012
HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody
Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to:
1. kvete topol
2. obydlená ptačí hnízda
3. nosí se pomlázky 
Trasa: Dolní Smrčné–Bransouzský vrch–Panská Lhota (podle počasí 
a stavu terénu varianta přes pole)–Černé lesy–Brtnice. Cestou hle-
dání znaků jara, návštěva několika studánek (otevírání), soutěž pro 
děti, oběd v Radniční restauraci, členitý terén. 
Odjezd: v 7.32 hod. vlakem z Jihlavy z hlavního nádraží do Dolního 
Smrčného, směr Brno
Návrat do Jihlavy autobusem z Brtnice ve 13.55 nebo vlakem z Bran-
souz v 16.02.
Vedou: Lubomír Zeman, Iva Doláková, Jan Pleva
S sebou: turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dalekohled
Bližší informace: Lubomír Zeman, tel.: 721 743 159

17. dubna 2012
OZVĚNY EKOFILMU
V Centru environmentální výchovy PodpoVRCH v Zoo Jihlava od 18 
hodin promítání fi lmu Home. Vstup zdarma.
Bližší informace: www.zoojihlava.cz 

21. dubna 2012
POCHOD U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ
Akci pořádají „Příznivci přiměřeného pohybu a ZŠ Větrný Jeníkov“ 
Trasa: Větrný Jeníkov, Strážník, Kalhov, Vlčina, Temník, rozhraní tří 
krajů, Stráž, Mikulášov, J. Kocián, Lochova studánka, Ignác Czehak, 
studánka Karla Holuba, Velešov, Boží muka 1756, Větrný Jeníkov
Start: 9.00 hod. na větrnojeníkovském rynku
S sebou: špekáčky a kamarády

22. dubna 2012
ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2012 
A CYKLOJÍZDA PO TRASE Č. 26 JIHLAVA–TŘEBÍČ–RAABS
Akce ve spolupráci statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, ROP
Jihovýchod, Vysočina Tourism, Svazku obcí Jihlava–Třebíč–Raabs
a KČT Tesla Jihlava
Sraz: v 9.00 hod. v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě
Start: v 9.30 hod.
Kulturní program a doprovodné akce po celé dopoledne, občerstvení.
Trasa cyklojízdy: Jihlava–Luka nad Jihlavou–Třebíč–Jaroměřice nad
Rokytnou
Bližší informace: Ing. Pavel Šťastný, tel.: 567 167 124, e-mail: pavel.
stastny@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz 

22. dubna 2012
DEN ZEMĚ V JIHLAVSKÉ ZOO
Aktivity zaměřené ke kampani na ochranu Jihovýchodní Asie vyhláše-
né Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA).
9–14 hodin zábavné aktivity ke kampani (ČSOP Volavky), informační
stánek, promítání fi lmů – Ozvěny Ekofi lmu.
Bližší informace: www.zoojihlava.cz 

27. dubna 2012
ZAHÁJENÍ MĚSTSKÉ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 
A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY R02
Cyklojízda a doprovodné akce na Masarykově náměstí. Současně
bude v Jihlavě krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů (pořá-
dá Městská Policie, Besip a Statutární město Jihlava).
Sraz: ve 12.00 hod. v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě
Start: v 15.30 hod. 
Kulturní program a doprovodné akce po celé odpoledne, občerstvení.
Trasa cyklojízdy: Masarykovo náměstí–Vrchlického–S. K. Neumanna–
Romana Havelky–Masarykovo náměstí
Bližší informace: Ing. Pavel Šťastný, tel.: 567 167 124, e-mail: pavel.
stastny@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz 

30. dubna–25. května 2012
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA „SUPERMARKET SVĚT“
Místo: Brána Matky Boží – přednáškový sál, 586 01 Jihlava
Víte, kolik váží vaše oblečení a kolik je potřeba na jeho výrobu vody?
I toto se můžete dozvědět v rámci interaktivní výstavy Supermarket
SVĚT, kterou bude hostit Brána Matky Boží v Jihlavě. Návštěvníci si
mohou také zkusit zaplatit za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sle-
dovat, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí. K prozkoumání zve
rovněž mobil v nadživotní velikosti, který v sobě ukrývá neobvyklá
překvapení.
Bližší informace: Mgr. Lenka Marečková, e-mail: lenka.mareckova@
jihlava-city.cz, tel. 567 167 125
Mgr. Bohuslava Kolmanová, e-mail: bohuslava.kolmanova@jihlava-
city.cz, tel. 567 167 700

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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22. dubna 2012
S příchodem jara se otevřela i nová 

cyklistická sezona. Pojďme si připo-
menout, co přináší a co je nového 
v největším projektu cyklodopravy 
na Vysočině, stezka Jihlava–Třebíč–
Raabs.

Cílem projektu není propojit kon-
cové body nejkratším možným způ-
sobem po silnici, ale provést návštěv-
níka po lesních a polních cestách, 
zklidněných ulicích a po místech, 
která lákají k zastavení. I cesta může 
být cíl, v našem případě by to měla 
být cesta, která umožňuje poznávat 
krásy Vysočiny.

Myšlenka vybudovat cyklostezku 
vedoucí z Jihlavy do partnerského 
města Jemnice Raabs an der Th aya 
vznikla v Třebíči jako reakce na zvy-
šující se poptávku obyvatel a návštěv-
níků regionu po aktivním trávení 
volného času a zdravějším životním 
stylu. Od začátku byl kladen důraz 
na bezpečnost, tedy na to, aby trasa 
vedla pokud možno po lesních a pol-
ních cestách, nikoliv po frekventova-
ných komunikacích. Záměrem bylo 
držet trasu v úseku mezi Jihlavou a 
Třebíčí podél břehu řeky Jihlavy. 

Za podpory programu CBC Phare 
byly zpracovány vyhledávací studie  
a studie proveditelnosti, které prově-
řily reálnost projektu a trasu územně 
defi novaly. Zpracování předrealizač-
ní dokumentace na dosud neprů-
jezdné nebo obtížně průjezdné úse-
ky o celkové délce cca 22 km bylo 
fi nancováno z programu Iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA ČR-
Rakousko, Kraje Vysočina a obcí. 

