
ZA PŘÍZNIVÉHO počasí dala radnice pokyn k úklidu dříve, než začne blokové čistění města. Přehled úseků a termínů přinášíme uvnitř NJR.
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlava už uskutečnila nebo 
nyní realizuje celkem 34 projek-
tů s podporou evropských peněz, 
radnici se do města podařilo do-
stat už bezmála miliardu korun. 

V souvislosti s tím se často píše o 
tak zvaných korekcích, kdy příjem-
ce musí z nějakého důvodu část 
dotace vrátit nebo část schválené 
podpory nedostane k vyčerpání. 

„Korekce bývají vykreslovány jako 
fatální pochybení radnice, rádo se 
při tom zapomíná na reálné přínosy 
dotací pro město a že drtivá většina 
přiznaných peněz ve městě zůstane. 
V případě Jihlavy jsou korekce mi-
nimální,“ uvádí na pravou míru ná-
městek primátora pro oblast inves-
tic Vratislav Výborný (ČSSD). 

Jeho slova potvrzuje mluvčí Úřa-
du Regionální rady regionu sou-
držnosti Jihovýchod Kateřina 
Dobešová. „Jihlava se v chybovosti 
nevymyká oproti standardu, měla 
běžná pochybení, ba naopak čerpá 

úspěšně a plynule dle harmonogra-
mu ve všech oblastech podpory. Míra 
chybovosti je v normě i dle výkladu 
Evropské komise, která má i na ope-
rační programy limit 2% chybovosti, 
které jsou pro ni uznatelné bez ná-
sledků pro daný program. Můžeme 
konstatovat, že město Jihlava se řadí 
mezi ty velmi dobré příjemce dotace 
z ROP Jihovýchod,“ uvedla mluv-
čí úřadu, prostřednictvím kterého 
Jihlava podporu získává.

Jihlava celkově může získat až 
970 milionů korun, přičemž ko-
rekce jsou necelá 2 % z celkově 
proplacené dotace, v přepočtu na 
všechny dotační peníze, tedy i na 
ty ještě nevyplacené, klesá chybo-
vost na 0,9 %.

„Dotace jsou pro město v mnoha 
ohledech velkou pomocí, řada projek-
tů by se bez nich nikdy neuskutečnila 
a město by se nerozvíjelo takovým 
tempem, jako tomu v současnosti je. 
Jejich administrativa se ale stala také 

bičem na příjemce. Několik jedinců 
je využívá jako své politikum, či si 
jejich prostřednictvím chladí žáhu, 
ačkoliv třeba s jejich osobními pro-
blémy přímo nesouvisí, rádi někomu 
přidají zbytečnou práci,“ pozname-
nal náměstek primátora Vratislav 
Výborný. 

Jeho slova směřují k osobám a or-
ganizacím, které na čerpání dotací 
určitých projektů posílají podněty 
ke kontrolám, někdy i na několi-
krát zkontrolované akce. 

„Už jen to, že na nějaký projekt při-
jde kontrola, vrhá na úřad pochyb-
nosti. Že poslední řádné i mimořád-
né kontroly odešly bez připomínek 
nebo jen s drobnými komentáři, se 
potom už tolik nepublikuje. Ač jsou 
kontroly velkým administrativním 
zatížením a úředníci by mohli praco-
vat na užitečnějších věcech, výsledky 
ukazují, že tuto problematiku úřad 
zvládá,“ poznamenal Vratislav Vý-
borný.  -tz-

Jihlava umí čerpat dotace
Veřejná beseda na téma

10 top akcí ve městě
Desatero problémů města

Místa, kde se cítím/necítím dobře
ve středu 15. dubna

od 16.30 hodin
v DIODu, Tyršova 12a

Chovatelská přehlídka trofejí
V gotickém sálu magistrátu

23. až 26. dubna od 8 do 16 hodin,
27. dubna od 8 do 15 hodin.

Čarodějnice 2015 a
Brány památek dokořán

Ve čtvrtek 30. dubna od 15.30 na 
Masarykově náměstí.

Program uvnitř vydání NJR.

Jihlava připravuje na oslavy
Dne vítězství

6. května  v 19 hodin slavnostní 
koncert a 

7. května od 10 hodin program na 
Masarykově náměstí.

Podrobný přehled přineseme 
v dalším vydání NJR.

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
 

41
43
84
38
39
77

7

5
155

Město Jihlava má k 28. 2. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.554 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2015

Rada města Jihlavy se dohodla na 
programových prioritách v jednotli-
vých oblastech správy a rozvoje měs-
ta. 

V něm se konstatuje, že koalice 
bude usilovat o vytváření podmínek 
pro klidné soužití všech občanů. 

„Budeme podporovat vzájemnou to-
leranci a porozumění mezi občany a 
zároveň dbát rovnosti před zákonem 
pro všechny, bez ohledu na sociální  po-
stavení, vyznání či árodnostní a etnic-
kou příslušnost. Existující problémy 
města budeme aktivně řešit, diskutovat 
je s veřejností a hledat jejich příčiny.

Budeme vyhledávat partnery pro 
spolupráci z řad veřejného, neziskové-
ho i podnikatelského sektoru. Zaměří-
me se na opatření podporující rodinu a 

zdravou výchovu dětí a mládeže,“ ho-
voří se v dokumentu. 

Celá oblast zaměření je orientová-
na do dvanácti směrů, jakými jsou 
investice, územní plánování, eko-
nomika, životní prostředí, kultura, 
sport, doprava, školství atd.

V nich radní města stanovili priori-
ty, na které se Rada města ve voleb-
ním období zaměří. Na webu města 
je v plném znění dostupné progra-
mové prohlášení. 

Při zpracování programového  pro-
hlášení  vycházela  zejména  z  koa-
liční smlouvy,  volebních  programů 
zúčastněných politických stran a 
hnutí a schválených dlouhodobých 
strategických dokumentů města.
 -lm-

Tolerance, klidné soužití
a rovnost před zákonem

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období  2014 - 2018

Město Jihlava má mezi městy Vy-
sočiny nejlepší web. 

Tento verdikt, stejně jako už mno-
hokrát v minulosti, vynesla odborná 
porota 16. ročníku soutěže Zlatý erb, 
která kvalitu webových stránek sledu-
je a hodnotí. Vítězství v krajském kole 
pro Jihlavu znamená postup do celo-
státního kola soutěže. 

„V první řadě je to poděkování pro in-
formatiky, kteří stránky udržují a rozví-
jí. Je to ale také závazek web dál zlep-
šovat. Máme další nápady a podněty, 
budeme se snažit jak do soutěže, tak pře-
devším pro občany dál přinášet užitečné 
novinky,“ vyjádřil se náměstek primá-
tora pro informatiku Jaromír Kalina, 
který cenu převzal z rukou hejtmana 
kraje Vysočina Jiřího Běhounka. 

Jihlava má se svým webem řadu 
úspěchů v krajském i celostátním 
kole Zlatého erbu. Za nejlepší měst-
ský web v ČR Jihlava získala titul už 
třikrát (v letech 2008, 2003 a 2000), 
několikrát byla hodnocena jako dru-
há nejlepší v zemi. Jihlavský web byl 
oceněn i v evropském hodnocení Eu-
rocrest. 

Jihlava v minulých letech získala v 
regionálním kole ceny i ve speciální 
kategorii elektronických služeb, loni 
to bylo za projekt Kam letí (naše) 

Z měst na Vysočině má 
Jihlava nejlepší web

CENU Zlatý erb za město převzal náměstek primátora pro oblast informatiky 
Jaromír Kalina, tajemník úřadu Lubomír Dohnal (vpravo) a vedoucí odboru in-
formatiky Vladimír Křivánek (vlevo). Foto: archiv MMJ

S velkým zájmem veřejnos-
ti se setkalo opakované veřejné 
projednání upraveného návrhu 
územního plánu Jihlavy. 

Radnici zastupoval náměstek pro 
územní plánování Vratislav Výbor-
ný a vedoucí úřadu územního plá-
nování Tomáš Lakomý. Za fi rmu Ci-
tyPlan, která návrh územního plánu 
zpracovává, vystupoval především 
architekt Ladislav Komrska.

„Zájem veřejnosti nás těší. Otevře-
nost projednávání důležitých témat s 
obyvateli města podporujeme,“ vyjád-
řil se k setkání primátor města Ru-
dolf Chloupek, který projednávání 
návrhu územního plánu v sále rov-
něž sledoval. 

Setkání začal architekt Martin We-
dell s prezentací změn provedených 
od předchozího veřejného projed-
nání, které proběhlo v červnu loň-
ského roku. 

Následovala asi hodinová disku-
se, ve které měl možnost kdokoliv 
vznést na zástupce radnice či zpra-
covatele dotazy a komentáře. 

Nejčastější vyjádření veřejnosti 
byla k tématu městského okruhu, 
obchvatu a vůbec dopravy ve městě, 
směru stavebního rozvoje města, ale 
i k zcela konkrétním bodům, které 
se týkaly pouze soukromých zájmů.

K opakovanému veřejnému pro-
jednání územního plánu přišlo cca 
200 námitek a připomínek od do-
tčených orgánů i občanů. Z před-
běžného vyhodnocení je zřejmé, že 
některé požadavky na změnu doku-
mentace, zejména dotčených orgá-

Projednání územního plánu 
naplnilo sál kina

SÁL Reform kina Dukla o kapacitě 160 osob byl téměř do posledního místa zapl-
něn při veřejném projednávání územního plánu.  Foto: archiv MMJ

Oblastní středisko Diakonie 
Broumov opět pořádá sbírku Ví-
kendový vagon na městském ná-
draží. Vagon bude přistaven 4. 
dubna od 9 do 17 hodin. 

Do tohoto vagonu mohou lidé 
dopravit pro ně již nepotřebné 
oděvy, obuv, nádobí, spotřebiče a 
vše ostatní pro sociálně slabé obča-
ny. -lm-

Veřejná sbírka
Víkendový vagon

nů, jsou natolik závažné, že návrh 
územního plánu bude třeba z nej-
větší pravděpodobností upravit a 
znovu veřejně projednat.

 
Podrobnější informace je možné 

získat na úřadu územního pláno-
vání Magistrátu města Jihlavy, Ma-
sarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
nejlépe po předchozí domluvě (tel.: 
567 167 467 – Pavlína Škodová, e-
mail: pavlina.skodova@jihlava-city.
cz)

Připomínky a námitky je možné 
posílat na adresu: Magistrát města 
Jihlavy, úřad územního plánování, 
Masarykovo nám. č. 1, 586 01 Jihla-
va, nebo je možné je vložit do we-
bové aplikace pup.jihlava.cz. -tz-

Nabízíme zájemcům komentova-
né prohlídky třídící linky odpadů v 
Hruškových Dvorech. Exkurze se 
uskuteční 22. 4. a 23. 4., vždy od 11 
do 14 hod. Pokud vás tedy zajímá, 
co se dál děje s odpadem, který dáte 
do modré či žluté popelnice nebo 
kde skončí monitor, pračka či var-
ná konvice z červeného kontejneru, 
přihlaste se co nejdříve na adrese: 
katarina.ruschkova@jihlava-city.cz.
 -tz-

Prohlídka třídící 
linky odpadů

Soutěž Zlatý erb byla založena v 
roce 1999 jako nástroj pro podpo-

ru modernizace místních samo-
správ. V roce 2002 byla oceněna 

jako fi nalista světové prestižní ceny 
Stockholm Challenge Award a v 

roce 2011 zvítězila v soutěži Český 
zavináč. Organizátorem soutěže je 
Sdružení Zlatý erb, více o soutěži 

na adrese: htt p://zlatyerb.obce.cz.

smetí. Na adrese www.odpadyjihlavy.
cz jsou dostupné informace k tématu 
nakládání s odpady pro širokou veřej-
nost i podnikatele. 

Na stránce je rovněž tzv. Kniha hří-
chů, tedy aplikace, jejímž prostřed-
nictvím může kdokoliv radnici hlásit 
výskyt černé skládky, nebo si zjišťovat 
plnění podmínek pro získání slevy na 
poplatku za komunální odpad v Pro-
gramu zodpovědného nakládání s od-
pady. 

Úspěchy má Jihlava s tzv. PUPíkem 
(pup.jihlava.cz), tedy aplikací, pro-
střednictvím které je možné připo-
mínkovat územní plán, aplikace se 
aktuálně chlubí oceněním IT projekt 
roku 2014.  -tz-
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Jihlava pokračuje ve snaze zvýšit 
třídění odpadu. V březnu proběhl v 
Jihlavě v části Na Slunci první svoz 
biologicky rozložitelného odpadu. 

Z osmnácti nově rozmístněných 
hnědých nádob, tzv. kompostejne-
rů, Služby města Jihlavy svezly 1,21 
tuny bioodpadu, který skončil v 
kompostárně. 

Město Jihlava od loňského břez-
na sváží bioodpad také z částí města 
Pávov a Zborná. Po zkušenostech 
z těchto míst chce radnice do roku 
2016 zavést třídění bioodpadu na 
území celého města. 

Třídění bioodpadu má několik 
efektů. „Bioodpadu je ve směsném 
odpadu 40 až 50 procent, jeho vytří-
děním se tedy významně sníží množ-
ství odpadu ukládaného bez využití 
na skládku. Výhody jsou i ekonomic-
ké, uložení bioodpadu do kompostár-
ny je o polovinu levnější, než uložení 
do skládky. A bioodpad má po zkom-
postování samozřejmě další využití,“ 
uvedl primátor města Rudolf Chlou-
pek. Statistiky uvádějí, že obyvatelé 

Jihlavy vytřídí 36 procent odpadu, 
což je řadí mezi nejzodpovědnější 
v ČR, cílem jihlavské radnice je do-
sáhnout 50 procent třídění.

Do hnědých popelnic na bioodpad 
patří z domácnosti např. zbytky po-
travin rostlinného původu, slupky, 
zbytky pečiva, kávový a čajový od-
pad včetně papírových fi ltrů, použité 
papírové ubrousky. 

Ze zahrady lze do nádoby uložit 
trávu a seno, plevele, listí, slámu, 
košťály, drcené větve části keřů, sko-
řápky ořechů apod. Do kontejneru 
na bioodpad rozhodně nepatří zbyt-
ky masa, kosti, pomazánky, vařené 
těstoviny a další složky, které se třídí 
jinak – plasty, sklo, papír, kovy, textil, 
elektro, barvy a laky, stavební odpad, 
oleje apod. 

Do kompostejneru proto rovněž 
nepatří bioodpad např. v igelito-
vém sáčku nebo tašce, obsah je 
nutné do nádoby vysypat. 

Informace o odpadovém hospodář-
ství v Jihlavě můžete získat na adrese 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

První svoz bioodpadu
z jihlavských ulic napověděl

BIOODPAD patří do kompostárny, kde je upraven k dalšímu využití. Na běžné 
skládce by skončil bez dalšího užitku. Foto: archiv MMJ

Pokud se chcete připojit k již bez-
mála osmi tisícům obyvatel města, 
kteří budou platit méně za svoz odpa-
du, máte dvě možnosti. Pokud bydlíte 
v rodinném domě, můžete si nechat 
snížit počet nebo objem nádob na 
směsný komunální odpad, nebo sní-
žit frekvenci svozu nádob. 

Abyste splnili podmínky Programu 
zodpovědného nakládání s odpady, 
je nutné mít nižší objem nádob nebo 
frekvenci svozu po dobu minimálně 
8 měsíců. „To znamená, že pokud ně-
kdo chce dosáhnout na slevu poplatku 
za svoz odpadu touto cestou, musí se do 
programu zaregistrovat do konce dub-
na, aby dosáhl na požadovaných osm 
měsíců zapojení,“ vysvětluje vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. Registrovat se do Pro-
gramu je možné na odboru životní-

ho prostředí Magistrátu města Jihla-
vy. Každý člen zapojené domácnosti 
bude mít poplatek za odpady nižší o 
65 korun.

Druhou cestou zapojení se do Pro-
gramu je odevzdat na sběrných dvo-
rech určené druhy odpadu dvakrát 
za půl roku, resp. ve čtyřech různých 
termínech během roku. Každá ná-
vštěva sběrného dvora je načtena  
prostřednictvím odpadové karty 
nebo Jihlavské karty. Větší množství 
biologicky rozložitelných odpadů lze 
v rámci Programu odevzdat také na 
kompostárně v Henčově.

Nejprve je ovšem nutné se do pro-
gramu registrovat, registraci najde-
te na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
nebo na Magistrátu města Jihlavy na 
ekonomickém odboru nebo odboru 
životního prostředí.  -tz-

Do konce dubna snižte 
frekvenci vývozu odpadu, 

dostanete slevu na poplatku

S blížící se turistickou sezónou 
magistrát Jihlavy přidává úřední ho-
diny na přepážkách cestovních do-
kladů a občanských průkazů. 

K dispozici budou od začátku květ-
na každý pracovní den už od 7.00 ho-
din, v pondělí a středu do 17.00 hodin, 
ostatní pracovní dny do 14.00 hodin. 

Nároky na jihlavský úřad se výrazně 
zvýšily před třemi lety, kdy stát zasta-
vil vydávání občanek a pasů v men-
ších městech a povinnost převedl na 
magistrát. Oproti původním asi 50 ti-
sícům lidí tak jihlavský úřad zajišťuje 
doklady pro 96 tisíc lidí, kteří si je musí 
přijíždět vyřizovat třeba i z Polenska a 
Třešťska. 

„Někteří klienti bohužel odcházeli s ne-
pořízenou i po celodenním čekání, ani při 
maximálním nasazení personálu a tech-
niky nebylo možné pokrýt poptávku. Ma-
gistrát přidal dva úřední dny a prodloužil 
úřední hodiny,“ vzpomněl na úpravy ve-
doucí správního odboru Jan Vystrčil. 

K přepážkám magistrátního oddě-
lení cestovních dokladů a občanských 
průkazů přichází ročně  více než 40 
tisíc klientů. „Nejvíce klientů přichází v 
květnu a červnu, kdy obsloužíme na 350 
klientů za den,“ popisuje Kateřina Škar-
ková. 

Magistrát tradičně připomíná, jak se 

vyhnout frontám a stresům. „Nejjed-
nodušší je přijít včas. Přes připomínání 
tu máme každý rok desítky dokladů vy-
daných na poslední chvíli, kdy nalože-
né auto na dovolenou stojí zaparkova-
né před úřadem,“ konstatuje vedoucí 
správního oddělení Kateřina Škarko-
vá.

Úředníci připomínají také možnost 
se objednat na konkrétní den a čas 
prostřednictvím služby Webcall na in-
ternetové stránce města www.jihlava.
cz.

Správní poplatky za cestovní dokla-
dy i občanské průkazy je nutné zaplatit 
před podáním žádosti, a to na poklad-
ně v I. patře, na pracoviště CD a OP se 
dostavit už s dokladem o zaplacení.

Zákonná lhůta pro vydání občanské-
ho průkazu i cestovního dokladu s do-
bou platnosti deset let je 30 dnů.

Otevírací doba od 1. května 2015
Občanské průkazy a cestovní dokla-

dy (vchod z ul. Hluboká 8, 3. patro)

Pondělí 07 – 17 hod.
Úterý 07 – 14 hod.
Středa 07 – 17 hod.
Čtvrtek 07 – 14 hod.
Pátek 07 – 14 hod.
 -tz-

Magistrát přidává úřední 
hodiny na pasech a občankách

Odbor dopravy Magistrátu města 
Jihlavy upozorňuje vlastníky silnič-
ních vozidel, která ke dni 1. 1. 2015 
byla tzv. „V PŘEVODU“, tj. vozidel, 
u nichž nejsou v dokladech k vozidlu 
(osvědčení o registraci a technický 
průkaz) zapsáni jako aktuální vlast-
níci vozidla, že takovýto vlastník sil-
ničního vozidla může do 30. 6. 2015 
podat žádost o svůj zápis do registru 

silničních vozidel pro vozidlo, u kte-
rého není zapsán jako vlastník. 

Pokud tak vlastník vozidla v uvede-
né lhůtě neučiní, bude toto vozidlo 
podle ustanovení čl. II bod 4 písm. 
b) zákona č. 239/2013 Sb. považová-
no za zaniklé. Zákonným důsledkem 
zániku vozidla je pak zánik technické 
způsobilosti vozidla a skončení plat-
nosti technického průkazu. -tz-

Upozornění pro vlastníky
vozidel „V PŘEVODU“

Vážení přátelé,

jako již v letech minulých, tak i le-
tos statutární město Jihlava vydá 
souhrnný kalendář kulturních a 
sportovních akcí konaných v období 
červen – září 2015 na území města 
Jihlavy.

Tištěný program akcí je určen ne-
jen pro občany našeho města, ale zá-
roveň i návštěvníky Jihlavy v období 
turistické sezóny. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy magistrátu vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí konaných v uvedeném období  o 
zaslání písemných podkladů, a to do 
4. května 2015 na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Turistické informační 

centrum – Marcela Medová, Masa-
rykovo nám. 2, 586 01 Jihlava nebo 
elektronicky na adresu: 

Marcela.Medova@jihlava-city.cz. 
Prosíme o dodržení termínu z důvo-
du zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, 

hodinu a místo konání, přesný název 
pořadatele, výši vstupného. Pokud 
budete organizovat více akcí v da-
ném období, uveďte je posloupně a 
dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje 
stejně tak, jak již mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních a sportovních akcí konaných v 
našem městě.

