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Vedení města v nových kuli-
sách – menší rada, více zastu-
pitelů uvolněných do funkcí.

Za necelý měsíc po komunálních 
volbách znala Jihlava nové vedení. 
Primátorkou je Karolína Koubová, 
která ve volbách kandidovala za usku-
pení Fórum Jihlava. Po revoluci, kdy 
město vedla starostka Daniela Brod-
ská, je Karolína Koubová druhou 
ženou v čele města. A je první jih-
lavskou primátorkou – toto označe-
ní pro nejvyšší post se užívá od roku 
2000, kdy se Jihlava stala statutárním 
městem.

Vedení města nově stojí na platfor-
mě, která je odlišná od mnoha před-
chozích let. Štíhlejší je rada města, 
ve které místo předchozích jedenác-
ti členů zasedá pouze devět osob. 
Méně je také zástupců primátorky; 
místo obvyklých čtyř si primátorka 
vystačí se třemi náměstky. Novinkou 

je ovšem pozice uvolněného radní-
ho, dokonce i jednoho uvolněného 
zastupitele a jednoho pověřeného 
zastupitele.

Náměstky primátorky jsou Petr 
Laštovička z ODS, který má v gesci 
rozvoj města, dopravu a správu rea-
lit, náměstkem pro životní prostředí 
a územní plánování je Vít Zeman za 
Žijeme Jihlavou!, stejně jako v před-
chozích letech je pod dohledem 
náměstka Jaromíra Kaliny z KDU-
ČSL majetek města a informační 
technologie.

Uvolněným radním pro oblast 
školství, kultury a tělovýchovy a pro 
oblast sociálních věcí je Daniel Škar-
ka (Fórum Jihlava). 

Členy rady jsou dále Libor Kuchyňa 
(Fórum Jihlava), David Beke (ODS), 
Jaroslav Vymazal (ODS) a Silvie Čer-
máková (Žijeme Jihlavou!). V nové 
jihlavské městské radě mají po třech 
zástupcích Fórum Jihlava a ODS, dva 

členové rady jsou z uskupení Žijeme 
Jihlavou!, jeden člen rady je za KDU 
– ČSL. 

Novinkou je post uvolněného 
zastupitele, kterým je Martin Laš-
tovička (KDU-ČSL), jehož poslá-
ním je péče o městskou památkovou 
rezervaci. Zcela nově se objevuje také 
pojem „pověřený zastupitel“. Tím 
je Petr Ryška (ODS), který dostal 
na starost oblast sportu a sportovní 
infrastruktury.

Novou radu a členy nejužšího vede-
ní města zvolilo nově obsazené jihlav-
ské zastupitelstvo v pátek 2. listopadu 
2018 na ustavující schůzi – výjimeč-
ně v Gotické síni jihlavské historické 
radnice.  

V zastupitelstvu, které má 37 členů, 
má toto koaliční seskupení relativně 
křehkou většinu 20 hlasů. V opozici 
zůstalo hnutí ANO, komunisté, soci-
ální demokraté a SPD.

  Foto: archiv MMJ -tz-

Primátorkou je Karolína Koubová Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
milé spoluobčanky a spoluobčané,
ve dnech, kdy do vašich schránek přišly 
prosincové Noviny jihlavské radnice, je vše 
připraveno pro zahájení vánočního pro-
gramu našeho města.
Uvnitř se dočtete o podrobnostech,
a věřím, že si v pestré nabídce vyberete.
Srdečně vás zvu k účasti.
V době adventu a Vánoc si navzájem pře-
jeme zdraví a štěstí, tiskneme si ruce, usmí-
váme se na sebe, a třeba i dokážeme hodit 
za hlavu malicherné problémy a spory. 
Je to možná klišé, ale Vánoce mají smysl, 
pokud lidem  pomohou v sobě přemoci 
něco  negativního, něco prominout, podívat 
se raději dopředu než zpět,
a nadýchnout se pro „lepší zítřky“, které 
mohou nastat s Novým rokem.
Advent je časem ztišení a klidu. 
Do nejbližších dnů vám tedy popřeji hod-
ně sil na dotažení všech povinností.
Především však všem přeji dostatek času 
pro rodinu, přátele a blízké. 
A nezapomeňte na sebe. Klidné prožití 
svátků a dobrý start do blížícího se nového 
roku 2019 přeje
 primátorka města Karolína Koubová
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O letošních Vánocích bude Masary-
kovo náměstí zdobit strom z Horního 
Kosova. Rozsvícení stromu a vánoční 
výzdoby města proběhne 2. prosince, 
slavnost doprovodí koncert zpěvačky 
Ewy Farne a tradiční jarmark, na kte-
rém budou dvě desítky stánků nabí-
zet teplé nápoje a občerstvení.

„Město mělo letos vyhlédnuto ještě 
dva další stromy, jeden na Březinkách, 
kde nakonec sešlo z jeho kácení kvů-
li rozhodnutí majitele, druhý na ulici 
Polní, ale tam se nakonec nebylo mož-
né dostat s technikou,“ sdělila Alena 
Zápotočná, referentka odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy jihlavské-
ho magistrátu.

Strom bude Správa městských lesů 
převážet z Horního Kosova na Ma-
sarykovo náměstí 27. listopadu. O 

jeho ozdobení se postarají pracov-
níci Služeb města Jihlavy, a nebudou 
na něm chybět světelné rampouchy, 
řetězy a stříbrno – červené ozdobné 
koule, u vánočního stromu se objeví 
i tradiční zvonička.

Na novém místě budou letos stát 
vánoční stromky, které každoročně 
zdobí děti z mateřských škol, a to 
pod lípami okolo morového sloupu.

Slavnostní rozsvícení vánoční vý-
zdoby města proběhne 2. prosince 
v 16.45 hodin, a po něm bude násle-
dovat koncert Ewy Farne. Na Masa-
rykovo náměstí se však vyplatí přijít 
už v 16 hodin, kdy začíná speciální 
program pro děti s Milanem Řez-
níčkem, po kterém návštěvníkům 
zazpívá brněnský zpěvák, skladatel a 
hudebník Miloš Fiala. -tz-

O Vánocích náměstí ozdobí 
strom z Horního Kosova

K VÁNOCŮM patří vánoční výzdoba Masarykova náměstí a slavnostní rozsvě-
cení vánočního stromu. Ilustrační foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy se počátkem 
listopadu sešla k prvnímu mimořád-
nému zasedání. Vedle devíti radních 
se jednání účastnili také uvolněný 
zastupitel Martin Laštovička a pově-
řený zastupitel Petr Ryška. 

Probíraná témata se týkala pře-
vážně provozních záležitostí, jako 
stanovení dalších termínů setkání 
rady, zřízení městských komisí, ur-
čení harmonogramu oddávajících 
pro nadcházející svatební obřady či 
schválení Strategického týmu statu-
tárního města Jihlavy.

Rada se na své schůzi mimo jiné 
dohodla, že v zájmu větší otevřenos-
ti úřadu bude program jednotlivých 
městských komisí veřejný a na pozvá-
ní předsedy komise se jich bude moci 
též účastnit veřejnost. „Lidé tak budou 
moci snadno zjistit, jaká témata budou 
na příslušné komisi řešena, a prostřed-
nictvím některého z členů, nebo předse-
dy komise, jí sdělit svůj názor, popřípadě 
jej na základě pozvání i sami před členy 
komise prezentovat,“ uvedla primátor-
ka Karolína Koubová. -tz-

Zpřístupnění 
komisí veřejnosti

Město Jihlava zavedlo novou mož-
nost rezervace svatebních obřadů. 
Od 1. listopadu je možné online z 
pohodlí domova zjistit volné termí-
ny, zaregistrovat si vybraný termín, 
a na základě registrace komuniko-
vat s pracovnicemi matriky o dal-
ších krocích nezbytných k přípravě 
svatby.

Systém je aktuálně nastaven na 
zobrazování termínů v roce 2019, 
v následujících letech by pak měl 
umožnit vždy od 1. listopadu re-
zervace na další rok. Důvodem je 
vyhnutí se kolizím svatebních ob-
řadů s různými kulturními a spole-
čenskými událostmi probíhajícími v 
prostorách magistrátu.