Předpokládalo se, že cyklostezka 
bude realizována za podpory Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury, 
Strukturálních fondů EU a z rozpoč-
tů obcí na trase. Navrhovaná cca 120 
km dlouhá cyklotrasa byla chápána 
jako vstupní brána do Vysočiny. Její 
vybudování bylo jednoznačně pří-
nosné pro rozvoj cestovního ruchu 
na Vysočině, zdraví obyvatel kraje a 
podnikatelské aktivity. Cílem není 
přepravit cyklisty z jednoho místa na 
druhé po nejkratší cestě, ale naopak 
provést je Vysočinou a ukázat její 
malebnost a kouzlo. Projekt zůstává 
otevřený, mohou na něj navázat další 
trasy a rozvíjet jej vhodné aktivity. 

V roce 2007 byl založen svazek pro 
vybudování cyklostezky do Rakous-
ka. Šestadvacet obcí ležících na trase 
se zapojilo do dobrovolného svazku, 
jehož cílem je vybudování cyklostez-
ky z Jihlavy přes Třebíč až do rakous-
ké obce Raabs an der Th aya. Svazek 
vznikl při jednání zástupců jednotli-
vých obcí na jihlavské radnici. Před-
sedou představenstva svazku se stal 

Sezonu zahájí cyklisté na cyklotrase 
Jihlava-Třebíč-Raabs

JIHLAVANÉ si zvykli na krásné prostředí cyklostezky a často vyjíždějí z Jihlavy 
do Luk. Foto: archiv MMJ

primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.
Obce svazku: Jihlava, Malý Bera-

nov, Kamenice, Bítovčice, Luka nad 
Jihlavou, Velký Beranov, Brtnice 
(a její místní části Přímělkov, Pan-
ská Lhota, Dolní Smrčné), Chlum, 
Bransouze, Červená Lhota, Přibysla-
vice, Petrovice u Třebíče, Mastník, 
Třebíč, Kojetice na Moravě, Horní 
Újezd, Šebkovice, Lesůňky, Blatnice, 
Moravské Budějovice, Lomy, Jemni-
ce, Dešná, Rančířov, Hluboká, Jaro-
měřice nad Rokytnou, Číhalín.

Trasa vede z Jihlavy kolem stejno-
jmenné řeky přes Luka nad Jihlavou 
a Přibyslavice do Třebíče, odtud 
přes Jaroměřice nad Rokytnou, Mo-
ravské Budějovice a Jemnici ke státní 
hranici, což představuje vzdálenost 
cca 127 km. Do rakouského Raabsu 
an der Th aya je to přibližně dalších 
10 km. Celkem tedy 137 km. Trasa 
je většinou vedena v souběhu s že-
lezniční tratí, proto je možné využít 
kdekoliv na trase vlakové spojení.

V rámci I. etapy projektu bylo vy-
bráno celkem 10 neprůjezdných ne-
bo obtížně průjezdných úseků po 
celé trase (celkem cca 20 km), které 
byly vybudovány v parametrech cyk-
lostezek. Součástí akce byla výstavba 
dvou lávek: přes řeku Jihlavu u Při-
byslavic a řeku Želetavku v Jemni-
ci. Realizaci provázela řada nejrůz-
nějších problémů. Kromě vlastních 
zdrojů obcí byla I. etapa projektu 
realizována za fi nanční podpory Ev-
ropské unie ROP NUTS II Jihový-
chod a Státního fondu dopravní in-
frastruktury. Po dokončení I. etapy 
byla trasa průjezdná, a 25. Dubna 
2010 proběhlo její slavnostní otevře-
ní. 

V II. etapě projektu bylo v roce 
2011 vybudováno nebo upraveno 
na 10 místech dalších celkem 18 km 
cyklostezek. Upravovaly se úseky od 
Luk nad Jihlavou po Jemnici na Tře-
bíčsku. 

Vzhledem k nastaveným dotačním 

podmínkám se nepodařilo projekt 
od začátku pojmout komplexně jako 
produkt cestovního ruchu. Svazek 
obcí v roce 2011 sehnal peníze na 
propagaci a značení celé cyklostezky. 
Dokončení kompletního vyznačení 
trasy v terénu je plánováno na jaro 
2012. Také vznikají vlastní webové 
stránky a mapy a vše bude připrave-
no na zahájení cykloturistické sezo-
ny 22. dubna 2012. 

Výstavba cyklostezky je v souladu 
nejen se schválenou Národní strate-
gií rozvoje cyklistické dopravy ČR, 
ale i s  platnými strategickými mate-
riály kraje, měst i mikroregionů.

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

 Zahájení cykloturistické sezony 
2012 a cyklojízda po trase č. 26 Jih-
lava-Třebíč-Raabs

 Sraz: v 9.00 hod. v horní části 
Masarykova náměstí v Jihlavě

 Start cyklojízdy: v 9.30 hod.
 Trasa cyklojízdy: Jihlava (9.30) 

– Luka nad Jihlavou (10.45) – Bran-
souze (11.45) – Přibyslavice (12.30) 
– Třebíč (13.15) – Jaroměřice nad 
Rokytnou (15.15)

 Na jihlavském náměstí bude kul-
turní program a doprovodné akce po 
celé dopoledne, občerstvení.

 Od 15.00 Slavnostní setkání zá-
stupců obcí a rakouských partnerů 
v na zahradě zámku Jaroměřicích 
nad Rokytnou.

 Bližší informace: Ing. Pavel Šťast-
ný, tel.: 567 167 124, e-mail: pavel.
stastny@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz 

 Akce ve spolupráci statutárního 
města Jihlavy, Kraje Vysočina, ROP 
Jihovýchod, Vysočina Tourism, Svaz-
ku obcí Jihlava-Třebíč-Raabs a KČT 
Tesla Jihlava.

