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Prosinec
 V Domu Gustava Mahlera pro-

běhl křest knihy Ladislava Vilímka I 
domy umírají vstoje II.
 Pro veřejnost se otevřel v zoo další 

pavilon veřejnosti. V rámci projektu 
Zoo pěti kontinentů  byl uveden do 
provozu Tropický pavilon.
 Zastupitelé města schválili roz-

počet města pro rok 2016, opozice 
neměla zásadní výhrady.
 Během jednání městského zastu-

pitelstva se pokusila opozice odvolat 
náměstka primátora Jaroslava Vyma-
zala, pro svůj návrh nesehnala dostatek 
hlasů.
 V Horáckém divadle se podepsalo 

Memorandum o vzájemné spolupráci, 
kterým město přistoupilo na částečné 
investice Horáckého divadla, které 
dosud zabezpečoval Kraj Vysočina. 
Ten nyní bude na oplátku investovat 
do jihlavské zoo, dosud v gesci města.

 Byly dokončeny rekonstrukce 
dvou ulic u centra města Srázná a 
Brněnská.
 Ulice Srázná byla vybavena infor-

mačními tabulemi, kde jsou občané 
upozorněni na některé zajímavosti 
ulice.
 Informační cedule byla také umís-

těna na mostě U Jánů. Ta upozorňuje 
na tramvajovou jihlavskou dopravu 
v minulosti.
 Cenu primátora převzal Vojtěch 

Šárik za záchranu lidského života.
Vánoční trhy na Masarykově náměstí 
provázely sváteční atmosféru krajské-
ho města. 
 Primátor města Rudolf Chlou-

pek se tradičně na konci roku setkal 
s významnými sportovci města.
Horácké divadlo uspořádalo pro veřej-
nost Noc divadel, kterou zakončilo 
oslavy 75leté historie divadla.  (Přehled zpracoval -lm-)

TROPY V JIHLAVĚ. Město vybudovalo v Zoo Jihlava jedinečný pavilon plazů. 
Nebývalá stavba nabízí současnou nejmodernější prezentaci exotických zvířat v 
opravdu exkluzivních kulisách. Tropický pavilon je šestou a poslední dokončenou 
částí dosud největšího rozvojového projektu s názvem Zoo pěti kontinentů.

výběrovým řízením formou dražby 
dne 16. 3. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 14. 3. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné po sle-
vě 12.626 Kč/rok

• Komenského 30 v Jihlavě, neby-
tový prostor č. 1361/9 v 1. NP, 51 
m2, býv. vinotéka, min. nájemné 
96.237 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. 
NP, 19 m2, býv. tabák, min. nájemné 
35.853 Kč/rok

 prodat:
• pozemky v k.ú. Jihlava, obec 

a okres Jihlava p.č. 119 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je budova č.p. 82 v Jihlavě, 

ul. U Mincovny or.č. 6 a pozemek 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvo-
ří, jehož součástí je budova č.p. 83 
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8, 
býv. sídlo Okresní vojenské sprá-
vy, energetická náročnost budovy 
dle PENB: F, 256 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí celkem 
9.000.000 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč: podíl ve výši jedné ide-
ální čtvrtiny pozemku p.č. 17/74 – 
orná půda o celkové výměře 5.003 
m2; podíl ve výši jedné ideální 
šestatřicetiny pozemku p.č. 17/23 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
o celkové výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. 
Přeckov, obec Přeckov, okres Tře-

bíč: podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 919/1 – trva-
lý travní porost o celkové výměře 
4.776 m2; podíl ve výši jedné ideální 
čtvrtiny pozemku p.č. 919/4 – trvalý 
travní porost o celkové výměře 814 
m2; minimální kupní cena činí cel-
kem 40.522 Kč

Bližší informace na
www.jihlava.cz či na tel. 
567 167 279 (pronájem nebyto-
vých prostorů), 567 167 278 (pro-
dej budov), 567 167 287 (pro-
dej spoluvlastnických podílů na 
pozemcích), příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazu-
je právo změnit či doplnit tyto zámě-
ry, příp. od nich odstoupit. -tz-

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

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 
(CPR) je organizace, která pomáhá 
rodinám zažít význam slova doma. 
„Rodina je pořád nepřekonanou základ-
ní jednotkou společnosti. Každý z nás 
z nějaké vychází a dostává od ní vklad 
do celého života. My podporujeme zdra-
vé fungování rodiny, aby ten vklad mohl 
být co nejlepší,“ uvádí ředitelka Centra 
Slavka Dokulilová. CPR vytváří pro-
stor pro vzájemné setkávání rodin i 
jejích jednotlivých členů, posiluje 
rodinné vazby a poskytuje vzájem-
nou pomoc a podporu mezigenerač-
ních vztahů. Kromě rodinných služeb 
připravuje CPR programy pro školy a 
provozuje sociálně aktivizační služby 
a dobrovolnické centrum.