 Mgr. Tomáš Koukal
 vedoucí odboru

Kalendář kulturních a
sportovních akcí do září 2015
Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:
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Náměstkem primátora Jihlavy, 
pověřeným hospodařením města 
s městským majetkem, je ing. Jaro-
mír Kalina. O jeho vizích a plánech 
jsme hovořili po jeho půlročním 
působení ve funkci. 

Lubomír Maštera

Ve vedení města jste „nová tvář“. 
Prosím o krátké představení se.

Narodil jsem se v Jihlavě, táta pochá-
zel z Malého Beranova. V Jihlavě jsem 
byl do pěti let, pak jsme se přestěhovali 
do Nového Města na Moravě, posled-
ních 16 let jsem zpátky v Jihlavě. Vy-
studoval jsem Vysokou školu chemic-
ko-technologickou v Praze, osmnáct 
let jsem pracoval ve sklářství a posled-
ních osm let v pivovarnictví. Mám čty-
ři děti.

Byl jste poslední výrobní ředitel 
Jihlavských skláren v Antonínově 
Dole. Ty však zanikly…

Ano. Výběrovým řízením jsem pak 
získal místo sládka v jihlavském pivo-
varu.

Kdy jste vstoupil do politiky?
Čtyři roky jsem členem KDU-ČSL 

Jihlava. Nicméně o veřejné dění jsem 
se zajímal celý život, do strany jsem 
vstoupil v době, kdy strana vypad-
la z poslanecké sněmovny. A protože 
jsem již měl dvě ze svých dětí zaopat-
řeny, rozhodl jsem se zapojit do politi-
ky. Jsem křesťan a pro mne jiná volba 
než křesťanská strana neexistuje. Před 
dvěma roky jsem se stal předsedou 
městské organizace, zároveň krajským 
předsedou, teď budu usilovat o obhá-
jení funkce. 

Jak se rozcházely vaše představy s 
realitou ve funkci náměstka primá-
tora krajského města?

Tak již mám určité životní i profesní 
zkušenosti a nějaké představy o politic-
ké funkci jsem již měl. Život se mi co 
se týká pracovního nasazení nezměnil, 
protože jsem jako sládek a ředitel sklá-
ren pracoval celý týden bez ohledů na 
soboty a neděle. 

Změna je to, že v pivovaru jsem byl 
odpovědný za svá rozhodnutí, v poli-
tice musíte nacházet konsensus s ostat-
ními a mnohdy do toho zasahují vlivy, 
které nejde predikovat. O to je to těžší. 

Jste pověřen oblastí správy majet-
ku města. Co si pod tím máme před-
stavit?

S oblibou říkám, že jsem nejbohat-
ší náměstek (smích). Zodpovídám za 
odbor majetku a odbor informatiky, 
navíc mám dohled nad společností Jih-
lavské vodovody a kanalizace a Služby 
města Jihlavy. Jeden z mých hlavních 
úkolů, které jsem si dal, je ten, aby se 
vyřešila voda v Jihlavě.

Nebojíte se rozsáhlosti takového 
cíle?

Jeden můj známý mi doporučoval, 
abych si dopředu připravil kartáček 
na zuby, protože hrozí žalář. Nicméně 
je to pestrá záležitost, zasahují do toho 
různé převody majetku, spolupráce na 
investicích, zasahují do problematiky i 
restituce.

Ale  mohu se spolehnout na oba od-

NÁMĚSTEK primátora Jihlavy Jaromír Kalina.  Foto: Lubomír Maštera

bory, které nyní spravuji. A musím říct, 
že jsem mimořádně spokojen s jejich 
výkonností, jak jsem mohl za půlrok 
poznat. Považuji za výhru, že  mám 
jedny z nejlepších vedoucích odborů 
na magistrátu.

Město je tedy hospodářem se svým 
majetkem. Jak hodnotíte množství 
toho, co město spravuje? Není toho 
pořád mnoho?

Tenhle proces je dlouhodobý, město 
se nepotřebného snaží rozumně zba-
vovat. Je například pravdou, že pokud 
by mělo například své byty rekonstru-
ovat a následně prodávat, byla by to 
ta nejdražší varianta. Na druhé straně 
je potřeba pečovat o rozumný počet 
bytů, které město může potřebovat 
například pro sociální potřeby.. S tím 
souvisí i městská památková rezerva-
ce a zde vidím v současné chvíli velké 
rezervy.

Tento proces trvá léta, v současnosti 
je již prodána zhruba polovina měst-
ských bytů, zbývá doprodat několik 
stovek bytů v objektech, které už byly 
privatizovány.

Chci se podívat, jak jsou rezervní 
byty města využívány, protože si mys-
lím, že město může vyjít vstříc nezis-
kovkám, které o takové prostory mají 
zájem.

V minulosti jsme registrovali jisté 
spory o významných městských do-
mech, zde je privatizovat či nikoli. 
Jaký je váš názor?

Registruji, že město nemá zatím 
ucelený urbanistický projekt vzhledu 
památkové rezervace a okolí. Předvo-
lební kampaň vždy začíná dotazem na 
Prior, ale takový dotaz je nicméně do-
tazem, jestli má město urbanistickou 
koncepci. Nastartovali jsme proces, 
který by měl v tomto volebním období 
přinést koncepci. Uvažujeme o uspo-
řádání nějaké odborné konference či 
vytvoření pracovní skupiny.

Jaký je časový horizont práce?
Na pilotních zadáních koncepce již 

pracuje architekt Laštovička, architekt 
Beke, inženýrka Tomášová a kolega 
Výborný. Byl bych rád, kdyby zhruba 
do roka vznikla jasná koncepce, která 
by mohla být představena veřejnosti, 
a následovaly by kroky, které by vedly 
k nastolení cílového stavu.

Budou na realizaci peníze?
Jihlava dokáže využít zdroje z fondů, 

nezapomeňme na to, že v posledních 
letech investice dosahují jedné miliar-
dy.

Již jsme o tom mluvili – obrovské 
fi nanční prostředky spotřebovává 
městská kanalizace…

Ano, ale plánujeme i přestavbu zim-
ního stadionu, revitalizaci částí města, 
řešení dopravních staveb. Z toho je 
zřejmé, že Jihlava nebude mít v nej-
bližších deseti letech volných 300 mili-
onů, za který by si město koupilo Prior 
a mohlo ho následně řešit.

Kromě Prioru ještě existují další 
místa, která město delší dobu pálí.

Mám na mysli objekt Nových ka-
sáren na Pístově nebo budovu bý-
valé vojenské správy u Masarykova 
náměstí? 

Myslím si, že bývalá kasárna leží v ob-
lasti, kde může vzniknout další prů-
myslová zóna. Ta současná za Hruško-
vými Dvory je zaplněná. Aby tomu tak 
bylo, musíme vyřešit dopravní napoje-
ní do této oblasti. Nabízí se myšlenka 
k připojení hlavního tahu na Znojmo. 
Tím by se lokalita stala zájmem dalších 
investorů a bylo by možno řešit otáz-
ku, co s tamními objekty.

Situaci nahrává to, že vznikají dotace 
na brownfi eldy (nevyužívaná území 
– pozn. redakce). Samotný prostor je 
předurčen pro spíše velkého investora.

Co s budovou okresní vojenské 
správy?

Město získalo tento objekt s cílem 
přesunout sem svoje odloučená praco-
viště, ale ukázalo, že rekonstrukce by 
byla příliš nákladná, a proto chceme 

tuto budovu prodat. Ale není to jedno-
duchá – budova bude vyžadovat velké 
investice, navíc vzhledem k umístění 
budovy v centru jsou zde omezené 
možnosti parkování a své si řeknou i 
památkáři. 

Vzpomenul jste problémy s kana-
lizací. Veřejnost vnímá spory města 
se SVAKem (Svaz vodovodů a ka-
nalizací Jihlavska). Jaký je současný 
stav?

Soudní pře spějí ke svému konci. Na-
léhavost problému je v tom, že hrozí 
nefunkčnost částí kanalizace. V sou-
časnosti realizujeme devět staveb, a 
získaly jsme výjimku na čerpání dotač-
ních peněz do něčeho, co zatím není 
naším majetkem. Musíme řešit otázky 
související s rozbory kvality pitné vody 
nebo s variantou náhradního zásobo-
vání obyvatelstva v případě poruchy, 
to jsou aktuální a žhavé problémy.

Jenom krátce, jak vnímáte proble-
matiku neplatičů?

Jsem proti paušalizaci. Je třeba rozli-
šovat, zda někdo zneužívá systém a zda 
někdo nesklouznul do obtížné životní 
situace vlivem okolností. Sám jsem se 
v jedné části života ocitnul v podobné 
situaci a tak vím, o čem mluvím. Brá-
ním se zjednodušujícím a plošným 
pohledům. Tím spíš, že stát nevytváří 
dostatečné sociální podpory.

Další oblastí, která vám asi dělá ra-
dost, je oblast informatiky. 

Ano. Město pobralo řadu ocenění za 
zapojení veřejnosti například do tvo-
ření územního plánu nebo informova-
nosti veřejnosti například do nakládání 
s odpady. Ale jsou do i služby pro obce 
s rozšířenou působností, pro MŠ a ZŠ, 
o městském kamerovém systému atd.

Ale rok 2015 bude pro informační 
oddělení magistrátu složitý, protože se 
podařilo dosáhnout hned na tři dotač-
ní tituly. Jeden se týká rozšíření optické 
sítě, další bude rozšiřovat hardware a 
soft ware a poslední titul se týká vylep-
šení účetnictví města. Tedy z našeho 
pohledu velká radost, ale také naku-
mulování práce.

Co vás v současnosti trápí?
Je to přístup státu, který se rozhodl 

vydělávat na místních samosprávách. 
Jeden způsob se týká pozemkového 
úřadu, který změnil svůj dřívější vstříc-
ný přístup k samosprávám, druhým je 
přístup úřadu pro zastupování státu, 
který razí podobné myšlenky. 

Můžete být konkrétní?
V současnosti řešíme s těmito úřady 

část nevyřešených pozemků v oblast 
areálu FC Vysočina. Dřívější praxe 
byla taková, že město získávalo pozem-
ky v oblasti ostatní zeleň bezúplatně, 
nyní po nás chtějí zhruba šest milionů 
korun. To považuji za nemravné, aby 
stát získával peníze na úkor samosprá-
vy. To je stejné, jakoby vás někdo chtěl 
dvakrát zdanit.

Podobně pozemkový úřad chce 
s námi směňovat pozemky ve svém 
vlastnictví pod plánovanou přistávací 
dráhou na letišti v Henčově v poměru 
1: 1,3. Tomu také lze těžko rozumět.

J. Kalina: Jsem nejbohatším náměstkem. 
Spravuji majetek krajského města
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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 Stránku připravil -lm-

JIHLAVSKÝ BŘEZEN PATŘIL DIVADLU. V sále DIOD se v únoru úspěšně ko-
nal další ročník okresní přehlídky - Docela malého festivalu dětských divadel, a 
krajský třídenní festival studentského divadla JID 20-15.  Na snímku scéna z uve-
dené inscenace žáků dramatického oboru ZUŠ Jihlava Blaho: vzorek 27. V ní si 
například studenti na festivalu JID vzali jako téma etiku  velké chemické fi rmy 
vyrábějící léčiva.  Foto: Jiří Varhaník 

REKONSTRUKCE. Ve Srázné ulici pokračuje rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace. Zatímco ve spodní části ulice se upravuje kruhový objezd, v horní části se 
provádí rekonstrukce inženýrských sítí.

ZATMĚNÍ SLUNCE. V březnu se také obyvetelé Jihlavy kochali částečným zatmě-
ním Slunce. Do další příležitosti odpočívá hvězdářská technika na Bráně Matky 
Boží.

NÁDRŽE NA VODU. Pod Brněnským mostem se v březnu začaly budovat jámy 
pro uložení nádrží na dešťovou vodu. Pozorovatelům se tak naskýtá zajímavý po-
hled z obou mostů na práci fi rmy.

BRNĚNSKÁ ULICE S NOVOU DLAŽBOU. Po opravě kanalizace se nyní ve 
spodní části Brněnské ulice pokládá nová dlažba. Po dokončení motoristům na 
původní „tankodrom“ zůstanou jen nehezké vzpomínky.

ŠTĚPKOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ. Služby města Jihlavy zahájily v břez-
nu štěpkování použitých vánočních stromků, které byly svezeny z ulic města Jihla-
vy na kompostárnu. SMJ používají kompost  při rekultivaci skládky, údržbě zele-
ně nebo na hnojení veřejných prostranství. Kompost je velmi kvalitní a proto ho 
lze použít na hnojení zahrad i záhonů. SMJ prodávají tunu kompostu za 500 
korun bez DPH. 



STRANA 7 Inzerce NJR - DUBEN 2015



STRANA 8 Aktuality NJR – DUBEN 2015

V divadle DIOD proběhlo 2. břez-
na 2015 Fórum mladých aneb Desa-
tero problémů města Jihlavy očima 
žáků a studentů základních a střed-
ních škol, které uspořádalo Zdravé 
město Jihlava. 

Cílem bylo vytipovat top aktivity 
ve městě, Desatero problémů města 
z pohledu jihlavské mládeže a pro-
střednictvím pocitové mapy určit, 
kde se jim ve městě nejvíce líbí a ne-
líbí.

Své zástupce zde měly místní zá-
kladní a střední školy. Společné dis-
kuse s vedením města se zúčastnilo 
více než 60 žáků a studentů jihlav-
ských škol.

Patronem akce je primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek. Připomněl nej-
větší problémy formulované na Fóru 
mladých loni - Obnova letního kina, 
sportovní přenosy, Málo spojů o ví-
kendech a Více mimoškolních více-
účelových hřišť.

„Areál amfi teátru se využívá na kon-
certy, festivaly a promítací technika do 
největšího amfi teátru v Čechách je vel-
mi nákladná záležitost, kterou musí 
město zvážit. Město připravuje na le-
tošní rok rozsáhlý průzkum MHD. 
Víceúčelová hřiště vznikají při revita-
lizaci sídlišť, stejně tak jsou postupně 
rekonstruovaná školní hřiště, která by 
se mohla pod dohledem správců hřišť 
zpřístupnit veřejnosti,“ reagoval pri-
mátor Rudolf Chloupek 

U každého z osmi stolů mladí nej-
prve o aktivitách, které se jim ve 
městě líbí. Dvě z nich vybrali, a pak 
o nich všichni hlasovali.

Top akce / aktivity ve městě:
Vysočina Fest (21) 
City park, skate park (8) 
Vánoční atmosféra (předvánoční  

akce) (6)
Svatý Martin (6) 
Divadlo, sportovní zázemí, akce na  

náměstí (5)
Letní kino na náměstí (4) 
Mezi školní sportovní a vědomostní  

soutěže (2)
Pouť (1) 
Stavíme z Merkuru (1) 

Z pocitové mapy vyplynulo, že nejví-
ce mladých se cítí nebezpečně v cent-
ru města, na náměstí, naopak nejlépe 

se cítí v areálu letního kina, zoologické 
zahrady a celé této lokalitě.

Diskuse o problémech města pro-
bíhala u tematicky zaměřených stolů, 
kde jednotlivé skupiny určily dva nej-
větší problémy.

Tematické stoly byly A - občan a 
úřad, rozvoj města, B - životní prostře-
dí, C - zdravý životní styl, prevence, 
zdravotnické služby, D - kultura, sport, 
volný čas, E - sociální problematika, 
společensky nežádoucí jevy, F - vzdělá-
vání a výchova, G - podnikání, ekono-
mika, cestovní ruch, H - doprava. 

V průběhu diskuse byly sepsány pro-
blémy, které vnímá jihlavská mládež 
jako nejpalčivější, následovalo společ-
né hlasování:

Problémy města Jihlavy očima 
mladých:
1. Obtěžování problémovými osobami 
na veřejnosti (34)
2. Finanční podpora menších sportů 
(např. jezdectví) (17)  
3. Důsledná kontrola všech cestujících 
v MHD (14) 
4. Možnost brigád pro studenty – in-
formační portál (12)
5.-6. Městské nádraží (špatný vzhled) 
(7)
5.-6. Vlaková zastávka v Heleníně (7)
7.-9. Pytlíky na psí exkrementy (5)
7.-9. Omezení osobní dopravy (propa-
gace MHD) (5)
7.-9. Více parkovacích míst (5)
10.-11. Alkohol a agresivita (4)
10.-11. Vizuální stránka škol (vzhled, 
vybavení…) (4)
12. Větší údržba parků (např. Gustava 
Mahlera) (3)
13. Znečišťování prostředí průmyslo-
vými podniky (např. Kronospan)(1)
14.-16. Obnova letního kina (0) 
14.-16. Odpadky na veřejném pro-
stranství (0)
14.-16. Kvalita internátního ubytování 
studentů (0)

Problémy popsané na setkání budou 
ověřeny  anketou, která bude probí-
hat na jihlavských školách a také bude 
k dispozici na webových stránkách 
www.jihlava.cz/zdravemesto. Násled-
ně bude zpracován Plán zdraví a kvali-
ty života mládeže 2015 – 2016.

 Ing. Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21

Mladým se líbí festival, nelíbí se jim 
obtěžování problémovými osobami

FÓRUM mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků a studentů 
základních a středních škol uspořádalo Zdravé město Jihlava. Foto: archiv MMJ

Za uplynulý měsíc zpracova-
la  Městská policie Jihlava celkem 
3.667 událostí. 

Ve 246 případech byla provedena 
kontrola podávání alkoholu mladist-
vým osobám.  V 459 případech se 
na městskou polici obrátili občané s 
oznámením nebo žádostí o pomoc. 
Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 982 přestupků. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrže-
no 6 osob, po kterých Policie ČR vy-
hlásila celostátní pátrání.  Současně 
byly policii oznámeny 3 podezření 
ze spáchání trestné činnosti. Měst-
ská policie zpracovala 24 přestupků 
proti majetku. Jedná se o drobné krá-
deže v obchodech. Ve spolupráci s 
dopravním podnikem strážníci pro-
vedli 94 kontrol černých pasažérů. 

Městská policie řešila oznámení 
od muže, který ze svého bytu na uli-
ci Leoše Janáčka viděl, že se u jeho 
souseda neustále svítí. Na místo byla 
vyslána hlídka. Po otevření bytu zde 
byl nalezen mrtvý muž. 

Na ulici Okružní v Jihlavě řešili 
strážníci oznámení na vniknutí cizí 
osoby do zahradní chaty.  V chatě 

byl nalezen spící muž, který byl po 
zjištění totožnosti předán policii. 
Dále bylo na lince tísňového volání 
přijato oznámení na dezorientova-
ného muže s poraněním hlavy. Stráž-
níci okamžitě poskytli první pomoc 
a následně přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu, která zraněného 
muže převezla do nemocnice. 

S žádostí o pomoc se na městskou 
policii obrátit občan, který slyšel na 
ulici Jiráskova z jednoho bytu volá-
ní o pomoc. Vyslaná hlídka městské 
policie na místě zjistila, že se v bytě 
nachází poraněná žena, která upadla 
na zem a nemůže vstát. Po otevření 
vchodových dveří od bytu si zraně-
nou ženu převzala přivolaná zdravot-
nická záchranná služba. 

Ve dvou případech řešila městská 
policie oznámení na psychicky naru-
šené ženy. V prvním případě se jed-
nalo o ženu, která na ulici Vrchlické-
ho přecházela po mostě vedoucím 
přes dálniční přivaděč. Neustále si 
vyhrnovala rukávy u bundy a nahý-
bala se přes zábradlí mostu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka, která po 
příjezdu na ulici Vrchlického spat-
řila ženu nahýbající se přes zábradlí 

mostu. Strážníci ji opatrně oslovili 
a uchopili za oděv. Poté byla odve-
dena na bezpečné místo. Strážníci 
zjistili, že se žena pokusila podřezat 
si žíly a také měla v úmyslu skočit z 
mostu. Vzhledem ke zjištěným sku-
tečnostem byla žena předána pra-
covníkům zdravotnické záchranné 
služby. 

V druhém případě se jednalo o 
psychicky narušenou cizinku, kte-
rá na ulici Brtnická u konečné za-
stávky MHD linky A vstupovala do 
vozovky před projíždějící vozidla 
a ohrožovala tím nejen sebe, ale i 
ostatní účastníky provozu na po-
zemní komunikaci. 

Zmatenou a podchlazenou ženu 
převezla přivolaná zdravotnická zá-
chranná služba na psychiatrickou 
léčebnu v Jihlavě. 

Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na muže ohrožují-
cího na ulici Žižkova u OD Globus 
kolemjdoucí kuchyňským nožem. 
Jednalo se o jihlavského bezdomov-
ce v podnapilém stavu, který byl ná-
sledně předán policii.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP Jihlava

Mrtvý muž neustále svítil
Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

U příležitosti 15 let existence při-
pravuje Domácí hospic Vysočina 
aktivity na podporu dalšího fungo-
vání. Patří k nim prodejní výstava a 
aukce obrazů a uměleckých před-
mětů, připravuje se také benefiční 
koncert žáků a pedagogů jihlavské 
základní umělecké školy.