„Naším cílem bylo zjednodušit snou-
bencům již tak náročnou přípravu 
svatebního obřadu a jsme rádi, že jim 
můžeme nově poskytnout i tuto po-
hodlnou možnost rezervace termínů. 
Věříme, že pro snoubence a budoucí 
manžele to bude vítaná změna a že 
si tento způsob rezervace najde rych-
le své uživatele,“ doplňuje vedoucí 
správního odboru Jan Vystrčil.

Online rezervaci bude možné 
provést na tomto odkazu: http://
extranet.jihlava-city.cz/rezervace-
svateb/. -tz-

Svatby i přes 
online rezervaci

Kniha I domy 
umírají vstoje

Z důvodu časově náročné komple-
mentace podkladů pro další díl knihy 
I domy umírají vstoje se město Jihla-
va, jako vydavatel, po dohodě s auto-
rem Ladislavem Vilímkem rozhodlo 
pro posun jejího vydání na rok 2019. 
Do edičního plánu bylo toto vydání 
zařazeno na leden 2019. O přesném 
termínu budeme informovat prostřed-
nictvím webových stránek města.  -tz-

Náměstek primátorky pro úsek 
územního plánu města a životního 
prostředí.

Narodil se a žije v Jihlavě, vystudoval 
stavební fakultu na Českém vysokém 
učení technickém, obor vodní hospo-
dářství a vodní stavby. Deset let působil 
jako vedoucí útvaru hlavního architek-
ta města Jihlavy, pět let byl projekto-
vým manažerem rozvoje v rámci celé 
ČR, a současně poradcem pro rozvoj 
měst a obcí. Působil také jako manažer 
rozvoje města Humpolce, externí po-
řizovatel územních plánů v rámci celé 
ČR, a jako pohybový specialista.

Od roku 2010 je členem strany TOP 
09, v roce 2017 se stal předsedou míst-
ní organizace. V komunálních volbách 
2018 byl lídrem uskupení Žijeme Jihla-
vou!

Rád sportuje, jeho zálibou je aplika-
ce principů zdravého pohybu v praxi. 
Mezi další jeho zájmy patří četba, lea-
dership a pravidla zdravé firmy.

Náměstek primátorky pro úsek 
správy majetku města a informati-
ky, krajský zastupitel.

Narodil se a žije v Jihlavě, vystudo-
val Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou. Před vstupem do politi-
ky byl sklenářem, pohyboval se také 
v pivovarnictví, byl sládkem a výrob-
ním ředitelem Pivovaru Jihlava. 

Členem KDU-ČSL je od března 
2011, v letech 2013-2017 byl před-
sedou krajského výboru Vysočina. V 
minulém volebním období byl rovněž 
náměstkem primátora, se stejným po-
věřením pro majetek a informatiku. 
V roce 2016 se stal zastupitelem Kraje 
Vysočina, a to v zájmových oblastech 
dopravy, informatiky, bezpečnosti a so-
ciálních oblastech.

Rád hraje na kytaru a zpívá. Mezi jeho 
záliby patří sport, konkrétně fotbal, ho-
kej, cyklistika a tenis. Rád čte, nejčastěji 
historické nebo filozofické publikace. 

Žijeme Jihlavou!Fórum Jihlava ODS KDU-ČSL

Ing.
Vít Zeman

MgA.
Karolína Koubová

Mgr.
Petr Laštovička

Ing.
Jaromír Kalina

Představujeme vedení města

Primátorka

Narodila se a žije v Jihlavě.  V roce 
2010 vystudovala Janáčkovu akade-
mii múzických umění v Brně, obor 
Divadelní manažerství. Pracovala ja-
ko kulturní manažerka, před zvolením 
do funkce byla na mateřské dovole-
né. V roce 2009 připravila producent-
ský záměr divadla DIOD, které od ro-
ku 2011 vedla.

Je předsedkyní Fóra Jihlava, v za-
stupitelstvu města Jihlavy působí od 
roku 2014, do roku 2016 byla rad-
ní města. Jejími zájmovými oblast-
mi jsou kultura a rozvoj občanské 
společnosti. V komunálních volbách 
2018 byla lídrem uskupení Fórum 
Jihlava, které skončilo druhé za vítěz-
ným hnutím ANO. Sestavila koalici z 
Fóra Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a 
KDU-ČSL, dne 2. listopadu 2018 by-
la ustavujícím zastupitelstvem zvole-
na primátorkou města Jihlavy.

Ráda tráví volný čas se svojí rodi-
nou, stará se o zahradu. Vede kurzy 
akrobacie na šálách a působí v nezá-
vislém divadelním sdružení De Fac-
to Mimo.

Náměstek primátorky pro úsek 
rozvoje města, správy realit a do-
pravy.

Narodil se a žije v Jihlavě, vystudo-
val pedagogickou vysokou školu se 
zaměřením na matematiku a výpo-
četní techniky. 

Byl středoškolským učitelem na 
Vyšší odborné škole ekonomické 
v Českých Budějovicích, Střední prů-
myslové škole v Jihlavě a na Gymná-
ziu Voděradská v Praze.

V komunálních volbách 2018 byl 
lídrem ODS, kde působí od roku 
2005, v současné době je místopřed-
sedou místního i oblastního sdružení 
ODS Jihlava.

Rád se věnuje rekreačnímu sporto-
vání, konkrétně cyklistice. Mezi jeho 
záliby patří také zahrada, četba a hud-
ba.

Členy zastupitelstva představujeme 
na str. 14–17.

Zveme veřejnost na prosincové 
jednání zastupitelstva města dne 
10. prosince od 13 hodin do jedna-
cí síně magistrátu. Přenos je přená-
šen online na webu města.
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V polovině letošního října pracovníci 
z odborů jihlavského magistrátu pre-
zentovali způsoby plnění deseti oblastí 
v rámci mezinárodní dohody o udržitel-
ném rozvoji. Projekty hodnotili experti 
z Pracovní skupiny místní Agendy 21 
(PSMA21) při Radě vlády pro udrži-
telný rozvoj, kteří rozhodli, že Jihlava si 
druhé nejvyšší ocenění zaslouží.

„Město Jihlava opravdu ukázalo, že 
má nastaveno směřování k udržitelnému 
rozvoji na velmi vysoké úrovni. Za prezen-
tací byla vidět obrovská práce, a zároveň 
lehkost, s jakou to bylo prezentováno. 
V Jihlavě dobře pracovali s doporučeními 
expertů, a myslím si, že město má skvěle 
našlápnuto, aby postoupilo do vyšší kate-
gorie,“ vyjádřila se Marie Petrová, vrchní 
ministerský rada Ministerstva životního 

prostředí a předsedkyně PSMA21.
Mezi deset oblastí udržitelného roz-

voje patří například udržitelná výroba 
a spotřeba, doprava, životní prostředí 
nebo globální odpovědnost. Každé téma 
má na jihlavské radnici svého garanta, 
který spolupracuje jak se zaměstnanci 
úřadu, tak s dotčenými organizacemi ve 
městě.

„O nejvyšší úroveň v hodnocení měst 
z hlediska udržitelného rozvoje, kategorii 
A, bude možno požádat v roce 2020, na 
základě zpracování reauditu v 10 téma-
tech udržitelného rozvoje,“ dodala Soňa 
Krátká, koordinátorka Projektu Zdravé 
město a MA21.

Průběh obhajoby Kategorie B můžete 
zhlédnout na stránkách Zdravého města 
Jihlava na webu města. -tz-

Jihlava obhájila Kategorii B 
v rámci udržitelného rozvoje

MĚSTU zůstává druhé nejvyšší ocenění v mezinárodním programu místní Agenda 21.
 Foto: archiv MMJ

Brněnský most byl otevřen po sedmi měsících 
rozsáhlé rekonstrukce 1. listopadu. 

