
Jaroslav
Vymazal

Setkání ke vzpomínce 
na oběti justiční vraždy politických 

vězňů padesátých let,
popravených ve věznici 

Krajského soudu v Jihlavě v letech 
1950 až 1952.

V neděli 29. července 2013
v 8.30 mše svatá v kostele sv. Ignáce

na Masarykově náměstí,
10.00 setkání u památníku 

na popravené v Jihlavě, Tyršově ulici.

Koncerty dechové hudby
4. 7. v 16.00

SEDMIKRÁSKA 
Promenádní koncert dechové hudby 
z Týna nad Vltavou na Masarykově 

náměstí.
11. 7. v 16.00
VYSOČINKA 

Promenádní koncert populární 
dechové hudby z Humpolce na Ma-

sarykově náměstí.
18. 7. v 16.00

POLENSKÁ DECHOVKA 
Promenádní koncert dechové hudby 

z Polné na Masarykově náměstí.
25. 7. v 16.00

BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hudby 
z Bobrůvky na Masarykově náměstí.

S primátorem 
o kanalizaci

V uplynulých týdnech jihlavská ve-
řejnost v médiích sledovala události 
související s kanalizací v Jihlavě. Na 
jedné straně právní a mediální výmě-
ny mezi Svazem vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko (SVAK) a jihlavskou 
radnicí, na druhé straně reálné pro-
blémy s kanalizací přímo v ulicích. 

Brněnskou ulicí tekly splašky, ve 
Vrchlického se kanalizace dokonce 
propadla, oprava zabrala několik týd-
nů. O rozhovor k tématu jsme požádali 
primátora města Jaroslava Vymazala.

Pane primátore, na úvod pro ši-
rokou veřejnost snad nejdůleži-
tější informace – i přes problémy 
mezi Jihlavou a SVAKem, poteče 
obyvatelům města voda? 

 (Pokračování na str. 24)

HNED dvě veledůležité události se odehrály v minulém měsíci. Jihlava se dočkala žiraf, pro které postavila ve své zoo nový 
pavilón, a pro veřejnost vedení města připravilo víkendové Jihlavské havíření 2013  s bohatým doprovodným programem. 
K Havíření se vracíme také uvnitř NJR. Foto: archiv MMJ a Lubomír Maštera

Jihlava zažila jednu z největších 
událostí roku. V areálu zoologické 
zahrady byl ofi ciálně otevřen afric-
ký pavilon a představeni jeho noví 
obyvatelé. Středem pozornosti jsou 
hlavně tři žirafí samci Zuberi, Paul a 
Manu, pavilon je ale útočištěm i pro 
další africké kopytníky a malé savce. 
Expozice žiraf svým vzhledem evo-
kuje africkou savanu, u pavilonu vy-
rostly ochozy s vyhlídkami, návštěv-
níci se mohou žirafám dívat takřka z 
očí do očí.

Africký pavilon je druhou dokonče-
nou stavbou z velkého stočtyřicetimi-
lionového projektu s názvem Zoo pě-
ti kontinentů. Od dubna je veřejnosti 
přístupná také australská expozice. 

„Jihlava letos dala k dispozici veřej-
nosti novou ledovou plochu, dokončila 
rekonstrukci a rozšíření základní umě-
lecké školy a nyní se stala skutečností i 

Zoo má jedinečnou atrakci

Vážení spoluobčané, 
doufáme, že každý z vás bude mít možnost si v následujících týdnech či měsících 
odpočinout. Jestli zůstanete doma, přejeme klidný oddych v důvěrně známém 
prostředí, pokud vyrážíte na cesty po naší zemi nebo do zahraničí, přejeme 
vám kromě bezstarostné dovolené také šťastný návrat domů. Pokud vám práce, 
studium nebo jiné důvody nedovolí alespoň na chvíli změnit rytmus, nezbývá 
než vám popřát, aby i tak pro vás byly letní měsíce příjemné a podařilo se vám 
nabrat sílu do práce i do života v druhém půlroce. 
 Pěkné a dlouhé léto přeje vedení města Jihlavy

myšlenka mít v Jihlavě žirafy,“ zreka-
pituloval nejdůležitější dokončené 
investice města primátor Jaroslav 
Vymazal. Místo stříhání pásky muse-
li primátor a ředitelka zahrady Eliška 
Kubíková proházet cestu k pavilonu 
hromadou sena a vojtěšky. 

Stavba byla vyčíslena na necelých 
26 miliónů korun. Celý projekt Zoo 

pěti kontinentů bude stát celkem 
135 miliónů korun. Jihlavě se podaři-
lo získat více než 94miliónovou pod-
poru Evropské unie – ROP NUTS 
II Jihovýchod. Partnerem žiraf v jih-
lavské zoo je také společnost Sapeli, 
která do projektu vstoupila více než 
jedním milionem korun a marketin-
govými aktivitami. -lm,rt-



Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

67
34

101
37
42
79

22
-

17
11

155
Město Jihlava má k 31. 5. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.264 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2013
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Zajímavé zjištění přinesl průzkum magistrá-
tu na názory Jihlavanů o problémech města, ve 
kterém žijí. Od starších problémů s parková-
ním a dopravou se občané zajímají o venkovní 
sportoviště. 

Na veřejném projednání (Fórum Zdravého měs-
ta Jihlavy), které proběhlo 23. dubna 2013, by-
ly veřejností naformulovány největší problémy v 
jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je 
vnímají občané. Celkem bylo sestaveno 16 pro-
blémů. 

Problémy formulované v rámci veřejné diskuse 
byly následně ověřeny anketou, která probíhala 
po celý květen 2013. Anketního průzkumu se zú-
častnilo celkem 656 respondentů. Možnost elek-
tronického hlasování využilo 497 respondentů.

Výsledky ankety potvrdily výběr 9 problémů 
uvedených v „Desateru“, vzešlém z veřejného pro-
jednání. Město tak získalo tzv. ověřené problémy 
– tj. průnik problémů formulovaných v rámci ve-
řejného projednání i v rámci ankety. 

Průmět problémů, na jejichž významnosti se 

shodli jak účastníci veřejného projednání, tak re-
spondenti v rámci ankety, je následující (problé-
my jsou řazeny dle významnosti):

1. Zbudování venkovních sportovišť
2. Bezpečnost na veřejnosti
3. Nedostatek MŠ
4. Čistota veřejných prostranství
5. Parkování
6. ISNOV bez spalovny + podpora třídění 

+ svoz bioodpadu
7. Vandalismus a sprejerství
8. MHD
9. Oživit kulturními akcemi veřejná prostranství 

Kromě problémů vybraných na veřejném pro-
jednávání měli občané v anketním průzkumu 
možnost navrhnout nový vlastní problém, který 
vnímají jako palčivý. Jedná se o následující nově 
naformulované problémy, které zaujmuly přední 
příčky v anketním průzkumu (tyto problémy však 
nejsou součástí tzv. Desatera problémů města Jih-
lavy):

1. Zachování Prioru (12 hlasů)
2. Zřízení zastávky u nemocnice (11 hlasů)
3. Stav chodníků a komunikací (10 hlasů)
4. Nezřizovat Havlovu knihovnu (6 hlasů)
5. Hluk z předzahrádek (6 hlasů)

Výsledky ankety již vzala na vědomí Rada měs-
ta Jihlavy. Všech 16 témat, o kterých se hlasovalo 
v anketě, bude zapracováno do tzv. Plánu zdraví 
a kvality života, kde bude uvedeno, co se v které 
problematické oblasti podniká a plánuje. Doku-
ment bude následně předložen zastupitelstvu ke 
schválení. Problémy tedy budou mít návazná řeše-
ní a město k nim bude přijímat opatření. 

Výsledky řešení a postupů budou k jednotlivým 
problémům vyhodnoceny na příštím veřejném 
projednání v roce 2014. 

Bližší informace včetně výsledků ankety jsou k 
dispozici na webových stránkách www.jihlava.cz/
zdravemesto či osobně v kanceláři v objektu Brány 
Matky Boží v Jihlavě. Informace podá koordinátor-
ka projektu Lenka Marečková, tel. 567 167 125 ne-
bo e-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz. -lm-

Výsledky ankety o problémech Jihlavy

Dvanáct stovek žáků a žákyň se 
přichází vzdělávat na původní ad-
resu Základní umělecké školy v 
Jihlavě na Masarykově náměstí, 
ovšem do kompletně zrekonstru-
ovaného a rozšířeného objektu. 

Mimořádně vydařený projekt měs-
ta s rozpočtem osmdesáti milionů 
korun byl slavnostně otevřen na 
konci minulého týdne. Jak z ofi ciál-
ních míst, tak z úst návštěvníků, kte-
rých během dne otevřených dveří 
dorazilo na tři tisíce, zaznívaly na ad-
resu rekonstrukce superlativy. 

„Už zahajovací ceremoniál potvrdil, 
že tato škola je místem, kde se přiro-
zeně setkává talent a dřina, nápady a 
řemeslo, vysoká odpovědnost i skvělý 
humor. Z výsledku je zřejmé, že všich-
ni zainteresovaní, od úředníků přes ře-
meslníky až po pedagogy, brali a berou 
svoji roli v tomto velkém projektu velmi 
zodpovědně,“ poznamenal primátor 
města Jihlavy Jaroslav Vymazal. Jih-
lava tak získala zázemí pro rozvoj ta-
lentu mladých hudebníků, herců, ta-
nečníků a výtvarníků, jaké zde nikdy 
v minulosti nebylo.

„Objekt je nyní účelněji organizován, 
vzniklo větší množství menších učeben, 
velký hudební sál, nový ateliér, zvukově 
izolované zkušebny bubeníků, nahrá-
vací studio či zázemí tanečního sálu. 
Nově využijeme také atraktivní sklep-
ní prostory, do kterých je možný sa-
mostatný vstup bez narušení provozu 
školy. Budou sloužit jako galerie,“ po-
psala ředitelka školy Dana Fučíková. 
K rekonstrukci patří i úprava scho-
diště, vybudování výtahu, nová ok-
na, topení, nová kotelna a strojovna 
vzduchotechniky. Budovám se vrá-
til vzhled z roku 1875, významně se 
proměnil interiér, přibyla moderní 
přístavba. Počet žáků se zvýšil o 90 
na současných 1.240 žáků.

Nad počiny mladých umělců bdí 
socha s názvem Múza z dílny vý-
znamného současného sochaře Ol-
brama Zoubka, který byl slavnosti 
přítomen. „Asi jde o moji poslední vel-

Múzy se vrátily domů. ZUŠ je 
v opraveném a rozšířeném objektu

kou sochu, pro její tvorbu jsem posbíral 
poslední zbytky sil. Jsem velmi rád, že 
socha existuje, že je tady,“ uvedl Ol-
bram Zoubek, který ovšem neopo-
mněl ve své řeči oslavit šikovnost jih-
lavských obyvatel a především krásu 
místních žen. „Setkal jsem se s panem 
Zoubkem v jeho ateliéru a pak něko-
lik dní přemýšlel, že by bylo hezké mít 
jeho sochu v Jihlavě, ale nevěděl jsem 
kde. Za čtyři dny na to jsme seděli nad 
projektem rekonstrukce školy. A bylo 
jasno,“ vzpomněl iniciátor umístění 

sochy primátor Jaroslav Vymazal.
Opravené budovy školy zdobí jih-

lavské náměstí. „Nepamatuji tak vel-
kou rekonstrukci fasády na některém z 
objektů v centru města. Fasáda vypadá 
stejně jako před 150 lety, kdy v budově 
byl hotel U Zlatého lva, do štítu se tedy 
vrátila původní dvojice lvů, dále pištci, 
antický sloup a vázy,“ zmínil architekt 
Jaroslav Huňáček.

Rekonstrukce přinesla i několik ra-
ritních zjištění a objevů. Při archeo-
logickém průzkumu se podařilo ur-
čit stáří trámů ve stěnách, které ve 
stabilním prostředí sklepa vydržely 
neuvěřitelných osm set let - jsou z 
konce třicátých let 13. století, tedy 
z nejhlubší historie města. V pod-
lahách a zásypech se podařilo najít 
fragmenty úředního potvrzení z 15. 
října 1740, které dovoluje jedno-
mu z pivovarníků ve městě začít va-
řit pivo. V souvislosti s rekonstrukcí 
školy byla asi po 30 letech opravena 
a otevřena úzká ulička vedle školy, 
která spojuje Masarykovo náměstí a 
Lazebnickou ulici, pojmenovaná je 
Malá Lazebnická. 

K otevření pracovníci školy připra-
vili dvoudenní program, do kterého 
zapojili současné i bývalé žáky. V 
pátek 31. května proběhl před ško-
lou symbolicky pojmenovaný Kon-
cert přes náměstí – výuka po dobu 
rekonstrukce probíhala v budově na 
protější straně náměstí. V sobotu 1. 
června pak opravenou školou při ko-
mentovaných prohlídkách prošly asi 
tři tisíce lidí.

ZUŠ působí v budově asi padesát 
let, za tu dobu zde kromě výměny 
střechy a drobnějších oprav vět-
ší údržba nebo oprava neproběh-
la. ZUŠ v Jihlavě patří s počtem cca 
1.150, resp. 1.240 žáků k největším 
školám v kraji.

Stavební práce na projektu s ná-
zvem Rekonstrukce a rozvoj Základ-
ní umělecké školy Jihlava začaly 24. 
října 2010, skončily v březnu 2013. 
 -rt,lm-

SOCHA Olbrama Zoubka s názvem 
Múza nyní zdobí zrekonstruovanou 
ZUŠ Jihlava. Foto: archiv MMJ

ŽÁCI SOUTĚŽILI. Terč, tedy Tech-
nologie, Energie, Region a Čisté 
prostředí, je název soutěže pro žá-
ky základních škol. 

Závěrečné prezentace větších či 
menších týmů zapojených do sou-
těže se odehrávaly v gotické síni 
jihlavské radnice. Žáci a žákyně se 
ve svých pracích mohou zabývat 
např. spotřebou a úsporami ener-
gie,  sledováním životního prostře-
dí, nebo vytvářet funkční modely, 
informační materiály, výukové hry 
apod. 

