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Už za měsíc, od začátku března, 
bude v Jihlavě spuštěn celoplošný 
svoz bioodpadu a bude upravena 
četnost vývozu nádob na směsný ko-
munální odpad od rodinných domů. 

„Po úspěšném zkušebním provo-
zu ve Zborné, Pávově a sídlišti Na 
Slunci bude mít každý Jihlavan mož-
nost vlastním dílem přispět ke snížení 
množství odpadů, které nyní končí bez 
užitku na skládce. V současnosti je ve 
směsném odpadu 30 až 40 procent ob-
sahu, který by mohl být kompostován a 
dál využit,“ říká primátor města Jihla-
vy Rudolf Chloupek.  

V ulicích nové hnědé 
kontejnery

Co novinka vlastně znamená pro 
obyvatele města. Do všech 260 sou-
časných stanovišť s kontejnery na 
tříděný odpad budou umístěny nové 
hnědé nádoby, které se budou vyvá-
žet každý týden. Od začátku března 
tak můžete začít třídit a vynášet bio-
odpad na místa, kam běžně nosíte i 
jiný tříděný odpad. 

„Bioodpad se zpracovává na kom-
post, proto se nevyhazuje v igelitových 
pytlích a sáčcích, snižovalo by to kvali-
tu a hodnotu kompostu,“ upozorňuje 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Nádoba na bioodpad 
i k rodinnému domu

Pokud bydlíte v rodinném domě, 
čeká vás větší změna, ale i jiné mož-
nosti. Od 1. března se budou nádo-
by na směsný komunální odpad od 
rodinných domů pravidelně vyvážet 
jednou za čtrnáct dní, a to v sudé 
týdny. 

Všechny domácnosti s takto upra-
venou frekvencí svozu odpadu bu-
dou automaticky zahrnuty do Pro-

gramu zodpovědného nakládání 
s odpady. To znamená, že členům 
domácnosti při splnění podmínek 
programu bude snížen poplatek za 
svoz odpadu. Snížení poplatku se 
projeví v následujícím roce, tedy po-
prvé v roce 2017. Aktuálně je sleva 
na poplatku 70 korun na osobu. 

Produkuje-li vaše domácnost  větší 
množství odpadu, jako jsou například 
dětské pleny nebo inkontinenční po-
můcky, tyto skutečnosti úřad zohled-
ní a je možné si dohodnout dodání 
větší (černé) nádoby na směsný ko-
munální odpad (kontakty níže). 

Vlastníci rodinných domů budou 
moci požádat o přidělení 240litrové 
nádoby na bioodpad, tzv. kompostej-
neru, přímo k domu. Kompostejner 
bude k nemovitosti přidělen zdar-
ma, vyvážet se bude pravidelně jed-
nou za čtrnáct dní v liché týdny.

Od zavedení svozu bioodpadu a 
úpravy frekvence svozu směsného 
odpadu radnice očekává zásadní zvý-
šení procenta třídění, snížení nákla-
dů, efektivnější využití kompostárny 
a zlepšení životního prostředí. 

„Očekáváme, že se v Jihlavě dostane-
me mnohem blíže k 50 procentní míře 
třídění, kterou jsme si dali jako metu.  
Nyní v Jihlavě vytřídíme asi 36 procent 

odpadu,“ věří v zodpovědnost spolu-
občanů primátor Rudolf Chloupek.   

Svoz bioodpadu ve dvoutýdenním 
intervalu vývozu nádob od rodin-
ných domů není místní specialita, 
stejné schéma používají i jiná města 
a obce jako například Olomouc, Pře-
rov, Moravská Třebová nebo Miku-
lov i řada obcí v našem kraji. 

„Pokud domácnost třídí, je dvou-
týdenní interval na vyvezení nádoby 
naprosto dostačující. Třídíme poctivě 
a někdy by nám postačil vývoz i jednou 
za měsíc,“ potvrzuje z vlastní zkuše-
nosti primátor Rudolf Chloupek.

 (Pokračování na str. 3)

Začínáme třídit celoplošně bioodpad
Informace pro občany
Přidělení nádoby na bioodpad, při-

dělení větší nádoby na směsný ko-
munální odpad, stejně jako veškeré 
dotazy k tématu můžete vyřídit na 
Magistrátu města Jihlavy, na odboru 
životního prostředí, telefonicky na čís-
lech 567 167 111 nebo 565 590 111, 
nebo  e-mailem  na  adrese tridime.
odpad@jihlava-city.cz. Informace na-
jdete také na městském webu www.
odpadyjihlavy.cz.

V POLOVINĚ ledna se příznivci lyžování konečně dočkali. Mrzlo jen praštělo a také napadlo trochu sněhu. Nebylo ho mnoho, ale i to málo lyžaři na Šacber-
ku uvítali. Foto: Lubomír Maštera

Veřejné jednání městského 
zastupitelstva

v jednací síni magistrátu
v pondělí 1. února od 13 hodin.

Kromě jiného se budou projedná-
vat investice ve výši 55 milionů

(více na str. 2).
Jednání je přenášeno on-line na 

webu města.

3. ročník Jihlavského masopustu
v úterý 9. února 

na Masarykově náměstí od 15 do 
18 hod.
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

77
47

124
64
36

100

24
0

0
148

Město Jihlava má k 31. 12. 
2015 přihlášeno k trvalému 
pobytu 50.710 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci prosinci 2015

Koncem ledna do České republiky 
přicestuje skupina iráckých křesťanů, 
kteří prchají před islámským násilím a 
bezprávím v jejich zemi. Přesun schvá-
lila česká vláda, organizačně i fi nanč-
ně jej zajišťuje Nadační fond Genera-
ce 21. Jde o několik rodin, o osoby od 
dětského po seniorský věk.

Novým domovem se pro tyto oso-
by stane Vysočina. Úvodní dva až tři 
měsíce stráví společně v rekreačním 
středisku Okrouhlík v  péči integrač-
ních pracovníků. Další přibližně tři až 
čtyři měsíce budou bydlet v  bytech 
v Jihlavě. Po udělení azylu získají mož-
nost najít si práci a přestěhovat se kam-
koliv v České republice. Také v této fá-
zi se o ně bude starat Nadační fond, 
který již nyní registruje řadu nabídek 
na práci a ubytování od soukromých 
podnikatelů.

Kdo to je?
V případě těchto osob nejde o 

nekontrolovatelnou skupinu lidí, kte-
ří se chtějí z nějakého důvodu přesu-
nout do Evropy. Jde o výběrovou sku-
pinu lidí, Nadační fond Generace 21 
pro přesídlení do Česka vybral osoby 
se statutem mezinárodních uprchlíků, 
kteří už před odletem do ČR prošly 
bezpečnostními prověrkami tajných 
služeb ČR a pohovory s českými stát-
ními orgány. Po příjezdu by na základě 
dohody s Ministerstvem vnitra měly 
relativně rychle získat azyl. 

Všichni absolvovali důkladné lékař-
ské prohlídky a dalšími projdou po pří-
letu. Celkem ČR přijme asi 150 osob, 
necelé tři desítky zkusí začít nový život 
v Jihlavě. Podle informací dostupných 
před uzávěrkou Novin jihlavské radni-
ce je skupina složena ze sedmi rodin, 

ve kterých je 14 dětí.
„Takřka všichni zažili přímou zkuše-

nost s krutostí Islámského státu, jehož 
bojovníci zavraždili jejich příbuzné či 
přátele. Proto mají jedinou touhu – opět 
žít normální život a v bezpečí vychovávat 
své děti,“ přiblížil okolnosti příchodu 
ředitel Nadačního fondu Jan Talafant.

 „Iráčtí křesťané obecně patří k nadstan-
dardně vzdělané části obyvatelstva. Polo-
vina mužů v celé skupině 153 uprchlíků 
má vyšší odborné či vysokoškolské vzdě-
lání, stejně jako třetina žen. Je mezi nimi 
například bývalý ředitel školy, programá-
tor, lékař, stavební inženýr nebo zdravot-
ní sestra. Před vyhnáním z domovů žily 
tyto rodiny běžným středostavovským 
způsobem života. Jejich zájmem je mož-
nost začít pokud možno co nejdříve pra-
covat a děti navštěvovat školu,“ uvedl 
mediální zástupce Generace 21 Martin 
Frýdl. Tito lidé před krutostí Islámské-
ho státu utekli z Iráku do Libanonu.

Celý projekt organizuje a fi nancu-
je Nadační fond Generace 21, který 
v prvním roce uhradí náklady na uby-
tování a životní potřeby iráckých 
křesťanů, stejně jako integrační služby, 
mezi něž patří výuka jazyka i seznáme-
ní se s českou kulturou a společností. 
Prostředky fond získal výhradně od 
soukromých dárců. 

Nový začátek v jiné zemi
První dva až tři měsíce stráví všich-

ni společně v rekreačním středisku 
Okrouhlík poblíž obce Čížov u Jih-
lavy. Zde budou mít prostor pro klid-
nou aklimatizaci, rovněž zde získají 
základní informace, aby se co nejlépe 
integrovali a sžili s českou společností 
a kulturou. Následně se přestěhují do 
Jihlavy, kde budou bydlet v jednotli-

vých městských bytech. Jihlava je při-
pravena rodinám pomoci. 

„Zatím nemáme ofi ciální žádost Gene-
race 21 o byty, ale jsme v kontaktu a na 
ofi ciální podnět budeme reagovat. V radě 
města panuje ve věci pomoci křesťanským 
uprchlickým rodinám shoda,“ uvedl pri-
mátor města Rudolf Chloupek. 

Po dobu společného pobytu uprch-
líků má radnice prostor na vyhledání 
vhodných bytů a vyřízení s tím spoje-
né administrativy. Nájemné bude po 
nezbytně nutnou dobu hradit nadace. 
Později, až si noví obyvatelé najdou 
práci a budou soběstační, si budou 
hradit nájem sami, následně si budou 
muset najít i vlastní bydlení. 

„Není to neobvyklý postup, město má 
možnost na přechodnou dobu lidem 
v podobné situaci takto pomoci. Jihla-
va už v minulosti podobným způsobem 
pomáhala rodinám z Kazachstánu a 
Ukrajiny,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra Jaroslav Vymazal.

Kdo přesun organizuje
Snahou NF G21 je pomoci těm, kdo 

patří v současném krvavém konfl ik-
tu v Iráku a Sýrii mezi nejohroženější: 
místním křesťanům. „Křesťané jsou ve 
velmi složité situaci. Ze svých původních 
domovů uprchli do islámského prostře-
dí, které o ně však nemá zájem. Křesťané 
zde živoří a nemají budoucnost. V ute-
čeneckých táborech zažívají od musli-
mů další perzekuci a jasně jim je dáváno 
najevo, že zde nejsou vítáni. Řadě z nich 
byli zavražděni manželé, dcery, synové 
a další příbuzní nejen během teroru IS, 
ale také v letech předtím. Proto je pro ně 
jediná možnost, jak prožít plnohodnot-
ně život, a často i přežít, požádat o azyl 
v zemích, kde křesťané nejsou pronásle-

dováni,“ říká Jan Dezort z NF G21. 
Zástupci a spolupracovníci NF G21 

uprchlické tábory v Erbílu v Iráku 
několikrát navštívili. Na vlastní oči se 
přesvědčili, že situace mnoha rodin 
je opravdu zoufalá a přímo na mís-
tě vytvořili seznam žadatelů o přijetí 
do ČR. Na seznamu jsou především 
celé rodiny a vdovy s dětmi, jejichž 
situace je beznadějná. 

Z těch, kteří již nestudují, má přes 
35 % osob vysokoškolské a vyšší 
odborné vzdělání, a 15 % středoškol-
ské. Z mužů pak má vysokoškolské 
a vyšší odborné vzdělání celá polo-
vina. Jedná se o praktikující křesťany 
z křesťanských komunit, jejichž totož-
nost byla několikrát prověřena nejen 
v pohovorech, ale také ve spolupráci 
s místními církevními diecézemi, které 
jim nyní poskytují charitativní pomoc 
a osobně je znají.  -tz-

Jihlava pomůže obětem násilí

Zastupitelé města Jihlavy se letos poprvé sejdou 
1. února. Mimo jiné budou projednávat investice v 
hodnotě 55 milionů korun. Obvykle se projedná-
vají až v dubnu, dřívější termín schválení umožní 
zahájit a uskutečnit akce v kratších termínech, v pří-
padě investic ve školách v době prázdnin bez zása-
hu do vyučování apod.  

Desetimilionovou investicí je ZŠ E. Rošického.   
Ta půjde na navýšení prostředků na rekonstrukci 
sociálních zařízení školy, vč. rekonstrukce zdravot-

ně technických instalací a rozvodů elektro, vzdu-
chotechniky a ústředního vytápění, WC pro ZTP, 
rekonstrukce výtahu, rekonstrukce zpevněné plo-
chy před vstupem do ZŠ a bezbariérové úpravy pří-
stupového chodníku v areálu ZŠ. 

Dalších dvacet milionů „spolkne“ rekonstrukce 
ZŠ Křížová. Jde o navýšení prostředků na rekon-
strukci střechy – nová krytina a částečná výměna 
krovu, vybourání a výměna veškerých konstrukcí 
z azbestocementu na půdě (příčky, sociální zaříze-

ní apod.), rekonstrukce kotelny na půdě, výměna 
oken z důvodu hluku z přilehlé komunikace, opra-
va fasády. Předpokládané náklady jsou 21.000 Kč. 

Další investice směřují např. do chodníků. Spojova-
cí chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn 
předpokládá 400 tisíc na projekt a následné vybu-
dování chodníku v místě současné často využívané 
vyšlapané stezky v zeleni od chodníku podél přiva-
děče do sportovně relaxačního centra Český mlýn 
v délce cca 50 m. -tz-

Zemřela někdejší 
zastupitelka města 

Irena Hornová
Dne 3. ledna 2016 zemřela MUDr. 

Irena Hornová /1922/. Byla člen-
kou Zastupitelstva města Jihlavy 
za KDU-ČSL ve volebním obdo-
bí 1990 - 1994 a 1994 - 1998. Dr. 
Hornová byla oceněna Cenou Rady 
města Jihlavy za celoživotní přínos 
v oblasti zdravotnictví u příležitosti 
životního jubilea 85 let.

Vedení města Jihlavy vyjadřuje 
pozůstalým upřímnou soustrast. -tz-

Zastupitelé rozhodnou o 55 milionech

• ZŠ E. Rošického, budova Jarní - 
stavební úpravy  - 10 mil.

• ZŠ Křížová - stavební úpravy  - 15 
mil.

• Akustické úpravy tělocvičny ZŠ 
Seifertova -  4,8 mil.

• Protiradonová opatření objektu 
Dětské jesle, Seifertova 4a - 2 mil.

• Chodník ul. Brtnická, Jihlava, od 
domu č. 3a – 200 tis.

• Spojovací chodník mezi přivadě-
čem a lokalitou Český mlýn -  400 tis.

• Chodník ul. Březinova, Jihlava (od 
domu Březinova č. 125 k nákupnímu 
středisku) – 100 tis.

• Parkoviště a rekonstrukce komu-
nikace ul. Mostecká  (u Teniscentra) 
-  1 mil.

• Světelné signalizační zařízení pro 
chodce u křižovatky ul. Tolstého,  
Tyršova,  včetně rozšíření komunika-
ce ul. Tolstého – 2,3 mil.

• Výstavba dopravního terminálu - 
městské nádraží - I. a II. etapa - 2 mil.

• Dopravní terminál ul. Na Dolech 
– 100 tis.

• Lávka přes řeku Jihlavu, ul. Na 
Dolech – 150 tis.

 Zřízení zastávek MHD ul. Hradeb-
ní – 200 tis.

• Zastávky MHD, chodník a veřej-
né osvětlení ul. Brtnická (před DP-
MJ) – 500 tis.

• Vodojem Bukovno  -  3 mil.
• Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - 

severozápadní větev - 2 mil.
• Vodovod Zborná - napojení na 

skupinový vodovod - 1 mil.
• Kanalizace ul. Strojírenská – 500 

tis.
• Brněnská 29 - rekonstrukce objek-

tu  na spolkový dům – 300 tis.
• Fritzova 15 - rekonstrukce 2 bytů 

– 400 tis. 

• Demlova 36 - zateplení domu, 
oprava balkónů – 1,8 mil. 

• Benešova 16 - rekonstrukce 2 
bytů - 500 tis. 

• Na Hliništi 24 - rekonstrukce 2 
bytů - 560 tis.

• Úvoz 19 - rekonstrukce 3 bytů - 
820 tis.

• Stadion Na Stoupách - rekon-
strukce atletické dráhy vč. sektorů – 
150 tis.

• Vybudování kotevních míst pro 
norné stěny - Hasičský záchranný 
sbor Kraje Vysočina – 500 tis.

• Veřejné WC Český mlýn – 220 
tis.

• Pístovské rybníky - řešení technic-
kého stavu – 300 tis.

• Sportovní a dětské hřiště Popice – 
4,2 mil.

• Celkem   55 milionů. 
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Víte, že…

(Dokončení ze str. 1)

Co do bioodpadu patří a nepatří? 
Pozor, bioodpad se nevyhazuje 

v igelitových pytlích a sáčcích, po-
škozovalo by to kvalitu kompostu. 
Bioodpad do nádoby jednoduše vy-
sypte a igelitový sáček vhoďte do 
sousedního žlutého kontejneru.

Do nádoby na bioodpad patří
 z domácnosti:

• zbytky jídel rostlinného původu
• slupky a zbytky ovoce a zeleniny
• kávový odpad včetně papírových 

fi ltrů 
• použité papírové ubrousky
• čajové sáčky 
• zbytky obilnin

 ze zahrady:
• tráva a plevele
• listí, seno, sláma
• košťály a celé rostliny
• drcené větve 
• skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří 
všechny ostatní odpady:

• maso, kosti, pomazánky
• vařené těstoviny, omáčky
• plasty, sklo, hliník a další kovy
• barvy, ředidla a další nebezpečný 

odpad
• elektro a baterie
• stavební odpad, kamení
• textil, jednorázové pleny
• pytlíky z vysavače, cigarety, popel
• fritovací olej
• uhynulá zvířata  -tz-

Začínáme třídit...

…ruličky od toaletního papíru a 
obaly od vajíček nepatří do kontejne-
rů na papír? Tyto věci, které často v 
dobré víře třídíme do papíru, ve sku-
tečnosti patří do směsného odpadu. 
Nelze je totiž znovu recyklovat. Ce-
lulózové vlákno, které je v těchto oba-
lech, je totiž na recyklaci příliš krátké.

A víte, že do vytříděného papíru ne-
patří ani účtenky z pokladen na tzv. 
termopapíru? Účtenky patří také do 
směsného odpadu, protože termopa-
pír obsahuje plnidla, která brání jeho 
rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho ne-
lze recyklovat. -tz-

Obyvatelé města Jihlavy nosí od-
pady do sběrných dvorů více než 
kdy v minulosti. Porovnání sta-
tistik roku 2014 a 2015 ukazuje 
nárůst návštěvnosti dvorů v desít-
kách procent, také množství ode-
vzdaného odpadu se významně 
zvýšilo.

„Že se občané naučili nosit patřičné 
odpady na sběrný dvůr je pozitivní vý-
sledek zavedení tzv. motivačního pro-
gramu,“ hodnotí výsledky primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek. 

Jihlavský Program zodpovědné-
ho nakládání s odpady umožňuje 
zapojeným občanům města získat 
slevu na poplatku za odpad. Jed-
nou z možností, jak na slevu dosáh-

nout, je čtyřikrát do roka na některý 
ze sběrných dvorů donést vyjmeno-
vané druhy odpadu jako elektroza-
řízení, kovy včetně tenkostěnného 
hliníku, bioodpad ze zahrad, nebez-
pečný a objemný odpad a také tře-
ba jedlý olej a tuk. Do Programu je 
nutné se nejprve registrovat na ma-
gistrátu, návštěvy ve dvorech se pak 
načítají na Jihlavskou kartu nebo na 
speciální „odpadářskou“ kartu. Ak-
tuální sleva je 70 korun pro všechny 
členy zapojené domácnosti, nyní je 
do programu zapojeno asi 10 tisíc 
obyvatel Jihlavy.