Všechna dočasná dopravní opatření se však 
nevrátí do původní podoby; některá se natolik 
osvědčila, že se město rozhodlo je zachovat. Inves-
torem akce za 58 milionů korun je Kraj Vysočina; 
Jihlava se však finančně podílela na přípravě do-
pravních opatření, která město stála více než šest 
milionů korun.

„Řidiči v Jihlavě se na přechodnou dobu dokázali 
porovnat s objízdnými trasami, a Jihlava měla mož-
nost otestovat některé dopravní změny, které se v pra-
xi osvědčily a přispějí i nadále ke zvýšení bezpečnosti 
jiných silnic ve městě. Praktický a aktivní přístup 
vedení města k řešení dopravní situace ve městě 
během rekonstrukce mostu přispěl k minimalizaci 
komplikací, které mnozí předpovídali, a ke kterým 
nikdy nedošlo,“ komentoval situaci hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Městská hromadná doprava
Na svoji původní trasu se vrátily trolejbusové 

linky B, C a autobusové linky 10, 12 a 32. Noční 
linka N se také vrátila na trasu vedoucí přes Br-
něnský most, je však převedena z ulic 17. listopa-
du a Vrchlického na ulice Seifertova, Ke Skalce a 
Žižkova.

„Vzhledem k tomu, že si řada cestujících oblíbila 

rychlé spojení sídliště Březinky – autobusové ná-
draží – nemocnice, uvažuje odbor dopravy společně 
s Dopravním podnikem o budoucí úpravě linek v 
tomto duchu, s čímž souvisí také trvalé napojení na 
smyčku U Gábinky na Brněnské ulici,“ sdělil končící 
náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav 
Výborný.

Zachována zůstává také smyčka na dolním Ma-
sarykově náměstí, kde se i nadále otáčí trolejbuso-
vá linka E. Tato smyčka bude také k dispozici při 
řešení mimořádných situací MHD.

Zachovaná dopravní opatření
Mezi opatření, která se během uzavírky Brněn-

ského mostu osvědčila, patří například změna 
přednosti na křižovatce ulic Znojemská a Brtnic-
ká, a systém jednosměrek na ulicích U Slunce, 
Škroupova a Tylova. Dále zůstává na ulici Hra-
dební zachováno nové řazení jízdních pruhů ve 
směru od bývalého Zverimexu k City Parku, a na 
Brněnské ulici u Tesca.

V ulici Dlouhá stezka zůstala zachována ZÓNA 
30, včetně zákazu vjezdu nákladních vozidel do 
oblasti Brtnického předměstí, a také je zde zacho-
ván koridor pro pěší, betonová svodidla a jeden ze 
dvou zpomalovacích pruhů.

Dočasná opatření přetrvala také na Starém Br-
něnském mostě. „Zde zůstalo zachováno vymezení 

koridoru pro pěší,“ doplnil Karel Trojan z odboru 
dopravy jihlavského magistrátu.

Osvědčily se také zastávky na Chlumově ulici, 
které se na čas staly hlavním přestupním uzlem. 
„Zůstal zde zachován přechod pro chodce, včetně od-
dělovacích betonových svodidel u zastávky Chlumo-
va. Současně se zde připravuje malý dopravní termi-
nál,“ prozradil Vratislav Výborný.

Zrušená dopravní opatření
Jedním z opatření, která se neosvědčila, je napří-

klad problematický BUS pruh na Okružní ulici, 
vedoucí od hřbitova ke křižovatce s ulicí Úvoz. 
Tento BUS pruh byl od listopadu zrušen, společně 
s dalším – na Havlíčkově ulici, vedoucím směrem 
od zastávky Chlumova ke křižovatce s ulicí Frit-
zova. Z chodníku zmizela také dočasná dřevěná 
zastávka MHD Dům kultury, na Tolstého ulici.

Nová dopravní opatření
Největší úpravy se dotknou ulice Okružní, kde 

vznikne nový BUS pruh, vedoucí od křižovatky s 
ulicí Březinovou ke křižovatce s ulicí Brněnskou.

„Na Brněnském mostě je nově realizován vyhra-
zený jízdní pruh, s dočasným ukončením v zastávce 
Na Brněnském mostě, přičemž jeho pokračování ke 
křižovatce s ulicí Znojemská se chystá na příští rok,“ 
doplnil Vratislav Výborný. -tz-

Co přineslo otevření Brněnského mostu

Pro případ rychlé pomoci město Jihlava zakoupilo dva defibrilátory s jednodu-
chým ovládáním a hlasovou nápovědou v českém jazyce. Přístroje, každý za nece-
lých 35 tisíc korun, budou k dispozici Jednotce sboru dobrovolných hasičů Jihlava a 
v Turistickém informačním centru, tedy blízko Masarykova náměstí.

„Na obsluhu defibrilátorů bude proškoleno jedenáct úředníků. Členové jednotek po-
žární ochrany již mají školení první pomoci za sebou a vědí, jak se zařízením pracovat. 
Defibrilátory však může použít kdokoliv, i s minimálními znalostmi první pomoci, je-
likož má jednoduché ovládání a hlasovou nápovědu, která vede krok po kroku jasnými 
instrukcemi,“ doplnila Lucie Bratršovská z oddělení krizového řízení odboru tajem-
níka jihlavského magistrátu. -tz-

Jihlava koupila defibrilátory

Oceněni byli dva jednotlivci 
a jeden spolek.

Rada města Jihlavy udělila na 
své schůzi 25. října 2018 ceny 
Rady města Jihlavy následujícím 
osobnostem a organizacím:

Mgr. Janě Valentové
za přínos při práci s dětmi a 

mládeží v oblasti tance, za re-
prezentaci města Jihlavy doma 
i v zahraničí a za charitativní 
činnost u příležitosti životního 
jubilea v roce 2018.

Mgr. Jana Valentová je profesí 
učitelka na Střední průmyslové 
škole v Jihlavě, vedle toho též 
působí jako taneční mistrová na 
společenských kurzech v Domě 
kultury a odborů, a vyučuje eti-
ketu na jihlavských základních 
školách. Od svých 14ti let je tre-
nérkou v tanečním klubu Hot-
ch-Potch, v roce 2011 převzala 
i jeho vedení. Klub se výraznou 
měrou věnuje charitativním 
aktivitám, vystupuje, a podílí se 
na volnočasových aktivitách pro 
domovy seniorů, pro tělesně i 
duševně postižené osoby, soci-
álně znevýhodněné děti a další. 
Tanečníci klubu vystupují i na 
městských a krajských akcích a 
zdařile reprezentují město Jih-
lava na domácích i zahraničních 
soutěžích.

Petru Píšovi
za přípravu a realizaci cyklu 

akcí k oslavám 100 let vzniku re-
publiky v rámci Kraje Vysočina a 
monstrózní důstojné vyvrchole-
ní oslav akcí „Proletí 100letí“ na 
Masarykově náměstí v Jihlavě v 
roce 2018.

Petr Píša je zakladatelem 
dechového orchestru Tutti a 
swingového orchestru Zatrest-
band. Dlouhé roky vedl projekt 

Tančírna Třešť, a je též pořada-
telem festivalu Cihelna Třešť. 
Zpíval mj. v opeře Národního 
divadla v novém nastudování 
Dobře placené procházky a byl 
i spolutvůrcem Divadla na Staré 
plovárně v roce 2017. V roce 
2018 se významným způsobem 
podílel na ideové i praktické 
přípravě cyklu akcí „Proletí 
100letí“, které se konaly v prů-
běhu celého roku jako oslava 
stého výročí vzniku republiky. 
Z cyklu akcí obzvláště vynikla 
oslava na Masarykově náměstí 
dne 15. září 2018. Petr Píša zde 
dokázal vytvořit radostnou, 
veselou, ale současně i velmi 
důstojnou atmosféru, a tisíce 
návštěvníků ocenily nápaditost 
a precizní provedení akce.

Zapsanému spolku Mokřady 
– ochrana a management

za péči o přírodní prostředí v 
Jihlavě, pořádání edukačních 
akcí pro veřejnost a přípravu 
druhé mokřadní učebny v Jihlavě 
v roce 2018.