Záštitu nad akcí převzal náměs-
tek primátora pro oblast životního 
prostředí Rudolf Chloupek.  -lm-
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Pro delší letošní zimu bylo  zaháje-
no blokové čištění místních komu-
nikací až 13. dubna. Území města s 
příměstskými obcemi bylo letos roz-
děleno do 16 úseků. Pracovníci Slu-
žeb města Jihlavy (SMJ) v počtu 20 
kmenových zaměstnanců pracovali 
na jednotlivých úsecích na základě 
schváleného plánu blokového čištění 
místních komunikací.

„Na ruční čištění jsme přibrali 30 
brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo provádě-
no individuálně. Zároveň se při úklidu 
chodníků a vozovek provedlo čištění 
3,5 tisíce kanalizačních vpustí,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Při letošním úklidu bylo odtaženo 
232 vozidel, jejichž majitelé nere-
spektovali dopravní značení. Jedno-
směrné odtažení vozidla majitele vy-
šlo zhruba na 2.000,- Kč.

Jarní úklid byl ofi ciálně ukončen v 

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

 2012 – úklid komunikací: 
 5.700.332,- Kč 

a odtaženo vozidel 262
 2011 – úklid komunikací: 

 5.939.381,- Kč 
a odtaženo vozidel 216
 2010 – úklid komunikací: 

 6.620.290,- Kč 
a odtaženo vozidel 221
 2009 – úklid komunikací: 

 6.261.397,- Kč 
a odtaženo vozidel 227
 2008 – úklid komunikací: 

 6.017.746,- Kč 
a odtaženo vozidel 211
 2007 – úklid komunikací: 

 3.540.859,- Kč 
a odtaženo vozidel 204

pátek 31. května 2013. Jarní bloko-
vé čištění místních komunikací stálo 
7.547.294,-Kč bez DPH.  -lm-

V ateliéru jihlavské grafi čky Evy 
Bystrianské vznikal nový animovaný 
fi lm O Jihlavě. Ve vtipné zkratce, fi lm 
trvá pouze čtyři minuty, si divák pro-
jde nejdůležitější okamžiky města. 
Průvodci historií jsou dva ježci, tedy 
zvířata z erbu města, hlas propůjčil 
jihlavský rodák herec Ondřej Vetchý, 
také hudba a ruchy jsou domácí, pro 
fi lm je natočil jihlavský hudebník a 
performer Matěj Kolář. Snímek na-
točil fi lmař Hynek Bernard.

Film už je k vidění na Youtube, kde 
jej za první dva dny od premiéry vi-
děly tři tisíce lidí. Film je k mání také 
v Turistickém informačním centru 
na DVD, radnice fi lm využije na ve-
letrzích cestovního ruchu.

Zkrátit dějiny města do čtyř minut 
bylo bolestné. „Nejdřív jsme leželi v 
knihách, konzultovali scénář s histo-
riky, v konečné podobě by měl fi lm 12 
minut. To by bylo pro potřeby veletrhů 
neúnosné, zkracovali jsme tedy na třeti-
nu,“ uvedla Eva Bystrianská. 

„Mohli jsme nechat natočit fi lm s pro-
sluněným náměstím, zurčícími kašna-
mi a pohodou v ulicích. Ale takových 
fi lmů jsou tisíce. Myšlenka originálního 
zpracování mě velmi zaujala, výsledek 
je vynikající,“ pochválil po promítání 
v předpremiéře primátor Jihlavy Ja-
roslav Vymazal, který osobně přispěl 
zajištěním Ondřeje Vetchého, jihlav-

Filmem o historii Jihlavy provází hlas 
rodáka Ondřeje Vetchého

UKÁZKA  z fi lmu, které nevyužívá digitálních triků, ale je plný klasických anima-
cí a nápadů. Foto: archiv MMJ a Lubomír Maštera

GRA FIČKA  Eva Bystrianská stála u zrodu animovaného fi lmu O Jihlavě. V pozadí papírové kulisy k fi lmu.

Show plná legendárních hitů brit-
ské kapely Queen v symfonickém 
hávu uzavřela v pátek 21. června le-
tošní ročník hudebního festivalu 
Mahler Jihlava - Hudba tisíců. 

S nevšedním projektem ,,Th e Sym-
phonic Queen“ vystoupila na zapl-
něném Masarykově náměstí Filhar-
monie Hradec Králové s dirigentem 
a moderátorem Milošem Machkem. 
Do vokální sekce přijalo pozvání 
mužské pěvecké kvarteto Q VOX, 
sopranistka Hana Škarková a teno-
rista Marek Olbrzymek. 

Školení fi lharmonici i zpěváci si 
,,únik“ do populárních vod naplno 
užívali a v symfonických aranžích 

předvedli playlist hitů jako We Are 
Th e Champions, We Will Rock You, 
Hammer To Fall, Who Wants To 
Live Forever či Th e Show Must Go 
On. Dech tající atmosféru vykouzlila 
rodilá Jihlavačka Hana Škarková ala 
Montserrat Caballé v duetu s ,,Fred-
diem“ Markem Olbrzymkem během 
písně Barcelona. 

Glosou letošního festivalu bude 
v neděli 7. 7.  2013 od 15.00 v Ka-
lištích u Humpolce výstava dosud 
nezveřejněných mahlerovských do-
kumentů za účasti významného švý-
carského badatele Waltera Labharta. 
Pro zájemce odjíždí ve 14.00 od ho-
telu Gustav Mahler autobus.   -js-

Velkolepé završení 
Hudby tisíců v Jihlavě

,,THE SYMPHONIC QUEEN“ vystoupila na zaplněném Masarykově náměstí 
Filharmonie Hradec Králové s dirigentem a moderátorem Milošem Machkem.
 Foto: archiv MMJ

ského rodáka, pro načtení komentá-
ře k fi lmu. 

Animovalo se klasicky, nikoli počí-
tačově. Příběh města se odehrává v 
krabici, v níž ježci Kamil a Marie při-
letěli z vesmíru. -lm,rt-
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Ve výběrovém řízení magistrátu na 
funkci vedoucího správního odboru 
uspěl Mgr. Jan Vystrčil. NJR ho po-
žádaly o představení sebe i jeho dal-
ších plánů v práci.

 
Jste ve funkci poměrně krátce, 

prosím, představte se jihlavské ve-
řejnosti.

Na jihlavský magistrát mě zavály 
velmi spletité cesty osudu. Po absol-
vování Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy jsem se rozhodl pracovat ve 
veřejné správě a nastoupil na minis-
terstvo dopravy, kde jsem se zabýval 
především správními delikty. 

Před třemi lety jsem se rozhodl 
přestěhovat za svojí nynější manžel-
kou do Třebíče. V té době, a nejspíš 
jde o trend trvalý, nebylo v Třebíči 
mnoho pracovních příležitostí pro 
člověka mého zaměření, a tak mě 
velmi zaujalo výběrové řízení na ve-
doucího komise k projednávání pře-
stupků magistrátu. 

Dnes jsem nesmírně rád, že se mi 
podařilo toto zaměstnání získat, ne-
boť jsem se v dalších měsících pře-
svědčil, jak blízko má přestupková 
agenda k realitě běžného života a jak 
zajímavé právní otázky nabízí. 

Takže na přestupcích jste získá-
val „ostruhy“?

Na úřadě jsem poznal mnoho za-
jímavých a velice schopných lidí, s 
nimiž jsem začal spolupracovat na 
různých menších projektech, souvi-
sejících s právními předpisy. V tom-
to mi byla velkou oporou tehdejší 
vedoucí správního odboru Pavla 
Martinů. 

Zároveň jsem hledal způsoby, jak 
sobě i kolegům práci usnadňovat a 
přitom zlepšit služby, poskytované 
klientům úřadu. V tomto směru po-
važuji za významnou transformaci 
komise coby kolegiálního orgánu na 
běžné oddělení, aplikující referent-
ský systém práce. Myslím, že nám to 
umožnilo projednávat přestupkové 
případy mnohem pružněji. S panem 
senátorem RNDr. Vystrčilem – sho-
da našich příjmení je čistě náhodná 
– se pak snažíme o zlepšení legislati-
vy, týkající se evidence obyvatel. 

Zlepšení v jakém slova smyslu?
Stávající zákon o evidenci obyvatel 

je totiž velmi nešťastně napsaný a i 
celá koncepce, kterou ministerstvo 
vnitra v roce 2000 přijalo a která sta-
ví na „liberálním přístupu“ a „důvěře 
v občana“, je v českých podmínkách 
naivní a neudržitelná. Důkazem to-
ho je asi 5 % všech obyvatel ČR, kte-
ří mají úřední adresu. 

Ta měla původně sloužit pro pří-
pady výjimečné, jako je třeba dítě 
odložené do babyboxu. Hned od za-
vedení byl ale tento institut masově 
zneužíván, což trvá dodnes. Minis-
terstvo se snaží hledat způsob, jak 
liberální systém udržet a problémů 
se zbavit, to ale podle mého názoru 
není možné. Každý ví, že Češi jsou 
jako národ nesmírně vynalézaví, a 
má-li nějaký zákon trhliny, obratně 
je využijí ve svůj prospěch. Proto je 
potřeba dělat právní normy srozumi-
telně a zodpovědně. Takový zákon o 
evidenci obyvatel není.  

Jan Vystrčil: Zákon má být srozumitelný 

MGR. JAN VYSTRČIL, vedoucí správního odboru magistrátu.
 Foto: Lubomír Maštera

Vedl jste správní odbor z pověře-
ní…

Po odchodu předchozí vedoucí 
jsem byl pověřen vedením správního 
odboru, což pro mě byla velká vý-
zva. Rozhodně se nepovažuji za typ 
člověka vyznávajícího autoritativní, 
direktivní styl jednání a řízení lidí. 

Jsem přesvědčen, že na každou 
otázku existuje víc správných od-
povědí, že každý problém lze řešit 
několika způsoby. Na ty ale člověk 
často nepřijde sám. Proto o věcech 
rád diskutuji s kolegy nebo odbor-
níky na různé problematiky. Tímto 
způsobem často najdeme doslova 
lišácká řešení (směje se). Počátkem 
roku pak bylo vyhlášeno na pozici 
vedoucího odboru výběrové řízení. 
Cítil jsem od kolegů a kolegyň vel-
kou podporu, tak jsem se do něho 
přihlásil a vyhrál. 

S jakým záměrem jste do funkce 
nastupoval?

Mým hlavním záměrem bylo a je 
pokračovat ve snaze o zlepšení práv-
ní úpravy agend, které vykonáváme. 
Nejde jen o evidenci obyvatel, pro-
blémy jsou i s dalšími zákony. 

Zcela zásadní je zákon o přestup-
cích, který čeká důležitá noveliza-
ce. Mimo jiné by se měla změnit 
úprava prekluze, aby úřady měly na 
projednání přestupků déle než rok. 
To je v případech, kdy naháníte k 
zodpovědnosti zkušeného přestup-
ce, tuze krátká doba. V občanských 
průkazech se zase už nějaký čas ne-
uvádí, že je držitel omezen či zbaven 
způsobilosti k právním úkonům. To 
považuji za nevýhodné pro něj a vel-
mi nesolidní pro všechny, kdo s ním 
jednají. 

A takto by se dalo pokračovat. Jde 
o zákony, které upravují výkon státní 
správy, a tedy prakticky nikoho ne-
zajímají. Nepřinesou politické body, 

neřeší velké majetky. Z pohledu fun-
gování státu mají ale zásadní význam 
a měly by být kvalitní. 

Co třeba ono již zmiňované pře-
stupkové právo?

Myslím, že třeba v oblasti pře-
stupkového práva je ještě obrovský 
prostor pro zlepšení. Smyslem pře-
stupkového řízení je především lidi 
vychovávat. V době dluhů a exekucí 
k tomu ale nestačí jen ukládat poku-
ty, které nikdy nebudou zaplaceny. 
Sankce, která není vynutitelná, je 
kontraproduktivní a dává všem ve 
společnosti velmi špatný signál. Vě-
řím, že největší výchovnou hodnotu 
má práce. Pro druhé, pro obec. Dítě 
udělá mnohem méně nepořádku, 
když ví, že ho bude muset uklidit.   

Doba prázdnin je dobou cesto-
vání a také vyřizování náležitostí. 
Jak je správní odbor připraven? K 
jakým změnám došlo?

Domnívám se, že na letní nápor 
jsme připraveni dobře. Začátkem jara 
bylo na úseku občanských průkazů a 
cestovních dokladů předěláno vý-
dejové pracoviště na univerzální, tak-
že máme současně čtyři plně funkční 
kabinky na nabírání žádostí o občan-
ky i pasy. Přes dovolené zde vypo-
máhají i kolegyně z jiných pracovišť, 
aby byly čekací doby co nejmenší. 

Celoročně se snažíme upozorňo-
vat, že od druhé poloviny května do 
července je klientů nejvíce, a proto je 
dobré vyřídit si doklady v jiných mě-
sících. Zdůrazňujeme také, že úřední 
hodiny už nejsou jen v pondělí a ve 
středu, ale i v ostatní dny. Jsem pře-
svědčen, že letní sezónu zvládneme 
lépe, než vloni, kdy byl nápor na to-
to pracoviště v souvislosti se změna-
mi zákona extrémní. Tehdy jsme vý-
razně rozšiřovali úřední hodiny, což 
snad letos nebude třeba. Jako další 

vítanou změnu vnímám skutečnost, 
že ve třetím patře u občanek a pasů 
vznikly toalety pro veřejnost. 

Posílili jste také vybavení kance-
láří? 

Jinak jsme v tomto roce nově vyba-
vili jednu kancelář matriky a kance-
lář, kde jsou vedena řízení o rušení 
trvalých pobytů. Obě jsou teď velmi 
prakticky řešené a občané by se zde 
měli cítit velmi dobře. Na matrice 
jsme dále vyměnili skříně za ohni-
vzdorné, takže matriční knihy s údaji 
o jihlavských občanech jsou nyní v 
naprostém bezpečí.  