Prodejní výstava obrazů proběh-
ne v prostorách kavárny Horácké-
ho divadla. Bude otevřena od 22. 
do 28. dubna každý den od 10.00 
do 18.00 hod. „Bude zde možné 
shlédnout, zakoupit nebo následně 
vydražit mj. díla Odvárky, Štourače, 
Plieštika, Svobody, Venhody, Zno-
jemské, Smažila, Kopeckého a dal-
ších umělců, zhruba polovina vysta-
vených děl bude i od žáků ZUŠ,“ zve 
na výstavu i aukci ředitel hospicu 
Petr Havlíček.

Vystaveno bude více než 60 obra-
zů, z nichž část bude k prodeji na 
výstavě a zhruba 40 jich bude po-
stoupeno do aukce. 

Ceny obrazů budou stanoveny 
dle doporučení samotných autorů 
a budou se nejčastěji pohybovat v 
řádu tisíců. Aukci bude řídit zkuše-
ný licitátor František Bláha.  -tz-

Prodejní výstava 
uměleckých 

předmětů
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Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava
www.optik-zilka.cz 

Dnes bych rád upřel Vaši pozornost na akci, kterou jsme 
se rozhodli pro vás uspořádat. Představíme Vám produkty 
fi rmy ZEISS, která je mezinárodní špičkou na poli optiky a   
přispívá technologickému vývoji již více než 160 let. Zku-
šenosti, hledání originálních řešení a inovativní přístup nej-
významnějšího globálního výrobce v oboru oft almologie 
jsou důvodem pro dominantní postavení nadnárodní znač-
ky ZEISS na trhu. Více než 200 miliónů lidí na celém světě 
důvěřuje brýlovým čočkám ZEISS. Týká se to i produktů, 
které chrání naše oči před slunečním zářením. 

Všichni jistě začínáme vnímat, že jaro klepe na dveře. 
Mnozí z nás začínají připravovat  letní dovolenou. I naše 
fi rma se chce na Vašich přípravách podílet, a proto jsme se 
rozhodli pro Vás nachystat příjemné překvapení.

V měsících dubnu a květnu Vám nabídneme barevné nebo 
samozabarvovací čočky za cenu čirých a  k nim případně  
čiré čočky za cenu, která bude pro Vás nastavena do velmi 
přijatelné hladiny. 

Nabízíme  širokou škálu barev, produkty pro řidiče, do 
extrémních podmínek, pro piloty  či jachtaře. Nebo prostě 
jenom pro zábavu, ale s důrazem na ochranu Vašeho zdraví.

Vážení čtenáři, 
v  minulém roce 
jsme se zabývali 
tématy, která se 
týkají vidění.
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pronajmout nebytové prostory v domech: 
Komenského 18 v Jihlavě• , 1. NP, 62,10 m2, 

býv. prodejna chovat. potřeb, minimální roční ná-
jemné 117.183 Kč

Komenského 23 v Jihlavě• , 1. NP, 45 m2, býv. 
cestovní kancelář, minimální roční nájemné 
84.915 Kč

Masarykovo nám. 34 v Jihlavě• , zvýšené 1. NP, 
75 m2, býv. kancelář Orifl ame, minimální roční 
nájemné 83.625 Kč
Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 
279, na www.jihlava.cz či na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit 
či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

Statutární město Jihlava, Masarykovo 
nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

prodat bytové jednotky: 
v domě • Lesní 2, 6 v Jihlavě – Heleníně: č. 

2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: D, 311 kWh/(m2/rok), minimál-
ní kupní cena po slevě činí 315.000 Kč

v domě • Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě – Horním 
Kosově č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: E, 313 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě činí 755.000 Kč č. 
394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 414 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě činí 630.000 Kč

prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl: 
 a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a ná-• 

dvoří, jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném 
Kříži, a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katast-
ru nemovitostí dosud nezapsaného geometrické-
ho plánu č. 371-11/2012, energetická náročnost 
budovy dle PENB: F, 346 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 2.000.000 Kč

Dále statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměr výběrovým řízením formou 

dražby 
dne 20. 5. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 18. 5. 2015 (v 17.00 hod.)
prodat volné jednotky: 

nebytový prostor č. 1183/1 ve 2. NP • domu 
Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, kancelář, 59,90 m2, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 
394 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 
605.000 Kč

bytovou jednotku č. 1185/4 ve 4. NP • domu 
Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 394 
kWh/(m2/.rok), minimální kupní cena 1.380.000 
Kč

prodat nemovité věci v bývalém vojenském  
areálu „Nová kasárna Pístov“:
Jedná se o nemovitosti, které se nacházejí v části 
bývalého vojenského areálu „Nová kasárna Pís-
tov“ situovaném v lokalitě mezi obcí Rančířov a 
příměstskou částí Pístov. Nabízenými nemovitost-
mi jsou jak pozemky v uvedeném areálu, tak stav-
by – bývalé vojenské objekty (přízemní strážnice 
s věznicí, dvoupodlažní a částečně podsklepená 
jídelna a kuchyně mužstva, přízemní jídelna vede-
ní, tři totožné čtyřpodlažní a částečně podsklepe-
né ubytovací objekty a dva přízemní objekty ošet-
řovny mužstva a umývárny mužstva).

Konkrétně se jedná o: 
- nemovitosti v k.ú. Pístov u Jihlavy: p.č. 172/3  
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, 
p.č. 172/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
31 544 m2, p.č. 172/5 – ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 26 363 m2, p.č. 172/6 – ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře 1 258 m2, p.č. 172/13 
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 686 m2, 
p.č. 172/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
586 m2, p.č. 172/23 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 1 590 m2, p.č. 172/16 –zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 251 m2 včetně stavby – jiná 
stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku a na po-
zemku st. p. č. 198 v k. ú. Rančířov, p.č. 172/17 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2 včet-
ně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto 
pozemku p.č. 172/18 – zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 927 m2 včetně stavby – jiná stavba bez 
č.p. a č.ev. na tomto pozemku p.č. 172/19 
 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2 
včetně stavby - jiná stavba bez č. p. a č. ev. na tom-
to pozemku p.č. 172/20 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba 
bez č.p. a č. ev. na tomto pozemku p.č. 172/21 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 801 m2 včet-
ně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto po-
zemku p.č. 172/22 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 803 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. 

a č.ev. na tomto pozemku
- nemovitosti v k. ú. Rančířov: p.č. 806/2  
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, st. 
p.č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
314 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku a na pozemku p.č. 172/16 v k. 
ú. Pístov u Jihlavy, st. p.č. 199 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 233 m2 včetně stavby – jiná 
stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku. 

Na nabízených nemovitostech se nacházejí inže-
nýrské sítě související s provozem areálu (voda, 
vodoměrná šachta, kanalizace, NN, z části ne-
funkční telekomunikace), není vyloučeno i umís-
tění jiných inženýrských sítí. Přes část areálu jsou 
vedeny inženýrské sítě ve vlastnictví jiných sub-
jektů.
Stavby jsou odpojeny od veškerých sítí, je mož-
nost napojení na elektřinu (společná trafostanice 
v majetku obce Rančířov) a veřejný vodovod za-
vedený do areálu, kanalizace byla řešena do biolo-
gického rybníka (v současné době je nefunkční), 
možnost na napojení na zemní plyn v dané loka-
litě není.
Energetická náročnost staveb dle PENB:
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/17 – D, 280 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/18 – C, 285 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/19 – C, 489 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/20 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/21 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/22 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/16 a na pozemcích v k.ú. Rančířov st. p.č. 198 
a st. p.č. 199 – C, 793 kWh/(m2/rok).
Minimální kupní cena činí celkem 8.000.000 Kč.

Nabídka na prodej nemovitých věcí výběrovým 
řízením bude rozšířena. 
Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 
278 (prodej budov a bytů), 567 167 287 (prodej 
„Nových kasáren Pístov“), na www.jihlava.cz či 
přímo na Majetkovém odboru Magistrátu měs-
ta Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, 
Hluboká 8, Jihlava. 

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

Statutární město Jihlava zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby 
dne 22. 4. 2015 s uzávěrkou žádostí dne 20. 4. 2015 (v 17.00 hod.)

Nabídka v rámci výběrového řízení bude rozšířena a bližší informace bude možné získat na tel. 567 167 278, na www.jihlava.cz či 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.
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

TISÍC KORUN ČESKÝCH

Platnost tohoto kuponu je 10 dnů a lze ho uplatnit i na obleky z nové kolekce.

www.modaprostejov.cz

1000
Ano! Čtěte prosím dál! Při nákupu jakékoliv pánské košile Vám odečteme 
200,- Kč a při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč. Stačí 
odevzdat tento vystřižený kupon při placení. Na tento kupon můžete 
nakoupit až 2 ks pánské košile a jeden pánský oblek a tehdy nastane 
maximální sleva 1.000,- Kč. Slevu samozřejmě obdržíte i při koupi 
jednoho nebo dvou kusů zboží. Košile s využitím kuponu můžete 
nakoupit od úžasných 169,- Kč a oblek od 1.399,- Kč. A to už se vyplatí 
přijít. A pozor, kabáty likvidujeme za super nízké ceny se slevou až o 70%.

Také chcete primárně zabavit 
své děti, a tak plánujete různé 
výlety, na kterých se jako rodi-
na nebudete nudit? 

Pokud ano a zároveň vyhledáváte 
zajímavý tip, kam na výlet, přinášíme 
vám jednu možnost, se kterou roz-
hodně chybu neuděláte. Tím mís-
tem, na které byste se měli vydat, je 
Lanový park Hluboká. 

Jak už napovídá sám název toho-
to místa, je umístěn právě v Hlubo-
ké nad Vltavou. Tedy v místě, které 
proslulo hlavně úchvatným zámkem. 
Díky danému centru však máte mož-
nost užít si i dokonalých zážitků, kte-
ré jsou spojeny s adrenalinem. 

Pojďme se podívat, co vše vás může 
nadchnout.

Desítky různých atrakcí
Určitě to ale není jenom lanový 

park, jelikož  sportovně-relaxač-
ní areál nabídne i mnoho dalšího, v 
rámci čehož si můžete užít nejenom 
dokonalé relaxace, ale i sportu. 

Pokud bychom totiž měli vyjme-
novat možnosti, které se nabízejí, 
nesmíme zapomenout třeba na kou-
pání, posezení u táboráku, piknik 
nebo také rybolov.

Pokud to však není jenom relaxace, 
ale také sport a sportovní aktivity, 
můžete vsadit na badminton, cyklis-
tiku, in-line bruslení, ale třeba nordic 
walking nebo pétanque. 

Kam na zábavu nejenom s dětmi? Víme to! 

To vše je zde připraveno proto, 
abyste se pobavili jak vy, tak i celá 
vaše rodina. A pokud o rodině mlu-
víme, i té se zábava nevyhne. A na co 
konkrétně můžete společně vyrazit? 

Rozhodně zkuste adventure mini-
golf, obří trampolínu, nebo své děti 
nechte vydovádět ve specielně kon-
cipovaném dětském areálu.

Přijeďte kdykoliv
Jelikož se pomalu, ale jistě blíží 

jaro, můžete si být jisti, že už 
během měsíce dubna pro vás bude 
několik atrakcí připraveno. 

To hlavní vás poté čeká od května, 
kdy se otevřou jednotlivé atrakce i 
ve všední dny. 

A tak pokud nevíte, kam s dětmi 
na jednodenní, ale i několikadenní 
zábavu, Hluboká je tím místem, se 
kterým rozhodně neuděláte chybu. 

Vstup na jednotlivé atrakce je 
samozřejmě neomezený, a tak nic 
nebrání dokonalé zábavě.

 (PI-z04-spD)
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ZÁPIS DĚTÍ do mateřských škol na 
školní rok 2015/2016

Zápis do těchto mateřských škol 
bude probíhat ve dnech 7. 4. 2015 
od 8.00 do 16.00 a 8. 4. 2015 od 
8.00 do 14.00. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených 
dveří.

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY ZA-
MĚŘENÍ A AKTIVIT MATEŘ-
SKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro  
předškolní vzdělávání „Podej mi 
ruku“, v pedagogické práci uplatňu-
jeme především metody prožitko-
vého učení hrou a činnostmi dětí, 
které jsou založeny na přímých zážit-
cích dítěte

v osmi speciálních třídách je za- 
jištěna péče o děti se zrakovým, 

sluchovým, mentálním, tělesným 
postižením a o děti s vadami řeči, 
poruchami autistického spektra a s 
postižením více vadami - je zajištěna 
úzká spolupráce mateřské školy se 
speciálně pedagogickým centrem 

nadstandardně vybavené zařízení  
v dosahu městské hromadné dopra-
vy, zahrada s vybudovaným doprav-
ním hřištěm a se speciálním hřištěm 
na kolektivní sporty

pro vzdělávání využíváme inter- 
aktivní tabule, ergopracovnu s pro-
lézačkou Chacha box, multifunkč-
ní pracovnu s trampolínou a s plně 
automatickým zasouvacím pódiem, 
s posilovacími stroji, dále místnost 
pro zrakovou stimulaci a multisen-
zorickou místnost – snoezelen, pra-

covny pro hydroterapii, pro zrako-
vou terapii pomocí ICT 

saunování ve vlastní sauně MŠ +  
relaxace dětí ve vířivém bazénku u 
sauny

lyžařský výcvik, bruslení, canis- 
terapie, návštěvy horolezecké stěny, 
výlety na kolech

podporujeme vzájemnou spolu- 
práci rodiny s postiženými i zdra-
vými dětmi, vytváříme podmínky 
ke vzniku plnohodnotných vztahů 
mezi nimi, tvořivá odpoledne s rodi-
či, školy v přírodě 

práce s keramickou hlínou – vlast- 
ní keramická pec (společné tvoření 
s rodiči)

seznamování dětí se základy cizí- 
ho jazyka – angličtina

dvoujazyčné prostředí ve třídě Ku- 
řátek (česko – německý program)

logopedická péče ve všech třídách  
(skupinová logopedická péče + indi-
viduální logopedická péče zajištěna 
logopedy MŠ a SPC)

speciální cvičení a terapie pod ve- 
dením pedagogů a odborných pra-
covníků ze speciálně pedagogického 
centra

hudebně – taneční dílny, na MŠ  
Mašinka pěvecký sbor

„Předškoláček“ - příprava na vstup  
do základní školy zábavnou formou 
– spolupráce se ZŠ Demlova 

Předplavecký výcvik pro předško- 
láky

Časopis „Klokánek“ –  pro děti a  
rodiče.

pořádá
ZÁPIS DO NOVĚ OTEVŘENÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. 4. 2015 15 – 18 hod.
8. 4. 2015 15 – 18 hod.

S sebou: rodný list dítěte
občanský průkaz obou rodičů
vyplněnou žádost o přijetí

Zákonný zástupce dítěte se dostaví 
k zápisu do hlavní budovy základní 
školy.
Formulář žádosti o přijetí je ke staže-
ní na webových stránkách 
www.zsplovarna.ji.cz (vytiskněte 
oboustranně na jeden list papíru), 
nebo k vyzvednutí ve vestibulu 
hlavní školní budovy v době od 7 
do 16 hodin ve dnech školního vy-
učování. 
Postup při rozhodování o přijetí je 
zveřejněn tamtéž.

Mateřská škola se nachází v areálu 
základní školy, uprostřed městské 
části Na Slunci na okraji Jihlavy. 
Areál zdraví má rozlohu téměř dva 
hektary a slouží nejen k tělesné 
výchově dětí a žáků, ale i ke spor-
tovnímu využití obyvatel městské 
části Na Slunci. V těsném soused-
ství je oddychová zóna lesoparku s 
vodní nádrží Stará Plovárna. 
 www.zsplovarna.ji.cz
 skola@zsplovarna.ji.cz

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28
samostatný právní subjekt s odloučenými pracovišti

MŠ Mašinka Demlova 34a, Jihlava a MŠ Na Stoupách 3, Jihlava

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 
2015/2016 se  uskuteční  ve 
dnech 7. a 8. dubna 2015 vždy od 
15. 00 do 18. 00 hodin

Zápis do pracoviště Tylova 6 se 
pro naplněnost po přestupech v 
rámci MŠ Mozaika neuskuteční. 
Zápis do pracoviště Kollárova se 
uskuteční v MŠ Riegrova 21.  Do 
speciální třídy pracoviště Dvořáko-
va 11 pro děti s vadami řeči budou 
přijímány děti s vadami řeči podle 
kritérií stanovených ředitelkou ško-
ly na základě doporučení poraden-
ského zařízení do počtu volných 
míst této třídy. Do mateřské školy 
může být přijato pouze dítě, které 
se podrobilo stanoveným pravidel-
ným očkováním, nebo má doklad, 
že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro tr-
valou kontraindikaci Při podávání 
žádosti o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání předloží zákon-
ný zástupce originál rodného listu 
dítěte, občanský průkaz (doklad) 
k doložení trvalého pobytu, cizin-
ci  platný doklad o pobytu v ČR. 
Podání žádostí se uskuteční vždy v  
požadovaném pracovišti školy. Toto 
pracoviště uvede zákonný zástup-
ce v žádosti, případně podle svého 
zvážení dále uvede v žádosti souhlas 
či nesouhlas s umístěním dítěte na 
kterékoliv jiné pracoviště školy. Vý-
sledky zápisu s určením pořadí pro 
každé pracoviště školy zvlášť budou 
zveřejněny na základě registračních 
čísel. Při přijetí dítěte může ředitel-
ka školy ve výjimečném případě zo-
hlednit prokazatelně dokladovanou 
tíživou sociální situaci. 

Veškeré další informace pro rodiče 
k organizaci zápisu a počty volných 

míst v jednotlivých školkách jsou aktu-
álně zveřejňovány na webových strán-
kách školy www.msmozaikaji.cz 

KRITÉRIA k přijímání dětí MŠ 
Mozaika Jihlava

K předškolnímu vzdělávání se  
přednostně přijímají děti, které mají 
rok do zahájení povinné školní do-
cházky bez ohledu na místo jejich 
trvalého pobytu.

K 30. 9. 2015 dítě dosáhne tří let  
věku, má místo pobytu hlášeno na 
území města Jihlavy nebo v obci, 
která má se statutárním městem Jih-
lava uzavřenou dohodu - pro školní 
rok 2015/2016 je to pouze obec Ví-
lanec a v mateřské škole se již vzdě-
lává sourozenec. 

K 30. 9. 2015 dítě dosáhne tří  
let věku, má místo pobytu hláše-
no na území města Jihlavy nebo v 
obci, která má se statutárním měs-
tem Jihlava uzavřenou dohodu - pro 
školní rok 2015/2016 je to pouze 
obec Vílanec. Z hlediska tohoto kri-
téria budou děti řazeny věkově od 
nejstaršího k nejmladšímu na kaž-
dém požadovaném pracovišti školy 
zvlášť do naplnění počtu volných 
míst každého pracoviště.

K 30. 9. 2015 dítě dosáhne tří  
let věku, má místo pobytu hláše-
no na území města Jihlavy nebo v 
obci, která má se statutárním měs-
tem Jihlava uzavřenou dohodu - pro 
školní rok 2015/2016 je to pouze 
obec Vílanec, podle kritérií 1, 2 a 3 
bude naplněn počet volných míst 
k přijetí v požadovaném pracovišti 
školy (tj. tam, kde zákonný zástup-
ce uskutečnil podání žádosti) a ne-
naplněn počet volných míst  podle 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOZAIKA JIHLAVA, BŘEZINOVA 114
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

kritérií 1, 2 a  3 na jiných pracoviš-
tích a zákonný zástupce uvede v žá-
dosti o přijetí  souhlas s umístěním 
dítěte na kterékoliv pracoviště ško-
ly. Z hlediska tohoto kritéria budou 
děti řazeny věkově od nejstaršího k 
nejmladšímu.

K 30. 9. 2015 dítě nedosáhne tří  
let věku, má místo pobytu hlášeno 
na území města Jihlavy nebo v obci, 
která má se statutárním městem Jih-
lava uzavřenou dohodu - pro školní 
rok 2015/2016 je to pouze obec 
Vílanec. Z hlediska tohoto kritéria 

budou děti řazeny věkově od nej-
staršího k nejmladšímu do kapacity 
volných míst školy.
KRITÉRIA pro MŠ Mozaika Jih-
lava - pracoviště Mahenova 3 

Děti zaměstnanců zřizovatele  
(statutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina.

Potvrzení zaměstnavatele je třeba  
doložit k žádosti o přijetí.

Po naplnění tohoto kritéria, bu- 
dou další děti přijímány dle kritérií 
stanovených ředitelkou mateřské 
školy.

Základní škola a mateřská škola Jihlava, 
Nad Plovárnou 5
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ČERVENÁ HOSPODA U TŘEBÍČE

„TRADICE A ZKUŠENOST OD ROKU 1996“

VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ 
NABÍDKA Z VÍCE JAK 100 VOZŮ

GARANCE - ZÁRUKA

www.autoinvest.cz 777 567 819
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ  
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

i

Informace: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia! !