Spolek se dlouhodobě věnuje 
péči o přírodě blízké lokality v 
majetku města Jihlavy i o jiné 
pozemky. Na těchto plochách 
vytváří podmínky pro existenci 
řady chráněných druhů rostlin 
a živočichů a významně tím 
přispívá ke zlepšení životního 
prostředí a hospodaření s vodou 
ve městě. Významný je i podíl 
spolku na environmentálním 
vzdělávání, a to jak pořádáním 
akcí pro veřejnost, tak i budová-
ním „mokřadních učeben“ přímo 
ve městě. V roce 2018 spolek za-
hájil budování druhé mokřadní 
učebny v prostoru Skalky.

Ceny Rady města Jihlavy bu-
dou laureátům předány před ad-
ventním koncertem 3. prosince 
v 18 h v Gotickém sále jihlavské 
radnice. -tz-

Rada města udělila své ceny
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Primátorkou města Jihlavy 
byla ustavujícím zastupitel-
stvem 2. listopadu zvolena 
Karolína Koubová. Mladá 
primátorka zúžila radu měs-
ta z jedenácti na devět členů, 
méně je také náměstků, místo 
původních čtyř má zástupce 
pouze tři, k rozšíření naopak 
došlo v počtu uvolněných 
a pověřených zastupitelů. Po 
přijetí primátorského řetězu 
předala třiatřicetiletá matka 
dvou dětí žezlo rodičovské 
dovolené svému manželovi 
a před vánočními svátky se 
vrhla do politické bouře  
a složitého vedení města.

Aneta Hrdličková ז

Jak byste zhodnotila první měsíc 
v pozici primátorky?

Práce ve vedení města je nároč-
ná, což ale není překvapením. Člo-
věk musí vědět v podstatě o všem, a 
hlavně na lusknutí prstu reagovat na 
různá témata odborných skupin, se 
kterými jedná. Navíc je něco jiného 
komunikovat s úředníkem, se samo-
správou, nebo s občany. Musím ale 
říct, že mě to naplňuje. Nejprve jsem 
měla strach, že mi budou úředníci ří-
kat, jaké si vymýšlím nesmysly. Od-
por od nich ale necítím, úřad je při-
pravený na změnu, a vím, že nejdu 
hlavou proti zdi.

A jak se cítíte v nové kanceláři, 
s novými kolegy?

S kolegy nemáme v současné chvíli 
žádné třecí plochy. Co jsme předjed-
nali na koaličních setkáních, funguje. 
Vzhledem k tomu, že jsme všichni 
noví, tak nám asi bude chvíli trvat 
se zaběhnout. A co se týče kancelá-
ře, zatím se musím párkrát za týden 
zastavit a uklidit. Jsem zvyklá mít 
všechno na dosah ruky, a pak mi tady 
různě po prostoru vznikají hromád-
ky papírů. Jenže primátorská kance-
lář je zároveň přijímací místností a 
musí vypadat reprezentativně. Mu-
sím zde udělat pár změn, aby splňo-
vala i funkci pracovní kanceláře a já 
netrávila čas přerovnáváním.

Co bylo důvodem k zúžení počtu 
náměstků a jmenování do funkcí 
uvolněných a pověřených zastupi-
telů?

V minulosti se začalo pracovat na 
mnoha projektech, které potřebu-
jí hodně energie, aby se dotáhly do 
konce. Všechny úkoly dříve stály na 
náměstcích a primátorovi, ostatní čle-
nové vedení města pouze hlasovali 
na zasedáních a neměli možnost ni-
jak zasáhnout do procesů. Jmenová-
ním do těchto funkcí jsme dali slovo 
odbornosti jednotlivých členů rady i 
zastupitelstva, kteří se budou problé-
mům věnovat společně s náměstky. 
A co se týče toho, že noví lidé budou 
stát více peněz – nejhorší místo, kde 
se dá šetřit, je na odbornících, proto-
že v závěru se, díky kvalitnímu výsled-
ku jejich práce, investice vrátí.

Karolína Koubová: Úřad je připravený na 
změnu, a vím, že nejdu hlavou proti zdi

Rada města si na vytvoření pro-
gramového prohlášení stanovila 
90 dní. Postoupili jste během prv-
ního měsíce s tvořením plánu na 
další čtyři roky?

Už jsme se s kolegy dohodli na 
hlavních bodech, které by se do vy-
dání programového prohlášení měly 
rozhodnout, například jakým smě-
rem se vydáme při řešení Horáckého 
zimního stadionu. Určitě ještě určí-
me kompetence pověřených a uvol-
něných zastupitelů a radních, nyní 
třeba už víme, jakým způsobem mo-
difikujeme strategický tým. 

Na ustavujícím zastupitelstvu 
nebylo možné přehlédnout, že 
kromě končícího primátora ni-
kdo z opozice vám nebyl schopen 
popřát ke zvolení. Jak byste to ko-
mentovala?

Nijak. To se komentuje samo.

Někteří vaši kritici přímo či ne-
přímo říkají, že jste prodlouženou 
rukou, nebo dokonce loutkou za-
kladatele sdružení Fórum Jihlava 
Miroslava Tomance. Co vy na to?

Říká se „podle sebe soudím tebe“. 
V některých politických hnutích 
skutečně vládne jediný člověk, tak si 
někdo asi potřebuje ulevit. Ve Fóru 
jsme všichni svéprávní, máme svůj 
rozum. S Miroslavem Tomancem, 
stejně jako s mnoha dalšími, některé 
věci konzultujeme, v něčem se shod-
neme, v něčem nikoliv. Rozhodnout 
se ale musím nakonec sama. 

Ve vedení města jste působila již 
v minulém volebním období. Je 
vůbec možné najít něco, co vás na 
radnici po nástupu do funkce pře-
kvapilo?

Jsem příjemně překvapena přijetím. 
Samozřejmě vím, že nejsem všem po 

chuti a že spousta lidí čeká na chyby, 
které udělám. Tomu také nahrává, že 
se neprezentuji jako nějaký superhr-
dina, ale přiznávám své chyby. To je 
pro spoustu lidí příležitost ke kritice, 
ale zároveň to koresponduje s tím, o 
co se snažím. Ukázat lidem, že rad-
nice jsou lidi, kteří normálně pracu-
jí, ráno vstanou a jdou do práce, řeší 
stejné situace jako ostatní, a nechtějí 
nikomu škodit.

Blíží se Vánoce, jak vnímáte svá-
teční atmosféru v Jihlavě?

Mám jeden silný zážitek z dob, kdy 
jsem studovala v Brně a do Jihlavy 
vůbec nejezdila. Přibližně po třech 
letech jsem najednou přišla na ná-
městí, právě v době Vánoc, a byla 
jsem z toho úplně vedle. Bylo to 
krásné, byl podvečer, sněžilo a svítila 
světla, byl to silný pocit. Atmosféru 
jihlavských Vánoc tedy vnímám na 
první dobrou pozitivně, ale vidím, že 
je potřeba náměstí zútulnit, aby zde 
lidé chtěli trávit čas i v zimě. Velmi 
mě mrzí, že musíme skácet stromy 
kolem morového sloupu. Kdo se ale 
podívá nahoru, tak pochopí, že jim 
loňské mrazy a letošní sucho daly 
hodně zabrat. Určitě se zúčastním 
rozsvícení vánočního stromu a jar-
marku. A protože jde vždy vše vylep-
šit, tak budeme příští rok uvažovat o 
změnách akcí o Vánocích. Letos již 
do nich zasáhnout nechceme, ani to 
nelze, jelikož se plánují dlouho do-
předu.

Blíží se Nový rok, jak byste zhod-
notila ten uplynulý?

Tento rok jsem ve vedení města 
vnímala tlak, že se musí všechno na 
poslední chvíli dodělat, protože se 
to nestihlo. Cítila jsem ale i rezigna-
ci, byl konec volebního období, a nic 
se udělat přeci stejně nestihne. Byla 
to taková bezmoc, která prostupova-
la celým městem. Na druhou stranu 
to byl pro mě osobně velmi živý rok, 
v rámci volební kampaně jsem měla 
možnost promluvit s neuvěřitelným 
množstvím lidí a udělat si obrázek, 
co důležitého na svém městě vidí 
sami jeho obyvatelé.