Co vše je možno předjednat, pří-
padně řešit pomocí internetu?

Pomocí internetu či telefonu je 
možné zařídit spoustu věcí. S ohle-
dem na osobní údaje je účast klien-
ta nutná při převzetí požadovaného 
dokladu či dokumentu, dopředu lze 
ale předjednat, co je třeba mít s se-
bou či si nechat potřebný dokument 
připravit. 

Pokud se chystáte pro občanský 
průkaz nebo cestovní doklad, je 
možné se na stránkách města Jihla-
vy podívat, jaké jsou aktuální čeka-
cí lhůty či si zamluvit termín. Tato 
služba je velmi hojně využívaná, ne-
boť nabízí jistotu vyřízení žádosti 
bez zbytečného čekání. 

Promiňte – jak často systém vy-
padne?

Občas nám to zkomplikuje pád 
systému, ale to bývá v poslední době 
ojedinělé. Chtěl bych upozornit, že 
když se někdo objedná přes internet, 
platí jedna objednávka pro jednoho 
klienta. 

Stává se, že na jednu objednávku 
přijde pětičlenná rodina, kterou ale 
není možné za čtvrt hodiny vyřídit. 
Na stránkách jsou dále informace o 
stavu vyřízených dokladů, takže po-
kud vím, kdy jsem o doklad žádal, 
mohu si jednoduše najít, zda už je 
vyhotoven a k vyzvednutí. 

Do budoucna chystáme ještě na 
jednotlivé úseky letáčky s přehled-
nými informacemi, co a kde lze u nás 
vyřídit a co je k tomu potřeba. Vě-
řím, že elektronizace veřejné správy 
brzy umožní vyřešit spousty dalších 
věcí bez potřeby osobní návštěvy 
úřadu. Jinak, jak už jsem řekl, běžně 
s občany komunikujeme telefonicky 
i e-maily a denně zodpovídáme de-
sítky dotazů. 

Kde vy budete trávit dovolenou a 
jak hodláte relaxovat?

O dovolené se snažím najít si čas 
pro sebe a pro ženu. Z toho důvodu 
vybíráme takové lokality a termíny, 
abychom se vyhnuli největším nápo-
rům. Letos jsme si v první polovině 
června projeli Maďarsko a teď dáme 
přes letní měsíce příležitost kole-
gům, kteří mají děti a jsou vázáni na 
prázdniny. Po pravdě řečeno se tro-
chu bojím někam vycestovat. Vloni 
jsem se vrátil z dovolené do prohibi-
ce a letos do bezvládí. Hrozně rád ale 
cestuji po Evropě a po Česku. Dobrý 
odpočinek musí být složený z vyvá-
ženého poměru dobrého jídla, pohy-
bu na čerstvém vzduchu a kvalitního 
čtiva. -lm-
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 Stránku připravil -lm-

ŘEKNI DROGÁM NE! je slogan i název akce, která dorazila do Jihlavy před 
radnici. Projekt se zabývá aktivitami v oblasti prevence vzniku závislostí u dětí a 
mladistvých. Během 15 let své existence prostřednictvím komunikačních pořadů 
a dalších aktivit projekt oslovili více než milión mladých lidí napříč celou Českou 
republikou. Jihlavou při té příležitosti projela skupina dvaceti cyklistů – žáků ZŠ 
Seifertova, se zastávkou na Masarykově náměstí. 

PIETNÍ AKT. Jihlava si v červnu připomněla památku tří nevinných popravených 
spoluobčanů - Karla Veselého, Františka Roda a Jana Tučka. Ti byli ve vykonstru-
ovaných komunistických soudních procesech odsouzeni a 17. června 1950 popra-
veni za činy, které neudělali. Zástupci města, Kraje Vysočina, dalších organizací a 
veřejnosti položili květiny k soše Zaváté šlépěje a k hrobům popravených v areálu 
ústředního hřbitova. Přítomní uctili památku obětí režimu minutou ticha.  

REKONSTRUKCE DOMU NA ZNOJEMSKÉ. Po dlouhých letech vedení města 
přistoupilo k rozšíření chodníku na Znojemské ulici u City Parku. Předpokládaný 
termín ukončení - konec července 2013.

VLAK JIHLAVA BRÁZDÍ VYSOČINU. Stovky především dětí na hlavním vlako-
vém nádraží přivítaly nový vlak Jihlava. Moderní vlaková souprava RegioSpider 
se symboly Jihlavy bude propagovat město na trasách po celé Vysočině. „Není úče-
lem, aby vlak vezl seznam všeho, na co bychom chtěli ve městě upozornit. Vybrali 
jsme několik symbolů, které připomínají to, že je v Jihlavě úspěšná zoo, hodně ze-
leně, že chceme dávat přednost ekologičtějším formám dopravy, ale také, že je Jih-
lava městem historickým, a samozřejmě nechybí jedinečný symbol města, kterým 
je ježek. Pro město typickou červenou a bílou doplňuje šedá symbolizující těžbu 
stříbra a svěží zelená, která patří ke Zdravému městu Jihlavě,“ popsal primátor 
Jaroslav Vymazal.

POCTA ZAKLADATELI PRŮVODU. V rušném programu letošního Havíření by-
la i příležitost ke ztišení. Zástupci města Jihlavy, všech partnerských měst Jihlavy 
a samozřejmě Jihlavského havířského průvodu včetně několika havířků se sešli na 
Ústředním hřbitově, kde položili květiny na hrob Jahanna Haupta, zakladate-
le havířského průvodu. Johann Haupt byl fotograf, zastupitel a radní, především 
však velký obdivovatel historie města a jeho tradic. Patřil mezi zakladatele jihlav-
ského muzea (zal. 1895), kde působil až do své smrti jako kustod. Vedle poříze-
ní stovek fotografi í zachycujících mizející krásy staré Jihlavy, zdejší zvyky i okolní 
přírodu bylo jeho velkým počinem založení novodobé tradice jihlavského hornic-
kého průvodu (1890).

VOZÍKY LÁKAJÍ DO PODZEMÍ. Málem skončily ve šrotu, nyní lákají do jihlav-
ského podzemí. Čtyři vyřazené důlní vozíky, které původně sloužily při budování 
kolektoru (prostory pod jihlavským centrem pro vedení inženýrských sítí), nyní 
slouží jako stylové poutače k návštěvě populárního podzemního labyrintu. Dva 
jsou přímo v centru města, další dva jsou na kruhových objezdech. „Důlní vozíky 
pochopitelně dobově nesouvisí s těžbou stříbra v Jihlavě. Ale ve většině současných 
i bývalých horních měst nechybí jako připomínka dolování. Jsme rádi, že jsou i 
zde,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal (vlevo), když spolu s náměstkem Rudol-
fem Chloupkem (vpravo)  jeden z vozíků symbolicky přebírali od sdružení Geor-
gii Agricola.
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I za obaly platíme! 

Čím méně za ně dáme, 

tím více nám zbyde 

na jiné věci... třeba 

na dovolenou.

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Městská policie Jihlava pořádá 
v rámci nové koncepce prevence 
kriminality v období červen - sr-
pen pět preventivních akcí s ná-
zvem „Bezpečně na cyklostezce“. 

Jak již název napovídá, při jejich 
pořádání se chceme věnovat uži-
vatelům cyklostezek, ale zejména 
cyklistům a in-bruslařům. 

V termínech 27. července, 3. 
srpna, 24. srpna a 31. srpna se na 
vytipovaných cyklostezkách zamě-
říme na předepsanou výbavu kola, 
vybavení in-bruslařů a vhodné po-
užívání ochranných prvků výstroje 
– ochranné přilby, chrániče, i tam, 
kde to sice zákon nestanovuje, ale 
s ohledem na ochranu zdraví a pre-
venci proti úrazům se jejich použití 
jeví jako potřebné. Součástí bude i 
apel na dodržování zásady Být vi-
děn a používání refl exních prvků. 

Cílem této akce je zvýšit bezpeč-
nost na cyklostezkách, zvláště pak 
v místech, kde se mohou pohybo-
vat také chodci. Odbornou radou 
chceme pomoci cyklistům k tomu, 
aby měli správně vybavené a seříze-
né kolo. 

Zájemci budou moci využít na-
bídku cyklooblečení, zúčastněné 
fi rmy budou v námi vybraných ter-
mínech nabízet seřízení a servis kol 
a jeho možnost dovybavení a na 
místě poskytnou kola ke zkušeb-

ní jízdě. Cyklisté se budou moci 
účastnit testování jejich znalostí, 
po jejich absolvování obdrží drob-
né ceny. 

Akce se koná dne 31. srpna na 
cyklostezce u Vodního ráje, 27. 
července na cyklostezce v Lukách 
nad Jihlavou (za zdravotním stře-
diskem), 3. srpna u letního kina v 
Jihlavě a 24. srpna na cyklostezce 
ve Starých Horách v Jihlavě (u re-
staurace Starka). 

K hlavním participujícím organi-
zacím patří BESIP, střídavě se bu-
dou prezentovat fi rmy Cyklopoint, 
HIPPcycles, Velosport, Kritzner 
a Sportvel, který je spíše zaměře-
ný na vybavení pro in-bruslaře.  Z 
pojišťoven přislíbila účast ZPMV a 
dále humanitární občanské sdruže-
ní Český červený kříž.

Jedná se o první ročník této akce. 
Městská policie se za pomoci toho-
to preventivního programu snaží 
reagovat na problémy, se kterými 
se během své činnosti setkává. Za 
největší problém považuje nere-
spektování pravidel na cyklostezce, 
bezohlednou a nebezpečnou jízdu, 
využívání chodníku k jízdě na ko-
le, jízdu cyklistů zjevně pod vlivem 
alkoholu a jízdu za snížené viditel-
nosti. 

 
 Mgr. Květa Klimešová, 
 Městská policie Jihlava

Strážníci učí cyklisty, jak se 
pohybovat na cyklostezce
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Zatuhlé soukolí předávání majetku města z Jihlavy ze Svazku vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAK) se pohnulo. Na jihlavské radnici proběhlo jed-
nání zástupců obou institucí. 

Výsledkem jednání je zpřístupnění dokumentů k části kanalizace ke kon-
trole a následnému převzetí. Jde o více než jedno sto složek provozně-tech-
nické dokumentace k vodohospodářskému majetku v hodnotě asi 341 mi-
lionů korun. Kontrola a převzetí dokumentů jsou nezbytné pro předání 
majetku ze svazku zpět městu Jihlavě.

„Nelze převzít kanalizaci bez dokumentace, to je jako auto bez technického 
průkazu. Do konce června jsou naši lidé schopni provést fyzickou kontrolu do-
kumentů, a pak lze podepsat předávací protokol,“ uvedl ke schůzce zástupců 
svazku a města primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Dalším krokem bude kontrola dokumentů ke kanalizaci, která do svazku 
přešla v roce 1993 od státu, a kanalizace, která byla vybudována na území 
města Jihlavy po vstupu města do svazku, a vypořádání tohoto majetku 
mezi svazkem a městem. „Předpokládáme, že to je možné do konce července,“ 
dodal primátor Jaroslav Vymazal.

Převzetí majetku je důležité pro město Jihlavu, které tak bude moci čerpat 
dotaci 176 milionů korun na rekonstrukci páteřních kanalizačních stok, na 
kterých závisí další stavební rozvoj města.

Zbývá dohoda o fi nančním vypořádání dalšího nedělitelného majetku, te-
dy úpravny vody, přivaděčů vody do jiných obcí, trafostanic apod.

Město Jihlava vystoupila ze SVAKu k 31. 12. 2012, podle stanov svazku i 
rozhodnutí valné hromady měl být majetek vypořádán do jednoho měsíce 
od vystoupení, tedy do 31. 1. 2013. -rt-

Jihlava přebírá dokumenty 
svého majetku ze SVAKu

Služby města Jihlavy (SMJ) za-
čaly provádět dezinfekci sběrných 
nádob na komunální odpady. De-
zinfekce bude probíhat ve svozo-
vý den v dané ulici do 12. 7. 2013. 
SMJ provedou dezinfekci popelnic 
a kontejnerů ve spolupráci s odbor-
nou fi rmou. Jedná se o dezinfekci 
nádob, které užívají obyvatelé Jihla-
vy na odpad z domácností.

Dezinfekce se bude provádět 
zhruba u 6.000 popelových nádob 
a 600 kontejnerů. Speciální vůz na 
dezinfekci nádob pojede po trase 
svozu komunálního odpadu a po-
mocí hydrauliky, trysek, studené 
vody a saponátů provede pod tla-

kem dezinfekci nádoby. Uvedená 
technologie není schopna z popel-
nic zcela odstranit ztuhlé tuky a ji-
né pevné složky odpadů, které se 
během používání usadí na stěnách a 
dně popelových nádob.

3. týden: od 1. 7. do 5. 7. 2013 bu-
de dezinfekce prováděna v sídlišti 
Horního Kosova, Za Prachárnou, 
Dolina. Další bude oblast mezi uli-
cemi Jiráskova, Vrchlického, Žižko-
va, Telečská a dále nádoby ve Zbor-
né a Sasově.

4. týden: od 8. 7. do 12. 7. 2013  
proběhne dezinfekce v příměst-
ských obcích Popice, Vysoká, Pís-
tov, Heroltice, Hruškové Dvory, 

Henčov, Pávov, Antonínův Důl, 
Červený Kříž a posledním místem 
bude lokalita na Kalvárii. 

