
srpen

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin 

na Masarykově náměstí
4. 8. Pardubická 6

Dechová hudba z Pardubic
                       

11. 8. Vysočanka
Dechová hudba z Brtnice

              
18. 8. Bobrůvanka

Dechová hudba z Počátek

25. 8.  Veselá sedma
Dechová hudby z Nového Města 

na Moravě

31. 8. Libkovanka
Dechová hudba z Libkovy Vody

             

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE

Parkán u brány Matky Boží 
od 18 hodin

7. 8. Princezna z dlouhým nosem
14. 8. Vodnická pohádka

21. 8. Andulka a loupežníci
28. 8. Sněhová královna

PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU 
POPRAVENÝCH

V neděli 7. srpna v Jihlavě
Program:

8.30 mše svatá v kostele sv. Ignáce.
10.00 setkání u památníku na po-
pravené v Jihlavě, Tyršově ulici.

Od března jihlavská radnice za-
vedla svoz bioodpadu z celého 
města a upravila frekvenci svážení 
komunálního odpadu od rodin-
ných domů. Už první měsíce uka-
zují, že tyto změny přinesly vý-
znamné pozitivní výsledky. 

Vzrostl vývoz bioodpadu a začalo 
se ještě více třídit. Především ale kle-
sá množství netříděného odpadu vy-
váženého do skládky.

Do letošního jara probíhal zku-
šební provoz jen v několika částech 
města, se zavedením celoplošného 
svozu pochopitelně přišel obrovský 
nárůst svezeného množství. Za prv-
ní pololetí 2016 bylo svezeno 633 
tun bioodpadů, což je 4x více než za 
celý rok 2015. 

„Bioodpady už nekončí v černých po-
pelnicích se směsným odpadem, v pří-
kopech, v křoví a zahradách. Jak jsme 
předpokládali, ne každý chce trávu, 
plevele a menší větve z trávníků, za-
hrádek a zahrad kompostovat doma,“ 
uvádí primátor města Rudolf Chlou-
pek. 

Odpad je čistý
Radnice oceňuje odpovědnost, s 

jakou jihlavská veřejnost k třídění 
bioodpadu přistupuje. 

Lidé do hnědých nádob dávají jen 
to, co do nich patří. „Od rodinných 
domů je tzv. čistota odpadu bezvad-
ná. Ale i na sídlištích je skutečnost vý-

razně lepší, než se obecně očekávalo. 
Množství bioodpadu, který musí být 
pro obsah nepatřičných složek uložen 
do skládky s dalším komunálním od-
padem, je menší než 10 procent,“ do-
plňuje primátor. 

Nyní je v ulicích Jihlavy na třídění 
bioodpadu rozmístěno 262 kontej-
nerů o objemu 1.100 litrů, u rodin-
ných domů je 1.709 nádob o objemu 
240 litrů, 24 domů využívá nádobu 
poloviční kapacity. Za 1. pololetí 
bylo provedeno 3.489 výsypů kon-
tejnerů 1.100 l. a 9.069 výsypů po-
pelnic 120 a 240 l.

Třídění se dál zvyšuje
V Jihlavě se v posledních měsících 

také významně zvyšuje třídění plas-
tu a papíru. 

Úřad to přikládá zavedení dvou-
týdenní frekvence vývozu černých 
popelnic se směsným komunálním 

odpadem od rodinných domů. „Je 
možné, že domácnosti, které netřídily, 
začaly mít problém s tím, aby se odpad 
za dva týdny do popelnice vešel. Nej-
jednodušším řešením je odpad vytřídit 
a vynést do patřičných nádob, které 
jsou v Jihlavě velmi dobře dostupné,“ 
říká vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková. 

Svozová společnost uvádí nárůst 
vývozu plastu a papíru ve srovnání 
s loňskem až o pětinu, v některých 
sběrných hnízdech musela přistavit 
další nádoby nebo zvýšit frekvenci 
vývozu.

Jihlava vyváží do skládky 
o stovky tun méně odpadu!

Zavedení plošného svozu biood-
padu a pokračující nárůst třídění se 
pozitivně projevil významným sní-
žením návozu odpadu do skládky. 

(Dokončení na str. 3)

Máme méně odpadu do skládky

PRVNÍCH šest měsíců roku 2016 do Zoo Jihlava přišlo 132.256 návštěvníků. Oproti minulým rokům je to docela výrazný nárůst. V r. 2015 přišlo za první půlrok cca 
104.000 lidí, v roce 2014, který byl historicky rekordní, to bylo za stejné období cca 124.000 návštěvníků.Výrazné letošní návštěvnosti pomohl v prosinci loňského roku 
otevřený tropický pavilon, protože přišlo výrazně více lidí i v zimních měsících. Navíc byla relativně mírná zima. V zoo už se momentálně nic nestaví, jsou dokončeny 
kompletně všechny stavby a expozice projektu Zoo pěti kontinentů, navíc je v zoo i nová expozice vlků iberských nebo údolí včel. Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

52
52

104
84
39

123

0
19

29
153

Město Jihlava má k 30. 6. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.722 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červen 2016

Nenápadná pověst o svatém Marti-
novi, který zavítal do Jihlavy, nechal 
si okovat  kopyto a neměl na zapla-
cení dala vzniku slavných svatomar-
tinských průvodů, které budou mít  
letos  v Jihlavě už dvacetiletou tra-
dici. Od samého počátku měla tato 
akce velký ohlas a je pokaždé navští-
vena několika tisíci diváků. 

U zrodu stál dnešní náměstek pri-
mátora Milan Kolář, kterého - jak 
sám tvrdí - nikdy nenapadlo, že by 
mohl význam této události přesáh-
nout hranice regionu. „Když jsem se 
začal zajímat o oslavy svatého Mar-
tina  u nás v Čechách, tak jsem zjistil, 
že snad v žádném městě nemají tak 

krásného koně, tak velkolepý průvod, 
tak krásný ohňostroj a hlavně tako-
vou spoustu vděčných diváků.“  Pře-
sto ho překvapilo, když letos na ja-
ře přišlo pozvání z francouzského 
města Tours k účasti na oslavách 
1.700letého výročí od narození sva-
tého Martina z Tours. 

„Byla to pozvánka, která se neodmí-
tá.  Ve spolupráci s Jakubem Škrdlou z 
Horáckého divadla a hlavně mamin-
kami dětí z havířského průvodu, které 
se postaraly o kostýmy, jsme pozvání 
přijali a strávili jsme první  prázdnino-
vý víkend na velkolepé události ve fr an-
couzském  městě Tours,“ říká Kolář.  

Průvod byl sestaven především z 

Jihlava se zúčastnila oslav v Tours

SVATÝ MARTIN se oslavuje také ve fr ancouzském Tours. Oslavy zde mají 
monumentální podobu a letos se jich také na pozvání zúčastnila Jihlava. 
 Foto: archiv MMJ

V únoru letošního roku náh-
le zemřel úředník magistrátu Jan 
Toman Caha. Odešel mladý člo-
věk. Otec rodiny, manžel, zaměst-
nanec města, ztráta nenahraditel-
ná, těžko vyvážitelná jakoukoli 
fi nanční částkou…

Vedení magistrátu navrhlo 
nejbližším pozůstalým poskyt-
nout dar z městského rozpoč-
tu ve výši 300 tisíc korun jako 
podporu v této obtížné životní 
situaci. 

Nade vše v nás převažuje pocit 
účasti, solidarity a potřeby 
pomoci v těžké životní situaci, 
proto jsme návrh podpořili. 

Na druhé straně si však uvědo-
mujeme nezvyklou výši částky, 
nesystémovost návrhu i zavdání 
určité sociální nespravedlnosti, 
protože ne každý zaměstnavatel 
by si mohl něco takového dovolit. 

Zde jsme zaměstnavatelem 
v přeneseném slova smyslu my 
všichni  občané města, protože 
se jedná o naše společné peníze, 
městský rozpočet.

Proto jsme se rozhodli zároveň 

s podporou návrhu na jednání 
zastupitelstva vyhlásit veřejnou 
sbírku, kterou alespoň částečně 
vykompenzujeme to výše uvede-
né, co si myslíme, že je na tomto 
návrhu nesprávné a touto formou 
také požádáme o nepředkládání 
dalších takovýchto podobných 
návrhů, o kterých se z mnoha 
ohledů hlasuje velice obtížně.

Můžete tedy i vy pomoci 
jakoukoliv částkou poukáza-
nou na transparentní účet čís-
lo 399111/5500. Konto sbír-
ky bude aktivní od 1. 8. 2016 a  
sbírka potrvá do konce listopadu 
letošního roku. Z vybrané částky 
bude 300 tisíc korun odevzdá-
no do městského rozpočtu jako 
kompenzace poskytnutého daru, 
vše nad tuto částku bude poskyt-
nuto nejbližším pozůstalým jako 
další pomoc.

Sbírka je řádně registrována dle 
zákona u Krajského úřadu a je 
organizována s vědomím nejbližší 
pozůstalé. 

Tuto aktivitu podporují zastupi-
telé města Jihlavy.  -tz-

Vyhlášení veřejné sbírky

Už před čtyřmi lety jihlavská Cha-
rita ve spolupráci s radnicí zahájila 
sběr ošacení. Lidé mohou nepotřeb-
né a použitelné ošacení věnovat těm, 
kteří jej ještě využijí. Projekt mimo 
jiné přispěl k tomu, že už více než 
1000 tun textilu neskončilo bez užit-
ku na skládce.

Pro sběr ošacení jsou určeny mod-
ré kontejnery v ulicích. „Ty jsou 
v současné době rozsety na mnoha mís-
tech Vysočiny – celkem 167 modrých 
kontejnerů je umístěno na Jihlavsku, 
Dačicku, Třebíčsku, částečně na Žďár-
sku a Pelhřimovsku,“ uvádí vedoucí 
projektu sběru šatstva Hana Fexová. 

V Jihlavě jsou umístěny ještě dal-
ší dva velké kontejnery žluté barvy 
nedaleko vchodu do Vodního ráje a 
u obchodního domu Tesco.

Od začátku projektu v roce 2012 
lidé přinesli celkem 1.008 tun šat-
stva, za letošní rok je shromážděno 
už 257 tun ošacení. 

Kromě kontejnerů, které jsou k dis-
pozici 24 hodin denně, funguje také 
sběrna a třídírna textilu na adrese 
Žižkova 109 v Jihlavě. Občané sem 
mohou vozit textil od pondělí do 
čtvrtka v otevírací době - po+út 9-17 
h, st+čt 9-15 h. 

Další velkoobjemový kontejner 
na šatstvo je ve spolupráci s Diako-
nií Broumov umístěn u obchodního 
domu Na Slunci, další textil se vybe-
re i ve sběrných dvorech, skutečné 
množství textilu, který díky těm-
to aktivitám nekončí bez využití ve 
skládce, je ještě vyšší.

„Projekt Sběr šatstva je postaven na 

čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstá-
vá zajištění potřeb oblečení a textilu 
ze strany potřebných. V tomto směru 
spolupracujeme především s azylovými 
domy, s referátem hmotné nouze Úřadu 
práce ČR a s dalšími sociálními služba-
mi, které Charita zajišťuje,“ popisuje 
projekt Hana Fexová, vedoucí sběru 
šatstva při Oblastní charitě Jihlava.

Nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne

Druhý cíl sleduje ekologické hle-
disko - projekt nabízí pomoc měs-
tům a obcím v účinné separaci 
odpadů. 

 -tz-

Tuny šatstva našly využitíNepříjemnou a až nebezpečnou dopravní situaci v Tolstého ulici před 
DIODem, zvláště v ranních a odpoledních špičkách, zklidní nově vybudova-
né semafory s tzv. poptávkovým systémem pro chodce. K zajištění plynulej-
šího provozu v ulici radnice dále plánuje prodloužit odbočovací pruh z Tol-
stého do Jiráskovy ulice. Nově bude pruh začínat už u křižovatky Tolstého s 
ulicí Tyršovou. Staveniště se bude předávat v týdnu po 8. srpnu, dodavatel 
má na dodání 3 měsíce. Dodavatelem bude fi rma Patriot, její nejnižší nabíd-
nutá cena je 2.340.000,- korun bez DPH.  -tz-

Tolstého zklidní semafor

účastníků měst, kde opravdu svatý 
Martin působil. Takže jej vedla sku-
pina z maďarského města Sombathely 
- rodiště svatého Martina. Dále násle-
dovali účastníci z Itálie, Slovinska, 
Švýcarska, z Bretaně, Korsiky, Belgie, 
Holandska, ale také až z Argentiny.  

„Naši delegaci tvořilo přibližně čtyři-
cet postav a protože jsme nemohli vézt 
do Francie koně, tak jsme zvolili obraz, 
kdy se podle pověsti svatý Martin ukrý-
val v husinci. Pro děti jsme tedy zhotovi-
li masky husí a maminky šly stejně jako 
v Jihlavě za selky s košíky. 

Byli jsme vřele přijati. Naši hostitelé 
pro nás připravili krásný program. Nav-
štívili jsme dva krásné zámky na řece 
Loiře. Jeden - Amboise  je místem odpo-
činku Leonarda da Vinci a druhý Vilan-
dry s překrásnými zahradami.  

Byli jsme ubytováni v opatství Mar-
mortiewr, kde svatý Martin žil na 
sklonku svého života kolem roku 390. 
Byla to veliká zkušenost a dovezli 
jsme si kromě zážitků i hodně nápadů 
pro další akce v Jihlavě,“ popsal zážit-
ky z akce náměstek primátora Milan 
Kolář.  -lm-
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(Dokončení ze str. 1) 
„Návoz netříděného komunálního odpadu na skládku se 

ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil už o 
stovky tun. Za první pololetí kleslo množství komunálního 
odpadu v černých popelnicích z 4.009 tun v roce 2015 na 
3.616 tun v roce letošním,“ uvádí za svozovou společnost 
Služby města Jihlavy vedoucí divize odpadů Josef Eder. 

Bioodpad sváží a ukládá do kompostárny městská spo-
lečnost Služby města Jihlavy. Produkce je nyní vyšší než 
odbyt, takže kompost je skladován, nicméně jde o kva-
litní produkt, který se zaváží i do poměrně vzdálených 
míst, aktuálně třeba společnost SMJ dodá několik desí-
tek tun kompostu až do Rokytnice nad Rokytnou nebo 
do Žďáru nad Sázavou.  -tz-

Máme méně odpadu do skládky 

ZA PRVNÍ pololetí 2016 bylo sve-
zeno 633 tun bioodpadů, což je 4x 
více než za celý rok 2015. Tabulka 
porovnává svoz z hnědých popel-
nic a kontejnerů, nejsou započítány 
údaje ze sběrných dvorů a sečení trá-
vy ve městě.  Foto: archiv MMJ

Letíte zítra 
na dovolenou 
a nemáte pas? 

Neletíte…
Zkontrolujte si doklady! „Rychlopas“ 

dostanete za týden. Za 4.000,- Kč.
Ještě loni jste za patnáct stovek přímo 

na úřadě vyřídili rychlopas na počkání. 
Když na to přišlo, ochotné úřednice 
ho vydaly i mimo úřední hodiny, aby 
vytoužená dovolená dobře dopadla. 
Rychlopas platil jen půl roku, ne do 
všech zemí světa na něj pouštěli, ale 
většině zapomnětlivců a nepořádníků 
vytrhl trn z paty.

Letos na poslední chvíli nic nevyřídí-
te, ministerstvo vnitra rychlopasy zru-
šilo. Nahradily je cestovní pasy se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji s dobou vydání 
do 6 pracovních dnů. Tyto pasy mají 
dobu platnosti 10 let, správní popla-
tek činí 4.000,- Kč, u dětí do 15 let je 
doba platnosti 5 let, správní poplatek 
je 2.000,- Kč.

„Pokud tedy zjistíte těsně před odjez-
dem do zahraničí, že nemáte platný ces-
tovní pas, pořádně si za nový  připlatíte. 
Co je horší, že se nový pas do odjezdu 
nemusí stihnout vyrobit. Pasy se odesílají 
do centrální výrobny cenin,“ upozorňuje 
vedoucí správního oddělení magistrá-
tu města Jihlavy Kateřina Škarková.

Co je příjemnou novinkou, že o ces-
tovní pas můžete zažádat kdekoli v ČR 
na obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností, podání není podmíněno 
místem trvalého pobytu.

Cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji se vydává s dobou platnosti 10 
let, správní poplatek činí 600,- Kč, u 
dětí do 15 let se vydává s dobou plat-
nosti 5 let a správní poplatek činí 100,- 
Kč. Výrobní doba těchto pasů je do 30 
dnů.

„Připomínáme, že i malé dítě musí mít 
platný doklad totožnosti, a to buď ces-
tovní pas nebo občanský průkaz, který 
se dá použít pro cestování po Evropské 
unii,“ dodává Kateřina Škarková.  -tz-

Místnost ztrát a nálezů prořídne
Občanský zákoník ukládá povinnost magistrátu ucho-

vávat po dobu tří let ztracené a nalezené věci. V roce 
2017 dojde proto k prvnímu úbytku věcí ve skladu.

„Budeme vyzývat nálezce, zda o nalezené věci nemají po 
třech letech skladování zájem. Pokud ne, budou jinak využi-
ty nebo zlikvidovány,“ řekl vedoucí správní oddělení ma-
gistrátu Jan Vystrčil.

Mezi nalezenými věcmi jsou lyže, dětské kolo, ale i piv-
ní sud. Lidé běžně ztrácejí peněženky, mobily a brýle. 

 -lm-
VEDOUCÍ správního odboru Jan Vystrčil ukazuje ve skla-
du nálezů a ztrát, co vše se v Jihlavě našlo. 
 Foto: Lubomír Maštera

Odbor životního prostředí jihlav-
ského magistrátu se snaží zpříjemňo-
vat a zkrášlovat veřejné prostory, ve 
městě přibývá záhonků s květinami z 
tzv. přímého výsevu. 

První záhonky byly k vidění loni, letos 
od jara jich podstatně přibylo a také v 
druhé polovině léta můžeme ve městě 
očekávat další nové barvy a vůně květin. 

V minulosti vznikaly záhony na při-
pravených plochách, kam zahradníci vy-
sázeli předpěstované sazenice letniček 
do pravidelných tvarů. Záhon vznikl ze 
dne na den. 

„Záhony toho typu jsou náročné na zalo-
žení i na údržbu, letničky z přímého výse-
vu mají náklady na údržbu mnohem nižší. 
Dávají okolojdoucím možnost pozorovat, 
jak se mění a vyvíjí v čase,“ popisuje ve-
doucí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková. 

Nyní jsou na plochu vysety předem 
připravené letničkové směsi, vyklíčily 
drobné rostlinky a dnes už se na těch-
to plochách objevují první květy. „Na 
bohatou druhovou skladbu letniček velmi 

rychle nalétnou různé druhy hmyzu. Na 
něj pak postupně začnou přilétávat drob-
né druhy ptáků…,“ upozorňuje Katarína 
Ruschková, že záhony květin se kromě 
okrasného prvku stávají přirozeně fun-
gujícím kouskem přírody plným života. 