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

15. 4. 2015

Začínající cyklistická sezóna je v Jih-
lavě bohatší o dva nové úseky cykloste-
zek, které radnice dokončila ještě před 
zimou. Nové stezky propojily několik 
stávajících úseků cyklostezek a cyk-
lotras na území města a umožnily tzv. 
zokruhování těchto tras. 

„Cílem projektu Cyklostezka R03 Staré 
Hory - Romana Havelky a Cyklostezka 
B02 II, Jihlava bylo rozšíření stávající sítě 
cyklistických stezek v Jihlavě o dva nové 
úseky a zlepšení podmínek pro plynulý a 
bezpečný pohyb cyklistů ve městě,“ uvedl 
primátor města Rudolf Chloupek. 

V projektu město vybudovalo novou 

část cyklostezky R03 v úseku, který se 
u železničního přejezdu Jihlava - Staré 
Hory napojuje na již realizovanou cyk-
lostezku R02 spojující centrum města s 
Horním Kosovem a Dolinou, a pokra-
čuje podél ulice Na Dolech, podchází 
pod mostem a lávkou na ulici Humpo-
lecká a prochází dále podél řeky Jihlavy 
až k cyklotrase G05 na ulici Romana 
Havelky. V tomto úseku se také díky 
nově vybudované lávce pro pěší a cyk-
listy napojila cyklostezka R03 na právě 
rea- lizovanou novou cyklostezku G04 
vedenou kolem areálu Sportovně-rela-
xačního centra Český mlýn. 

Cyklostezka B02 II vede od křižo-
vatky ulic Okružní - Březinova - Hele-
nínská, kde se napojuje na úsek cyklo-
stezky B02 na sídlišti Březinova, podél 
ulice Okružní až k secesnímu mostu 
přes řeku Jihlavu za benzinovou čer-
pací stanicí, přičemž její součástí je i 
přejezd pro cyklisty u křižovatky ulic 
Okružní a Úvoz. Na tento úsek navazu-
je také další nová cyklostezka od areálu 
letního kina, která je součástí projektu 
„Revitalizace části parku malý Heulos - 
II. etapa“.

„Oba vybudované úseky si kladly za 
úkol odvést cyklistickou dopravu z fr ek-

ventovaných silnic a vzhledem k tomu, 
že dané úseky byly vybudovány převáž-
ně jako smíšené stezky pro pěší a cyklisty, 
došlo tak rovněž ke zlepšení podmínek 
pro pěší dopravu. Součástí projektu byla 
s ohledem na potřebu komplexního řeše-
ní také nezbytná oprava mostu na ulici 
Okružní,“ připomněl náměstek primá-
tora pro oblast dopravy Jaroslav Vyma-
zal. Celkové náklady projektu byly 
10.026 tis. Kč, dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod činila 5.853 tis. Kč, dodavatelem 
byla fi rma Lubomír Dvořák.  -tz-

Do nové cyklosezóny po nových
jihlavských cyklostezkách

Akademický sochař Jaroslav Šlezinger byl oceněn 
in memoriam Rytířem české kultury. 

Nové ocenění a titul Dáma či Rytíř české kultury pře-
dával minulý týden ministr kultury Daniel Herman.

Dílo i osud jemnického rodáka jihlavská veřejnost 
zná, pravidelně se u jeho sousoší Zaváté šlépěje na 
hlavním hřbitově konají akce k připomínce vykon-
struovaných komunistických procesů, při kterých v 

padesátých letech umírali nevinní lidé, nebo se zde 
připomínají výročí světových válek. V roce 2011 se 
před jihlavské gymnázium po padesáti letech vrátila 
socha T. G. Masaryka, resp. její replika. Původní sochu 
vytvořil v roce 1948 právě Jaroslav Šlezinger, o rok 
později komunisté autora zavřeli a sochu v roce 1961 
rozbili. 

Sochař a politický vězeň nacismu i komunismu Jaro-

slav Šlezinger (1911 až 1955) zemřel v pracovním 
táboře na Jáchymovsku na nemoc z ozáření. Nacisté 
ho internovali v koncentračním táboře Sachsenhau-
sen, v roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu 
odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. 

Nové ocenění a titul Dáma či Rytíř české kultury dne 
27. února 2015 převzala také zpěvačka Marta Kubišo-
vá. -tz-

Sochař Šlezinger Rytířem české kultury
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Zima stále vzdoruje a energie již 
levnější nebude.  Vyplatí se tak pro 
mnoho domácností věnovat dosta-
tek pozornosti uvažování o tom, jaký 
způsob vytápění pro svůj dům zvolit. 

Je příjemným zjištěním, že existují 
možnosti, které jsou kromě ekono-
mického hlediska rovněž ekologické. 
Z jakých zdrojů tepelné energie je 
možno vybírat?

 Nejběžnějším zdrojem pro vytápě-
ní je v našich zemích zemní plyn. Z 
dlouhodobého hlediska je na zemní 
plyn pohlíženo jako na zdroj ener-
getické závislosti dodávat surovinu 
z Ruska a Alžírska. Evropské zdroje 
plynu tvoří pouhá dvě procenta svě-
tových zásob. Tam, kde není zavede-
na plynofi kace, mohou lidé používat 
plyn kapalný ze zásobníku. 

 Při spalování propanu, butanu 
nebo jejich směsí nevzniká žádný 
pevný odpad ani saze. V případě, 
že se uživatel bude chtít v budouc-
nu napojit k rozvodné síti, přestav-
ba pro použití zemního plynu není 
nijak nákladná.

 Na ústupu jsou již tuhá paliva, 
jako je černé a hnědé uhlí nebo koks. 
Naopak na vzestupu je dřevo. Pro 
životní prostředí je to plus. Při spa-
lování dřeva nevznikají téměř žádné 
emise SO2 a obsah popelovin a dusí-
ku je velmi nízký. Hodnoty CO2 jsou 
neutrální. Znamená to, že pro nárůst 
tuny dřevní hmoty je spotřebováno 
právě tolik oxidu uhličitého, kolik je 

Vytápění domu vyžaduje dobrý úsudek
ho vypuštěno při spalování stejného 
množství dřeva. Velikou předností 
dřevní hmoty je fakt, že se jedná o 
tuzemský a obnovitelný zdroj ener-
gie.

 Dalším oblíbeným a pohodlným 
zdrojem vytápění je elektrická ener-

gie. S vytápěním pomocí elektrické 
energie rychle dosáhneme požado-
vaného výkonu a stejně snadno se 
výkon reguluje. Jedná se o nejluxus-
nější, ale na druhou stranu také o 
nejdražší způsob vytápění. 

 Elektrická energie se jeví jako čistá 

a nezávadná k životnímu prostředí, 
ale její výroba představuje pro příro-
du jednu z největších zátěží.  Nejvíce 
elektrické energie produkují jaderné 
elektrárny. Zde hrozí podobný pro-
blém jako u zemního plynu.   -lm-
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NOVĚ MONTÁŽE SVÍTIDEL A DALŠÍ ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE

Asi největší výhodou života v 
rodinném domě je, že za pěkného 
počasí může váš životní prostor roz-
šířit zahrada – jak o další čtvereční 
metry, tak i o úplně jiný rozměr byd-
lení. Může se stát vaším letím obý-
vacím pokojem, jídelnou či kuchyní 
pod širým nebem... Jen ji na to musí-
te připravit.

K oblíbeným letním radovánkám 
většiny majitelů zahrad patří pose-
zení při ohni spojené s opékáním či 
grilováním. „Na zahradě se dokáži 
dokonale odreagovat,“  tvrdí napří-
klad jihlavský Jan Frenc. Nabídka 
grilů je v současnosti pestrá a vyhoví 
každé peněžence. 

Když vynecháme elektrické grily, 
které se pojí především s přípravou 
jídla na kuchyňském stole v domě 
či na terase, grilovat můžete na dře-
věném uhlí (asi nejlevnější alterna-
tiva, ale příprava jídla trvá déle a gril 
je nutné po každém použití vyčistit) 

nebo na lávových kamenech ohří-
vaných plynem (používají se opa-
kovaně a jídlo se připraví rychleji a 
zdravěji, nemá však typické kouřové 
aroma). 

V zásadě si můžete vybrat přenos-
ný nebo stabilní gril. I ten přenosný 
by však měl mít v zahradě stabilně 
určené místo – ideálně v závětří, na 
dostatečně velké zpevněné či trav-
naté ploše, nejlépe na takové, na níž 
se dá vytvořit i prostor pro přípravu 
a stolování. Podobná pravidla platí i 
pro otevřená ohniště, která můžete v 
případě potřeby doplnit grilovacím 
roštem či stojanem, aby byly mož-
nosti k přípravě vašich romantických 
letních večeří co nejširší. 

V zahradě si můžete vybudovat i 
celé grilovací centrum. V této sou-
vislosti je zajímavá rozšiřující se 
nabídka zahradních krbů (na rozdíl 
od ohniště či grilu mají komín, čas-
to i spodní přívod vzduchu, který 

zlepšuje hoření, a popelník; prostor 
ohniště by měl být obložen šamo-
tovými cihlami). Složitější zahradní 
krby bývají vybaveny i pracovním 
pultem, na který lze něco položit, 
a často i stříškou. I u jednodušších 
zařízení je však dobré počítat s urči-
tým manipulačním prostorem (ať 
už stabilním nebo s mobilním ná-
bytkem), nejlépe alespoň částečně 
zastřešeným. Ideální místo pro krb 
je v blízkosti domu (abyste nemu-
seli daleko běhat se surovinami), na 
zpevněné ploše se zahradním nábyt-
kem a u zdroje vody; myslete i na 
místo na grilovací nářadí či zásobu 
dřeva. Protože krb je stabilní prvek, 
měl by ladit s domem a navazovat 
na okolí, ne působit jako sám voják 
v poli – podle tohoto pravidla volte 
formu i materiál.

Zapomeňte na věčné běhání mezi 
kuchyní a altánem či sezením upro-
střed trávníku. Trendem jsou malé 

kuchyňské koutky, vybudované pří-
mo v zahradě. Míváte-li v létě čas-
to hosty, případně rádi stolujete 
venku, nemáte nad čím přemýšlet. 
Základem je stůl a pracovní plocha s 
dostatkem odkládacích prostorů... A

si největším rozdílem oproti kla-
sické kuchyni je, že všechno stabilní 
zařízení musí odolávat vlhku, sluneč-
ní výhni a dalším vrtochům počasí. 
Prostor zahradní kuchyně by měl být 
alespoň částečně krytý a pamatujte i 
na přívod vody a odpad (rozhodně 
by tu měl být alespoň malý dřez), 
případně i na elektrickou zásuvku s 
vhodným stupněm ochrany – tak si 
můžete zabezpečit při práci vhod-
né osvětlení a budete moci i venku 
využívat některé kuchyňské spotře-
biče. Exteriérová kuchyň by měla 
sousedit s místem na stolování a 
stejně jako všechny stabilní prvky v 
zahradě by měla stylem ladit s oko-
lím.  -lm-

Zahrada je požehnáním rodinných domů
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V posledních letech lidé bydlící 
v panelových domech stále více 
využívají možností zasklít lodžii 
a získat tak další prostor přede-
vším pro odpočinek nebo i pro 
malou zimní zahradu, především 
pro období od jara do zimy. Od 
r. 1994 je na náš trh dodáván sys-
tém pro přídavná zasklení domů 
OPTIMI®, od stejnojmenné praž-
ské firmy. 

Od počátku uvedení na trh bylo 
firmou a jejími smluvními part-
nery v celé republice zaskleno 
více než 75 000 lodžií, což samo 
o sobě svědčí o oblíbenosti a spo-
lehlivosti tohoto systému. Důvo-
dem je hned několik předností, 
především snadná ovladatelnost, 
minimální údržba, zlepšení tepel-
né pohody v bytě, snížení prů-
niku hluku, ochrana proti dešti, 
prachu, sněhu, a především další 
překážka proti vniknutí v nižších 
patrech domu. 

Další oceňovanou skutečností 
je, že systém nenarušuje vzhled 
domu, protože skleněné díl-
ce nemají svislé rámování, jako 
např. okna, takže může být použit 
i pro jednotlivé lodžie, vždy však 
na základě stavebního povolení. 

Samotný systém je vyroben 
ve finské licenci, kde se již po 
více než 40 let spolehlivě uží-
vá. Rychlá návratnost vložených 
prostředků do zasklení lodžie, 
vzhledem k úsporám nákladů na 
teplo, získává stále více jak jed-
notlivých zájemců, tak majitelů 
celých obytných domů. 

Základem systému je horní 
pojezdové a spodní kluzké vede-
ní, ve kteých se posouvají skle-
něné dílce, které jsou vsazeny na 
svých vodorovných stranách do 
hliníkových profilů, ve kterých 
jsou uložena pojezdová kolečka. 

Skleněné dílce se posouvají na 
předem stanovenou stranu k boč-
ní stěně lodžie, ke které se pro-
střednictvím mechanismu horní-
ho vedení otočí a zajistí. Lodžii 
lze tedy otevřít buď částečně, 
nebo úplně. Uzavřený systém je 
bezpečně zajištěn zevnitř, takže 
jej nelze zvenčí otevřít. Skla jsou 
vyrobena tuzemskými dodavate-
li s tloušťkou 6 mm, bezpečnost-
ní, tvrzená. Na systém OPTI-
MI®- KVADRO® je poskytována 
záruka 5 let. Zasklívací systém je 
po celou dobu pravidelně certifi-
kován.

OPTIMI® spol. s r.o., Praha
Zasklení lodžií originálním bezrámovým 

zasklívacím systémem OPTIMI®-KVADRO®

www.optimi.cz
Ing. František Aberle, OPTIMI® spol. s r.o. 

Dubečská 4/74,100 00 Praha 10
j04-optčD
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Klikněte si do mapy, kdy se bude uklízet ve vaší ulici

Plán blokového čištění místních komunikací na duben
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Židovská 28.3.2015 sobota 01a

Havířská 28.3.2015 sobota 01a

Znojemská (od Masarykova nám. po ul. Hradební) 28.3.2015 sobota 01a

Kosmákova 28.3.2015 sobota 01a

Smetanova 28.3.2015 sobota 01a

Mrštíkova 28.3.2015 sobota 01a

Matky Boží 28.3.2015 sobota 01a

Minoritské náměstí 28.3.2015 sobota 01a

Věžní (od ul. Benešova po ul. Matky Boží) 28.3.2015 sobota 01a

Benešova 28.3.2015 sobota 01a

Palackého (od ul. Benešova po ul. Kosmákova) 28.3.2015 sobota 01a

U Brány 28.3.2015 sobota 01a

Židovská (chodník) 28.3.2015 sobota 01a

Úlehlova 28.3.2015 sobota 01a

Masarykovo náměstí 28.3.2015 sobota 01a

Masarykovo náměstí 28.3.2015 sobota 01a

Hradební (chodník) 28.3.2015 sobota 01a

Palackého (od ul. Benešova po J. Masaryka) 29.3.2015 neděle 01b

Čajkovského 29.3.2015 neděle 01b

Farní 29.3.2015 neděle 01b

Věžní (od ul. Benešova po ul. Husova) 29.3.2015 neděle 01b

Husova 29.3.2015 neděle 01b

Hluboká 29.3.2015 neděle 01b

Joštova 29.3.2015 neděle 01b

Křížová 29.3.2015 neděle 01b

Tolstého 29.3.2015 neděle 01b

Škrétova 29.3.2015 neděle 01b

Bezručova 29.3.2015 neděle 01b

Komenského 29.3.2015 neděle 01b

U Mincovny 29.3.2015 neděle 01b

Dominikánská 29.3.2015 neděle 01b

Jana Masaryka 29.3.2015 neděle 01b

Březinovy sady 29.3.2015 neděle 01b

třída Legionářů (od Jana Masaryka po Tolstého) 29.3.2015 neděle 01b

náměstí Svobody 29.3.2015 neděle 01b

Jakubské náměstí 29.3.2015 neděle 01b

Úlehlova 29.3.2015 neděle 01b

Křivá 29.3.2015 neděle 01b

U Kasáren 29.3.2015 neděle 01b

Bezručova (parkoviště) 29.3.2015 neděle 01b

Slepá 29.3.2015 neděle 01b

Úzká 29.3.2015 neděle 01b

Chodník pod VŠPJ 29.3.2015 neděle 01b

Lazebnická 29.3.2015 neděle 01b

Divadelní 29.3.2015 neděle 01b

Tyršova 29.3.2015 neděle 01b

Jiráskova (chodník u zimního stadionu) 29.3.2015 neděle 01b

Příjezd k Policejní škole 29.3.2015 neděle 01b

Dvořákova (chodníky) 29.3.2015 neděle 01b

Chodská 30.3.2015 pondělí 05b

Dělnická 30.3.2015 pondělí 05b

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Stavbařů (část) 30.3.2015 pondělí 05b

U Břízek 30.3.2015 pondělí 05b

Nad Řekou 30.3.2015 pondělí 05b

Na Samotě 30.3.2015 pondělí 05b

Purkyňova 30.3.2015 pondělí 05b

Helenínská 30.3.2015 pondělí 05b

Družstevní 30.3.2015 pondělí 05b

Na Kalvárii 30.3.2015 pondělí 05b

Chelčického 30.3.2015 pondělí 05b

Okružní (podchod pod ulicí) 30.3.2015 pondělí 05b

Okružní 31.3.2015 úterý 06a

Brněnská (stará, most) 31.3.2015 úterý 06a

Pod Jánským kopečkem (starý most) 31.3.2015 úterý 06a

parkoviště u ZOO 31.3.2015 úterý 06a

ZOO - příjezdová cesta 31.3.2015 úterý 06a

cyklostezka u ZOO 31.3.2015 úterý 06a

Brněnská (schody) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (schody) 31.3.2015 úterý 06a

Brněnská (chodníky) 31.3.2015 úterý 06a

Březinova (chodník při Okružní) 31.3.2015 úterý 06a

Havlíčkova (schody, nový most) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (naproti SMJ) 31.3.2015 úterý 06a

Pod Jánským kopečkem(starý most- chodník) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (chodník při SMJ) 31.3.2015 úterý 06a

Mlýnská (chodník při Okružní) 31.3.2015 úterý 06a

Březinova (chodník při Okružní II) 31.3.2015 úterý 06a

Demlova )chodník při Okružní) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (chodník při LIDL) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (chodník) 31.3.2015 úterý 06a

Stavbařů (chodník při Okružní) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (podél hřbitova) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (od Mlýnské) 31.3.2015 úterý 06a

Okružní (ÖMV) 31.3.2015 úterý 06a

Hradební (chodník) 31.3.2015 úterý 06a

Hradební (chodník) 31.3.2015 úterý 06a

Na Vrchu 1.4.2015 středa 06b

Kosovská 1.4.2015 středa 06b

Na Valech 1.4.2015 středa 06b

Březinova (OS – příjezdová kom., parkoviště, lávka) 1.4.2015 středa 06b

Dlouhá stezka 1.4.2015 středa 06b

Kosov 1.4.2015 středa 06b

Na Valech (chodník) 1.4.2015 středa 06b

II.spojka Na Valech 1.4.2015 středa 06b

I.spojka Na Valech 1.4.2015 středa 06b

Srázná (sídliště) 2.4.2015 čtvrtek 07a

Úvoz 2.4.2015 čtvrtek 07a

Gorkého 2.4.2015 čtvrtek 07a

Rokycanova 2.4.2015 čtvrtek 07a

Třebízského 2.4.2015 čtvrtek 07a

Sportovní klub-příjezd 2.4.2015 čtvrtek 07a

Pokračování na str. 19

Chcete vědět, kdy ve vaší ulici proběhne jarní 
blokové čistění? Stačí si kliknout do mapy na webu 
města Jihlavy a informaci okamžitě dostanete. 

Blokové čistění proběhne v Jihlavě od 28. 
března do 31. května 2015, čistit se bude zhruba 

320 km chodníků a silnic včetně téměř 3,5 tisíce 
kanalizačních vpustí. Čistění zajišťuje městská 
společnost Služby města Jihlavy, která k tomuto 
účelu prostřednictvím Úřadu práce přijme tři 
desítky brigádníků. Za úklid radnice zaplatí asi 

8,5 mil. Kč.  I letos budou s patřičným předstihem 
před začátkem čistění označovány ulice, pokud 
řidiči zapomenou svoje vozidla v den úklidu na 
označených ulicích, budou muset počítat s tím, že 
překážející vozidlo bude odtaženo.