Vzhledem k tomu, že dezinfekce 
bude prováděna po celý den, pro-
síme občany, aby sběrné nádoby 
nechávali ve svozový den přistave-
né až do pozdních večerních hodin 
tak, aby k nim byl přístup. Další 
důležitou věcí je, aby je neblokova-
li zaparkovanými vozidly a nedáva-
li do nich odpad. Vydezinfi kovaná 
nádoba bude opatřena nálepkou s 
označením roku 2013. Pokud nebu-
de popelová nádoba dezinfi kována 
v termínu, mohou se občané s re-
klamací obrátit na SMJ.  -lm-

Dezinfekce popelových nádob Jihlava pomůže 
Terezínu

Jihlava pomohla povodněmi po-
stiženému městu Terezín. Z roz-
hodnutí jihlavských zastupitelů 
odešla na pomoc Terezínu částka 
100 tisíc korun a materiální pomoc 
v hodnotě 20 tisíc korun. „Míst, 
která potřebují pomoci, je samozřej-
mě mnoho, Terezín jsme vybrali pro-
to, že jsme byli se zástupci města v 
kontaktu a o pomoc požádali,“ ko-
mentoval výběr náměstek primáto-
ra Petr Pospíchal. Peněžní dar bu-
de použit na obnovu sportoviště a 
kabin pro oddíl kopané a obnovu 
dětského hřiště, které se nachází v 
areálu Sokola České Kopisty (část 
Terezína). -lm-

V polovině června byla ofi ciálně zahájena 
třináctá letní sezóna na Vodním ráji. Ven-
kovní areál bude otevřen denně od 10.00 do 
19.00 hodin, ale samozřejmě v závislosti na 
počasí. Voda v bazénech je temperovaná a 
má teplotu 25 stupňů. 

Zahájení letní sezóny bylo bohužel kvůli 
špatnému počasí odloženo o 14 dní oproti 
každoroční tradici. Ve venkovní části Vodní-
ho ráje mají návštěvníci k dispozici velký re-
kreační bazén s řadou atrakcí, plavecký bazén 
dlouhý 25 m, tobogán o délce 85 m, dětský 
bazén s vodním hradem a brouzdaliště. „Sou-
částí venkovního areálu je také dětské hřiště, 
venkovní posilovací stroje, dvě hřiště pro plážo-
vý volejbal, dvě víceúčelová hřiště s umělým po-
vrchem na tenis a nohejbal. Pro občerstvení jsou 
k dispozici tři venkovní stánky a restaurace s te-
rasou,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Návštěvníci budou mít možnost i v letoš-
ním roce procházet z kryté do venkovní čás-
ti areálu. Ceny vstupného do venkovní části 
Vodního ráje zůstávají stejné jako v loňském 
roce.

Dospělí: 85,- Kč/den
Dospělí – skupina: 70,- Kč/den
Rodina: 250,- Kč/den -lm-

LETOŠNÍ léto má měsíc zpoždění a nadějí na úspěšnou sezónu na Vodním ráji je jenom dostatečný počet sluneč-
ných dní. Foto: Lubomír Maštera

Na jihlavské radnici je zdarma k dis-
pozici aktualizovaná brožurka Jak ne-
spadnout do pasti. Je věnovaná obraně 
zejména starších občanů před podo-
mním prodejem a předváděcími akce-
mi. Brožura popisuje rizika na skuteč-
ných událostech, vysvětluje, proč lidé 
podléhají emotivním či agresivním 
metodám obchodníků, radí, jak se 
podivným praktikám bránit, co dělat, 
pokud už zákazník něco nakoupil ne-
bo podepsal, k dispozici je i vzorový 
dopis pro odstoupení od smlouvy. 

Brožura je k dispozici ve stojanech a 
na pracovištích městského informač-
ního centra a turistického centra v bu-
dově radnice na Masarykově náměstí, 
rovněž v městské knihovně, magistrát 
brožuru zajistil i pro několik organi-
zací pracujících v sociální oblasti a se 
seniory. Brožuru do obcí a organizací 
distribuuje zdarma Občanské sdruže-
ní spotřebitelů TEST (www.dtest.cz), 
které provozuje i bezplatnou spotřebi-
telskou linku.

K ochraně obyvatel před obtěžují-
cími obchodníky v domácnostech a v 
ulicích se hodlá přidat i jihlavská rad-
nice. „Připravujeme kroky, jak tento ne-
švar regulovat. Dolaďujeme znění nového 
tržního řádu, v platnost by měl vstoupit 
během letních měsíců,“ řekl k tématu 
primátor města Jaroslav Vymazal. 

Brožurka je ke stažení také ve for-
mátu pdf na adrese 

www.dtest.cz/spoluprace.
Novinkou v oblasti obrany spotře-

bitele je rovněž nová služba dostup-
ná na živnostenských úřadech včetně 
toho jihlavského. Začala fungovat no-
vá agenda – spotřebitelský ombud-
sman. Spotřebitelský ombudsman 
je označení pro systém, který za po-
moci kontaktních míst na živnosten-
ských úřadech a jejich spolupráce s 
nevládními neziskovými organizace-
mi pomůže  oklamaným a zneužitým 
spotřebitelům, především seniorům, 
domoci se svých spotřebitelských 
práv.    -rt,lm-

Jak nespadnout do pasti 
podomního prodeje

Zahájení letní sezóny na Vodním ráji 
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Od začátku letošního roku do 
13. června vyšetřovali policisté 
v našem kraji celkem 37 doprav-
ních nehod s účastí cyklistů. Při 
těchto nehodách dva cyklisté ze-
mřeli. Šest se jich zranilo těžce a 
dalších 24 utrpělo lehké zranění.

V loňském roce policisté řešili na 
silnicích Kraje Vysočina celkem 183 
dopravních nehod s účastí cyklistů. 
Při těchto nehodách zemřelo devět 
cyklistů. Dalších 27 cyklistů bylo 
zraněno těžce a 138 lehce. Cyklis-
té zavinili celkem 131 dopravních 
nehod. Pouze 50 cyklistů mělo při 
dopravní nehodě nasazenou přilbu. 
Počet cyklistů, kteří při dopravní 
nehodě neměli nasazenou přilbu, je 
téměř trojnásobný než počet cyklis-
tů, kteří při dopravní nehodě cyklis-
tickou přilbu nasazenou měli.

Alkohol zabíjí 
Při silničních kontrolách nebo při 

šetření dopravních nehod se poli-
cisté také poměrně často setkávají s 
cyklisty, kteří jsou pod vlivem alko-
holu. Ti si neuvědomují, že cyklista 
je řidič nemotorového vozidla, kte-
ré nesmí řídit pod vlivem alkoholu. 
Cyklistovi může být za tento pře-
stupek uložena ve správním řízení 
pokuta až do výše 50.000 korun. 

Pokud se chystáte v letošním ro-
ce vyjet na silnice na kole, neza-
pomeňte si své jízdní kolo vybavit 
předepsanými i dalšími důležitými 
doplňky z hlediska bezpečnosti sil-
ničního provozu. Důsledně dodr-
žujte pravidla silničního provozu, 
která platí  nejenom pro cyklisty! 

Vybavení kola
Riziko dopravní nehody lze snížit 

právě správným vybavením a dob-
rým technickým stavem jízdního 
kola. Cyklisté si musí uvědomit, 
že je musí být v silničním provozu 
především dobře vidět. Policisté 
proto v rámci výkonu služby kon-
trolují povinnou výbavu jízdních 
kol. Funkční brzdy na jízdním kole 
musí být samozřejmostí. Policis-
té se často setkávají s jízdními koly, 
která nejsou vybavena odrazkami 
a v případě snížené viditelnosti ani 

Na silnicích kraje letos 2 mrtví cyklisté

předepsaným osvětlením. Tito cyk-
listé zbytečně hazardují se svým 
zdravím. 

Existují však i další požadavky na 
správně vybavené jízdní kolo - vol-
né konce trubky řídítek musí být 
zaslepeny, a to zátkami nebo ru-
kojetí. Matice nábojů kol musí být 
uzavřené, pokud nejsou křídlové, 
rychloupínací nebo v kombinaci s 
krytkou konce náboje. Zakončení 
ovládacích páček brzd, volné konce 
řídítek páčky měničů převodů, kříd-
lové matice, rychloupínače nábojů 
kol, držáky a konce blatníků musí 
mít hrany obaleny materiálem, kte-
rý pohlcuje statickou energii. 

Dále musí být jízdní kolo vybave-
no vpředu odrazkou bílé barvy, vza-
du odrazkou červené barvy, oran-
žovou odrazkou na obou stranách 
pedálu a na paprscích kol. Přední 
bílá odrazka a zadní červená odraz-
ka může být nahrazena odrazový-
mi materiály umístěnými na oděvu 
či obuvi cyklisty. Oranžové odraz-
ky na pedálech mohou být nahra-
zeny světlo odrážejícími materiály 
umístěnými na obuvi nebo v jejich 
blízkosti a oranžové odrazky na pa-
prscích kol mohou být nahrazeny 
odrazovými materiály na bocích ko-
la nebo na bocích plášťů pneumatik 
či na koncích blatníků nebo bočních 
částech oděvu cyklisty. Pneumatiky 
a ráfk y na jízdním kole nesmí vyka-
zovat trhliny, praskliny a jiné zjevné 
deformace, které by zjevně narušo-
valy bezpečnost jízdy.

Za snížené viditelnosti musí být 
navíc jízdní kola vybavena světlo-

Barvité představení plné pohybu, 
humoru a klauniád nadchlo diváky 
festivalu Hudba tisíců Jihlava v multi-
funkčním prostoru DIOD.

,,Divadlo za bránou“ (1936) je avant-
gardní syntézou baletní pantomimy 
a komické opery Bohuslava Martinů. 
Novodobého nastudování se ujala di-
rigentka Valentina Shuklina ve spolu-
práci s režisérem Radimem Vizvárym. 
Na hravém představení se podílela řa-
da vynikajících sólistů a tanečníků z 
pražské HAMU i odjinud, o hudební 
doprovod se postaral orchestr Quatt ro 
a zpíval smíšený sbor Bubureza.

Zápletku vycházející z tradičního 
českého lidového prostředí kombi-
nuje Martinů s italskou nespoutanos-
tí kočovného divadla. V představení 

,,Divadlo za bránou“ na festivalu
se objevují typické postavy komedie 
dell´arte (kolombína, harlekýn a pi-
erot) a zároveň vesnické fi gurky Ka-
tušky, ponocného, starosty, starce, ba-
by zaříkávačky a hostinského. Skvělé 
pěvecké výkony střídala akrobatická 
čísla a pantomimické výstupy. Hudeb-
níci si výborně poradili s kompliko-
vanou orchestrací díla a pozorně do-
provázeli intonačně náročné pěvecké 
party. Nápadité kostýmy vycházející z 
folklórního zdobení doplnila pestro-
barevná pankáčská ,,číra“ a obdiv za-
slouží i perfektní maskérská práce. Ce-
lé představení bylo svěží, nespoutané 
a mile laškovné. Festivalový maraton 
tak nabídl úžasnou podívanou, která 
pobavila napříč generacemi. 

 Mgr. Jana Součková
DIVÁCKY atraktivní představení Divadla za bránou viděli návštěvníci DIODu.
 Foto:archiv MMJ

metem svítícím dopředu bílým svět-
lem. Pokud je vozovka dostatečně a 
souvisle osvětlena, může být světlo-
met nahrazen svítilnou bílé barvy s 
přerušovaným světlem. Vzadu musí 
být jízdní kolo vybaveno svítilnou 
červené barvy. Zadní svítilna může 
být kombinována se zadní odrazkou 
červené barvy a může být nahraze-
na svítilnou s přerušovaným svět-
lem červené barvy. Baterie jako zdroj 
elektrického proudu musí svou kapa-
citou zajistit svítivost světel po dobu 
nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 
Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustil-
ka, nářadí a náhradní díly nepatří do 
povinné výbavy jízdního kola podle 
právního předpisu, ale jsou doporu-
čené pro jeho provoz. 

 Cyklista nesmí jet na jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet 
jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy stále na šlapadlech. Dále nesmí 
vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí na jízdním 
kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by 
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

 Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud nebudou 
ohroženi nebo omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním 
kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i kolo-
běžka. Vozidla stojící nebo pomalu se pohybující za sebou při pravém okraji 
vozovky může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět 
z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od 
vozidel dostatek místa, musí při tom však dbát zvýšené opatrnosti. 

Vybavení cyklisty
S výbavou kola také úzce souvisí 

vybavení cyklisty. Nesmíme zapome-
nout, že cyklista mladší 18 let musí za 
jízdy použít ochranou přilbu schvále-
ného typu. Tuto přilbu musí mít za 
jízdy nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě. V dnešní době už i cyklisté 
starší 18 let, kteří nechtějí hazardovat 
se svým zdravím, také používají při 
jízdě ochranou přilbu. Oblečení cyk-
listy by mělo být pestré a nejlépe ob-
sahovat refl exní prvky, které cyklistu 
na komunikaci více zviditelní.

Dítě mladší 10 let smí jet na po-
zemní komunikaci na jízdním kole 
pouze pod dohledem osoby starší 
15 let. To se nevztahuje na jízdu na 
chodníku, cyklistické stezce, v obyt-
né a pěší zóně. Na jízdním kole, které 
je vybaveno sedadlem pro přepravu 
dítěte s pevnými opěrami pro nohy, 
smí osoba starší 15 let vézt osobu 
mladší sedmi let. Sedadlo musí být 
pevně připevněno a umístěno tak, 
aby nemohlo dojít při jízdě ke zraně-
ní dítěte ani k ohrožení bezpečnosti 
jízdy. V jiném případě není dovoleno 
jezdit na jednomístném kole ve dvou 
osobách. 

 Krajské ředitelství policie 
 Kraje Vysočina,
 nprap. Martin Dušek,
 koordinátor prevence

Několik pravidel pro mladší cyklisty 
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Stříbrné pomezí oslavilo v květnu 
2013 dva roky své existence. 

Jihlava vytvořila systém znače-
ní turistických tras ve spolupráci s 
26 partnerskými obcemi za účelem 
rozvoje cestovního ruchu a zkvalit-
nění informačních služeb v cestov-
ním ruchu. 