Občané v roce 2015 ve sběrném dvo-
ře v Rantířovské ulici uložili 277,445 
tun odpadu, ve srovnání s předchozím 

rokem jde o 15% nárůst. Ještě větší 
meziroční nárůst eviduje sběrný dvůr 
v Brtnické ulici, a to 59 %, lidé tam do-
pravili 251,19 tun odpadů. Nejvíce se 
ukládá na nejstarší sběrný dvůr v Hav-
líčkově ulici, v roce 2015 to bylo 830 
tun, což je o 7 % více než v předcho-
zím roce. Do tohoto srovnání se neza-
počítávají pneumatiky a elektro.

Sběrné dvory provozuje společnost 
Služby města Jihlavy. Provoz dvorů 
přijde asi na 2,9 milionu ročně, které 
hradí město Jihlava. 

Podrobnosti k motivačnímu progra-
mu, otevírací dobu sběrných dvorů a 
další informace z oblasti odpadů na-
jdete na www.odpadyjihlavy.cz, nebo 
www.smj.cz.  -tz-

Rantířovská Brtnická Havlíčkova
 2014 2015 2014 2015 2014 2015
návštěvnost 8.800 osob 12.752 (+45%) 5.672 osob 9.436 (+66%) nesleduje se  
elektrozařízení 3.825 ks 5.689 ks (+49%) 1.745 ks 5.353 ks (+206%) 10.234 ks 10.853 ks (+6%)
pneumatiky 986 ks 1.149 ks (+17%) 835 ks 1.230 ks (+47%) 3.454 ks 3.351 ks (-3%)
objemný odpad 113,4 t 132,33 t (+17%) 71,79 t 121,6 t (+69%) 532,74 t 545,16 t (+2%)
bioodpady 109,89 t 112,64 t (+3%) 68,56 t 90,34 t (+32%) 114,75 t 142,16 t (+25%)
kovy 6,94 t 15,4 t (+121%) 4,42 t 10,08 t (+128%) 39,58 t 52,84 t (+33%)
papír 4,983 t 6,515 t (+31%) 5,367 t 11,029 t (+105%) 41,78 t 47,67 t (+14%)
plasty 2,741 t 3,238 t (+18%) 2,07 t 4,556 t (+120 %) 11,34 t 13,95 t (+23%)
sklo bílé 0,934 t 0,953 t (+2%) 1,22 t 1,87 t (+53%) 3,84 t 4,18 t (+9%)
sklo barevné 1,494 t 1,973 t (+32%) 1,32 t 4,599 t (+248%) 6,33 t 6,91 t (+9%)
nebezp.odpady - 4,396 t (první rok) 3,12 t 7,114 t (+128%) 22,4 t 17,13 t (-24%)

Jihlaváci vyžívají sběrné dvory 
jak nikdy v minulosti

Radniční motivační program zafungoval

Množství odevzdaného odpadu ve sběrných dvorech

Linka pomoci
Bílý kruh bezpečí uvedl do provozu 

novou bezplatnou nonstop Linku po-
moci obětem kriminality a domácího 
násilí, která má celoevropské harmo-
nizované číslo 116 006. Na tuto linku 
se může obrátit každý, kdo se cítí být 
obětí trestného činu. -lm-

Majitelé nemovitostí v několi-
ka ulicích se už setkali s „papíro-
vým detektivem“. Na své nádobě 
na směsný odpad našli barevnou 
papírovou cedulku s informací, 
zda odkládají do popelnice to, co 
do ní patří. „Počínání hodnotí de-
tektiv, který buď poděkuje za vzorný 
přístup k životnímu prostředí, nebo 
majitele informuje, že jeho popelnice 
obsahuje odpad, který ještě má další 
využití a patří do nádoby na tříděný 
odpad,“ popisuje vzhled cedulek 
Katarína Ruschková, vedoucí od-
boru životního prostředí. 

Aktivita se setkala s velkým zá-
jmem médií. Zástupci několika tele-
vizních štábů a řady dalších redakcí 
byli za jednoho mrazivého rána 
před svítáním svědky toho, že se 
kontrola v popelnicích opravdu ne-
hrabe, ale že jde pouze o nahlédnu-
tí do nádoby. „Ty, kteří vyhazují do 
směsného odpadu, co do něj nepatří, 
informujeme, že by to mohlo být lepší. 
Z kontroly neplyne žádný postih. Jde 
spíše o osvětu, o komunikaci. Věříme, 
že tuto formu veřejnost přijme,“ dopl-
ňuje Katarína Ruschková.

Zdá se, že minimálně po prvním 
týdnu ji veřejnost opravdu přijala. Za-

Detektiv hodnotí třídění odpadu

tímco při první kontrole deseti nádob 
bylo možné umístit pouze jedinou 
pochvalnou cedulku, po týdnu byla 
situace úplně opačná, jen dvě nádoby 
z deseti obsahovaly, co neměly.

Odbor životního prostředí bě-
hem roku 2016 hodlá zkontrolovat 
všechny nádoby na směsný komu-
nální odpad.  -tz-

CEDULKA  na popelnici upozorní majitele na to, že obsah nádoby zkontrolovali 
úředníci magistrátu. Foto: archiv MMJ

Mluvili o stadionu
V polovině ledna se konala beseda k 

připravované rekonstrukci Horácké-
ho zimního stadionu. K diskuzi byly 
dvě varianty, klasická aréna s asi 5.300 
místy k sezení, nebo aréna ve tvaru pís-
mene U pro asi 3.500 sedících s pro-
storem na stání za brankou směrem k 
parku. Fanoušci se přiklonili k varian-
tě klasické arény. Defi nitivní řešení ale 
musí zohledňovat i celou řadu dalších 
požadavků.  -tz-
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Zdravým rozumem nelze spor 
města se SVAKem posuzovat. To 
si myslí primátor města Rudolf 
Chloupek. Řadu dalších věcí nao-
pak lze rozumně zdůvodnit – to se 
týká schodku městského rozpočtu 
nebo také snaze města o aktivitu 
občanů v oblasti třídění odpadů. 

 Lubomír Maštera 

Začněme netradičně – jaký je 
váš názor na současné školství, 
kdy mají být do ZŠ zařazeny děti 
s lehkým mentálním postiže-
ním, které jsou dosud vzdělá-
vány podle přílohy k RVP pro 
lehce mentálně postižené (dříve 
navštěvovaly tzv. zvláštní školy). 
To přináší kromě jiného nároky 
na množství speciálních pedago-
gů a asistentů. Jak toto ovlivňu-
je výuku, není to opatření spíše 
kontraproduktivní? Ptám se vás 
jako dlouholetého pedagoga s bo-
hatou praxí…

Můj názor je shodný se Svazem 
měst a obcí. Tato změna není dosta-
tečně připravená. Je proti ní velký od-
por laické veřejnosti – tedy jak rodičů 
postižených dětí, tak i běžné popula-
ce, je proti ní také Asociace pedago-
gů speciálního školství a zřizovatelé, 
kteří se obávají zvýšených nároků na 
obecní rozpočty bez adekvátní pod-
pory ze státního rozpočtu. 

Myslím si tedy, že by bylo vhod-
nější jít postupnými kroky ke spo-
lečnému vzdělávání. Již dnes je na 
školách hodně dětí vyžadujících 
zvláštní péči – dyslektici, dysgrafi ci, 
děti s poruchou chování, vyžadující 
logopedickou péči atd. 

Odborníků – školních psycholo-
gů či speciálních pedagogů není na 
školách mnoho a nyní přibývají na-
jednou další komplikace. 

To vše něco bude stát a nepomo-
hou krátkodobé fondy z EU. Ty 
jednou skončí a nepůjde vrátit sys-
tém zpátky. Pochybuji, že najednou 
bude národních zdrojů tolik, aby se 
mohlo takto pokračovat.

Proto by asi bylo lepší začít v 
menším rozsahu a připravit se po-
stupnými kroky.

Tento systém nutí rodiče zvažo-
vat, zda mají dát dítě do speciálního 
typu školy nebo základní školy bez 
dostatečných informací (v horším 
případě na základě zkreslených in-
formací), chybí metodika posuzo-
vání takových případů, odborníky 
je nutno vyškolit a připravit, a to 
vyžaduje určitý čas.

Za zmínku stojí i nevyváženost 
systému – základní škola nemá té-
měř žádné pravomoci zjišťovat 
speciální vzdělávací potřeby dětí a 
rozhodovat, jestli může poskytovat 
potřebná podpůrná opatření.

Rok ve funkci primátora je za 
vámi, prosím o krátké bilancování.

Bilancovat mohu z pozice toho, 
jak se plní koaliční smlouva. Připra-
vujeme krátký přehled jejího plně-
ní, ale možno říct, že se vcelku plní 
dobře. 

Cítím jisté rezervy například v 
podpoře podnikatelského prostře-
dí, kterému jsme se zatím příliš ne-
stihli věnovat. Ale podařilo se do-
končit všechny investice, které se 
v minulosti rozeběhly, včetně škol-
ních hřišť, úpravy ulic v okolí centra 
města atd. 

Hodně změn se projevilo ve stavu 
mateřských a základních škol, vzpo-
meňme Český mlýn a Heulos. 

Nyní zaměřujeme pozornost na 
další oblast, a tou jsou městské spo-
lečnosti, ať již příspěvkové organiza-
ce, tak i obchodní společnosti. Pro-
bíhají audity udržitelného rozvoje a 
magistrát se soustřeďuje na kontrol-
ní věci, které by měly vést ke zlepše-
ní udržitelného rozvoje obecně.

Takových rozběhnutých kontrol je 
poměrně dost a hodnotit je po roce, 
kdy proces není u konce, by nebylo 
vhodné.  

Město přijalo schodkový rozpo-
čet. Proč?

Ten schodek je krytý fi nancová-
ním z vlastních zdrojů nebo v mi-
nimální míře z úvěru, takže se nedá 
mluvit o výrazném schodkovém 
rozpočtu. 

Zůstaly nám ještě některé nedodě-
lané akce a rozjíždí se nové pláno-
vací období, takže svým způsobem 
ještě staré akce nejsou úplně fi nanč-
ně vypořádány. Předpokládáme, že 
během roku ještě přijde určitá část 
prostředků.

Tedy po tomto by město nemě-
lo být ve ztrátě. Propočty ukazu-
jí dluhovou službu ve výši cca 4 % 
rozpočtu, což je mezi statutární-
mi městy nejlepší výsledek (druhé 
v pořadí jsou Pardubice s překraču-
jícími dvaceti procenty rozpočtu).

Zaznamenal jsem názor, že měs-
to nyní tak mnoho neinvestuje, 
jako tomu bylo v dřívějších le-
tech?

Ten názor pramení z toho, že hod-
ně investic z minula bylo s podpo-
rou evropských fondů. Nové kolo 
podpor má již dva roky zpoždění a 
teprve nyní se věci rozbíhají.

Druhou věcí je to, že chceme jak-
si ozdravit investiční věci v rámci 
rozpočtu, aby to nebylo stylem - jak 
vyjdeme, tak naplánujeme.

Máte čtyři náměstky. Vím, že 
svoje případné hodnocení jejich 
práce sdělíte jim, ale přesto po-
prosím o obecné zhodnocení je-
jich práce.

Ptám se proto, že veřejnost za-
registrovala snahu opozice o od-
volání z funkce náměstka Vyma-
zala.

Nejprve chci říct, že nejsem jejich 
nadřízený. Tudíž si nemohu dovolit 
hodnotit jejich práci. Pochopitelně 
se o problémech v rámci porad a 
osobních setkání informujeme, ale 
hodnotit může zastupitelstvo, re-
spektive rada města za oblasti, pro 

které byli zvoleni…
Snahu o odvolání pana náměstka 

vnímám jako pokus části opozice za 
jeho rozhodnutí v minulosti, která 
se jim nelíbí. 

Ale opozice dala najevo na jed-
nání zastupitelstva, že v podob-
ných pokusech hodlá pokračo-
vat i v budoucnu. Nemáte obavy, 
že se tím jednání města zpomalí 
nebo bude protahovat?

Stát se to může a osobně se mi 
toto jednání ne zcela líbí. Chápu, že 
hnutí, které mělo největší podíl hla-
sů ve volbách, je zklamáno z toho, 
že se do vedení nedostalo. Oni asi 
tuší, proč se tak stalo. 

Na jedné straně má na takové jed-
nání opozice právo, na druhé straně 
to stabilitě města příliš nenapomá-
há. V jejich volebním programu je 
spousta shod s koaliční smlouvou 
nebo prohlášením rady, a proto 
bych radši uvítal, kdyby jejich sna-
ha směřovala k jejich naplnění.

Opozice většinou podpořila 
městský rozpočet, což vyjadřuje 
důvěru ve vedení města, na druhé 
straně se snaží o změnu jednací-
ho řádu…

Jde o řešení otázky, jakým způso-
bem má zvolený zastupitel hlasovat, 
zda veřejně nebo tajně. Osobně si 
myslím, že zastupitel má hlasovat 
veřejně z toho prostého důvodu, že 
byl zvolen voliči, kteří mají právo 
vědět, jak zastupitel hlasuje. Nic ji-
ného v tom nevidím. 

Osobně nemám žádný problém s 
tajným hlasováním například o per-
sonálních otázkách, ale když hlasuji 
tajně, mohu hlasovat, jak chci. Když 
hlasuji veřejně, tak bych jako zastu-
pitel měl mít odvahu, abych ten 
svůj názor vyjádřil.

V mediích se objevila informace 
o vaší kandidatuře do senátních 
voleb. Budete kandidovat v se-
nátních volbách?

Předpokládám, že asi ano. Ale 
tomu musí předcházet schválení 
kandidátky členskou základnou, a 
to dosud neproběhlo.

Pokud budete zvolen senáto-
rem, jak by se změnil způsob prá-
ce na radnici? Již jste o tom uva-
žoval?

Pochopitelně trochu o tom uva-
žovat musím. Když se rozhlédneme 
kolem, jako starosta a poslanec léta 
působila paní Zvěřinová ze Žďáru 
nad Sázavou, snad „odjakživa“ takto 
„funguje“ pan Kubera v Teplicích, 
takže se zdá, že funkce senátora a 
primátora či starosty je svým způ-
sobem slučitelná. 

Pochopitelně záleží na týmu, kte-
rým je člověk obklopen. V této 
chvíli si myslím, že by to „fungovat“ 
mohlo. Posoudit to ale může člověk 
až v okamžiku, kdy taková situace 
nastane, nebo po nějaké době zku-
šeností.  

 (Pokračování na str. 10)

Primátor Chloupek o školství, 
náměstcích, rozpočtu i odpadech

PRIMÁTOR Jhlavy Rudolf Chloupek.  Foto: Lubomír Maštera
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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-

KVĚTINY, ALE I KRITIKA. Také primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD) 
přivítal 11. ledna v Jihlavě ministryni školství, svoji stranickou kolegyni Kate-
řinu Valachovou. Ta přijela na zdejší ZŠ speciální a Praktickou školu pro žáky 
s mentálním postižením argumentovat za chystanou inkluzi, tedy plošné umis-
ťování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tříd běžných škol. Tento 
princip se však i v Jihlavě setkal s obavami a velkou kritikou, a to jak ze strany 
představitelů kraje, tak rodičů žáků a speciálních pedagogů ZŠ speciální, ško-
ly zřizované městem. Škola zároveň v lednu za účasti představitelů zřizovatele 
oslavila 15. výročí svého vzniku.  Foto: Jiří Varhaník 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Primátor města Rudolf Chloupek se svými ná-
městky před zahájením novoročního ohňostroje podával Jihlavanům svařené víno, 
krátce přivítal návštěvníky Masarykova náměstí, a poté se již diváci mohli kochat 
světelnou show za doprovodu hudby.

DRUHÉ PIANO PRO VEŘEJNOST. V Jihlavě je druhé veřejné místo, kde si 
může kdokoliv zahrát na piano. Slavnostní rozezvučení druhého piána proběh-
lo na adrese Křížova 2 (v rohu náměstí) v průchodu obchodního centra fi rmy 
PSJ. Velkou červenou mašli na nástroji přestřihli primátor Rudolf Chloupek a 
náměstek primátora Milan Kolář. Piano darovala městu učitelka Dr. Hana No-
váková z Jihlavy, kterou k činu inspirovalo uvedení prvního piána v Jihlavě ve 
veřejném prostoru Horáckého divadla. Na nástroj pak jako první zahrál jih-
lavský hudebník a kavárník Přemysl Hrubý. Majitel nemovitosti poskytl prostor 
pro piáno bezplatně.

PRVNÍ LETOŠNÍ DÍTĚ. Prvním letos narozeným občánkem Jihlavy je Antonín 
Vološčuk, který přišel na svět 3. ledna 2016 v 13.22 hodin s mírami 2.675 g a 48 
cm. Prvního Jihlaváčka za radnici přivítal náměstek primátora Vratislav Výbor-
ný. Dítě dostalo pamětní list a malý dárek -  plyšového ježka, který je ve znaku 
města, maminka dostala květinu. Zástupce radnice pak navštívil s dárky i ostatní 
přítomné maminky s dětmi, na závěr návštěvy pozdravil i personál oddělení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Také letos přišli koledníci Tříkrálové sbírky na první 
novoroční poradu vedení města Jihlavy. Poté, kdy přispěli členové vedení města a 
tajemník, se zástupci Charity vypravili i do dalších kanceláří úřadu.

VELVYSLANEC INDONÉSIE V ZOO. Při příležitosti otevření nového tropického 
pavilonu v Zoologické zahradě Jihlava přijal pozvání velvyslanec Indonésie Jeho 
Excelence pan Aulia Aman Rachman. Vzácnou návštěvu přivítala ředitelka zoo 
Ing. Eliška Kubíková. Jihlavu reprezentoval náměstek primátora Ing. Vratislav 
Výborný. Po návštěvě zoologické zahrady pokračovala delegace pana velvyslance 
prohlídkou centra města.
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Za měsíc prosinec zpracova-
la Městská policie Jihlava celkem 
3.058 událostí. Strážníci provedli 
91 kontrol podávání alkoholu mla-
distvým osobám a hraní na výher-
ních hracích automatech, řešili 405 
oznámení občanů nebo jejich žá-
dostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 741 přestupků, z tohoto 
počtu se 70 týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrže-
no deset osob, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátrání. Současně 
bylo policii oznámeno sedm podezře-
ní ze spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 21 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjištěno 
sedm dlouhodobě odstavených vo-
zidel, která strážníci vyhodnotili jako 
vraky. Na psí útulek, jehož provozova-
telem je městská policie, bylo umístě-
no 21 odchycených psů. 

Strážníci zadrželi dívky pocházejí-
cí z Brna. Operační strážník městské 
policie přijal na lince tísňového volání 
anonymní oznámení na dvě dívky po-
hybující se v tričku s krátkým rukávem 
nedaleko městského nádraží. Na místo 
byla vyslána hlídka, která spatřila dív-
ky odpovídající popisu ukryté v křo-
ví v parku Legionářů. Při ověřování 
totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o 
hledané osoby. 

Tento měsíc zjistili strážníci ve 
dvou případech porušení zákona „O 
loteriích a jiných hrách“ spočívající 
v provozování nepovolených výher-
ních přístrojů. 

V prvním případě prováděli strážní-
ci kontrolu v herně na ulici Březinova. 

Kontrola byla zaměřena na splnění 
podmínek věku u přítomných osob. 
Při této kontrole byly v provozovně 
zjištěny dva tzv. kvízové výherní auto-
maty, které byly v provozu. 