Výsevy jsou provedeny v areálu ústřed-
ního hřbitova, v parku Legionářů, v „ho-
landském parku“  při Jiráskově ulici, na 
náměstí Svobody, zkušebně také na plo-
še zrušeného pískoviště v sídlišti Slavíč-
kova. 

„Směsi v těchto dnech začínají nakvétat. 
Předpokládáme, že na přelomu července a 
srpna budou v plném květu,“ říká vedou-
cí oddělení služeb v životním prostředí 
Martina Gregorová.   

Dále byly založeny tzv. květnaté lou-
ky v parčíku poblíž stanice pohonných 
hmot v Okružní ulici a v Českém mlý-
ně poblíž sochy Klíče. „Vývoj rostlinného 
společenstva  květnaté louky  trvá  jeden až 
dva roky,  na rozkvetlou krásu  si na těch-
to plochách ještě musíme počkat,“ dodává 
Martina Gregorová.  -tz-

Květy nejen díky ročnímu období

V JIHLAVĚ přibývá ploch s květinami. Všechny plochy slouží nejen pro 
zkrášlení města, ale zároveň poskytují hojnou pastvu pro včely a jiný hmyz.

 Foto: archiv MMJ
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Zvládnout problematiku škol-
ství, kultury, sportu a sociální ob-
last a zároveň být senátorem, to 
není práce pro jednoho člověka, 
říká náměstek primátora Milan 
Kolář (Fórum Jihlava).

 Lubomír Maštera

Forum Jihlava, jehož jste vrchol-
ným představitelem, podepsalo 
Koaliční smlouvu.  Na vašich we-
bových stránkách si však můžeme 
přečíst:

Jsou lidé, kteří stále nechápou, že 
nejsme politickou stranou, tudíž 
nás nesvazuje žádná „stranická 
disciplína“. Naši zastupitelé hlasují 
podle svého nejlepšího přesvědčení, 
ne podle pokynů stranických orgá-
nů, jak je tomu u politických stran.

Jak tomu máme rozumět?
To přeci ještě nemusí být v rozpo-

ru. Chápejte to tak, že koalici pod-
porujeme. Jenom jsme se někdy 
nenaučili počítat do devatenácti 
(většina hlasů potřebná ke schvá-
lení návrhu v Zastupitelstvu města 
Jihlavy), což se ostatně někdy stává 
i našim koaličním kolegům. Takže 
pokud nepodpoříme neúplná, polo-
vičatá řešení, navíc narychlo „upeče-
ná“, nesmí se na nás nikdo zlobit.

Prosím o větší konkrétnost. Na-
příklad v Koaliční smlouvě se jako 
o jedné z priorit koalice hovoří o 
schválení územního plánu (ÚP).  O 
ÚP jednalo zastupitelstvo již něko-
likrát, ale na posledním hlasování 
jste se zdržel, další tři členové Fóra 
hlasovali proti.

Územní plán je důležitý dokument, 
který město potřebuje, aby se mohlo 
rozvíjet. Jsme samozřejmě pro jeho 
schválení. Ale ruku pro schválení zved-
neme až teprve tehdy, budou-li naše 
výhrady vypořádány. Usilujeme o 
územní studie a regulační plány na ně-
která území.  Ne na poslední chvíli, ne 
bez odpovědí na naše otázky a ne pod 
časovým tlakem. 

Myslím si, že schvalování ÚP mělo 
jít do zastupitelstva až v okamži-
ku, kdy by byla domluvena shoda, 
a ne pod tlakem koaliční smlouvy. Ne-
budeme podporovat neúplná řešení.

Takové řešení je možné v přípa-
dě, že jste ochotni ke kompromi-
sům, protože jinak hrozí kolaps. 

Myslím, že já jsem nejvíc ze všech 
otevřen kompromisům. Navíc po 
svých zkušenostech v politice pre-
feruji širší přístup, než jenom úzké 
stranické zájmy a disciplínu. 

Dokonce se domnívám, že i pojem 
koalice a opozice by v podmínkách 
Jihlavy nemusel být brán tak striktně 
a vážně, jak tomu je. Připomíná mi 
to spíše hrátky z vyšší politiky, kdy 
je hranice opozice a koalice striktně 
vymezena. 

Já jsem spíše pro hledání shody. 
Pro mě znamená slovo konsenzus 
víc, než slovo demokracie. Dávno už 
nemám radost z toho, když někoho 
přehlasujeme. Mnohem více se ra-
duju, když najdeme společné řešení 
přijatelné pro všechny. 

Platí tedy názor, že současná ko-
alice na radnici je nefunkční?

Nemyslím si to. Jen musíme hle-
dat cesty k sobě. Jsem rád, že se ko-
nečně z podnětu Karolíny Koubové 
(Fórum Jihlava) bude konat výjezd-
ní zasedání Rady města. Slibuji si od 
toho, že si konečně společně sedne-
me a budeme v klidu a pohodě dis-
kutovat a hledat nejen možnosti ře-
šení, ale i cestu k sobě navzájem.

Jakou roli podle vás v koalici hra-
jí osobní vztahy?

Řeknu vám to takto – někdy mám 
pocit, že můj návrh není přijat prá-
vě proto, že jsem ho podal právě já. 
A není to osobní, jako by to platilo i 
pro jiné. A to není dobré. 

Dokonce někdy hledám cesty, aby 
můj návrh nevypadal jako můj návrh 
a stal se tak přijatelným. Zkušenost 
mi říká, že takové vztahy se mají řešit 
posezením u piva, a ne stranickými 
direktivami nebo máváním Koaliční 
smlouvou.

Nemohu se nezeptat na váš po-
hled na současné zastupitelstvo. 
Během jednání dochází ke kon-
fl iktům a někteří diskutující jsou 
nařčeni z toho, že se nedostatečně 
připravují na schůze?

Nemyslím si, že by se někdo ne-
připravoval na jednání. Jde spíše o 
horlivost, mladickou nerozvážnost 
nebo o snahu být viděn a slyšen. :-)
Já jsem už smířen s tím, že s demo-
kracií jde všechno pomaleji a že je 
lepší postupovat po malých krůč-

cích. A někdy si prostě počkat. O 
havířském průvodu jsem snil celý 
život. 

Byl jsem už smířen s tím, že se to 
nikdy nepovede. Myšlenku obnovit 
tuto tradici shazovala Rada města 
ještě celých deset let po revoluci. A 
nakonec se to podařilo. Stačilo si po-
čkat. Věřit a být trpělivý. A vytrvalý. 
S příjezdem svatého Martina to bylo 
stejné. Ale tohle poznání souvisí 
s věkem nebo časem prosezeným na 
jednáních. Asi jsem nebyl ve svých 
začátcích jiný. 

Kandidujete do Senátu. V přípa-
dě zvolení si ponecháte obě funk-
ce?

No, to v žádném případě! Nemys-
lím, že lze současně dělat senátora a 
poctivě se starat se o tak širokou ob-
last, jako je městský sport, kultura, 
školství a sociální věci. 

A nebude vám líto opustit Jih-
lavu, když  - jak sám s oblibou o 
sobě prohlašujete – jste městský 
patriot?

Patrioti by neměli sedět v Sená-
tu?  :-) A o opuštění Jihlavy by asi 
taky nešlo. Jsem tu do některých 
akcí tak zapojen, že to mám nejspíš 
nadosmrti. Ale nepředbíhal bych. 
Nestahoval bych kalhoty, když volby 
jsou ještě daleko. :-) Nechal bych to 
na voličích. Buď mi dají ten mandát, 
abych je zastupoval v Senátu, abych 
tam prosazoval jejich názory a já to 
potom přijmu, jako službu. A půjdu 
sloužit. Nebo ten mandát dostane 

někdo jiný a já budu dál sloužit tady. 
Beru to jako takovou hru. Sportovní 
utkání, ve kterém není ostuda pro-
hrát.

Jste pedagog, a proto se i vás 
zeptám na váš pohled na inkluzi 
ve školství?

Rozumím tomu, že by některé 
děti s určitou mírou nějakého po-
stižení mohly mít možnost vzdělá-
vat se v běžných třídách. Vnímám 
však také, že slovo inkluze je v 
dnešní době téměř zařazeno mezi 
sprostá slova. Ani já s ní nemohu 
zcela souhlasit. Snažím se pocho-
pit paní ministryni, proč inkluzi 
tak vehementně prosazuje. 

V našich podmínkách je to tro-
chu jiné hlavně tím, že máme vý-
jimečná zařízení jakými jsou ZŠ 
speciální a Praktická škola a MŠ a 
Speciálně pedagogické centrum. 
Tato zařízení, na která jsme prá-
vem pyšní, jsou moderně vybavená 
s vynikajícími odborníky na  tuto 
problematiku a toto považuji za 
správnou cestu. Inkluze je možná 
dobrá pro obce, kde nic takového 
nemají. 

Ale obecně si myslím, že inkluze 
je v současné době unáhlená, ne 
zcela dobře připravená s mnoha 
nejasnostmi, navíc finančně nepo-
krytá.

Pojďme do vaší oblasti, za kte-
rou ve městě zodpovídáte. Za-
vedl jste Den sociálních služeb. 
S jakým výsledkem?

Jedná se o jakýsi veletrh nebo vý-
stavu sociálních služeb v malém 
a odezvy jsou úžasné. Sociálním 
službám se věnuje celá řada orga-
nizací a nyní mají tyto organizace 
možnost se prezentovat svými na-
bídkami a výsledky práce. 

Zájem o tuto akci předčil všechna 
očekávání. Jihlava má desítky po-
skytovatelů nejrůznějších služeb, 
kteří loni v říjnu zaplnili všechny 
stánky a celé náměstí. Měli příle-
žitost se ukázat, prezentovat svou 
činnost, potkat se. Letos chystáme 
pokračování opět v termínu Týdnu 
sociálních služeb na začátku října.

V minulých rozhovorech jste 
projevil přání, aby se změnila 
podoba jihlavských jarmarků. 
Jak jste s tím spokojen?

Spokojen jsem. Myslím, že ten 
poslední řemeslný trh, který byl 
koncem června, patřil mezi nejhez-
čí, jaké kdy v Jihlavě byly.  Cesta to 
není jednoduchá. Jsem rád, že zmi-
zely stánky s povlečením, legínami 
a podprsenkami. Myslím, že směr 
je správný a je potřeba v něm vytr-
vat. Je na čem stavět.

Docela markantně je asi vidět 
spolupráce města a Horáckého 
divadla. Herci jsou na náměstí 
vidět a jejich vystupování při-
táhne diváky...

Ano, to jsem moc rád. Mnohé se 
změnilo. 

(Dokončení na str. 25)

Náměstek Milan Kolář: Jsem politik 
malých kroků a postupných cílů

MILAN KOLÁŘ, Forum Jihlava, náměstek primátora.  Foto: archiv MMJ
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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
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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-

DECHOVKY NA NÁMĚSTÍ. Prázdniny již tradičně patří koncertům decho-
vek na Masarykově náměstí a hraným pohádkám na Parkánu. Tentokrát k tanci 
a poslechu hrála Počátecká dechovka.

KULTURNÍ PAMÁTKA . Dům v ulici Matky Boží čp. 1034 se stal nemovitou 
kulturní památkou Kraje Vysočina. Nejstarší stavební částí domu jsou cenné po-
zůstatky gotické kaple, která přiléhala k západní boční lodi kostela.

JIHLAVSKA  POUŤ. Tradiční podobu získala Jihlavská pouť na Masarykově 
náměstí. Adrenalínové atrakce využívali mladí návštěvníci, starší si pochutnali na 
dobrotách, specialitách a také tradičním pití. 

TOBOGÁN DOSLOUŽIL. Na bazénu E. Rošického dosloužil starý tobogán, 
který byl v provozu bezmála 20 let.  Zájemci o svezení budou muset využívat to-
bogány ve venkovní nebo vnitřní části Vodního ráje, které patří k nejdelším v ČR.

ZUŠ VYSTAVOVALA V SENÁTU. Mladí výtvarníci z jihlavské ZUŠ vystavo-
vali v červenci svá díla v Senátu Parlamentu ČR. Výstavu zahájili studenti verni-
sáží za doprovodu DPS Gaudium a žesťového kvartetu TRP-TRB ZUŠ Jihlava.

LETŇÁK ZAŽIL REKORDNÍ VYSOČINA FEST. Červenec byl v Jihlavě 
na Heulose už počtvrté termínem třídenního hudebního megafestivalu Vysočina 
Fest. Organizátoři letos hovoří o počtu 35 tisíc diváků, kteří průběžně prošli areá-
lem. Ve vrcholných momentech tu mělo být přes jedenáct tisíc diváků. Hrálo se na 
třech pódiích, proběhla také řada autogramiád. Velký zájem ze strany slečen byl 
třeba o autogram od zpěváků z popového dua Slza.  Foto: Jiří Varhaník 
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Strážníci zadrželi devět celostát-
ně hledaných osob. Na lince tísňo-
vého volání bylo přijato oznáme-
ní na podezření z drobné krádeže 
v prodejně Erka na Štefánikově ná-
městí. 

Strážníci, kteří byli vysláni na 
místo určení, zadrželi v prodej-
ně ženu podezřelou z krádeže. Při 
ověřování totožnosti strážníci zjis-
tili, že se jedná o osobu, po které 
policie vyhlásila celostátní pátrání. 

Další celostátně hledaná žena 
byla zadržena při kontrolní činnos-
ti v areálu Vysočina na sídlišti Bře-
zinova. Jednalo se o mladou dívku, 
která se pokusila o útěk. Strážníci 
dívku zadrželi. Na Masarykově ná-
městí byly zadrženy tři osoby, po 
kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Další osoby byly zadrženy 
v ulici Matky Boží, U Hřbitova, Tř. 
Legionářů a v ulici Komenského.

Operační strážník přijal oznáme-
ní na zmatenou dívku pohybující 
na ulici Vrchlického. Na místo byla 
vyslána hlídka, která na místě na-
lezla dívku v pantoflích s koloběž-
kou. 

Dívka nereagovala na slova stráž-
níků a byla zmatená. Strážníci dív-
ku uklidnili a podle helmy, kterou 
měla na hlavě, bylo natipováno, že 
se může jednat o dívenku z denní-
ho stacionáře v Jihlavě. Na základě 
zjištěných skutečností byla dívenka 
předána přivolanému zaměstnanci 
stacionáře. 

Pomoc zraněným
Ve dvou případech poskytli stráž-

níci první pomoc. V prvním přípa-
dě se jednalo o zraněného muže, 
který ležel na chodníku u kostela 
Sv. Jakuba v ulici Joštova. 

Muž se držel za hlavu a nebyl 
schopen vstát. Strážníci muži po-
skytli první pomoc a přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. 
V druhém případě přijal operační 
strážník oznámení na muže, kte-
rý na ulici Mostecká spadl ze své-
ho invalidního vozíku. 

Na místo byla vyslána hlídka 
městské policie. Po příjezdu na 
místo byl v daném prostoru zkon-
taktován oznamovatel, který zde 
zůstal do příjezdu hlídky a sám se 
snažil muži pomoci. Invalidní muž 
byl převezen přivolanou zdravot-
nickou záchrannou službou na 
preventivní vyšetření do Nemocni-
ce Jihlava.

Heimattage
V červenci probíhaly třídenní Jih-

lavské dny / Heimattage. Po celou 
dobu konání strážníci zajišťovali 
bezpečnost účastníků. 

Městem prošel dvakrát havířský 
průvod, kde strážníci s ostatními 
bezpečnostními složkami zajišťo-
vali trasy průvodu.

Prevence kriminality
V měsíci červnu strážníci besedo-

vali s dětmi mateřských a základ-
ních škol. Stejně jako v předcho-
zích letech uspořádalo oddělení 
prevence MP pro žáky devátých 
tříd besedu s odsouzenými ženami 
z věznice Světlá nad Sázavou, které 
žákům vyprávěly svoje životní pří-
běhy. 

Kromě preventivního programu 
ve školském zařízení se strážníci 
podíleli koncem školního roku na 
různých akcích. 

Pomáhali zajišťovat dopravní sou-
těž „Mladý cyklista“, akci „Řidič 
Vysočiny“, soutěž pro žáky z Vel-
kého Beranova, dětský den pro 
zaměstnance IZS, dětský den pro 
děti v Cejli, branný den pro senio-
ry, akce Českého červeného kříže 
akci „Den s PČR“ a řadu dalších. 

Pod záštitou náměstka primátora 
proběhla preventivní akce zamě-
řená na správný a bezpečný pohyb 
chodců na stezkách pro chodce a 
cyklisty. 

Statistika
V měsíci červnu zpracovala Měst-

ská policie Jihlava celkem 3.406 

Našli zmatenou dívku na koloběžce

V rámci preventivně vzdělávací-
ho programu si oddělení prevence 
kriminality Městské policie v Jih-
lavě, stejně jako v předchozích le-
tech, připravilo výchovné besedy 
pro děti mateřských škol. Beseda 
s dětmi byla provedena formou 
hrané pohádky v délce zhruba 40 
minut. V první části besedy vyprá-
věla preventistka dětem pohádko-
vé příběhy, jehož hlavním hrdinou 
je „Ježek Bodlinka“. Ten na svých 
výletech po okolí zažije různá dob-
rodružství vycházející z reálných 
situací, se kterými se děti před-
školního věku mohou setkat. 

Po absolvování besed se jednot-

livé MŠ mohly zapojit do výtvarné 
soutěže, která spočívala v nakresle-
ní obrázku s tématikou Ježka Bod-
linky. Výkresy z navštívených ško-
lek byly vystaveny v měsíci květnu 
v jihlavské městské knihovně. 

Na konci června vybrala porota 
z výtvarných děl tři nejzdařilejší a 
autoři byli odměněni. Na prvním 
místě se umístil Filip Winkler z MŠ 
Erbenova v Jihlavě, druhé místo 
získala Laura Štrejbarová z MŠ Na 
Stoupách a třetí místo vysoutěžil 
Daniel Duchoslav z MŠ Fibichova. 
Ostatní děti z vítězné školky do-
staly sladkou odměnu, čokoládový 
dort v podobě ježka. -tz-

Městská policie odměňovala

Čokoládový dort byl sladkou odměnou pro děti z vítězné mateřské školky MŠ Er-
benova v soutěži, organizované městskou policií v Jihlavě.
 Foto: Lubomír Maštera

událostí. Strážníci provedli 154 
kontrol podávání alkoholu mla-
distvým osobám a hraní na výher-
ních hracích automatech, řešili 451 
oznámení občanů nebo jejich žá-
dostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 895 přestupků, z to-
hoto počtu se 110 týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vy-

hláškou o volném pohybu psů. Při 
kontrolní činnosti bylo zadrženo 
devět osob, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátrání. Sou-
časně bylo policii oznámeno šest 
podezření ze spáchání trestné čin-
nosti. Městská policie zpracovala 
18 přestupků proti majetku. 