„Systém nabízí návštěvníkům v Jih-
lavě a jejím okolí známé trasy, ale i 
neobvyklé, díky kterým mohou pěší 
i cyklističtí turisté objevovat kouzlo 
Vysočiny,“ řekl cyklokoordinátor 
projektů magistrátu Pavel Šťastný. 

Při realizaci projektu Stříbrné po-
mezí bylo vyznačeno 270 km tu-
ristických tras pro pěší a cyklisty 
v okruhu asi 12 km kolem města. 
Jedinečnost projektu spočívá v po-
době 65 očíslovaných rozcestníků 
umístěných na křižovatkách tras, 
tzv. patníků se šipkami. Turista se 
v terénu pohybuje po trasách od 
patníku k patníku pomocí doplň-
kového značení. 

V jednotlivých obcích jsou na 

Stříbrné pomezí provází kouzly Vysočiny

trasách umístěny informační tabu-
le s přehledovou mapou, informa-
cemi a zajímavostmi o daném mís-
tě. Součástí projektu jsou webové 
stránky projektu www.stribrnepo-
mezi.eu, kde si mohou uživatelé 
pomocí mapového klienta naplá-
novat trasu výletu. Na Turistických 
informačních centrech v Jihlavě a 
na kontaktních místech v partner-
ských obcích jsou zdarma k vy-
zvednutí propagační materiály ve 
třech jazycích. 

„Projekt Stříbrné pomezí byl před-
staven v červnu na stánku projektu 
www.ceskojede.cz na mezinárodní 
cyklistické konferenci Velo City 2013 
ve Vídni. Zájem zahraniční veřejnos-
ti byl značný a lidé oceňovali zejmé-

na tištěného průvodce, který je plný 
informací o Jihlavě a okolních ob-
cích. Návštěvnost webových stránek 
projektu je v porovnání s loňským 
rokem vyšší, zejména díky tzv. chyt-
rým telefonům, kde si lidé hledají na 

internetu trasy přímo v terénu,“ do-
plnil Šťastný.

Projekt vznikl v letech 2009-2011 
a byl spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod. -lm-
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, 
zveřejňuje záměry 

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 
567 167 279, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

 prodat volnou bytovou jednotku č. 394/7 
ve 4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2, 
min. kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 
4. 9. 2013 s uzávěrkou žádostí dne 

2. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory:
- nebytové prostory v 1. NP domu Masaryko-

vo nám. 23 v Jihlavě, býv. prodejna sportovního 
vybavení a potřeb pro snowboarding a skateboar-
ding, 84 m2, minimální roční nájemné 187.320,- 
Kč

- nebytové prostory ve 2. NP domu Matky Boží 
20 v Jihlavě, vstup ze dvora, býv. realitní kancelář, 
52,75 m2, minimální roční nájemné 54.253,- Kč

- nebytové prostory ve 3. NP domu Masary-
kovo nám. 9 v Jihlavě, býv. kanceláře, 91,50 m2, 
min. roční nájemné po slevě 81.618,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Znojemská 
4 v Jihlavě včetně movitého vybavení za účelem 
provozování nekuřácké kavárny, 80 m2, minimální 
roční nájemné za pronájem nebytových prostor 
15.000,- Kč (+ pronájem movitých věcí za nájem-
né 15.000,- Kč/rok + DPH)

- nebytové prostory v 1. NP domu Komenské-
ho 27 v Jihlavě, býv. boutique a svatební salon, 
84,30 m2, minimální roční nájemné 159.074,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 
2. 10. 2013 s uzávěrkou žádostí dne 

30. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

 prodat nemovitosti:
- objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Jih-

lavě – Heleníně (budova býv. základní školy v 
Heleníně), ul. Hálkova or.č. 39 na pozemcích 
p.č. 305/1, 305/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Helenín a pozemky p.č. 305/1, 305/2, p.č. 
306 – trvalý travní porost v k.ú. Helenín, mini-
mální kupní cena činí 3,5 mil. Kč

- budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budova 
býv. urologie v areálu staré nemocnice v Jih-
lavě) na pozemku p.č. 3010 – zastavěná plocha a 
nádvoří s pozemky p.č. 3010, p.č. 3011/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha, dále s pozemkem p.č. 3011/3 
– ostatní plocha, zeleň, dle v katastru nemovitostí 
dosud nezapsaného geometrického plánu (GPL) 
č. 5687-18/2011 pro k.ú. Jihlava, a s pozemky p.č. 
3007/19 – ostatní plocha, manipulační plocha, a 
p.č. 3007/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného 
GPL č. 6104-131/2012 pro k.ú. Jihlava, minimál-
ní kupní cena činí 12,5 mil. Kč

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Bene-
šova or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihla-
va, minimální kupní cena činí 4 mil. Kč 

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6 na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-
dvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na 
pozemku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální 
kupní cena činí 11 mil. Kč

 prodat volné jednotky:
- bytovou jednotku č. 1361/2 ve 2. NP domu 

Komenského 30 v Jihlavě, 2+1, 63,30 m2, min. 
KC 730.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Matky Boží 28 v Jih-
lavě:

č. 1246/2 ve 2. NP, 1+kk, 30,40 m2, min. KC 
220.000,- Kč

č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m2, min. KC 
750.000,- Kč

č. 1246/7 ve 3. NP, 1+kk, 42,20 m2, min. KC 
380.000,- Kč

č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC 
670.000,- Kč

- bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Br-
něnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, min. KC 
830.000,- Kč

- bytovou jednotku č. 50/4 ve 2. NP domu Br-
něnská 11 v Jihlavě, 1+1, 45,50 m2, min. KC 
480.000,- Kč

- bytovou jednotku č. 619/2 ve 2. NP domu 
Lazebnická 19 v Jihlavě, 1+1, 33,80 m2, min. KC 
430.000,- Kč 

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, min. KC po sle-

vě 450.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, minimální KC 

po slevě 600.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC po 

slevě 500.000,- Kč
-bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 11 

v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC po 

slevě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC po 

slevě 328.000,- Kč
- bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 

Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC 

580.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC 

540.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC 

790.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 

320.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 

Objekt bývalé urologieHálkova 39

U Mincovny 6, 8

Benešova 32

440.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC 

390.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, min. KC 

360.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 3654/12 v 5. NP domu 

Březinova 26 v Jihlavě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 
po slevě 860.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v 
Jihlavě – Horním Kosově

č. 393/2, 1. NP, 1+1, 35,83 m2, min. KC 
360.000,- Kč

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC 
930.000,- Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC 
780.000,- Kč

č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. KC 
620.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 4789/2 (sklad) v 1. PP 
domu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální 
kupní cena po slevě 30.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 1125/5 (prodejna) v 1. 
NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 m2, min. 
KC 150.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 619/3 (sklad) ve 2. NP 
domu Lazebnická 19 v Jihlavě, 10,60 m2, min. KC 
24.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 163/1 (býv. klubovna) 
v 1. PP domu Srázná 34 v Jihlavě, 31,00 m2, min. 
KC 170.500,- Kč

- nebytovou jednotku č. 184/5 (sklad) v 1. NP 
domu Třebízského 10 v Jihlavě, 45,90 m2, min. 
KC 322.000,- Kč
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(Dokončení ze str. 1)
Dodávky vody musí být zajištěny 

ze zákona. Jinými slovy voda poteče 
dál, ať ji bude dodávat ta či ona fi r-
ma. Nicméně všichni registrují, že 
havárií na kanalizaci i vodovodu by-
lo aktuálně v Jihlavě nemálo, takže 
občas se výpadky dodávek vody ob-
jeví.

Připomeňme v několika větách, 
v čem je vlastně spor mezi Jihla-
vou a SVAKem, ze kterého město 
k 31. 12. 2012 vystoupilo?  

Je to v podstatě velmi jednoduché. 
Stanovy svazku říkají, že do měsíce 
po odchodu má být bývalému členu 
vydán jeho majetek. Jihlava už půl 
roku není členem svazku a majetek 
zpátky stále nemá, je nutné se také 
vypořádat fi nančně. Nejde tedy o nic 
jiného, než že se dovoláváme svých 
práv, že chceme, aby se Jihlavě vrátil 
její majetek a poplatky, které už nále-
ží městu, nikoliv svazku. 

Je třeba pečovat o majetek, ale Jih-
lava jej zatím nemůže spravovat, pro-
tože ještě není papírově její. Navíc se 
Jihlavě podařilo získat velkou dotaci 
176 milionů korun na rekonstrukci 

páteřních stok, které jsou pro město 
mimořádně důležité, ale dokud ne-
ní majetek předaný, nelze na něj onu 
dotaci čerpat.

Nicméně se podařilo uspořádat 
schůzku mezi vedením města a 
SVAKu a předávání majetku už za-
čalo.

Fyzická kontrola nezbytných do-
kumentů začala dokonce ještě je-
den den před schůzkou, podařilo se 
to vyjednat po telefonech. A nevím, 
zda to nebyl spíš výsledek předcho-
zího společenského a mediálního 
tlaku. Na schůzce samotné jsme si 
potvrdili, že kontrola a přebírání 
dokumentace bude pokračovat dál. 
Obě strany potvrdily zájem pokra-
čovat, každá má ale jiné představy o 
provedení. U konce ještě nejsme.

Jakou hodnotu má majetek, o 
kterém se bavíme?

Celkem jde o majetek v hodnotě 
asi 1,5 miliardy korun. Aktuálně na-
ši pracovníci kontrolují dokumenty 
k části majetku tzv. vloženého s prá-
vem hospodaření v hodnotě 341 mi-
lionů korun. Potom půjde o druhou 

část, což je majetek na území města 
v devadesátých letech předaný do 
svazku ze státu a vybudovaný už po 
vstupu města do svazku. Do třetice 
jde o vypořádání tzv. nedělitelného 
majetku, jako je úpravna vody, přiva-
děče vody k obcím apod.

Zpátky k haváriím na kanaliza-
ci. Letos Brněnská a Vrchlického, 
loni obdobný propad vozovky do 
kanalizaci v Hamerníkově ulici. 
Čím je to způsobeno?

Máme za to, že dosavadní péče o 
vodohospodářský majetek v Jihlavě 
dlouhodobě nebyla dobrá, mimo ji-
né proto se Jihlava rozhodla ze svaz-
ku odejít. Tyto havárie nám dávají za 
pravdu. Jihlava v úvodu devadesátých 
let vstoupila do dobrovolného svazku 
vodovodů a kanalizací, který se měl o 
vodohospodářský majetek ve městě 
řádně starat. Z nemalého vodného a 
stočného, které musí jihlavští obča-
né platit, se měl majetek udržovat a 
modernizovat, což se zdaleka nedě-
lo tak, jak bylo potřeba. Nějaké po-
ruchy budou vždy, ale že po dvaceti 
letech péče SVAKu třeba v Brněnské 
ulici tečou splašky jakýmsi zřejmě 

středověkým tunelem vyrovnaným z 
kamení, je na pováženou. 

Kanalizace sice není vidět, ale pro 
chod města je nezbytná. 

Ano. Několik konkrétních projektů 
je zastaveno, protože bez kanalizace a 
vodovodu se prostě nedá budovat. Ta-
to infrastruktura je velmi drahá a Jihla-
va bude defi cit v údržbě a rozvoji sítí 
dlouho a draze dotahovat. 

Příkladem může být roky neoprave-
ný povrch Brněnské ulice. Je ostudou 
města. 

Pochopitelně nemá smysl opravit 
dlažbu v ulici, pod jejímž povrchem je 
prastará kanalizace neznámého tech-
nického stavu. Ale už letos na podzim 
konečně splní radnice závazek a tuto 
ulici začne kompletně opravovat. Pů-
jde se odspodu z ulice Křižíkova po-
stupně po částech Brněnskou ulicí až 
k Masarykovu náměstí. Půjde o novou 
kanalizaci, veřejné osvětlení, chodníky 
a vozovku. Těším se, že výsledek bude 
velmi dobrý a Jihlavané to přivítají.

Zastupitelé už uvolnili peníze na pro-
jekt podobně rozsáhlé rekonstrukce 
ulice Srázná, tu bychom chtěli začít 
opravovat v příštím roce. -lm-

S primátorem o kanalizaci města

Vyjádřete se 
ke směru města

Jihlava připravuje pro období 2014-2020 tzv. Stra-
tegický plán města. Koncept plánu byl v červnu 
představen veřejnosti, která má i nadále možnost se 
k němu vyjadřovat. Je k prostudování na webu měs-
ta www.jihlava.cz, odkaz „Strategický plán rozvoje 
města“ najdete v levém (červeném) sloupci.

Dokument analyzuje aktuální situaci města a přináší 
ucelený soubor informací o možnostech a směřování 
jeho budoucího rozvoje. Kromě toho má také zahr-
novat konkrétní akční plány pro jednotlivé stanovené 
problémové oblasti, zásobník projektů, monitorovací a 
hodnotící systém a rovněž mechanismy jeho další aktu-
alizace.

Do přípravy strategického plánu a následně do stra-
tegického řízení rozvoje města je zapojena široká škála 
aktérů. Kromě zástupců vedení města jde rovněž o pra-
covníky příslušných odborů Magistrátu města Jihlavy, 
dále reprezentantů významných organizací, institucí a 
fi rem působících na území města, včetně široké veřej-
nosti. Součinnost aktérů z různých oblastí zaručuje vše-
stranný přístup k řešení problémových témat.

Vyjádření ke konceptu strategického plánu je možné 
posílat na emailovou adresu strategie@jihlava-city.cz 
do 31. července 2013. -lm-

Jihlava v současné době pořizuje nový územní 
plán. Územní plán je zásadní dokument, který sta-
noví koncepci rozvoje města v horizontu 10-15 let. 

„Pořízení územního plánu je dlouhodobý proces. 
Při jeho projednávání je nutné dodržet lhůty vyplý-
vající ze stavebního zákona,“ řekl vedoucí úřadu 
územního plánování Tomáš Lakomý. V uply-
nulém roce byla představena 1. fáze - koncept. 
Zveřejněn byl mimo jiné i pomocí nové webové 
aplikace, do které mohla veřejnost přímo vkládat 
svoje požadavky. 