V druhém případě strážníci kontro-
lovali hernu v ulici Palackého. Strážníci 
tato zjištění na místě zadokumentovali, 
zjistili svědky a věc předali odbornému 
pracovníkovi magistrátu města. 

Ve spolupráci byla provedena násled-
ná kontrola a byl zjištěn provozova-
tel těchto přístrojů. Věc je dále řešena 
v trestně-právní rovině a provozovate-
lům těchto zařízení hrozí sankce.  

Městská policie řešila na lince tísňo-
vého volání oznámení od psychicky 
rozrušené ženy. Žena se pohádala se 
svým přítelem a ten ji následně vyho-
dil z bytu. 

Dále strážníci zjistili, že žena již v mi-
nulosti vyhrožovala ve dvou případech 
sebevraždou. Po opětovných několika 
telefonátech žena neustále ukončovala 
hovor a nesnažila se spolupracovat. 

Operačnímu strážníkovi se nakonec 
podařilo kontakt udržet a dohodnout, 
aby žena setrvala před vstupem do 
ZOO na ulici Brněnská.  Na místo byla 
vyslána hlídka, která podchlazenou a 
psychicky labilní ženu předala přivola-
né zdravotnické záchranné službě.

Strážníci zabezpečovali na Masary-
kově náměstí veřejný pořádek na ak-
cích v adventním období a prováděli 
zvýšený dohled při slavnostním rozsví-
cení vánočního stromu. 

Městská policie se podílela na zajiště-
ní bezpečnosti v okolí zimního stadio-
nu při zápasu jihlavské Dukly se Slávií 
Praha a Horáckou Slávií Třebíč. V po-
slední den roku městská policie spolu-
pracovala s pořadateli silvestrovského 
běhu.  -tz- 

Ženu z bytu vyhodil přítel

Jak zachovat města dostupná, pro-
sperující a přitom přívětivá pro ži-
vot – s touto otázkou si lámou hla-
vu dopravní odborníci už řadu let. 
Nová značka „město  s dobrou adre-
sou“, která byla pokřtěna na veletr-
hu Regiontour, spojuje téma kvalit-
ního veřejného prostoru s dopravní 
dostupností – mobilitou. 

Ve městech sílí tlak na současná 
dopravní řešení, na stávající infra-
strukturu i veřejný prostor. K tomu 
je třeba připočítat problémy s do-
pravní přetížeností, hlukem a zne-
čištěním. „Problémy spojené s dopra-
vou ve městech pociťuje 79 % Čechů,“ 
říká Jaroslav Vymazal, předseda do-
pravní komise Svazu měst a obcí.

„Pro Svaz měst a obcí je město s dob-
rou adresou každá radnice, která je 
naším členem,“ říká s nadsázkou 

předseda Svazu měst a obcí ČR a sta-
rosta Kyjova František Lukl a dodá-
vá: „Dopravu je třeba řešit komplexně 
v každém městě či obci, a to včetně do-
pravy v klidu, oddychových zón i míst 
pro aktivní trávení volného času.“

Cílem značky je především po-
moci vytvořit sdružení lidí, kteří 
společně chtějí měnit své město 
v oblasti dopravy a mobility. Město 
s dobrou adresou může vzniknout 
tam, kde se podaří navázat komu-
nikaci mezi zástupci města a místní 
komunitou, reprezentovanou ne-
vládními organizacemi či zástupci 
uživatelů.

Prvním konkrétním výstupem 
bude vyhlášení soutěže s názvem 
„Tady žiju“, jejíž výsledky budou 
zveřejněny na přelomu dubna a 
května 2016. -tz-

Jihlava se připojila 
k městům s dobrou adresou

PAMĚTNÍ DESKA ODPŮRCI FAŠISMU. V Jihlavě byla odhalena pamětní des-
ka Antona Urbara, jihlavského Němce, zastupitele města, který byl pro svoje an-
tifašistické postoje od roku 1939 vězněn a v roce 1944 zemřel v koncentračním 
táboře Buchenwald. Desku na domě ve Smetanově ulici 11, kde Anton Urbar žil, 
odhalil primátor města Rudolf Chloupek a iniciátor Pavel Šlechtický.

Anton Urbar patřil k jihlavské německé menšině, která se v třicátých a čtyřicá-
tých letech nepřiklonila k nacismu. V roce 1938 se stal zastupitelem města, ale už 
v září 1939 byl zatčen při rozsáhlé akci zaměřené na utlumení představitelů hnu-
tí národního odporu a antifašistů. 

Vdova Anna Urbarová nebyla po válce odsunuta, obdržela výměr o zachování 
čsl. státního občanství. V Jihlavě strávila zbytek života. Manželé Urbarovi neměli 
děti, není známo, zda v Jihlavě žijí vzdálení příbuzní. Foto: archiv MMJ

Památka bývalému zastupiteli
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#Hledáme obchodníka
pro pobočku Jihlava

www.rksting.cz // personalni@rksting.cz // Tel.: 777 35 35 55

PRÁCE VE STINGU #až 60.000,- Kč do začátku
#výhodný operativní leasing #bonusy 2x ročně

Jmenuji se STING.
Jsem skutecný realitní agent!!!

#Hledáme manažera
pro pobočku Jihlava

www.rksting.cz // personalni@rksting.cz // Tel.: 777 35 35 55

PRÁCE VE STINGU #fixní odměna + % z obratu pobočky
#pravidelné bonusy a benefity #vzdělávání na náklady společnosti

#výhodný operativní leasing na auto
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Od 15. do 29. února 2016 lze po-
dávat žádosti do dotačního progra-
mu (DP) v rámci Projetu Zdravého 
města a místní Agendy 21. 

Již nyní na úřední desce a webu 
Zdravého města lze nalézt Pravidla, 

Výzvu a Žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Jihla-
vy. Výše podpory jednoho projektu 
je max. 20 tis. Kč.

V rámci DP mohou žádat FO či 
PO nekomerčního charakteru. Cí-
lem podpory jsou projekty, které na-
vazují na aktivity Projektu Zdravého 
města tj. osvětové komunitní kampa-
ně (Den Země, Den bez tábáku, Ev-
ropský týden mobility apod.), strate-
gické dokumenty – Zdravotní plán 
města Jihlavy, aktuální Plán zdraví a 
kvality života, který reaguje na pro-
blémy vzešlé z veřejné diskuze - Fóra 
Zdravého města. 

Dotace se bude letos rozdělovat již 
počtvrté. Projekty podpořené v mi-
nulých letech jsou uveřejněny na 
webu Zdravého města.

Více informací – Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka Projektu Zdravé měs-
to a MA21.  -tz-

Zdravé město Jihlava bude 
rozdělovat 300 tisíc korun Jedním z nejdůležitějších dokumen-

tů, které zajišťují efektivní hospoda-
ření a správu města, je územní plán. 
V souladu s tímto dokumentem musí 
být všechny činnosti a záměry v úze-
mí, proto se dotýká prakticky každého 
obyvatele města, vlastníka nemovitosti 
nebo budoucího investora. 

Současně platný územní plán Jihlavy 
z roku 2001 je v dnešní době již překo-
naný. Z velké části je již naplněný, přes-
tože do něj vstoupilo osm souborů 
změn. Z pohledu rozvoje města je tře-
ba zabývat se celkovou koncepcí, což 
znamená na principech trvale udrži-
telného rozvoje hledat nové rozvojové 
plochy a k nim navrhnout odpovídají-
cí veřejnou infrastrukturu.

Nový územní plán by měl být zá-
rukou právní jistoty v území. Měl by 
umožňovat vyvážený a harmonický 
rozvoj města. Stanovená regulace jed-
notlivých funkčních ploch by neměla 
komplikovat stavební činnost investo-
rů, ale zároveň by měla umožnit od-
mítnout stavby s negativním dopadem 
do území. 

Územní plán stanovuje rozvoj území 
pouze v podrobnosti celých funkčních 
ploch, proto pro zajištění kvalitní zá-
stavby především větších rozvojových 
ploch je v územním plánu zakotvena 
podmínka před realizací výstavby zpra-
covat podrobnější územně plánovací 
dokumentaci ve formě územní studie. 

Koncepce rozvoje města je v před-
kládaném dokumentu stanovena v ho-
rizontu 10 - 15 let. Její naplňování, pře-
devším výstavba v jižní rozvojové části, 
je možná pouze za předpokladu vlože-
ní nezbytných podmíněných investic 
do veřejné infrastruktury. 

Na schválení územního plánu by pro-
to mělo navázat naplánování investič-
ních akcí a jejich realizace by měla být 
promítnuta do rozpočtu města. Nový 
územní plán by mohlo schválit zastu-
pitelstvo města již na svém únorovém 
zasedání a byla by tak zakončena zhru-
ba sedmiletá práce na jeho přípravě, 
projednání a úpravách. 

 Ing. Arch. Tomáš Lakomý,
 vedoucí úřadu 
 územního plánování

Jihlava se chystá schválit 
nový územní plán města

Město Jihlava v krátkém čase dokon-
čilo obnovu dalších dvou sportovišť 
u základních škol. Na novou sezónu 
jsou kompletně připravena hřiště u 
ZŠ Jungmanova a ZŠ T. G. Masaryka. 
Před nedávnem podobnou obnovou 
prošla hřiště u škol v Seifertově a Hav-
líčkově ulici. 

ZŠ Jungmannova 
„Původní písčité hřiště jsme nahradili 

multifunkčním hřištěm s umělým povr-
chem včetně oplocení a vznikl nový sektor 
pro skok daleký. Na dvoře školy je nové 
hřiště pro petanque, venkovní učebna 
krytá pergolou a sedm venkovních posi-
lovacích strojů včetně jednoho posilova-
cího stroje určeného speciálně pro tělesně 
hendikepované osoby,“ popsal projekt 
náměstek primátora pro rozvoj města 
Vratislav Výborný.  V areálu školy jsou 
nové chodníky, nové oplocení a krytá 
střídačka, sklad sportovního vybavení 
a další potřebný mobiliář. 

V návaznosti nechala radnice také 
odvlhčit a zateplit celý objekt školy, na 
což se podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 

Regenerace školního hřiště a zatep-
lení objektu probíhaly od června do 
října 2015, odvlhčení objektu bylo 
dokončeno až v měsíci listopadu. Cel-
kové náklady na investiční akci činily 
23,434 mil. Kč, z toho na školní hřiště 
připadá 7,226 mil. Kč, na zateplení ob-

jektu školy 8,221 mil. Kč a na jeho od-
vlhčení 7,987 mil. Kč. Zhotovitelem 
stavby byla fi rma Podzimek a synové 
s. r. o. 

ZŠ T. G. Masaryka
„Původní převážně asfaltová školní 

hřiště byla nahrazena víceúčelovým hřiš-
těm s umělou trávou a basketbalovým 
hřištěm s polyuretanovým povrchem. 
Kolem těchto oplocených hřišť vznikl bě-
žecký ovál s umělým povrchem. V areálu 
nechybí ani nové sektory pro skok daleký 
a vrh koulí, sklad na sportovní vybave-
ní či pítko pro žáky,“ přiblížil proměny 
sportovišť náměstek primátora Vrati-
slav Výborný. 

Hřiště pro školní družinu bylo vyba-
veno novými herními prvky a v areálu 
je nově žákům k dispozici i venkovní 
stolní tenis. Nezbytnou součástí pro-
jektu je rekonstrukce části kanalizace 
v areálu.

Realizace projektu probíhala od čer-
vence do prosince 2015 a celkové ná-
klady činily 13,044 mil. Kč. Zhotovite-
lem stavby byla fi rma mmcité + a. s.

Dotace z ROP Jihovýchod na pro-
jekt „Obnova a technické zhodnoce-
ní školních hřišť v Jihlavě - III. etapa“ 
zahrnující regeneraci sportovišť obou 
základních škol bude činit 15,1 mil. 
Kč. Dotace z OP Životní prostředí na 
zateplení objektu ZŠ Jungmannova 
dosáhla výše 5,8 mil. Kč. -tz-

Další školy mají nová hřiště

NA NOVOU sezonu jsou kompletně připravena hřiště u ZŠ Jungmanova (dole) 
a ZŠ T. G. Masaryka. Foto: archiv MMJ

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2015 vyprodukovali nebo naklá-
dali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních od-
padů, na povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2016 pravdivé a úplné  
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi elektronicky 
v datovém standardu Ministerstva ŽP prostřednictvím Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Postup 
ohlašování je k dispozici na webových stránkách města. 

Bližší informace podá Mgr. Bára Kolmanová (tel.: 567 167 700, e-mail: 
bara.kolmanova@jihlava-city.cz) -tz-

Podnikatelé pozor, termín 
ohlašování odpadů se blíží!

(Dokončení ze str. 4)

Jednou z výhrad opozice k roz-
počtu je investice do letiště Hen-
čov. Jaký je váš názor?

To je otázka pohledu do budouc-
na, která souvisí s rozvojem města. 
Pokud se budu ptát, kolik Jihlavanů 
potřebuje letiště s pevnou rozleto-
vou dráhou, tak asi opravdu se jeví 
stavba plochy nepotřebnou.

Na druhé straně je pravda, že v 
Jihlavě máme podniky, které se za-
bývají letectvím. Dovedu si před-
stavit potřebu testů a tedy i pevné 
startovací plochy. Jde o podniky, 
které zaměstnávají poměrně hodně 
lidí, a nebylo by přínosem, aby do-
spěly k závěru, že v Jihlavě podnikat 
nebudou.

Vývoj jde dopředu a letecká do-
prava také. Požadavky například na 
využití letadel pro obchodní cesty 
investorů budou narůstat. Pokud 
má zůstat Jihlava krajským městem, 
bude muset na tyto trendy budouc-
nosti brát zřetel. 

Stává se tradicí, že se ptám na 
vývoj v komplikovaných vztazích 
města a SVAKu. Změnilo se něco 
od července, kdy jsme zveřejnili 
náš poslední rozhovor?

Bohužel jsme tam, kde jsme byli. I 
přes úsilí, které v tomto směru vyví-
jíme.

Město ve sporu se SVAKem vyu-
žívá – jak se dnes říká – služeb re-
nomované advokátní kanceláře. 
Podobně jedná i SVAK. I tak se ale 
věci nehýbou.

Jde ale o složitou kauzu a netroufám 
si posuzovat, jestli se dalo udělat víc. 
Některé věci nelze běžným lidským 
rozumem pojmout. Ale spokojenost s 
dosaženým stavem samozřejmě není.

Jako protipól této patové situace 
je snaha města působit na občany 
v oblasti odpadového hospodaře-
ní. Zde jsou výsledky asi mnohem 
průkaznější?

Za poslední rok, dva jsme se dostali 
z nějakých 29 procent na 36 procent 
vytříděného komunálního odpadu, 
a to je v rámci republiky velmi pěkné 
číslo. K tomu navíc nesměřovalo zvý-
šení poplatku, ale ukazuje se, že zave-
dený motivační program je úspěšný. 

Ve městě se zavádí celoplošný sběr 
bioodpadů, i od toho si hodně slibu-
jeme.

Skládka v Henčově má své limity. 
Produkce škodlivých plynů je alarmu-
jící po celém světě. Od roku 2024 se 
pravděpodobně nebudou smět uklá-
dat neupravené směsné odpady. Jsme 
na 36 procentech, požadováno bude 
50 procent vytřídění, věřím, že toho 
dosáhneme. Uvědomění občanů po-
vede ke snížení nákladů na likvidaci, a 
v důsledku ke snížení poplatků.

Primátor Chloupek o...



 STRANA 11 Inzerce NJR - ÚNOR 2016

J02-MOPdAkce platí od 1. 2. 2016.

Brýlové čočky pro pohodové řízení
Jak mohou brýlové čočky ZEISS učinit jízdu méně stresující a více bezpečněj-

ší.
Řízení – mnozí ho prostě zbožňují, ovšem pro většinu z nás je to nutnost, kte-

rá nám dává vysoký stupeň nezávislosti. Nicméně studie ukázaly, že mnozí se při 
řízení cítí nejistě, napjatě a vystresovaně – zvláště za zhoršené viditelnosti: v deš-
ti, mlze či při zhoršených světelných podmínkách, ale i za svítání či stmívání. Při 
řízení je dobrá viditelnost pro bezpečnost a prevenci nehod naprosto zásadní. 
Je-li zhoršená, jsme dříve unaveni a reagujeme pomaleji. Co však řidiči k zajiš-
tění dobrého vidění skutečně potřebují? Jaké požadavky mají brýle pro řidiče 
v dnešní době splňovat? Společnost ZEISS se tomuto tématu věnovala velmi 
detailně. Zrodila se brýlová čočka DriveSafe. Jedná o plnohodnotnou brýlovou 
čočku pro každodenní celodenní použití. Nejde tedy pouze o specializovanou 
čočku do auta. 

 Zeiss proto přichází s řešením těchto situací pomocí Luminance Design® 
Technologie, která pracuje  s šířkou našich zornic a výrazně zlepšuje vidění a 
odhad vzdálenosti v popsaných situacích. 

 
Další nepří-

jemností se 
kterou se běž-
ně na silnicích 
setkáváme je 
oslnění pro-
tijedoucími 
auty. Dnes již 
mají moder-
ní auta svět-
la xenono-
vá či s LED 
technologií. 
V každém 

případě není nic příjemného pokud Vás takové auto, jedoucí proti Vám oslní. 
Tyto nové refl ektory vyzařují relativně hodně modrého světla na které je lidské 
oko citlivé zejména v noci a za zhoršených světelných podmínek. Nová brýlo-
vá čočka DriveSafe řeší tyto situace pomocí nové povrchové úpravy DuraVisi-
on® DriveSafe, 
která absor-
buje až 64%  
nepříjemného 
oslnění.  Byla 
vyvinuta spe-
ciálně pro ten-
to produkt. 

 Poslední 
situací, kte-
rou nová čoč-
ka zlepšuje, 
je dynamické 
střídání pohle-
dových vzdále-
ností u progresivních (multifokálních) čoček. Bylo zjištěno, že při řízení se 97 % 
času díváme do dálky na vozovku, 2 % času na přístrojovou desku a 1 % času do 
zpětných zrcátek. Většinu času tak sledujeme co se děje před námi, ale v průbě-
hu řízení musíme dynamicky měnit vzdálenosti a kontrolovat přístrojovou des-
ku a situaci za námi a kolem nás. To vyžaduje pružnou akomodaci (zaostřování), 
která se ve věku v rozmezí 35-40 let zhoršuje. Brýlová čočka DriveSafe poskytu-
je plynulé zaostřování na střední i dalekou vzdálenost pomocí optimalizace zón 
respektive jejich rozšířením. Výsledkem je brýlová čočka, která zaručuje příjem-
né střídání všech pohledových vzdáleností s minimálním horizontálním pohy-

bem hlavy. Tato 
čočka však také 
splňuje všechny 
požadavky pro 
běžnou celoden-
ní čočku. 

Carl ZEISS je 
progresivní fi rma, 
která vždy rea-
guje na aktuální 
požadavky svých 
zákazníků. Proto 
pečlivě sleduje 
všechny situa-
ce do kterých 
se dnes člověk 
dostává a snaží 

se poskytnout adekvátní řešení v podobě nové technologie, kterou použije pro 
své brýlové čočky. Čočka DriveSafe doplňuje široké portfolio značky a nabízí 
kvalitní a příjemné vidění pro každodenní používání. Brýlovou čočku DriveSafe 
najdete v nabídce Oční optiky Žilka v Jihlavě a Praze.