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Havlíčkova (spojka Srázná) 2.4.2015 čtvrtek 07a

Srázná (chodníky na sídlišti) 2.4.2015 čtvrtek 07a

Havlíčkova (od náměstí Svobody po Fritzovu) 2.4.2015 čtvrtek 07a

Na Stoupách 2.4.2015 čtvrtek 07a

Na Stoupách 2.4.2015 čtvrtek 07a

cyklostezka Okružní-Amfi teátr 2.4.2015 čtvrtek 07a

cyklostezka Okružní-Amfi teátr 2.4.2015 čtvrtek 07a

Nerudova 3.4.2015 pátek 07b

Majakovského 3.4.2015 pátek 07b

třída Legionářů (od ul. Tolstého po ul. Fritzovu) 3.4.2015 pátek 07b

Chlumova 3.4.2015 pátek 07b

Úprkova 3.4.2015 pátek 07b

Boženy Němcové 3.4.2015 pátek 07b

Karolíny Světlé 3.4.2015 pátek 07b

Plk. Švece 3.4.2015 pátek 07b

U Městského nádraží (od ul. Úprkova po ul. Pluk.Švece) 3.4.2015 pátek 07b

parkoviště tř. Legionářů 3.4.2015 pátek 07b

Frtizova (chodníky) 3.4.2015 pátek 07b

Jiráskova (chodníky od Fritzovy po Boženy Němcové) 3.4.2015 pátek 07b

Stará nemocnice 3.4.2015 pátek 07b

přístup.cesta k OD MMJ 3.4.2015 pátek 07b

Fritzova 3.4.2015 pátek 07b

Fritzova 3.4.2015 pátek 07b

Fritzova 3.4.2015 pátek 07b

Jiráskova (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 3.4.2015 pátek 07b

Mostecká 7.4.2015 úterý 07c

U Tunelu 7.4.2015 úterý 07c

U Viaduktu 7.4.2015 úterý 07c

U Pražského mostu 7.4.2015 úterý 07c

Pražská (schody, viadukt) 7.4.2015 úterý 07c

třída Legionářů (Legio park) 7.4.2015                 úterý            07c

třída Legionářů (od ul. Fritzova po městské nádraží) 7.4.2015 úterý 07c

Havlíčkova (chodníky od Pražské po Fritzovu) 7.4.2015 úterý 07c

Havlíčkova (chodníky po Pražskou) 7.4.2015 úterý 07c

Havlíčkova (od Fritzova po Okružní) 7.4.2015 úterý 07c

Pražská 7.4.2015 úterý 07c

Mostecká 7.4.2015 úterý 07c

Pražská - chodník 7.4.2015 úterý 07c

Malátova 8.4.2015 středa 08a

Mahlerova 8.4.2015 středa 08a

U pivovaru (sídliště) 8.4.2015 středa 08a

Vrchlického (od Dvořákové po 17. listopadu) 8.4.2015 středa 08a

17. listopadu 8.4.2015 středa 08a

Štefánikovo námestí 8.4.2015 středa 08a

Žižkova (chodníky od ul.Dvořákovy po Štefánikovo nám.) 8.4.2015 středa 08a

Jiráskova (chodníky od Dvořákovi po 17. listopadu) 8.4.2015 středa 08a

Pěší spojka Na Hliništi 8.4.2015 středa 08a

Dvořákova (chodníky) 8.4.2015 středa 08a

Žižkova (chodníky od Štefánikova nám. po peč. dům) 8.4.2015 středa 08a

Sukova 9.4.2015 čtvrtek 08b

Erbenova (od 17. listopadu po Zborovskou) 9.4.2015 čtvrtek 08b

Zborovská 9.4.2015 čtvrtek 08b

U Cvičiště 9.4.2015 čtvrtek 08b

Na Hliništi 9.4.2015 čtvrtek 08b

Vrchlického 9.4.2015 čtvrtek 08b

Leoše Janáčka (od 17. listopadu po Zborovskou) 9.4.2015 čtvrtek 08b

Žižkova (chodníky od Šteránikova nám. po peč. dům) 9.4.2015 čtvrtek 08b

Vrchlického (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 9.4.2015 čtvrtek 08b

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Vrchlického (chodníky od 17. listopadu po ul. U Cvičiště) 9.4.2015 čtvrtek 08b

Jiráskova (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 9.4.2015 čtvrtek 08b

Erbenova (od Zborovské po Hamerníkovu) 10.4.2015 pátek 08c

Štursova 10.4.2015 pátek 08c

Hamerníkova 10.4.2015 pátek 08c

Leoše Janáčka (od Zborovské po Hamerníkovu) 10.4.2015 pátek 08c

Leoše Janáčka (vnitroblok II) 10.4.2015 pátek 08c

Leoše Janáčka (vnitroblok I) 10.4.2015 pátek 08c

Jiráskova (chodníky od Zborovského po Hamerníkovu) 10.4.2015 pátek 08c

Vrchlického (chodníky od Zborovské po Hamerníkovu) 10.4.2015 pátek 08c

Ladova 13.4.2015 pondělí 08d

Pavlovova (po Ladovu) 13.4.2015 pondělí 08d

Vrchlického (od Dr. Jiřího Procházky po S. K. Neuman- 13.4.2015 pondělí 08d

Dr. Jiřího Procházky 13.4.2015 pondělí 08d

Leoše Janáčka (od Hamerníkovy po Dr. Jiřího Procház- 13.4.2015 pondělí 08d

Erbenova (vnitroblok Spartak, schody) 13.4.2015 pondělí 08d

Ladova (vnitroblok II) 13.4.2015 pondělí 08d

Ladova (vnitroblok I) 13.4.2015 pondělí 08d

Jiráskova (chodník po E. Rošického) 13.4.2015 pondělí 08d

Dr. Jiřího Procházky (vnitroblok) 13.4.2015 pondělí 08d

Vrchlického (chodníky od Hamerníkovy po Dr. J.Procházky) 13.4.2015 pondělí 08d

Erbenova (od Hamerníkovy po E. Rošického) 13.4.2015 pondělí 08d

Erbenova (chodní a schody v parku) 13.4.2015 pondělí 08d

parkoviště U Dubu 13.4.2015 pondělí 08d

Vrchlického (parkoviště u Domu zdraví) 13.4.2015 pondělí 08d

Vrchlického (parkoviště u nemocnice) 13.4.2015 pondělí 08d

Pavlovova (od Ladovy po E. Rošického) 14.4.2015 úterý 08e

Kpt. Jaroše 14.4.2015 úterý 08e

Evžena Rošického (vč. parkoviště) 14.4.2015 úterý 08e

Jiráskova (rodinné domky proti ICOMU) 14.4.2015 úterý 08e

U Městského nádraží (FERONA) 14.4.2015 úterý 08e

Jiráskova (chodník od Ferony po most) 14.4.2015 úterý 08e

Zátopkova 14.4.2015 úterý 08e

F. Bartáka 15.4.2015 středa 09a

U Hřbitova 15.4.2015 středa 09a

Mahenova 15.4.2015 středa 09a

U hřbitova (chodníky) 15.4.2015 středa 09a

za Krystalem 15.4.2015 středa 09a

Žižkova (chodníky od hřbitova po Bří Čapků) 15.4.2015 středa 09a

Ke Skalce 16.4.2015 čtvrtek 09b

Svatopluka Čecha 16.4.2015 čtvrtek 09b

Seifertova 16.4.2015 čtvrtek 09b

Bratří Čapků 16.4.2015 čtvrtek 09b

Wolkerova (chodníky) 16.4.2015 čtvrtek 09b

Žžikova (chodníky od Bří Čapků po Seifertovu) 16.4.2015 čtvrtek 09b

chodník ZŠ Seifertova 16.4.2015 čtvrtek 09b

Parkoviště VZP, KV 16.4.2015 čtvrtek 09b

U Dvora 17.4.2015 pátek 09c

Telečská 17.4.2015 pátek 09c

Zahradní (sídliště) 17.4.2015 pátek 09c

Fibichova 17.4.2015 pátek 09c

Na sádkách 17.4.2015 pátek 09c

Pod Příkopem 17.4.2015 pátek 09c

U Koželuhů 17.4.2015 pátek 09c

Na Bělidle 17.4.2015 pátek 09c

U Větrníku 17.4.2015 pátek 09c

Telečská (chodníky) 17.4.2015 pátek 09c
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Plán blokového čištění místních komunikací na duben
Pokračování ze str. 18

Pokračování na str. 20



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

V Důlkách 17.4.2015 pátek 09c

Žižkova (parkoviště u Dělnického domu) 17.4.2015 pátek 09c

Hradební (chodník) 17.4.2015 pátek 09c

Nad Plovárnou 20.4.2015 pondělí 10a

K Pančavě 20.4.2015 pondělí 10a

Lidická kolonie 20.4.2015 pondělí 10a

Brtnická (spojka Nad Plovárnou) 20.4.2015 pondělí 10a

Brtnická (MHD) 20.4.2015 pondělí 10a

Brtnická (chodníky od ÚP po Pančavu) 20.4.2015 pondělí 10a

Tylova 20.4.2015 pondělí 10a

K Pančavě (pěší spojka) 20.4.2015 pondělí 10a

Brtnická (točna trolejbusu) 20.4.2015 pondělí 10a

Polní (parkoviště a chodníky) 21.4.2015 úterý 10b

Mošnova 21.4.2015 úterý 10b

Vojanova 21.4.2015 úterý 10b

Hany Kvapilové 21.4.2015 úterý 10b

U Dlouhé stěny (po Hany Kvapilové) 21.4.2015 úterý 10b

U Slunce 21.4.2015 úterý 10b

Škroupova 21.4.2015 úterý 10b

Polní (25, 25a) 21.4.2015 úterý 10b

Brtnická (chodníky od Znojemské po ÚP) 21.4.2015 úterý 10b

Znojemská (vrchní chodník nad tarasem) 21.4.2015 úterý 10b

Polní 21.4.2015 úterý 10b

Tovární 22.4.2015 středa 11a

Ztracená 22.4.2015 středa 11a

U Rybníčků 22.4.2015 středa 11a

U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Křižíkovu) 22.4.2015 středa 11a

U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Mošnovu) 22.4.2015 středa 11a

Brněnská (schody na Křižíkovu) 22.4.2015 středa 11a

Znojemská (chodníky od Brtnické) 22.4.2015 středa 11a

Křižíkova 22.4.2015 středa 11a

Mošnova 22.4.2015 středa 11a

Krajní 23.4.2015 čtvrtek 11b

Musilova 23.4.2015 čtvrtek 11b

Holíkova 23.4.2015 čtvrtek 11b

Nezvalova 23.4.2015 čtvrtek 11b

Nad Jihlávkou 23.4.2015 čtvrtek 11b

Znojemská (chodníky od Brtnické) 23.4.2015 čtvrtek 11b

Znojemská- točna MHD V Ráji 23.4.2015 čtvrtek 11b

Brtnická (Musilova,Holíkova) 23.4.2015 čtvrtek 11b

Kolmá 24.4.2015 pátek 11c

Lípová 24.4.2015 pátek 11c

Dlouhá 24.4.2015 pátek 11c

Kamenná 24.4.2015 pátek 11c

Na Vrchovině 24.4.2015 pátek 11c

Za Poštou 24.4.2015 pátek 11c

U Pískovny 24.4.2015 pátek 11c

Náhorní 24.4.2015 pátek 11c

Jasanová - Dlouhá (chodník) 24.4.2015 pátek 11c

Rantířovská  od ul. Lípové-chodník 24.4.2015 pátek 11c

Purmerendská 24.4.2015 pátek 11c

Heidenheimská 24.4.2015 pátek 11c

Užhorodská 24.4.2015 pátek 11c

Jasanová (48 - 76) 27.4.2015 pondělí 12a

Jasanová (30 - 46) 27.4.2015 pondělí 12a

Za Prachárnou (sídliště) 27.4.2015 pondělí 12a

Rantířovská (za Tank ONO) 27.4.2015 pondělí 12a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Trnková 27.4.2015 pondělí 12a

Šípková 27.4.2015 pondělí 12a

Jasmínová 27.4.2015 pondělí 12a

Rantířovská - Pelhřimovská - spojka 27.4.2015 pondělí 12a

Rantířovská k ul. Lípová - chodník 27.4.2015 pondělí 12a

Za Prachárnou (chodníky) 27.4.2015 pondělí 12a

chodník kolem Heliportu 27.4.2015 pondělí 12a

Rantířovská  od ul. Jasanové-chodník 27.4.2015 pondělí 12a

Chodník nad Jihlavským tunelem 27.4.2015 pondělí 12a

Jarní 28.4.2015 úterý 12b

Letní 28.4.2015 úterý 12b

Přední 28.4.2015 úterý 12b

Buková 28.4.2015 úterý 12b

S. K. Neumanna 28.4.2015 úterý 12b

Sluneční 28.4.2015 úterý 12b

Spojovací 28.4.2015 úterý 12b

Ve Vilách 28.4.2015 úterý 12b

Nové sady 28.4.2015 úterý 12b

Zimní 28.4.2015 úterý 12b

U Studně 28.4.2015 úterý 12b

Stříbrná 28.4.2015 úterý 12b

Kainarova (od Vrchlického po Ortenovu) 29.4.2015 středa 12c

Ortenova 29.4.2015 středa 12c

Vlasty Javořické 29.4.2015 středa 12c

Poláčkova 29.4.2015 středa 12c

Na Dolech (řadové domky) 29.4.2015 středa 12c

F. X. Šaldy 29.4.2015 středa 12c

Hellerův rybník (chodník) 29.4.2015 středa 12c

Poláčkova (chodníky) 29.4.2015 středa 12c

Vnitroblok F. X. Šaldy 29.4.2015 středa 12c

F. X. Šaldy (chodníky) 29.4.2015 středa 12c

Halasova 29.4.2015 středa 12c

Hellerova 30.4.2015 čtvrtek 13a

Tomáškova 30.4.2015 čtvrtek 13a

Jiráskova - garáže u I/38 30.4.2015 čtvrtek 13a

Dykova 30.4.2015 čtvrtek 13a

Rejchova 30.4.2015 čtvrtek 13a

Dusíkova 30.4.2015 čtvrtek 13a

Na Dolech (chodník, lávka) 30.4.2015 čtvrtek 13a

Jiráskova (chodníky od E. Rošického po ul. Na Dolech) 30.4.2015 čtvrtek 13a

Kainarova (od Ortenovy po Vančurovu) 30.4.2015 čtvrtek 13a

Kainarova 30.4.2015 čtvrtek 13a

Halasova (točna) 30.4.2015 čtvrtek 13a

Halasova 30.4.2015 čtvrtek 13a

cyklostezka Na Dolech 30.4.2015 čtvrtek 13a

chodník S.K.Neumanna (PENNY) 30.4.2015 čtvrtek 13a

chodník S.K.Neumanna 30.4.2015 čtvrtek 13a

V zátiší 4.5.2015 pondělí 13b

Vančurova 4.5.2015 pondělí 13b

Pod Školou 4.5.2015 pondělí 13b

Olbrachtova 4.5.2015 pondělí 13b

Strojírenská 4.5.2015 pondělí 13b

Červené domky 4.5.2015 pondělí 13b

U Boroviny 4.5.2015 pondělí 13b

Kainarova (od S. K. Neumanna po Vančurovu) 4.5.2015 pondělí 13b

S. K. Neumanna  po Kainarovu 4.5.2015 pondělí 13b

Plán blokového čištění místních komunikací na duben
Pokračování ze str. 19
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Další termíny blokového čištění města přineseme v příštím vydání NJR.
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Den Země
Přijďte s námi oslavit

středa 22. dubna 2015

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Odbor životního prostředí
BIOodpad na skládce nekončí

Úřad územního plánování
Územní plánování hrou

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Přijďte si ověřit svoje znalosti o třídění odpadu a zasoutěžit 
si s maskotem mývalem Ondrou!
» třídící kvíz pro velké i malé
» soutěž Hoď si odpadem, aneb kde odpady končí
» třídící poradna – Chcete třídit a nevíte jak? Přijďte se zeptat!
» informační stánek o poskytovaných službách – exkurze, 

slevy na poplatku za odpady atd.
» ukázka techniky a odpadových nádob

Dům dětí a mládeže
» ukázky z činnosti přírodovědného zájmového útvaru – 

ukázky chovaných zvířat V DDM – fretka, hlodavci, zakrslý 
králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti o zvířatech

Ekoinfocentrum ZO ČSOP
» ekoporadna na téma ekodomácnost, přírodní zahrady, 

voda, energetické úspory

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

WAVE Promotion
» ukázka elektromobilu – Opel Ampera (Plug-in hybrid)
» ekologické projekty jako investiční příležitost
» elektromobilita a větrné elektrárny v Německu

Záchranná Stanice Pavlov
» výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov a dalších 

volně žijících živočichů v Kraji Vysočina
» ukázka sov, informace o činnosti stanice a související 

ekologická výchova

ZOO Jihlava
» „Od pólu k pólu“: Pojďme si společně ukázat, jak i malé 

změny v našem chování mohou pomoci naší planetě.

ZŠ T.G.M.
» projektové práce dětí k environmentální výchově, aktivi-

ta „namaluj motýla“
» kvízy a skládání puzzle

BESIP
» prezentace krajského pracoviště BESIP se zaměřením na 

řidiče, chodce a cyklisty

EUROPE DIRECT Jihlava
» prezentace problematiky a ochrany životního prostředí, 

ekologie ve vztahu k EU, informace o EU obecně, pro 
mladší děti kvíz, soutěže o drobné dárky

 Kino Dukla – velký sál 
Projekt Zdravé město a MA21
Beseda pro veřejnost s TAŤÁNOU MÍKOVOU, vedoucí 
redaktorkou počasí ČT
» v 16:00 pro veřejnost: „Kde končí počasí a začíná klima?“
Na veřejnou besedu budou vstupenky ZADARMO na Turistic-
kém informačním centru na Masarykově nám. od 13. dubna 
informace: 567 167 125, e-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz

 Cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 17.00 
SLIBY-CHYBY, o.s.
CYKLOJÍZDA JIHLAVOU
sraz: 17:00 Masarykovo náměstí (parkoviště před radnicí)  
|  start: 17:30  |  cíl: nádvoří Pivovaru Jihlava – nápoj a 
pro zájemce prohlídka pivovaru ZADARMO  |  informace: Jiří 
Holoubek, tel.: 602 129 579, www.jihlavskypulmaraton.cz

 Muzeum Vysočiny Jihlava 
 Masarykovo nám. 57, Jihlava 
 9.00–17.00 

Zajímavý program s ekologickou tématikou ve všech přírodo-
vědných expozicích. Více informací http://muzeum.ji.cz.

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2015 
11. dubna 2015

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
Na tradiční vycházce pro velké i malé budeme letos hledat:
» Zda kvete devětsil
» Jsou vidět slunéčka?
» Pět zpívajících různých ptáků
sraz: na konečné stanici MHD v Jihlavě – Horním Kosově
v 9:00 hod.  |  vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček, Iva Doláková.
informace: mobil 731 888 321

18. dubna 2015

25. Pochod u příležitosti Dne Země 
Pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, Úřad městyse Větr-
ný Jeníkov a ZŠ Větrný Jeníkov.  |  Trasa pro pěší i cyklisty.

19. dubna 2015

Zahájení cykloturistické sezóny 2015 
na Jihlavsku
Klub českých turistů Tesla Jihlava a oblast KČT VYSOČINA 
ve spolupráci se statutárním městem Jihlava
9:00 Sraz v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě, 
Akce se koná za každého počasí.  |  informace: ivana.svobo-
dova@jihlava-city.cz, tel. 605 105 297

25. dubna 2015

DEN ZEMĚ V ZOO
Jarní slavnost na počest naší zelené planety Země.

17.–30. dubna 2015

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách předprodeje jízdenek MHD výstava výtvarných
prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Tajuplný les“. 

 Těšíme se na vaši návštěvu! 
bližší informace: www.jihlava.cz/zdravemesto

10 top akcí ve městě
Desatero problémů města
Místa, kde se cítím/necítím dobře (pocitová mapa)
Přijďte diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města!

v DIODu Jihlava (bývalé kino Sokol), Tyršova 12a
V době diskuse mohou rodiče nechat své děti ZADARMO cvičit s lektorkami 
v tělocvičně Sokol (cvičení pro předškoláčky a cvičení se švihadly).

Fórum Zdravého města a MA21, Statutární město Jihlava, primátor Rudolf Chloupek si Vás dovoluje pozvat 

na veřejnou besedu na téma

15. dubna 2015 od 16:30 tombola, drobné občerstvení

www.jihlava.cz/zdravemesto

ZDRAVÝ KRAJ



STRANA 23 Aktuality NJR – DUBEN 2015

 Masarykovo náměstí od 15.30 hodin 

15.30  BAJAJA  |  pohádka  |  Komedianti na káře
16.45  Roztančené čarodějnice Fešáka Pína  |  soutěže, písničky 

a show pro děti
18.00  Vyhodnocení nejlepších masek čarodějů přítomných na ná-

městí – volné vstupenky do Strašidelného bludiště a další 
čarodějnické ceny

18.30  KDO Z KOHO  |  pohádka  |  Komedianti na káře
19.30  řazení průvodu na náměstí směr ul. Matky Boží
20.00  L AMPIONOVÝ PRŮVOD  |  trasa: Masarykovo náměstí, ul. 

Matky Boží, Hradební, Benešova, Palackého, ul. Matky 
Boží, Masarykovo náměstí

20.00  hudební skupina PRAŽCE
21.15  OHŇOVÁ SHOW  |  skupina VYDĚDĚNCI
  Moderátoři Českého rozhlasu Region – Robin Šalamon 

a Lýdie Jakubíčková

 doprovodný program 

Výstava čarodějnic od 28. 4. do 5. 5. 2015 – práce dětí MŠ a žáků ZŠ 
o nejlepší vyrobenou čarodějnici ve vestibulu jihlavské radnice, otevře-
no v provozní době.  |  30. 4. otevřeno do 19.00 hodin.