Zástupce ředitel MP Jihlava
Bc. Stanislav Maštera
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Inzerce majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava, Masa-

rykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje 
záměry 

výběrovým řízením formou dražby 
dne 10. 8. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

8. 8. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, býv. prodej zmrzliny, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 352 
kWh/(m2/rok), minimální nájemné 
po slevě 12.626 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. NP, 
19 m2, býv. tabák, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 390 kWh/(m2.

rok), min. nájemné po slevě 30.000 
Kč/rok

• Husova 40 v Jihlavě, 1. NP, 55 
m2, býv. antikvariát, energetická 
náročnost dle PENB: F, 296 kWh/
(m2/rok), min. nájemné 61.270 Kč/
rok

• Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 
1. NP, 84 m2, býv. prodejna s dět-
ským a kojeneckým zbožím, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 
156 kWh/(m2/rok), min. nájemné 
146.065 Kč/rok

statutární město Jihlava dále zve-
řejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 21. 9. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

19. 9. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 1615/1 v domě Komenského 

21 v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 m2, 
minimální kupní cena činí 951.800 
Kč

• č. 2332/9 v domě Havlíčkova 
101 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 40,70 m2, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 266 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 621.800 Kč

• č. 1236/3 v domě Palackého 3, 
Matky Boží 10 v Jihlavě, 1+kk, 2. - 3. 
NP, 32,80 m2, energetická náročnost 
dle PENB: D, 670 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí 643.600 

Kč
• č. 374/7 v domě Jarní 6, 8, 10 

v Jihlavě, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, 
náročnost dle PENB: D, 179 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
953.600 Kč

• č. 922/4 v domě U Dvora 17 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, společné WC, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 561.800 Kč

• č. 230/1 v domě Pod Jánským 
kopečkem 8 v Jihlavě, 1+1, 1. NP, 
79,50 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 398 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
561.800 Kč

• č. 2355/4 v domě U Hlavního 
nádraží 11 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
31,50 m2, společné WC na chodbě, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 632 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 591.800 Kč

 prodat nemovité věci v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava:

• pozemky p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihlavě, ul. 
Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 – zahra-
da, jde o dům se 4 volnými, nepro-
najatými byty, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 323 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.656.670 Kč

• pozemky 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 p.č. 120, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
9.010.890 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 17/74 – orná půda o 
celkové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální šestatři-
cetiny pozemku p.č. 17/23 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o celko-
vé 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 čtvr-
tiny pozemku p.č. 919/4 – trva-
lý travní porost o celkové výměře 
814 m2.

Minimální kupní cena za nemo-
vitosti (spoluvlastnické podíly) 
nabízené v k.ú. Batouchovice činí 
19.559 Kč. Minimální kupní cena 
za nemovitosti (spoluvlastnické 
podíly) nabízené v k.ú. Přeckov 
činí 20.963 Kč. 

Bližší informace lze získat na 
www.jihlava.cz, na tel. 567 167 281 
(pronájem nebytových prostorů), 
tel. 567 167 278 (prodej budov a 
bytů), tel. 567 167 287 (prodej spo-
luvl. podílů na pozemcích), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

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

Zastupitelstvo neschválilo v červnu vyhlášení 
veřejné zakázky na stavbu letištní dráhy v Hen-
čově. Jihlava tak prakticky ztrácí možnost bez 
dalšího jednání dosáhnout na příspěvek 30 
milionů od Kraje Vysočina.

 V první etapě komplexního projektu moderni-
zace plochy Letiště Jihlava je navržena dostavba 
zpevněné vzletové a přistávací dráhy, vyznačení 
sousední nezpevněné dráhy, odvodnění zpevně-
ných ploch, zřízení dešťové vsakovací nádrže, pří-
prava pro kabelové rozvody v území řešené dráhy 
a související stavební práce a terénní úpravy.

 Letiště Jihlava bylo do podoby, jak ho známe 
z posledních desetiletí, vybudováno v padesátých 
letech minulého století. Na letištní ploše a přistá-
vací dráze, které jsou nejdůležitější částí letiště, se 
však za posledních 55 let v podstatě nic nezměni-
lo. Stávající stav letištní plochy přestal postupem 
doby vyhovovat očekávání leteckých návštěvníků 
centra regionu. 

Důvodová zpráva uvádí, že „travnatý povrch 
s nerovnostmi neprospívá podvozkovým systémům 

většiny používaných letadel, některé typy zde vůbec 
nemohou přistát anebo mají potíže se startem. To 
vše způsobuje, že návštěvníci se do Jihlavy nevracejí, 
Kraj Vysočina navštěvuje tímto způsobem méně lidí, 
než by bylo možné, a existuje i domněnka, že se letec-
kou veřejností šíří negativní informace o stavu jihlav-
ského letiště.“  

V dubnu 2014 byla uzavřena smlouva o spolu-
práci mezi krajem a městem, jejímž předmětem je 
modernizace a rozvoj letiště v části města Jihlava 
- Henčov. Podle této smlouvy zajistí Kraj Vysoči-
na zpracování projektové dokumentace a Jihlava 
se zavázala zajistit realizaci stavebních prací včet-
ně výkupu potřebných pozemků za podmínky, že 
vlastní realizace stavby bude spolufinancována 
Krajem Vysočina darem ve výši 50 % těchto nákla-
dů (maximálně však 30 mil. Kč).  Poskytnutí daru 
se váže na předložení uzavřené smlouvy o dílo v 
roce 2016. Tento termín je pro neschválení výbě-
rového řízení zastupitelstvem nyní nereálný.

Během diskuze vystoupila řada zastupitelů. Sta-
nislav Doležal (KSČM) řekl, že leteckých turis-

tů je minimálně a že by si Jihlava měla především 
spravit náměstí a chodníky. 

Jana Mayerová (ANO) upozornila na neexisten-
ci zpracování dalších provozních nákladů, které by 
mohly výstavbou zpevněné dráhy vzniknout. 

Dále by se podle jejích slov na investici měl 
podílet i privátní subjekt, který letiště provo-
zuje (v současnosti Aeroklub Jihlava – pozn. 
redakce). „Slyšeli jsme, že by pro potřeby Jihlavy 
postačovala zpevněná dráha za 15 milionů, a ne 
plánovaných šedesát a já nejsem expert na letiště,“ 
řekla Mayerová.

Její slova doplnil Zdeněk Faltus (ANO), který 
poukázal na nejasnosti podkladů o intenzitě pro-
vozu na letišti, na neřešení dalších technických 
řešení – například připojení kanalizace na měst-
skou síť nebo vybudování otočných či pojížděcích 
ploch.

Jaroslav Huňáček (ODS) porovnal cenu pojez-
dové dráhy podobných parametrů v Moravské 
Třebové a potvrdil plánovaných 60 milionů. 

 (Pokračování na str. 14)

Přijde Jihlava o 30 milionů z kraje?
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CUKRÁŘ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
ZAHRADNÍK-FLORISTA

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY - KUCHAŘSKÉ PRÁCE
POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
ZAHRADNICKÉ PRÁCE - KVĚTINÁŘSTVÍ A FLORISTIKA
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

J08-SOŠTD
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Vnímáte neschválení územního 
plánu jako problém pro další roz-
voj Jihlavy a místní podnikatelské 
prostředí? Pokud ano, co budete 
dělat pro nápravu?

ČSSD
Územní plán, který je jedním z nej-

důležitějších koncepčních doku-
mentů města, by měl zajišťovat jeho 
rozvoj a regulaci. To, že nebyl schvá-
len, je samozřejmě komplikace pro 
celou řadu investorů i samotného 
města Jihlavy, podnikatelů i jednotli-
vých občanů. 

Dostal jsem od všech uvedených 
celou řadu negativních reakcí. Je jas-
né, že neexistuje žádný ideální stav, 
který by se líbil úplně všem a musí 
nastoupit kompromisní řešení. I 
zastupitelé mají rozdílné priority. 
Někde si přejí nové zóny pro bydle-
ní, jinde jsou proti a někteří napří-
klad požadují změnu klíčového roz-
hodnutí o zařazení Jihlavy jih vůči  
Jihlavě sever.

 Proto bylo rozhodnutí o neschvá-
lení územního plánu doplněno o 
potřebu vymezení lokalit, které 
budou muset být podrobeny urba-
nistické studii a některé ještě regu-
lačnímu plánu. 

V praxi to znamená, že veškeré 
lokality, které byly předmětem kriti-
ky, budou vyřazeny z územního plá-
nu a dány do tzv. rezervy. Po před-
pokládaném schválení územního 
plánu mohou být tyto schvalová-
ny zastupitelstvem jako řádné změ-
ny územního plánu s podmínkou, 
že zastupitelé dopředu odsouhlasí 
urbanistické řešení místa dle územ-
ní studie a následně regulačním plá-
nem.

 Během léta bude zpracován návrh 
těchto lokalit a po předběžném pro-
jednání  se zastupitelskými kluby 
bude předložen takto „očištěný“ 
územní plán na jednání zastupitel-
stva v září. To samozřejmě přinese 
další zdržení,  ale zřejmě nic jiného 
v tuto chvíli udělat nelze. 

Vratislav Výborný,
náměstek primátora

KSČM
Neschválení nového územního 

plánu Jihlavy zastupitelstvem je jistě 
problémem. Zatím tak platí stávající 
územní plán.

Nový územní plán je připravován 
již sedm roků a stál město již asi pět 
milionů korun. Měl být schválen  na 
konci minulého volebního období,  
bylo však rozhodnuto vyčkat na roz-
hodnutí nového zastupitelstva. 

Jsem přesvědčen, že návrh nového 
územního plánu byl podroben řád-
né oponentuře jihlavských občanů 
na webových stránkách města i na 
opakovaných setkáních občanů v ki-
ně Dukla. Je samozřejmé, že s jejím 
návrhem ne všichni souhlasili a bylo 
k němu vzneseno hodně připomí-
nek. Připomínky byly vypořádány 
příslušným odborem města a vede-
ním města, především náměstkem 
primátora pro územní plán panem 

Vratislavem Výborným.
Návrh nového územního plánu byl 

opakovaně projednáván zastupitel-
stvem, a to bez výsledku. Jistý důvod 
tohoto stavu vidím v tom, že nový 
územní plán byl projednáván jako 
jeden z dílčích bodů zastupitelstva. 
Z časových důvodů tak nemohl být 
jeho návrh včetně schválení vyřízení  
všech připomínek zastupiteli odpo-
vědně projednán. 

Dalším důvodem je nesouhlas něk-
terých občanů Zborné s návrhem 
nové výstavby rodinných domů na 
konci osady směrem k Pávovu. Ten-
to záměr byl již projednáván při 
návrhu stávajícího územního plá-
nu před asi patnácti lety. Od toho-
to záměru bylo pak upuštěno. Na 
posledním veřejném projednávání 
návrhu nového územního plánu v 
kině Dukla jsem pak  s překvapením 
zjistil, že tam znovu byla výstavba 
rodinných domů v tomto prostoru 
zařazena.

Následující záporná odezva někte-
rých občanů Zborné byla až překva-
pující jejich účastí na zastupitelstvu 
a zejména při jednáních zastupitel-
ských klubů. Jistě to nevyjadřuje 
názor všech občanů Zborné, ale zdá 
se, že významné jejich části. 

Pro mě osobně je důležitý záporný 
názor na tuto věc předsedy osadní-
ho výboru Zborné.  Chápu při tom, 
že Zborná je tak zvaně dobrá adresa 
a o výstavbu rodinných domů je zde 
zájem. 

Přesto  jsem toho názoru, že by i 
pro uklidnění ve Zborné bylo vhod-
né záměr nové výstavby v tomto 
prostoru z návrhu nového územního 
plánu vypustit.  Jsem přesvědčen, že 
by to významně přispělo ke schvále-
ní nového územního plánu zastupi-
telstvem.

Pavel Šlechtický,
zastupitel za KSČM

 TOP 09
Neschválení územního plánu v 

jeho současné podobě nevnímám 
jako problém. V současnosti jsme 
svědky zlomového okamžiku v pří-
stupu samosprávy k takto důležité-
mu rozvojovému dokumentu. Ty se 
v minulosti schvalovaly za 20 minut. 

Po velkém boji dnes už konečně 
vedeme dlouhou debatu, která je 
více než třeba a refl ektuje důsled-
ky projednávané koncepce i způsob 
jejího zpracování. To je pro budouc-
nost naprosto zásadní. Je to mno-
hem důležitější, než rychle schválit 
špatně urbanisticky řešené plochy 
pro bydlení. Jinými slovy, kvalitní 
územní plán je důležitější než rych-
lé uvolnění stavebních ploch. Radě-
ji územní plán odložit, než přijmout 
špatný dokument. 

Vít Zeman, TOP 09

Forum Jihlava 
Z této situace  vůbec nejsme šťast-

ni - přes výhrady, které k němu 
máme, je problém neschválit  nyní 
rozpracovaný územní plán vůbec,  
protože k 31. 12. 2020 končí plat-

nost všech územních plánů vypra-
covaných před rokem 2007.

Neschválit tedy tento územní plán 
by bylo hrubou chybou, ovšem 
schválit jej právě nyní – tedy bez 
systémové změny v oblasti územ-
ního plánování a vytvoření silného 
řídícího orgánu územního plánu – 
by bylo chybou ještě větší.

Je zde tedy prostor, jak započít se 
systémovou změnou, tedy partici-
pací na procesu územního pláno-
vání již nyní, a to formou územních 
studií. 

Není zapotřebí brát vážně argu-
menty, že stávající doba tvor-
by  našeho ÚP, tedy 7 let, je nějak 
extrémně dlouhá a že je  nutné jej 
proto schvalovat okamžitě. Klidně 
to ještě rok až dva počká. Zde ve 
městě je však reálné nebezpečí, že 
ihned po schválení stávajícího návr-
hu UP veškerá činnost ustrne, pře-
vládne uspokojení  a nebude vůbec 
žádná šance procesy řízení územní-
ho plánování změnit a  propojit na 
strategii města.

Bylo by proto nanejvýš žádoucí 
odložit schválení UP alespoň o rok 
a v této době nastavit nová pravidla 
a principy postupu tohoto procesu 
– tedy  už v procesu nyní vytváře-
ných územních studii.

Existuje velké riziko okamžité-
ho napadení stávajícího ÚP ihned 
po jeho schválení u soudu. A to by 
teprve znamenalo velké ohrožení 
rozvoje města!  Pokud by se formou 
participačních jednání  nad územní-
mi studiemi aspoň částečně podaři-
lo řešit jednotlivé sporné body, bylo 
by to velice přínosné vzhledem k 
tomuto riziku.

Velice důležitý úkol  je také vytvo-
řit co nejdříve aktivní řídící orgán 
(například obnovením zrušené 
komise rozvoje)  tohoto procesu, 
který postupně přejde od stávající-
ho způsobu územního plánu, kdy 
zcela rozhodující roli mají deve-
lopeři a zájmové skupiny k nové-
mu přístupu, tedy že město skuteč-
ně začne participačními metodami 
proces územního plánování řídit.

Za Forum Jihlava 
Lenka Tomášová, 

Miroslav Tomanec

ODS
Opětovné neschválení nového 

územního plánu města Jihlavy vní-
máme opravdu jako zásadní pro-
blém, a to nejenom ve vztahu ke 
zmíněnému podnikatelskému pro-
středí, ale i ve vztahu k celkovému 
rozvoji našeho krajského města. 

Dlouhodobé přešlapování a disku-
ze o tom, zda je Jihlava plnohodnot-
né krajské město, nebo se jim stala 
pouze omylem, musí skončit. Z této 
uměle vyvolané nejistoty pramení 
spousta neuvážených rozhodnutí a 
nenapravitelných omylů, a to zvláště 
pak v již zmíněné územně plánovací 
dokumentaci. V této souvislosti je 
potřeba zmínit i ten fakt, že opětov-
ně předkládaný nový územní plán 
města Jihlavy není bezchybný. 

A co v něm tedy z našeho pohle-
du chybí nejvíc? To je jakási refl exe 

na dnes neexistující dlouhodobou 
koncepci rozvoje našeho města, na 
jakousi progresivní nadčasovou vizi, 
která by bez jakýchkoliv pochyb 
nasměrovala vývoj našeho města a 
jeho životního prostředí do budouc-
nosti. 

Celou kauzu s neschválením nové-
ho územního plánu lze charakterizo-
vat i tím, že současná občanská spo-
lečnost není schopná kvalifi kovaně 
a důrazně zadat politikům a archi-
tektům společenskou objednávku. V 
závěru všeho úsilí o vytvoření kvalit-
ní územně plánovací dokumentace 
tedy dochází ke střetu všech se vše-
mi. 

Zastánci nové koncepce hájí svůj 
názor proti ochráncům starých 
pořádků a politickou reprezentací, 
aniž by přitom byla respektována 
zpětná vazba na občany, kteří by zde 
měli vystupovat jako koncoví uživa-
telé. 

Avšak bez skutečně demokratic-
kého chování občanů, zejména pak 
politiků, bude městský prostor, kte-
rý by byl moderní, fungující a citlivě 
reagující na kontext a charakter mís-
ta, u nás vznikat jen velmi obtížně. 

Návrh nového územního plánu již 
několikrát prošel veřejným projed-
náním, ve kterém hráli hlavní roli 
vlastníci pozemků a jednotlivých 
nemovitostí, podnikatelé a v nepo-
slední řadě i mnozí iniciativní obča-
né našeho města, kterým není lhos-
tejný současný stav. 

V této výjimečné situaci musíme 
my, současní komunální politici, 
přenést jistou dávku zodpovědnosti 
a nebát se přijmout tento, pro město 
tak důležitý závazný dokument, a to 
i s vědomím toho, že nic není doko-
nalé a tím spíše nový územní plán. 

Tímto smírným krokem se však 
nevzdáváme následné iniciativy, kdy 
budeme důrazně usilovat o to, aby 
v blízké budoucnosti došlo k syner-
gii dnes předkládaného územního 
plánu s kvalitní koncepcí budoucího 
rozvoje našeho krásného města. 

Jaroslav Huňáček,
předseda zastupitelského klubu 

za ODS

KDU-ČSL
Vnímám proces schvalování územ-

ního plánu jako nevypořádaný úkol 
minulého zastupitelstva.

Neschválení, který trvá již sedm 
let, zákonitě musí vyvolávat mini-
málně údiv, je to špatný signál pro 
obyvatele a samozřejmě i místní 
podnikatelské prostředí.

Dlouholetá mediální masáž, která 
se soustředí jen na negativní věci, 
nutně vyvolává velké pnutí v celé 
společnosti.

Sklízíme toto trpké ovoce. Věci, 
které ještě před pár lety bylo možno 
komunikovat, dnes dokážou v této 
společnosti postavit skupinky oby-
vatel proti sobě.