Masarykovo nám. 29, 586 01 Jihlava, ww.optik-zilka.cz
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Ke konci loňského roku si mohla Jih-
lava připočítat nasvětlení dalších pře-
chodů pro chodce přes frekventované 
komunikace. Jednalo se celkem osm 
upravených přechodů, tři v ulici Vrch-
lického, po jednom v ulicích Znojem-
ská, Brtnická, Romana Havelky, Jana 
Masaryka a Nad Plovárnou. Jihlava in-
vestuje do vyšší bezpečnosti přechodů 
průběžně asi milion korun ročně, nyní 
čtyři desítky upravených přechodů.

„Cílem tohoto projektu bylo především 
zvýšení bezpečnosti chodců na přecho-
dech na nejrizikovějších komunikacích 
v Jihlavě. Stav přechodů neodpovídal 
podmínkám bezpečnosti provozu na po-
zemních komunikacích a existovalo zde 
reálné nebezpečí ohrožení zdraví účastní-
ků silničního provozu,“ uvedl náměstek 
pro rozvoj města Vratislav Výborný. 

Nově vybudované osvětlení pře-
chodů tvoří stožáry s výložníky 
s oboustrannými refl exními bezpeč-
nostními polepy, asymetrické svíti-
dlo s možností naklápění a příslušné 
dopravní značky. 

Stavební práce na projektu probí-
haly od října do listopadu 2015. Zho-
tovitelem stavby byla fi rma RA ISA, 
spol. s r. o., celkové náklady činily asi 
1,3 milionu korun.

Dva z osmi řešených přechodů byly 
fi nančně podpořeny z Fondu Vysoči-
ny v rámci projektu „Bezpečná silnice 
2015 – Osvětlení přechodů pro chod-
ce v Jihlavě“. Celková výše poskytnuté 
dotace z grantového programu Fondu 
Vysočiny Bezpečná silnice 2015 činí 
více než 90 tisíc korun. -tz-

JIHLAVA postupně navyšuje bezpečnost chodců budováním nasvětlených přechodů, které snižují možnost srážky s vozi-
dlem. Foto: archiv MMJ

Další bezpečnější přechody pro chodce

Komise pro sport se novou kon-
cepcí zabývala celý minulý rok na 
několika svých schůzích a užších 
schůzkách pracovní skupiny.

Pro lepší přehled o sportovním 
prostředí v Jihlavě zpracovala Ko-
mise pro sport, tělovýchovu a vol-
ný čas Rady města Jihlavy analýzu, 
jež vycházela z dotazníků rozesla-
ných všem sportovním subjektům 
i provozovatelům sportovních za-
řízení v Jihlavě. Dotazníky byly ro-
zeslány v květnu 2015 celkem 46 
sportovním subjektům. Vyplněné 
je vrátilo 26 subjektů. Dotazníky 
zahrnuly 85 – 90 % registrovaných 
sportovců v Jihlavě, tj. cca 7.000 
sportovců. 

Analýza se zabývala zmapováním 
potřebných finančních prostředků 
pro zajištění sportování mládeže a 
dospělých, ale i množstvím a kvali-
tou sportovních zařízení v Jihlavě. 
Z dotazníkového šetření vyplynu-
lo, že největším problémem je ab-
sence kvalitní haly pro kolektivní 
míčové sporty. Také chybí zimní 
sportoviště pro atlety a řada sou-
časných sportovišť potřebuje cel-
kovou rekonstrukci (HZS, Spor-
tovní hala SK).

Další důležitou věcí, kterou ana-
lýza ukázala, je nedostatek cviči-
telů a trenérů. Stále méně lidí je 
ochotno sportovní výchově obě-
tovat svůj čas dobrovolně a bez 
odpovídající finanční podpory. I 

z tohoto důvodu jsou v některých 
subjektech odmítáni zájemci o 
sport.

Pracovní skupina provedla něko-
lik úprav jednotlivých článků kon-
cepce. Dotace by se měly posky-
tovat na všechny členy jihlavských 
spolků (doposud se poskytovaly 
pouze na členy s bydlištěm v Jihla-
vě) a byly přehodnoceny koeficien-
ty v tabulce při zařazení sportů do 
tří kategorií na základě významu a 
úrovně jednotlivých sportů v Jihla-
vě s přihlédnutím k nákladovosti v 
jihlavských podmínkách jednotli-
vých sportů a volnočasových akti-
vit a jejich rozšíření ve městě.

Koncepce také upřednostňuje za-
bezpečení každoročních velkých 
akcí v Jihlavě s mezinárodní účas-
tí a tradicí, akce se záštitou města 
Jihlavy a akce nejvyššího sportov-
ního významu jako Jihlavský půl-
maraton, AXIS Cup, MTB 24 ho-
din, Jihlavský triatlon, Velká cena 
Jihlavy zápasníků, Pohár Vysočiny 
v akrobatickém rokenrolu.

Do úpravy koncepce byla nově 
zahrnuta podpora servisního cent-
ra sportu v Jihlavě, které významně 
pomáhá neziskovým sportovním 
organizacím v Jihlavě s legislativou 
a účetnictvím.

 Mgr. Jana Nováková Hotařová,
 Rada města Jihlavy

Sportovní komise zpracovala 
novou koncepci sportu 

Služby města Jihlavy svezly v roce 
2015 rekordní množství tříděného 
odpadu. Proti roku 2014 vzrostlo 
celkové množství svezeného vytří-
děného odpadu o 646 tun, což re-
prezentuje růst o 16 %.

Výrazně vzrostlo množství svezené-
ho papíru, konkrétně o 8 %.

„Plastů nám meziročně přibylo 112 
tun, což je narůst o13 % a opět jsme 
dosáhli historicky nejvyšší hodnoty sve-
zených plastových obalů. Nepochybně 
se v tom odráží větší ochota občanů a 
podnikatelských subjektů třídit. Dalším 
důvodem, je také získávání nových zá-
kazníků z řad obcí i podnikatelů,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Těchto 112 tun odpovídá zhruba 
48 plným svozovým vozidlům nebo 
4.800 kusů kontejnerů o obsahu 1100 
litrů, plných plastů.

„V oblasti bílého skla jsme opět překo-
nali rekord, množství bílého skla opět 

přeskočilo sklo směsné. V celkovém souč-
tu jsme svezli 925 tun skla barevného a 
bílého, což je o 78 tun více (9 %).

V roce 2015 jsme také realizovali ve 
větší míře svozy bioodpadů v rámci svo-
zové oblasti, takže na kompostárnu jsme 
uložili celkem 1400 tun bioodpadů, což 
je růst proti roku 2014 o 346 tun (33 %).

Z provozního hlediska je to tak, že pa-
pír svážíme jedním vozidlem čtyři dny v 
týdnu. Barevné a čiré sklo sváží osádka 
„papírového“ auta jeden den v týdnu, 
plasty svážíme jedním vozidlem pět dní 
v týdnu a bioodpady sváží osádka „ko-
munálního“ vozidla dva dny v týdnu,“ 
doplnil Málek.

Rok 2016 by měl být ještě úspěšněj-
ší, protože bude zavedený plošný svoz 
bioodpadů z města Jihlavy. Vzhledem 
k množství papíru se může stát, že 
papír bude nutné sváže už pět dnů v 
týdnu. To se ale ukáže až v druhé po-
lovině roku.  -lm- 

Dosáhli jsme rekordního 
množství separovaného odpadu
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J02-DKOd

E K O S +420 777 925 408
www.ekosbrtnice .cz

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Rozvoz písku, šterku, uhlí, práce s hydraulickým ramenem, pronájem kontejneru, likvidace suti 
a odpadu, převoz stavebních strojů, dovoz stavebních materiálů ze stavebnin (nosnost 6 tun)



V úterý 19. ledna 2016 bude 
v Domě Gustava Mahlera verni-
sáží zahájena výstava tvorby Václa-
va Rožánka pod názvem Obrazy a 
monotypy. 

Kurátorsky výstavu zaštítí výtvar-
ník David Bartoň, který předsta-
ví dva důležité vrcholy umělcovy 
tvorby. Za to nejlepší, co Václav 
Rožánek vytvořil, bývají považová-
ny jeho velké monotypy z 2. polo-
viny 70. let 20. století na jedné 
straně a na druhé pak obrazy malo-
vané technikou prolínání černého 
asfaltového laku a bílého latexu. 
Tyto obrazy připomenou techni-
ku strukturální malby - informelu z 
60. let 20. století, ale Rožánka více 
ovlivnily průmyslové struktury, 
které viděl celý život kolem sebe 
ve strojírenské továrně. 

Obrazy instalované v Domě Gus-
tava Mahlera budou přibližně z let 
1970 – 1994. Tematicky je výsta-
va zaměřena hlavně na Rožánkovy 
imaginární portréty, které nazý-
val Hlavy, v menší míře doplněné 
Akty a Zátišími. Výstava vzhledem 
k rozsahu i rozmanitosti Rožánko-
va díla a velikosti galerie nemůže 
být retrospektivou. Přesto ukáže 
z autorova díla to nejlepší a nej-
podstatnější.

Václav Rožánek (5. 9. 1913 – 8. 
5. 1994) pocházel z Písku a celý 
život zůstal věrný profesi strojního 
zámečníka. Přesto své dílo konzul-
toval s autory a pedagogy jako Emil 
Filla nebo Oldřich Smutný, který 
ho považoval za svého nejnadaněj-
šího žáka. Přestože mu politická 
situace neumožnila příliš vysta-
vovat, jde o velmi pilného malíře, 
který byl typický pro použití neob-
vyklých materiálů, jako latex, asfal-
tový lak či tiskařské barvy. Jeho 
díla jsou ve sbírkách Prácheňské-
ho muzea v Písku, Alšově galerii i 
Národní galerii v Praze.

Na výstavě bude promítán i stu-
dentský dokument režiséra Jana 
Bradáče pod názvem „Hámoty 
Václava Rožánka“. Prostřednic-
tvím vzpomínek Rožánkových 
přátel i souputníků přiblíží film 
návštěvníkům malířovu osobnost 
a ukáže praktické užití autorových 
speciálních výtvarných technik 
(využití asfaltu či emailu).  

Ve středu 17. února od 17. 
hodin proběhne komentova-
ná prohlídka v podání kurátora 
Davida Bartoně. 

Výstava se koná od 20. 1. do 5. 3. 
2016, je možné ji navštívit od út – 
so od 10:00 do 12:00 a od 13:00 
do 18:00. Více informací na www.
mahler.cz a www.facebook.com/
mahler.jihlava.

 Jakub Koumar

V říjnu 2015 nahradila v jihlavském 
zastupitelstvu zemřelého zastupite-
le Ladislava Zadražila (KSČM) Ing.  
Alena Daňková (KSČM).

Požádali jsme ji o krátké představe-
ní se.

Členkou zastupitelstva jsem od říj-
na 2015 a je to pro mě zcela nová 
zkušenost. Nastoupila jsem za 
zemřelého dlouholetého zastupite-
le  pana Ing. Ladislava Zadražila, 
moudrého člověka s rozsáhlými zna-
lostmi a výjimečným rozhledem, 
jehož odchod je pro nás a pro naše 
město nenahraditelnou ztrátou. 

Je mi 56 let. Vystudovala jsem 
potravinářskou fakultu Vysoké ško-
ly chemicko technologické a celý 
život pracuji v Jihlavské průmyslové 
pekárně, nyní na pozici pekařského 
technologa.

Jsem členkou Strany demokratické-
ho socialismu, která je součástí Stra-
ny evropské levice,  a v zastupitelstvu 
města jsem členkou zastupitelského 
klubu KSČM. 

Doposud jsem se zúčastnila tří jed-
nání zastupitelstva města Jihlavy,  
byla jsem jmenována členkou školské 
rady Základní školy Otokara Bře-
ziny a zapojila jsem se do činnosti 
Dámského zastupitelského klubu. 

Jako jihlavský patriot vítám mož-
nost podílet se na chodu mého rodné-
ho města. Velkým přínosem pro mou 

práci v zastupitelstvu  je porovnávání 
různých přístupů k řešení  úkolů jak 
jednotlivými zastupiteli, tak zastu-
pitelskými kluby. Musím poděko-
vat  ostatním členům zastupitelského 
klubu KSČM za pomoc a rady, které 
jako začínající zastupitel potřebuji a 
jsem za ně vděčná.

Zajímám se zejména o ekologii a 
sociální problematiku.

V ekologické oblasti  vystupuje 
otázka řešení komunálního odpadu. 
Zastávám názor, že primární je pre-
vence vzniku odpadu,  zejména osvě-
tová činnost v celém spektru obyva-
telstva. S tímto souvisí nutnost stále 
zdokonalovaného třídění  odpadu 
s návazností na další zpracování a 
ekologickou likvidaci nevyužitelného 
zbytku. 

Dále mi leží na srdci řešení otázky 
zeleně ve městě. Přeji si a budu pro-
sazovat, aby město Jihlava bylo pří-
jemné místo k životu se spokojenými 
obyvateli  ve zdravém životním pro-
středí.

V sociální oblasti vidím mezery 
v systému péče o naše nevyléčitel-
ně nemocné a umírající spoluobča-
ny. Hlavně v pomoci rodinám, které 
chtějí o své blízké pečovat až do kon-
ce, a často je to nad jejich síly. Chci se 
zasazovat o zřízení  stálého Hospicu.

V oblasti školství nesouhlasím 
s rušením speciálních a praktických 
škol, k čemuž by mohlo dojít, pokud 
bude schválena nová školská vyhláš-
ka o přednostním začleňování han-
dicapovaných dětí do běžných škol. 
Zvláště pro děti s těžším mentálním 
postižením to bude velmi těžké a 
stresující, a nejen pro ně.

Vážení  spoluobčané, v roce 2016 
vám přeji mnoho zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a životního optimismu.

 Ing. Alena Daňková
 Zastupitelka města za KSČM  

Představujeme zastupitelku
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Vodní ráj Jihlava předal počátkem 
roku ceny vítězům vánoční soutěže 
„Vánoce s mývalem“. Soutěžící během  
prosince přinesli do areálu aquaparku 
přes padesát vlastnoručně vyrobe-
ných mývalů. Každý autor byl za mas-
kota Vodního ráje obdarován dárkem 
a výhodným vstupným do bazénu.

Mezi soutěžícími byly převážně děti, 
přičemž nejmladšímu tvůrci byly dva 
roky. Vítězkou se stala 15letá Eliška 
Kloudová z Jam na Ždársku s papí-
rovou soškou medvídka mývala. Na 
druhém místě se umístili sourozenci 
Vojtěch (9) a Karolína (12) Suchano-
vi z Jihlavy, kteří maskota ušili. Třetí 
příčka patřila tříletému Jakubovi Pav-
líčkovi z Pozďátek na Třebíčsku, který 
mývala namaloval.

Zvláštní cenu dostali žáci ZŠ Jung-
mannova v Jihlavě, kteří přinesli 
výtvory za jednotlivé třídy. 

„Potěšilo nás, že se do soutěže zapo-
jili příznivci z celé Vysočiny, nejen z 
Jihlavy. Výherce jsme za jejich šikov-
nost odměnili volnými vstupy pro celou 
rodinu do našeho aquaparku,“ uvedl 
Miroslav Veselý, vedoucí Vodního 
ráje v Jihlavě.  -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují Vodní ráj a bazén E. Rošic-
kého v Jihlavě, vyhodnotily statistiku 
návštěvnosti těchto zařízení za uply-
nulý rok 2015. 

Vodní ráj je rozdělený na dvě části. 
Krytá část má kapacitu 250 a ven-
kovní 2.500 osob. V minulém roce 
krytou část navštívilo 121.153 lidí.  
V letním provozu  navštívilo venkov-
ní část 56.893 osob. Celkem prošlo 
oběma částmi Vodního ráje 178.046 
osob. Vodní ráj je otevřený od roku 
2001 a již ho navštívilo celkem 
2.832.974 osob. Z toho do kryté čás-
ti přišlo už za tuto dobu 2.000.462 
osob a do venkovní části 832.512 
osob.

„Dle statistických údajů SMJ 
můžeme konstatovat, že návštěvnost 
ve venkovní části Vodního ráje za rok 
2015 byla díky teplému  létu jedna z 
vyšších za poslední roky,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Bazén Evžena  Rošického celkově 
v loňském roce navštívilo 110.631 
osob. Z celkového počtu činila veřej-
nost 30.104 osob. Dalších 80.527 li-
dí bylo z plaveckých škol, základních 
škol, středních škol, různých fi rem a 
dalších organizací, které si pronajaly 
bazénovou halu. Součástí bazénu je 
i sauna, kterou v minulém roce nav-
štívilo 14.024 osob z řad veřejnosti.
 -lm-

Statistika 
návštěvnosti 

na VR a bazénu

Vyhodnocení „Vánoc s mývalem“

VÍTĚZCE soutěže Vánoce s mývalem Elišce Kloudové poblahopřál vedoucí Vod-
ního ráje Miroslav Veselý. Foto: Lubomír Maštera

Monotypy Václava Rožánka

Alena
Daňková
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Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182, 
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j02-oučD

Počátky historie jihlavského školství
Lze  předpokládat,  že  v Jihlavě exis-

tovala  městská  škola  již v době  brzy  
po  založení  města,  ke kterému  s nej-
větší  pravděpodobností  došlo  krátce  
po  objevu bohatých  ložisek  stříbr-
ných  rud,  nejpravděpodobněji  již  v 
letech 1240-1243.

Existence a působení jihlavské měst-
ské kanceláře předpokládané nejpoz-
ději kolem poloviny 13. století dovo-
luje už v této době brzy po založení 
města  uvažovat  o  počátcích jihlavské  
městské  školy,  ač  ji zde  máme  dolo-
ženu  až  později,  na  počátku poslední  
čtvrtiny 13. věku.  Napovídalo  by  to-
mu  obvyklé  spojení  úřadu  městské-
ho písaře čili notáře s funkcí rektora 
školy, jak to máme právě v Jihlavě do-
loženo  později  v posledních  desetile-
tích  13. století.  

Tyto  školy poskytující  v tzv.  triviu  
základní  vzdělání  představovaly  pak  
pro nadané  žáky  základní  průpravu  
ke  studiu  na  středověkých universi-
tách  zakládaných  na  sever  od  Alp  a  
východně  od Rýna  od konce  1. polo-
viny  14. století.

Nejpozději  však můžeme  s existencí  
jihlavské  městské  školy  počítat v se-
dmdesátých letech 13. století a sama 
výuka probíhala zpočátku na  faře  u  
Sv.  Jakuba  Většího.  

Chodili  sem  chlapci,  ale  ani  pro  ty 
nebyla  docházka  dlouho  povinná  a  
výchova  záležela  především  na rodi-

ně.  Správce  školy  či  rektor  a  měst-
ský  notář  Heřman  je  snad  doložen  
již  zhruba  k rozmezí  let  1277–1284.  
Pramenem,  z něhož údaj pochází, je 

tzv. Codex Ottobonianus, vzniklý ve 
Vídni někdy na konci  13.  či  na  počát-
ku  14. věku,  a  jako  u  dalších  dokla-
dů  tohoto druhu,  obsahujících  for-

mulářové  kusy,  není  jejich  historická 
vypovídací hodnota zcela jistá a spo-
lehlivá. 

 Z podkladů VŠPJ připravil -lm-
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Jsme zvyklí na určité dělení pro-
storu v bytě – tu kuchyně, vedle 
obývák, pak ložnice… Zkusme 
však myslet jinak.

Sever
Je spojený s životní cestou a karié-

rou, ale také s určitým životním tem-
pem a schopností překonávat pře-
kážky. Zároveň symbolizuje začátek, 
otevírá cestu.

Položte si otázku: je vaše práce 
tím, co si opravdu přejete dělat, na-
plňuje vás? Pak se podívejte na se-
verní stranu vašeho příbytku. Půso-
bí chaoticky, nebo upraveně? Možná 
to odpovídá hodnocení vašeho pro-
fesního života… 

A jak tuto životní oblast vylepšit? 
Dbejte na nerušené plynutí ener-
gie - neměla by být brzděna, ale ani 
příliš rychlá, aby prostorem jen tak 

neproletěla. K optimálnímu vyladě-
ní poslouží alespoň optické zvlně-
ní prostoru pomocí uváženého roz-
místění nábytku nebo rostlin. Pro 
vytvoření harmonie na severní stra-
ně je vhodné využít energii vody – 
modrou barvu pro malbu nebo pro 
doplňky, může zde být zastoupena i 
barva černá. 