Společně strávený čas je 
investicí lásky

Ve středisku Rodiny se rodiče učí 
pracovat s dětmi, upevňují si vztah 
rodič – dítě, jak vysvětluje vedoucí 
střediska Eva Šalandová: „My jsme 
generace, se kterou si rodiče tolik nehrá-
li, takže to sami moc neumíme. Na 
našich programech to rodiče učíme. Ti 
si to osvojí a postupně padají bariéry a 
ostych. Naučí se hrát si společně s dět-
mi a zjistí, že na společnou hru děti 
dobře reagují. Tak si k sobě najdou ces-
tu a rodiče se začnou cítit v rodičovské 
roli dobře, jsou spontánnější a spoko-
jenější.  Myslím si, že společně aktivně 
strávený čas je investicí lásky a mamin-
kám se tato investice mnohonásobně 
vrátí, i kdyby stála sebevíce momentál-
ního odříkání.“ Rodiče u nás načer-
pají nápady a vyzkouší si aktivity ve 
společnosti jiných maminek s dětmi. 
Bonusem navíc je pak připravenost 
dětí na předškolní vzdělávání, pro-
tože už jsou zvyklé na kolektiv.

Programy pro školy
Posláním programů pro školy 

je předávání kulturního dědictví. 
Základ evropské kultury je postaven 
na křesťanských hodnotách a ty se 
snažíme dětem základních škol pře-
dat - srozumitelným způsobem, hra-
vě a poutavě. Tématem jsou běžné 
svátky a události, které jsou spojeny 

Centrum pro rodinu má rodinu v centru
s tradicemi a zvyky, o nichž děti už 
neví a neznají je. Programy do škol 
jsou velmi žádané, kapacita je vždy 
rychle naplněna. Po posledním vstu-
pu na téma Advent už připravujeme 
na poptávku učitelek velikonoční 
program. 

Mezi další jednorázové volnoča-
sové aktivity Centra pro rodinu pat-
ří například dětský karneval, Ples 
rodin a květnový Týden pro rodinu, 
jehož součástí bude Týden otevře-
ných dveří, Koncert rodin, Senohra-
ní a Průvod rodin.

Aby se rodina 
nerozpadla...

Centrum pro rodinu provozuje 
také zdarma poskytované sociálně 
aktivizační služby. „Pomáháme rodi-

nám obnovit její funkce, aby nedo-
cházelo ke zbytečnému odebírání dětí 
z přirozených vazeb. Řešíme s rodi-
nami celou škálu problémů, jako je 
například výchova, vzdělávání, odpo-
vídající bydlení apod. Velkou motivací 
a povzbuzením je pro nás vědomí, že 
práce, kterou děláme, má smysl. Když 
třeba vidíme rodinu, která se dokázala 
z velmi svízelné situace dostat do nor-
my,“ popisuje sociální pracovnice 
Libuše Dvořáková. Společnou prací 
tak zamezujeme tomu, aby se rodina 
rozpadla, a pomáháme jejímu správ-
nému fungování. Doprovázíme také 
pěstounské rodiny, pro které i orga-
nizujeme vzdělávání.

Dobrovolníci jsou 
k nezaplacení

CPR má i své dobrovolnické cent-
rum. To se ve svých službách zamě-
řuje zejména na opuštěné seniory 
nebo znevýhodněné lidi, kteří potře-

bují společnost. Dobrovolníci jsou 
pro ně často jediní lidé během týd-
ne, kteří si s nimi popovídají a dají 
jim svůj čas a pozornost. Podobně 
to je i u dětí s problémy, kterým se 
dobrovolníci věnují. Ty chodí pravi-
delně doučovat a svým zájmem o ně 
jim pomáhají začleňovat se do kolek-
tivu. Dobrovolníci se pro své klienty 
stávají často jedinečnou a důležitou 
osobou a odvádí neuvěřitelně dob-
rou práci, která ani nemůže být pla-
cená, protože je k nezaplacení.

Opravdu velice si vážíme všech, 
kteří nás podporují. Ať už fi nančně, 
nebo jako dobrovolníci, nebo nám 
prostě fandí a chodí k nám. Děkuje-
me, že jste tu s námi. My tu s Vámi a 
pro Vás budeme dál.

Více informací o Centru pro 
rodinu Vysočina na stránkách 
www.centrumrodin.cz nebo na tel.: 
739 247 357.

 Daniela Dokulilová
 Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

(Dokončení ze str. 25)

Představujeme


