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KAMENNÁ SVATBA. Kamennou svatbu, tedy 65 let společného života oslavili v sobotu 24. listopadu manželé Vlasta a 
Ludvík Hyclovi z Jihlavy. V historii radnice se tak stalo vůbec poprvé. „Obdivuji vaši duševní i tělesnou vitalitu. V přípa-
dě společného soužití můžete jít všem vzorem,“ blahopřál výjimečnému páru za město náměstek primátora Petr Pospíchal. 
Vlastu a Ludvíka Hyclovi spojil zájem o hudbu, při které se seznámili, společně také rádi cestovali. Příští rok oba oslaví vý-
znamné jubileum, 85 a 90 let. Manželé se od svých dvou dětí dočkali dvou vnuček, dvou vnuků a dvou pravnuků. -lm-

Den otevřených dveří. ZŠ Jung-
mannova zve zájemce na den otevře-
ných dveří v pátek 14. prosince od 
10 do 15 hodin. -lm-

Na konci tohoto roku a na počát-
ku roku nového bude Dům Gustava 
Mahlera hostit výstavní projekt s ná-
zvem „Bílé Vánoce“. Vystaveny bu-
dou šperky Hanuše Lamra a textilní 
brouci Zlatky Lamrové. 

Díla budou doplňovat fotografi e je-
jich prací od fotografek Ivany Matěj-
kové a Andrey Th iel Lhotákové. Vý-
stava bude zahájena vernisáží v úterý 
27. listopadu v 17.00 hodin.

Šperky Hanuše Lamra vyjadřují 
okouzlení procesy, které svět udr-
žují v neustálém pohybu. Pracuje s 
kovem, který tvaruje, jakoby šlo o 
živou hmotu. Tkáně a pletiva orga-
nismů jsou pro něj výchozí inspirací. 
Mění se, rostou a podléhají rozkladu, 
který je zárodkem dalšího života s je-
ho hemžením. 

Výstavu v Domě Gustava Mahle-
ra (Znojemská ulice, Jihlava) bude 
možné navštívit od 28. 11. 2012 do 
26. 1. 2013 v době: út – so od 10.00 
– 12.00 a od 13.00 – 18.00. -lm-

Bílé Vánoce 
v Domě G. Mahlera

V kině Dukla v Jihlavě proběhla 
montáž digitální promítací tech-
nologie. Umožní projekce nových 
formátů včetně 3D, možné budou i 
přímé přenosy koncertů nebo spor-
tovních utkání. Technologie bude 
připravena nejen na kvalitní promí-
tání, ale i nejmodernější cesty dis-
tribuce fi lmu. 

„Nyní do kina fi lm přichází na dis-
ku. Poslední, zatím nepříliš rozšířený 
způsob distribuce je vzduchem, na 
bezdrátovou cestu bude kino připrave-
no. Jestli se tento způsob bude užívat, 

je zatím otázkou nákladů na přenos,“ 
vysvětlil vedoucí odboru kultury 
Tomáš Koukal.

Digitalizace se týká obou sálů ki-
na, technologie 3D se instaluje pou-
ze do většího sálu pro 160 lidí. Cel-
kové náklady jsou asi pět milionů 
korun. V kině dál zůstávají současné 
promítačky na klasický fi lm, DVD a 
Blu-ray, zůstane tak zachována mož-
nost promítání starších formátů.

Prvního promítání nově ve 3D 
formátu se diváci dočkali u fi lmu 
Avatar. -lm-

Kino Dukla – promítání v 3D 
a přenosy sportu a opery

KINO DUKLA opět zmodernizovalo montáží digitální promítací technologie.
 Foto: archiv MMJ

Celých pětašedesát let jsou spolu

Služby města Jihlavy musely koncem listopadu kvůli havárii zavřít protialko-
holní záchytnou stanici. Důvodem byla technická závada na potrubí vodovod-
ního řádu v prostorách nad záchytkou. Vytopeny byly celkem čtyři záchytné 
místnosti a ambulance. Havárii odstranili přivolaní hasiči a pracovníci záchyt-
ky. „Provoz se obnoví, až se vysuší a vymalují vytopené prostory a provede se revi-
ze elektroinstalace. Protialkoholní záchytná stanice bude mimo provoz nejméně do 
středy 28. 11. 2012. Celou tuto událost řešíme s pojišťovnou, provozovatelem pro-
stor nad záchytkou a správcem budovy,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. -lm-

Záchytná stanice pod vodou

Aktivity 
jihlavských seniorů

Jihlavští senioři tvoří významnou 
část obyvatel města a Rada seniorů 
města Jihlavy zkonstatovala, že ne-
jsou pasivní částí populace.

Významná část starších občanů 
pracuje ve veřejných funkcích, se-
nioři projevují nejen zájem o dění 
ve městě, ale sami se do veřejného 
života také zapojují. Jako příklad 
lze uvést výstavu rukodělné práce 
seniorů v Městské knihovně. 

Kladně byla konstatována spolu-
práce s vedením města, které vy-
chází seniorům v celé řadě potřeb 
vstříc. Současně ale složitá situace 
vede seniory města k pořádání Ku-
latých stolů, na kterých poukazují 
na své problémy a dávají příležitost 
veřejnosti zapojit se do diskuze o 
otázkách, které seniory města trá-
pí. 

Rada seniorů vyzvala ještě k vět-
ší aktivitě všechny, kterým leží na 
srdci tíživá situace seniorů města, 
rovněž se obrátila k veřejnosti. -lm- 

Biomasa - zahájení 
topné sezóny

V listopadu proběhlo v Jihlavě v ko-
telně U Hřbitova zahájení topné sezó-
ny 2012/2013 s nově nainstalovaným 
zařízením na spalování biomasy. 

Pan Vladimír Nedvěd, jednatel Jih-
lavských kotelen, seznámil přítomné 
s některými vlastnostmi projektu, 
které vyjadřují kladný přístup spo-
lečnosti k otázkám využívání alter-
nativních paliv při zajišťování ener-
getických služeb. Ve své řeči se krátce 
vrátil do historie kotelny a přes sou-
časnost nastínil i pohled do brzké 
budoucnosti, kde především zdůraz-
nil záměr společnosti instalovat elek-
trofi ltr na předmětném zařízení. 

Jaroslav Vymazal, primátor statu-
tárního města Jihlava, a Olaf Kie-
ser, člen představenstva společnos-
ti Energie Steiermark AG, měli ve 
svých projevech jednu společnou 
myšlenku: „Partnerství, které bylo v 
Jihlavě navázáno, má pevný základ, 
probíhá znamenitě a díky tomuto pro-
jektu pociťujeme souznění mezi ekolo-
gií a budoucností.“

Kotelna na biomasu o výkonu 3 
MW v lokalitě U Hřbitova v hodnotě 
téměř 50 milionů bude vytápět část 
krajského města již druhou topnou 
sezónu (1500 bytů a 7 tisíc metrů 
čtverečních nebytových ploch). -lm-