Jihozápad
Tento sektor spojujeme s part-

nerstvím, náleží sem však i vztahy 
k ostatním lidem, ať doma nebo na 
pracovišti, a také celkový vztah ke 
svému okolí. Na vytvoření harmo-
nie se tu podílí energie země, která 
určuje i stabilitu, vnímavost, upřím-
nost a schopnost přizpůsobení.

Otázka pro tuto oblast se nabízí 
sama: je v rovnováze to, co v životě 
dávám a dostávám? Pokud odpoví-

te záporně, naznačuje to disharmo-
nii a bude třeba se této oblasti více 
věnovat. Nemusí jít hned o špatné 
vztahy v rodině, problém může být 
například v neschopnosti přijímat 
pomoc, sebe sama či životní změny. 

Opět se pozorně podívejte na svůj 
jihozápadní sektor – co z něj vyza-
řuje, jak na vás působí, jaké jste zde 
použili barvy, dekorace a obrazy. 
Mnohé také napoví stav rostlin v 
domácnosti váš vztah k nim. Pro vy-
tvoření harmonie v tomto prostoru 
užijte energii země – z barev ji při-
náší žlutá, všechny odstíny hnědé, 
tmavě oranžová, bordó. 

Východ
Východní sektor se pojí s minulos-

tí a předky. Tato zóna navazuje na 
to, co bylo, propojuje minulost, pří-
tomnost a budoucnost, využívá tra-

Bydlení podle světových stran
dice. Je to místo, kde můžeme vyjá-
dřit vděčnost a příslušnost ke své 
rodině, předkům a tradicím. Protože 
harmonii zde vytváří energie dřeva, 
je tento sektor zároveň spojen s vi-
talitou a pohybem. -lm-
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STROJNÍ OMÍTKY
MODERNÍ A RYCHLÁ TECHNOLOGIE 

PRO VAŠI STAVBU

e

r

+420 777 941 000
+420 777 588 773

www.omitkystrojne.cz

STAVÍME, OPRAVUJEME,
REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME 

A OPRAVUJEME FASÁDY,
 MONTUJEME, VYRÁBÍME Z KOVU, 

OBRÁBÍME, PROJEKTUJEME

tel.: +420 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S
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Prvoligoví hokejisté jihlavské 
Dukly sehráli v prvním měsíci roku 
2016 (do uzávěrky vydání Novin 
Jihlavské radnice – 26. ledna) cel-
kem osm zápasů. V nich dokázali 
svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana vyhrát pouze třikrát 
v základní hrací době, jednou pro-
hráli po samostatných nájezdech a 
čtyřikrát odešli z ledu poraženi v zá-
kladním hracím čase. 

Ze čtyřiadvaceti možných bodů 
získali jen deset, což znamenalo 
propad na třetí místo tabulky, které 
vévodí tým Rytíři Kladno. Hned 4. 
ledna hrála Dukla na ledě posled-
ního celku tabulky v Mostě. Hosté 
v zápase dvakrát vedli, domácí stači-
li vždy vyrovnat. V pětiminutovém 
prodloužení se nerozhodlo, takže 
ke slovu přišly samostatné nájezdy. 
V nich byli úspěšnější Severočeši a 
Dukla tak za zápasu vytěžila pouhý 
bod. Most na domácím ledě zvítězil 
3:2 SN.

Jen o dva dny později zajížděla 
Dukla na horký jihočeský led, kde 
jim byl soupeřem další kandidát na 
postup do baráže o Extraligu – Čes-
ké Budějovice. Vyprodaná Budvar 
aréna viděla solidní ligový hokej. 
Domácí se ujali v první třetině vede-
ní, ale hosté ve druhé části vyrovnali.

Vše se rozhodlo ve třetí části. Po 
dvou chybách jihlavské obrany na 
začátku třetiny odskočili domácí 
na dvoubrankové vedení, Dukla 
stačila deset minut před koncem 
snížit, ale vyrovnat se již hokejis-
tům s ježkem na dresech nepodaři-
lo a prohráli 3:2.

Další porážku v řadě utrpěli jih-
lavští hokejisté na domácím ledě 9. 
ledna, když byl nad jejich síly tým 
Havířova. Dvě třetiny se hrál vyrov-
naný hokej a na světelné tabuli svítil 
po čtyřiceti minutách stav 2:2. Sedm 
minut před koncem dotlačili hos-
té puk do sítě a šli do vedení. Mar-
ná byla snaha Dukly o vyrovnání a 
v poslední minutě trefi l Havířov při 
power play Dukla prázdnou klec a 
rozhodl o své výhře 4:2.

Napravit si reputaci mohli jihlavští 
hokejisté hned v dalším domácím 
utkání proti Litoměřicím. Jenže na 
ledě se jim proti celku ze spodních 
pater tabulky vůbec nedařilo. V 15. 
minutě šli hosté do vedení, a to udr-
želi až do závěrečné sirény. Dukla 
poprvé v sezóně nevstřelila ani gól a 
prohrála nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Šňůru proher protrhla Dukla až 
v dalším utkání. Na severu Čech jí 
byl soupeřem celek Ústí nad La-
bem. Hosté sice prohrávali 1:0, ale 
poté vstřelili tři góly v řadě a dostali 
se do trháku. Domácí stačili snížit, 
nato odpověděli hosté další brankou. 
Jenže Ústí o několik vteřin později 
zase snížilo a bylo zaděláno na dra-
ma. Dukla však vedení poslední dvě 
minuty udržela a po dlouhé době 
brala tři body za výhru 4:3.

Následovalo domácí utkán proti 
Šumperku a Dukla v něm nepone-
chala nic náhodě. Postupně se do-
stala do tříbrankového vedení, hosté 
sice snížili, ale další dvě rychlé bran-
ky domácích znamenaly jasnou vý-
hru 5:1.

Třetí výhru v řadě uhrála Dukla 23. 

V lednu se Dukle herně příliš nedařilo

Z PRVNÍ výhry na domácím ledě se v novém roce těšili jihlavští hokejisté až 20. 
ledna, kdy porazili tým Šumperka 5:1.  Foto: Vladimír Šťastný

ledna na ledě nováčka soutěže v Pře-
rově. Hrálo se vyrovnané utkání, po 
bezbrankové první části se hosté 
rozstříleli ve druhé periodě, kterou 
vyhráli 3:1. Domácí ve třetí části 
zdramatizovali zápas snížením, ale 
po brankové pojistce v podobě trefy 
do prázdné branky Přerova při do-
mácím power play odjížděla Dukla 
na Vysočinu s výhrou 4:2.

Zatím poslední lednové utkání se-
hrála Dukla na domácím ledě 25. 
ledna. Jednalo se o souboj prvního 
Kladna a druhé Dukly. Domácí šli 
v přesilovce do vedení, ale hosté ješ-
tě v oslabení vyrovnali a ve druhé 

třetině šli do vedení. 
Dukla poté taktéž v přesilovce 

srovnala stav, jenže dvě přesilovky 
ve druhé polovině prostřední třeti-
ny byly pro domácí smrtící. Domácí 
dvakrát inkasovali a toto manko se 
jim ve třetí části již nepodařilo srov-
nat. Dukla prohrála  4:2.  -vš-

Další zápasy Dukly na domácím ledě

30. 1. Jihlava – Prostějov 17.30 hod.
6. 2. Jihlava – Kadaň 17.30 hod.

10. 2. Jihlava – Most 17.30 hod.
13. 2. Jihlava - Č. Budějovice 17.30 hod.

Ještě dva týdny mají fotbalisté FC 
Vysočina čas vyladit v rámci zimní 
přípravy formu pro jarní záchranář-
ské boje v české nejvyšší soutěži. V 
odvetné části sezony povede tým 
nový hlavní kouč Michal Hipp.

Dvaapadesátiletý trenér, jenž v mi-
nulosti působil například u repre-
zentačního A-týmu Slovenska, je v 
pořadí sedmým jihlavským lodivo-
dem v první lize. V pomyslném křes-
le nahradil Milana Bokšu, který se 
vrátil do pozice sportovního mana-
žera klubu.

„Ve hře bylo několik jmen. Nako-
nec jsme za nejvhodnějšího kandidáta 
zvolili pana Hippa. Jde o bývalého vy-
nikajícího fotbalistu, jenž se prosadil i 
jako trenér. Věříme, že svými bohatými 
zkušenostmi, náročností a odbornos-
tí posune výkonnost našeho mužstva,“ 
zdůvodnil volbu ředitel FC Vysočina 
Zdeněk Tulis.

Hipp uzavřel s klubem smlouvu na 
jeden a půl roku. Jeho první úkol je 
jasný: vyvést tým z aktuálně čtrnác-
tého místa tabulky do klidnějších 
vod. „Na tu práci se velice těším. Vyna-
snažím se přenést na hráče svůj elán a 
zápal, abych z nich dostal to nejlepší. 
Jsem jim k dispozici čtyřiadvacet ho-
din denně,“ řekl nový šéf lavičky, kte-

SLOVÁK Michal Hipp převzal nad jihlavským týmem pomyslnou fotbalovou 
taktovku.  Foto: Michal Boček

Fotbalisty povede Slovák Hipp. 
Mešanovič „prchl“ do Slavie

Změny v kádru FC Vysočina
Příchody: Yani Urdinov (Flamurtari 

Vlorë/Albánie), Josef Bazal (hostová-
ní Slavia Praha), Petr Hronek (Vlašim), 
Tomáš Kučera (hostování Plzeň), Filip 
Novotný (Ústí nad Labem), Haris Har-
ba (konec hostování Trnava), Radek 
Voltr (hostování Slavia Praha)

Odchody: Adam Jánoš (konec hosto-
vání Sparta Praha), David Klusák (juni-
orka), Marek Opluštil (hostování České 
Budějovice), Jan Kosak (Sokolov), Mu-
ris Mešanovič (Slavia Praha), Vojtěch 
Přeučil (hledá si angažmá), Jakub Tep-
lý (Třinec)

Výsledky v přípravě:
Tipsport liga: Jihlava – Bohemians 

1905 1:4 (branka Marcin), Táborsko 
1:1 (Vaculík), Vyšehrad 2:0 (Voltr, Mar-
cin). Přátelská utkání: Jihlava – FK 
Aktobe/Kazachstán 3:0 (Dvořák 2, Va-
culík z pen.)rého mrzel odchod útočníka Murise 

Mešanoviče, nejlepšího střelce Jih-
lavy v podzimní části (8 branek) do 
pražské Slavie.

„Nebylo to lehké rozhodování, ale je 
čas vykročit za novou sportovní mo-
tivací. Fotbalový život je krátký a já 
mám před sebou možná poslední šanci 
prosadit se do velkého fotbalu,“ vzká-

zal u fanoušků oblíbený Muris.
Za Mešanovičův přestup získal 

FC Vysočina fi nanční kompenzaci a 
dvojí hráčskou náhradu. Na hosto-
vání do konce června přišli dvaadva-
cetiletý pravý záložník Josef Bazal 
a čtyřiadvacetiletý forward Radek 
Voltr.

Obě posily odcestovaly s týmem 

na herní soustředění do turecké An-
talye. „Tam by nám měla vykrystalizo-
vat základní sestava pro jaro,“ podotkl 
kouč Michal Hipp.  -cio-
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JARNÍ PRÁZDNINY

V ROBINSONU

Reprezentativní prostory Hotelu 
Zámek Valeč nabízejí širokou škálu 
využití pro mnoho rozmanitých akti-
vit. Vybrat si můžete z relaxačních 
a romantických pobytů přímo v zám-
ku nebo v moderně vybavených poko-
jích, vždy s možností využití wellne-
ss a beauty centra. Širokou nabídkou 
netradičních prostor disponuje zá-
mek také pro vaše školení, fi remní 
akce s možností doprovodného pro-
gramu například v podobě komento-
vané prohlídky zámku. Zámek posky-
tuje zázemí pro soukromé oslavy, 
svatby a hostiny a v neposlední řadě 
také bohatý kulturní a společenský 
program pro veřejnost po celý rok.

Po Novém roce se Hotel Zámek Valeč 
stává již pravidelně místem konání něko-
lika významných plesů. Ve spolupráci 
s panem Alešem Pokorným pořádá Zá-

mek Valeč tradiční Ples lovu a hojnosti, 
který je oblíbený pro svou velkolepost 
i bohatou tombolu. Slavnostní atmosfé-
ru můžete zažít při Plese první republiky 
pořádaném sdružením MÍŠA&MÍŠA, 
jemuž je věnován výtěžek této událos-
ti. Účastníci plesu přichází v dobových 
kostýmech a s dobovými účesy, což spo-
lu s hudebním doprovodem napomáhá 
navození atmosféry časů první republi-
ky. Poněkolikáté je v letošním roce Zá-
mek Valeč místem konání Sportovního 
plesu pořádaného místním fotbalovým 
klubem, a také vojenského Plesu pilotů 
z letecké základny v Náměšti nad Osla-
vou.

V letošním roce přivítáme jaro nejen 
nabídkou speciálního velikonoční-
ho menu, ale také druhým ročníkem 
ochutnávky vína, která je plánovaná 
na 9. dubna a bude obohacena hudeb-

ním doprovodem cimbálové muziky 
Jožky Šmukaře. Nezapomeňte si také 
zaznamenat do kalendáře termín 
19. června, kdy na zámku proběhnou 
oslavy již třetího výročí znovuotevření 
zámku. Čeká vás bohatý program v prů-
běhu celého dne, na své si přijdou děti 
i dospělí.

V letních měsících je nádvoří i His-
torický sál přímo v budově zámku jed-
ním z několika míst, kde probíhají kon-
certy v rámci Mezinárodního festivalu 
Petra Dvorského. Program je prozatím 
v jednání, ale v předcházejících letech nás 
navštívili v rámci této kulturní události 
Lenka Filipová, Aneta Langerová a Dan 
Bárta&Illustratosphere a proběhly zde 
také koncerty vážné hudby – Večery čes-
kých a ruských písní.

Kromě doposud zmíněných akcí 
se pravidelně pořádají také rukodělné díl-

ničky a speciální program k Mezinárod-
nímu dni dětí, a také v rámci oslav Hal-
loweena. Dospělí si jistě přijdou na své 
při Svatomartinských hodech, v minulém 
roce doplněné lampionovým průvodem 
a přivítáním sv. Martina na koni. Nechme 
se překvapit, zda přijede i v roce letošním. 
Příjemným zpestřením předvánočního 
shonu bývají první adventní neděli vánoč-
ní trhy spojené s rozsvícením stromečku, 
vystoupením dětí, prodejem lokálních 
produktů od místních obchodníků, dopl-
něné o zdobení perníčků.

Závěr roku se nese ve znamení oslav Sil-
vestra s nabídkou silvestrovských pobytů 
a oslav, které jsou často vyprodány něko-
lik měsíců předem. Vybírejte proto z naší 
široké nabídky a přijeďte nás navštívit. 
Věříme, že na chvíle prožité v Zámku 
Valeč budete dlouho a rádi vzpomínat. 
 (pi-t02-valec)

Hotel Zámek Valeč vás zve na kulturní
i společenský program po celý rok
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Ohlédnutí za rokem 2015
 Proběhl pracovní seminář zastu-

pitelů města k územnímu plánu, za-
stupitelé navrhli odložit přemostění 
Sasovského údolí.
 Vedení města diskutuje o aktu-

alizaci Zdravotního plánu města pro 
roky 2015 až 2017, priority se zamě-
řují na zdraví mladých.
 Od počátku roku platí v Jihlavě 

zákaz hazardu. Úředníci magistrátu 
zahájili sérii kontrol za účasti Městské 
policie.
 Od ledna do března ve městě 

probíhá potřebné kácení a probírka 
stromů a keřů.

 Magistrát spustil web, podle 
kterého si občané mohou zjistit, zda 
splňují podmínky pro získání slevy 
z poplatku za svoz komunálního 
odpadu.
 Náměstek primátora Vratislav 

Výborný v rozhovoru pro NJR uvedl 
potřebu multifunkční kulturní haly 
pro krajské město.
 Jihlavská zoo zhodnotila návštěv-

nost v uplynulém roce a potvrdila, že 
je největším lákadlem pro návštěv-
níky krajského města.
 Česká pošta zahájila rekonstrukci 

v pobočce na Masarykově náměstí.

Únor
 Zastupitelé uvolnili 97 milionů 

na investice například do revitalizace 
Královského vršku, opravy ulice 
Jarní, zateplení základních škol nebo 
výstavbu školních hřišť.
 Výstavba nové kanalizace ve 

městě si vyžádala práci horníků, 
kteří pod ulicí Okružní razili šedesá-
timetrový tunel.
 Aplikace PUPík, která umož-

ňuje zapojení veřejnosti do připo-
mínkování územního plánu, získala 
další ocenění, tentokrát IT projekt 
roku 2014.

 V únoru začala revitalizace ulice 
Srázná.
 Město ve spolupráci  s Krajem pra-

videlně zveřejňuje zprávu o sledování 
kvality ovzduší v Jihlavě,  letos byla 
kvalita nejlepší za sledovaná období.
 Náměstek primátora Milan Kolář 

v rozhovoru pro NJR představil svoji 
vizi Jihlavy jako města úsměvů a po-
tkávání.
 Dlouhodobé sledování vytíže-

nosti jihlavských cyklostezek potvr-
dilo, že cyklostezky slouží i pro cesty 
do školy nebo zaměstnání.

 Rada města zveřejnila svoje pro-
gramové prohlášení, prioritu dostala 
tolerance, klidné soužití občanů a 
rovnost před zákonem.
 Jihlava byla oceněna Zlatým er-

bem za svoje internetové stránky.
 Proběhlo veřejné projedná-

vání upraveného návrhu územního 
plánu, veřejnost se dostavila v hoj-
ném počtu, zpracovatelé obdrželi 
asi dvě stě nových podnětů, které by 
měli být zapracovány.
 V lokalitě Na Slunci proběhl 

první svoz bioodpadu, zájem veřej-
nosti byl značný.
 Náměstek Jaromír Kalina si 

sám stanovil jako prioritu vyřešení 
problému s vodou v Jihlavě, jak řekl 
v rozhovoru pro NJR.
 Na Brněnské ulici byla položena 

nová dlažba, pokračuje také rekon-
strukce Srázná.
 Pod Brněnským mostem se 

započalo s vybudováním retenčních 
nádrží, které mají pomoci zadržet 
velkou vodu v Jihlávce.
 V divadle DIOD se mládež 

vyjadřovala v rámci projektu Zdravé 
město k problémům, které ji trápí. 
Nelíbí se jí obtěžování problé-
movými občany, naopak si chválí 
MFDF.

Duben
 Zastupitelé uvolnili 15 milionů 

na opravu chodníků, opěrných zdí a 
povrchů ve městě.
 Proběhlo setkání s občany 

v rámci Fóra Zdravého města – jako 
problém byla označena čistota ve 
městě před městským obchvatem a 
revitalizace náměstí.
 Zemřel hokejista, trenér a bý-

valý zastupitel města Jaroslav Holík 
a jihlavský Jan Koday byl uveden do 
Síně slávy české turistiky.
 Ředitelka jihlavské speciální 

školy Zuzana Šimková obdržela 

vyznamenání  - Medaili ministerstva 
školství ,  mládeže a tělovýchovy 1. 
stupně za dlouhodobou vynikající 
pedagogickou činnost.
 Ve městě proběhla deratizace 

proti přemnoženým hlodavcům.
 Po Jihlavě pracovníci rozmístili 

kontejnery na elektroodpad.
 Na radnici proběhla tradiční 

výstava trofejí.
 Městská tržnice zahájila svůj 

provoz na Masarykově náměstí.