Výsledkem pak, mimo jiné, 
mohou být řešení, která nikomu 
neublíží, ale tím pádem nic nevyře-
ší a nevytýčí další směr rozvoje.

Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Neschválený územní plán vadí
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Zastupitelé rozdělili kulturní dotace 
Usnesení zastupitelstva města z 13. zasedání 20. července

(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 147/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o t v r z u j e 
složení slibu dle § 69 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
tímto členem Zastupitelstva města Jih-
lavy:

Ing. Miroslav Tomanec, MBA
 

 Usnesení č. 159/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na základě výzvy 

v oblasti sportu a volného času na pro-
gram „Dlouhodobá činnost organiza-
ce – členská základna do 19 a nad 19 
let“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, o. s.   954.500 
Kč

Basketbalový klub Jihlava z. s.  
419.100 Kč

Club sportů Jihlava 263.200 Kč
Školní sportovní klub Demlova Jihla-

va, z. s. 131.100 Kč
Atletika Jihlava 164.700 Kč
Malá kopaná Jihlava 168.800 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek 

278.100 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. 

488.700 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 

98.390 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 

671.640 Kč
Florbalová škola Jihlava, z. s. 166.300 

Kč
SK Vodomílek 79.700 Kč
 
Dotaci u všech subjektů lze použít na 

tyto náklady v r. 2016:
•       honoráře a odměny rozhodčích, 

sčitatelů, porotců, delegátů, lékařský 
případně veterinární dozor na akcích 
(dle smlouvy o poskytnutí dotace);

•       pronájmy prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících;

•       režijní náklady – užívání spor-
tovního zařízení vlastními členy (při 
vyúčtování bude nutné doložit prů-
kaznou kalkulaci k vykazovaným ná-
kladům); 

•       služby v rámci technického za-
jištění (ozvučení, osvětlení, videopro-
jekční technika, pronájem zařízení 
včetně dopravy bezprostředně souvi-
sející);

•       dopravu, cestovné a ubytování 
rozhodčích a aktérů včetně soustředě-
ní; 

•       propagaci (grafi cké návrhy, tisk, 
kopírování, distribuce, výlep plakátů, 
pronájem výlepových ploch, propaga-
ce na webu a jiné služby bezprostřed-
ně s propagací související); 

•       materiálové náklady včetně ná-
kupu drobných cen a odměn (nikoliv 
fi nančních), diplomy;

•       služby spojů;
•       startovné a vklady do soutěží
 
 

Usnesení č. 160/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2016 
společnosti:                      

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. 
2.500.000 Kč 

  na náklady při zajištění sportovní 
činnosti juniorských hráčů FC VY-
SOČINA                

  JIHLAVA, a. s. a na pokrytí běž-
ných provozních nákladů souvisejí-
cích 

  se správou sportovního areálu Ji-
ráskova 69 a E. Rošického v Jihlavě

 

Usnesení č. 161/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2016 
spolku:                           

Fotbalový klub mládeže VYSOČI-
NA JIHLAVA, z. s. 300.000 Kč   

  na dokrytí zvýšených nákladů 
za užívání a pronájem sportovního 
areálu

  Na Stoupách pro období 1. 1. - 31. 
12. 2016

 

Usnesení č. 162/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
změnu části usnesení č. 15/16-ZM 

z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Jihlavy konaného dne 1. 2. 2016 týka-
jící se poskytnutí dotace Anně Dole-
žalové takto:

Zastupitelstvo města Jihlavy schva-
luje poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  2016 následujícímu subjektu na 
úhradu nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura v kategorii:

• divadlo dětská představení:
Anna Doležalová 
-       Dětské karnevalové diva-

dlo Ježek (DKD Ježek) Série 35. 
divadelních představení pro děti                    
89.530 Kč

 
V rámci realizace projektu lze z do-

tace hradit tyto náklady:
na pronájem prostor včetně ostat-

ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících; na služby v rámci tech-
nického a organizačního zajištění a 
na výrobu rekvizit, včetně dopravy 
bezprostředně související; na ho-
noráře a náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem; na služby 
bezprostředně související s propaga-
cí; na autorské poplatky; na materi-
ál, včetně nákupu drobných cen (do 
výše 500 Kč/ks) a odměn (nikoli fi -
nančních), případně na „další nezbyt-
né náklady“, které musí být odůvod-
něny a konkrétně rozepsány – musí 
souviset s předloženým projektem a 
musí být nezbytné pro jeho zajištění.

Nemusí být čerpány všechny nákla-
dové položky. Z dotace nelze hradit 
náklady na stravování, občerstvení 
(rauty), cestovní náklady žadatele, 
mzdy žadatele (včetně odvodů), in-
ternet, poštovné, telefon, služby spo-
jů, nákup tonerů a pohonné hmoty 
na základě samostatného dokladu.

 

Usnesení č. 163/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
vyplacení fi nančních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Jihlavy 
Sdružení občanů obytného domu, 
o. s. Palackého 1300/23, Jihlava, Pa-
lackého 1300/23, 586 01 Jihlava 
na obnovu štukové fasády objektu 
Palackého 23 v Jihlavě ve výši max. 
80.000,- Kč a uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace.

 

Usnesení č. 166/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
uvolnění fi nančních prostředků ve 

výši 259.417,- Kč vč. DPH z pojistné-
ho fondu statutárního města Jihlavy, 
na úhradu vodného vzniklého havárií 
rozvodu vody pro areál krematoria v 
Jihlavě. 

 

Usnesení č. 170/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u k l á d á
náměstkovi primátora připravit ná-

vrh pokynu pořizovateli k úpravě ná-
vrhu územního plánu.

 

Usnesení č. 171/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

5/2016 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství dle pří-
lohy č. j. MMJ/OD/5608/2016, JID 
46622/2016/MMJ.

 

Usnesení č. 172/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

6/2016 k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, kterou 
se vymezují veřejná prostranství, na 
nichž se zakazuje konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostran-
ství  nebo zdržování se s otevřenou 
lahví nebo jinou nádobou obsahující 
alkoholický nápoj na veřejném pro-
stranství.

 

Usnesení č. 173/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

7/2016 k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, kterou 
se vymezují veřejná prostranství, na 
nichž se zakazuje žebrání na veřejném 
prostranství.

 
 

Usnesení č. 214/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
postup aktualizace projektové do-

kumentace na rekonstrukci Horácké-
ho zimního stadionu dle  zdůvodnění  

a
s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření - 

převod z rezervy kapitálových výdajů 
ve výši 250 tis. Kč do rozpočtu odbo-
ru rozvoje města na zpracování studie 
Horáckého zimního stadionu  

a
u k l á d á  

zadat vypracování studie HZS. 
 

Usnesení č. 218/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

r u š í
Fond rozvoje bydlení ke dni 30. 6. 

2016
a 

s c h v a l u j e
převod zůstatku Fondu rozvoje byd-

lení do rozpočtu města
 

Usnesení č. 219/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihlavy 

v představenstvu obchodní společ-
nosti Jihlavské vodovody a kanaliza-
ce a.s.:  MgA. Karolína Koubová, Ing. 
Lucie Vichrová, Věra Podhorská, Ing. 
Jaroslav Jirků

 
 

Usnesení č. 221/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Komunitní plán sociálních služeb 

statutárního města Jihlavy.
 

Usnesení č. 222/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o projektu „ZOO pěti 

kontinentů“
 

Usnesení č. 223/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu o vyhodnocení plnění opat-

ření „Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Jihlavy na období 
2011 – 2015“ za rok 2015 dle přílohy 
č.j. MMJ/OŽP/7024/2016

 

Usnesení č. 224/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í
Audit udržitelného rozvoje

a   s o u h l a s í
s tím, že se statutární město Jihlava 

bude ucházet o kategorii B v databázi 
místní Agendy 21. 

 

Usnesení č. 225/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s t a n o v í      
výši odměny členů okrskových ko-

misí a místní komise pro hlasování v 
místním referendu v říjnu 2016 v Jih-
lavě, a to v následující výši:

-      předseda         Kč 1.500
-      zapisovatel      Kč 1.400
-      člen                   Kč 1.300
                                    

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
primátor města                                                 

Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora      
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Regionální operační program 
Jihovýchod proplatil posled-
ní evropské peníze projektům 
na Vysočině a jeho fungování po 
téměř deseti letech pomalu končí. 

Během jeho realizace bylo schvále-
no 932 projektů, z toho 322 na Vyso-
čině a 70 v Jihlavě. Celkový objem 
fi nancí, investovaných na území Kra-
je Vysočina, je více než 13 miliard 
korun. 

Z toho na území města Jihlavy se 
realizovaly projekty za tři miliardy 
korun.  

Jihlavský projekt na obnovu škol-
ních hřišť s dotací 15 milionů korun 
je v Kraji Vysočina posledním poči-
nem Regionální rady Jihovýchod. 
Do skupiny posledních proplace-
ných dotací patří také denní stacionář 
a nízkoprahové centrum v Lukách 
nad Jihlavou a modernizace silnice II. 

třídy mezi Třebíčí a Pocoucovem.
„Za dobu svého působení Regionál-

ní rada umožnila investovat do území 
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 
více než 31 mld. korun, z čehož dota-
ce činily skoro 21 mld. a zbylých 10 
mld. dodali samotní příjemci z vlast-
ních zdrojů. Na Vysočině se podařilo 
realizovat řadu různorodých a smyslu-
plných projektů za více než 13 miliard 
korun,“ upřesňuje MUDr. Jiří Běhou-
nek, předseda Regionální rady Jiho-
východ.

Nejvíce peněz bylo rozděleno na 
projekty jednotlivých krajů, obcí 
a měst. Obnoveno nebo postave-
no bylo 51 předškolních zařízení a 
škol, vybudováno 51 km cykloste-
zek, vytvořeno téměř 233 pracovních 
míst. Bylo opraveno 19 památek, 
podpořeno mnoho kulturních center, 
divadel, zoologických zahrad, sporto-

višť, dětských hřišť, parků i nemocnic.
„Jihlava patří k vůbec nejúspěšnějším 

městům v čerpání dotací prostřednic-
tvím operačních programů. Pokud by 
Jihlava neměla možnost takovou podpo-
ru získat, nebo by nedokázala možnosti 
využít, pak by se nikdy nemohla v tak 
krátkém čase posunout úroveň živo-
ta pro obyvatele i návštěvníky o takový 
kus dopředu,“ uvedl primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek.

 „Dotace získalo 322 projektů, které 
v Kraji Vysočina vytvořily podmínky 
pro kvalitnější a lepší život. Na Vyso-
čině jsem hrdá na významné úseky sil-
nic druhé třídy, např. – obchvat Osla-
vičky, podporu několika centrálních 
náměstí ve městech Žďár nad Sáza-
vou, Havlíčkův Brod nebo Bystřice nad 
Pernštejnem či ve Velké Bíteši, v Jihla-
vě na obnovy parku Heulos, divadlo 
DIOD, Zoologickou zahradu či Horác-

ký zimní stadion, cyklostezky na trase 
Jihlava – Třebíč – Raabs, dále na pod-
poru zdravotnických zařízení, zejména 
PUIP v Jihlavě, i sítě dětských hřišť na 
sídlištích,“ dodává mgr. Marta Vale-
šová, MBA, ředitelka Úřadu Regio-
nální rady Jihovýchod.

Regionální rada Jihovýchod ale 
nekončí úplně. Ještě pět let od pro-
placení poslední koruny dohlíží na 
udržitelnost projektů, a to až do 
roku 2021. 

Rozdělování dalších evropských 
peněz v rámci regionu má nyní na 
starost zejména Integrovaný regio-
nální operační program, jehož řídí-
cím orgánem je Ministerstvo pro 
místní rozvoj. 

To znamená, že všechny evropské 
peníze budou rozdělovány centrálně 
pouze prostřednictvím ministerstev.
 -tz-

V Jihlavě jsou prostřednictvím ROP 
Jihovýchod investovány tři miliardy 

V Novinách jihlavské radnice jsme všem zastupitelům města po zvolení 
položili následující otázky:

     
1. Stručně se představte.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat ve své 

práci městského zastupitele?
3. Který problém z této oblasti vás nejvíce trápí?

Novým koaličním zastupitelem se nyní stal ing. Miroslav Tomanec, MBA 
(Forum Jihlava). Proto i jeho jsme požádali o odpovědi.

     
Ing. Miroslav Tomanec, Forum Jihlava
1.  Jsem původně stavební inženýr, avšak hlavně z důvo-

du neplánovaného angažmá ve vedení Hotelu Gustav 
Mahler v létech 1997-2002  jsem propadl kouzlu gast-
ronomie natolik, že už se pracovně věnuji z podstatné 
části pouze této oblasti. Provozujeme jako rodinná fi r-
ma podniky v centru města a velice se snažíme o při-
danou hodnotu v nich a oživení centra  –  každoročně 
pořádáme kolem stovky kulturních, společenských a 
gastronomických akcí různých žánrů.

2. Právě té základní oblasti, tedy rozvoji a vedení města. Dlouhodobě jsem 
přesvědčen, že naše město se nevyvíjí tím nejlepším směrem, že není žád-
ná smysluplná vize téměř v žádné oblasti. A to rozhodně není pouze můj 
názor -  nevyjádřil bych to lépe, než jeden ze současných náměstků pri-

mátora, který nynější vedení města přirovnal k letadlu, ve kterém nikdo 
neví kam letí... co je ale prý  podstatně horší, je to, že ho ovládají piloti, 
kteří neví, jak s ním mají letět...

 Přitom to  vůbec není pouze o nějaké funkčnosti koalice, čím se ten-
to zřejmý fakt snaží zakrývat naši názoroví oponenti. To je až následný 
problém. Je úplně jedno, kdo ve vedení města bude, pokud tito lidé s ele-
mentárními předpoklady pro tuto práci budou mít jako jediný cíl zdra-
vý rozvoj města a budou ochotni vyslechnout a přijmout i jiné názory na 
jednotlivé cesty, jak se k tomu postupně dopracovat. 

 U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co 
logicky musí hájit své předchozí působení, a mezi těmi, kdo v duchu 
výzev dnešní doby usilují o systémové změny.  

 Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, 
zástupci občanských iniciativ, jako je naše, získávají stále větší vliv a poli-
tické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí. 

 V našem městě je však vůbec nejhorší to, že o reálném stavu města a jeho 
velkých problémech není jakákoliv ochota otevřeně jednat, vůbec tento 
stav připustit, diskutovat a nalézat přijatelná řešení. Vždyť co může být 
jasnějším dokladem tohoto stavu než zrušení Komise rozvoje města, kde 
zárodek  těchto otevřených, ale samozřejmě velmi obtížných a nepohodl-
ných diskuzí již začal klíčit.

3.  Těch věcí je celá řada, nejhorší je to podle mého názoru v územním plá-
nování, investicích, vzhledu a vývoji centra města a vodohospodářské 
infrastruktuře. Tomu se chci věnovat nejvíce. -lm-

Představujeme nového zastupitele

(Dokončení ze str. 10)
Celkovou vizi, jak bude vypadat letiště za 15 let, 

postrádal v dokumentech nově zvolený zastupitel 
Miroslav Tomanec (Forum Jihlava). „Město zatím 
neuvažuje o dalších etapách rozvoje letiště. To není 
úkol pro toto zastupitelstvo vzhledem k dalším inves-
ticím,“ vysvětlil mu primátor Rudolf Chloupek 
(ČSSD). 

To ovšem považoval zastupitel Tomanec za chy-
bu a domáhal se zpracování projektu. Projekto-
vou dokumentaci ale k letišti zatím zpracovává 
kraj. Navíc primátor Chloupek upozornil na to, 
že soukromí investoři vyjádřili ochotu podílet se 
na dalším rozvoji letiště a tak by město podle jeho 
názoru mělo udělat první krok a vybudovat pev-
nou dráhu.

Podporu výstavby podpořil i náměstek Jaroslav 
Vymazal(ODS), který ve zkvalitnění letiště vidí 
podporu Kraji Vysočina, který podobně urych-
lil vybudování obchvatu Jihlavy. Podle něho ma-
jí soukromí investoři zájem o vybudování čerpací 
stanice či haly, což by měly být další etapy výstav-
by.

Opozice a Tomanec také vyčetli vedení měs-
ta neexistenci strategického plánu města s urče-
ním priorit, naopak náměstek Vymazal je usvědčil 
z neznalosti dokumentů města. 

Jeho slova komentoval zastupitel Jiří Dvořáček: 
“Asi máte víc informací, než je uvedeno v podkla-
dech.“ Podle jeho slov je investice kraje 30 milio-
nů darem, ale odpovědnost za další provoz letiště 
bude ležet na zastupitelích města.

Nakonec v hlasování podpořilo usnesení jen 15 
hlasů, 11 bylo proti a 7 se zdrželo. 

„Neznamená to, že bychom snahu o vybudová-
ní dráhy vzdali. Požádali jsme kraj o prodloužení 
platnosti smlouvy a povedeme další jednání se všemi 
zúčastněnými, abychom odstranili nejasnosti, které 
někteří zastupitelé prezentovali,“ řekl náměstek pri-
mátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Proti výstavbě magistrát obdržel petici, ve které 
se podepsaní obávají např. zvýšení hluku v okolí 
letiště. 

K ní se vyjádřil na zastupitelstvu primátor 
Chloupek: „Petice je postavena na dojmech. Hluk 
při startu z travnaté plochy je vyšší než z pevné plo-
chy,“ řekl primátor. O petici však dosud není roz-
hodnuto. -lm-

Přijde Jihlava o 30 milionů...
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Hrad Ledeč 
nad Sázavou

Hrad v Ledči nad Sázavou se řadí mezi nej-
starší šlechtické hrady v Čechách a je jediným 
dochovaným hradem středního Posázaví. 

 Je to dominantní stavba, která vévodí krás-
nému městečku a strhává pozornost návštěv-
níků, kteří zde nacházejí odpočinek a poznání, 
při návštěvě výstavních expozic a starobylého 
hradního areálu. 

 Pro návštěvníky jsou zde připraveny růz-
né prohlídkové okruhy a zázemí pro neruše-
ný odpočinek. Krom návštěvy muzea je možno 
vystoupat na hradní věž s vyhlídkou, nebo do 
půdních prostor.

Areál hradu je i atraktivním místem pro fi l-
maře, takřka každoročně zde fi lmové společ-
nosti natáčí scény do historických fi lmů či po-
hádek. 

Hrad je zapsán v Ústředním seznamu  kul-
turních památek České republiky.

 Kontakt 
Tel.: 731 612 460
E-mail: hrad@ledecns.cz
Průvodcovské centrum:
Tel.: 731 612 457
E-mail: hrad@ledecns.cz
www.hrad-ledec.cz J08-HLSd

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí ná-

vštěvníkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého or-

la, kupecký krám, řemeslné dílny, expozici 1. 
světové války s maketou legionářského vozu 
„těplušky“ v životní velikosti. 