Termíny jihlavských jarmarků v 
roce 2012. Termíny jarmarků a trhů, 
které proběhnou v roce 2012 v Jihla-
vě na Masarykově náměstí: 

jarmarky: 20. dubna, 18. května, 8. 
června, 20. července, 17. srpna, 21. 
září, 19. října, 16. listopadu

trhy řemeslné výroby: 7. května, 
14. září. 

Termíny schválila Rada města Jih-
lavy. -lm-
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Začíná svoz bioodpadu a mobilní svoz
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Zápis dětí do Mateřské školy Mo-
zaika Jihlava, Březinova 114, pří-
spěvková organizace (dále jen MŠ 
Mozaika), bude probíhat ve všech   
odloučených pracovištích školy. Zá-
konní zástupci se dostaví s dítětem k 
zápisu na preferované pracoviště ma-
teřské školy v uvedené dny vždy

od 15:00 do 18:00 hod.

Zápis dětí do Mateřské školy a 
Speciálně pedagogického centra 
Jihlava, Demlova 28

(dále jen MŠ a SPC Demlova) bude 

probíhat takto:
23. 4. 2012   od 8:00 do 16:00 hod.
24. 4. 2012   od 8:00 do 14:00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
Mozaika stanovená ředitelkou ško-
ly:

1. Děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky. 

2. Děti podle věku – k celodenní do-
cházce budou přijímány děti v pořadí 
od nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy MŠ Mozaika Jih-
lava; pokud bude podle věku přijímán 

Zápis dětí do mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Jihlava 

je stanoven pro školní rok 2012/2013 na dny

23. a 24. dubna 2012.
sourozenec již přijatého nebo přijíma-
ného dítěte  a umožní to kapacita pra-
coviště, budou umisťováni sourozenci  
spolu do jednoho pracoviště školy.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele

(zvlášť závažné sociální důvody).

Pro pracoviště Mahenova  3 sta-
novil kritéria zřizovatel:

1. Děti zaměstnanců zřizovatele a 
Kraje Vysočina.

Po naplnění tohoto kritéria budou 
další  děti přijímány dle kritérií stano-
vených ředitelkou mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
a SPC Demlova 28  stanovená ředi-
telkou školy:

1. Děti v posledním roce před zahá-

jením povinné školní docházky.
2. Děti se zdravotním postižením 

(na základě posouzení školského po-
radenského zařízení SPC, PPP nebo 
vyjádření praktického lékaře).

3. Děti podle věku – k celodenní do-
cházce budou přijímány děti v pořadí 
od nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele

(zvlášť závažné sociální důvody).

Pro pracoviště Demlova 34a sta-
novil kritéria zřizovatel:

1. Děti zaměstnanců zřizovatele a 
Kraje Vysočina.

Po naplnění tohoto kritéria budou 
další  děti přijímány dle kritérií stano-
vených ředitelkou mateřské školy.

Jihlava dnes otevřela rozšířenou 
a opravenou mateřskou školu Mo-
zaika v Jarní ulici. Původní kapaci-
ta 75 míst se vybudováním nového 
podlaží navýšila o 50 míst. „Rozšíře-
ní kapacity jsme zároveň využili k re-
konstrukci budovy. Je to vhodnější než 
původně uvažované vybudování úplně 
nové školky, takto využíváme stávají-
cího zázemí a zkušenosti personálu,“ 
uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal. V tomto školním roce Jihlava 
nákladem asi 40 milionů korun na-
výšila kapacitu mateřských školek o 
175 míst.

Dvoupodlažní budově tedy při-
bylo další jedno podlaží o dvou tří-
dách, nově je vybudována výdejna 
stravy, sociální zařízení a zázemí pro 
personál. V původní stavbě jsou od-
straněny bariéry, nová je kanaliza-
ce, rozvody vody, požární vodovod, 
přípojky inženýrských sítí.  V pů-
vodních třídách jsou nové podlahy, 
výmalby a částečně nábytek, opra-
vena jsou sociální zařízení a zázemí 
personálu. 

Současně se provedla celková re-

Magistrát města opět připravuje plošnou derati-
zaci, tedy preventivní zásah proti zvyšování počtu 
hlodavců. Během dvou dubnových týdnů budou 
na pozemcích a v objektech města položeny stovky 
návnad k regulaci zejména potkanů. Radnice vyzý-
vá ke spolupráci organizace i veřejnost. Jedině v ce-
lém městě a ve stejném čase provedená deratizace 
může mít požadovaný efekt.

„Pokud se deratizace provede jen v části města, popu-
lace hlodavců se z neošetřených míst velmi rychle rozší-
ří,“ vysvětluje nutnost koordinace Kateřina Kadle-
cová z odboru správy realit jihlavského magistrátu, 
která má akci na starost. Právě na jejím telefonním 
čísle nebo e-mailu je možné se o akci blíže infor-
movat nebo hlásit výskyt hlodavců – telefon: 567 
167 306, e-mail katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 
Magistrát na místě zajistí deratizaci. 

Deratizace bude probíhat od 10. do 23. dubna 
2012 v režii zlínské fi rmy Deratex. K provedení prá-
ce v soukromých objektech a pozemcích je možné 
si zvolit jakoukoliv akreditovanou deratizační fi rmu 

nebo se obrátit na uvedenou fi rmu. Náklady na de-
ratizaci si jednotlivci a fi rmy hradí sami, zásahy na 
pozemcích a objektech města hradí město. Odbor 
správy realit rozešle výzvu k účasti na zásahu na ad-
resy asi čtyř set fi rem ve městě. 

Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace 
potkanů je dlouhodobě pod kontrolou. „V Jihlavě 
velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi rem a měs-
ta, přemnožení hlodavců jsme ještě nezaznamenali. 
Prostřednictvím médií se o našem postupu ví daleko 
za hranicemi regionu, o naše zkušenosti se už zajímalo 
několik měst,“ komentuje dosavadní zkušenosti Ka-
teřina Kadlecová. 

Celoplošná deratizace se provádí v kanalizačních 
sítích, školských zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, prodejnách, stra-
vovacích provozech, obytných domech i na volných 
prostranstvích. Objekty, ve kterých v současné do-
bě není zaznamenán výskyt hlodavců, je nutné také 
ošetřit, protože hlodavci vyhnaní z ošetřených míst 
hledají nová neošetřená teritoria. 