Strašidelné bludiště, Masarykovo náměstí 111 (blízko kostela sv. 
Ignáce) – otevírací doba od 9 do 18 hodin. Čekají na vás strašidla, 
pohádkové postavy, hrdinové z oblíbených fi lmů i dinosauři. Budete se 
trochu bát, hodně se smát, bavit se a poznávat. Možnost skupinových 
prohlídek s výkladem – na přání (domluva na místě).  |  Od 18 do 
21 hodin večerní prohlídky se živými strašidly.  |  50% sleva vstupného 
(30 Kč) pro ty, kteří přijdou v tento den v čarodějnické masce.

Atrakce pro děti – skákací hrad, jízda vláčkem, dětský kolotoč, skluzav-
ka, houpačky, nafukovací balónky.

Výtvarné dílny DDM Jihlava – malování čarodějnic, výroba čarodějnic a pro-
dej lampionů v omezeném množství …

Malování na obličej

Živý oheň v otevřených koších po celou dobu akce, hořící svíce – opékání 
špekáčků, párků, vuřtů – možnost jejich zakoupení ve stánku na místě.

Občerstvení, cukrová vata, popcorn, bramboráky, … a jiné pochutiny.

Svítící ledová socha k MS v ledním hokeji na horním Masarykově náměstí.

 
  

 k Mezinárodnímu dni památek a sídel 

 navštivte památky: 

HISTORICKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1  |  otevřeno: 8.30–19  
|  Prohlídky s výkladem ve 14, 15, 16, 17 a 18 hodin (zajišťuje 
TIC).  |  Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné vstu-
penky budou k dispozici 30. 4. od 8.30 hodin na Turistickém 
informačním centru, Masarykovo nám. 2.  |  Ve vestibulu radnice 
výstava čarodějnic.

BRÁNA MATKY BOŽÍ, Věžní 1  |  otevřeno: 8.30–18  |  Prohlídky 
s průvodcem ve 14.30 a 16.30 hodin s kapacitou 20 osob.  Bez 
průvodce individuálně během otevírací doby.

JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ, Hluboká 1  |  otevřeno: 10–17  
|  Čarodějnické prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15, 16 
a 17 hodin (max. počet osob 45 ve skupině).

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA, Jakubské nám.  |  ote-
vřeno:  10–13, 14–18  |  Prohlídka s výkladem v 15.30 hodin 
s kapacitou 20 osob. Bez průvodce individuálně během otevírací 
doby.

DŮM GUSTAVA MAHLERA, Znojemská 4  |  otevřeno: 10–12, 
13–18  |  Prohlídky s výkladem v 15 a 17 hodin s kapacitou 30 
osob. Bez průvodce individuálně během otevírací doby.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Křížová ul.  |  otevřeno: 10–18  |  
Prohlídka s výkladem  v 16 hodin (Ing. arch. Martin Laštovička).  
Bez průvodce individuálně během otevírací doby.
 
 Vstupné zdarma ve všech objektech. 

 www.visitjihlava.eu 

Mediální partner
Společnost 
přátel 
dělostřelby

 Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel. 567 167 438), Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9) 
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 www.jihlava.cz 

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)

 

 

 

 Na parkáně uvidíte 

13.30  zahájení  |  moderuje Karel Paštyka
13.45  velikonoční zvyky a obyčeje    
14.00  POHÁDKA O JARU  |  Divadlo Úsměv Praha
15.00  velikonoční zvyky a obyčeje
15.15  HODY, HODY, DOPROVODY  |  Bobodivadlo Jihlava
16.15  velikonoční zvyky a obyčeje
16.30  HRNEČKU VAŘ  |  Divadlo Úsměv Praha

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích 
v podání Mirka Marka z Agentury Dobrý den z Pelhřimova.
Živé ovečky – symbol Velikonoc

 Na jihlavské radnici ve vestibulu MHD uvidíte 

30. 3.–10. 4. 2015  Výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ 
s velikonoční tématikou

 Dále uvidíte 
Horácké kraslice zdobené voskovou batikou – Hana Šmikmátorová
Ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátování 
– Jiřinka Boková, malérečka z Valašska
Pletení košíků z pedigu – Dáša Jeřábková
Malování na obličej – velikonoční motivy – Alena Palánová 

Agentura Dobrý den
Velikonoce z České knihy rekordů  |  VÝSTAVA vybraných fotografi í 
velikonočních NEJ …  |  Unikátní obří kraslice ze sirek, odrátované 
kraslice, obří pštrosí vejce, obří třímetrová pomlázka  …
Zdobení kraslic voskovou batikou a velikonoční zdobení perníčků 
ve tvaru vajíček v podání výtvarnice Mileny Kochové

Vrátka Třebíč o.s.
Zdobení velikonočních perníků – ozdobím a sním
Malování na sklo – jarní vitráž – ukázka i možnost zkoušky
Tkaní na hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce i zábava 
– můžete si vyzkoušet!
Pletení pomlázek z proutí
Pletení z pedigu – výroba velikonočnich ošatek s Monikou Kabelkovou
a ke koupi velikonočni zboží jedna radost z chráněné dílny 
Vrátka o.s. Třebíč  

Dům dětí a mládeže Jihlava
Výtvarné dílny s velikonoční tématikou – barvení vajec, pletení 
pomlázek, malování a jiné velikonoční kousky

Prodejna FARMÁŘKA Jihlava
Mazanec, beránek, velikonoční nádivka, jehněčí, … to vše nabídne 
stánek Farmářky. Navíc pomlázky a kraslice od držitelů značky 
Vysočina – regionální produkt.

Občerstvení – limonáda, velikonoční pivo, káva, čaj a něco 
k zakousnutí … bramborák, palačinky, popcorn a cukrová vata.

V případě nepříznivého počasí bude program přesunut 
do prostor Brány Matky Boží.
Prohlídka Brány Matky Boží s výkladem ve 14, 15 a 16 hodin 
max. pro 20 osob – zdarma.

Mediální partner
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Ve 25 českých a moravských měs-
tech šlápnou lidé v květnu do pe-
dálů a v rámci pátého ročníku akce 
Do práce na kole budou soutěžit o 
hodnotné ceny v kategoriích pra-
videlnost, výkonnost, kreativita a 
cykloopatření. 
Firmy poskytující nejlepší podmín-
ky zaměstnancům, kteří dojíždějí do 
práce na kole, se už tradičně utkají o 
titul cyklozaměstnavatel roku. 
V Jihlavě je hlavním partnerem akce 
město Jihlava, koordinátorem se po-
prvé stal spolek SLIBY – CHYBY 
o.z., pořadatel vytrvalostního závo-
du horských kol Jihlavská 24 MTB 
a vytrvalostního běžeckého závodu 
Jihlavský půlmaraton. 
„Budeme se snažit podpořit myšlen-
ku projektu Do práce na kole přes 
naše sportovní aktivity. A naopak, 
mezi účastníky tohoto projektu před-
stavit naše závody. Což se velice krás-
ně potkává,“ uvedl ředitel obou jih-
lavských vytrvalostních soutěží Jiří 
Holoubek.
Usednout za řídítka kola a užít si 
kouzlo z jízdy mohou všichni za-
městnanci ze zmíněných měst a 
jejich přilehlých okolí. Zatímco v 
roce 2014 se do klání zapojilo 5 768 
účastníků z 912 fi rem a institucí, le-
tos se díky nově zapojeným městům 
počty nejspíš vyšplhají výrazně výš. 
Zajistit si účast je jednoduché: sta-
čí s kolegy sestavit 2–5členný tým a 
zaregistrovat se do konce dubna na 
stránce www.dopracenakole.net. Za-
psat se do soutěže je možné od 12. 
března. Vyplatí se to udělat co nej-
dřív, jelikož do konce března je star-
tovné o víc než 20 % levnější (195 
Kč, od dubna 250 Kč pro jednoho 

účastníka), navíc prvních 500 re-
gistrovaných dostane ve startovním 
balíčku kromě trička ještě speciální 
sportovní sluchátka od fi rmy TDK.
Tím však výhody pro účastníky zda-
leka nekončí. Ve hře je totiž řada 
akcí „na triko“ - s volným vstupem 
pro registrované závodníky. Pro ty 
je připravené kafe na triko v cafe-
restaurantu LaOliva, doprovodný 
hudební festival k Jihlavské 24 MTB, 
lekce spinningu ve fi tness clubu 
DoubleDrive, vstupenka na předsta-
vení v divadle DIOD a vstupenka do 
Vodního ráje. Termíny jednotlivých 
akcí budou zveřejněny na webu a 
Facebooku. „Akce se nám podařilo 
zajistit na každý týden v květnu, kdy 
soutěž bude probíhat,“ pochvaluje si 
Holoubek, který představil program 
hudebního festivalu. „Vystoupí zde 
kapely Jelen a Nebe, Petr Bende, Bo-
houš Josef z Burma Jones a za jihlav-
ské kapely Čardáš klaunů.“
Nejen účastníci Do práce na kole by 
si pak měli poznačit do kalendáře 
termín 22. dubna. „To je Den země 
a na Masarykově náměstí v Jihlavě 
bude probíhat řada věcí,“ upřesňuje 
Holoubek. „Jednou z nich bude pre-
zentace Do práce na kole, na kterou 
bude navazovat podvečerní cyklojíz-
da,“ prozradil. Jezdce čeká téměř 
10 kilometrů dlouhá trasa městem, 
zakončená na nádvoří Jihlavského 
pivovaru. „Zde bude i občerstvení ze 
sortimentu Pivovarů Lobkowicz,“ na-
značil Holoubek.
Slavnostní vyhodnocení akce Do 
práce na kole se uskuteční 4. června 
v areálu Vodního ráje, kde dojde i k 
předání zajímavých cen. -tz-

Jezděte i letos Do práce na kole
V Jihlavě letos proběhne fi nále 
evropského seriálu dřevorubec-
kých sportů EUROJACK.
Jihlavská radnice, jako tradiční or-
ganizátor českého závodu EURO-
JACK, připravuje pro fanoušky 
dřevorubeckého sportu zájezd do 
dolnorakouské obce Rappott en-
stein v okrese Zwett l, kde v neděli 
19. dubna 2015 proběhne rakouský 
závod evropského seriálu EURO-
JACK 2015.  Pro přihlášené zájem-
ce bude doprava zdarma. 
Start výpravy je plánován na 9.00 
hod. z Masarykova náměstí v Jihla-
vě. Předpokládaný návrat do Jihlavy 
je v 19.00 hodin. Pokud máte zájem 
strávit jednu dubnovou neděli na 
dřevorubeckých závodech u našich 
jižních sousedů, neváhejte a při-
hlaste se organizátorům na e-mail:
vladimir.masilko@jihlava-city.cz 
UPOZORNĚNÍ: Statutární měs-
to Jihlava hradí pouze náklady na 
cestu. V případě nízkého počtu zá-
jemců si vyhrazuje možnost zrušení 
akce.  
„V Rakousku se dřevorubecké klání 
stává velmi rychle národním sportem, 
o čemž svědčí každoroční mnohati-

sícová návštěvnost, a s tím související 
atmosféra. Dokonalé zázemí mimo 
jiné s velkou jídelnou, spoustou stánků 
i výstavou lesní či zemědělské techni-
ky skýtá podívanou nejen pro skalní 
fanoušky závodů EUROJACK,“ říká 
Vladimír Másilko z odboru životní-
ho prostředí, který stojí za úspěšnou 
organizací českého závodu, který se 
už tradičně odehrává v Jihlavě. 
Základna fanoušků dřevorubeckých 
sportů se v České republice utěšeně 
rozrůstá. Velký podíl na tom má už 
tradiční konání závodu evropského 
seriálu dřevorubeckých sportů EU-
ROJACK v Jihlavě. EUROJACK 
2015 bude v Jihlavě už počtvrté 
a letos půjde o obzvlášť sváteční 
událost. „Letošní ročník bude vyvr-
cholením celého evropského seriálu, 
v Jihlavě proběhne finálové klání, při 
kterém se rozhodne o majiteli pohá-
ru mistra Evropy pro rok 2015,“ zve 
ke sledování divácky velmi atrak-
tivních závodů Vladimír Másilko. 
Právě pořadatelství evropského fi-
nále v Jihlavě je důvodem přesunu 
termínu konání z tradičního dru-
hého červnového víkendu na 8. a 
9. srpna. -tz-

Pojeďte do Rakouska na 
dřevorubce. Zadarmo

Hned několik kempů pro ubyto-
vání nabídne letošní ročník vy-
trvalostního závodu horských 
kol Jihlavská 24 MTB, který se 
o víkendu 16. - 17. května poje-
de jako Mezinárodní mistrovství 
České republiky. 
„Kapacitu mají od třiceti do stov-
ky závodníků plus jejich doprovod,“ 
říká ředitel závodu Jiří Holoubek. 
„To znamená, že při přihláškách si 
budou muset závodníci dobře roz-
myslet, kde chtějí bydlet. Protože 
bude rvačka o místa, která jsou nej-
blíže startu.“
Důvody ke změnám tradičních 
ubytovacích prostor jsou nezavině-
né pořadateli z občanského sdruže-
ní SLIBY - CHYBY. „Louka u letňá-
ku nemá vzrostlou trávu, takže tam 
není možné nikoho pustit,“ vysvět-
luje Holoubek. „A na dopravním 
hřišti má sklad materiálu a techniky 
firma, která staví retenční nádrž pod 
Brněnským mostem.“
Bydlet bude možné mimo jiné na 
louce u starého vchodu do zoo-
logické,  na parkovišti magistrátu 
v Hluboké ulici, parkovišti PSJ u 
hotelu Gustav Mahler, parkovišti v 
Křížové ulici, v horní části Masary-
kova náměstí u morového sloupu 
a vedle louky na leťňáku. V jedná-
ní jsou i další místa. „Ve všech kem-
pech bude standardně mobilní WC, 
v rámci možností se tam budeme 
snažit přivést elektřinu a vodu. Přes-
ný popis kempů je uveden na webu,“ 
pokračuje Holoubek.
Ten slibuje, že ani tak to nebudou 
mít závodníci na start daleko. „Co 
je fajn, že žádné z míst kempů není 
na start vzdálenější více než 600 me-
trů,“ těší Holoubka. „Navíc velká 

část trati bude projíždět kempy, to je 
při závodě pro jezdce atraktivní.“
V letošním ročníku dojde k úpravě 
trati. Kvůli stavebním úpravám v 
okolí Brněnského mostu vypadne 
loňská novinka, závodníky pozitiv-
ně hodnocený úsek Jihlavská džun-
gle. „Je to škoda, protože džungle 
byla nejoblíbenějším úsekem. Zvlášť 
potom, co zapršelo,“ vzpomíná s 
úsměvem Jiří Holoubek. „Místo 
toho se vrátíme na hradební parkán, 
kde nás čekají krásné, zbrusu nové, 
schody.“
Dalším úsekem, kde dojde ke změ-
ně, jsou schody pod „áčkem“. „Po 
nich se letos jezdit nebude, na Heu-
los se sjede až za grafickou školou, v 
Úlehlově ulici,“ přibližuje novinku 
Holoubek. „Cesta kolem áčka bude 
sloužit pro pohyb závodníků mezi 
startem a cílem, který je na letňáku, 
a mezi kempy.“
Přihlášky na letošní ročník Jihlav-
ské 24 MTB, jehož partnerem je 
Město Jihlava, organizátoři spus-
tili 1. března. „Potěšil nás rekordní 
zájem o účast v závodě. Za první 4 
dny se přihlásil stejný počet závod-
níků, jako loni za celý březen. Cena 
startovného je stejná, jako minulý 
rok,“ uvedl Holoubek. Přihlášení 
budou mít zdarma i páteční dopro-
vodný hudební festival, na kterém 
se představí kapely Jelen a Nebe. 
„Ty v současné době jedou úspěšné 
turné po klubech, takže si myslím, 
že to bude dobrý tahák,“ slibuje si 
Holoubek. Dále vystoupí Petr Ben-
de se skupinou a jako host Bohouš 
Josef z Burma Jones. „Za Jihlavá-
ky zahraje Čardáš Klaunů,“ dodal 
Holoubek. -tz-

Jihlavská 24 MTB 2015 
spouští přihlášky na závod

Dukla pro letošek skončila

HOKEJ. Jihlavští hokejisté zakončili svou pouť prvoligovou sezonou 2014/15 vy-
řazením v semifi nále play off . Nad jejich síly byli v této fázi soutěže exextraligoví 
Piráti z Chomutova, se kterými svěřenci trenérů Petra Vlka a Františka Zema-
na prohráli 4:1 na zápasy. Vyřazení v semifi nále play off  je již čtvrté v posledních 
pěti sezonách. Velkým zážitkem pro hráče i pro jihlavské diváky bylo letošní čtvrt-
fi nále s jágrovými Rytíři Kladno. Dukla slavný a loni ještě extraligový klub vyřa-
dila v sedmizápasové bitvě. Na snímku zleva Miha Štebih, Tomáš Kaláb a Adam 
Zeman zdraví diváky po sedmém zápase s Kladnem.  Foto: Vladimír Šťastný
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Od pondělí 30. března bude v části 
Nový Pávov úplná uzavírka komu-
nikace pod dálničním mostem, kte-
rý se bude rekonstruovat. Uzavírka 
komunikace spojující Nový Pávov s 
Antonínovým Dolem bude trvat cca 
do konce prázdnin. Z toho důvodu 
je nutné autobusovou linku 12 od-
klonit z původní trasy a oblast Pávo-
va touto linkou neobsluhovat.  

Od 30. března bude zavedena nová 
výluková autobusová linka „X“, kte-
rá připojí cestující z a do Pávova ze 
zastávky „Pávovská, přestupní“ na 
linku 12. Jedná se přesně o stejný 
model náhradní dopravy, který byl 
úspěšně použit v roce 2014, kdy byla 
provedena rekonstrukce první polo-
viny dálničního mostu. Podstatná je 
ta skutečnost, že jízdní řád linky 12 
zůstává z obou konečných stejný a 
z toho je zřejmé, že problém se týká 
pouze cestujících z Pávova a několi-
ka spojů na zastávku Bosch-diesel.

Jízdní řády linky 12 a linky X jsou 
již vyvěšeny na webu Dopravního 
podniku, v předprodeji jízdenek na 
Masarykově náměstí jsou již k dispo-
zici. Nové jízdní řády budou také k 
dispozici v celostátním informačním 
systému, případně si je může cestují-
cí „stáhnout“ do mobilního telefonu.

Dotazy cestujících jsme připraveni 
zodpovědět na mailu info@dpmj.cz .

 Ing. Josef Vilím, 
 ředitel DP města Jihlavy

Do Pávova bude 
zajíždět náhradní 

linka
Počátkem roku se 

uskutečnilo celkem šest 
workshopů zaměřených 
na primární prevenci 
v domech s pečovatel-
skou službou v Jihlavě. 

Programy byly realizo-
vány ve spolupráci od-
boru sociálních věcí Ma-
gistrátu města Jihlavy s 
preventistkou jihlavské 
městské policie Mgr. Kvě-
tou Klimešovou, vedou-
cím poradny Bílého kru-
hu bezpečí v Jihlavě Mgr. 
Antonínem Křoustkem 
a Milanem Stejskalem, 
krajským koordinátorem 
BESIPu Jihlava.

Starší a hlavně osamě-
lí lidé jsou často oběťmi 
násilných trestných činů, 
kdy jsou vybírání jako 
snadná oběť útoků, které 
mají za následek fyzické 
napadení nebo okradení. 
Cílem projektu bylo při-
spět k prevenci patolo-
gických jevů páchaných 
na seniorech a hendike-
povaných lidech, upozor-
nit je na možná rizika a 
pomoci jim se připravit adekvátně 
zareagovat, pokud by se v dané si-
tuaci ocitli. 

Jedním z témat byl také bezpečný 
pohyb v městském provozu se za-
měřením na chodce, účastníci ob-

Programy prevence pro seniory

UPOZORNIT seniory na možná rizika útoků na ně  a pomoci jim se připravit adekvátně za-
reagovat měly za úkol workshopy, na kterých se podílela Městská policie Jihlava. 
 Foto: archiv MMJ

drželi i refl exní pásky a byli pouče-
ni o výhodách jejich používání.

„Workshopů se zúčastnila téměř 
stovka seniorů, aktivně o problémech 
diskutovali a bylo vidět, že je pro-

blematika zaujala“ uvedla Hana 
Freyová z odboru sociálních věcí 
a současně studentka III. ročníku 
Soukromé vyšší odborné školy so-
ciální v Jihlavě. -tz-
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Výstavy
do 6. 4. 
HUDEBNÍ NÁSTROJE V PRO-

MĚNÁCH ČASU
Historické hudební nástroje sběra-

tele Jaromíra Růžičky z Prahy.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 6. 4. 
PROCHÁZKA  KRA SOHLE-

DEM ANEB BARVY, SNY A FAN-
TAZIE

Výstava obrazů Pavla Bezděčky. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 10. 4. 
Tomáš Pokorný: REALITA 

V REALISMU
Výstava obrazů. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 12. 4.  
PAVEL PROCHÁZKA  – ILU-

STRÁTOR PŘÍRODY
Výstava prací jednoho z nejzná-

mějších současných českých ilustrá-
torů přírody

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 12. 4.  
4 - UVIDĚT, PROŽÍT...  
Karlík - KW - Lomová - Štourač  

Výstava čtyř umělců z jedné genera-
ce, které spojuje dlouhodobý zájem 
o fi guru a celistvý obraz. Společným 
znakem je také základní inspirace v 
bezprostředně, smyslově vnímané 
realitě, se kterou ale každý pracuje 
docela jinak.