(Pokračování na str. 24)

BřezenLeden

TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI I RADNICI. Tři králové dorazili ke konci roku na 
radnici. Na dobrou věc přispělo vedení města i úřadu, koledníci navštívili i další 
pracoviště magistrátu. 

JIHLAVA SKONCUJE S DALŠÍM „TANKODROMEM“. Během února začala 
kompletní revitalizace Srázné ulice v Jihlavě. Projekt řeší prostor od Úvozu ulicí 
Sráznou nahoru až po náměstí Svobody. 

JARNÍ ÚKLID MĚSTA. Příznivého počasí využívají Služby města Jihlavy 
k úklidu dříve než začne blokové čistění města.

OSLAVA VELIKONOC. S velkým zájmem se setkala akce, kterou radnice připra-
vila na Velký pátek. Bohatý program se sice musel před nepřízní počasí přesunout 
do Brány Matky Boží, což ale nic neubralo na dobré atmosféře, podařilo se ode-
hrát i hojně navštívené divadelní představení. Na jednom ze stanovišť ředitel jih-
lavského Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop učil plést pomlázky. 
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 Ve městě odstartoval tradiční 
hudební festival Mahler Jihlava – 
hudba tisíců.
 Zdeněk Geist a sdružení Sli-

by-chyby převzali ceny Rady města 
Jihlavy.
 Magistrát uspořádal ve městě 

průzkum k MHD.
 Náměstek Jaroslav Vymazal pro 

NJR uvedl snahu města o řešení 
sjezdu z dálničního přivaděče k Vod-
nímu ráji z obou směrů.

 Byla ukončena 2. etapa revi-
talizace Malý Heulos. Stadion na 
stoupách byl upraven pro potřeby 
sportovců i návštěvníků.
 Cyklistický závod 24 MTB při-

lákal do Jihlavy tři stovky závodníků 
a těšil se pozornosti diváků.
 Jihlava oslavila 70 . výročí Dne 

osvobození, na náměstí se konala 
vzpomínková akce na oběti AIDS 
Světlo pro AIDS.

Červen
 Město pořádalo tradiční slav-

nosti Havíření 2015.
 Magistrát vyhodnotil anketu 

občanů města k problémům života 
v Jihlavě – občané poukázali na 
absenci hřiště pro malou kopanou, 
v návrzích se objevil požadavek na 
vykoupení a zbourání Prioru.
 Most na Okružní se začal opra-

vovat za omezeného provozu pro 
řidiče.
 Město zavedlo v nočních hodi-

nách nástup do vozidel MHD jen 
předními dveřmi z důvodu bezpeč-
nosti.
 Ve městě se zřizují nové plochy 

na kontejnery sběru odpadu.
 Primátor Rudolf Chloupek 

v rozhovoru NJR hovořil o priori-
tách města, problémem je stále spor 
se SVAKem a městská kanalizace.
 Jihlava slavila světový Den bez 

tabáku otevřením kulturních pamá-
tek občanům.
 Náměstek primátora Vrati-

slav Výborný  byl v rámci krajské 
návštěvy Číny seznámen se zájmem 
Číňanů o investice v Jihlavě a kraji 
Vysočina.
 Živý obraz byl představen ve-

řejnosti v Parku GM jako pokus o 
rekord živých obrazů z doby národ-
ního obrození.
 Ve vstupním prostoru Horác-

kého divadla Jihlava slavnostně vy-
stavila veřejné piáno pro veřejnost.

 Na Masarykově náměstí město 
pořádá pro veřejnost koncerty de-
chových hudeb.
 Pro rodiče s dětmi Na Parkáně  

hrají divadla Ježkovy pohádkové 
neděle.
 Festival Mahler Jihlava – hudba 

tisíců byl zakončen koncertem 
v kostele Povýšení sv. Kříže.
 V parku Gustava Mahler je opět 

vyvěšena zrestaurovaná deska o vy-
pálení židovské synagogy.
 Horácké divadlo má nového ře-

ditele. Stal se jím Ondrej Remiáš. 
 Revitalizace ulice Srázné vstou-

pila do své závěrečné fáze – upravuje 
se náměstí Svobody. 
 Na sídlišti Dolina se opravily 

chodníky.
 Náměstek primátora Vratislav 

Výborný informuje v rozhovoru 
NJR o své cestě v Číně a potvrzuje 
zájem o propojení čínského Wuhanu 
s krajským městem.
 Na Masarykově náměstí je 

postaveno podium pro pořádání 
kulturních akcí.
 Srázná ulice je vybavena des-

kami v chodníku s údaji o nadmoř-
ské výšce.
 Je opraven a vydlážděn chodník 

na Znojemské ulici a ulici Vojanova.
 Hřiště na plážový volejbal na 

Vodním ráji má večerní osvětlení a 
splňuje tak požadavky pro pořádání 
soutěží v plážovém volejbalu.
 Ulice Na Stráni má nový povrch.
 Z centra Jihlavy do Malého 

Heulosu byl zřízen nový průchod 
vedle restaurace U Jakuba.

Srpen
 Jihlavský Dům dětí a mládeže 

prošel rekonstrukcí a otevřel se pro 
veřejnost.
 Ve městě proběhlo setkání ke 

vzpomínce na oběti justiční vraždy 
politických vězňů padesátých let.
 Na konci měsíce bylo slavnostně 

otevřeno sportovní a relaxační cent-
rum Český mlýn.

 Na Masarykově náměstí pro-
bíhaly oslavy Dne zemědělců, po-
travinářů a venkova kraje Vysočina. 
Při této příležitosti se také otevřely 
památky města v rámci Dnu otevře-
ných dveří památek.
 Na Malém Heulosu soutěžili 

dřevorubci na soutěži Eurojack 
2015.

Červenec

Květen

REVITALIZACE HEULOSU. Jihlava ofi ciálně ukončila II. etapu projektu Revita-
lizace části parku Malý Heulos. Projekt s rozpočtem 66 milionů korun zahrnuje 
investice do bezpečnější dopravy a do infr astruktury pro sportovce. Do stále více 
využívaného údolí se sportovním areálem a letním kinem se návštěvníci dostanou 
po rozšířené silnici s novým chodníkem a osvětlením, ve sportovním areálu je nová 
třípodlažní budova se zázemím pro sportovce i tribunou pro diváky, vznikl nový 
sektor pro další disciplíny, cyklostezka, nová parkovací místa, upraveno je také 
volné prostranství pro volnočasové aktivity.

HAVÍŘENÍ 2016. Jihlavské Havíření patří vždy k události, kterou si Jihlavané ne-
nechají uniknout. Nejinak tomu bylo i letos. 

VYSOČINAFEST. Hlavním magnetem příznivců festivalu se stal jihlavský Vyso-
činafest. Celkem šest dnů na Masarykově náměstí a v amfi teátru Malý Heulos di-
váci sledovali řadu vystoupení kapel, tančilo se a zpívalo dlouho do noci. Počasí 
přálo a během hlavních vystoupení amfi teátr „praskal ve švech“.

SILÁCI V HEULOSE . O víkendu 8. a 9. srpna 2015 hostila Jihlava již počtvrté 
závod prestižního seriálu dřevorubeckých sportů EUROJACK 2015. Český závod 
byl třetím a zároveň fi nálovým závodem v letošní sezoně.

(Pokračování ze str. 23)



 V jihlavské zoo proběhl Den 
zvířat v zoo.
 V Popicích byl požehnán 

zrestaurovaný křížek.
 Na náměstí se uskutečnil tradič-

ní jihlavský jarmark.
 U sochy TGM proběhla vzpo-

mínková slavnost u příležitosti vzniku 
Československa.
 Zemřel historik a archivář, čest-

ný občan města František Hoff mann.
 V rámci svého turné se na 

magistrátu objevily vítězky soutěže 
krásy Miss Princes sof the World.
 V Jarní ulici vznikly po rekon-

strukci nová místa pro parkování 
vozidel.
 Jihlavští úředníci představi-

li sněmovně ČR oceňovaný projekt 
k územním plánování PUPík.
 Náměstek primátora Jaromír 

Kalina v rozhovoru pro NJR uvedl 
svoje výhrady ke spolupráci s Čínou, 
na zastupitelstvu hlasoval proti 
Memorandu o spolupráci s Wuha-
nem.
 Na jihlavském vlakovém 

nádraží byl k vidění Legiovlak, který 
se představil jako legionářské pojízd-
né muzeum.
 V Jihlavě se mluvilo o so-ciál-

ních službách, na Masarykově náměs-
tí byl k vidění Den sociálních služeb.
 Jihlava se stala centrem pozor-

nosti dokumentaristů i veřejnosti – 
začal další ročník MFDF.

 Skončila rekonstrukce ulice 
Jiráskova, jihlavské dopravě se tím 
velmi ulehčilo.
 Zemřel dlouholetý zastupitel 

města Ladislav Zadražil.
 Jihlava získala modely soch 

akademického sochaře Jana Koblasy, 
které sloužily ke vzniku soch v parku 
GM.
 Bedřichovští hasiči oslavili 80. 

výročí založení sboru, součástí oslav 
byl Den otevřených dveří.
 Byla ukončena rekonstrukce 

sauny na bazénu Rošického.
 Náměstek primátora Milan 

Kolář v rozhovoru pro NJR vyjádřil 
nespokojenost s městskými jarmar-

ky na Masarykově náměstí.
 Herci Horáckého divadla 

uspořádali na Masarykově náměstí 
Happening pro veřejnost s názvem 
Bonjour! Salut!
 Jihlavu navštívil velvyslanec 

USA Andrew Shapiro.
 Primátor města Rudolf Chlou-

pek zahájil nový školní rok na ZŠ 
Kollárova.
 Město uzavřelo Memorandum 

s čínským městem Wuhanem. 
 Vedení města uspořádalo kula-

tý stůl pro veřejnost k MHD.
 Město oslavilo Evropský týden 

mobility, v Domě GM byla zahájena 
výstava Města s dobrou adresou.

 Ve sportovní hale SK Jihlava 
soupeří v malé kopané týmy Jihlavy 
s týmem populárních osobností ČS 
LEV.
 Oslavy sv. Martina přilákaly na 

jihlavské náměstí a do centra tisíce 
návštěvníků.
 Na konci měsíce primátor 

Rudolf Chloupek provedl slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu a osví-
cení centra města.
 V gotickém sálu radnice 

odstartoval program vánočních kon-
certů vystoupením jihlavské Cam-
panuly.
 Finišuje projekt Snížení zne-

čištění ve vodních tocích ze stoko-
vé sítě města Jihlavy, rozpočet akce 
činil 140 milionů korun a má být 
dokončen v půli ledna 2016.
 Další bezpečný a nasvícený 

přechod pro chodce vznikl v blízkos-
ti MŠ Nad Plovárnou.
 Bazén Rošického ztratil náh-

lým poryvem větru střechu, naštěstí 

nebyl nikdo zraněn.
 Jihlava prohrála u ústavního 

soudu svoji stížnost k referendu o 
spalovně. Referendum se uskuteč-
ní současně s volbami do krajského 
zastupitelstva.
 ZŠ Havlíčkova a Seifertova 

otevřely svá nová dětská hřiště.
 Náměstek Jaroslav Vymazal 

v rozhovoru pro NJR vyjádřil spoko-
jenost se stavem městské mobility.
 Na Masarykově náměstí 

proběhla část oslav výročí bitvy U 
Štoků.
 Během oslav 17. listopadu byla 

v areálu Českého mlýna odhalena 
socha Klíčů.
 Pod Brněnským mostem 

byla dokončena výstavba retenční 
nádrže.
 V Domě Gustava Mahlera 

začal fungovat  nový audioprůvodce 
pro chytrá zařízení.

 (Pokračování na str. 26)

Září

Říjen

Listopad
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BITVA U ŠTOKŮ. Na Masarykově náměstí  byli k vidění Napoleonovi vojáci 
z roku 1805. Stalo se tak u příležitosti oslav výročí bitvy U Štoků. Návštěvníkům 
náměstí byla představena výzbroj a výstroj tehdejší doby a také byli seznámeni 
s průběhem bitvy.

MISS PRINCESS OF THE WORLD V RÁJI. Služby města Jihlavy, které provo-
zují Vodní ráj v Jihlavě, poskytly krytou část bazénu k  relaxaci a vodním rado-
vánkám  vítězkám soutěže Miss Princess of the World.  Krásky si tak s nadšením 
vyzkoušely jízdu na tobogánu, divokou řeku, perličková lůžka, vířivku, saunu, 
páru, potápění, podvodní soutěže a nesmělo chybět ani veselé focení s maskotem 
mývalem Ondrou.

PODZEMNÍ KONTEJNERY. Jihlava v září ofi ciálně uvedla do provozu dvě sta-
noviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Z ulic tak zmizely rozměrné 
plastové nádoby, které nahradily méně výrazné „komíny“ pro vhazování odpadu 
do podzemí. V případě nového stanoviště u křižovatky pěti silnic (ulice Palackého, 
Bezručova a Jana Masaryka) nové řešení rovněž přispělo k bezpečnosti provozu 
zejména chodců.

 Rekonstrukce MŠ Nad Plo-
várnou je ukončena a dala městu 
dalších 100 míst pro děti.
 Na cyklostezkách proběhlo 

dopravní značení, určené pro cyklis-
ty i chodce.
 V Palackého ulici za Snahou 

je vybudováno nové kontejnerová 
stání na tříděný odpad.
 Do sběrného dvora na Brtnické 

ulici jsou umístěny kamery pro opa-

kované krádeže kovů.
 Vedení Vodního ráje a Baumaxu 

se domluvilo na využívání parko-
viště u Baumaxu pro návštěvníky 
Vodního ráje. 
 V srpnu se veřejnosti otevřel 

další zábavní komplex pro děti 
Robinson v prostoru Českého 
mlýna.
 Na Vodním ráji proběhlo Mis-

trovství ČR v plážovém volejbalu.
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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



Výstavy
do 7. 2.  
EXPO na Vysočině
Ozvěny světové výstavy EXPO v 

Kraji Vysočina.
Obchodní centrum City Park Jihla-

va, Hradební 1

do 10. 2.  
 „VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ Z 

ČINNOSTI
DOBROVOLNICKÝCH CEN-

TER V KRA JI VYSOČINA“
Městská knihovna, Hluboká 1

do 10. 2.  
„V HLEDÁČKU SENIOR“
Výstava fotografi í Adély Tomášů, 

studentky III. ročníku denní formy 
studia na Soukromé vyšší odborné 
škole sociální, o.p.s. Jihlava. Výsta-
va je součástí Projektu pro Domov 
Ždírec a uživatele jeho služeb, který 
Adéla zpracovává v rámci závěreč-
né absolventské práce. Na třinác-
ti fotografi ích jsou zachyceni klienti 
Domova Ždírec při vybraných akti-
vitách domova – např. olympiá-
dě, vinobraní, canisterapii, zdobení 
perníčků, oslavách svatého Martina 
a Vánoc. Akce vznikla za podpory 
Soukromé vyšší odborné školy soci-
ální, o.p.s. Jihlava, Domova Ždírec, 
Kraje Vysočina a Horáckého divadla 
v Jihlavě.   

Třetí patro foyer Velké scény 
Horáckého divadla.

do 28. 2. 
ZANIKLÉ VESNICE BRTNICKA 
Výstava přiblíží archeologický 

výzkum zaniklých středověkých vsí 
Strenčí, Stančice a Bradlo.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 29. 2. 
OZVĚNY 75. výročí Horáckého 

divadla 
Pokračování výstavy Muzea Vyso-

činy. 
Galerie V suterénu, Horácké diva-

dlo Jihlava.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22 

do 5. 3. 
Václav Rožánek: OBRA ZY A 

MONOTYPY
Václav Rožánek se narodil v Písku 

a celý život zůstal věrný profesi stroj-
ního zámečníka. Přesto své dílo kon-
zultoval s autory a pedagogy jako 
Emil Filla nebo Oldřich Smutný, 
který ho považoval za svého nejna-
danějšího žáka. Přestože mu politic-
ká situace neumožnila příliš vystavo-
vat, jde o velmi pilného malíře, který 
byl typický pro použití neobvyklých 
materiálů, jako latex, asfaltový lak 
či tiskařské barvy. Jeho díla jsou ve 

sbírkách Prácheňského muzea v Pís-
ku, Alšově galerii i Národní galerii v 
Praze. 

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 13. 3. 
UDÁLOSTI - Jiří Středa/Dali-

bor David 
Výstava představuje tvorbu malí-

ře Dalibora Davida a sochaře Jiří-
ho Středy ve vzájemném dialogu. I 
když se nejedná o generační souput-
níky, přesto lze nalézt pojítka - dlou-
hodobý zájem o lidskou fi guru (člo-
věka vnímají s empatií a pozornost 
věnují všedním událostem) i věrnost 
vlastnímu médiu v jeho specifi ckých 
výrazových hodnotách (u Jiřího 
Středy je to precizně řešená plastici-
ta, u Dalibora Davida výrazný zájem 
o barvu).

OGV, Masarykovo nám. 24

do 18. 3. 
DAGMAR HOCHOVÁ - OSOB-

NOSTI
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 20. 3. 
ČERNÁ HVĚZDA
Černá hvězda je název eseje Jana 

Balabána zabývající se specifi ky 
Ostravy jako města s jedinečným 
geniem loci a sociální strukturou 
– stejně tak v malbě(?). Vystavu-
jí ostravští malíři - Daniel Balabán, 
Aleš Hudeček, Katarína Szanyiová, 
Hana Puchová, Jiří Kuděla. 

OGV, Komenského 10 

do 20. 3. 
DŘEVNÍ DOBA
Výstava Pavla Matysky (1977), 

absolventa ateliéru Malby na FAVU 
VÚT Brno u prof. Jiřího Načerad-
ského. Přestože ve svých malířských 
cyklech (komíny, květiny, cesty, 
dřevo) vychází z inspirace reálný-
mi předměty, událostmi či situace-
mi, jeho rukopis směřuje ke stále 
výraznější tvarové redukci. Nosným 
prostředkem vyjádření se mu stává 
radikální vitální gesto a stylizace čas-
to formálně spřízněná s výtvarnou 
tvorbou dětí.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

Leden - březen 
VÝSTAVA OBRA ZŮ PETRA  

MIRČEVA
Jako host výstavy s několika svý-

mi obrazy mladá malířka Zuzanka 
Rumlová.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

únor 
„NOVÁ INSTALACE„ 
obrazy, grafi ka, drobná plastika
M&K galerie, Hany Kvapilové 24
únor

ZVINO VA AFRICA – prodej-
ní výstava originálních dřevěných 
soch ze Zimbabwe

Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

únor
ZA STROMY ROKU
Výstava fotografi í je důležitou sou-

částí každoročně vyhlašované celo-
státní ankety Strom roku. Velkofor-
mátové snímky zachycují dvanáct 
fi nalistů ankety. Pořídila je během 
cesty za stromy a jejich navrhovate-
li profesionální fotografk a a Lenka 
Grossmannová.

Lenka Grossmannová v současnos-
ti pracuje jako fotografk a v Muzeu 
romské kultury, ale věnuje se i volné 
tvorbě a komerčním zakázkám.

Areál hlavního vstupu – infocent-
rum.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

29. 1. – 28. 3. 
ZA DÁMU
Nahlédnutí do dámského šatníku – 

kabelky, módní doplňky a zajímavé 
modely šatů z dob minulých.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

1. 2. – 29. 2. 
ART! ART! ART!
Výstava výtvarných prací umělců 

Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava.

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

2. 2. – 13. 3.  
FOTOGRA FIE STUDENTŮ 

OZS JIHLAVA
Práce studentů oboru Fotografi e a 

multimédia OZS Jihlava.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55.