Veřejnost může pomoci nahlášením výskytu hlo-
davců, ale také udržováním pořádku u popelnic a 
kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o snadný a vy-
datný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratizace vyža-
duje od občanů provedení preventivních opatření, 
a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, okna opatřit sí-
těmi,

- trvale znemožnit přístup hlodavců k potravi-
nám,

- uklízet odpadky do uzavíratelných nádob,
- udržovat pořádek, uklízet nepotřebný materiál 

uvnitř i mimo budovy,
- pokud by byl zjištěn v objektu zvýšený výskyt 

hlodavců a nebude provedena speciální ochranná 
deratizace, kterou je povinná ve své provozovně 
podle potřeby zajistit každá fyzická osoba, vystavu-
je se postihu dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. 

Ročně za celoplošný zásah jihlavská radnice za-
platí asi 250 tisíc korun. -lm-

Město opět připravuje deratizace

konstrukce kuchyně s navýšením 
kapacity ze 100 na 150 obědů (nová 
vzduchotechnika, nová technologie 
kuchyně, výměna jídelního výtahu, 
podlahy, lapák tuků apod.) Nová 
jsou také venkovní úniková schodiš-
tě, okna, vchodové a vnitřní dveře, 
vyměněné podlahové krytiny, ob-
klady, dlažby, celý objekt je zatep-
len. Vyřešilo se i zatékání do krytu 
CO pod objektem. Podle počasí se 
ještě budou dokončovat drobnější 
úpravy v okolí stavby.

Za rekonstrukci a rozšíření mate-
řinky v Jarní ulici Jihlava zaplatila 
21.559.045,20 Kč s DPH.

„Otevřením školky v Jarní ulici se 
zvýšila kapacita mateřských škol na 
šestnáct set osm míst, pokrytí potřeb 
města je devadesátiprocentní,“ uve-
dl náměstek primátora pro oblast 
školství Rudolf Chloupek s dodat-
kem, že před týdnem město předalo 
staveniště další mateřské školy a to 
v ulici Resslova, kde vznikne dal-
ších 50 míst, předpokládaný termín 
dokončení je konec listopadu 2012.
 -lm-

Jihlava za rok zvýšila kapacitu školek
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1. 4. v 14.00 – 18.00
DiOD slaví 1. narozeniny
DiOD slaví a zve všechny své pří-

znivce nejen na prohlídku divadla a 
zákulisí. Připravili jsme pro vás pes-
trý program, soutěže o DiODí ceny, 
ale i spoustu zajímavých informací. 

4. 4. v 19.30 
GROTESKA  (De Facto Mimo)
Nonverbální představení na motivy 

němých fi lmů Chaplinovy éry. Di-
vák se setká s postavami uprchlého 
trestance, policisty, tuláka a krásné 
dívky, které otec dohazuje toho „nej-
lepšího“ ženicha. Příběh se neobejde 
bez typických situací pro fi lmové 
grotesky, ale zároveň se v něm obje-
vují i nové prvky, které jsou vlastní 
autorovi, tématu a zpracování.

11. 4. v 19.30 
PÁSLA KONĚ NA BALKÓNĚ 
(Divadlo Feste)
Inscenace se obrací k problemati-

ce romské menšiny. Sci-fi  jako žánr v 
tomto případě poskytuje potřebnou 
svobodu a dostatečný manévrovací 
prostor pro uchopení tak složité lát-
ky jakou romská otázka bezpochy-
by je. Píše se rok 2238. Byla naleze-
na podivná kostra ženy a koně. Kdo 
byla ta žena? A kde se vzal ten kůň? 
Detektiv pátrá. Žena. Kůň. A… Do-
pis…

Tyršova 12

1. 4. v 15.00 
VELIKONOCE NA KOPEČKU 
Zdobení vajíček (přines si své va-

jíčko), pletení pomlázek, prodej 
výrobků, jarní hry a pohádka pro 
děti. Pohádka o Kačence a Raráš-
kovi Pojďte s námi strávit jeden celý 
rok na české vesnici. Hraje Divadlo 
LUDVÍK Praha.

11. 4. v 19.30 
POUTNÍCI a COP 
Koncert.  

15. 4. v 18.00 
NEBĚHEJ MI TADY NAHÁ 
Divadelní komedii v režii M. Junáš-

ka hraje DS Stonařov.

18. 4. v 8.30 a 10.00 
SNĚHURKA  
A SEDM TRPASLÍKŮ
Pohádkové představení pro děti 

MŠ, ZŠ hraje Teátr Víti Marčíka.

25. 4. v 19.00 
LYSISTRA TA 
Divadelní představení v režii M. 

Andělové hrají studenti SŠOS Jihla-
va.

28. 4. v 19.00 
SAHAJ BAND 
Koncert lidové indické hudby (me-

zinárodní formace). Pořádá skupina 
Sahaja joga Jihlava ve Violce.

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
2. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkastic-
ký humor a drama, nás přivádějí na 
„Zeměplochu“, která je placatá a pu-
tuje vesmírem na zádech obrovské 
želvy. Jeho díla jsou parodií na sou-
časný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii 
Mackbeth, s jehož postavami se v 
díle setkáváme. V této nepředstavi-
telné a neodolatelné komedii se však 
do královské politiky Zeměplochy 
zamíchají tři hodné čarodějky, které 
chtějí, aby na trůn usedl ten správný 
král… 

A /5/

3. 4. v 10.00 
T. Pratchett  - S. Briggs: 
SOUDNÉ SESTRY 
zadáno

4. 4. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show. 

D /4/

5. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
L /4/

10. 4. v 17.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
M /5/

11. 4. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
KV/4/

12. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
T /4/

13. 4. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-
vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých. 

mimo předpl.

14. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
G /5/

17. 4. v 17.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
Š /5/

18. 4. v 18.00 
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT ZUŠ
mimo předpl.

19. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
U /5/

20. 4. v 17.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
mimo předpl.