A jaké vize máte do roku dalšího?
Tak jako ve všem je třeba stanovit 

si priority a začít je postupně řešit. 
Nesmíme se bát rozhodnout, co je 
důležitější a co ne, jinak bychom 
se v množství problémů ztratili. Cí-
lem je mít funkční strategický plán, 
a na něj navázaný rozpočet a akční 
plány. Dnes nejsou jednotlivé stra-
tegie provázané a my nemůžeme 
sledovat souvislosti. Nejde všech-
no udělat najednou, a nejde udělat 
úplně všechno. Některé projekty 
musí být projednány napříč odbo-
ry, abychom například věděli o tom, 
že určité dopravní opatření může 
mít vliv na sociální strukturu v ob-
lasti. Je důležité, aby se úřad naučil 
pracovat jako jeden člověk a chápat, 
proč věci dělá a kam směřuje. Teď 
nám chybí strategické cíle města, 
které nutně potřebujeme, abychom 
mohli zvýšit úroveň života, přivést 
do města víc obyvatel, nebo zkvalit-
nit infrastrukturu.

PRIMÁTORKA Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Foto: Jakub Koumar

PRIMÁTORKA poprvé promluvila k veřejnosti při průvodu svatého Martina. Po-
přála lidem sníh alespoň na Štědrý den a hezké svátky vánoční. 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
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Pohotovostní služba zubních lékařů – prosinec 2018
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
1. So MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, 567 314 213
2. Ne Dr. Kolomiiets Oleg Poliklinika Třešť, spol. s r.o., Palackého 1334 589 01 Třešť, 567 210 820
8. So MUDr. Nahodil František Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137
9. Ne MDDr. Gurková Dana Havlíčkova 34a, tel 774 818 088
15. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
16. Ne MDDr. Nováková Zuzana DentEsthes, s.r.o., Stonařov 70, 588 33 Stonařov, 567 319 385
22. So MUDr. Vítů Lenka Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 470
23. Ne MDDr. Kárník Stanislav zatím nemá místo poskytování (ordinaci)
24. Po MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681
25. Út MUDr. Štumar Miloš Svatojánská 431, Telč, 567 223 818
26. Stř MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570
29. So MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450
30. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Strážníci městské policie dopadli v 
říjnu agresivního muže. 

V brzkých ranních hodinách při-
jal operační strážník městské policie 
oznámení na muže poškozujícího ve 
vnitrobloku v ulici Benešova zapar-
kovaná vozidla. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka, která zahlédla agre-
sivního muže stojícího u tří zapar-
kovaných vozidel s rozbitými okny. 
Po spatření strážníků muž uchopil 
popelnici a pokusil se je napadnout. 
Strážníci muže zadrželi pomocí do-
nucovacích prostředků. 

Při kontrolní činnosti strážníci 
spatřili v ulici Jarní z boční strany 
panelového domu dva mladíky stří-
hající nůžkami části rostlin do papí-
rové krabice. Strážníci k mladíkům 
přistoupili a zjistili, že se jedná o 
rostlinu konopí. Vzhledem k pode-
zření z trestného činu byli vyzváni 
k prokázání totožnosti. Po prokázání 
totožnosti se jeden z mladíků dal na 
útěk. Strážníci mladíka zadrželi.

V dopoledních hodinách strážní-
ci zasahovali před budovou odboru 
sociálních věcí na ulici Vrchlického 
v Jihlavě při hádce muže a ženy. Žena 
uvedla, že muž měl u sebe střelnou 
zbraň, že jí vyhrožoval, a že zbraň 
před příchodem strážníků ukryl 
v jednom z kontejnerů na odpad 
před budovou. Poté zbraň z kontej-
neru vytáhla a předala ji strážníkům. 
Vzhledem k okolnostem strážní-
ci muže zadrželi, a i se zbraní muže 
předali k dalšímu šetření Policii ČR. 
Po bližším ohledání bylo zjištěno, že 
se jedná o plynovou pistoli.

Alkohol za volantem
Strážníci zadrželi řidiče pod vli-

vem alkoholu. Při obchůzkové čin-
nosti v ulici Komenského zahlédli 
strážnici vozidlo jedoucí ulicí Jana 
Masaryka v protisměru. Strážníci 
vozidlo zastavili a při řešení doprav-
ního přestupku pojali podezření, že 
řidič je pod vlivem alkoholu. U řidi-
če byla provedena dechová zkouška, 
s výsledkem 1.36 promile alkoholu 
v krvi. 

Prevence
Strážníci se podíleli na zajištění ve-

řejného pořádku v okolí fotbalového 
stadionu při zápasech FC Vysočina a 
HC Dukla Jihlava v okolí Horáckého 
zimního stadionu. Městská policie 
zajišťovala veřejný pořádek v průbě-
hu komunálních voleb do zastupitel-
stva města Jihlavy.

Statistika
V říjnu zaznamenala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.698 případů 
narušení veřejného pořádku nebo 
porušení zákona. Občané se s ozná-
mením či žádostí o pomoc obrátili 
na MP v 545 případech. Bylo zpra-
cováno 627 přestupků, z nichž 36 
se týkalo porušení pravidel stano-
vených vyhláškou o pohybu psů na 
veřejném prostranství, 34 přestupků 
bylo spácháno nerespektováním zá-
kazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejnosti. V rámci kontrolní čin-
nosti zaměřené na požívání alkoholu 
mladistvými osobami a na dodržo-
vání zákazu kouření bylo provedeno 
154 kontrol. Na protialkoholní zá-
chytnou stanici bylo z důvodu ohro-
žování vlastního zdraví převezeno 10 
podnapilých osob. Nejvyšší zazna-
menané množství alkoholu v krvi 
bylo 3,12 promile; jednalo se o 
muže nalezeného v podnapilém sta-
vu v parku, který je na záchytnou 
stanici převážen opakovaně. V oblas-
ti udržování pořádku ve městě stráž-
níci zjistili a příslušným orgánům 
předali 431 závad, včetně šesti dlou-
hodobě odstavených vozidel, která 
vykazovala známky vraku. Do útulku 
pro opuštěná zvířata bylo umístěno 
12 odchycených toulavých psů.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Vyhrožoval ženě střelnou 
zbraní, pak ji zahodil

SBÍRKA BRÝLÍ. Koordinátorka Projektu Zdravé město Jihlava Soňa Krátká letos 
poprvé uspořádala sbírku dioptrických brýlí, které pomohou se vzděláním dětí v roz-
vojových zemích. Celkem se vybralo 750 brýlí,  které si přijel osobně převzít zástup-
ce Lionského klubu, iniciátora mezinárodní sbírky, Ivan Galan. Brýle se dostanou do 
školních lavic přes třídírnu v Itálii, pomocí humanitárních akcí. Foto: archiv MMJ

Aby děti mohly lépe číst

Koncem října se Jihlavou prohnal 
silný vítr, dle informací Českého 
hydrometeorologického ústavu mohl 
dosahovat rychlosti až 90 km/h. Ná-
por větru bohužel nevydržela vrba v 
Parku Gustava Mahlera.

„Oproti ostatním stromům v parku 
měla na sobě vrba stále dost listí a vítr 
se měl do čeho opřít. Spolu s podmáče-
nou půdou kvůli předchozím deštivým 
dnům to vedlo k vyvrácení stromu. 
Jsme rádi, že se hlavně nikomu nic ne-
stalo, a během příštího roku vysadíme 
v parku strom nový,“ uvedla vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Silný noční vítr zasáhl také jihlav-
ské lesy. Jisté ale je, že v lesích města 
Jihlavy letos větší škody než vítr na-
páchal kůrovec. -tz-

Silný vítr vyvrátil 
strom v Parku GM

Stanislav Maštera

V Herolticích proběhlo setkání zá-
stupců města a místních obyvatel 
nad tématem oprav stávající kanali-
zace a stavby nové splaškové kanali-
zace a čistírny odpadních vod.