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních 
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou 
muziku orchestrionu. 

Na srpen jsou připraveny noční prohlídky 
hradu i možnost přespání v jeho historických 
prostorách. 

Dřevěné loutky najdete nejen na výstavě k 
90. výročí loutkového divadla v Polné, ale i v 
různých hradních zákoutích.

 V září o mrkvancové pouti pak hradní ná-
dvoří ožije tradičním jarmarkem. Na shledanou 
v Polné!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336
Web:  www.muzeum-polna.cz
E-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
Facebook: 
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna
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VÁŠ ZÁŽITKOVÝ 
PRÁZDNINOVÝ 

DEN

NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ 
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT 
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY 
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH 
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

|  ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ 
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ 
BAZÉNY 

|  SAUNOVÁ VESNIČKA 
S PŘÍRODNÍM JEZÍRKEM 

|  SLUNNÁ LOUKA 
LADA, FRESH BARY 
A ODPOČÍVÁRNY 

|  LETNÍ SAUNOVÉ 
CEREMONIÁLY 

|  KOUPELE A MASÁŽE

SPECIÁLNÍ LETNÍ AKCE 
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016 
s časy navíc ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut dostanete 
navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut dostanete 
navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky
tel.:  +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@infi nit.cz

w w w . i n f i n i t - m a x i m u s . c z

První měsíc letních prázdnin se pomalu ale jistě 
chýlí ke svému konci. Ten druhý však máme ještě 
před sebou. Ti, kteří dosud neměli možnost odjet 
na dlouho očekávanou dovolenou, se na ni chystají 
právě v nadcházejícím srpnu.

Také mnozí Jihlavané  plánují vyrazit za sluníč-
kem a mořem do zahraničí, někteří volí variantu tu-
zemské dovolené spojenou s poznáváním památek. 
To vše souvisí s cestováním. Nejčastější variantou je 
přitom přeprava autem.

V letních měsících je na silnicích zvýšený provoz, 
čímž stoupá také počet dopravních nehod. V lepším 
případě to odnesou jen plechy, v tom horším si ha-
várie vyžádají zranění nebo i lidské životy.

Příčiny bývají různé. Mezi ty nejčastější patří mi-
krospánek, nepozornost řidiče, spěch, rychlá jízda, 
ale i alkohol za volantem. Policie proto apeluje pře-
devším na řidiče, aby cestu autem nepodceňovali a 
řádně se na ni připravili. 
Řidič by měl před cestou v první řadě nechat 

zkontrolovat své vozidlo odborníky v autoservisu, 
jedná se zejména o brzdy, pneumatiky, osvětlení a 
chladicí systém. Zapomenout by neměl ani na po-
vinnou výbavu vozu včetně výstražného trojúhelní-
ku a reflexní vesty, která by měla být po ruce. Dů-
ležitá je i lékárnička. Od věci není si koupit vhodný 
hasicí přístroj.

Důležitý je odpočinek
Trasu je vhodné si předem naplánovat. Pokud li-

dé chtějí cestovat za hranice České republiky, měli 
by si před odjezdem také prověřit místa, kde bude 

nutné mít dálniční známku nebo platit mýtné a po-
dobně. V některých zemích platí pro provoz na po-
zemních komunikacích jiná pravidla, proto je dobré 
si také zjistit odlišnosti dopravních předpisů v za-
hraničí.

Obzvláště důležité je, aby byl šofér před dlouhou 
cestou odpočatý. Rozhodně není dobré například 
balit věci na cestu na poslední chvíli až do noci a br-
zy ráno vyrazit. Při řízení vozidla by neměl přece-
ňovat vlastní síly. Naopak by měl dodržovat dosta-
tečný počet přestávek a pitný režim.

Spěch není dobrý rádce
Riziko dopravní nehody hrozí zejména při dlouhé 

jízdě v noci, pokud ostatní spolujezdci spí. Myslet je 
třeba také na to, že nákladem přetíženému vozidlu 
se mění jízdní vlastnosti. Z automobilu musí mít ři-
dič dobrý výhled. Zejména na palubní desce a krytu 
zavazadlové prostoru by neměly být odložené žád-
né věci, které by ve výhledu bránily.

Každá volně odložená věc, která je přepravovaná 
v interiéru auta, může totiž při případné doprav-
ní nehodě jeho osádku zranit. Velkým hazardem je 
pak telefonování nebo kouření za volantem. Samo-
zřejmostí je se při jízdě řídit dopravním značením a 
dbát pokynů policistů.

Šoférům doporučujeme, aby k sobě byli na silni-
cích ohleduplní a drželi se pravidla, že je lepší přijet 
do cíle o něco později, ale hlavně v naprostém po-
řádku. Nervozita a riskantní předjíždění rozhodně 
nic neurychlí.

 -lm-

Autem na dovolenou 
- to vyžaduje pozornost

Zkontrolujme auto 
před dovolenou

Patříte k těm, kdo jezdí na dovolenou autem? 
Protože jde často o velmi dlouhé tratě, které 
musí váš miláček na čtyřech kolech zdolat pl-
ně naložený a ve vysokých teplotách, vyplatí 
se nechat ho před cestou zkontrolovat. Na co 
nesmíte zapomenout?

1. Kapaliny
Olej je základní tekutinou auta. Nechte si ho 

v servisu doplnit a zkontrolujte také stav filt-
ru. Nezapomeňte ani na tekutinu posilovače 
řízení či chladící kapalinu.

2. Brzdy a tlumiče
Kromě stavu brzdové kapaliny přezkoumejte 

stav brzdového obložení, kotoučů, účinnost a 
symetrii brzd. Na požádání vám v servisu změ-
ří i opotřebení tlumičů.

3. Podvozek
Standardně se v servisu dělá jen vizuál-

ní kontrola podvozku. Když vám však vibruje 
volant nebo auto samovolně zatáčí do strany, 
dejte si změřit geometrii podvozku a nechte si 
nastavit řízení.

4. Světla
Špatně nastavené světlomety mohou nadělat 

na cestě plno problémů. Kontrolu těchto částí 
auta nechte na odbornících. Náhradní zářivky 
však musíte mít - patří k povinné výbavě.

 (Pokračování na str. 16)
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Stáje tel.: 606 806 820 

Zkontrolujme auto...
(Dokončení ze str. 15)

5. Stěrače
Když vám pořádně nefungují stěrače, 

letní bouřka vám může způsobit neplá-
novanou přestávku. V servisu prověří 
jejich chod a také opotřebení stíracích 
ploch. Doporučujeme koupit kvalit-
nější díly, protože vydrží déle.

6. Čelní sklo
Máte poškozené sklo? Jestliže 

nechcete přijít o technický průkaz, 
vyplatí se ho před dovolenou vymě-
nit. Vyšší teploty mohou zvětšit 
praskliny, na které jsou zahraniční 
policisté citliví.

7. Baterie a rozvody
Před cestou určitě třeba nabít baterii 

a zkontrolovat její napětí. V servisu si 
nechejte prověřit elektrické rozvody a 
jejich izolaci.

8. Pneumatiky
Nahustit gumy na správný tlak 

dokážete hravě sami. Prověřte ještě, či 
má dezén dostatečnou hloubku. Jest-
liže je menší než 1,6 mm, pneumati-
ka je v dešti nepoužitelná. Nezapo-
meňte se také podívat, v jakém stavu 
je rezerva.

9. Motor
Pokud se vám nezdá chod motoru, 

jeho zvuk či těsnost, upozorněte na 
problém odborníky. V žádném přípa-
dě se nespoléhejte na to, že ještě jednu 
dovolenou motor vydrží. Jeho případ-
ná oprava v zahraničí není nejlacinější.

 -lm-
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Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 a 14 
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasič-
ky umístěné v kostele

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 15.30 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel sv. apoštola Pavla  |  Dvořákova ul.
otevřeno  10–12, 14–16 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10.30 a ve 14.30 
hod. (Mgr. Jan KEŘKOVSKÝ)

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno:  9–12, 13–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10 hod.   |  vstupné 
dobrovolné

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) – 
kapacita 20 osob  |  vstup zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapa-
citou 30 osob (provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

Základní umělecká škola Jihlava  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–15 hod.  |  urbanisticky významná budova ovládající jihový-
chodní část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci 
objektu  |  prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách s kapacitou 
25 osob  |  poslední prohlídka v 15 hod.

Horácké divadlo Jihlava  |  Komenského 22
otevřeno 9–14.30 hod.  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou scho-
vanou za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šes-
ti pilastry s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a troj-
úhelníkovým štítem – po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně 
otevřena v roce 1995  |  prohlídky divadla s průvodcem a odborným vý-
kladem v časech: 9, 10, 11, 12 a 13 hod.  |  Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny
s kapacitou 40 osob.  |  vstupenky zdarma na jednotlivé časy k dispozici 
v předprodeji HDJ

Pivovar Jihlava  |  Vrchlického 2  
Pivovar vznikl r. 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mälzer-
schaft).  |  procházka po pivovarské stezce s průvodcem v 10 a 14 hod., 
sraz za vchodem do City Parku (pod Mariánským sloupem)  |  exkurze do 
pivovaru v 10, 12, 14 a 16 hod. s kapacitou 20 osob, sraz v pivovarském 
dvoře (provází Richard PROCHÁZKA).

Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťuje TIC).  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 3. 9. od 8:30 hod. na Turistickém infor-
mačním centru, Masarykovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma, 
výstava Fenomén Merkur – legendární stavebnice Merkur ze sbírky Jiřího 
Mládka  |  vstup zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 
hod.  |  kapacita prohlídek omezena na 45 osob  |  Bezplatné rezervační 
lístky budou k dispozici 3. 9. od 9 hod. v pokladně jihlavského podzemí.

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, 
architektura) v 10 a 13 hod. (Mgr. Silvie Čermáková)  |  historické prostory 
přístupné zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní 
dvorní trakt)  |  vstupné: při prohlídce vstup zdarma, mimo běžné vstupné

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově Masarykovo nám. 
24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská)  |  kapacita obou prohlídek 45 osob  
|  vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod. 
s kapacitou 30 osob  |  bez průvodce individuálně během otevírací doby  
|  vstup zdarma 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem 
v 10 a 15 hod. (Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv 
kasičky umístěné v kostele

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasičky umís-
těné v kostele

26. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a 7. ročník akce Den zemědělců, 
potravinářů a venkova Kraje 
Vysočina – Dožínky
3. 9. 2016  

 pod názvem Památky a komunity 

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská Agrární Komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
Agrární Komora Třebíč zvou všechny občany na

navštivte památky



STRANA 23 Aktuality NJR – SRPEN 2016

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, 
tel. 567 167 158–9  |  3. 9. 2016 otevřeno 8.30–17.00 hod.
www.jihlava.cz  |  www.visitjihlava.eu

Dělnický dům  |  Žižkova 15
otevřeno  9–12, 13–17 hod.  |  velký společenský sál: fotografi e z re-
konstrukce Dělnického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 
a 2013 pod vedením nových majitelů manželů Siřínkových, kompletní his-
torie domu včetně dobových fotografi í z roku 1869, 1900, 1910, 1948 
aj., rekonstrukce Velkého sálu akustickými obklady z roku 2015  |  pří-
sálí: místo pro sezení, rekonstrukce baru v roce 2015  |  malý salo-
nek a baletní sál: nová výmalba 2015, fotografi e Hotelu CZAP r. 1919, 
1910 zvětšené, fotografi e velkého společenského sálu Hotelu CZAP  
|  Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu bude obohacené 
o tradiční české speciality, nová vstupní chodba – rekonstrukce 2015  |  
předsálí: rekonstrukce z května, června 2016  |  vstup do sálu zdarma  |  
bez výkladu

Radniční restaurace a minipivovar  |  Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace a minipivovaru od 11 do 16 hod.  |  komento-
vané prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou piva přímo 
z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka prostor 
restaurace a nově vybudovaných salonků vč. minipivovaru – v 11, 12, 14, 
15 a 16 hod. s průvodcem (sládek Jaroslav Dorážka nebo Miroslav Toma-
nec) – sraz ve vestibulu.  |  při každé prohlídce max. 15 osob  |  časové 
vstupenky k dostání u obsluhy v radniční restauraci od 22. srpna 2016

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  10–17 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:

10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení) – dožínkové tance s předáním dožínko-
vého věnce a kytic zástupcům města, Kraje Vysočina a ze-
mědělcům  |  účinkuje HSPT Vysočan Jihlava. Folklorní vy-
stoupení souborů Pramínek, Dřeváček, Šípek.

12.00–13.30 DOMAŽLIČANKA  |  chodská krojovaná dechovka
13.45–15.15 BORŠIČANKA  |  koncert populární dechové hudby Antonína 

Koníčka
15.30–17.00 MORAVANKA Jana Slabáka  |  koncert legendy české de-

chovky 
Moderují: Karel PAŠTYKA a Lydie JAKUBÍČKOVÁ.

Doprovodný program na náměstí 10–17 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnáv-
ka regionálních potravin kraje Vysočina, prodej regionálních produktů  |  
naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody  |  atrakce pro 
děti:  historický dřevěný kolotoč, ruské kolo na ruční pohon, malování na 
obličej, vození dětí na ponících a oslících, …  |  Agility – ukázka výcviku 
psů ve 14, 15 a 16 hod.  |  výtvarné dílny Orivyko Jihlava

Trh řemesel od 9 do 17 hod., tel: 736 522 482, jarmarky@jihlava-city.cz

 JIHLAVSKÁ RADNICE  Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň

15.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – volné pokračování promítání 
s komentářem nad místy v našem městě – ak.mal. Martin KOS

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hod. nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic a Martin Prokš ze 
Štoků po trase: park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo 
náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 VÝSTAVA 

Brána Matky Boží, Věžní 1  |  10–13, 14–18 hod.  |  Fenomén MERKUR 
– legendární stavebnice Merkur, součástí výstavy je herna. Přijďte a po-
hrajte si!

mediální
partneři akce:

partneři akce:

Okresní agrární komora
T ebí

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina

Krajská rada Kraje Vyso ina

Kynologický klub Jihlava

program
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(Dokončení ze str. 4)
Bylo podepsáno memorandum mezi 

městem Jihlavou a Krajem Vysočina o 
spolupráci.  

Herci Horáckého divadla se často 
zapojují do kulturních akcí ve měs-
tě. Byl jsem nadšený z jejich podzim-
ní pozvánky na divadelní sezonu v 
duchu městečka Zvonokosy, dále z 
pouličního divadla, které předved-
li v masopustním průvodu, nedávno 
se loučili s divadelní sezonou happe-
ningem „Horácké horko“, pomáha-
li nám s režií živého obrazu k výročí 
Basilejských kompaktát a hlavně se v 
Horáckém divadle natáčelo předsta-
vení Romeo a Julie pro Českou tele-
vizi, která mapuje to nejzajímavější, 
co se v českých divadlech děje, a tak 
se můžeme těšit na propagaci nejen 
divadla, ale i města Jihlavy.

Před rokem jsme hovořili o infor-
macích na webu města, o možnos-
tech sportovního vyžití na sporto-
vištích města, hřištích u škol atd. 
V jakém stavu zpracování jsme? 

My jsme shromáždili všechny infor-
mace o všech sportovištích v Jihlavě. 
Také jsme v kulturní komisi inicio-
vali zlepšení kulturního kalendáře na 
webových stránkách. 

A když jsme se dostali k tomu, jak 
to všechno vložit do současné stránky 
města, tak jsme dospěli k názoru, že 
bude nejlepší celé stránky „revitalizo-
vat“. Jsem moc rád, že v této záležitos-
ti jsme ve vedení města ve shodě a 
myslím, že nové webové stránky měs-

ta bychom mohli mít letos pod vánoč-
ním stromečkem.

Jihlavská pouť se příliš nezměni-
la. Jste se současnou podobou spo-
kojen?

Patřím samozřejmě k největším 
odpůrcům umístění těch pouťových 
atrakcí do památkové zóny našeho 
historického náměstí. 

Rada města přehlasovala těsnou vět-
šinou návrh kulturní komise, takže 
Jihlavská pouť na náměstí vždy na 
konci školního roku je a ještě pár let 
bude. 

To je demokratické rozhodnutí 
orgánu města a já jej respektuji. Viděl 
jsem na Facebookových stránkách 
Jihlavské poutě, jak mnoho má příz-
nivců (ve srovnání s některými, byť 
významnými a městem podporova-
nými kulturními akcemi) a z celého 
srdce jim to přeji. 

Děti tam oslaví konec školního roku 
a já můžu chodit těch pár dní klid-
ně jinými ulicemi. Někomu se třeba 
nemusí líbit na náměstí letní kino, 
jinému koncerty Vysočinafestu nebo 
jazzové koncerty, či koncerty decho-
vek… Jsem v tomto ohledu stále 
více tolerantní a ohleduplný. Nako-
nec, usilujeme o oživení náměstí. :-) 
I když bych si to oživení samozřejmě 
představoval jinak.

Město pracuje na koncepci měst-
ské kultury. Kdy budou výsledky 
a dotkne se to grantové politiky 
města?

Náměstek Milan Kolář: Věřím ve...
Nová strategie nejen kultury, ale i 

cestovního ruchu, která vzniká už od 
podzimu, je velmi zajímavým proce-
sem plným setkávání různých lidí na 
různých úrovních, vyplňování anket a 
různých dalších procesů. 

Procházíme mnoha worksho-
py a mnoha diskuzemi. Často se 
nemůžeme od daných témat odpou-
tat a dlouze o nich diskutujeme. 

Nic podobného jsem ještě nezažil 
a vkládám do výsledků velké naděje. 

Myslím, že už ta cesta, která vede k 
vytvoření dokumentu, který by mohl 
město někam posunout nebo ukázat 
směr, je velmi poučná. 

Prezentaci současného stavu jsme 
měli připravenou už na červnové 
zastupitelstvo, ale z časových důvodů 
k tomu nedošlo. 

Snad se to povede v září. Hotová 
strategie by měla být v říjnu letošního 
roku. Samozřejmě se dotkne i našeho 
grantového systému. 

Vodní ráj Jihlava, největší 
aquapark na Vysočině, nabízí od 
poloviny července krátkodobé 
vstupné na 2 hodiny do venkov-
ního areálu. 

Osoby nad 140 cm zaplatí za ten-
to časový úsek 40 Kč, osoby do 140 
cm pouze 20 Kč. Vodní ráj tak dopl-
nil svůj ceník celodenního, dopo-
ledního a odpoledního vstupného a 
vstupného na poslední dvě provozní 
hodiny.

„Chtěli jsme vyjít vstříc našim obča-
nům, kterým vyhovuje koupání na 
kratší dobu. O nové dvouhodinové 
vstupné je velký zájem. Věříme, že i 
přes dlouhodobě nepříznivé letní poča-
sí přiláká zákazníky. 

