
STRANA 2 Aktuality NJR – LEDEN 2016

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 30. 11. 2015 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.686 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci listopadu 2015

Víkendová premiéra krimikomedie 
Splašených nůžek, nastudovaná sou-
borem Horáckého divadla Jihlava, 
obohatila publikum hned o dvě mi-
mořádné události.

Prvním historicky zachyceným 
okamžikem byl podpis memoranda 
o spolupráci a koordinaci aktivit jak 
ve vztahu k divadlu, tak ve vztahu k 
ZOO mezi Krajem Vysočina – tedy 
zřizovatelem divadla a městem Jih-
lava.

Pro HDJ je to historická událost. 
Obě samosprávy zastoupené hejtma-
nem Kraje Vysočina Jiřím Běhoun-
kem a primátorem města Jihlava Ru-
dolfem Chloupkem poprvé veřejně 
deklarovaly, že si jsou vědomy vý-
znamu, který představuje oblast pro-
fesionálního divadelnictví a oblast 
přírodního bohatství pro formování 
hodnot v soudobé společnosti.

 Mimo jiné se zavazují propagovat a 
rozvíjet činnost HDJ ve prospěch ob-
čanů nebo posílit působení profesio-
nální divadelní scény v regionu. Jak 
informoval hejtman Kraje Vysočina 

Memorandum města a divadla
o vzájemné spolupráci

HEJTMAN Jiří Běhounek (vpravo) a primátor Jihlavy Rudolf Chloupek při pod-
pisu memoranda o spolupráci. Foto: archiv HDJ

Jiří Běhounek, bude mít spolupráce 
do budoucna rozměr i fi nanční. Měs-
to se stane podporovatelem Horác-
kého divadla a Kraj Vysočina podpo-
ří rozvoj ZOO Jihlava.

 Druhou událostí byla závěrečná 
děkovačka, kdy divadelníci předa-
li gratulaci k 80. narozeninám eme-
ritnímu uměleckému šéfovi divadla 
Karlu Bryndovi. -lm-

Svoz odpadů na 
konci roku

V roce 2015 nastává situace, kdy se 
v kalendáři vyskytuje 53. týden, a po 
něm následuje 1. týden. Z toho plyne 
komplikace s vývozy komunálního 
odpadu 1x za 14 dnů, které jsou rea-
lizovány v sudé týdny. Z toho důvodu 
Služby města Jihlavy provedou vý-
vozy nádob komunálního odpadu se 
14denním cyklem takto:

52. týden 2015 – řádný vývoz
1. týden 2016 – mimořádný vývoz
2. týden 2016 – řádný vývoz

Zároveň upozorňujeme veřejnost 
na omezení provozní doby sběrných 
dvorů a skládky během vánočních 
svátků.

Sběrný dvůr Havlíčkova:
30. 12 – 6.00 – 19.00
31. 12 – 6.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
2. 1. 2016 – 7.30 – 12.00

Sběrný dvůr Rantířovská:
30.12 – 9.00 – 17.00
31.12 – 9.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
2. 1. 2016 – 9.00 – 13.30

Sběrný dvůr Brtnická:
30. 12 – 9.00 – 17.00
31. 12 – 9.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
2. 1. 2016 – 9.00 – 13.30

Skládka odpadu Henčov:
30. 12 – 6.00 – 14.30
31. 12 – 6.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
 -lm-

Největším tématem posledního jednání zastupitel-
stva v každém roce bývá rozpočet roku následujícího. 
Rozpočet zůstal nejdůležitějším bodem i tentokrát, 
větší pozornost zastupitelů i veřejnosti ale směřoval 
k návrhu opozičního hnutí ANO, které chtělo odvo-
lat z funkce náměstka primátora Jaroslava Vymazal a 
radního Davida Bekeho (oba ODS). 

V prvním případě mělo být motivem například blí-
že nepopsané počínání Jaroslava Vymazala ještě v 
předchozí funkci primátora či, podle názoru hnutí, 
chybějící městské strategie. Návrh na odvolání Da-
vida Bekeho neměl konkrétní důvod, zástupce hnu-
tí ANO uvedl, že opozice má zájem zachovat funkční 
radu, která by měla být kvůli hlasování v lichém po-
čtu. 

Pro odvolání pak hlasoval nedostatečný počet za-
stupitelů a náměstek Vymazal zůstává ve funkci. 
Svůj záměr se pak hnutí ANO nepokusilo dotáh-
nout do konce, po neúspěšném prvním hlasování 
zástupce hnutí návrh na odvolání dalšího radního 
stáhl.

Hlasování předcházela delší výměna názorů o de-
mokratičnosti veřejné a tajné volby. Přepsat jednací 
řád zastupitelstva a změnit veřejné hlasování na tajné 
opozice rovněž nedokázala. 

Radní navržení k odvolání během jednání snahu 
opozice nekomentovali. Až po skončení náměstek 
primátora Jaroslav Vymazal připomněl řadu strate-
gických dokumentů, které město v uplynulých letech 
vytvořilo, zaznělo také, že Jihlava má velmi zdravé fi -
nancování, i po rozsáhlých rozvojových aktivitách je 
zdaleka nejméně zadluženým krajským městem. -tz-

Odvolání radních se 
nekonalo

Novela zákona přináší některé změny ve výdeji ces-
tovních pasů.

 Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít 
vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude 
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u  kte-
rého občan požádal o vydání cestovního pasu. 

Více informcí na webu města. -lm-

Rychlé pasy podraží