4. 2. – 28. 3.  
KDE ROSTOU NAŠE ENDE-

MITY
Vít Grulich a členové Botany.cz 

texty a fotografi emi přiblíží, co je to 
endemit.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

11. 2. – 3. 4.  
VIDĚT S ÚSMĚVEM
Prezentace práce Střediska rané 

péče, pobočka Brno, které pomáhá 
rodinám s dětmi s kombinovaným 
postižením.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

15. 2. – 18. 3.  
 „JID 20-16 – KE KOŘENŮM 

ANEB 15 LET REGIONÁLNÍ 
PŘEHLÍDKY STUDENTSKÉHO 
DIVADLA“

Městská knihovna
Hluboká 1, Jihlava

1. 2.  16.00 
„TVŮRČÍ DÍLNA - MOTANI-

CE“ 
Výroba šperku „motanice“; lektor-

ky Magdaléna Kupková a Martina 
Pavlíčková. Vstupné 50,- 

1. 2.  18.00
„ŠITKREDIT“
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i ty!; Europe Direct Jihlava.
Režisér Martin Řezníček ve sním-

ku přibližuje neetické praktiky úvě-
rových fi rem a jejich dopady na osu-
dy konkrétních dlužníků.

4. 2.  17.00
„ÓDŽAS – OSM KAPEK ŽI-

VOTA“ 
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda – Iva Georgievová.
Jaký pro nás mají význam a jak 

docílit, abychom je neztráceli.
Vstupné 70,-

11. 2.  17.00
„JAK EFEKTIVNĚ ZVLÁDAT 

UČENÍ“ 
Studijní centrum Basic – Zdeňka 

Masopustová
Jak psát domácí úkoly, jak si pora-

dit s nechutí, nesoustředěností a 
motivací při učení, jak zvládat nála-
dy dětí při učení.

16. 2.  17.00
„LISTOVÁNÍ: KAFE A CI-

GÁRKO“ 
Scénické čtení z oceněné knihy 

Marie Doležalové + prodej podepsa-
ných knih. Účinkují Bára Jánová a 
Gustav Hašek.

17. 2.  17.00
„BESEDY S FARMÁŘI ANEB 

EXISTUJÍ FARMÁŘI?“ 
Beseda s Antonínem Morkým – 

mlékárna Tonka (Pošná u Pacova)
Ochutnávka produkce farmáře.

18. 2.  17.00
„KREV A PÍSEK FILIPÍN“
Cestovatelská přednáška Saši 

Ryvolové.
Navštívíme Filipíny – nádherné 

souostroví více než sedmi tisíc ost-
rovů.

19. 2.  16.00
ODPOLEDNE PLNÉ DESKO-

VÝCH HER 
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-

manna 22.
Akce je určená pro děti od 10 let 

a je nutné se na ni přihlásit. tel. 564 
404 103

e-mail:hornikosov@knihovna-ji.cz

25. 2.  17.00 
„AUTORSKÉ ČTENÍ ANTONÍ-

NA ZVĚŘINY“
Autorské čtení redaktora jihlav-

ských listů Antonína Zvěřiny.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 2.  10.00 
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů  
Klasická pohádka o princi, který 

se vypraví do světa a jako němý slu-
ha Bajaja si dokáže získat srdce prin-
cezny, utkat se s drakem a především 
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sám se sebou… Pohádka o hrdinství 
bez velkých gest a slov, o tom, že prá-
vě outsider může být „velký člověk“  
-  velký duchem a srdcem.  

mimo předpl.

1. 2.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy
Hudební komedie.
Poklidné plynutí všedních dní v 

jihofrancouzském městečku Zvono-
kosy, kde stereotypní život místních 
obyvatel jen občas zpestří nějaký 
drb nebo milostná aférka, najednou 
naruší rozhodnutí starosty Pěšin-
ky postavit u kostela veřejný zácho-
dek… Rázem se z poklidného malo-
města stává politické kolbiště. 
mimo předpl.

2. 2 17.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splaše-
né nůžky pracuje svérázný a zábav-
ný personál. Když se najednou v 
poschodí nad kadeřnictvím stane 
vražda, jedinými opravdu nestranný-
mi pozorovateli a svědky jsou diváci 
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha. 

Š/3

3. 2.  19.00 
Michael Cooney:  Habaďůra 

aneb Nájemníci pana Swana  
Situační komedie ze současnosti o 

tom, jak to vypadá, když přijde kon-
trola ze sociálního úřadu na člověka, 
který v sociálním systému pro sebe 
objevil jisté trhliny… 

mimo předpl.

4. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

T/3

5. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předpl.

6. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie.
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších 

a nejhranějších současných fran-
couzských dramatiků se ocitneme v 
tajemném hotelu - mezi světem ži-
vých a mrtvých. Na svůj návrat do 
světa živých zde čeká několik postav 
- uklízečka i prezident, sportov-
ní reportér a nemocná dívka, léči-
tel (nebo šarlatán?) - všichni jsou v 
tomto „hotelu“ ve stejném postave-
ní a na stejné startovní čáře. Spolu s 
nimi brzy zjistíte, že člověk nachází 
svou lásku nebo začíná opravdově 
žít, když už je téměř pozdě. Podaří 
se jim vrátit zpátky na zemi a pokra-
čovat v novém poznání?

Vtipná a brilantně napsaná hra, kte-
rá nás nutí k zamyšlení, jaké životy 
vlastně prožíváme, jaké máme vzta-
hy ke svým blízkým i sami k sobě. 
G/3

8. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
A/4

9. 2.  19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh.
Náhlá a prudká láska dvou mla-

dých lidí ze znepřátelených rodů, 
kterou je potřeba prožít intenzivně 
a naplno - co kdyby zítra bylo najed-
nou všechno jinak. 

J/3

10. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

O/3

11. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

F/3

12. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
C/3

13. 2.  19.00 
W.Shakespeare: Romeo a Julie
Valentýnské představení. 
mimo předpl.

16. 2.  10.00 
Molière: Lakomec
Molierova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinily otro-
ka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, 
že ztrácí svou lidskost, radost i lid-
skou pospolitost, je bezesporu i v 
dnešní době velmi živá. 

mimo předpl.

17. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
KV/4

18. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

L/3

19. 2.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
mimo předpl.

20. 2.  16.00 
Pohádky na schodech
Čtou HERCI Horáckého divadla 

DĚTEM a jejich dospělým ve foyer 
Velké scény. 

mimo předpl.

20. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
B /4/

22.2.  10.00 
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů 
mimo předpl.

23. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
H/3

24. 2.  10.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
mimo předpl.

25. 2.  19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie 

U/3

26. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

R/3

27. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
E/4

MALÁ SCÉNA

15. 2.  9.00  a 10.30 
J. Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví   pří-
běhy   o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  
koupil  šoféra,  O Plivníkovi, O prin-
cezně, která se nesmála nebo pohád-
ku Účetní a víla. 

mimo předpl.

27. 2.  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 starých 
žen kdesi v New Yorku na lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata, 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začí-
ná sílit podezření, že titul Nejstarší 
řemeslo se vztahuje právě k nim…  
mimo předpl.

29. 2.  9.00  a 10.30 
J. Marek: Autopohádky 
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

24. 2.  19.30 
Slovenské AMC TRIO
Stanislav Cvanciger, bicie, Peter 

Adamkovič, klavír, Martin Marin-
čák, kontrabas 

JAZZOVÉ VEČERY V DIVA-
DELNÍM KLUBU pokračují i v roce 
2016. 

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

19. 2.  19.00 
EPYDEMYE  
Koncert kapely z Českých Budě-

jovic.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

6. 2.  10.00 
BUNKR PLNÝ HER 
Soutěže a písničky pro kluky a hol-

čičky.

13. 2.  10.00 
HRA JEME SI S JEŽKEM  
Dneska třeba na CIRKUS. 

20. 2.  10.00 
BUNKR country PARÁDA
Country písničky a soutěže. 

27. 2.  10.00 
POHÁDKOVÉ DÍVÁNKY
Písničky z pohádek, soutěže a taky 

pohádka.             

Dům kultury
Tolstého 2

10. 2.  19.00 
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 

ROZVOD
Všechny postavy ve hře ztvárňuje 

ELIŠKA  BALZEROVÁ.
Vstupné 420, 360 Kč.

21. 2.  19.00 
Emil Artur Longen: DEZERTÉR 

Z VOLŠAN
Chceš poznat pravdu? Umři! 
Kabaretní fraška o nebožtíkovi, 

který utekl ze hřbitova.
Hrají: Oldřich NAVRÁTIL, Kami-

la Špráchalová a další. Vstupné 310 
Kč.

25. 2.  19.00 
LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM 

PETRA  MALÁSKA 
Recitál naší nejpopulárnější zpěvač-

ky, ve kterém uslyšíte známé i zcela 
nové písně. Vstupné 690 – 950 Kč.

DIOD
Tyršova 12

3. 2.  19.30 
OTEVŘENÁ VEČEŘE
NA CHVÍLI SE ZASTAVIT A 

OCHUTNAT SVĚT
Sousedské setkání, v rámci které-

ho Vás čeká ochutnávka specialit z 
cizích krajů, ukázka akrobacie na 
šálách, příjemný hudební program, 
videa jihlavských spolků a další akti-
vity. Kdo by se chtěl podělit o své 
kulinářské umění, je vítán.

Vstupné dobrovolné

12. 2.  19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI
De Facto Mimo (sk. B)
pravdivá komedie o lásce
Nevyspíme se spolu? Pravdivá 

komedie o lásce pro každého, kdo 
se ji nebojí prožít a nemá strach, že 
se na to přijde. Možná se poznáte, 
možná se budete smát, možná vám 
nebude úplně dobře. Přátelství, lás-
ka a scénáristika v praxi. A ve dvo-
jím obsazení! Nevhodné do 15 let!

Vstup 90/70 Kč.

13. 2.  17.00 
JAZZOVÝ ORCHESTR A SBOR 

BROMLEY HIGH SCHOOL
Domácí Hospic Vysočina zve na 

koncert.
Bromley High School je pres-

tižní dívčí škola na jihu Londýna, 
vzdálená sotva 20 minut jízdy vla-
kem od stanice London Bridge. 
Tato škola poskytuje vzdělání pro 
asi 900 dívek od 4 do 18 let. Byla 
založena v Bromley v roce 1883 a 
začátkem 80. let 20. století se pře-
stěhovala do svého nynějšího sídla 
v Bickley. Jazzový orchestr a sbor 
sdružují nejlepší hudebníky ško-
ly, kteří zkouší nejméně ve dvou z 
mnoha ansámblů ve škole. Do ško-
ly dochází přes 20 učitelů posky-
tujících výuku na různé hudební 
nástroje a výuku zpěvu. Dirigent-
ka: Caroline Daniel.

Vstup 100 Kč.

16. 2.  20.00 
TRA BANTEM NAPŘÍČ TICHO- 

MOŘÍM
Dan Přibáň
Vyprávění z nejnáročnější cesty 

Dana Přibáně o setkání dvou svě-
tů, které křižuje jeho žlutý cirkus. 
Napříč pustou Austrálií, kde pro-
blémy střídá špatné počasí a špatné 
počasí problémy, a nic nejde pod-
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le plánu do nádherné tropické Jiho-
východní Asie, jiného světa, kde 
mělo být vše jednoduché a nebylo, 
a právě proto to stálo za to! Stovky 
fotek a příběhů, které člověk někdy 
ani nechtěl zažít, ale o to větší má 
radost, že to všechno přežil. Vstu-
penky lze koupit pouze přes online 
prodej pořadatele.

Vstup 170 Kč.

19. 2.  19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Premiéra
Napsal Luboš Balák. Hrají: Pavel 

Štěpán, Jakub Vyvážil a Markéta 
Ketnerová. Dramaturgie Markéta 
Ketnerová. Režie Jakub Vyvážil.

Pyžamový western pro ženy s dvě-
ma  legendárními urostlými pis-
tolníky, jejichž touhu po svobodě 
nezastaví ani mříže a koňské dávky 
opiátů. Kam se hrabou Robert Red-
ford a Paul Newman… Taky kome-
die.

Vstup 90/70 Kč.

20. 2.  19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Premiéra
Vstup 90/70 Kč.

26. 2.  19.30 
COW LOVE /FR/
akrobacie
Prvotřídní akrobacie naplněná fran-

couzským šarmem, hudbou a smys-
lem pro humor. Vstup 230/130 Kč.

27. 2.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI
De Facto Mimo (sk. A)
komedie
Psychologická komedie s vedlejší-

mi účinky. Objevte psychoevokaci a 
odblokujte se! Kurzy sebeovládání 
a sebeprosazení pod vedením zku-
šeného terapeuta! Máte problém? S 
námi ho můžete vyřešit.

Vstup 90/70 Kč.

28. 2.  16.00 
ZELENÉ PRA SÁTKO
De Facto Mimo
Pravdivá pohádka ze života v příro-

dě. Příběh o nepřirozeně zbarveném 
prasátku, jeho cizokrajném kamará-
dovi a dvou loupežnících, kteří ma-
jí hlad a chuť na cokoliv. Představení 
je rychlé, barevné, s jednoduchými 
loutkami a písničkami.

Vstup 50 Kč.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

8. – 12. 2.  
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 

„M I M O N I“
Každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Přihlášky a informace na DDM JI - 

melounova@ddmjihlava.cz.
Kapacita tábora je již obsazena !!!
  
SPORTOVEC A KOLEKTIV 

ROKU JIHLAVSKA  DO 15 LET
V roce 2015 nesmí přesáhnout věk 

tuto hranici. Kolektiv je tři a více čle-
nů. Pro všechna sportovní odvětví i 
kluby a oddíly.

Nominace na formuláři, potvrze-
né sportovním klubem, odevzdat 
na DDM JI nejpozději do 10. února 
2016.

Slavnostní vyhlášení bude v DKO 
v Jihlavě 17. 3. 

Bližší informace, formulář na 
nominaci na www.ddmjihlava.cz a 
napravnik@ddmjihlava.cz.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

3. 2.  18.00 
KONCERT UČITELŮ A 

ABSOLVENTŮ
Hudební síň ZUŠ Jihlava.

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

9. 2.  18.00 
POPELEČNÍ BIBLICKÁ - texty 

Bible k postnímu období

16. 2.  19.00 
MODLITBA   TAIZÉ - v kostele 

sv. Kříže

21. 2.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN s malým 

divadýlkem

Centrum multikulturního

 vzdělávání
Masarykovo nám. 34

11. 1. – 21. 3.  16.30 
THE GLOBAL LEADERSHIP 

SUMMIT JIHLAVA
1. 2. Albert Tate: Vést s tím, co zbu-

de
Přednášky z konference Th e global 

leadership summit.
Přednášky budou prezentovány 

videozáznamem z konference. 
Následně po promítání bude krát-

ká diskuze.

Centrum pro rodinu
Chlumova 3 

20. 2.  14.00 
DUCHOVNÍ OBNOVA RODI-

NA JAKO DOMÁCÍ CÍRKEV
Přednáškový sál na faře sv. Jakuba, 

přednáší Th Lic. Prokop Brož, Th .D.

Family Point
Palackého 26

2. 2.  15.00 
 „JAK NEVYCHOVAT AGRE-

SORA  NEBO OBĚŤ“
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-

kova 57, Jihlava/zasedací místnost 
B 3.16. 

Přednáška vynikajícího odborní-
ka na výchovu dětí, renomovaného 
autora odborných knih, specialisty 
na vztahy v rodině, PaedDr. Zdeňka 
Martínka, speciálního pedagoga – 
etoped. Vstup zdarma.

23. 2.  15.00 –17.00  
„TANEČKY PRO HOLKY I PRO 

KLUKY II“ 
Střední škola veřejnoprávní Trivis, 

Brněnská 68, Jihlava (vedle Tesca).
15-15.45 hod. (2-4 roky), 16-16.45 

hod. (4-8 let). 
A jsou tu další tanečky pro holky 

i kluky. Zdravý pohyb je zábavný a 
hravý. Přijďte si společně zatancovat 
s naší známou lektorkou tance Rad-
kou Marschalovou. 

Prosíme o přihlašování dětí emai-
lem: jihlava@familypoint.cz nebo 
osobně ve Family Pointu, Palackého 
26. Vstup zdarma

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

 
1. a 9. 2. v 17.00
Tajemství jejich očí
Krimi, thriller / USA / 111min / 

titulky / 110,- / 12 +
Režie: B. Ray / Hrají: Julia 

Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole 
Kidman, Michael Kelly

1. a 9. 2. v 19.30, 18. 2. v 17.30
Creed
Drama, sportovní / USA / 132min 

/ titulky / 100,- / 12 +
Režie: R. Coogler/ Hrají: Sylvester 

Stallone, Michael B. Jordan, Graham 
McTavish

1. 2. v 19.30
Les sebevrahů
Horor / USA / 87min / titulky / 

120,- / 15 +
Režie: J. Zada / Hrají: Natalie Dor-

mer, Taylor Kinney, Yukiyoshi Oza-
wa, Eoin Macken

1. 2. ve 20.00
Perný den
Hudební, Komedie / Velká Britá-

nie 1964  / 87min / Filmový klub / 
titulky / 70,- 

Režie: R. Lester / Hrají: John Len-
non, Paul McCartney, George Harri-
son, Ringo Starr

2. 2. v 17.00, 2. 3. ve 20.00
Zkáza krásou
Dokument / ČR / 90min / 80,- 
Režie: H. Třeštíková

2. 2. v 17.30
Poldův švagr
Akční komedie / USA / 101min / 

titulky / 110,- / 12 +
Režie: T. Story/ Hrají: Ice Cube, 

Kevin Hart, Olivia Munn, Benjamin 
Bratt 

2., 10., 14. a 19. 2. v 19.30, 4. 2. 
v 16.45, 24. 2. v 17.00

REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný, drama / USA / 

156min / titulky / 110,- / 15 +
Režie: A. G. Iñárritu/ Hrají: 

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

2. 2. ve 20.00, 10. a 16. 2. v 17.00
Už teď mi chybíš
Komedie, drama, romantický / 

Velká Británie / 112min / titulky / 
90,- / 15 +

Režie: C. Hardwicke/ Hrají: Drew 
Barrymore, Toni Collett e, Dominic 
Cooper, Paddy Considine

3. 2. v 17.00, 21. 2. v 19.30
Sázka na nejistotu

Drama / USA / 130min / titulky / 
100,- / 15 +

Režie: A. McKay / Hrají: Christi-
an Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, 
Brad Pitt , Marisa Tomei

3., 13., 21. a 27. 2. v 17.30, 5., 6. 
a 11. 2. ve 20.00, 7. 2. v 17.00

Lída Baarová
Životopisný, historický, drama /

ČR / 110min / 90,- /12 +
Režie: F. Renč / Hrají: Táňa Pau-

hofová, Karl Markovics, Gedeon 
Burkhard, Simona Stašová, Martin 
Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, 
Anna Fialová, Jiří Mádl

3. a 25. 2. ve 20.00, 7., 10. a 25. 
2. ve 20.00

Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Hudební / ČR / 85min / 110,- 
Režie: S. Radun/ Hrají: Vica Kere-

kes, Roman Vojtek, Martin Písařík, 
Jiří Korn, Adam Mišík, Vláďa Polív-
ka

4., 5. a 20. 2. v 17.00, 14. 2. 
v 17.30, 16. 2. v 19.30

Do posledního dechu
Akční thriller, drama / USA / 

118min / 130,- / 12+
Režie: C. Gillespie / Hrají: Chris 

Pine, Casey Affl  eck, Ben Foster, Hol-
liday Grainger

4., 5. a 22. 2. v 19.30, 6., 12. a 13. 
2. v 17.00

Dánská dívka
Drama / Velká Británie, USA / 

119min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,- 

Režie: T. Hooper/ Hrají: Eddie 
Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw, Sebastian Koch