21. 4. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
Je velmi pravděpodobné, že kdy-

by nebylo W. A. Mozarta, asi by jen 
málokdo dnes znal Salieriho. Kolik 
je na vztahu těchto dvou protiklad-
ných charakterů historické pravdy, 
není důležité. Důležité je, že autor 
vytvořil geniální konstrukci střetu 
mezi božským talentem a upachtě-
nou uměleckou ctižádostivostí a ka-
riérismem, konfrontaci génia s prů-
měrností. 

B /4/

24. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
J /5/

25. 4. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky.  

mimo předpl.

26. 4. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
F /5/

27. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
R /5/

28. 4. v 10.00 
L. Carroll:  
ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem… 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama 
a žijí tam bytosti, které se občas ob-
jeví v našich snech. Kam taky jinam 
by mizely. Mají tam sice jiná pravidla 
i čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.

30. 4. v 10.00 
L. Carroll:  
ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM 
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
16. 4. v 9.00 a v 10.30 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím do-
statek radosti a potěšení dětem i do-
spělým.                  

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, 

Komenského 22
3. 4. v 19.00 
Lenka Lagronová: ANTILOPA
Divadelní hra. Hraje soubor SÍTO 

v režii Petra Soumara. 

20. 4. ve 20.00
ŠVÉDSKÝ STŮL
Divadelní hra - tragédie o třech 

chodech od Davida Drábka. Hraje 
soubor NUM pod režijním vedením 
Zdeňka Stejskala. Inscenace získa-
la již řadu ocenění na přehlídce stu-
dentského divadla JID Jihlava. 

28. 4. v 19.00 
Čtení jednoaktovky 

Václava Havla VERNISÁŽ 
Číst budou herci HDJ Lenka 

Schreiberová, Stanislav Gerstner a 
Petr Soumar. Hrát bude jazz-rocko-
vý band Petra Tyráčka. 

5. 4. v 17.00 
BÁJEČNÁ KODAŇ 
Cestopisná přednáška Tomáše Čer-

nohouse s promítáním. 

25. 4. v 18.00 
RA DŮZA  
Hudební pořad Jiřího Černého.

27. 4. v 16.00 
STŘÍBRNÉ LISTOVÁNÍ 
Podvečer s českou básní aneb malé 

Stříbrné listování – zvou přátelé čes-
ké poezie.

20. 4. – 17. 6.  
ARCHEOLOGIE – HISTORIE
– PERIFERIE
Kolonizace Českomoravské vrcho-

viny do poloviny 13. století z pohle-
du archeologie a historie. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

24. 4. – 27. 5.  
STŘÍPKY ZE SKA UTSKÉHO 
TÁBORA  2011
Výstava fotografi í představující čin-

nost jihlavské skautské organizace.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

24. 4. – 25. 5.  
VÝSTAVA - 100 LET ČESKÉHO 
SKA UTINGU 
Vernisáž 24. 4. v 17 hodin.
Městská knihovna, Hluboká 1

30. 4. – 25. 5.  
Interaktivní výstava 
„SUPERMARKET SVĚT“
Na pěti stanovištích s interaktiv-

ními předměty a panely mohou ná-
vštěvníci zvážit své oblečení, roze-
berou mobil v nadživotní velikosti, 
zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaov-
níku a sledují, kde se peníze po cestě 
k němu ztrácejí.

Pořadatel: Zdravé město Jihlava a 
Odbor životního prostředí.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1



STRANA     30 Kultura NJR - DUBEN  2012

speciál 
– ANIMACE V KINĚ DUKLA

duben až červen, každé úterý a stře-
da, to nejlepší z animovaných fi lmů

úterý 10. a středa 11. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
KORA LÍNA A SVĚT 
ZA TAJNÝMI DVEŘMI
USA 2009, animované fantasy, ti-

tulky, cca 101 min.
Dobrodružství, které slovy nepopí-

šete.
Hrají hlasy: Dakota Fanning, Teri 

Hatcher, Ian McShane ad.
Režie: Henry Selick ad.
Přístupný / Vstupné 75 Kč

úterý 17. a středa 18. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
TRIO Z BELLEVILLE
FR/Belgie/Kanada 2003, animo-

vaná komedie, titulky, cca 80 min.
Šampión je osamělý chlapec, které-

ho adoptovala jeho babička, madam 
Souza.

Hrají hlasy: Michéle Caucheteux, 
Michel Robin, Jean-Claude Donda 
ad.

Režie: Sylvain Chomet
Přístupný / Vstupné 70 Kč

Jana Masaryka 20

5. 4. v 17.00 
PODSTATA ZDRA VÍ 
A NEMOCI – PhDr. Jiří Hřebíček, 
Irena Krásná
Příčiny nemocí, příčiny stárnutí 

buněk, stáří není přirozeným stavem 
organismu, jak můžeme ovlivnit své 
zdraví a mládí, využití archebakterií 
a jejich přínos pro náš organismus. 

U Větrníku 13

6. 4. v 19.00 
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
s Mgr. Lucií Polákovou 

9. 4. v 17.00 
PODVEČER 
S AUTOMATICKOU KRESBOU 
– arteterapeutka Mgr. Lucie Polá-

ková 11. 4. v 17.30 
ALOE – bylina nesmrtelnosti, kte-

rou používala již Kleopatra – Ing. 
Zdeněk Kyncl

12. 4. v 16.30 
PŘEDNÁŠKA  Květy Franclové  

15. 4. v 9.30 
VNITŘNÍ ÚSMĚV - prožitkový 
seminář Květy Franclové  

16. 4. v 17.00 
LABUŽNICKÝ PŮST 
– Ing. Miroslav Hadaš 

18. 4. v 17.00 
ÚVOD DO ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY 
– Štěpánka Čermáková 

19. 4. v 18.00 
INTUITIVNÍ TANEC 
- Mgr. Lucie Poláková  

20. 4. v 17.00 
Podvečerní seminář 
ETIKOTERA PIE aneb jaká je 
vnitřní příčina nemocí 
– volné pokračování 
– Mgr. Lucie Poláková

21. 4. v 15.00 
POMOZME SI BYLINKA MI 
– Ludmila Horáková 

26. 4. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ meditace 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek 

28. 4. ve 13.00 
PSYCHOLOGIE BAREV 
- arteterapeutka 
Mgr. Lucie Poláková 

4. 4. v 15.00 –17.00 
VELIKONOCE V DOMEČKU
Velikonoční tradice, pletení pomlá-

zek, malování vajíček, velikonoční 
dekorace. Od 15 do 17 hodin na Br-
něnská 29, JI. S sebou: vyfouklé va-
jíčko, krabičku. Příspěvek na materi-
ál 40 Kč.