Naopak pro ty, kteří k nám rádi cho-

dí pravidelně, jsme připravili sezónní 
vstupenku v podobě cenově zvýhodně-
ných 10 vstupů do venkovního areálu,” 
uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy, 
provozovatele Vodního ráje Martin 
Málek.

Vodní ráj Jihlava nabízí pro let-
ní sezonu i jiné novinky. Po dobu 
odstávky bazénu E. Rošického 
mohou zájemci chodit na kondiční 
plavání ve venkovním 25m vyhříva-
ném bazénu vždy v pondělí, středu a 
pátek od 7.00 do 8.00 za 35 Kč. 

K technickým vylepšením lze také 
jednoznačně zařadit wi-fi  připoje-
ní zdarma v celém areálu aquaparku 
a nedávno spuštěné nové webové 
stránky www.vodni-raj.cz.

 -tz-

Vodní ráj Jihlava nabízí nově 
dvouhodinové vstupné
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava vstoupili poslední červen-
cový týden do další fáze přípravy 
před nadcházející sezonou. Tým 
čeká zhruba šest týdnů přípravy 
vyplněné tréninky a přípravnými 
zápasy, poté ve středu 7. září již 
začíná nová soutěž WSM Ligy.

Duklu, která letošní přípravu na 
suchu pojala oproti předchozím 
letům zcela jinak – veškerá přípra-
va se odehrála v posilovně, čeká 
během srpna a začátkem září ode-
hrát šest přípravných zápasů. Loni 
odehrála Dukla v přípravě dvanáct 
zápasů.

Polovinu z nich odehrají jihlavští 
hokejisté v rámci Dukla cupu, kte-
rý vedení týmu připravilo v rámci 
oslav šedesátého výročí založení 
klubu. K turnaji byly kromě Duk-
ly přizvány extraligové celky Kar-
lových Varů a Olomouce. Čtvrtým 
týmem do turnaje je ruský celek 
Torpedo Nižnij Novgorod, účast-
ník Kontinentální hokejové ligy.

Dalšími soupeři v přípravě bude 
dvakrát Horácká Slavia Třebíč a 
jeden zápas sehraje Dukla na Slo-
vensku proti své jmenovkyni, týmu 
slovenské extraligy Dukle Trenčín.

Pro diváky bude atraktivní zejmé-
na turnaj Dukla Cup, budou moci 
vidět na jihlavském ledě kromě 
zápasů Dukly s jednotlivými sou-
peři i vzájemné zápasy dalších 
účastníků turnaje. Turnaj se přede-
hraje již v úterý 2. srpna zápasem 
Jihlava – Olomouc, vlastní turnaj 
začíná v týdnu od 15. do 19. srpna.

V úterý 15. srpna se Dukla střet-
ne s Karlovými Vary, v úterý 16. 
srpna je naplánován zápas Olo-
mouce a Nižného Novgorodu, ve 
středu 17. srpna vyzve ruský tým 
Karlovy Vary, ve čtvrtek 18. srp-
na se odehraje zápas Karlovy Vary 
Olomouc. Všechny zápasy začínají 
na HZS v Jihlavě v 18 hod. Posled-
ní den turnaje bude hrát od 16.30 
hod. Dukla proti Nižnému Novgo-
rodu.  -vš-

Dukla již trénuje na ledě

Konec testování. Fotbalisté FC 
Vysočina se o posledním červen-
covém víkendu naplno vrhnou do 
nového prvoligového ročníku. 

Na úvod je čeká nejtěžší možný 
test. V sobotu od 15 hod. hostí na 
svém stadionu mistrovskou Plzeň.

„Půjde o atraktivní utkání, na které 
se všichni těšíme. Věřím, že bude „plný 
dům“,“ řekl hlavní kouč jihlavského 
celku Michal Hipp, jenž věří v dob-
ré výkony a výsledky svých svěřen-
ců. 

„Kádr prošel potřebnou obměnou, 
panuje v něm zdravá konkurence a 
všechny posty máme zdvojené, takže 
jsem z hlediska soutěže optimistou,“ 
prohlásil.

Za pravdu mu dávají výsledky pří-
pravných utkání. 

FC Vysočina jich přes léto odehrál 
celkem devět s bilancí pěti vítězství, 
jedné remízy a tří porážek. 

Mimo jiné získal skalp tureckého 
Basaksehiru (2:0), účastníka letoš-
ního ročníku Evropské ligy. 

V generálce pak Jihlavané rozstří-
leli druholigové České Budějovice 
(5:0).

„Přípravu hodnotím pozitivně. Pro-
věřili nás kvalitní soupeři, a kromě 
prohry s německým Duisburgem, kte-
rý nás přehrál, jsme v zápasech nebyli 
horším týmem,“ glosoval Hipp.

Slovenskému lodivodovi se v pří-
pravě hlásila řada nových tváří a 
potencionálních posil. Po nepove-
dené loňské sezoně, v níž se klub 

defi nitivně zachránil až v posled-
ních kolech, bouchlo vedení FC 
Vysočina do stolu a provětralo kádr. 

Jihlavu opustili například obrán-
ci Vladimír Kukoľ, Tomáš Marek a 
Ondřej Šourek, středopolaři Tomáš 
Kučera (konec hostování z Plzně) s 
Petrem Neradem (hostování Ostra-
va) či útočník Marek Jungr (konec 
kariéry).

Opačným směrem zamířili obrán-
ci Zvonimir Blaič s Antonínem 
Rosou, záložníci Jozef Urblík, Jan 
Záviška a Lukáš Zoubele a útočníci 
Davis Ikaunieks (hostování Liepa-
ja) s Rostislavem Šamánkem. 

„Chtěli jsme okysličit kádr a dát 
mu perspektivu. Pozitivní je, že všich-
ni hráči u nás chtějí působit,“ dodal 
sportovní manažer Milan Bokša.

Nejvíce si vedení slibuje od Loty-
še Ikauniekse, jehož předchází 
pověst kanonýra. „Vypadá zajímavě 
a rozhodně má „čuch“ na góly. Zapa-
dl bez problémů. Uvidíme, jak mu to 
půjde v sezoně,“ dodal trenér Michal 
Hipp.

Výsledky v přípravě: 
Jihlava – Táborsko 3:0, 
Pardubice 1:1, 
Znojmo 7:3, 
Zlín 2:1, 
Brno 1:2, 
Hradec Králové 1:2, 
Duisburg 1:2, 
Basaksehir 2:0, 
České Budějovice 5:0.

Začíná fotbalová liga. První přijede mistr

FOTBALISTÉ Jihlavy s očekáváním vyhlížejí novou prvoligovou sezonu. 
V roli kapitána je v ní povede zkušený středopolař Lukáš Vaculík (v bílém). 
 Foto: Michal Boček

Plzeň    (30. 7.), 
Slavia Praha   (13. 8.), 
Teplice   (27. 8.), 
Jablonec   (17. 9.), 
Bohemians 1905  (1. 10.), 

Dukla Praha   (22. 10.), 
Mladá Boleslav   (5. 11.), 
Zlín    (19. 11.), 
Liberec   (3. 12.).
 
 -cio-

Podzimní domácí utkání: 
(termíny se mohou změnit)
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Výstavy

od března 2016
ZE SBÍREK… stálá expozice 

OGV
Kurátorka: Jana Bojanovská
Instalace stálé expozice OGV s 

příznačným názvem Ze sbírek…, 
představuje výběr toho nejlepšího 
z bohatého sbírkového fondu gale-
rie. 

Na současné výstavě je tedy k 
vidění přehlídka obrazů i plastik 
českého umění 19. a 20. století.

OGV, Masarykovo náměstí 24

do 21. 8.
ANTONÍN SLAVÍČEK - MEZI 

ŽIVOTEM A UMĚNÍM (1870-
1910)

Výstava představí průřez tvorbou 
známého českého krajináře.

9. 8. 2016 v 17 hodin - Komen-
tovaná prohlídka výstavy Antonín 
Slavíček (1870 – 1910). Mezi živo-
tem a uměním. 

Výstavou provede kurátorka Jana 
Bojanovská.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 28. 8.
INTERVENCE #2 – Pavel Sterec

Pavel Sterec představuje svůj 
dokumentárně pojatý film 
Družstva života.

Ve spolupráci se Společností Jin-
dřicha Chalupeckého. 

OGV - vestibul, Komenského 10

do 28. 8.
Kurt Gebauer - MUŽIZMUS
Nový výstavní projekt známé-

ho českého sochaře se zabývá 
mužským pohledem na svět. 

OGV, Komenského 10

do 28. 8.
ZDENĚK HUDEČEK: VE 

JMÉNU KRÁSY
Výstava výtvarníka Zdeňka 

Hudečka (*1938)  vychází z pro-
cítěného, imaginárního, mnohdy 
mystického „Hudečkova světa“. 
Věnuje se tématu „krásy“, kterou 
spatřuje v čarokrásnosti rodného 
kraje kolem Uherského Ostrohu 
prosyceného barevností krojů a 
písní. 

Vyjadřuje svůj obdiv k příro-
dě, ženě a hudbě a vrací kráse její 
důstojnost a snová tajemství.

Vstupné: 25 Kč. 
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

do 30. 8. 
„V KOUPELNĚ“
Výstava výtvarných prací žáků 

Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 31. 8.  
V. L. v LA
Fotografi e Veroniky Liškové – 

účastnice Světových letních her Spe-
ciálních olympiád v Los Angeles.

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

do 4. 9. 
MAKROSVĚTY
Příroda pod lupou ve fotografi ích 

Jaroslavy Melicharové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55

do 4. 9.
Josef Kos: OBRA ZY 
Obrazy známého jihlavského 

výtvarníka představující tvorbu za 
několik posledních let.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 4. 9. 
IGLOO 1: Polské zvukové kraji-

ny
První výstava ve zvukové galerii se 

soustředí na rozmanité přístupy k 
poslouchání. 

OGV, zvuková galerie IGLOO, 
Komenského 10

do 4. 9.
FENOMÉN MERKUR
Legendární stavebnice Merkur ze 

sbírky pana Jiřího Mládka na Bráně 
Matky Boží v Jihlavě. Součástí výsta-
vy je herna, ve které si každý může 
vyzkoušet své konstruktérské schop-
nosti. Přijďte a pohrajte si! 

Otevírací doba:
po - pá 8.30 – 12.00, 12.30 – 17.00,
so - ne 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00.
Vstupné: základní 50 Kč, snížené 

(školáci, studenti, důchodci, ZTP) 40 
Kč, předškoláci 30 Kč, rodinné vstup-
né (2+2, 1+3) 120 Kč.

Objednávky pro školy, školky a větší 
skupiny na tel. 567 167 156.

Brána Matky Boží, Věžní 1

do 11. 9.
NUDA, NUDA - Pavla Krkošková 

Byrtusová a děti
Pavla Krkošková Byrtusová připra-

vila výstavu, jejímž výchozím bodem 
je pozorování dětí. Vytváří prostor 
pro hru a dokumentuje (fotografi í – 
malbou – grafi kou). Děti vystupují 
jako performeři či účastníci happe-
ningů. 

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

do 11. 9. 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY 

NA VYSOČINĚ
Výstava mapující výsledky archeolo-

gického bádání v Kraji Vysočina.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 2. 10. 
NONSENS ANEB SMYSL HLE-

DÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko před-

stavitelných exponátů.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

srpen
MY TŘI
Zuzana Tvrdíková, Pavlína Bukáčko-

vá, Jitka Lorencová.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

srpen - září
„KŘÍDLA“ – Jiří Hřebíček 
Výstava fotografi í. Zoo Jihlava, hlavní 

vstupní areál – infocentrum.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

srpen - září
„Z ÚDOLÍ TWYFEL-

FONTEIN“ – Martina Šíla 
Výstava fotografi í. 

Zoo Jihlava, africká vesnice Matongo 
– škola.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

květen – prosinec
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních 

dřevěných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

3. 8. – 4. 9. 
PALIČKOVANÁ KRÁSA
Ukázka náročné textilní techniky – 

paličkování v tvorbě současné autor-
ky Vlasty Novotné, vernisáž výstavy 2. 
srpna v 17 hodin.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

25. 8. – 30. 9. 
BABÍ LÉTO
Výstava obrazů a grafi ky vybraných 

autorů naší galerie.
Návštěva galerie mimo vernisáž je 

možná po předběžné telefonické nebo 
email. domluvě.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

31. 8. – 31. 10. 
„ZDENĚK BURIAN – malíř ztra-

ceného času“
Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka 

Buriana. 
Vernisáž a beseda k výstavě proběh-

ne v přednáškovém sále knihovny 
31. 8. v 16.30 hodin. Pořádá Městská 
knihovna Jihlava ve spolupráci s pa-
nem Josefem Ptáčkem a Památníkem 
národního písemnictví. 

Městská knihovna, Hluboká 1

Prázdninová knihovna
 jihlava

pobočka Horní Kosov,

2. 8. 9.30
VÝPRA VA DO EKOCENTRA 
Téma: návštěva Ekocentra v Jihlavě 

(SMJ, Havlíčkova 64).
Pro: děti od 6 let, počet míst: 20, 

přihlášení: nutné.

9. 8. 9.30
PIRÁTI S DOBRÝM SRDCEM
Téma: pirátská návštěva pacientů/

seniorů v jihlavské nemocnici, hledá-
ní pokladu. Pro: děti od 7 let, počet 

míst: 10, přihlášení: nutné.

26. 8. 15.30
ČTEME V POLŠTÁŘÍCH, ANEB 

EXPERIMENTEM SE POBAVÍ-
ME

Téma: čtení knih, provedení vědec-
kého pokusu

Pro: děti od 6 let, počet míst: 15, 
přihlášení: není nutné.

Zoo Jihlava 
Březinovy sady 10

Otevírací doba: květen - září 8.00 - 
18.00 hodin. 

Vstupné: dospělí 100 Kč; děti/stu-
denti/senioři 60 Kč

květen  - září 11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI
Každý den kromě pondě-

lí – vždy v 11 a v 15 hodin.
Oblíbené letové ukázky sov a 
dravců manželů Školoudových.
Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

1. července - 31. srpna

KOMENTOVANÁ KRMENÍ V 
ZOO JIHLAVA

Přijďte se v letních měsících podí-
vat na komentovaná krmení vybra-
ných druhů zvířat spojená se zajíma-
vým vyprávěním z jejich života.

Orientační časy jednotlivých 
komentovaných krmení a ukázek

10.30 SURIKA TY
11.30 ŽIRA FY
12.00 LAMY GUANAKO
12.30 BABIRUSY
13.00 MEDVĚDI
13.30 LEMUŘI KA TA
14.00 TULENI nebo VYDRY

5. – 6. 8. 18.30 – 23.00
LETNÍ NOC V ZOO JIHLAVA
Zooškola aneb netradiční večerní 

putování po zoo, www.zoojihlava.cz

27. – 28. 8. 10.00
STŘÍPKY KONTINENTŮ 
Festival oslavující zvířata a kulturu 

5 kontinentů, bohatý program, sty-
lové rozloučení s prázdninami. So 
10.00 – 19.00 hod, ne 10.00- 21.00 
hod.

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1., 6. a 30. 8. ve 20.00, 12. 8. v 19.30, 
21. 8. v 17.00

Než jsem tě poznala
Romantický / USA / 110min / titul-

ky / 100,- / 12+
Režie: T. F Sharrock/ Hrají: Emilia 

Clarke, Sam Clafl in, Matt hew Lewis, 
Charles Dance

1. a 16. 8. v 19.30, 25. 8. v 17.30
Tohle je náš svět 
Drama, komedie / USA / 119min / 

titulky / 90,-
Režie: M. Ross / Hrají:  Viggo Mor-

tensen, George MacKay, Samantha 
Isler, Annalise Basso
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2. a 21. 8. v 19.30, 29. 8. ve 20.00
Julieta
Drama / Španělsko / titulky / 

100,-
Režie: P. Almodóvar/ Hrají: Adri-

ana Ugarte, Michelle Jenner, Rossy 
de Palma

2. 8. ve 20.00, 24. 8. v 17.30
Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

101min/ 80,- 
Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří Bar-

toška, Eliška Balzerová, Iva Janžuro-
vá, Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, 
Jakub Kohák

3. 8. v 19.30
Podfukáři 2
Akční komedie, thriller / USA / 

129min / titulky / 90,- / 12+
Režie: J. M. Chu/ Hrají: Dani-

el Radcliff e, Dave Franco, Lizzy 
Caplan, Michael Caine, Morgan 
Freeman

3., 7. a 16. 8. ve 20.00, 13. a 23. 8. v 
17.30

Učitelka
Drama / ČR, SR / 120,- 
Režie: J. Hřebejk/ Hrají: Zuza-

na Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana 
Konečná, Martin Havelka, Richard 
Labuda

15. a 22. 8. v 19.30, 11. 8. v 17.30
Nejkrásnější den
Komedie, drama / Německo / 

113min / PREMIÉRA  /dabing / 
110,-

Režie: F. D. Fitz / Hrají: Florian 
David Fitz, Matt hias Schweighofer, 
Rainer Bock, Alexandra Maria Lara

4. 8. v 17.30, 17. 8. v 19.30
Hra peněz
Drama, thriller / USA / 95min / 

titulky / 100,- / 12+
Režie: J. Foster/ Hrají: Julia 

Roberts, George Clooney, Dominic 
West, Jack O‘Connell

4. a 7. 8. v 19.30, 14. a 31. 8. v 17.30
Za láskou vzhůru
Komedie, romantický / Francie 

/ 118min / PREMIÉRA  /titulky / 
100,-

Režie: L. Tirard / Hrají: Jean Duja-
rdin, Virginie Efi ra, Cédric Kahn, 
Eléa Clair

4. a 21. 8. ve 20.00, 5., 6., 10. a 24. 8. 
v 19.30, 13. 8. v 17.00

Sebevražedný oddíl
Akční, fantasy / USA / 118min / 

PREMIÉRA  /titulky, dabing, 2D, 
3D (4. 8.) / 3D 130,-; 2D 110,-

Režie: D. Ayer / Hrají: Margot 
Robbie, Cara Delevingne, Joel Kin-
naman, Jared Leto, Will Smith

5. a 7. 8. v 17:00, 12. 8. v 17.30, 23. 
8. v 19.30

Matky na tahu
Komedie / USA / titulky / 110,-
Režie: J. Lucas, S. Moore / Hrají: 

Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen 
Bell, Jada Pinkett  Smith

5. a 6. 8. v 17.30, 9. a 23. 8. ve 20.00, 
14. 8. v 17.00

Krotitelé duchů
Akční, komedie / USA / 117min 

/ titulky, dabing, 2D, 3D / 3D 150,- 
(5. 8.); 2D 130,-

Režie: P. Feig / Hrají: Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Kate Mc-
Kinnon, Leslie Jones