4., 7. a 24. 2. ve 20.00, 6., 11. a 
12. 2. v 19.30

13 hodin: Tajní vojáci z Benghá-
zí

Akční drama / USA / 144min / 
PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 15+

Režie: M. Bay/ Hrají: John Krasin-
ski, Freddie Stroma, Toby Stephens, 
Max Martini

5. 2. v 16.45, 7., 17. a 24. 2. 
v 19.30, 12. 2. ve 20.00

Osm hrozných
Th riller, western / USA / 182min 

/ titulky / 110,- / 15 +
Režie: G. Tarantino / Hrají: 

Samuel L. Jackson, Jennifer Jason 
Leigh , Walton Goggins, Kurt Rus-
sell, Tim Roth

6. 2. v 15.00
Ledová sezóna
Animovaná komedie / USA / 

90min / dabing / 110,- 
Režie: T. Wall

6., 10. a 20. 2. v 15.30, 7. a 14. 2. 
v 15.00

Alvin a Chipmunkové: Čiperná 
jízda

Rodinná komedie / USA / 92min 
/ dabing / 90,- 

Režie: W. Becker / Hlasy: Dalibor 
Gondík, Jan Maxián, Sabina Lauri-
nová

6., 12. a 15. 2. v 17.30, 10., 23. a 
28. 2. ve 20.00, 24. 2. ve 14.30

Padesátka
Komedie / ČR / 97min / 100,- 

(24. 2. Baby Bio)
Režie: V. Kotek / Hrají: Marek 
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Taclík, Ondřej Pavelka, Vilma 
Cibulková, Tereza Voříšková, Jiří 
Mádl, Jakub Prachař

7. 2. v 15.30
Hotel Transylvánie 2
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 80,- 
Režie: G. Tartakovsky / České 

znění: Petr Rychlý, Lucie Vondráč-
ková, Ondřej Brzobohatý

8. a 14. 2. v 15.30
Malý princ
Animovaný, rodinný / Francie / 

106min / dabing / 100,-
Režie: M. Osborne / Hrají: 

Klá ra Nová ková , Petr Pelzer, Anna 
Brousková , Ondř ej Brzobohatý 

8. 2. v 17.00
Mrzout
Komedie / Finsko / 113min / 

titulky / 100,- / 15 +
Režie: D. Karukoski/ Hrají: Antt i 

Litja, Petra Frey, Mari Perankoski, 
Iikka Forss

8. 2. v 17.30, 11. 2. v 17.00, 29. 
2. v 19.30

Star Wars: Síla se probouzí
Sci-Fi, dobrodružný, akční, fanta-

sy / USA / 136min / 2D titulky i 
dabing, 3D dabing / 2D 100,-; 3D 
130,- 

Režie: J. J. Abrams/ Hrají: Harri-
son Ford, Mark Hamill, Carrie Fis-
her, Adam Driver, Daisy Ridley

8. 2. v 19.30, 22. 2. v 17.30 
Most špiónů
Th riller, drama / USA / 141min / 

titulky / 90,- / 12+
Režie: S. Spielberg / Hrají: Tom 

Hanks, Mark Rylance, Scott  Shep-
herd, Amy Ryan, Sebastian Koch

8. 2. ve 20.00, 1. 3. v 17.00
Líza, liščí víla
Komedie, fantasy, romantický / 

Maďarsko / 98min / Filmový klub 
/ titulky / 90,- / 12+

Režie: K. Ujj Mészáros/ Hrají: 
Móni Balsai, Szabolcs Bede-Faze-
kas, David Sakurai, Zoltán Schmied

9. 2. v 15.30
Hodný dinosaurus
Animovaný, rodinný / USA / 

101min / dabing / 80,-
Režie: P. Sohn

9. a 17. 2. v 17.30
Aldabra: Byl jednou jeden ost-

rov
Rodinný  fi lm / ČR / 106min / 

2D i 3D / 2D 80,-; 3D 110,- (3D - 
9. 2.) 

Režie: S. Lichtag / Komentáře: 
Oldřich Kaiser

9. 2. ve 20.00, 2. 3. v 17.00
Sedm statečných
Western / PROJEKT 100 / USA 

1960 / 123min / titulky / 80,-
Režie: J. Sturges / Hrají: Yul Bryn-

ner, Steve McQueen, Charles Bron-
son, James Coburn, Brad Dexter

11. 2. v 15.30
Králové hor
Dobrodružný / Rakousko / 

97min / dabing / 90,-
Režie: G. Olivares, O. Penker/ 

Hrají: Jean Reno, Tobias Morett i, 
Manuel Camacho

11. 2. v 17.30, 13. a 21. 2. ve 
20.00, 14. 2. v 17.00

Deadpol
Akční komedie / USA, Kanada / 

104min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,- / 15+

Režie: T. Miller/ Hrají: Ryan Rey-
nolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, 
T.J. Miller

12. a 13. 2. v 15.30, 21. 2. ve 
14.30

Bella a Sebastian: Dobrodružství 
pokračuje

Dobrodružný, rodinný / Francie / 
99min / dabing / 110,- 

Režie: Ch. Duguay/ Hrají: Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux 
Chatelier

13. 2. v 15.00
Sněhová královna 2
Animovaný, rodinný / Rusko / 

78min / dabing / 90,-
Režie: A. Tsitsilin

13. 2. v 19.30
Roura
Dokument / Rusko, ČR, Německo 

/ 120min / Filmový klub / titulky / 
90,- 

Režie: V. Manský

14. 2. ve 20.00, 23. 2. v 17.00
Zbrusu Nový zákon
Komedie / Lucembursko, Belgie, 

Francie /115min / titulky / 80,- / 
12+

Režie: J. V. Dormael / Hrají: Pili 
Groyne, Benoît Poelvoorde, Cathe-
rine Deneuve

15. a 22. 2. v 17.00
Vlna
Režie: R. Uthaug/ Hrají: Kristoff er 

Joner, Th omas Bo Larsen, Fridtjov 
Såheim

15. 2. v 19.30
Spectre
Akční thriller / USA, Velká Britá-

nie / 150min / titulky / 80,- / 12+
Režie: S. Mendes / Hrají: Dani-

el Craig, Christoph Waltz, Monica 
Belluci, Andrew Scott , Ralph Fien-
nes

15. 2. ve 20.00
Muž na laně
Dokument, životopisný / Velká 

Británie / 94min / Filmový klub / 
titulky / 70,- 

Režie: J. Marsh

16. 2. ve 20.00
Queen – Hungarian Rhapsody 

Live In Budapest ´86 
Záznam legendárního koncertu / 

115min / 200,- Kč

17. 2. v 17.00  
Dokumentarista Jan Špáta - 

Restaurované dokumenty J. Špáty
Host: OLGA SOMMEROVÁ

17. 2. ve 20.00
Zde Harold
Drama, komedie / Norsko, Švéd-

sko / 87min / titulky / 100,- / 15 +
„Režie: G. Vikene/ Hrají: Bjørn 

Sundquist, Vidar Magnussen, Björn 
Granath

18. a 21. 2. v 17.00, 1. 3. v 19.30
Ma Ma
Drama / Španělsko / 111min / 

PREMIÉRA  / titulky / 90,-

Režie: J. Medem / Hrají: Penelé-
po Cruz, Àlex Brendemühl, Asier 
Etxeandia

18. a 20. 2. v 19.30, 19., 28. a 29. 
2. v 17.00 

Rodinný fi lm
Drama / ČR, Německo, Fran-

cie, Slovinsko, Slovensko / 95min / 
PREMIÉRA  / 110,- / 12+

Režie: O. Omerzu/ Hrají: Karel 
Roden, Vanda Hybnerová, Jenové-
fa Boková, Daniel Kadlec, Martin 
Pechlát

18., 19., 20., 26. a 27. 2. ve 20.00, 
23. a 28. 2. v 17.30

Decibely lásky
Romantický hudební fi lm / ČR / 

85min / 130,-
Režie: M. Halík / Hrají: Otec a syn 

Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, 
Filip Cíl, Roman Vojtek, Lucie Von-
dráčková

19. a 20. 2. a 1. 3. v 17.30
Zoolander No. 2
Komedie / USA / titulky / 110,- / 

12+
Režie: B. Stiller / Hrají: Ben Stiller, 

Owen Wilson, Penélope Cruz, Bene-
dict Cumberbatch, Justin Bieber

20. a 27. 2. v 15.00
Robinson Crusoe: Na ostrově 

zvířátek
Animovaný, dobrodružný / Fran-

cie, Belgie / 90min / dabing / 120,-
Režie: B. Stassen

21. 2. v 15.00
Kudy cesta do divadla (pirátská 

pohádka)
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo

22. 2. ve 20.00
Ejzenštejn v Guanajuatu
Komedie, životopisný / Mexi-

ko, Nizozemsko, Finsko, Belgie / 
105min / Filmový klub / titulky / 
80,- / 18+

Režie: P. Greenawaye / Hrají: 
Elmer Bäck, Luis Alberti, Stelio 
Savante

23. 2. v 19.30
Perfektní den
Drama / Španělsko / 105min / 

titulky / 90,- / 12+
Režie: F. L. de Aranoa / Hrají: 

Benicio Del Toro, Tim Robbins, 
Olga Kurylenko, Mélanie Th ierry

24. 2. v 17.30
Fúsi
Černá komedie / Island, Dánsko / 

94min / titulky / 100,-
Režie: D. Kári / Hrají: Gun-

nar Jónsson, Ilmur Kristjánsdótt ir, 
Sigurjón Kjartansson

25. a 26. 2. v 17.00, 27. a 28. 2. 
v 19.30

Bohové Egypta
Dobrodružný, fantasy, akční / USA 

/ PREMIÉRA  / titulky - v 17:00, 
dabing - v 19:30 / 110,-

Režie: A. Proyas/ Hrají: Gerard 
Butler, Nikolaj Coster-Waldau, 
Rufus Sewell

25., 26. a 29. 2., 2. 3. v 17.30, 27. 
2. v 15.30, 28. 2. v 14.30

Řachanda
Pohádková komedie / ČR / PRE-

MIÉRA  / 120,- (děti 100,-)

Režie: M. Ferencová/ Hrají: Bolek 
Polívka, Vladimír Polívka, Jan Hru-
šínský, Vilma Cibulková, Oldřich Kai-
ser, David Novotný, Petr Čtvrtníček

25. a 26. 2. v 19.30, 27. 2. v 17.00
Brooklyn
Romantický, historický, drama / 

Irsko, Velká Británie / 111min / 
PREMIÉRA  / titulky /110,- / 12+

Režie: J. Crowley/ Hrají: Saoirse 
Ronan, Domhnall Gleeson, Emory 
Cohen, Jim Broadbent

28. 2. v 15.00
Pošťácká pohádka
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: MIM o. s.

29. 2. ve 20.00
Zmizelá
Drama, Th riller / USA / 145min / 

titulky / Filmový klub / 80,- / 15+
Režie: D. Fincher / Hrají: Ben Aff -

leck, Rosamund Pike, Neil

1. 3. ve 20.00
Lemmy
Dokumentární, hudební, životopis-

ný / USA / 116min / titulky / 100,-
Režie: G. Olliver, W. Orshoski / 

Hrají: Lemmy, Alice Cooper, James 
Hetfi eld, Ice-T, Ozzy Osbourne

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

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15 

5. 2.  20.00 
LATINSKÉ RYTMY V SOULU! 

6. 2.  22.00 
DRUM DRIVE vol.4 

10. 2.  20.00 
SOUL MEETING 

12. 2.  15.00 
HOUSE MARKET / BAZAR 

13. 2.   
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC v 

SOUL music clubu
Vladimír Mišík je jednou z nejvý-

raznějších osobností české populární 
hudby již od 60. let 20. století. Svou 
tvorbou ovlivnil celou řadu uměl-
ců ať už z hudebního, výtvarného či 
literárního prostředí. Přijďte si Vla-
dimíra Mišíka poslechnout 13. úno-
ra do Soulu v Dělnickém domě.

19. 2.  21.00 
LOPSIDED  WARM UP 

20. 2.  22.00 
PIO ZA PULTEM 

24. 2.  19.00 
NA STOJÁKA ! 
Na pátý díl přijede Karel Hynek, 

Vojta Záveský a Arnošt Frauenberg. 

26. 2.  21.00 
Paulie Garand x Kenny Rough: 

BOOMERA NG TOUR 2016 
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27. 2.  20.00 
ROMSKÁ ZÁBAVA BAŠAVEL 
Zveme Vás na 1. Romskou zábavu 

v novém roce. Celou noc Vám bude 
hrát Vaše oblíbená kapela Gipsy 
Rose.

Koncerty

12. 2.  20.00 
ORTEL
Akustické vystoupení Tomáše 

Ortela. Vstup 190 Kč. 
Krčma u Piráta, Stavbařů 41.

14. 2.  19.00 
1. KOMORNÍ KONCERT 2016
Účinkují: KOMORNÍ ORCHES-

TR FILHARMONIE G. MAHLE-
RA , JIŘÍ JAKEŠ – DIRIGENT. 

Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-
kova 9.

Přednášky

2. 2.  17.00 
BABICE 1951 – Staré mýty a 

nová zjištění
Přednáší doc. PhDr. Michal Steh-

lík, Ph.D. z Národního muzea Praha
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55.

4. 2.  17.00 
Klubový večer: ZÁPADNÍ KA P-

SKO - trochu jiná Afrika
Když se řekne Afrika, tak se většině 

lidí vybaví sloni, žirafy a lvi. Richard 
Viduna z naší zoo se do Západního 
Kapska  vypravil za velrybami, bílý-
mi žraloky, lachtany, tučnáky, alba-
trosy a tereji. Přijměte tedy pozvá-
ní na seznámení se s obyvateli obou 
afrických oceánů a nebojte se, pozná-
te i suchozemce, protože horské zeb-
ry, damany či paviány na svém puto-
vání potkal také.

Beseda se koná v budově zoologic-
ké zahrady a to centru PodpoVRCH. 

Vchod do centra je přes parkoviště 
vlevo od hlavního vstupu.

Vstupné je 40 Kč. Každý posluchač 
obdrží drobný dárek.

9. 2.  18.00
Science Café: JIHLAVSKÉ CEN-

TRÁLNÍ NÁMĚSTÍ – od založení 
po současnost

Jak vypadalo náměstí ve středo-
věku, kdy vlastně vzniklo a jaká by 
mohla být jeho budoucnost? Promě-
ny jihlavského náměstí, které svou 
rozlohou patří mezi největší náměstí 
České republiky, nám představí Dr. 
Ing. arch. Jaroslav Huňáček. 

Muzeum Vysočiny, Malovaný sál 
kavárny Muzeum, Masarykovo nám. 
55.

10. 2.  18.00
Cestovatelské promítání: 

ZÁPADNÍ POLSKO
V posluchárně P3 Vysoké školy 

polytechnické Jihlava, Tolstého 16. 
Vstup ZDARMA.

11.2       17.00
EXPERIMENTÁLNÍ KOSMO-

LOGIE 
Jak je Vesmír veliký a jak je starý? 

Tyto na první pohled jednoduché 
otázky byly dlouhou historii otáz-
kami pouze pro fi lozofy a teoretické 
fyziky, kde jedna druhé velmi čas-

to odporovaly. Naštěstí s pokrokem 
techniky nastalo nyní důležité obdo-
bí lidstva, kdy nám odpovídá přímo 
sám – Vesmír. Podívejme se spolu 
na tuto zajímavou cestu odhalování 
základních lidských otázek pomocí 
tzv. experimentální kosmologie, kte-
rá díky výsledkům z družice Planck, 
otevřela nové lidské poznání. Před-
náší: Ing. Petr Dvořák z Vysokého 
učení technického v Brně.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55. 

Ostatní 

9. 2.  15.00 –18.00 
JIHLAVSKÝ MASOPUST – 3. 

ročník
Masopustní veselí na jihlavském 

Masarykově náměstí. Na malé ven-
kovní scéně Masarykova náměstí 
bude sehrána masopustní lidová hra 
v podání herců Horáckého divadla 
Jihlava. Divadlo KUFR předvede 
klaunérii pro děti Tančíček “Adu-
šiadáši” a Balady Nevěsty a Smr-
ti. K tanci i poslechu zahraje kapela 
Tramtram – acoustic-world music. 
K dostání budou zabíjačkové a uze-
nářské speciality od farmářů z Vyso-
činy, zabíjačková polévka, svařák, 
teplý mošt s kořením, medovina a 
tradiční masopustní koblihy. Maso-
pustní průvod se vydá ulicemi v cen-
tru města v 16.30 hod za doprovo-
du dechového orchestru TUTT I při 
ZUŠ Jihlava. 

20. 2.  19.30 
ŠIBŘINKY PRO DOSPĚLÉ 
V pyžamu, aneb o čem sníme. Hra-

je Vyskytňanka. Vstup 170 Kč.
Sokolovna, Tyršova 12.

21. 2.  15.00
KUDY CESTA DO DIVADLA 

(pirátská pohádka)
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo
Děj této pohádky vás zavede na 

pirátskou loď, která vznikne před 
zraky diváků, a ti se stanou posád-
kou této lodi. Kapitán pirátů spolu s 
trosečníkem a celou posádkou proži-
jí dobrodružnou výpravu.

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

22. 2.  19.00
VEČER S KLAVÍREM
Večery s živou hudbou z našich 

restaurací již téměř vymizely. Na 
Radniční se ale budeme snažit tuto 
krásnou tradici opět obnovit. Přijďte 
na večeři či na sklenku vína a zapo-
slouchejte se do skladeb, které Vám 
bude hrát Přemek Hrubý z kapely 
Bee Band.

Radniční restaurace.

27. 2.  18.00 
„Dělám kino“ v Salott u: MAMI
V rámci projektu „Dělám kino“ 

budeme poslední únorovou sobotu 
promítat fi lm režiséra Xaviera Dola-
na. Film Mami! je příběhem dospí-
vajícího Steva s diagnózou ADHD 
a jeho mámy Diane, která i přes 
doporučení odborníků trvá na tom, 
že svého syna dokáže zvládnout, a 
že její syn dokáže zvládnout školu. 
Když do jejich života vstoupí ještě 
utrápená sousedka Kylea, vydají se 
společně na hodně divokou jízdu, 
kdy se záchvěvy štěstí, bezpečí a spo-
kojenosti v mžiku mění na eruptivní 
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výbuchy násilí a hlubokou beznaděj. 
Kavárna Da Salott o.

28. 2.  15.00 
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA 
Hraje: MIM o. s.
Byli jste někdy na staré poště? A 

byli jste tam v noci? A víte, co se sta-
ne, když nenapíšete na dopis adre-
su? V pohádce pošťácké se na starou 
poštu podíváte s panem Kolbabou, v 
noci se seznámíte s poštovními skřít-
ky, a kvůli dopisu bez adresy proje-
dete celou českou zemí.

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

Sport
  
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST 
pravidelné časy:
PO 11.30-12.30: bruslení pro seni-

ory
PO 16-17: bruslení pro rodiče s 

dětmi
ÚT 19-20: veřejnost
ST 19-20: veřejnost
ČT 19-20: veřejnost
PÁ 19-20: veřejnost
SO 13-14: bruslení pro rodiče s 

dětmi, 19-20: veřejnost
NE 10-11 a 19-20: veřejnost
Vstup 30 Kč.
Horácký zimní stadion

6. 2.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

KA DAŇ
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

10. 2.  17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

BANÍK MOST 
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

13. 2.  17.30
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ 

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE      
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR

Horácký zimní stadion v Jihlavě, 
Tolstého ul.

20. 2.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – SK 

Slavia Praha
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

Synot liga 2015/2016:
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.

Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na únor 2016

Beletrie

Baňková, Markéta, 1969- Maličkost
Bardot, Sophie, 1989- Pařížanka
Cole, Courtney Nocte
Doležalová, Marie, 1987- Kafe @ cigárko
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