5. 4. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Od 9.00 v tělocvičně DDM JI, Br-

něnská 29, systém 2+1, možno vlast-
ní výstroj a výzbroj, startovné 30 Kč 
na osobu, nutno se přihlásit do 3. 4. 
na rychetsky@ddm.ji.cz

Brněnská 29

Pondělí: Batolátka, Dílničky 
Úterý: Klub dětí, Keramika 
Středa: Klub dětí, Katecheze 
pro nejmenší 
Čtvrtek: Klub dětí, Muzicírování 
Pátek: Cvičení s dětmi 

Chlumova 3

8. 4. v 16.00 a 19.30 
JEŽÍŠ
Muzikál JEŽÍŠ pro vás připravilo 

na období velikonočních svátků Jih-
lavské Hudební Divadlo. Uskuteční 
se dvě představení se začátky v 16.00 
a 19.30 hodin. 

10. 4. v 19.00 
JAN KRA US a ROMAN 
VOJTEK hosté pořadu 
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
V pořadu Václava Daniela Kosíka. 

Pořad plný zajímavého vyprávění, 
písniček, pohody a dobré nálady. Na 

Tolstého 2

závěr dostanou diváci šanci se zeptat 
obou aktérů na to, co je nejvíce zají-
má a co by rádi věděli. Přijďte se po-
bavit a zasmát. 

17. 4. v 19.00 
TOMÁŠ KLUS - DIVADELNÍ 
TÚRA  2012 k novému albu 
RA CEK
Koncert Tomáše Kluse s kytaristou 

Jiřím Kučerovským. Vyprodáno! 

19. 4. v 19.00 
Richard Alfi eri: 
ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH
Světově proslulý hit opět na čes-

kém jevišti. Madame Lily Harrison 
si najme Michaela Minett iho, aby ji 
naučil swing, tango, valčík, foxtrot, 
ča-ču a moderní tanec. Hrají a tančí 
Chantal Poullain a Pavel Kříž. 

22. 4. v 19.00 
Richard Heuberger: 
PLES V OPEŘE
Opereta v nastudování Moravské-

ho divadla Olomouc.

27. 4. ve 20.00
KOMICI s.r.o.
Stand up comedy show. Ti nejlep-

ší z pořadu Na stojáka! V Jihlavě se 
vám představí Miloš Knor, Ruda z 
Ostravy, Petr Vydra a Jakub Žáček. 

21. 4. ve 20.00
FENOMÉN RYTMUSVIP STA-

GE: DJ TOMOL, DJ ALL PORN, 
DJ KA RIKA ZE.DIAKRITIKA , MA-
AT, DJ FLUX.HIPHOP-FUNK-R-
nB! Přesunuto z 23. 3.

Žižkova 15

7. 4. v 10.00 
BÁJEČNÉ VELIKONOCE... 
na co by se nemělo nejen o Veliko-

nocích zapomínat                        

14. 4. v 10.00 
POHÁDKY NARUBY
Pohádky tak, jak je neznáte.

21. 4. v 10.00 
BAVÍME SE S JEŽKEM
Zábavná show nejen pro děti.

28. 4. v 10.00 
ČARODĚJNICE
Rej čarodějných a pohádkových 

bytostí (masky s sebou).

Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava – Horní Kosov 

7. 4. v 10.00 
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Pořad písniček, soutěží a veliko-

nočních zvyků.

21. 4. v 10.00 
KA ŠPÁREK V PEKLE
Pohádka Divadla Kašpárkův svět – 

Opava.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

Tyršova 12

14. 4. v 19.30 
ZEPPO (DiOD & T.E.J.P.)
Divadelní fantazie, která vypráví 

pohybem, tancem, akrobacií a stíno-
hrou o cestě jednoho komedianta za 
svým osudem. Zeppo je komediant, 
který chodí po světě s kufrem plným 
loutek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději “. A hlav-
ně o tom, že Dobro - jako zázrakem- 
nakonec vždy přemůže to zlé. 

15. 4. v 16.00 
V PEŘINÁCH NAD JIHLAVOU 
(Microscop op)
Pohádkový příběh o uspávacích 

skřítcích, velikém přátelství, třeštění 
a naději odehrávající se na vysněné 
posteli. Příběh, bez kterého už nebu-
dete chtít usnout! Protože: Možná, 
až si vzpomenem na sny, najdeme v 
hádankách schované kapsy. V těch 
kapsách zvetšelé, tajemství nesmělé, 
jež znají teď zatím, jen děti a andělé.

18. 4. v 19.30 
DIAS DE LAS NOCHES 
(Teatr Novogo Fronta)
„...směs tance, vyprávění a abstrak-

ce, svátek cirkusových dovedností, 
burleska, kabaret a jedno z nejlepších 
použití butoh, které jsem v posled-
ních letech viděla. Je karnevalová, te-
atrální a děsivě nalíčená, útočí na lid-
ské smysly s opravdovým požitkem. 
Očaruje vás, znepokojí, bude si s vámi 
hrát, donutí vás zobat jí z ruky...“ 

20. 4. v 18.00 
ZPĚVÁČEK 2012
Koncert vítězů krajského kola ce-

lostátní soutěže dětí a mládeže ve 
zpěvu lidových písní. Krajské kolo 
soutěže pořádá každoročně Horácké 
folklorní sdružení, za podpory Kraje 
Vysočina. V programu se představí 
nejlepší mladí zpěváčci lidových pís-
ní z Vysočiny. Spoluúčinkuje soubor 
Pramínek Jihlava a zpěvačky soubo-
ru Vysočan Jihlava.