„Tato aplikace se setkala s mimořádným ohlasem. 
Úřad územního plánování, který pořízení nového 
územního plánu zajišťuje, obdržel kolem 750 při-
pomínek. Všechny byly pečlivě vyhodnoceny a za-
pracovány do pokynů k dopracování návrhu, které 
schválilo zastupitelstvo města. Informace, jak bude s 
konkrétními požadavky naloženo, bude rozeslána v 
nejbližších dnes těm, kteří využili k projednání we-
bové aplikace a zadali do systému svoji kontaktní e-
mailovou adresu,“ doplnil Lakomý.

Zahájení projednání návrhu územního plánu je 

naplánováno na začátek září. Návrh bude znovu 
projednáván pomocí webové aplikace. Občané 
budou moci opět uplatnit své připomínky. Ve hře 
zůstanou obě varianty rozvoje města, které budou 
dopracovány podle schválených pokynů. O vý-
běru varianty by zastupitelstvo města mohlo roz-
hodnout koncem letošního roku. Následně bude 
dopracována konečná podoba územního plánu. 
Předpokládá se, že územní plán bude předložen 
zastupitelstvu ke schválení v polovině příštího ro-
ku. -lm-

Projednávání územního plánu Jihlavy 

Rekonstrukce Brněnské pokračuje

ULICE BRNĚNSKÁ JE UZAVŘENA A POKRAČUJE JEJÍ REKONSTRUKCE. Důvodem nebyl jen 
zprohýbaný a nevyhovující povrch, ale také nevyhovující stav kanalizece a inženýrských sítí. Řidiči vy-
užívající tuto část Jihlavy tak budou muset omezit pohyb na této ulici, situace je o to nepříjemnější, že 
ulice má obchody, u kterých bude obtížné zásobování.  Foto: Lubomír Maštera
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V areálu letního kina se uskutečnil 
druhý díl seriálu EUROJACK 2013. 

I když nejlepší český závodník a 
loňský vítěz z Jihlavy David Síla ten-
tokrát skončil s bramborovou medai-
lí, diváci mohli vychutnat pořádnou 
dávku emocí při sledování atraktiv-
ních disciplín. Novinkou oproti loň-
ské premiéře v Jihlavě byl například 
treetopping, tedy závod v lezení na 
kmen, na kterém závodníci ve výš-
ce 10 metrů řežou 20centimetrový 
špalek. Došlo ale na tradiční řezání 
„kaprovkou“ nebo soutěž nejvýkon-
nějších motorových pil na světě - 
powersaw. Všechna tři první místa si 
odvezli závodníci ze Švýcarska.

 Stránku připravil –lm-
 Foto: Petr Bouček, Lubomír Maštera

Nejlepší dřevorubci Evropy se 
představili v Jihlavě

K TAKOVÉMU výkonu je potřebná fyzická příprava. 

ŘEV motorových pil byl slyšet v okolí lesoparku a již při první disciplíně se areál Malý Heulos začínal plnit diváky.

PŘI SOUTĚŽI nevítězí hrubá síla, ale zručnost a dovednosti. DŘEVORUBEC jak má být – žádný drobeček!

ÚKLID pilin a sportoviště před každou další disciplínou.

DOKONALE připravené náčiní je zá-
kladem úspěchu.

PRÁCE se sekerou je samozřejmostí.

I TADY platí – kdo maže, ten jede. Tedy řeže!
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Jihlavské havíření 2013 spojilo více akcí

PRO DĚTI je možnost vystoupit v havíř-
ském průvodu neopakovatelným zážitkem. 

PŘED MAGISTRÁTEM si zájemci mohli vyzvednout podrobný program Jih-
lavského havíření.  

JIHLAVSKÉ podzemí se otevřelo a ne-
trpěliví diváci očekávají vystoupení ha-
vířů na náměstí. NA ČELE PRŮVODU vyhrávala kapela. Letní počasí umožnilo sundat saka.

HAVÍŘCI se představili veřejnosti po jednotlivých profesích.

V červnu se Jihlavou a špalírem 
tisíců diváků vydal průvod kostý-
movaných jihlavských konšelů a 
havířků, kapel, vlajkonošů a bu-
beníků. V průvodu šli i zástupci 
samosprávy partnerských měst 
Užhorodu, Heidenheimu  a Pur-
merendu.

Přibližně 200 dětí v hornických 
kostýmech přiblížilo hornické pro-
fese, ale i měšťanskou módu Jihlavy 
různých období. Provázela je měst-
ská garda, současní konšelé a hosté 
z partnerských či důlních měst.   

Celý Jihlavský havířský průvod má 
už na třicet profesí. Kostýmy se po-
stupně obnovují a rozšiřují o nové 
repliky, ale stále se využívají i sto-
leté součásti, zejména boty. Novou 
skupinkou byli letos představitelé 
jihlavské šlechty v barokních kostý-
mech.

„Zhotoveny byly ještě za Johanna 
Haupta a do dnešního dne jsme je 
mohli znát pouze z dobových fotogra-
fi í. Dnes je tu máte v úplné kráse,“ vy-
volával ke kostýmům do davu při-
hlížejících divadelník Jakub Škrdla, 
jehož moderování z vysokých chůd 
přispělo k atmosféře celého Havíře-
ní. 

Samotný průvod havířků doprová-
zely další akce v rámci Jihlavského 
havíření 2013.

Koncert bez hranic 
a Den Ježka

Koncert bez hranic a Den Ježka 
probíhal na obou pódiích Masaryko-
va náměstí od sobotního poledne do 
půlnoci. Vystoupila celá řada umělců 
a na své si přišli i nejmenší diváci. 

Mahler Jihlava Hudba tisíců 
a Den Ježka

K této akci více na str. 24. 

Pouť ke svatému Jánu
Diváci hodnotili všechny nabídnu-

té akce velmi vysoko. Vše se završilo 
v neděli bohatým divadelním a kej-
klířským pouťovým programem pro 
rodiny s dětmi na místě nejstaršího 
osídlení Jihlavy, u kostelíka sv. Jana 
Křtitele v Jihlavě. -jv,lm-
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Pohár McDonald´s Cupu odvezli Pražané
JIHLAVA – Základní škola Eden 
Praha 10 se začátkem června pro-
měnila v pravý sportovní ráj. Její 
fotbalisté totiž vyhráli 16. ročník 
McDonald´s Cupu, největší soutěž 
základních škol v kopané. Finálový 
turnaj proběhl 10. a 11. 6. v Jihlavě 
(stadion v Jiráskově ulici).

V utkání o zlato Pražané porazi-
li ZŠ Janouškova Brno 2:1, když ve 
druhé půli otočili nepříznivé skóre. 
Branky vítězů vstřelil Filip Štěpánek, 
za poražené skóroval Filip Šimeček. 
Škola Eden tak dosáhla největšího 
sportovního úspěchu ve své historii.

„Klukům jsem řekl, aby si turnaj hlav-
ně užili a hráli pro radost. Taktikou 
jsme je nesvazovali,“ prozradil učitel a 
trenér Miroslav Jíra vítěznou taktiku.

Prvenství družstva z hlavního měs-
ta udělalo radost jihlavským pořada-
telům. „Jsem rád, že vyhráli. Jde o tra-
dičního účastníka, který v předchozích 
ročnících obsadil pozice od čtvrtého 
místa dál. Za bojovnost a hlavně trpě-
livost si zasloužili být první,“ řekl ředi-
tel turnaje Josef Záruba, jenž přijímal 
gratulace k výborně zorganizované-
mu šampionátu. „Ze všech stran jsme 
slyšeli jen pozitivní ohlasy,“ dodal.

Finále McDonald´s Cupu se vráti-
lo do krajského města Vysočiny po 
pěti letech. „Jsme za to rádi. Snažíme 
se podporovat mladé sportovce do de-

 Zápasy o medaile - semifi nále: ZŠ Eden Praha 10 – ZŠ E. Valenty Prostě-
jov 5:1, ZŠ Janouškova Brno – ZŠ 17. listopadu Mladá Boleslav 2:1, o 3. mís-
to: ZŠ E. Valenty Prostějov -  ZŠ 17. listopadu Mladá Boleslav 1:0, fi nále: ZŠ 
Eden Praha 10 – ZŠ Janouškova Brno 2:1.

 Konečné pořadí: 1. ZŠ Eden Praha 10, 2. ZŠ Janouškova Brno, 3. ZŠ E. 
Valenty Prostějov, 4. ZŠ 17. listopadu Mladá Boleslav, 5. ZŠ Pod Ralskem 
Mimoň, 6. ZŠ E. Rošického Jihlava, 7. ZŠ Komenského II Zlín, 8. 33. ZŠ T. 
Brzkové Plzeň, 9. ZŠ J. Šoupala Ostrava, 10. ZŠ Školní Velké Meziříčí, 11. ZŠ 
Edisonova Teplice, 12. ZŠ M. Kopeckého Cheb, 13. ZŠ Sever Hradec Králo-
vé, 14. ZŠ Protivín, 15. ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí, 16. ZŠ Jesenice.

 Příchody: Jan Procházka (brankář, konec hostování Záhřeb), Jan Mikula 
(obránce, hostování Slavia Praha), Jan Šilinger (obránce, konec hostování 
Znojmo), Jan Urbánek (obránce), Luboš Košulič (záložník, oba juniorka 
FC Vysočina), Matúš Marcin (útočník Přešov). Další hráči jsou v Jihlavě na 
testech.  

Výsledky

Prozatímní změny v kádru

KA PITÁN Edenu Jan Stárek ochotně 
pózoval s vítěznou trofejí. 
 Foto: Michal Boček

FOTBALISTÉ ZŠ E. Rošického (v červených trenkách) startovali na fi nálovém 
turnaji po roční pauze. Desáté místo z roku 2011 vylepšili o čtyři příčky. 
 Foto: Michal Boček

vatenácti let a výstavbu sportovní in-
fr astruktury, takže tento turnaj přesně 
zapadal do naší koncepce,“ podotkl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

A jak dopadli „domácí“ zástupci, 
ZŠ E. Rošického a ZŠ Školní Velké 
Meziříčí? Oba se probojovali mezi 
nejlepší desítku. „Rošárna“ obsadila 
šestou příčku, Velké Meziříčí skonči-
lo desáté.  -cio-

JIHLAVA – Dva týdny dovolené a 
zpátky do kopaček. Fotbalisté FC Vy-
sočina už nabírají formu na nadcháze-
jící ročník Gambrinus ligy. Kádr Jihla-
vy tradičně prochází změnami.

Letní dril odstartoval v úterý 16. 
června diagnostickými a funkčními 
testy, o den později už se hráči hlásili 
hlavnímu trenérovi Františku Kom-
ňackému. Kouč Komňacký přivítal 
kvartet nových tváří, konkrétně krajní 
obránce Jana Mikulu (Slavia Praha) s 
Makedoncem Valentinem Kolevskim 
(Oktomvri Prilep) a forvardy Vojtě-
cha Přeučila (Dukla Praha) s Jaku-
bem Teplým (Frýdek-Místek).

„Všichni prokazují nesporný potenciál, 
ovšem zatím je vnímám spíše jako hrá-
če do širšího kádru. Současná podoba 
mužstva rozhodně není konečná. Hráči 

do základní sestavy by teprve měli při-
jít,“ řekl Komňacký s tím, že bek Mi-
kula zůstane na Vysočině minimálně 
rok. „Jsme se Slavií domluvení na jeho 
hostování. Těší mě, že přichází mladá 
krev, která náš mančaft  okysličí,“ dodal 
trenér.

Doplňování kádru výše uvedenými 
jmény nekončí. Klub aktuálně ozná-
mil, že hodlá vyzkoušet mladé forvar-
dy, Slováka Matúše Marcina (Prešov) 
a Albánce Mateuse Shkretu (Teplice). 
„Marcinův přestup zbývá dotáhnout po 
administrativní stránce,“ informoval 
sportovní manažer Jihlavy Josef Ji-
noch. Nejvýraznější posily by podle 
jeho slov měly dorazit v nejbližších 
dnech. „Intenzivně na tom pracujeme a 
soustředíme se zejména na post útoční-
ka.“  -cio-

FC Vysočina začala příprava

TYPICKÝ obrázek každé fotbalové přípravy. Hráči mladšího věku zpravidla nosí 
na hřiště brány. V jihlavském klubu tomu není jinak.  Foto: Michal Boček

Dorostenci testy zvládli

SUCHÁ PŘÍPRAVA SKONČILA. Mládežnické hokejové celky HC Dukla Jihlava 
zakončily poslední červnový pátek nepopulární suchou přípravu. Nyní je čeká mě-
síc prázdnin a od konce července se postupně všechny věkové kategorie zapojí do 
přípravy na ledě. Na snímku mladší dorostenec Jan Lupač při závěrečných testech 
výkonnosti při šestiskoku.  Foto: Vladimír Šťastný
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DĚTSKÉ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY
Cena jednotlivých táborů: 1.200 

Kč – v ceně program, strava, pojiště-
ní. Pro děti od 6 do 13 let, každý den 
od 8 – 16 hodin, strava 2x svačina + 
oběd, hry v DDM, tělocvičně a pří-
rodě, tvůrčí dílny, výlety do okolí, 
návštěva koupaliště, ZOO apod.