Stavební práce v Herolticích začaly 
na konci října letošního roku, a ter-
mín dokončení je stanoven na únor 
roku 2020. Investorem stavby je sta-
tutární město Jihlava, zástupcem 
investora a manažerem stavby pak 
Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. 
Rozpočet stavby se blíží třiceti čty-
řem milionům korun.

Výrobní náměstek společnosti 
JVAK Zbyněk Morkus představil celý 
projekt místní zaplněné hospodě. 
Obyvatelé měli možnost zeptat se na 
dopady projektu i prvního náměstka 
primátorky Petra Laštovičky, ředite-
le společnosti JVAK Jiřího Benáčka a 
vedoucí Odboru správy realit města 
Jihlavy Dany Kratochvílové.

Délka nově budovaného kanalizač-
ního řadu je více jak dva kilometry, 
při jeho stavbě bude provedeno také 
přes osmdesát nových kanalizačních 

Heroltice s novou kanalizací
přípojek s celkovou délkou téměř 
700 metrů. Díky místnímu terénu 
bude splašková kanalizace gravitač-
ní, se samospádem, a bez potřeby 
přečerpávání. Kanalizace bude ústit 
do nově vybudované aktivační čis-
tírny odpadních vod, s kapacitou 
zpracování odpadní vody pro 300 
obyvatel, což by mělo stačit i pro 
dlouhodobější rozvoj obce. Čistící 
nádrže budou uvnitř objektu, a opat-
řeny kvalitní vzduchotechnikou, aby 
bylo zamezeno šíření obtěžujícího 
zápachu. Vyčištěná odpadní voda 
bude vypouštěna do obecního ryb-
níka pod vsí, ve vlastnictví města.

Stavba je naplánována na celkem 
pět etap. Pokud to dovolí klimatické 
podmínky, bude probíhat i přes zim-
ní období.

„Díky dnešnímu setkání můžeme 
předejít případným komplikacím a in-
formovat místní o změnách a omeze-
ních, které mohou v souvislosti se stav-
bou nastat. Vedle toho zde mají místní 
i velmi praktickou možnost předjednat 
s dodavatelem konkrétní technické po-
žadavky, například přetrasování jejich 
přípojky,“ shrnul přínosy setkání ná-
městek primátorky Petr Laštovička.

 -tz- 
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Dne 9. listopadu 2018 se na Ústředním hřbitově Jihlava konalo setkání k 
připomínce konce první světové války - Dne válečných veteránů. Neúčast nej-
vyššího vedení města se pro určitou skupinu jedinců stala záminkou pro neo-
podstatněnou kritiku.

Neúčast primátorky a náměstků primátorky byla dána nepřenosnými a 
neodkladnými pracovními povinnostmi. Je nutné zdůraznit, že pracovní ka-
lendář si pro toto období nikdo z nich sám nesestavoval, ale zdědil po před-
chozím vedení. To vše v hektické atmosféře prvního týdne po zvolení. Město 
Jihlava však bylo plnohodnotně zastoupeno radním Liborem Kuchyňou. 
S pořadateli akce jsme v kontaktu, situaci jsme jim samozřejmě vysvětlili a 
neúčast nejvyššího vedení města omluvili.

Je krajně nevhodné a nedůstojné, že pietu válečných hrdinů někdo zneužívá 
k pokusu o jiný boj, a to boj politický. Před vyslovením silných slov o mo-
rálce, ignoraci a dehonestaci na adresu vedení města by nebylo od věci, aby 
si autoři takových prohlášení zametli před vlastním prahem, a to především 
proto, že ani jeden z nich se pietního aktu sám nezúčastnil.

Památku válečných veteránů ve vší vážnosti ctíme. Jihlava byla, je a nadále 
bude tím městem, které si obětí světových válek hluboce váží.

Otevřený dopis
Vážená paní Koubová,
s hlubokým zármutkem jsme přijali informaci od účastníků vzpomínkové-

ho aktu, který se konal 9. 11. 2018 na jihlavském ústředním hřbitově. Konec 
1. světové války si připomíná celý svět, v České republice si tento významný 
den připomínáme jako Den válečných veteránů. K důstojnosti této vzpomín-
ky vždy přispívala početná delegace vedení města. Letos poprvé si nikdo ze 
statutárních zástupců města nenašel čas. 

Vážená paní primátorko, tato ignorace a neúcta, kterou jste projevila, se 
nedá omluvit jako selhání manažerské. V tomto případě se jedná o selhání 
morální. Tedy selhání neomluvitelné.

Jako občané Jihlavy se za Vás stydíme. Jako Zastupitelé Statutárního města 
Jihlavy bychom se chtěli alespoň touto cestou omluvit všem účastníkům za 
dehonestaci celé vzpomínky, které jste se z vlastní vůle dopustila.

zastupitelský klub Hnutí ANO
Zastupitelstvo statutárního města Jihlavy

Vyjádření vedení města 
k neúčasti na pietním aktu

Velice si vážím důvěry, které se 
mně opětovně dostalo takovým 
množstvím vašich hlasů ve volbách a 
chci dát jasně najevo, že volbami pro 
mne nic nekončí, ale naopak začíná. 
A že si dobře uvědomuji význam slo-
va zastupitel. 

Chci vás tedy zastupovat, milí sou-
sedé, v tom pravém slova smyslu a 
zřizuji proto svůj 

ZASTUPITELSKÝ DEN
PRO OBČANY,

a to každé pondělí, s výjimkou 
svátků a zasedání zastupitelstva, od 
15 do 18 hodin v kavárně Salotto 
na rohu Bezručovy a Tolstého ulice, 
naproti DKO. 

Sem můžete přijít s jakýmkoliv pro-
blémem týkajícím se života ve městě, 
a já nebo moji přítomni kolegové se 
jej pokusíme pomoci řešit. Ovšem 
samozřejmě, nikdy a nikde neslibuji, 
že se vše podaří podle přání každého 
z vás. To ani nejde. 

Jedno však slíbit mohu - a to zájem 
o to, jak se vám v našem krásném 
městě žije, Jihlaváci! 

„Sdružení válečných veteránů kraje Vysočina prohlašuje, že oslava Dne váleč-
ných veteránů měla důstojný průběh. Pietní akt na jihlavském ústředním hřbitově 
byl za vedení města dostatečně zastoupen radním Liborem Kuchyňou a neúčast 
primátorky Karolínky Koubové akci nijak neznehodnotilo,“ vyjádřil Jan Frenc, 
předseda Sdružení válečných veteránů kraje Vysočina.  -tz-

Vyjádření válečných veteránů

Zastupitelský den pro občany

Hezké Vánoce a dobrý rok příští přeje
Miroslav Tomanec, 

zastupitel za Fórum Jihlava

Ke Dni válečných veteránů

MgA. Karolína Koubová
primátorka

Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky

Pronájem nebytových prostor
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 

586 01 Jihlava
zveřejňuje záměry 

výběrovým řízením formou dražby dne 10. 10. 2018 
s uzávěrkou žádostí dne 8. 10. 2018 do 17.00 hod.
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 

Jihlava
zveřejňuje záměr �
výběrovým řízením formou obálkové metody �

pronajmout pozemek p.č. 43 – zastavěná plocha a ná- �
dvoří v katastrálním území Jihlava, jehož součástí je 
stavba č.p. 20 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č. 29 – objekt 
občanské vybavenosti. Pozemek je zapsán v katastru 
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Vy-
sočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na listu vlast-
nictví č. 10001 pro katastrální území a obec Jihlava. 
Objekt Brněnská 29 je krajový objekt, nepravidelné- �
ho půdorysu, podsklepený, třípodlažní s podkrovím 
na části půdorysu. V současné době volný, neprona-

jatý. Dříve jej využívala příspěvková organizace Dům 
dětí a mládeže Jihlava. 

• Předmětný objekt se nachází na území Městské pa-
mátkové rezervace Jihlava, prohlášené výnosem MK 
ČSR ze dne 29. 3. 1982, proto je v zájmu státní památ-
kové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• Současná energetická náročnost budovy dle PENB: 
E, 117 kWh/(m2.rok). Změna po rekonstrukci objek-
tu.