21. 4. ve 20.00
ROMANIKA  A KUZMICH 
ORCHESTRA 
Romanika se žánrově přibližuje 

šansonům, zvučný a emotivní hlas 
Iky Kraicové a její nespoutaný projev 
zaujme jistou podobností s Radůzou 
či Hanou Hegerovou. Druhý duet se 
pak pouští více do elektronické sfé-
ry, kde se prolíná akustická kytara s 
vrstvením vokálů a ostřejší bigbíto-
vou polohou.

22. 4. v 16.00 
KÁJA V CIRKUSE 
(De Facto Mimo)
Kdo má angínu, nemůže do cir-

kusu! Což samozřejmě neznamená, 
že neuvidí mnohem podivuhodněj-
ší věci. Kdo má pořádnou horečku, 
může najít cirkus třeba pod postelí. 
Léčivá pohádka plná atrakcí a písni-
ček. Možná přijede i sanitka!

25. 4. ve 20.00 
URBAN TRIO FEAT. 
MarkeeUrban trio se zaměřuje vý-

hradně na jazzovou hudbu a jeho 
doménou jsou vlastní kompozice, 
originálně zaranžované jazzové stan-
dardy i populární písně. Pro DiOD 
chystají atmosféru období rozmachu 
jazzových klubů v éře třicátých let. 

Se stálou sestavou vystoupí jako host 
Markee, která vystupovala s basky-
taristou Urban tria, jihlavským ro-
dákem Kubou Antlem, s projektem 
Čerstvej Wzduch. 

30. 4. ve 21.00 
PŮLNOC
Skupina Půlnoc, jedna z odnoží le-

gendárních Plastic People of the Uni-
verse, obnovila po letech svoji činnost 
koncertem k 10. výročí úmrtí Mejly 
Hlavsy v roce  2011, letos však ohla-
šuje poslední turné a rozhoduje se s 
činností skončit. Máte tedy jednu z 
posledních možností přijít si poslech-
nout skutečný underground. 
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úterý 24. a středa 25. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
STRA CH(Y) ZE TMY
FR 2007, animovaný, titulky, cca 85 

min.
Pavoučí nohy kloužou po nahé po-

kožce… Nevysvětlitelné noční zvuky 
v tmavé ložnici…Obrovský prázdný 
dům, kde cítíte něčí přítomnost…

Šest ze současných nejlepších fran-
couzských výtvarníků a animátorů 
vdechlo život svým nočním můrám, 
které vypodobňují v ostrém kontrastu 
černé a bílé.

Režie: Blutch, Charles Burns, Ma-
rie Caillou, Pierre di Sciullo, Lorenzo 
Matt ott i, Richard McGuire ad.

Přístupný od 12 let / Vstupné 60 Kč

čtvrtek 29. března 
až neděle 1. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 107 

min.
Když vám hoří půda pod nohama, 

není nad rodinný výlet.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, 

Martin Finger ad.
Scénář a režie: Robert Sedláček
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

čtvrtek 29. března 
až neděle 1. dubna 
/ 20.00 / kinosál Reform
POUPATA
ČR 2011, sociální drama, cca 94 min.
Tak trochu jiný vánoční příběh.
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata 

Pikus, Marika Šoposká ad.
Scénář a režie: Zdeněk Jiráský
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

sobota 31. března 
a neděle 1. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
BENJAMINA BUTT ONA
USA 2008, romantické drama, titul-

ky, cca 166 min.
Film vychází z povídky F. Scott a 

Fitzgeralda. Vypráví o Benjaminu But-
tonovi, který svůj život prožívá v opač-
ném směru od stáří k mládí.

Hrají: Brad Pitt , Cate Blanchett , Til-
da Swinton ad.

Režie: David Fincher
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

pondělí 2. až středa 4. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
MERUŇKOVÝ OSTROV
Slovensko 2011, romantické drama, 

cca 102 min.
Kolik mužů může skutečně milovat 

jedna žena?
Hrají: Szidi Tobias, Att ila Mokos, 

Peter Nadasdi ad.
Režie: Peter Bebjak
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč

pondělí 2. dubna 
/ 20.00 / kinosál Edison
úterý 3. a středa 4. dubna 
/ 20.00 / kinosál Reform
KONEČNÁ UPROSTŘED 
CESTY
Německo 2011, drama, titulky, cca 

110 min.
Dojemný fi lm, který se vám navždy 

vryje do paměti.
Hrají: Milan Peschel, Steffi   Kühnert, 

Talisa Lilli Lemke ad.
Scénář a režie: Andreas Dresen
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

OZVĚNY (ŘEV) ČESKÉHO LVA
úterý 3. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
POUPATA
ČR 2011, sociální drama, cca 94 

min.
Tak trochu jiný vánoční příběh.
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata 

Pikus, Marika Šoposká ad.
Scénář a režie: Zdeněk Jiráský
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

středa 4. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
PERFECT DAYS – I ŽENY 
MAJÍ SVÉ DNY
ČR 2011, širokoúhlá komedie, cca 

110 min.
„Nechápu, jak mi za rok může být 

pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, 
čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální 
otázku hlavní hrdinky přetavila reži-
sérka Alice Nellis v originální komedii, 
jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, 
Ondřej Sokol ad.

Scénář a režie: Alice Nellis
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

čtvrtek 5. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, komedie, cca 115 min.
Může být nevěra základem šťastné-

ho manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská 
má mít pocit, že o chlapa musí bojo-
vat, musí se snažit, aby si ho udržela. A 
hlavně, ženská se nesmí nudit…!!!“

Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, 
Simona Stašová ad.

Scénář a režie: Jiří Vejdělek
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč

pátek 6. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
NEVINNOST
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 102 

min.
Lásky se nikdy nezbavíš.
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislero-

vá, Luděk Munzar, Hynek Čermák ad.
Režie: Jan Hřebejk
Přístupný / Vstupné 75 Kč

sobota 7. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 

cca 87 min.
Dlouho očekávaná adaptace kultov-

ního komiksu Jaroslava Rudiše a Jaro-
míra 99.