OGV, Komenského 10

do 12. 4. 
JIHLAVA LET OSMDESÁ-

TÝCH
Neobvyklý fotografi cký pohled na 

město očima Petra Štěpána z doby,-
kdy se fotografovalo pouze „pohled-
nicovým“ pohledem.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 17. 4.
VÝSTAVA SŠ OBCHODU A 

SLUŽEB
Městská knihovna, Hluboká 1

do 24. 4.  
PAPERA SH
Indie game developer. Kateřina 

Kynclová, Vojtěch Vaněk, Jaroslav 
Hrdlička, David Kučera, Jan Buri-
an. Výstava studia Paperash, které 
zde představí svou počítačovou hru 
Dark Train.

Galerie Jána Šmoka, Dvořákova 12

do 26. 4. 
EVA PROKOPCOVÁ: PARTI-

TURY V OBRA ZECH
Výstava rodačky z Českého Krum-

lova, jejíž výtvarná tvorba se přelé-
vala od inspirace architekturou přes 
strukturální malby k hudebním in-
terpretacím. Do rozvolněného vý-
tvarného stylu se promítá láska Evy 
Prokopcové k soudobé  hudbě a 
vytváří tak nekonečnou variabilitu 
výtvarných kompozic bez snadno 
odhalitelných pravidel. Eva Prokop-
cová je jednou z nejvýznamnějších 
výtvarnic jižních Čech a její díla jsou 
po právu ceněná na evropské i světo-
vé scéně. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 30. 4. 
CO DOKÁŽE PASTELKA ...
Výstava kreseb Petra Zimy. Kresby 

na velkém formátu, typické svou ex-
presivní barevností a výrazným čle-
něním plochy.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodej-
ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

do 1. 5. 
Eva Prokopcová: KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 3. 5.  
JIŘÍ JIRMUS 
Výstava připomene malířskou tvor-

bu jihlavského architekta, který se ve 
svém umění zabýval otázkami časo-
vých vrstev, délkou vznikání, zrání a 
ticha.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 3. 5. 
SKLO A GRA FIKA 
SUPŠ Jihlava – Helenín – výstava 

prací studentů Ateliéru designu a vi-
zuální komunikace.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 7. 5.  
Pavel Dvořák – OBRA ZY
V galerii V suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMANO-

VY TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jih-

lavské terasy, Havlíčkova 30

duben 
VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ 
Výtvarné práce žáků ZŠ Havlíčko-

va. 
DNK – foyer a Violka.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

duben 
ŠKODOVKOU AŽ NA HRA NI-

CE ČÍNY 
Jiří Folbrecht a Michal Mázl - vý-

stava fotografi í.
„To nejde, to nemůžete zvlád-

nout!“, fotografi e z cesty „tří mago-
rů“, kteří jeli 17.065 km napříč střed-

ní Asií stařičkou škodovkou, kde se 
střídali nekonečné pláně, sedmitisí-
cové hory pohoří Taň-šan, pouště a 
bez výjimky milí a vstřícní lidé.

Vstupní areál ZOO – infocentrum 
za hlavní pokladnou

duben 
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Výstava fotografi í od autorek Len-

ky Klicperové a Markéty Kutilové-
Tauerové.

Africká vesnice Matongo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

27. 3. – 3. 5. 
VELKÉ NOCI 
Výstava sochařky Anny Hulačové 

a malířky Veroniky Holcové vznikne 
v předvelikonočním čase na zákla-
dě propojení jejich energií, chutí a 
obrazotvorností; obě inklinují k pří-
rodě, mýtům a lidovým tradicím v 
kombinaci s řemeslnou bravurou. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

2. 4. – 28. 6.  
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o dušev-

ně nemocné.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

7. 4. – 10. 4.  
VÝSTAVA PRA CÍ SENIORŮ - 

Svaz důchodců Jihlava
Městská knihovna, Hluboká 1

7. 4. – 27. 4. 
DOPROVODNÁ VÝSTAVA K 

PŘEHLÍDCE TROFEJÍ  
Fotografi e členů Klubu fotografů 

přírody při ČMMJ.
Hala MIC.

14. 4. – 31. 5.  
VZPOMÍNKA 
Pohled na svět očima fotografk y 

Olgy Žákové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

16. 4. – 14. 6.  
SOPKY
Sopečná činnost jako geologický 

fenomén – sopečné katastrofy i ak-
tivní vulkány.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

16. 4. – 14. 6.  
RYTINY ZEMĚTŘESENÍ A 

ERUPCÍ SOPEK
Zemětřesení, sopečná činnost a 

přírodní katastrofy zachycené uměl-
ci minulých staletí.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

17. 4. – 30. 4.  
„TAJUPLNÝ LES“
Výstava výtvarných prací dětí z jih-

lavských MŠ a ZŠ.
Hala MHD.

20. 4. – 30. 4.  
ADAPTA JIHLAVA - výstava pra-

cí klientů
Městská knihovna, Hluboká 1

20. 4. – 30. 6.  
RENÉ NESTROJIL 
Výstava fotografi í.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

23. 4. – 27. 4.  
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  

TROFEJÍ
Velká gotická síň.

24. 4. – 31. 5.  
SOUČASNÁ ILUSTRA CE DĚT-

SKÝCH KNIH – BAOBAB  
Výstava představí výběr z tvorby 

několika současných ilustrátorů dět-
ských knih z okruhu vydavatelství 
Baobab, sdružení NaPOLI a Kopr

Vernisáž 23. 4. v 17.00 hod.
OGV, Komenského 10

28. 4. – 5. 5. 
VÝSTAVA ČARODĚJNIC
Práce dětí MŠ a žáků ZŠ o nejlep-

ší vyrobenou čarodějnici ve vesti-
bulu jihlavské radnice. Otevřeno v 
provozní době (30. 4. otevřeno do 
19.00).

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo náměstí 1

30. 4. – 4. 6.  
JAN HUS
Výstava k výročí úmrtí nábožen-

ského myslitele, kazatele, reformáto-
ra, učitele a kněze.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

Městská knihovna

2. 4.  10.00  
„POZORUHODNÉ POMŮCKY 

PRO SENIORY“
Druhá autorská přednáška z cyklu 

Novinky a zajímavosti ze světa seni-
orů.

Lektor Ing. Petr Šika.

9. 4. a 16. 4.  16.30 
KURZ STYLU se stylistkou a vi-

zážistkou DANOU BERA NOVOU
9. 4. OSOBNÍ STYL A OBLÉKÁ-

NÍ
16. 4. DOKONALÝ MAKE - UP 

OD DENNÍHO AŽ PO SLAV-
NOSTNÍ

Registrace: 2. poschodí (studovna a 
čítárna)

Cena kurzu: 200 Kč
Kapacita kurzu: 15 účastníků

15. 4.  18.00  
„JIŘÍ ČERNÝ – U2“
Poslechový pořad se známým hu-

debním publicistou Jiřím Černým vě-
novaný irské rockové skupině U2.

23. 4.  10.00  
„INFORMAČNÍ SEBEOBRA NA 

SENIORŮ“
Třetí autorská přednáška z cyklu 

Novinky a zajímavosti ze světa seni-
orů.

Lektor Ing. Petr Šika.

23. 4.  17.00  
„JAPONSKO A KOREA“
Cestovatelská beseda s promítáním 

– Monika a Jirka Vackovi.
5044 km z japonského Sappora do 

jihokorejského Soulu; obyčejný ven-
kov, hustě osídlené a tepající světové 
metropole, nádherné staré chrámy, 
památky zapsané v UNESCO, vy-
hlášené přírodní krásy, nejkrásnější 
japonská cyklostezka, běžný život ja-
ponských rodin a japonská i korejská 
pohostinnost.
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27. 4.  17.00  
„STŘEDOVĚKÉ KLÁŠTERY 

NA VYSOČINĚ“
Přednáška Mgr. Lenky Šimo
Základní pojmy z oblasti monaste-

riologie, krátké pojednání o běžném 
životě řeholníků a řeholnic v klášte-
rech, nejvýznamnější kláštery na 
Vysočině v období středověku.

Každé pondělí 16.00 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO  
Každé pondělí od 16 hodin ve 

Studovně pro mládež společné čte-
ní z vybraných knih.

Každou poslední středu 15.00
DESKNI-TO! 
Každou poslední středu v měsíci 

se schází Klub deskových her pro 
mladé (věková hranice 13+) ve Stu-
dovně pro mládež.

Divadla, záb.pořady

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina
Romantická „pohádka“ pro dospě-

lé o síle lásky a obětavosti. Ondina 
je rusalka. Je jí šestnáct let, narodila 
se před mnoha sty lety a nikdy neu-
mře. Nikdy také nepotkala žádného 
muže. Jednoho dne ale spatří Hanse 
- rytíře, který v temném lese náho-
dou zabloudil, zamiluje se do něj a 
prožije neuvěřitelnou vášeň a neko-
nečnou bezpodmínečnou lásku…

KV/5/

2. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem
Historická freska o rytířích krále 

Artuše a hledání Grálu…Dorst v 
této hře hledá odpověď na aktuální 
otázky svých současníků. I jeho hr-
dinové ze světa bájí mají jazyk, rysy 
a vlastnosti současného člověka.  
„Merlinem jsem chtěl ukázat, že 
koberec našich konvencí, morálky, 
našich úmluv a všeho, co jsme si tak 
hezky vymysleli, je tenounký, pod 
ním je kamení, pustá zem.“ 

U /4/

7. 4.  17.00 
Moliere: Lakomec
Komedie
Molierova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinil otro-
ka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbliž-
ší, že ztrácí svou lidskost, radost i 
lidskou pospolitost, je bezesporu i 
v dnešní době velmi živá…  

M /4/

8. 4.  19.00 
J. Stein - J. Bock - S. Harnick:  

Šumař na střeše
Muzikál
Světoznámý americký muzikál 

přibližuje dramatický osud jednoho 
ukrajinského městečka na počátku 
20. století. Svérázným hrdinou je 
mlékař Tovje, obdařený pěti dcera-
mi a ráznou manželkou, díky jehož 

osobitému humoru přerůstá děj v 
neokázalou oslavu lidské soudrž-
nosti. 

mimo předpl.

9. 4.  18.00 
Sportovec Kraje Vysočina 

zadáno

10. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem C /4/

11. 4.  19.00 
Moliere: Lakomec 
B /4/

13. 4.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka
Klasická pohádka v dramatizaci 

režiséra Jiřího Ondry o princi, kte-
rý se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny i utkat se s drakem…  
   mimo předpl.

14. 4.  17.00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Adaptace novely plné poezie, lás-

ky a kouzel
V liduprázdných říčních lázních 

na břehu řeky Orše se denně bě-
hem jednoho léta setkávají tři přá-
telé: majitel lázní Antonín Důra, 
major ve výslužbě Hugo a sečtělý 
abbé Roch. Počasí je nestálé, často 
poprchává, a tak má pan Důra nou-
zi o zákazníky.  Většinu času tudíž 
tráví se svými přáteli v rozmluvách 
a rozjímání nad smyslem existence. 

mimo předpl.

15. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem O /4/

16. 4.  19.00 
Moliere: Lakomec L /4/

17. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina K /4/

18. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina G /5/

20. 4.  19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Mary-

ša
Drama
Strhující drama Maryši, které její 

vlastní rodina a  společenské  kon-
vence  zničily  život. Tato dnes již 
národní klasika oslovuje i dnešního 
člověka svým příběhem vztahu ro-
dičů a dětí, poslušnosti a práva na 
vlastní život, prosazení své vlastní 
individuality - v konfrontaci „obec-
ně přijímaných“ pravidel a norem. 
mimo předpl.

21. 4.  19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Mary-

ša J /4/

22. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem D /4/

23. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina          F /5/

24. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina         R /5/

25. 4.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka
Příběh plný komických situací a 

vtipných dialogů začíná ve chví-
li, kdy se dva nezaměstnaní muzi-
kanti nedopatřením stanou svědky 
vyřizování účtů dvou mafi ánských 
gangů. Aby unikli pronásledování, 
odjedou s dívčí kapelou na Floridu 
- jak jinak než převlečeni za dívky. 
Rozjíždí se kolotoč plný bláznivých 
situací… mimo předpl.

27. 4.  10.00 
Moliere: Lakomec 
mimo předpl.

28. 4.  17.00 
J. Giraudoux: Ondina 
Š /5/

29. 4.  19.00 
J. Nvota: Jako Th elma & Louise
Divadelní spolek Frída. 
X /5/

30. 4.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

9. 4.  17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají a 
zda jim v tom pomůže Bůh, se do-
zvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím, zejména pak 
teenagerům. 

mimo předpl.

20. 4.  19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné!
Politický novinář je přinucen udě-

lat rozhovor se slavnou hvězdičkou 
televizních seriálů, ale raději by sle-
doval odstupování vlády, než být s 
herečkou („silikonovým mozkem“) 
v jedné místnosti. Herečka také 
není rozhovorem nijak nadšená a 
mezi dvojicí se rozpoutá konverzač-
ní bitva s překvapivým fi nále.  
   mimo předpl.

29. 4.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku na la-
vičkách v parku. Stařenky probíra-
jí témata, přiměřená jejich věku a 
duševnímu rozpoložení, ale zvolna 
v nás začíná sílit podezření, že titul 
Nejstarší řemeslo se vztahuje právě 
k nim…  

mimo předpl.

JAZZ CLUB

27. 4.  19.30 
Limbo 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY

11. 4.  16.00 
Pohádky na schodech: Rusalky, 

víly, duše a příroda

Herci Horáckého divadla, Lucie 
Ingrová a Lukáš Matěj, čtou pohád-
ky dětem a jejich rodičům. Vstupné 
10 Kč. 

mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

31. 3. a 1. 4.  19.00 
MADEIRA  - ráj v Atlantiku 
Cestovatelská diashow Martina 

Loewa.
Ostrov květin, dobrého vína a fan-

tastických vyhlídek. Strmé horské 
srázy porostlé bujnou džunglí jsou 
protkány úzkými stezkami vodních 
stružek. 

DIOD
Tyršova 12

30. 3. – 5. 4.   
Rezidence ALT@RT
Neveřejná rezidence nově vznika-

jícího projektu pod taktovkou 
ALT@RT o. s. Těšte se na diskuzi a 
workshop s autory.

8. 4.  20.00 
BIZZARE MUSIC NIGHT
PzH & I love 69 Popgejů
Duo Jakub Adamec a Pavel Per-

nický na nahrávkách a koncertech 
překračuje hranice mezi hudbou a 
výtvarným uměním. 

10. 4.  20.00 
HYPER HEART CLUB + JOYN-

ERS
Dva přístupy, dvě kapely, jeden 

koncert. Dvojkoncert kapel jihlav-
ské studentské scény.

16. 4.  16.00 
SETKÁNÍ SPOLKŮ A NEZIS-

KOVEK - krok k občanské společ-
nosti

Statutární město Jihlava ve spolu-
práci s KOUS Vysočina, zve všech-
ny zástupce spolků a neziskových 
organizací na příjemné setkání, od 
kterého očekává krom seznámení 
především zlepšení vzájemné ko-
munikace.

17. 4.  20.00 
OKA ZA GIG UVÁDÍ:Last Har-

bour/us/, Ormonde/uk/, Smu-
teční Slavnost

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

4. 4.  10.00 
VELIKONOČNÍ HOD VEJ-

CEM… aneb jaro je tady.                        

11. 4.  10.00 
APRÍLOVÉ POHÁDKY 
Pohádkově písničkové představe-

ní.

18. 4.  10.00 
HALABALAJEŽEKSHOW
Zábavná show nejen pro děti.

25. 4.  10.00 
Ples ČARODĚJNIC
Písničky, tanec a soutěže.
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Dělnický dům
Žižkova 15

3. 4.  19.00 
EWA FARNA tour 

V AKUSTICKÉM SMĚRU 
Předkapelou bude kapela eFeM.

Dům kultury
Tolstého 2

9. 4.  19.00 
Vasilij Sigarev: DETEKTOR LŽI
Divadelní spolek Kašpar.“
O tom, jestli dokáže Detektor lži 

pobavit, není pochyb; navíc ještě 
přinutí diváka zamyslet se nad tím, 
jestli není lépe skoncovat s tíživou 
minulostí a začít znovu.

9. 4.  8.30 a 10.00 
TRA PAS NEPŘEŽIJU aneb Ten 

řízek nezvedej
Pro žáky 2. stupně ZŠ.
Hrají, zpívají a tančí: Michaela 

DOLINOVÁ a Ladislav ONDŘEJ
Rychlá pomoc slušného chování v 

autě, na rautu, v kině i na schůzce. 

11. 4.  19.30 
TURNÉ NOC A DEN MICHA-

LA HRŮZY
Koncert ke stání. Předkapela Mo-

ther´s Angels.

17. 4.  19.00 
4TET: KONCERT - VERZE III
Nenechte si ujít jedinečný zážitek 

z koncertu 4TETu ve složení:Jiří 
ŠKORPÍK - baritone 2, Dušan KOL-
LÁR – bass, Jiří  KORN - baritone 
1,David ULIČNÍK – tenor. 

22. 4.  8.30 a 10.00 
DOPRA VNÍ VÝCHOVA
Pro děti ve věku 3 - 10 let. 
V představení Divadla eMILLIon 

se děti zábavnou formou dozvědí, 
jak se správně chovat na silnici, jak 
na chodníku, proč jsou na silnici do-
pravní značky a co znamenají. Děti 
jsou aktivně zapojeny do děje.

Malá scéna DKO v 8.30 (ZŠ) a 
10.00 hodin (MŠ). 

24. 4.  19.00 
Cimrman/Smoljak/Svěrák: ZÁ-

SKOK
Divadlo Járy Cimrmana. Hra o ne-

šťastné premiéře hry Vlasta. 

29. 4.  19.00 
PAVEL ŠPORCL: GIPSY FIRE
Houslový virtuos Pavel Šporcl po-

kračuje ve svém žádaném projektu 
s cikánskou muzikou: v rámci tra-
dičního turné tentokrát představí a 
koncertně provede nové album Gi-
psy Fire.

DDM
Brněnská 29 

1. 4.  15.00 
VELIKONOCE V DOMEČKU
Tradice a zvyky, pletení pomlázek, 

malování vajíček, velikonoční deko-
race.

Od 15.00 do 17.00 hodin v DDM 
JI, Brněnská 29.

S sebou vyfouklé vajíčko, přezutí. 
Příspěvek na materiál 40,-

3. 4.  9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ TRO-

JIC
Tradiční turnaj, počet hráčů 2+1 

(+ náhradníci). S sebou výstroj, ha-
lovou obuv. Hrací schéma dle počtu 
přihlášených. Kategorie – do 12 let; 
12 – 15 let. Zahájení v 9.00 hodin v 
tělocvičně DDM JI, Brněnská 29.

Startovné 30,- za hráče. Přihlášky 
do 1. 4. na DDM nebo
rychetsky@ddmjihlava.cz.

3. 4.  13.00 
VELIKONOCE
Výtvarné dílny s velikonoční té-

matikou, barvení vajec, pletení po-
mlázek, malování a jiné velikonoční 
kousky. Činnost bude součástí akce, 
kterou pořádá Statutární město Jih-
lava na Parkánu u Brány Matky Boží 
od 13.30 hodin.

7. 4.  17.00 
PRA VĚKÉ VEČERNÍČKY PE-

PANA A MADLY
Divadelní soubor Kašpárek, který 

pracuje na DDM JI, pořádá předsta-
vení loutkového divadla inspirova-
ného knihou Jiřího Žáčka. Předsta-
vení začíná v 17.00 hodin v divadle 
ZŠ Demlova Jihlava. Zveme všechny 
dětí i rodiče.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

7. 4.  18.00 
HOUSLOVÝ RECITÁL MARIE 

ZEMANOVÉ 
Koncertní sál ZUŠ.

8. 4.  18.00 
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Koncertní sál ZUŠ.

15. 4. 18.00 
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

16. 4.   
VERNISÁŽ VÝTVARNÉHO 

ODDĚLENÍ a zahájení výstavy v 
prostorách ZUŠ „Slavné objevy“

17. 4.  18.00 
KYTAROVÝ KONCERT Hedvi-

ka Švendová- konzervatoř Pardubi-
ce.

Malý sál ZUŠ Jihlava.  

21. 4.  18.00 
KONCERT KLAVÍRNÍHO OD-

DĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ.

22. 4.  18.00 
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ 

DKO.

23. 4.  18.00 
BENEFIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 

ZUŠ 
Ve spolupráci s Unií rodičů pro 

Domácí hospic Vysočina.

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

2. 4.  18.00 
POSLEDNÍ VEČEŘE
Rozjímání u stolu.