Bližší informace jsou k dispozici  
na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 632,  

příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města 
Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit tento záměr, příp. od něj odstoupit nebo výbě-
rové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení nemají 
nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výbě-
rovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.  -tz-

V zaplněném sále Edison jihlavského 
kina Dukla proběhla v polovině listo-
padu veřejná prezentace variantního 
návrhu řešení územní studie Kosov. 
Cílem aktuálně zpracovávané studie 
je získat podklady pro rozhodování o 
případných změnách v území a násled-
né změně územního plánu.  Podněty a 
připomínky veřejnosti mohou ovlivnit 
konečnou podobu územně plánovací-
ho podkladu.

Studii během bezmála hodinové 
prezentace podrobně představili její 
zpracovatelé, architekt Milan Grygar a 
projektant Lukáš Petr. Připraveni zod-

povědět dotazy a zapojit se do následné 
veřejné diskuze byli i náměstci primá-
torky Vít Zeman a Petr Laštovička a 
zástupci městského Úřadu územního 
plánování.

„Dnešní jednání nevyplývá ze zákona, 
ale město Jihlava chce poskytnout svým 
občanům možnost vyjádřit jejich názory 
a připomínky a zohlednit je v rámci kon-
ceptu udržitelného rozvoje našeho města i 
jeho okolí. Jsem rád, že lidé nejsou lhostejní 
a že sem dorazili v tak hojném počtu,“ 
ocenil setkání náměstek Vít Zeman, 
pod kterého spadá úsek územního plá-
nu města. -tz-

Kosovští debatovali 
nad územní studií

Z opěrné zdi restaurace poblíž 
kostela sv. Jakuba spadlo v minulých 
dnech několik uvolněných  kamenů. 
Kameny z historického zdiva dopad-

Varování před padajícím 
zdivem na Heulosu

ly na místní pěší cestu, která vede 
od vstupu do lesoparku u kostela sv. 
Jakuba směrem k aule Střední umě-
lecké školy grafické.

Stavební úřad města Jihlavy vyzval 
vlastníka objektu, aby zajistil static-
ké posouzení zdi a urychleně pro-
vedl opravné práce. Městská policie 
zajistila místo páskami s dočasným 
zákazem vstupu.

„Lidé bohužel pásky strhávají a 
nadále cestu používají. Prosíme tímto, 
aby se zřetelem na bezpečnost vlastní 
i ostatních neničili přehrazení a ne-
přecházeli přes dané místo do doby 
jeho opravy,“ uvedl zástupce ředitele 
městské policie Stanislav Maštera.

 -tz-

Jihlava vydá v prosinci další pub-
likaci, tentokrát z rukou Stanislava 
Jelínka. Kniha Malý průvodce po 
staré Jihlavě pro mírně pokročilé, 
původně vycházela po kapitolách 
v Jihlavském deníku od března 2015 
do srpna 2017.

Křest knihy se uskuteční ve čtvrtek 
20. prosince 2018 v 16 hodin ve Vel-
ké gotické síni jihlavské radnice. -tz-

Pozvánka na křest 

Ing. Jaromír Kalina
náměstek primátorky

Bc. Daniel Škarka
uvolněný člen Rady města

Ing. Vít Zeman
náměstek primátorky
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

Při koupi jakéhokoliv obleku, dámského nebo pánského kabátu, 
obdržíte zdarma 10 párů luxusních pánských ponožek. Neváhejte 
a přijďte si vybrat z širokého sortimentu obleků i kabátů! Akce platí 
do rozdání zásob ponožek (nejdéle do 22. 12. 2018). Dále nabízíme 
velký výběr kravat, košil, řemenů, kalhot, šálů. Přijďte, těšíme se na Vás! 

ZDARMA
10 PÁRŮ P

O
N
O
Ž
E
K



Školství STRANA 12

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909
724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

Na Vysočině se rozběhl další ročník 
projektu Abeceda peněz. Interaktiv-
ní výuka, v níž se děti učí hospodařit 
s penězi, je určena pro první stupně 
základních škol. 

Děti v ní pod vedením odborníků 
zkouší rozběhnout a vést vlastní pod-
nikání a přitom se nenásilnou a velmi 
hravou formou seznamují se světem 
financí. 

Pro mnohé školáky je to vůbec prv-
ní příležitost seznámit se s pojmy 
jako účet nebo půjčka či pochopit 
důležitost plánování příjmů a výdajů. 
Program je akreditován MŠMT a v 
českých školách běží druhým rokem.

Na Vysočině se v prvním pololetí 
tohoto školního roku zapojilo 6 tříd. 
V uplynulých týdnech budovaly své 
vlastní firmy, vylaďovaly sortiment, 
plánovaly nákup materiálu i výrobu 
zboží. 

Nyní jsou děti napnuté, zda uspějí i 
v praxi. Každá ze tříd se totiž předsta-
ví veřejnosti na vlastním prodejním 
jarmarku, kde se pokusí vydělat své 
první peníze. (V loňském pilotním 
ročníku se do Abecedy peněz zapoji-
ly 2  třídy z kraje a celkem utržily bez-
mála 30 tisíc korun. Výdělek využily k 
zaplacení školních výletů nebo pod-
poře charitativních projektů ve svém 
městě.)

V pátek 30. listopadu se předsta-
ví páťáci ze ZŠ Týnská v Třebíči. Na 
Karlově náměstí 25/31 budou zvát 

kolemjdoucí na živou hudbu a nabí-
zet vánoční dekorace i cukroví, šípko-
vé čaje, klíčenky, záložky a další prak-
tické dárky.

V pondělí 3. prosince ve 14 hodin 
se za svůj stánek postaví čtvrťáci ze 

ZŠ TGM v Moravských Budějovi-
cích. Prodávat budou ozdoby na 
stromeček, rýmovník, zapichovátka, 
pečený čaj, věnce i vánoční perníčky. 
Jarmark proběhne v budově ČS na 
nám. Míru 2.

Jihlavské děti chystají jarmark na 
čtvrtek 13. prosince v ulici Křížová 
1338/1. Prodejem sušeného ovoce, 
bylinek, svíček a dalších drobností by 
rádi vydělali peníze pro psí útulek.

 -tz- 

Finanční gramotnost žáků
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Nabídka platí do ��. ��. ���� nebo do odvolání a týká se vozů Golf a Golf Variant vždy ve stejné výbavě a motorizaci. Kombinovaná spotřeba a emise CO� pro jednotlivé 
modely: Golf: �,�–�,� l/��� km, ��–��� g/km, Golf Variant: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Rodinné kombi Golf Variant nyní pořídíte za cenu modelu Golf. 
Získáte tak větší zavazadlový prostor pro všechna Vaše dobrodružství!

Volkswagen Golf Variant nyní za cenu modelu Golf.
Dlouhý za cenu krátkého.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  kuchař  truhlář  pečovatel-ka  zedník   
zámečník  cukrář  malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
michal.anton@outlook.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT V TERMÍNU 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.
VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ČERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

j12-soštD
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* 25. 12. 1959
� 1. Narodil se v Dačicích. Od 

roku 1992 žije s rodinou v Jihlavě. 
Vystudoval Vysokou školu země-
dělskou, obor provoz a ekonomika 
zemědělství. Pracuje jako vedoucí 
účtárny v akciové společnosti.

Jihlavským zastupitelem byl čty-
ři volební období, od roku 1998 do 
roku 2014.

Stranická historie: Je členem 
KSČM od jejího vzniku.

� 2. Nejblíže mám k oblastem 
vztahujícím se k hospodaření města 

a rozpočtu. Nehodlám se ale ome-
zovat a soustřeďovat jen tímto smě-
rem. Budu se také intenzivně zajímat 
o sociální problematiku, která je mi, 
jako levicově orientovanému člově-
ku, rovněž velice blízká – tedy soci-
ální bydlení, sociální služby pro staré 
spoluobčany. Město a občany také 
trápí hustá doprava a obtížné parko-
vání, neutěšená situace s vodohos-
podářskou infrastrukturou – to jsou 
další oblasti, kam také zaměřím svoji 
pozornost. Často kritizovaná je také 
kvalita života v centru města, kterou 
chci zlepšit, společně s revitalizací 
náměstí.