Hrají: Miroslav Krobot, Karel Ro-
den, Tereza Voříšková a další.

Režie: Tomáš Lešák
Přístupný / Vstupné 70 Kč

neděle 8. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison 
LIDICE
ČR/Polsko 2011, drama/válečný/

historický, cca 126 min.
Příběh Lidic, je příběhem obyčej-

ných lidí, kteří se absurdní shodou ná-
hod připletli do cesty dějinám.

Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, 
Roman Luknár ad.

Režie: Petr Nikolaev
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

čtvrtek 5. až neděle 8. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
VYMĚŘENÝ ČAS
USA 2011, širokoúhlý sci-fi  thriller, 

titulky, cca 109 min.

Žij navěky. Nebo to aspoň zkus.
Hrají: Justin Timberlake, Amanda 

Seyfried, Olivia Wilde ad.
Scénář a režie: Andrew Niccol
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč

čtvrtek 5. až neděle 8. dubna 
/ 20.00 / kinosál Reform
pondělí 9. dubna 
/ 20.00 / kinosál Edison
úterý 10. a středa 11. dubna 
/ 20.00 / kinosál Reform
NEPŘÍTEL POD OCHRA NOU
USA 2012, thriller, titulky, cca 114 

min.
Exotické Kapské Město se stane dě-

jištěm neobvyklého dramatu. Aktéři? 
Jeden z nejhledanějších zločinců na 
zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných 
služeb, který se ho zoufale snaží udržet 
naživu.

Hrají: Denzel Washington, Ryan 
Reynolds, Brendan Gleeson ad.

Režie: Daniel Espinosa
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 Kč

pondělí 9. až středa 11. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
MUSÍME SI PROMLUVIT 
O KEVINOVI
VB/USA 2011, drama/thriller, titul-

ky, cca 112 min.
Co prožívá matka, jejíž syn zastřelil 

sedm spolužáků a třídní učitelku?
Hrají: Tilda Swintonová, Ezra Mil-

ler, John C. Reilly ad.
Režie: Lynne Ramsayová
Přístupný od 12 let / Vstupné 70 Kč

úterý 10. a středa 11. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
KORA LÍNA A SVĚT 
ZA TAJNÝMI DVEŘMI
speciál – ANIMACE V KINĚ 
DUKLA
Přístupný / Vstupné 75 Kč

čtvrtek 12. až neděle 15. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
ČR/Slovinsko 2012, drama, cca 65 

min.
Intimní aktuální příběh syrově a au-

tenticky nahlíží na současné partner-
ské vztahy, přičemž nekompromisně 
odkrývá jejich prázdnotu.

Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, Na-
tálie Řehořová ad.

Režie: Olmo Omerzu
Přístupný od 15 let / Vstupné 70 Kč

čtvrtek 12. až neděle 15. dubna 
/ 20.00 / kinosál Reform
TOHLE JE VÁLKA !
USA 2012, akční komedie, titulky, 

cca 96 min.
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou 

dívku udělat třetí světovou válku.
Hrají: Tom Hardy, Chris Pine, Reese 

Witherspoon ad.
Režie: McG
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč 

sobota 14. a neděle 15. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
LE HAVRE
Finsko/Fr/Něm 2011, tragikome-

die, titulky, cca 93 min.
Kultovní fi nský režisér Aki Kauris-

mäki natočil svým typickým stylem 

snímek plný optimismu a jemného 
humoru.

Hrají: André Wilms, Kati Outinen, 
Blondin Miguel, Laika ad.

Scénář a režie: Aki Kaurismäki
Přístupný / Vstupné 70 Kč

pondělí 16. dubna 
až středa 18. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
ČERVENÉ STŘEVÍČKY
VB 1948, melodrama, titulky, cca 

135 min.
Nově restaurovaný, ve svém žánru 

nepřekonaný fi lm z baletního prostře-
dí o zhoubné rivalitě „umění versus 
život“.

Hrají: Adolf Wohlbrück, Moira She-
arerová, Marius Goring ad.

Scénář a režie: Michael Powell, Eme-
ric Pressburger

Přístupný / Vstupné 70 Kč

pondělí 16. dubna 
/ 20.00 / kinosál Edison
úterý 17. a středa 18. dubna 
/ 20.00 / kinosál Reform
ČERNÁ VENUŠE
FR 2010, historické drama, titulky, 

cca 159 min.
Služka Saartjie opouští rodnou Jižní 

Afriku a pod příslibem bohatství vy-
dala společně se svým pánem Caeza-
rem do Evropy. Nejdříve je vystavena 
v dřevěné kleci coby skutečná „hoten-
tótská Venuše“.

Hrají: Yahima Torrés, Andre Jacobs, 
Olivier Gourmet ad.

Režie: Abdellatif Kechiche 
Přístupný od 15 let / Vstupné 55 Kč

úterý 17. a středa 18. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
TRIO Z BELLEVILLE
speciál – ANIMACE V KINĚ 
DUKLA
Přístupný / Vstupné 70 Kč

čtvrtek 19. až neděle 22. dubna 
/ 17.00 / kinosál Edison
PERFECT DAYS – I ŽENY 
MAJÍ SVÉ DNY
ČR 2011, širokoúhlá komedie, cca 

110 min.
„Nechápu, jak mi za rok může být 

pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, 
čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální 
otázku hlavní hrdinky přetavila reži-
sérka Alice Nellis v originální komedii, 
jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, 
Ondřej Sokol ad.

Scénář a režie: Alice Nellis
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč

čtvrtek 19. dubna 
/ 17.30 / kinosál Reform
pátek 20. až neděle 22. dubna 
/ 19.30 / kinosál Edison
MÁME PAPEŽE!
Itálie/Fr 2011, komedie, titulky, cca 

104 min.
Papež potřebuje psychiatra.
Hrají: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, 

Nanni Morett i ad.
Scénář a režie: Nanni Morett i
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč
Změna programu vyhrazena, re-

dakčně kráceno.
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