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(Dokončení ze str. 1)
Akce se koná pod záštitou pri-

mátora pana Jaroslava Vymazala a 
předsedkyně PS ČR paní Miroslavy 
Němcové. Uskuteční se zdobení vá-
nočních stromečků dle zvyklostí – 5 
žen, zajímavých to osobností jihlav-
ského života. Stromečky poté budou 
k vidění ve vestibulu radnice až do 
29. prosince, stejně jako výstava pra-
cí dětí jihlavských MŠ a ZŠ. Otevře-
no dle provozní doby radnice.

Mluvil jste také o koncertech…
Ve stejný den u příležitosti této 

události vystoupí od 18 hodin Can-
cioneta Praga,  dívčí pěvecký sbor, 
jehož jádro tvoří bývalé zpěvačky 
sboru Bambini di Praga. 

Milým a příjemným překvapením 
bude vánoční koncert žáků a učite-
lů Základní umělecké školy Jihlava 
„Kouzlo Vánoc“, na kterém se veřej-
nosti představí sólisté a soubory ško-
ly. Koncert se koná 5. prosince od 18 
hodin. 

Na jaké akce se těšíte vy?
I následující koncerty  slibují pěkný 

kulturní zážitek.
Koncert dne 10. 12. s názvem Vá-

noční melodie dětem je věnovaný 
dětem ZŠ speciální a Praktické školy 
Jihlava. V programu zazní skladby s 
vánoční tématikou a koledy.

Zajímavý bude určitě koncert 12. 
12. PUERI CONCINITE … kluci 
zpívají…… mužské vokální skupiny 
Many-Men, která představí hudbu 
z různých staletí a kontinentů, na-
psanou starými mistry i soudobými 
autory. Vokální tvorba s vánoční té-
matikou, lidové písně ve vlastním 
aranžmá. Je toho hodně, co bych si 
nechtěl nechat ujít. 

 
A další akce? 
Samozřejmě proběhnou i akce pořá-

dané jinými pořadateli, více informací 
lze získat z tiskovin, které jsou speciál-
ně vydány za tímto účelem. -lm-

Koukal: Je na co...

Připomínkování souboru změn č. 8 
územního plánu Jihlavy

Od 15. listopadu do 17. prosince 2012 probíhá 
připomínkování souboru změn územního plánu 
Jihlavy. Veškeré informace jsou opět dostupné na 
htt p://pup.jihlava.cz.

Připravili jsme pro vás aplikaci připomínkování územního plánu 
(PUP), dostupnou na htt p://pup.jihlava.cz.

Pomocí této aplikace je možné uplatnit připomínku či námitku 
k projednávaným změnám územně plánovací dokumentace. Pro 
snazší orientaci a ovládání aplikace jsou připraveny také názorné 
návody včetně videonávodů.

V pondělí 17. prosince 2012 v 15.00 hod se ve velkém sále 
kina Dukla uskuteční veřejné projednání Souboru změn č. 8 
územního plánu města Jihlavy včetně vyhodnocení vlivů na-
vrhované koncepce na životní prostředí, tzv. posudek SEA. 
Srdečně zveme širokou veřejnost (obyvatele města) k diskuzi 
s vedením města, zástupci úřadu územního plánování a zpra-
covatelem dokumentace. 

Souborem změn č. 8 je řešeno celkem 41 požadavků fyzických i 
právnických osob. Odsouhlasené změny budou zapracovány i do 
nového územního plánu. Projednávání se netýká celého správní-
ho území města Jihlavy, ale pouze žlutě orámovaných ploch.

Dvaadvacet jmen je vypsáno na slavnostně 
odhalené pamětní desce v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Jihlavě. Jde o druhoválečné vete-
rány, příslušníky legendární britské Royal 
Air Force (RA F), kteří se narodili v Jihlavě, 
nebo byli s Jihlavou a okolím nějak spjati. 

Důstojné pocty se jim dostalo za přítomnosti 
zástupců města Jihlavy, kraje Vysočina, Armády 
České republiky a dalších významných organi-
zací, pozůstalých, příbuzných a několika desítek 
přihlížejících z řad veřejnosti. Vzácným hostem 
byl také držitel Řádu Bílého lva, válečný veterán 
RA F Imrich Gablech.

Desku odhalili náměstek primátora Josef 
Kodet a Jan Frenc, předseda Sdružení váleč-
ných veteránů na Vysočině, které se o dohledání 
jmen 22 již nežijících mužů zasloužilo. Jména se 
podařilo najít ve spolupráci s četnými instituce-
mi včetně Vojenského historického ústavu. Ne 
všichni muži vypsaní na pamětní desce zahynuli 
v bojích, někteří válku přežili a odešli do zahra-
ničí, někteří zemřeli ve své vlasti, ve dvou přípa-
dech se však už nepodařilo najít místo poslední-
ho odpočinku. 

Deska byla odhalena při příležitosti Dne vá-
lečných veteránů. Město Jihlava poskytlo na po-
řízení pamětní desky 60 tisíc korun. -rt-

Jihlava odhalila pamětní desku 
zapomenutým hrdinům

VZÁCNÝM hostem byl při slavnostním odhalení pamětní desky vá-
lečným veteránům v kostele Povýšení sv. Kříže také držitel Řádu Bí-
lého lva válečný veterán RA F Imrich Gablech. 
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlava se připravila na příchod vánočních svátků. Před-
vánoční čas začíná I. adventní nedělí (2. prosince), kdy 
proběhne tradiční rozsvícení velkého vánočního stromu 
a vánoční výzdoby (16.45 hodin), nicméně program na 
téměř každý den je připraven už od druhé poloviny lis-
topadu. Akce jsou připraveny na Masarykovo náměstí, 
do gotické síně radnice a na celou řadu dalších míst. Na 
radnici jsou v informačních centrech zdarma k rozebrání 
i brožurky s programem.

„Program čítá stovky akcí. Všechny nemají výhradně vá-
noční tématiku, ale dlouhý seznam ukazuje, jak mnoho se 
toho v Jihlavě děje. Doufám, že si většina lidí z nabídky ně-

co pro sebe vybere,“ uvedl k bohatému programu primátor 
města Jaroslav Vymazal. 

Město na vánoční program přispívá celkem asi 800 ti-
síc korun (84 tisíc korun koncerty v gotické síni, 150 ti-
síc korun program a ozvučení na náměstí, 34 tisíc korun 
další akce hrazené městem (na objednávku), asi 390 tisíc 
korun je dotace města na vánoční akce jiných pořadate-
lů, náklady na brožurky, 100 tisíc korun dovoz, umístění 
demontáž a ozdobení vánočního stromu a vánoční oz-
dobení prostor radnice, 49 tisíc ohňostroj na Nový rok 
apod.). Podrobný program uvádíme na str. 8 a v kultur-
ním přehledu. -lm-

Z městské kasy 800 tisíc na Vánoce


