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V dubnu 2012 byla zahájena realizace vzdělávacích 
aktivit projektu Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

„Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a ze-
fektivnění vzdělávacího procesu statutárního města 
Jihlavy“.

Za uplynulých 9 měsíců roku 2012 bylo v rámci toho-
to projektu realizováno celkem 26 vzdělávacích kurzů. 
V rámci těchto kurzů získalo více než 400 posluchačů 
z řad zastupitelů a zaměstnanců magistrátu a městské 

policie aktuální poznatky v oblastech strategického 
plánování, projektového řízení, komunikace a zvládání 
konfl iktních situací, práva a jeho uplatnitelnosti, mana-
žerských dovedností a fi nančního plánování a řízení. 

Projekt, který je z 85 % podpořen dotací z prostředků 
Evropského sociálního fondu, bude pokračovat i v roce 
2013. Na pořadu budou další témata z oblastí projekto-
vého řízení či manažerského vzdělávání, aplikace pro-
cesních přístupů v praxi, skupinové řešení problémů, 
komunikační dovednosti a právo. 

Za přispění EU se vzdělávají úředníci i zastupitelé

V Jihlavě se zatím masopust ne-
slavil. Letos však masopustní veselí 
vypukne na jihlavském Masaryko-
vě náměstí ve čtvrtek 7. února od 
15.00 hodin. 

Masopustní průvod se vydá od 
FAMÁŘKY a projde postupně ná-
městím, ulicí Matky Boží, Věžní, 
Benešovou, Palackého, Husovou a 
Komenského zpět na Masarykovo 
náměstí. Na malé venkovní scéně 
Masarykova náměstí bude sehrána 
masopustní lidová hra v provedení 
veselých herců. 

K dostání budou zabíjačkové a uze-
nářské speciality od farmářů z Vysoči-
ny, teplé škvarky, zabíjačková polévka, 
pouštní medovina, svařák a tradiční 

masopustní koblihy z Pekařství Ma-
rek Telč. 

Akci pořádá nově otevřená prodej-
na farmářských potravin, umístěná v 
přízemí budovy jihlavské radnice. Za 
FARMÁŘKU k tomu její majitel Víťa 
Obrdlík říká: „Rádi bychom obnovili 
v Jihlavě tradici masopustního veselí. 
Chtěli bychom k tomu přispět dob-
rým a poctivým jídlem. S obnovou 
tradice nám může pomoci každý, stačí 
vzít nějakou masku a přidat se k nám 
do masopustního průvodu. V příštím 
roce bychom ve spolupráci s Radniční 
restaurací rádi tuto obnovenou tradi-
ci začlenili do několika akcí konaných 
během roku s názvem „Rok lidových 
obyčejů“, dodává Víťa Obrdlík. -lm-

Masopust míří do Jihlavy

Koncem roku 2012 byla na internetových stránkách htt p://encyklopedie.
brna.cz/home-mmj/ publikována Internetová encyklopedie dějin města Jih-
lavy. 

V „jihlavské encyklopedii“ lze jednoduše vyhledávat lokality, výzkumy, jed-
notlivé nálezy, stavby a obecná hesla ve fulltextovém vyhledávači. Hesla jsou 
vzájemně propojována a opatřena obrazy a literaturou. Například vůbec po-
prvé je touto formou publikován soubor nálezů náhrobních kamenů objeve-
ných v roce 2008 pod podlahou kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, který ne-
ní v současnosti milovníkům jihlavských památek dostupný.

„Vzhledem k tomu, že internetový modul pro Jihlavsko vznikal podle brněnské-
ho vzoru a je s ním těsně spjat, je nutné ho vyhledávat přes Internetovou encyklo-
pedii města Brna, což je poněkud nepraktické. Věřím však, že si jihlavští badatelé 
k encyklopedii cestu najdou a s autorským týmem budou komunikovat a hesla do-
plňovat pomocí uživatelsky příjemného e-mailového spojení,“ řekl David Zimola, 
vedoucí archeologického oddělení Muzea Vysočiny Jihlava. -lm-

Internetová encyklopedie 
dějin města Jihlavy

V letošním roce končí desetileté 
období pronájmu honiteb. Je tedy 
důvod ohlédnout se zpět a zhod-
notit uplynulé období. 

Na magistrátu se  pořádá ve dnech 
20. 2. – 25. 2. chovatelská přehlíd-
ka trofejí spárkaté zvěře ulovené v 
roce 2012 a nejzajímavějších trofejí 
z uplynulého desetiletí. Chovatel-
ská přehlídka bude veřejnosti pří-
stupná od 20. 2. do 24. 2. každý den 
od 8 do 16 hodin, 25. 2. od 8 do 15 
hodin. Ukončena bude v pondělí 

Chovatelská přehlídka trofejí
25. 2. aktivem mysliveckých hos-
podářů. Vstup na chovatelskou pře-
hlídku trofejí je volný. 

Přehlídka se bude konat v krás-
ném starobylém prostředí gotické-
ho sálu radnice (Masarykovo nám. 
1) a bude na ní vystaveno přes 400 
trofejí srnčí, jelení, mufl oní, daňčí a 
černé zvěře. V gotickém sále bude 
zajištěn odborný výklad pracovníky 
odboru životního prostředí a okres-
ního mysliveckého spolku.

Mimo trofejí si návštěvníci pro-
hlédnou výstavu prací žáků mateř-
ských a základních škol v Jihlavě na 
téma „Les a jeho obyvatelé“ a kolek-
ci známek s mysliveckou tématikou,  
najdou zde přehledy o všech 74 ho-
nitbách ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností, o lovu zvěře 
v honitbách, životopisné údaje zvě-
ře, doby lovu a dalšími zajímavost-
mi. 

Současně s přehlídkou trofejí bu-
de v prostorách vstupní haly radni-
ce umístěna výstava fotografi í zvěře 
a tematická výstava k problematice 
černé zvěře, které budou přístupny 
po dobu výstavy a dále v pracovní 
dny až do 8. 3. 2013. 

K návštěvě přehlídky srdečně zve-
me nejenom myslivce, ale všechny 
spoluobčany, školy, přátele přírody 
a další zájemce.  (-ms-)

Jihlava se tradičně prezentovala na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně v rámci stánku Kraje Vysočina. Pro návštěvníky byly připraveny pro-
pagační materiály, aktuální kalendáře kulturních, sportovních a turistických 
akcí a přehled výstav na rok 2013. „Snažili jsme se především upozornit ná-
vštěvníky na jedinečnou akci, která se bude v letošním roce konat, a to Havíření 
2013, a také např. na koncerty festivalu Mahler Jihlava 2013,“ uvedla vedoucí 
Turistického informačního centra Jana Petrůjová. Na snímku zleva primátor 
Vymazal, náměstek Pospíchal a pracovnice TIC Marcela Medová. -rt,lm-

Jihlava lákala na Havíření