5., 13. a 22. 8. ve 20.00, 7. a 20. 8. v 
17.30, 29. 8. v 19.30

Sezn@mka
Komedie / ČR / 90min / 110,- 
Režie: Z. Marinovová/ Hrají: Jiří 

Langmajer, Adéla Gondíková, Zuza-
na Kajnarová, Marie Doležalová, 
Petr Vondráček, Lukáš Pavlásek

6. 8. v 15.00
Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Animovaný, dobrodružný / USA / 

113min / dabing / 100,-
Režie: J. Bobin/ Hrají: Mia Wa-

sikowska, Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Matt  Lucas, Helena 
Bonham Carter

6. a 7. 8. v 15.30, 21. 8. v 15.00
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Animovaná komedie / USA / 

dabing / 2D / 2D 120,- (děti 100,-)
Režie: M. Th urmeier, G. T. Chu

6. 8. v 17.00, 13. a 28. 8. v 19.30, 22. 
8. v 17.30

Jason Bourne
Th riller / USA / 117min / titulky 

/ 120,- (od 22. 8. 110,-) / 15+
Režie: P. Greengrass/ Hrají: Matt  

Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, 
Tommy Lee Jones, Vincent Cassell

7. a 13. 8. v 15.00
Hledá se Dory
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / dabing / 100,-
Režie: A. Stanton

8. 8. ve 20.00
Terminátor
Akční, sci-fi , thriller / USA, Velká 

Británie, 1984 / 107min / titulky / 
100,- / 15+

Režie: J. Cameron / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Michael Biehn, 
Linda Hamilton, Paul Winfi eld

9. 8. v 19.30
Belgica
Drama / Belgie / 127min / titulky 

/ 100,-
Režie: F. van Groeningen  / Hrají: 

Stef Aerts, Tom Vermier, Dominique 
Van Malder

10. 8. v 19.30
Mike i Dave sháněj holku
Komedie / USA / titulky / 100,-
Režie: J. Szymanski/ Hrají: Zac Ef-

ron, Anna Kendrick, Adam Devine, 
Aubrey Plaza, Stephen Root

11., 12., 18. a 19. 8. v 17.00, 13., 20. 
a 21. 8. v 15.30, 14. a 27. 8. v 15.00

Tajný život mazlíčků
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / PREMIÉRA  /dabing / 3D 
(11. 8.) 150,- (děti 130,-) 2D 130,- 
(děti 110,-)

Režie: Ch. Renaud, Y. Cheney

11. 8. v 19.30
Legenda o Tarzanovi
Dobrodružný, akční / USA / 

110min / titulky / 2D 110,- 
Režie: D. Yates/ Hrají: Alexan-

der Skarsgård, Samuel L. Jackson, 
Margot Robbie, Christoph Waltz

11. 8. ve 20.00, 30. 8. v 17.30
Komorná
Drama / Jižní Korea / 145min / 

PREMIÉRA  /titulky / 90,-
Režie: P. Chan-Wook/ Hrají:  Kim 

Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo

12. 8. ve 20.00
Zhasni a zemřeš
Horor / USA / 90min / titulky / 

110,- /15+
Režie: D. F. Sandberg/ Hrají: Tere-

sa Palmer, Maria Bello, Billy Burke, 
Emily Alyn Lind

14. 8. v 15.30, 28. 8. v 15.00
Heidi, děvčátko z hor
Rodinný, dobrodružný / Němec-

ko, Švýcarsko / 105min / 90,- 
Režie: A. Gsponer/ Hrají: Anuk 

Steff en, Bruno Ganz, Quirin Agrip-
pi, Isabelle Ott mann

14. 8. v 19.30
Florencie a galerie Uffi  zi
Dokument / Itálie / 85min / titul-

ky / 190,-
Režie: L. Viott o

14. 8. ve 20.00
V zajetí démonů 2
Horor / USA / 134min / titulky / 

90,- / 15+ 
Režie: J. Wan/ Hrají: Patrick Wil-

son, Vera Farmiga

4. 8. v 17.00
Belmondo
Dokumentární / Francie / 87min / 

titulky / 80,-
Režie: R. Mardon/ Hrají: Jean-

Paul Belmondo, Paul Belmondo, 
Alain Delon, Jean Dujardin

15. 8. ve 20.00
Barbar Conan
Akční, fantasy / USA / 129min / 

titulky / 100,- 
Režie: J. Milius / Hrají: Arnold 

Schwarzenegger, James Earl Jones, 
Max von Sydow, Sandahl Bergman

17. 8. ve 20.00
Očista: Volební rok
Th riller / USA / 106min / titulky 

/ 100,- / 15+
Režie: J. DeMonaco/ Hrají: Frank 

Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti 
Williamson, Edwin Hodge

18. 19. 8. v 19.30, 20., 24., 26. a 28. 
8. ve 20.00, 21. a 27. 8. v 17.30

Star Trek: Do neznáma
Akční, sci-fi  / USA / PREMIÉ-

RA  / titulky 2D, 3D / 3D 140,-; 2D 
120,- / 12+

Režie: J. Lin / Hrají: Chris Pine, 
Idris Elba, Zachary Quinto, Zoe Sal-
dana

18. a 19. 8. ve 20.00, 20. a 27. 8. v 
17.00

Mělčiny
Akční, sci-fi  / USA / 87min /PRE-

MIÉRA  / titulky / 130,- / 12+

Režie: J. Collet-Serra/ Hrají: Blake 
Lively

19. 8. v 17.30, 20. 8. v 19.30, 28. 8 
v 17.00

Týpci a zbraně
Komedie / USA / 114min / titul-

ky / 110,-

Režie: T. Phillips/ Hrají: Miles Tel-
ler, Jonah Hill, Ana de Armas

20. 8. v 15.00
Kniha džunglí
Dobrodružný / USA / 106min / 

dabing / 100,-
Režie: J. Favreau

8. 8. v 19.30
Bůh Ti žehnej Ozzy Osbourne
Dokument / Velká Británie / 

96min / titulky / 100,-
Režie: Mike Fleiss, Mike Piscitel-

li / Hrají: Ozzy Osbourne, Tommy 
Lee, Paul McCartney, Henry Rol-
lins, Kelly Osbourne

29. 8. v 17.30
Líná zátoka
Komedie / Francie / 122min / 

titulky /90,- / 15+
Režie: B. Dumont / Hrají: Fabri-

ce Luchini, Juliett e Binoche, Valeria 
Bruni Tedaschi, Jean-Luc Vincent

25., 26., 29., 30. a 31. 8. v 17.00, 27. 
a 28. 8. v 15.30

Strašidla
Rodinná pohádková komedie / ČR 

/ 113min / 130,-
Režie: Z. Troška / Hrají: Jiří Dvo-

řák, Vladimír Polívka, Matěj Hádek, 
Anna Polívková, Petr Nárožný, Vác-
lav Postránecký

25., 26. a 31. 8. v 19.30, 27. 8. ve 
20.00

Ben-Hur
Dobrodružný / USA /PREMIÉRA  

/ titulky / 120,- / 15+
Režie: T. Bekmambetov/ Hra-

jí: Jack Huston, Morgan Freeman, 
Toby Kebbell, Nazanin Boniadi

25. 8. ve 20.00, 26. a 28. 8. v 17.30, 
27. a 30. 8. v 19.30

Božská Florence
Komedie / Velká Británie /PRE-

MIÉRA  / titulky / 120,- 
Režie: S. Frears/ Hrají: Meryl 

Streep, Hugh Grant, Nina Arianda, 
Rebecca Ferguson

31. 8. ve 20.00
Černé duše
Drama, krimi / Itálie, Francie / 

103min / titulky / 100,- / 15+
Režie: F. Munzi/ Hrají: Marco 

Leonardi, Peppino Mazzott a, Fabri-
zio Ferracane

16. 8. ve 20.00
Lucie: Příběh jedný kapely
Dokumentární / ČR / 89 min / 

110,-
Režie: D. Sís/ Hrají: David Kol-

ler, Robert Kodym, Michal Dvořák, 
P.B.CH.

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

Koncerty

2. 8. 19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy – JAZ-

ZEVEC
19:00 hod., letní zahrádka kavárny 

Muzeum (při nepřízni počasí - klu-
bová scéna Radničního pivovaru). 
Kapela pohybující se na pomezí jaz-
zu, rocku, popu, funku, to je kape-
la Jazzevec. Mladá kapela vznikla 
v roce 2012 a v květnu roku 2015 
vydala svoje první CD „Go Away“. 

Rezervace míst u obsluhy kavárny 
Muzeum.

Projekt „JAZZ & Swing do Jihla-
vy“ je podporován z fi nančních pro-
středků statutárního města Jihlavy.
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4. 8. 16.00
PARDUBICKÁ 6
Promenádní koncert dechové hud-

by z Pardubic. Masarykovo náměs-
tí od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura Time

4. 8. – 1. 9. 18.00 – 21.30
PIVOVARSKÉ HUDEBNÍ 
LÉTO 2016
Pravidelně každý čtvrtek od 
18.00 hodin koncert hudebních 
skupin v pivovarské zahradě. 
4. 8. VZHŮRU A NÍŽ, FILTR
11. 8. ABI GAIL, VIGO
18. 8. JOYNERS, MAJOR 
MAJOR
25. 8. LADY KA TE, AUTOBUS
1. 9. CHINA BLUE

6. 8. 13.00
BEERFEST PÁVOV JIHLAVA 
2016
Za účasti pivovarů: HRBOUN, 
PIVOVAR HLADOV, JIHLAV-
SKÝ RA DNIČNÍ PIVOVAR, 
PIVOVAR HORÁC, PIVOVAR 
RUPRENZ
Program:
13.00 – 13.45 HARLEM
14.15 – 15.00 FILTR
15.30 – 16.15 MARA BU
16.45 – 17.30 SOTURY
18.00 – 18.45 ABIGAIL
19.30 – 20.30 LADY KA TE
21.00 – 22.00 AUTOBUS
22.30 – 23.30 OCELOT
Předprodej: Pivovar Hrboun, 
Pávovská 19, tel. 605 161 616. 
Vstup: 150 Kč předprodej, 180 
Kč na místě. Děti do 15 let zdar-
ma.
Autokemp Pávov u Jihlavy, 13 
hodin.

11. 8. 16.00
VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Brtnice. Masarykovo náměstí 
od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura Time

13. 8. 12.00
MAGMAFEST
Pořádá agentura Magmakoncert a 
Český bigbít, www.magmafest.cz
12.00 – 12.40 PROMILE
13.00 – 13.40 LOCOMOTIVE
14.00 – 14.40 RYBIČKY 48
15.00 – 15.50 KOMUNÁL
16.10 – 16.50 ZAKÁZANÝ 
OVOCE
17.20 – 18.10 PLEXIS
18.35 – 19.30 HARLEJ
20.00 – 21.00 ALKEHOL
21.30 – 22.30 ŠKWOR
23.00 – 24.00 ARA KA IN
Předprodej, TIC Jihlava, Masa-
rykovo nám. 2, tel. 567 167 158. 
Vstup: 390 Kč.
Areál letního kina - amfi teátr Jih-
lava, 12 hodin.

18. 8. 16.00
BOBRUVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Bobrůvky. Masarykovo náměs-
tí od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura Time

25. 8. 16.00
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert dechové 

hudby z Nového Města na Moravě. 
Masarykovo náměstí od 16 hodin. 

Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura Time

31. 8. 16.00
LIBKOVANKA 
Koncert přesunut z 14. 7. na 31. 8. 

2016 (středa).
Promenádní koncert dechové hud-

by z Libkovy Vody. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura Time

Ostatní 

Srpen – září
21.15
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Promítání letního kina, každou 
středu (červenec – září) v rámci 
letní zahrádky kavárny Muzeum, 
v horní části Masarykova náměs-
tí. Začínáme po setmění, cca 
21.15. Vstupné zdarma. Rezerva-
ce míst u stolečků s obsluhou v 
kavárně Muzeum. Projekt „Letní 
kino na náměstí“ je podporován z 
fi nančních prostředků statutární-
ho města Jihlavy.
www.radnicni-jihlava.cz
Program: 
3. srpna - Trabantem do posled-
ního dechu
Patrně nejznámější český cestova-
tel současnosti Dan Přibáň pod-
nikl svou dosud nejnáročnější 
expedici. Posádky dvou žlutých 
trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, čezety, jawy a dokonce 
i dvou invalidních vozíků vyrazi-
ly z australského Perthu, a během 
půlroční dobrodružné výpravy 
projely Východní Timor, Indoné-
sii, Malajsii a Th ajsko.

10. srpna - Ave Caesar!
Někteří lidé mají úžasnou schop-
nost vyřešit i ten největší pro-
blém. Takový je i Eddie Mannix, 
jehož polem působnosti jsou hol-
lywoodská fi lmová studia. Jenže 
i výjimeční lidé mohou mít své 
limity, což Eddie pozná, když 
vprostřed natáčení historické-
ho velkofi lmu unesou jeho hlav-
ní hvězdu. Joel a Ethan Coeno-
vé natočili retro komedii, v níž si 
dělají srandu ze světa, v němž se 
léta úspěšně pohybují.

17. srpna - „Kraťasy“ z DIODu
Série krátkých fi lmů.
• Furiant (režie Ondřej 

Hudeček, 2015, 26 minut) 
Ladislav Stroupežnický je pro 
mnohé z nás jen jméno z učeb-
nice. Autor slavného divadelní-
ho kusu Naši furianti se loni stal 
hridnou životopisné frašky, kte-
rá divákům tuto osobnost před-
staví tak trochu v jiném světle. 
Bez nadsázky nejúspěšnější český 
krátký fi lm posledních deseti let 
si mimo jiné odnesl cenu za režii 
z festivalu Roberta Redforda v 
americkém Sundance.
• Lesapán (režie Pavel Sou-

kup, 2015, 20 minut)
Poctivý český hororový příběh o 
střetu hajného Karla s nadpřiro-
zenou bytostí - s hejkalem. Ten, 
probuzen pytláky povstane, aby 
Karla připravil nejen o jeho lesní 
panství, ale i o dceru. Prvotříd-
ní krátký fi lm vychází z českých 

mýtů a legend a dává jim zcela 
nový, moderní tvar.
• Proces (režie Johana Švar-

cová, 2015, 10 minut)
Tanečnice Dora chystá se svým 
dávným spolužákem nové taneč-
ní představení a aby zjistila, jestli 
je dostatečně srozumitelné, pozve 
si na zkoušku kamarádku Joha-
nu. Situační komedie o tom, jak 
pochopit tanec získala v konku-
renci obou předchozích snímků 
Zvláštní uznání poroty na letoš-
ním MFFK v Bratislavě.
• Happy End (režie Jan Sas-

ka, 2015, 6 minut)
Krátká animovaná komedie, kte-
rá oslnila na letošním festivalu v 
Cannes je jednoduchou hříčkou 
na téma myslivost, osud a hazard.

24. srpna - Sedm statečných
Legendární western Johna Stur-
gese není jen mistrovským příbě-
hem o sedmi pistolnících, kteří se 
nechají najmout hrstkou chudých 
mexických vesničanů, aby bránili 
jejich životy a majetek před ban-
dou chtivých desperátů. Jde záro-
veň o první remake díla japonské-
ho klasika Akiry Kurosawy, který 
dokazuje, jak úspěšná může být 
kulturní inspirace, z níž těží obě 
strany.
Jakkoli je morální kodex pistolní-
ků a samurajů odlišný, ti i oni se 
pouštějí do boje, v němž vyhrává 
ten nejslabší.

31. srpna - Amy
Strhující fi lm o vzestupech a 
pádech zpěvačky Amy Winehou-
se, která na začátku tisíciletí pře-
psala dějiny popové hudby. Její 
krátkou a bouřlivou kariéru zpra-
coval do celovečerního dokumen-
tu Asif Kapadia, autor oceňované-
ho snímku Senna o legendárním 
pilotovi F1.

7. září - Rodinný fi lm
Jak se vypořádají s nečekanou 
svobodou dva teenageři, jejichž 
rodiče se vydali na plavbu jach-
tou po oceánu? Co udělá odlou-
čení s dosud perfektně fungují-
cí rodinou? A co když do tohoto 
rodinného „testu“ vstoupí další, 
nečekaně dramatická událost? Na 
tyto otázky hledá odpovědi, ve 
svém druhém celovečerním fi l-
mu, talentovaný režisér Olmo 
Omerzu.

7. 8. 10.00
SETKÁNÍ - PIETA U SMÍRČÍCH 

KA MENŮ
Vzpomínkové setkání u Smírčích 

kamenů v ulici Tyršova.
Pořadatel: Statutární město Jihlava. 

7. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKO-

VÉ NEDĚLE – PRINCEZNA 
S DLOUHÝM NOSEM

Divadlo Koráb Brno na Parkáně u 
Brány Matky Boží od 18 hodin. 

12. 8. 19.00
JIHLAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 

– 400 let od úmrtí Williama Shake-
speara 

HAM-LET
Hraje Voživot Mladá Vožice
Mafi ánská komedie na motivy zná-

mé a nejdelší Shakespearovy tragé-
die, kterou napsal ze smutku nad 
ztrátou svého otce. Autorská insce-

nace vypráví o tom, zda má smy-
sl bojovat s nasazeným klaunským 
nosem. Hamlet se totiž narodil do 
mafi ánské rodiny, ale má jeden velký 
problém, je příliš citlivý, než aby byl 
mafi ánem.

Vstupné: zdarma
Parkán u Brány Matky Boží, 19 

hodin

13. 8. 15.00
ZBORNÁ – VOLNÁ vol. 6
Pořádá osadní výbor Zborná, 

vstupné dobrovolné, výtěžek věno-
ván na charitativní účely.

Od 15.00 Program pro děti s Mila-
nem Řezníčkem.

Aquazorbing, malování na obličej.
Vystoupení taneční skupiny Hotch-

Potch.
Od 20.00 VIGO
od 22.00 CHINA-BLUE 
Autobusová doprava:
Masarykovo nám. - Zborná a zpět 

(MHD Jihlava autobus č. 5).
Více informací na www.zborna.cz
Zborná – parkoviště u sjezdovky.

14. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – VODNICKÁ POHÁD-
KA 

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod 
na Parkáně u Brány Matky Boží  

15. 8. 19.00
Letní divadlo pod jihlavským 

nebem - DON QUIJOTE Z 
DOUDLEB 

 letní zahrádka kavárny Muzeum. 
Předposlední představení pouliční-
ho divadla v Jihlavě. Touto inscena-
cí chce Kejklířské divadlo z Doud-
leb příjemnou, přijatelnou formou, 
přiblížit postavy, které velmi výrazně 
ovlivnili světovou literaturu. Záro-
veň si uvědomují, že málokdo celý 
román četl a pochopil... Rezervace 
míst u obsluhy kavárny Muzeum.

16. 8. 18.00
VINÁRNA POD ŠIRÝM 

NEBEM: Vinařství Volařík + kapela 
U Zdi 

letní zahrádka kavárny Muzeum. 
Vinná ochutnávka produkce vinař-
ství Volařík. Opět se sejdeme na 
letní zahrádce kavárny Muzeum, 
abychom si užili krásný letní večer 
s výbornými víny a za doprovo-
du kapely U Zdi. Rezervace míst u 
obsluhy vinárny Vinové.