8. 7. – 12. 7. Hlavní vedoucí: Petr 
Matějíček, e-mail: 

matejicek@ddmjihlava,cz
15. 7. – 19. 7. Hlavní vedoucí: 

Táňa Antlová, e-mail: 
tatana.antlova@gmail.com
22. 7. – 26. 7. Hlavní vedoucí: 

Zdeněk Nápravník, e-mail: 
nápravník@ddmjihlava.cz

Brněnská 29, tel. 567 303 521, 
p. Nápravník, tel. 723 204 962, 

fax: 567 300 331,
www.ddmjihlava.cz,  

e-mail: ddmjihlava@ji.cz

Divadelní prázdniny

Divadelní prázdniny

10. 7. - 30. 8. - změna provozní 
doby během prázdnin:

Hlavní budova - Hluboká 1: 
oddělení pro dospělé, studovna a 

čítárna, internetová studovna, dětské 
oddělení, studovna pro mládež, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna

Pondělí 
8.30 – 11.30 12.30-18.00

do 5. 7.  
MICHAEL REYNEK 
– fotografi cké montáže 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 7. 7.  
O ZVUKU A LIDECH
Přemýšleli jste, jak vlastně zvuk 

vzniká? Jak jej vnímáme a zda nás mů-
že i klamat? Nyní máte možnost po-
nořit se do taje zvuku, odhalit mno-
há tajemství a dozvědět se spoustu 
zajímavých věcí nejen o světě ruchu 
a hudby. Výstava hravou zážitkovou 
formou propojuje vzdělávání, kultur-
ní vyžití, hru i zábavu. 

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

do 7. 7.  
REYNEK 
Bohuslav/kresby, grafi ky, Daniel/

fotografi e, Jiří/kresby, knihy, Micha-
el/fotografi e.

Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová 4

do 21. 7. 
VŠICHNI JSME STVOŘENI 
Z LÁSKY
Mezinárodní výstava prací členů 

surrealistické skupiny Stir – up a je-
jich hostů.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 28. 7. 
UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ 
RA SVÁD
Skupinu Rasvád tvoří pět výtvar-

ných umělců, kteří společně studovali 
na dvou brněnských fakultách. Růz-
nost přístupů k výtvarnému vyjad-
řování – od malby přes konceptuální 
strategie až po video a instalaci – pre-
zentuje pozoruhodný pestrý obraz 
současného umění. OGV, Galerie Al-
ternativa, budova Komenského 10

do 4. 8.  
ŤAN-ŠAN: VRCHOLY 
A JEZERA  NEBESKÝCH HOR
Výstava cestovatele Michala Černé-

ho přináší několik pohledů na ledov-
ce, vrcholy a jezera tohoto málo zná-
mého asijského pohoří.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 18. 8.  
HEJNA VÁCLAV - BARVA 
A BYTÍ  
Tato retrospektiva představuje roz-

sáhlé životní dílo malíře a grafi ka Vác-
lava Hejny (1914 – 1985).

OGV, Komenského 10

do 25. 8. 
ARCHEOLOGIE 
NA HRA NICÍCH MEZI 
Čechami, Moravou a Rakouskem
Výstava mapující archeologii regio-

nu jižních Čech, Vysočiny, jižní Mo-
ravy a Dolního Rakouska od pravěku 
do novověku.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 25. 8.  
ANTONÍN HUDEČEK 
Výstava představí výběr z tvor-

by akademického malíře Antonína 
Hudečka (1872 – 1941), jednoho 
z nejvýznamnějších českých malířů 
přelomu 19. a 20. století a hlavního 
představitele české náladové krajino-
malby. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 31. 8.  
ZA STROMY ROKU  
Výstava fotografi í Petra Francána. 
Zoo

do 3. 9.  
EGYPT 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 27. 9.  
20 LET GRA FICKÉ ŠKOLY 
V JIHLAVĚ
Práce studentů a učitelů Střední 

umělecké školy grafi cké a Vyšší od-
borné školy grafi cké. 

Masarykovo náměstí 37

do 28. 9. 
ALEŠ KA UER - VNITŘNÍ 
VITRÁŽE
Skleněné artefakty a projekce. 
Galerie Na dně, Komenského 22

do 30. 9. 
POEZIE PSANÁ DO KRA JINY 
Fotografi cká výstava RNDr. Milana 

Macháčka. Zoo

1. 7. – 31. 8. 
MALOVANÝ ČAS
Výstava výtvarných prací klientů 

DTS Jihlava, inspirovaných návštěvou 
výstavy v Muzeu Vysočiny „Tak jde 
čas“.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

1. 7. – 15. 9. 
KRÁSNÁ JIHLAVA – jak děti 
vnímají naše město
Soutěžní výstava výtvarných prací 

žáků ZŠ Seifertova.
Kavárna Dena, Fibichova 28

1. 7. – 30. 9. 
JOLANA ČECHOVÁ 
– výstava obrazů
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

6. 7. – 10. 9.  
JOSEF SYNEK – obrazy 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

8. 7. – 8. 8.  
10 LET EVROPSKÝCH 
KVETOUCÍCH SÍDEL  
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1, hala MIC

10. 7. – 15. 9.  
VĚROSLAV BERGR 
– abstraktní strukturální obrazy 
na mahlerovské téma
Vernisáž 9. 7. v 17.00 hodin. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Úterý zavřeno
Středa 
8.30 – 11.30 12.30-18.00
Čtvrtek 
8.30 – 13.00
Pátek 
8.30 – 11.30 12.30-18.00

Pobočky - Bedřichov 
a Březinova:

Pondělí 
10.00 – 12.00 14.00 – 17.30
Úterý zavřeno
Středa 
10.00 – 12.00 14.00 – 18.00
Čtvrtek 10.00 – 13.00
Pátek 
10.00 – 12.00 14.00 – 17.30
Uzavření poboček z důvodu 
dovolené:

Pobočka Březinova 
- 15. 7. - 2.  8.  2013

Pobočka Bedřichov 
- 15. 7. - 9.  8. 2013
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1. 7. -14. 7.   
DOVOLENÁ - ZAVŘENO

15. 7. v 19.30, 19. - 21. 
a 25. - 26. 7. v 17.00
STÁŽISTI
Komedie / USA / 119min / da-

bing / 110,- / 12+
Billy a Nick jsou prodejci, jejichž 

kariéru potopil současný přetechni-
zovaný digitální svět. Ve snaze do-
kázat, že nepatří do starého železa, 
se jim podaří téměř nemožné: zís-
kat prestižní stáž ve fi rmě Google. 
Problém nastane, když zjistí, že zde 
nejsou sami. Mezi dalšími zájemci o 
pracovní místa je celá tlupa technic-
ky nadaných géniů. Teď je tedy čeká 
souboj ve fi rmě, kde tajemství úspě-
chu není založeno na hledání, ale na 
vyhledávání. Google je totiž místem, 
kde sny se stávají realitou… Hrají: 
Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose 
Byrne

15. - 18. 7. ve 20.00
PACIFIC RIM 
Akční, Sci-Fi / USA / dabing / 

100,- 
Z moře se vynoří obrovské příšery 

Kaiju a pustí se do války s lidstvem, 
která si vyžádá milióny životů a lid-
stvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju 
byla vyvinuta speciální zbraň: ma-
sivní roboti zvaní Jaegers , kteří jsou 
simultánně ovládáni dvěma piloty, 
jejichž mozky jsou propojeny neurál-
ním mostem. Jenže i tihle roboti se 
tváří v tvář nezničitelným Kaiju zdají 
být téměř bezmocní. Hrají: Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi

28. 7. v 17.00, 20. - 21. 7. v 17.30,
16., 24. a 27. 7. v 19.30, 19., 
21. 7. ve 20.00
REVIVAL
Komedie / Česko / 116min / 110,- 

/ 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmo-

vá skupina Smoke hraje ve složení 
Miroslav Krobot jako kytara, Bolek 
Polívka jako basa, Karel Heřmánek 
u kláves, Marián Geišberg jako zpě-
vák. Smoke, to byli čeští Rolling Sto-
nes. Za nejasných okolností se ale v 
roce 1972 rozešli. Každý z nich má 
teď za sebou svůj život a svůj vlast-
ní příběh. Jejich pohnutky k oživení 
kapely Smoke jsou tedy různé - pe-
níze, touha po ztracené slávě, touha 
pomoci kamarádovi, anebo se ještě 
jednou pořádně odvázat. Hrají: Bo-
lek Polívka, Miroslav Krobot, Mari-
án Geišberg, Zuzana Bydžovská

17. 7. v 17.00
MARTIN A VENUŠE
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / BIO RÁJ / 50,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu ča-
su v práci, naopak Vendula se stará o 
děti a chod domácnosti a nemá žád-
ný prostor pro sebe. Každý dělá pro 
rodinu maximum, ale zároveň se cítí 
nedoceněný tím druhým. Hrají: Ma-
rek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, 
Tomáš Hanák

17. - 19. 7. v 17.30 a 20. - 21. 7. 
v 15.30
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil 
o tom, že se stane úspěšnou příšer-
kou. A všichni přeci vědí, že ty nej-
lepší příšerky pocházejí z Univerzity 
pro příšerky. Ale hned během první-
ho semestru na univerzitě se začnou 
Mikeovy plány hroutit, když mu ces-
tu zkříží příšerkovské eso James P. 
Sullivan, řečený Sulley, který je na 
strašení přirozený talent. Mluví: Ji-
ří Hromada, David Suchařípa, Naďa 
Konvalinková 

17. - 18. 7. v 19.30
ÚNOS
psychologický, thriller / Dánsko / 

99min / titulky / 100,- / 15+
Příběh mužské posádky nákladní 

lodě, kterou přepadnou somálští pi-
ráti v Indickém oceánu. Životy jed-
notlivých členů posádky se náhle 
ocitají v rukách Somálců a stávají se 
jen předmětem nelítostného vyjed-
návání pirátů s vládou, sídlící v Ko-
dani. Hrají: Pilou Asbæk, Søren Mal-
ling, Dar Salim

18. 7. v 17.00
TRA NS
Drama, Krimi / USA, Francie / 

101min / titulky / 100,- / 12+
Historik umění Simon ( James 

McAvoy) pracuje v aukční síni, kde 
se draží umělecká díla. Spolčí se 
zločineckým gangem a dohromady 
ukradnou Goyův obraz v ceně mili-
onů dolarů. Po ráně do hlavy, kterou 
během loupeže utrží, však zjistí, že si 
nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl.
Hrají: James McAvoy, Vincent Cas-
sel, Rosario Dawson

19. - 22. 7. v 19.30
R.I.P.D.- URNA: ÚTVAR 
ROZHODNĚ NEŽIVÝCH 
AGENTŮ
Sci-fi , Komedie / USA / titulky / 

125,- / 12+
Mrtví policajti nemusí nutně skon-

čit v nebi nebo v pekle. Když jsou 
dobří, nastupují k URNA – Útvaru 
rozhodně neživých agentů. Tahle su-
per tajná jednotka dohlíží na to, aby 
„mrtváci“ nám živým neotravovali 
vzduch, ale aby na věky odpočíva-
li v pokoji. Hrají: Jeff  Bridges, Ryan 
Reynolds, Mary-Louise Parker, Ke-
vin Bacon

20. - 21. a 27. - 28. 7. ve 20.00
OSAMĚLÝ JEZDEC
Western, Dobrodružný / USA / 

151min / dabing / 12+
Indiánský bojovník Tonto se dělí o 

dosud nevyřčené příběhy, které způ-
sobily proměnu Johna Reida, mu-
že zákona, v legendu spravedlnosti 
– společně s diváky se vydává na di-
vokou jízdu plnou velkolepých pře-
kvapení a humorných neshod, které 
musejí oba rozpačití hrdinové pře-
konat, aby dokázali společně bok po 
boku bojovat s lidskou chamtivostí a 
korupcí. Český dabing: Saša Rašilov, 
Petr Lnenička, Hana Igonda Ševčí-
ková

23. 7. v 19.30
PODFUKÁŘI
Krimi, Komedie / USA / 116min / 

titulky / 100,- / 12+
Takhle nějak by to vypadalo, kdy-

by Dannyho parťáci uměli kouzlit. 
Právě v jejich elegantním stylu to-
tiž pracují Podfukáři – tým špičko-
vých iluzionistů, který v rámci svých 
efektních kouzelnických show pro-
vádí ještě efektnější bankovní loupe-
že zaměřené proti zkorumpovaným 
fi nančníkům. Hrají: Jesse Eisenberg, 
Isla Fisher, Morgan Freeman

23., 29. a 31. 7. ve 20.00
MUŽ Z OCELI
Fantasy / USA / 143min / titulky 

/ 100,-
Mladý chlapec zjistí, že má mimo-

řádné schopnosti a že není z této 
planety. Jako mladý muž se vydá na 
cestu za zjištěním, odkud pochází a 
s jakým záměrem byl vyslán na Ze-
mi. Ale hrdina, který má zachránit 
svět před zničením a stát se symbo-
lem naděje pro celé lidstvo se v něm 
teprve musí objevit. Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Michael Shan-
non, Kevin Costner

24. 7. v 17.00
BABOVŘESKY 
Komedie / Česko / 133min / BIO 

RÁJ / 60,- / 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvate-
lům. Hrají: Lukáš Langmajer, Vero-
nika Žilková, Jana Synková

24. - 26. a 31. 7. v 17.30
JÁ PADOUCH 2
Animovaná komedie / USA / da-

bing / 110,- 
Může být napravený padouch vů-

bec ještě zábavný? Když vypráví po-
hádky na dobrou noc? Když se bojí o 
nevinnost své nejstarší dcery? Když 
už nechce vůbec nic ukrást? Gru na-
štěstí neskončí jako obyčejný civil, 
protože v jeho nitru se stále ukrývají 
schopnosti, které by leckdo rád vyu-
žil. Mluví: Jiří Lábus, Veronika Žil-
ková, Ota Jirák

24. 7. ve 20.00
STAR TREK: DO TEMNOTY
Sci-Fi / USA / 132min / titulky / 

110,-
Posádka lodi Enterprise, asi nejzná-

mějšího fi lmového vesmírného ko-
rábu, vyráží na další misi, která ten-
tokrát povede do temnoty. Znovu jí 
bude velet velezkušený „kapitán“ J. J. 
Abrams, který před třemi lety skomí-
rající sci-fi  legendu Star Trek úspěšně 
resuscitoval. Hrají: Chris Pine, Bene-
dict Cumberbatch, Zoe Saldana, Ali-
ce Eve, Karl Urban, Simon Pegg