3. 4.  18.00 
PAŠIJE VELKÉHO PÁTKU
V kostele sv. Kříže

14. 4.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže

19. 4.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým  divadýlkem v klubu.

28. 4.  18.00 
HUSOVSKÉ VÝROČÍ: JAN 

HUS – KNĚZ A MISTRI. PŘED 
CESTOU NA KONCIL

Historická přednáška (F. Tichý).

Senior Point
Krajský úřad Kraje Vysočina, 

Žižkova 57

1. 4.  14.00 
Ing. Petr Gajdoštin: HODNĚ 

RA DOSTI Z MALÉ PLOCHY

15. 4.  14.00 
Nprap. Martin Dušek: (NE)

BEZPEČNÝ VĚK

29. 4.  14.00 
Romana Hánělová: ZDRA VOT-

NÍ ŽIVOTNÍ STYL V SOULADU 
S PŘÍRODOU

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

1. a 22. 4. v 17.00
Město 44
Drama, Válečný / Polsko / 127min 

/ titulky / 110,-

1., 5., 11. a 22. 4. v 17.30
Rezistence
Sci-Fi, Akční / USA / 119min / ti-

tulky / 110,- / 12+

1., 4. a 12. 4. v 19.30, 7., 25. a 30. 
4. v 17.00

Lovci a oběti
Akční thriller / ČR / 104min / 

120,- / 12+

8. a 20. 4. v 17.30, 1., 11. a 26. 4. 
ve 20.00, 5. 4. v 17.00

Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / 80,- / 15+

2., 4., 6., 11. a 18. 4. v 15,30, 3., 9. 
a 29. 4. v 17,30

Ovečka Shaun ve fi lmu
Rodinný, animovaný / Velká Britá-

nie / 85min / PREMIÉRA ,  dabing 
/ 110,-

2., 3., 6. a 8. 4. v 17,00, 19. 4. v 
15,00

Popelka
Romantický, rodinný / USA / 

105min / dabing / 120,- (děti 100,-)

3., 21. a 24. 4. ve 20.00, 2., 4., 7., 
10., 12., 15. a 25. 4. v 17.30, 15. 4. v 
14,30 jako BABY BIO

Vybíjená
Komedie / ČR / 94min / 100,-

BABY BIO >>> MAMINKY a 
TATÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svý-
mi nejmenšími DO KINA! Pro děti 
bude v sále připraven koberec s hrač-
kami a pro vás fi lm. Do sálu si vezme-

te vše, co budete potřebovat a po ce-
lou dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁME 
a vy se můžete jít BAVIT. <<<

2. a 6. 4. v 19,30, 4., 12., 19. a 27. 
4. v 17.00

Druhý báječný hotel Marigold
Komedie, drama / Velká Británie 

/ 122min / PREMIÉRA ,  titulky / 
110,-

2., 4., 5., 10. a 12. 4. ve 20.00, 6. a 
27. 4. v 17.30

Rychle a zběsile 7 
Akční / USA / 140min / PREMIÉ-

RA , titulky / 120,-

3., 19. a 26. 4. v 15.30, 5. a 11. 4. 
v 15.00

Konečně doma
Animovaná pohádka / USA / 

92min / dabing / 125,- (děti 100,-)

3., 13. a 20. 4. v 19.30
Ghoul 
Temný thriller / ČR / 86min/ titul-

ky / 110,- / 15+

4. a 26. 4. v 15.00, 12. 4. v 14.30
Asterix. Sídliště Bohů
Pohádka / Francie / 2D i 3D dabing 

/ 85min / 110,-

5. 4. v 15.30 a 24. 4. v 17.00
Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / 98min / dabing / 
90,-

5. 4. v 19.30 a 13. 4. v 17.00
Gunman. Muž na odstřel
Akční, Krimi, Drama / USA, Fran-

cie / 115min / titulky / 110,- / 12+

6. 4. ve 20.00
Knězovy děti
Komediální drama / Chorvatsko, 

Srbsko / 93min / Filmový klub, titul-
ky / 80,-

7. 4. v 19.30 a 23. 4. v 17.30
Whiplash
Drama, Hudební / USA / 106min / 

titulky / 80,- 

7., 19. a 23. 4. ve 20.00
Americký sniper
Akční, Biografi cký / USA / 133min 

/ titulky /  90,- / 15+

8. 4. v 19.30 a 28. 4. v 17.00
Cesta naděje
Drama, válečný / USA, Austrálie / 

111min / titulky / 110,-

8. a 9. 4. ve 20.00, 13. a 21. 4. v 
17.30 

Chappie
Sci-Fi / USA / 121min / titulky / 

100,-

9. 4. v 17.00 a 14. 4. v 19.30
Teorie všeho
Životopisný  / Velká Británie / 

123min / titulky / 100,- 

9., 10. a 25. 4. v 19.30, 11. a 23. 4. 
v 17.00

Samba
Drama / Francie / 120miin / PRE-

MIÉRA ,  titulky / 90,- / 12+

10. a 29. 4. v 17.00, 21. 4. v 19.30
Divočina
Drama / USA / 115min / titulky / 

100,- / 15+
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11. 4. v 19.30
Proti přírodě

Drama / Norsko / 80min / Filmový 
klub, titulky / 100,- / 12+

13. 4. ve 20.00
Báječní muži s klikou

Komedie, Historický / Českosloven-
sko (1978) / 84min / Filmový klub 
/ 70,- 

14. 4. v 17.00
Co jsme komu udělali?

Romantická komedie / Francie / 
97min / 70,- / 12+

14. 4. v 17.30 a 22. 4. v 19.30
Kingsman. Tajná služba

Komedie, Akční / Velká Británie, 
USA / 129min / titulky / 100,- / 
12+

14. 4. ve 20.00 a 20. 4. v 17.00
Kód Enigmy

Životopisný / Velká Británie, USA / 
114min / titulky / 100,- / 12+

15. a 21. 4. v 17.00
My jsme nejlepší!

Drama / Švédsko / 102min / titulky 
/ 100,-

15. 4. v 19.30
Birdman

Černá komedie / USA / 119min / 
titulky / 100,- / 15+

15. a 29. 4. ve 20.00
Fotograf

Tragikomedie / ČR / 133min / 90,- 
/ 15+

16. a 18. 4. v 17.00, 19. a 27. 4. v 
19.30

Noční běžec
Akční, Krimi, Drama /USA / 
124min / PREMIÉRA  , titulky / 
100,-

16., 17. a 18. 4. v 17.30, 28. 4. ve 
20.00

Čarovný les
Muzikál, Fantasy / USA / 125min / 
titulky / 100,-

16., 17., 18. a 29. 4. v 19.30
Neutečeš 

Horor / USA /  100min / PREMIÉ-
RA /, titulky / 110,- / 15+

16., 17. a 18. 4. ve 20.00, 24. 4. v 
17.30

Královna zahradnice 
Komedie, drama, romantický / Vel-
ká Británie / 116min / PREMIÉRA  
/ titulky / 110,- / 12+

17. 4. v 17.00
Zvonilka a tvor Netvor

Disney / Animovaný / USA / 76min 
/ 80,-

18. 4. v 15.00, 25. 4. v 15.30
SpongeBob ve fi lmu. Houba na 

suchu
Kreslený, Animovaný / USA / 
84min / dabing / 110,- 

26. 4. v 17.00 a BIO SENIOR 19. 
4. v 17.30

Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 80,- / 12+ 
BIO SENIOR / 80,- (Diváci od 65 
let za polovinu)

20. 4. ve 20.00
Tohle není Kalifornie

Dokument, historický, sportovní / 

Německo / 90min / titulky / Filmo-
vý klub / 80,-

22. 4. ve 20.00
Nezlomný

Válečný, Drama / USA / 137min / 
titulky / 100,-

23., 24., 26. a 28. 4. v 19.30
S tváří anděla

Drama / Velká Británie, Itálie, Špa-
nělsko / 101min / PREMIÉRA  / ti-
tulky / 110,- / 15+

25. 4. v 15.00
Velká šestka

Disney / Animovaný / USA / 
108min / dabing / 80,-

25. 4. ve 20.00
Perný den

PROJEKT 100 / Hudební, Kome-
die / Velká Británie 1964  / 87min / 
titulky / 100,- 

26. 4. v 17.30
Mnoho povyku pro nic aneb 

Zdárná lásky snaha
Záznam divadelního představení / 
Velká Británie / 170min / titulky / 
200,-

27. 4. ve 20.00
Kmen

Kriminální drama / Ukrajina, Ho-
landsko / 130min / ve znakové řeči 
bez titulků / Filmový klub / 80,- / 
15+

28. 4. v 17.30
Padesát odstínů šedi

Erotický / USA / 124min / titulky / 
110,-

30. 4. v 17.30
Pořád jsem to já

Drama / USA / 99min/ titulky / 
100,-

30. 4. v 19.30
Je prostě báječná

Komedie / USA / 93min/ PREMI-
ÉRA  / titulky / 110,- / 12+

30. 4. ve 20.00
Ex Machina

Sci-fi  thriller / USA, Velká Británie 
/ 108min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,- / 15+

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M 
SLEDUJTE NA WEBU KINA >>> 
ZMĚNA V PROGRA MU VYHRA -
ZENA / www.kinodukla.cz /
www.facebook.com/KinoDukla 

Kluby

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10  

3. 4.  21.00 
SOTURY + ABIGAIL

4. 4.  21.00 
E!E! + HOSTÉ

10. 4.  21.00 
RA TT LE-BUCKET (rock-cros-

sover) A SWEET WATER TRICK 
(CROSSOVER)

11. 4.  21.00 
Danger-akusticky + U2 revival

17. 4.  21.00 
LOCO LOCO

18. 4.  21.00 
MY DOG´S BONE a hosté 

24. 4.  21.00 
X-COREBORN AGAIN

25. 4.  21.00 
1000 BOMBSBAJONET

SOUL music club
 Žižkova 15         

3. 4.  20.00 
REVOLTA 

3. 4.  22.00 
Blackcellent Night 

4. 4.  21.00 
Depeche Mode Party 

10. 4.  22.00 
Latinské Rytmy v Soulu!  

11. 4.  21.00 
YOUNG GUNZ TOUR 2015 

Vladimir 518 / Refew and more..

18. 4.  20.00 
Zdeněk Izer v Soulu! Do Jihlavy 

míří „česká klasika“. Celovečerní zá-
bavný pořad „ Furtluft durch tour“ v 
čele se Zdeňkem Izerem. 

Mystic club
Jiráskova 6 

4. 4.  20.00 
FEST POD ZEMÍLAJKY alterna-

tivní rock (Třešť) SOCIAL PARTY 
hardcore (Bruntál) ILLEGAL IL-
LUSION indie (Bílovec) POINT 2 
POINT progresivní metal (Brtnice) 
EXTREME thrash (Pelhřimov) 

Koncerty

14. 4.  19.30 
JAZZ & Swing do Jihlavy - Paul 

Batt o & Ondřej Kříž: 
klubová scéna Radničního pivovaru. 

19. 4.  19.00 
TŘETÍ KOMORNÍ KONCERT 

2015
Pořádá: Filharmonie Gustava Ma-
hlera. Martin Hroch – cembalo.
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, 
www.f-gm.cz

Přednášky 

1. 4.  18.00 
„UKRA JINA – mýty a reali-

ta“  Josef Pazderka, reportér ČT na 
Ukrajině, v Rusku a Polsku, přináší 
očité svědectví ze současné Ukraji-
ny.

V zasedací síni Gymnázia Jihlava, 
Jana Masaryka 1.

2. 4.  17.00 
Klubový večer – HROZBA Z 

AFRIKY – máme se bát exotických 
nemocí? Přednáška Jany Těšíkové 
je souhrnem obecných informací o 
virech afrických krvácivých hore-
ček (žlutá zimnice, Lassa, Dengue, 

Ebola...).
V Zoo v centru PodpoVRCH, 

www.zoojihlava.cz

3. 4.  18.00 
POVÍDÁNÍ O CESTOVÁNÍ - 

NOVÝ ZÉLAND: Tento večer se 
přeneseme na druhou stranu země-
koule. O své cestě po Novém Zé-
landu nám povypráví Jana Čížková. 
Během tří měsíců projela tento stát v 
jihozápadní části Tichého oceánu z 
jihu na sever a chce se s Vámi podělit 
o fotky i zážitky – tak přijďte, bude-
me se těšit.

Pivovarský salonek Radničního pi-
vovaru

14. 4.  17.00 
PŘEDNÁŠKA  O NIČEM
Přednáška amerického skladate-

le Johna Cage. Čtení se zhostí náš 
přední básník, performer a esejista 
Jaromír Typlt. Na jeho výstup navá-
že experimentální hudebník a im-
provizátor Ivan Palacký. Akce je kon-
cipována jako doprovodný program 
k výstavě maleb Evy Prokopcové s 
názvem Partitury v obrazech. Vstup 
na přednášku je zdarma.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4.

14. 4.  18.00 
SCIENCE CAFÉ - Státní okres-

ní archiv Jihlava aneb co ukrývají 
domy ve Fritzově  ulici a třídě Legi-
onářů:

Ředitelka Státního okresního ar-
chivu v Jihlavě, PhDr. Renata Pis-
ková nám pootevře dveře nejen k 
jihlavskému archivu. Co je každo-
denní pracovní náplní archivářů, co 
vše tam můžeme nalézt, a jak mo-
hou být archivy nápomocné? 

Kavárna Muzeum – Malovaný sál

15. 4.  18.00 
Cestovatelské promítání: SIN-

GAPUR A JIŽNÍ MALAJSIE
Posluchárna P3 Vysoké školy po-

lytechnické Jihlava, Tolstého 16

21. 4.  17.00 
POHLED DO VULKÁNOVY 

DÍLNY
Přednáší Ing. Jiří Šura z Východo-

českého muzea v Pardubicích.
Muzeum Vysočiny. 

28. 4.  18.00 
S KÁVOU NAPŘÍČ KONTI-

NENTY, díl I. – Asie 
Cestujeme za víny a s víny, proč 

necestovat za různorodostmi káv 
a rovnou se šálkem kvalitní kávy v 
ruce? V prvním díle nového pro-
jektu, věnovaném rozmanitostem 
kávy, se zaměříme na Asii - konkrét-
ně Vietnam. Jak se vaří a připravuje 
vietnamská káva, jak chutná a jaký 
je vztah obyvatel Vietnamu ke kávě? 
Přijďte si poslechnout povídání o 
kávě a zároveň ochutnat kávu při-
pravenou vietnamským způsobem. 

Salonek kavárny Salott o.

Ostatní akce
  

3. 4.  14.00 
„7. ROČNÍK CELONÁRODNÍ-

HO ČTENÍ BIBLE“
Čtení pasáže z evangelii související 

s tématem Velikonoc doprovázené 
křesťanskými písněmi.

Horní část Masarykova náměstí.



4. 4.  10.00 
DEN PTACTVA V ZOO
Den věnovaný všem opeřeným oby-

vatelům planety. Nositelé ptačího pří-
jmení mají slevu na vstupném 50%, a 
protože ptákem roku je Potápka čer-
nokrká, tak všichni Potápkovi mají 
tento den vstup zdarma.

Zoo Jihlava 

5. 4.  10.00 
VELIKONOCE V ZOO
Jarní tvoření v zoo, letové ukázky 

sov a dravců a české velikonoční zvy-
ky v podání folklorního souboru Pra-
mínek. 

Zoo Jihlava

8. 4.  9.00 – 15.00 
SVĚTOVÝ DEN ZDRA VÍ  
Preventivní akce proběhne v modré 

chodbě jihlavské nemocnice, spojují-
cí interní s diagnostickým pavilonem, 
ve středu 8. dubna 2015 mezi 9 – 15 
hodinou.Prevence kouření – měření 
zanesení plic CO2 Prevence rakovinu 
prsu - Mamograf – bianko žádanky 
(v limitech zdravotních pojišťoven)
Samo vyšetření prsu (maketa)Měření 
cholesterolu + informační materiály k 
očkování – spolupráce se SZÚHygie-
na rukou – spolupráce se SZÚOnko 
maják – maketa střeva + informace o 
vyšetření Nutriční terapeutky – mě-
ření tuku, svalů, vody v těleDiabeto-

logická poradna – sestřička poskytuje 
informaceVyšetření kůže – ambulan-
ce Kožního oddělení Nemocniční lé-
kárna – možnost koupit doporučené 
očkovací vakcíny či zdravotnické po-
třebyVZP – měření tlaku, informace 
k programu Klub pevného zdraví, in-
formace pro pojištěnce na jaká vyšet-
ření mají zdarma nárok – propagace 
pravidelných zdravotních prohlídek. 

Nemocnice Jihlava.

17. 4.  8.00 
APRÍLOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

 (Redakčně kráceno)
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Třídění odpadů v Jihlavě se v loň-
ském roce zvýšilo o sedm procent. 
„V situaci, kde se celková produkce 
opadů zvyšuje, je to velmi dobrá zprá-
va o zodpovědném chování obyvatel 
města vůči životnímu prostředí,“ ko-
mentoval aktuální údaje primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek. 
V číslech to znamená, že v roce 2013 
každý Jihlavák vyhodil 266 kilogra-
mů odpadů, z toho vytřídil 71 kilo-
gramů. Loni byla průměrná produk-
ce odpadu na jednoho obyvatele 292 
kilogramu, ale každý vytřídil prů-
měrně 105 kilo odpadů, které pu-
tovaly buď k novému využití jako 
materiál (100 kg), nebo k energetic-
kému využití.
„Velmi pozitivní je také to, že se sníži-
lo množství směsného komunálního 
odpadu, který je bez využití uložen do 
skládky. Před třemi lety to bylo 198 
kilogramů na obyvatele, o rok později 
194 kilogramy a v roce 2014 to bylo 
186 kilogramů,“ vyčetla z vyhodno-
cení plánu odpadového hospodářství 
vedoucí odboru životního prostře-
dí Katarína Ruschková. Souhrnnou 
zprávu o situaci v oblasti odpadů do-
stanou k projednání zastupitelé na 
dubnové zasedání.
Radnice přikládá poměrně výrazný 
pokrok v třídění opadů několika vě-
cem. Loni např. spustila motivační 
program, do kterého se zapojilo už 
bezmála sedm tisíc obyvatel města. 
Za méně častý vývoz popelnic nebo 

za pravidelné odevzdávání odpa-
dů do sběrných dvorů dostávají lidé 
slevy na poplatku za svoz. „Aktuálně 
město odpouští obyvatelům zapoje-
ným do Programu z poplatku za svoz 
65 korun. Je možné, že se tato sleva do 
budoucna zvýší, konečné rozhodnutí je 
ovšem v rukou zastupitelů,“ řekl Ka-
tarína Ruschková s připomínkou, že 
poplatky vznikají s dvouletým zpož-
děním, tedy že na základě výsledků z 
roku 2014 se v roce 2015 stanovuje 
a schvaluje poplatek na rok následu-
jící.  
Dalším krokem vedoucím ke zvýše-
né míře třídění je loni zahájený svoz 
bioodpadu ve dvou obcí, svoz se 
rozšiřuje postupně i do samotného 
města, prvním úsekem je část města 
Na Slunci. 
Dalším pozitivním krokem bylo do-
plnění nádob na tříděný odpad do 
bytových domů v historickém jádru 
města, kde je problém s umisťová-
ním kontejnerů v ulicích. „Máme 
mnohokrát potvrzeno, že lidé jsou 
ochotni třídit, pokud k tomu mají pod-
mínky,“ ví vedoucí odboru životního 
prostředí. Nikdo z Jihlavy to nemá 
k hnízdu na separování odpadu dál, 
než 150 metrů, přesto radnice i loň-
ském roce místa rozšiřovala a do-
plňovala. K lepším číslům přispělo 
otevření sběrného dvora na Brtnic-
ké ulici, pořádání svozů objemného 
odpadu ze sídlišť a řada osvětových 
aktivit. -tz-

Jihlaváci zlepšili třídění 
vysoko nad 30 procent

Hlaste potkany, 
proběhne deratizace

Od 7. do 22. dubna proběhne v 
Jihlavě deratizace, tedy pokládka 
návnad ke snížení počtu hlodavců na 
pozemcích a v objektech města.

„Pokud víte o výskytu potkanů a dal-
ších hlodavců na území města nebo i ve 
svých objektech, ozvěte se,“ zve ke spo-
lupráci Kateřina Kadlecová z odboru 
správy realit. Kontaktovat ji můžete 
na telefonu 567 167 306, mailem na 
Katerina.Kadlecova@Jihlava-city.cz 
nebo osobně na pracovišti v ulici 
Čajkovského 5.  -tz-



STRANA 32 Inzerce NJR - DUBEN 2015


	04jr01
	04jr02
	04jr03
	04jr04
	04jr05
	04jr06
	04jr07
	04jr08
	04jr09
	04jr10
	04jr11
	04jr12
	04jr13
	04jr14
	04jr15
	04jr16
	04jr17
	04jr18
	04jr19
	04jr20
	04jr21
	04jr22
	04jr23
	04jr24
	04jr25
	04jr26
	04jr27
	04jr28
	04jr29
	04jr30
	04jr31
	04jr32