19. 8. – 26. 8.
ŽIVÉ KINO JIHLAVA
Filmové projekce zasazené do 

neobvyklých prostorů Jihlavy.
Zatím potvrzené dva fi lmy: 
Česká cesta Martina Kohouta a 

Nebezpečný svět Rajka Dolečka.
Další informace o místech a časech 

na: www.dokument-festival.cz

21. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – ANDULKA  A LOU-
PEŽNÍCI

Divadelní soubor Tábor na Parká-
ně u Brány Matky Boží 

22. 8. 19.00
CIRCUS PROBLEM – punkový 

balkán večer
Tak tohle nebude žádný poklidný 

večer při svíčkách. To bude maxi-
málně netradiční balkánský večer 
s kapelou Circus Problem. Což není 
žádný problém, ale parta punkových 
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klaunů, balkánská dechovka a k tomu 
balkánské jídlo z naší kuchyně. To se 
musí zažít a Vy byste u toho neměli 
chybět. A bude se tančit, protože tahle 
hudba Vás zvedne ze židle!

Projekt „Ladíme z jihu na sever“ je 
podpořen z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy. Vstupné: zdarma. 

Letní zahrádka restaurace laOliva, 
Palackého 1, 19 – 22 hodin, (za nepří-
znivého počasí uvnitř restaurace). 

26. 8. 19.00
JIHLAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 

– 400 let od úmrtí Williama Shake-
speara

R+J 
Hraje Divadelní spolek Osada Horní 

Bříza
Autorská inscenace inspirovaná 

Shakespearovou vrcholnou tragédií 
Romeo a Julie. 

Děj nás zavede do města Verony, kde 
proti sobě soupeří rody Monteků a 
Kapuletů. 

Na plese Kapuletů se setkají jejich 
děti, Romeo a Julie, a bezmezně se do 
sebe zamilují. Ale osud jim nepřeje… 

Vstupné: zdarma
Parkán u Brány Matky Boží

28. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadlo MALÉhRY Brno na Parká-

ně u Brány Matky Boží 

Sport

2. 8. a 15. – 19. 8. 
DUKLA CUP
15. - 19. srpna, předehrávka již 2. 
srpna
Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz 
Rozpis utkání vč. jejich začátku:
úterý 2. srpna 2016 
HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 
(předehrávka)
pondělí 15. srpna 2016 
HC Dukla Jihlava - HC Energie 
Karlovy Vary (18.00)
úterý 16. srpna 2016 
HC Olomouc - Torpedo Nižnij 
Novgorod (18.00)
středa 17. srpna 2016 
Torpedo Nižnij Novgorod - HC 
Energie Karlovy Vary (18.00)
čtvrtek 18. srpna 2016 

HC Energie Karlovy Vary - HC 
Olomouc (18.00)
pátek 19. srpna 2016 
Torpedo Nižnij Novgorod - HC 
Dukla Jihlava (16.30)

13. 8. – 14. 8. 10.00
„JIHLAVSKÝ TRIATLONOVÝ 

VÍKEND“ 
Dvouetapový závod určený pro 

širokou veřejnost (starších 7 let) bez 
omezení podmínek k účasti. Celkový 
objem tratí obou etap se rovná kate-
gorii olympijského triatlonu (1,5 – 40 
– 10). První etapou je sobotní krátký 
terénní triatlon Pteam Xtriatlon pro 
kategorie dorostu a dospělých, druhá 
nedělní etapa je silniční Jihlavský tri-
atlon pro všechny věkové kategorie. 
Pořadatel: Běžec Vysočiny, o. s., www.
bezecvysociny.cz

Začátek v sobotu v 10 hodin, v nedě-
li 9.40 hodin v autokempu Pávov u Jih-
lavy.

20. 8. 9.30
„LaSportiva RA CE“ – překážkový 

běh 
2. ročník běžeckého závodu s pře-

kážkami pro širokou veřejnost.
Pořadatel: Sportovní klub Jihlava, o. 

s.           
V lesoparku Heulos se startem v are-

álu letního kina, 9.30 hodin. 

26. 8. 18.00
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
Pořadatel: Běžec Vysočiny, o. s. www.

bezecvysociny.cz 
Trať obrátková s okruhem po lesních 

asfaltových cestách, start v 18 hodin v 
autokempu Pávov u Jihlavy.                                                           

27. 8. 9.00
OD BILLA K BILLOVI
Jedenáctý ročník cyklistické vyjížď-

ky po krásách Vysočiny cestou i neces-
tou. Cesta vedena po co nejméně frek-
ventovaných cestách, lesních a polních 
cestách. 

8 – 8.45 – prezence - hospoda U Bil-
la – Čížov.

Start: 9 hodin. Cíl: 17.00 – ukonče-
ní vyjížďky, 17.30 – ofi ciální vyhlášení 
- Hotel Býk – Čížov.

Vstupné 200 Kč předem, 300 Kč na 
místě. 

Pořadatel: Tým www.odbilla.cz, 
informace: www.odbilla.cz/bill 

Změna programu vyhrazena/!

Na konci června v úvodu Jihlav-
ských dnů byla v Mahlerově domě 
pokřtěna nová kniha jihlavského 
historika Zdeňka Jaroše. 

Publikace je přehledným kata-
logem čestných občanů Jihlavy i 
držitelů dalších významných měst-
ských cen.

Úvodní část knihy Čestní občané 
Jihlavy 1825 – 2015 a nástin dějin 
samosprávy města věnuje autor 
stručně vývoji jihlavské samosprávy 
až do současnosti (do roku 2014). 

Na úvod navazuje přehledným 
výčtem ocenění, která město v sou-
časné době svým občanům udělu-
je. Vedle Cen rady či Zastupitelstva 
města jsou zde zahrnuty i momenty, 
jakým je např. vítání občánků apod.

Osobnostem vyznamenaným 
Cenou Rady nebo Cenou Zastupi-
telstva Jihlavy je věnována samo-
statná kapitola se základními daty i 
fotografi emi držitelů cen. Autor se 

věnuje též popisu administrativy, o 
kterou se udělování cen opírá.

Jako nosnou kapitolu označuje 
Jaroš přehled udělených čestných 
občanství. S výjimkou letos udě-
lené ceny prvnímu českému sta-
rostovi města je kompletním kata-
logem, vybaveným i stručnými 
medailony čestných občanů.

„Někdy se člověk nemohl vyhnout 
tomu, aby v medailonku danou osob-
nost nějakým způsobem necharak-
terizoval, ale není to nějaká polemi-
ka,“ vysvětluje Jaroš. Jak dodává, 
byly medailonky stavěny jednotně 
na bodovém schematu, kterého se 
autor v rámci objektivity držel.

Kniha byla vedle vydání v českém 
jazyce připravena také v německé 
mutaci. Ta byla během slavností 
Jihlavské dny (Heimattage) předá-
na hostům, jihlavským Němcům.
 -jv-

„Katalog“ čestných občanů Jihlavy

KNIHU Čestní občané Jihlavy 1825 – 2015 a nástin dějin samosprávy města 
představil Zdeněk Jaroš v rámci Jihlavských dnů v gotickém sále magistrátu. 
 Foto: Lubomír Maštera

Tři holky a jeden kluk se narodili 
páru fenků, tedy pouštních lišek, v 
jihlavské zoologické zahradě. 

Pobíhají ve výběhu v africkém 
pavilonu. Chov tohoto nejmenšího 
druhu lišek je podle mluvčího Zoo 
Jihlava Martina Maláče poměrně 
náročný. 

Fenci totiž vyžadují extrémní sucho 
a stabilní teploty. Pouštní lišky jsou v 
jihlavské zoo chovány od roku 2013 
a jedná se již o druhý odchov mláďat.
 -tz-

Lišky mají čtyřčata

Městská policie Jihlava pořádá do 
září čtvrtý ročník preventivních akcí 
s názvem „Bezpečně na cyklostezce“. 

Jak již samotný název napovídá, 
při jejich pořádání se chceme věno-
vat uživatelům cyklostezek, zejména 
cyklistům, chodcům a in-line brus-
lařům. „Druhého září od 18 do 21 
hodin se na vytipovaných cyklostez-
kách zaměříme na poradenství ohled-
ně předepsané výbavy kola a vhodné 
používání ochranných prvků. Součás-
tí zářijové akce, která se koná na cyk-
lostezce u Vodního ráje, bude apel na 
dodržování zásady „Být viděn“, řekla 
preventistka kriminality Kvěra Kli-
mešová..

Cílem tohoto programu je zvýšit 
bezpečnost na cyklostezkách, zvláště 
pak v místech, kde se mohou pohy-
bovat chodci. Zúčastněné fi rmy 
budou ve vybraných termínech nabí-
zet seřízení, servis kol a jeho mož-

nost dovybavení. Cyklisté a ostatní 
účastníci si mohou vyzkoušet svoje 
znalosti z dopravní problematiky a 
první pomoci. Po absolvování tes-
tu obdrží drobné ceny. Zdravotní 
pojišťovna pak nabízí zdarma měře-
ní krevního tlaku.

K hlavním participujícím organi-
zacím patří HIPPcycles, Sportvel, 
humanitární občanské sdružení Čes-
ký červený kříž a BESIP. Z pojišťo-
ven přislíbila účast VZP a ZPMV.

„Za pomoci uvedeného preventivní-
ho programu se snažíme reagovat na 
problémy, se kterými se během své čin-
nosti setkáváme. Za největší problém 
považujeme nerespektování pravidel na 
cyklostezce, bezohlednou a nebezpeč-
nou jízdu, využívání chodníku k jízdě 
na kole, jízdu cyklistů zjevně pod vli-
vem alkoholu a jízdu za snížené vidi-
telnosti“, doplnila Klimešová.  -lm-

Preventivní akce MP

MĚSTSKÁ policie Jihlava uspořáda-
la podobné preventivní akce v červnu a 
červenci. Foto: archiv MMJ

Chodníky 2017
Město příští rok postaví několik 

stovek metrů nových chodníků v 
okolí benzínové stanice ONO.

Vzniknou zde tři nové přechody 
pro chodce. Je naplánováno pro-
dloužení chodníku z ulice Brtnická 
na Pančavu. Další chodník vznikne 
na ulici Hybrálecká. -lm-
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3. 9.
TRH ŘEMESEL v rámci Dne otevřených dveří památek od 9 do 17 hodin. 

Podrobný program uveden na str. 22 a 23.

16. 9.
ZELINÁŘSKÝ - OVOCNÁŘSKÝ JARMARK od 8 do 17 hodin.

Program:
10 - 11.30  

VONIČKA  V-band (známá skupina z TV Šlágr)  
dechovkové a popové skladby od 60. let do současnosti

13 - 14.30  
POULIČNÍCI z Tábora - jarmareční, pouťové, kramářské, 
staropražské, vojenské a hospodské písničky

15 - 17  
PRA ŽCE - bluegrass, rock´a´billy a country hudba

 -tz-

Jarmarky v září 2016

 Letos je tomu 590 let, kdy se 
budova na východní straně jihlav-
ského rynku stala radnicí. Její histo-
rii až do dnešních dnů popisuje měs-
tem vydaná kniha s jednoznačným 
názvem 590 let jihlavské radnice.

„Ve zdech radnice se za tu dlouhou 
dobu odehrálo mnoho významných 
událostí, některé lze dokonce označit 
za dějinné a důležité v celonárodním i 
evropském měřítku. Radnice zažila tře-
ba i návštěvu samotného českého krále 
a římského císaře Zikmunda Lucem-
burského, který se právě před radniční 
budovou zúčastnil slavnostního vyhlá-
šení Basilejských kompaktát, stejně 
jako hraje svoji roli i v každodenním 
životě obyvatel města,“ říká primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek

Úloha domu se ve světle jednotli-
vých epoch měnila a vyvíjela, a tak 
se proměňovala i tvář budovy samot-
né. A právě to zachycuje doslova 
od základu kniha, na které se autor-
sky podílelo několik osob, architekt 

Jaroslav Huňáček, a archiváři, arche-
ologové a historici Renata Pisková, 
David Zimola, Petr Hrubý a Jiří Jelí-
nek. Nejen pro obyvatele města zají-
mavý obsah je podpořen množstvím 
fotografi í, grafi k, dokumentů či plá-
nů v grafi cké úpravě Evy Bystrianské.

„1426–2006–2016. Tři letopočty, 
přitom za zmínku by jistě stál každý 
z těch pětisetdevadesáti. Ale tyhle tři 
znamenají důležité milníky v „živo-
tě“ naší radnice. První z nich zname-
ná její „zrození“ na místě, kde setr-
vává dodnes. Druhý z nich pak velmi 
zásadní a pro současníka nejviditelněj-
ší rekonstrukci všech jejích historických 
budov. A nakonec letopočet aktuální – 
letopočet, kdy se za tím vším můžeme 
ohlédnout, zastavit se a tiše obdivovat 
nebývalý um a prozíravost našich před-
ků a zároveň pokoru a řemeslnou zruč-
nost našich současníků, která jen díky 
hlubokému respektu ke všemu minu-
lému dokázala to minulé v plné kráse 
skloubené s funkčností oživit pro gene-

race následující…“, stojí v úvodu kni-
hy, která je k mání pro širokou veřej-
nost v Turistických informačních 

centech v budově radnice a v Bráně 
Matky Boží. -tz-

Kniha popisuje 590 let jihlavské radnice

JEDEN z autorů knihy 590 let jihlavské radnice je architekt Jaroslav Huňáček.
 Foto: archiv MMJ

V Jihlavě se objevila možnost využít budovu bývalého areálu SML Pod 
Rozhlednou 8 jako kamenný hospic. Podporujete tuto myšlenku a souhlasíte 
i s jeho umístěním?

ODS
Nejsme proti myšlence vybudování tzv. kamenného hospice, ale myslíme si, že 

není nutné, ani provozně efektivní centralisticky budovat tak velký hospic s kapa-
citou 27 lůžek pro celou Vysočinu pouze v Jihlavě, kde mimochodem funguje 
velmi dobře jak terénní hospicová péče, tak lůžková forma v podobě 15 lůžek na 
jednotce paliativní péče při jihlavské nemocnici. I tyto, na Vysočině poměrně vel-
mi dobře rozvinuté a podporované formy hospicové péče, jsou schopny zajistit 
důstojné umírání člověka.

Preferujeme tedy spíš myšlenku postupného dobudování dvou, možná tří 
menších hospiců s kapacitou 8 až 10 lůžek, které by byly pro všechny obyvate-
le Vysočiny především místně co nejlépe dostupné. Menší a vhodně situovaná 
zařízení mají mnohem větší šanci na ekonomicky efektivnější fungování. Vzhle-
dem k tomu, že i zamýšlený jihlavský hospic počítá se spolufi nancováním z měst-
ské pokladny, rádi bychom logicky dosáhli i toho, aby byla tato zátěž pro Jihlavu 
z pohledu celého kraje adekvátní a pro naše město fi nančně dlouhodobě únosná.  

Naše pojetí budování spíše menších a územně více rozptýlených zařízení hospi-
cové péče je běžným trendem v zemích západní Evropy. Menší hospice považuje-
me za dostupnější, úspornější a mnohem fl exibilnější. 

Považujeme také za poměrně zásadní dořešit legislativní část problému s posky-
továním hospicové péče, tedy jasně stanovit, zda se jedná o službu, která má 
být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, či má být poskytována formou 
sociální služby, která pak musí být jasně vymezena a specifi kována v zákoně o 
sociálních službách.

Jaroslav Huňáček,
zastupitel města

Po uzávěrce došla odpověď 
na minulou otázku NJR: V červenci byla v Domě Gustava 

Mahlera vernisáží zahájena výstava 
Zdeňka Hudečka – Ve jménu krásy.

Zdeněk Hudeček započal umělec-
kou dráhu studiem Střední umělecké 
průmyslové školy v Uherském Hra-
dišti v letech 1953-1957. Po absolu-
toriu směřovala Hudečkova cesta do 
zlínského podniku Výstavnictví. Po 
postupném nasbírání technických 
i organizačních zkušeností z míst-
ních i mezinárodních veletrhů vedly 
jeho kroky do fi rmy Fatra Napajedla, 
kde působil jako výtvarník a vedoucí 
propagačního oddělení. 

V tomto období počíná jeho vol-
ná tvorba a účast na prvních výsta-
vách. V roce 1966 se účastnil výsta-
vy mladých v Domě umění a o dva 
roky později SALONU 68 ve Zlíně, 
kde se pravidelně podílel na tvor-
bě klapek pro Mezinárodní fi lmový 
festival. Následovaly desítky autor-
ských i kolektivních výstav. Byl čle-
nem ČSVU a Sdružení Bienále 
Brno. V současnosti je členem Unie 
výtvarných umělců ČR a Sdružení 
výtvarných umělců a teoretiků jiho-
východní Moravy.

Spojujícím prvkem Hudečkovy 
tvorby je hudba, provázející ho celá 
léta postupné krystalizace od poetic-
ko-imaginární polohy přes kresbu, 
grafi ku a experimenty s papírovou 
hmotou. V posledních letech inkli-
nuje k folklorním motivům. Pozna-
menán vlivem informelu či surrea-

lismu čerpá ze zkušeností svého otce 
– fl ádristy a sleduje detailní struk-
tury, zejména v pracích s vrstveným 
papírem.

Tematicky ve svém díle vyjadřuje 
svůj obdiv jevům, které tvoří koru-
nu života: přírodě, ženě a hudbě, 
která jej provází jako nejvěrnější 
motiv celý život. Ve své volné malbě 
a invenční kresbě rozvíjí racionalitu 
designu svébytným lyrismem svých 
prací, uvádějících diváka do imagi-
nárních světů pohádkových představ 
a snů, světa ducha, poznamenaného 
krásou lidské tvorby, přírodou bez 
zásahů techniky. 

Hudeček vychází z reality, ale bere 
z ní jen tvary, podoby, barvy, aby nás 
k ní znovu přivedl přes svůj okouz-
lený pohled a ukázal nám ji v její 
nehynoucí kráse. Pro autora je svět 
krásy světem věčné lidské touhy po 
harmonii mezi minulostí a budouc-
ností, něze, lásce, splynutí se vše-
homírem přírody, uvědomuje si, že 
představa ráje nezaniká ani v sekula-
rizované společnosti. Zdeněk Hude-
ček se úspěšné pokusil vrátit kráse 
její důstojnost a tajemství. Přes své 
symboly nám pomáhá nalézt její hlu-
biny a zdroje především v chápavém 
lidském nitru.

Výstava Zdeňka Hudečka – Ve 
jménu krásy potrvá od 13. 7. do 28. 
8. 2016.

Otevírací doba út-ne: 10-12, 13-18 
hod. -tz-

Z. Hudeček – Ve jménu krásy
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