25. - 26., 29. 7. v 19.30
VIOLET & DAISY
Akční, Krimi, Komedie / USA / 

88min / titulky / 100,- / 15+
Film je divokou jízdou dvou nevy-

zpytatelných mladých vražedkyň Vi-
olet (Saoirse Ronana) a Daisy (Ale-
xis Bledel). Jejich zabijáckou pohodu 
jim však naruší jedna neočekávaná 
zakázka a jeden záhadný muž ( Ja-
mes Gandolfi ni). Hrají: Soairse Ro-
nan, Alexis Bledel, James Gandolfi ni

25. - 26. 7. ve 20.00 a 27. 7. 
v 17.30
WOLVERINE
Akční, Fantasy / USA / 136min / 

PREMIÉRA , titulky / 125,- / 12+

28. 7. v 17.30
WOLVERINE 
3D, titulky / 150,- / 12+
Z nelítostné bitvy na život a na 

smrt se samurajským klanem Wol-
verine odchází navždy poznamena-
ný. Poprvé v životě se cítí zranitel-
ný a ocitá se na samé hraně svých 
fyzických a psychických možností. 
Zdaleka už nebojuje jen se smrtící-
mi zbraněmi nepřátel, ale i s vlastní 
smrtelností. Hrají: Richard Gere, 
Tim Roth, Susan Sarandon

27. - 28. 7. v 15.30
ZA KA MARÁDY Z TELEVIZE
Pohádkové pásmo v rámci promí-

tání pro děti - BIJÁSEK / 63min / 
50,-Rákosníček – malý velký pes, 
Rákosníček – střelec, Křemílek a 
Vochomůrka -  bedlový les, Kře-
mílek a Vochomůrka – dělali hou-
pačku, Víla Amálka – jak se udělala 
ptáčkem, Víla Amálka -  odešla do 
jara, O makové panence - a dvou 
Emanuelech, O  makové panence – 
a tropickém motýlu, Rumcajs – vče-
ly kartouzy 

27. 7. v 17.00 a 31. 7. v 19.30
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka / Česko / 100min / 100,- 
Podlesí je malá vesnička, kterou se 

před lety přehnala válka s Turkem. 
Dobré houbové víly byly tehdy požá-
dány o pomoc, ale protože vykonaly 
dobro i zlo zároveň, byly potrestány 
a staly se z nich houbové baby. A na 
Podlesí za to padla kletba. Teď přišel 
čas vše napravit, ale ve vsi se objevil 
Drak. Hrají: Bolek Polívka, Josef So-
mr, Milan Markovič, Jiří Pecha

28. a 30. 7. v 19.30
SVĚTOVÁ VÁLKA  Z
Sci-Fi, Th riller / USA / 116min / 

titulky / 110,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených ná-
rodů jako expert na řešení nejrůzněj-
ších krizových situací. Kdykoliv se 
někde na světě mimořádně vyhrotí 
místní poměry, Gerry přijede a větši-
nou dokáže identifi kovat zdroj krize 
a nalézt řešení na uklidnění situace. 
Hrají: Brad Pitt , Eric Wast, Mireille 
Enos

30. 7. v 17.30
VELKÝ GATSBY
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 100,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedale-
ko domu záhadného a časté večírky 
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také 
kousek od své sestřenice Daisy a její-
ho záletného manžela s modrou krví 
Toma Buchanana. Nick se postupně 
stane součástí světa mimořádně bo-
hatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-
mání. Hrají: Leonardo DiCaprio, 
Tobey Maguire, Carey Mulligan

31. 7. v 17.00
ŠMEJDI
Dokument / Česko / 78min / 

BIO RÁJ / 80,- / senioři nad 65 let 
ZDARMA

Manipulace, nátlak, ponižování, 
agrese. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí pro se-
niory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a pro-
myšlená manipulace, jejímž jediným 
cílem je donutit bezbranné staré lidi 
k nákupu předraženého zboží.

Jana Masaryka 20, 
tel. 734 741 289,

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, 
marcela@dcinema.cz 
(provoz, pronájmy)
 www.kinodukla.cz
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Hudební club JEŽEK, 
Mostecká 10, www.cnmusic.cz, 

www.clubjezek.cz, 
e-mail: cnmusic@seznam.cz, 

hudebníclubjezek@centrum.cz

28. 6. – 5. 7.  
KŘÍŽEM KRÁŽEM 
VYSOČINOU NA KOLE 2013
V rámci vícedenního putování na 

kolech můžete už po šesté objevovat 
krásy celé Vysočiny. Putování prove-
de účastníky Vysočinou a předsta-
ví její krásy jak přírodní, historické, 
tak i technické. Start z Masarykova 
náměstí v Jihlavě 28. 6. v 9.30 hodin 
(sraz v 8.30 hodin). Trasa Jihlava – 
Třešť – Pelhřimov – Pacov – Kame-
nice nad Lipou - Žirovnice – Telč – 
Třebíč – Dalešice.

www.vysocinounakole.cz

13. 7. v 6.00 
32. BEDŘICHOVSKÁ 50
Trasy: pěší 12 - 50 km, cyklo 30 - 

100 km. Start: 6.00 – 13.00 hodin 
ATC Pávov u Jihlavy, 6.00 – 9.30 ho-
din hl. n. ČD Jihlava. 

Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 3, 586 
01 Jihlava, tel. 721 686 563, www.
kctbedrichovjihlava.estranky.cz.

do 30. 9.  
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 
A SOV V ZOO
Každý den kromě pondělí v 11.00 a 

v 15.00 hodin. Mimo tyto časy mož-
nost prohlídky všech druhů ve stálé 
expozici.

1. 7. – 31. 8.   
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 
ZVÍŘAT V ZOO
Každý den v průběhu letních 

prázdnin vám dovedou průvodci jih-
lavské zoo vybraná zvířata blíž, než 
jste zvyklí! V předem určené časy u 
vybraných druhů zvířat.

3. 7. v 8.30 
FARMÁŘSKÉ TRHY U NÁS
Uzeniny Kaiser, uzené ryby Líšno, 

chlazené maso, krůtí a drůbeží maso, 
uzené sýry, mléčné výrobky, pečivo, 
zelenina, sezónní ovoce, jahody, sad-
ba, produkty z medu. 

Masarykovo náměstí

3. 7. ve 21.00 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Na léto opět ožívá sledování fi lmů 

pod širým nebem, a to v Jihlavě pří-
mo na náměstí. Cyklus deseti fi lmo-
vých večerů přinese fi lmy z české i 
zahraniční produkce. Vstupné: zdar-
ma. Letní zahrádka kavárny Muze-
um, Masarykovo náměstí, po setmě-
ní (cca po 21.00 hod.). Rezervace 
míst předem na tel. čísle 774 570 
360 nebo v kavárně. V případě ne-
příznivého počasí se letní kino pře-
souvá dovnitř. Více info: Facebook 
– Kavárna Muzeum Jihlava nebo v 
kalendáři akcí na www.radnicni-jih-
lava.cz.

5. 7. v 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY, 
aneb cesta do hlubin historie 
královského horního města 
Jihlavy
Noční prohlídky jihlavského pod-

zemí s dobovými výjevy z historie 
Jihlavy v časech 19.00, 20.00 a 21.00 
hodin. 

7. 7. v 18.00 
POHÁDKY PRO VÁS
Divadlo Pohádka – Praha. 
Parkán u brány Matky Boží 

9. 7. v 18.00 
Jakešová, Štěpánka: TAJEMNÉ 
CIVILIZACE PERU-BOLIVIE
Jižní Amerika je kontinent s největ-

ší hustotou zajímavých, záhadných a 
tajemných míst. Již několik generací 
vědců si lámou hlavu nad technolo-
gickou věspělostí původních oby-
vatel. Chrámy postavené z kamenů 
desítky tun těžkých, dokonalé opra-
cování tvrdého kamene, nevysvětli-
telně opuštěná místa.... a mnohem 
více. Některá z těchto zajímavých 
míst navštívíme  během naší před-
nášky. 

Antikvariát Jihlava, Čajovna & Bar, 
Brněnská 8, 

10. 7. v 18.00 
Jakešová, Štěpánka: ŠAMANI 
A MAGIE AMAZONIE
Šamanismus je jedním z velmi kon-

troverzních témat poslední doby. 
Štěpánka Jakešová se již mnoho let 
tímto fenoménem zabývá a pravidel-
ně se vrací do Amazonie. Na fotopro-
mítání představí sesbírané informace 
a osobní zkušenosti s amazonskými 
curandores, šamany, místní kosmo-
logii, legandami, původními rituály a 
práci s posvátnými rostlinami včetně 
„matky mistrovských rostlin“ Aya-
huascy.

Antikvariát Jihlava, Čajovna & Bar, 
Brněnská 8, 

10. 7. ve 21.00 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ

12. 7. v 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY, 
aneb cesta do hlubin historie 
královského horního města 
Jihlavy

14. 7. v 18.00 
O KRÁSNÉM PÁVU 
A ZAČAROVANÉM HRA DU
Liduščino divadlo – Praha.
Parkán u brány Matky Boží.
  
17. 7. ve 21.00 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ

18. 7. v 18.00 
Wang Syu-chun ( Jennifer): 
TAIWAN, MŮJ DOMOV
Taiwanka žijící v Jihlavě bude pro-

vázet živou přednáškou na téma-
ta jako: interkulturní rozdíly lidí 
na Taiwanu a v Čechách, výchova 
a hodnoty předávané generacemi 
(+Konfucionismus), životní postoje 
a směřování, jazyk, Taiwan jako ost-
rov a mnoho dalších.

Antikvariát Jihlava, Čajovna & Bar, 
Brněnská 8, 

18. 7. v 7.30 
FARMÁŘSKÉ TRHY
Pestrá nabídka zemědělců, bioze-

mědělců, zahrádkářů, chovatelů a ře-
meslníků z malých i větších farem z 
Vysočiny. 

Masarykovo náměstí 7.30 – 17.00 
hodin.

19. 7. v 8.00 
CYRILOMETODĚJSKÝ 
JARMARK
Masarykovo náměstí 8.00 – 17.00 

hodin. 

19. 7. v 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY, 
aneb cesta do hlubin historie 
královského horního města 
Jihlavy

21. 7. v 18.00 
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Divadelní společnost Koňmo – 

Kardašova Řečice.
Parkán u brány Matky Boží.

24. 7. v 8.30 
FARMÁŘSKÉ TRHY U NÁS
Masarykovo náměstí, 8.30 – 17.30 

hodin.

24. 7. ve 21.00 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ

26. 7. v 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY, 
aneb cesta do hlubin historie 
královského horního města
Jihlavy
  
27. 7. ve 14.00 
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ 

28. 7. v 18.00 
ABRA KA DABRA 
Divadlo Facka – BrnoParkán u brá-

ny Matky Boží.
  
31. 7. ve 21.00 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ

4. 7. v 16.00 
SEDMIKRÁSKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Týna nad Vltavou na Masaryko-
vě náměstí.

11. 7. v 16.00 
VYSOČINKA 
Promenádní koncert populární de-

chové hudby z Humpolce na Masa-
rykově náměstí.

11. 7. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
skupiny Arciskačány, Vigo (rock). 

11. 7. v 18.00 
JAZZ do Jihlavy: PETER LIPA, 
jazz – blues
Peter Lipa je bezesporu nejvý-

znamnější osobností slovenské jaz-
zové scény. Vytvořil osobitý vokál-
ní projev s důrazem na texty a jako 
první zpěvák na Slovensku uplatnil v 
jazzové hudbě slovenštinu. Vstupné: 
zdarma. 

Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 
Masarykovo náměstí. 

11. – 13. 7. v 15.00 
VYSOČINA FEST
Multižánrový kulturní festival. 

Hlavní stage: 11. 7. Prago Union + 
Champion Sound, Monkey Busi-
ness, Tomáš Klus, Wohnout. 12. 7.  
Pražský výběr, Kryštof, Nightwork, 
Eddie Stoilow.  13. 7. Xindl X, Petr 
Bič Project, Anna K, David Koller & 
Band, Děda Mládek Illegal Band. 

Soul Music Club stage a Xanadu 
stage.

Amfi teátr Jihlava. Začátek: 11. 7. 
15.00 – 01.00, 12. 7. 14.30 – 01.00, 
13. 7. 14.00 – 01.00 hodin. 

14. 7. ve 20.00 
Festival PROMS JIHLAVA 2013 
– GABRIELA BEŇAČKOVÁ
Záznam koncertu ze 14. 10. 2009 

na podporu Parku G. Mahlera. 
Vstupné dobrovolné. Festival PRO-
MS JIHLAVA 2013 je součástí oslav 
10. výročí založení Filharmonie. 

Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-
kova 9. 

18. 7. v 16.00 
POLENSKÁ DECHOVKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Polné na Masarykově náměstí. 

18. 7. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Jada Band (funkrock), Autobus a 

Metropolis-Dream, Th eater Tribute. 

19. 7. ve 13.00 
ČEŘÍNEK FEST 2013
Hutě – Cejle u Jihlavy. Kapely: 

Vypsaná fi xa, Arakain, UDG, Ma-
rek Ztracený a další. Divadla hraná 
i loutková, vyrobíme největší pizzu, 
dětské dílny, aquazorbing, doved-
nostní a herní koutek. Informace: 
www.cerinekfest.cz

25. 7. v 16.00 
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Bobrůvky na Masarykově ná-
městí. 

25. 7. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Jordán (rock), Major Major (rock). 

26. 7. v 18.00 
KONCERT TŘI SESTRY                               
Předkapely: DEBILL HEADS, 

DOCTOR P. P., E!E. 
Amfi teátr Malý Heulos. 

28. 7. ve 20.00 
Festival PROMS JIHLAVA 2013
 – SLAVNÉ FILMOVÉ 
MELODIE I 
Záznam koncertu z 9. 5. 2010  

Vstupné dobrovolné. 
Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-

kova 9.

12. 7. ve 21.00 
PALE INSIDE A METALMOR
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