� 3. Osobně mě nejvíce trápí ne-
smyslně dlouhý spor o správu vodo-
vodů a kanalizací, neúnosně dlouho 
odkládaná rekonstrukce zimního 
stadionu a špatná situace v dopravě a 
parkování. Na tom chci aktivně pra-
covat hned od první chvíle.

* 17. 01. 1970
� 1. Narodil se ve Znojmě, v Jihlavě 

žije od roku 1980.
Vystudoval Univerzitu Karlovu v 

Praze, Pedagogická fakulta, obor speci-
ální pedagogika.

Po roce 1989 se jako OSVČ věnoval 
téměř 15 let podnikání, poté praco-
val pro jihlavskou Charitu, v současné 
době působí již pátým rokem na pozi-
ci ředitele Domova pro seniory ve Vel-
kém Meziříčí.

V komunálních volbách poprvé kan-
didoval v roce 2006, kdy se stal zastu-
pitelem. V dalších letech tento post 
obhájil. V roce 2014 se stal radním, a 
ve funkci působil až do listopadu 2016, 
kdy se rozpadla radniční koalice. 

Mimo funkce jihlavského zastupite-
le byl dlouholetým předsedou komi-
se pro kulturu Rady města Jihlava, a v 
posledních dvou letech vedl Finanční 
výbor zastupitelstva. Je členem komise 
sociální a pro oblast protidrogové po-
litiky Rady Kraje Vysočina a členem 
sociálně-zdravotní komise Svazu měst 
a obcí ČR.

Stranická historie: Do roku 2004 
nebyl členem žádné politické strany, 
v tomto roce vstoupil do ODS. Je čle-
nem Místní rady ODS Jihlava a před-
sedou Oblastní rady ODS Jihlava.

O něm: Zpěvák a hudebník, pořada-
tel kulturních akcí. Zakladatel Koncer-
tu bez hranic a charitativní akce Přijďte 
na koncert, pomůžete. Je znám i ztvár-
něním postavy Ježíše ve stejnojmen-
ném muzikálu Jihlavského hudebního 
divadla. 

  
� 2. Budu se určitě věnovat sociální 

politice, kterou se profesně zabývám 
již řadu let, ale rád bych si zachoval i 
přesah do kultury a vzdělávání. Zají-
mám se obecně o nastavování systémů 
a logistiku v různých oblastech fun-
gování veřejné správy i samosprávy. 
Vedení finančního výboru mě hodně 
posunulo v ekonomickém uvažování 
o fungování města a jeho roli správce 
veřejných financí, vlastníka svých ob-
chodních společností i zřizovatele pří-
spěvkových organizací.

� 3. Přál bych si, aby bylo v novém 
zastupitelstvu více místa pro rozum, 
znalost problémů, které město sku-
tečně trápí, a racionální rozhodování. 
Naopak, ubude-li emocí a demagogie, 
bude se v sále zastupitelstva všem dý-
chat lépe. Taky trochu více tolerance 
a vzájemného respektu by prospělo, a 
to nejen mezi politiky, ale i mezi po-
litiky a úředníky, bez kterých žádná 
obec fungovat nemůže. V uplynu-
lých 4 letech firemní kultura na rad-
nici dost utrpěla, komunikace poně-
kud zhrubla a klima se dost změnilo. 
Všechno ostatní je jen o poctivé a kva-
litní práci, které jsem se nikdy nebál, a 
protože se mi v zásadě daří mnohem 
víc lidi spojovat než rozdělovat, hod-
lám být i nadále sám sebou.

* 09. 06. 1965
� 1. Narodil se a bydlí v Jihlavě. V 

roce 1991 vystudoval fakultu archi-
tektury VUT Brno a pracuje jako 
autorizovaný architekt. Mezi jeho 
koníčky patří historie a grafika.

Od roku 2006 je členem komi-
se pro územní plánování (komise 
byla r. 2016 zrušena). V roce 2014 
se stal zastupitelem města Jihla-
vy. Zájmové oblasti: architektura, 
územní plánování.

V komunálních volbách 2018 
uspěl a stal se zastupitelem. Na prv-
ním zasedání byl zvolen do funkce 
pověřeného uvolněného zastupite-
le, na starosti má Městskou památ-
kovou rezervaci. 

Stranická historie: Zvolen do za-
stupitelstva byl jako bezpartijní za 
KDU-ČSL.

� 2. Chtěl bych se věnovat opět-
nému nalezení tváře Jihlavy po 
stránce památkářské a architekto-
nické. 

Je potřeba najít tvář významného 
královského města Jihlavy ve vzta-
hu k destrukčním 50.–80. letům 
minulého století a pozdějším pore-

volučním nevhodným zásahům a 
vazbám. 

Dřívější sanaci hodnotných budov 
využít k řešení současných problé-
mů. 

� 3. V minulém zastupitelstvu 
jsem byl šokovaný z nezájmu někte-
rých zastupitelů o historické a ar-
chitektonické dědictví města, zvláš-
tě vzhledem k nedůstojné úpravě 
okolí Památníku královské přísahy 
a bourání některých hodnotných 
budov (např. kasárna Štefánikovo 
náměstí).      

Nejvíce mě trápí problémy náměs-
tí, historického jádra a okolí, dopra-
vy, parkování a kanalizace. 

Problémy nelze vyřešit bez oprav-
dové nápravy ran do organizmu 
města v minulosti. Začátek řešení 
vidím v dokončení architektonické 
soutěže na náměstí a ve vypracová-
ní nové památkářské a architekto-
nické koncepce – velmi podrobné, 
za účasti předních historiků, histo-
riků umění, památkářů, architektů a 
urbanistů. 

Památkářská a architektonická 
koncepce by sloužila jako pomůcka 
k posuzování staveb a rekonstruk-
cí v památkové rezervaci a jejím 
ochranném pásmu. 

Řešila by současné velmi proble-
matické rozhodování památkářů a 
úředníků, které je velmi závislé na 
osobě památkáře, úředníka, politi-
ka, nebo na osobě ambiciózního in-
vestora, případně projektanta. 

* 04. 05. 1962
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

žije. Vystudoval technickou univerzi-
tu Ostrava. Je jednatelem společnosti 
zabývající se realizací staveb občan-
ských, bytových, inženýrských, pro-
jektováním staveb, prodejem staveb-
ního materiálu. Po vytvoření nové 
koalice na jihlavské radnici se stal v  
listopadu 2016 radním města.  Zá-
jmové oblasti - politika: územní plán 
a městské společnosti. Jeho koníčky 
jsou turistika a cestování. Stranická 
historie: před rokem 1989 bezpartij-

ní, od roku 2014 člen ANO 2011. 

� 2. Nejblíže mám k oblastem, kte-
ré jsem měl na starosti jako náměs-
tek primátora. Ale… nelze se sou-
středit pouze na jednu oblast. Nelze 
se věnovat pouze sportu, kultuře, 
cyklostezkám atd. Organizmus měs-
ta má široký záběr, a široké jsou i po-
žadavky občanů. Asi nejblíže mám 
k citátu E. T. Setona: „Protože jsem 
poznal muka žíznivé touhy, chtěl 
bych vyhloubit studnu, z které by i 
jiní mohli pít“. 

� 3. Problémů je více. Pokud na-
sloucháte lidem, tak je většinou tíží 
byznys s ubytovnami, a s tím souvi-
sející i nedostatečný pocit bezpečí. 
Ať chceme nebo nechceme, bude 
nutno investovat do městské policie, 
pokud tak neučiní stát. 

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Voliči rozhodli, a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na dotazy. Staronovým zastupitelům jsme položili 
následující otázky:

1. Prosím, přestavte se znovu voličům.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Kde by nové zastupitelstvo mělo zlepšit svoji práci oproti minulému období, a co pro to uděláte? 
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé; v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

KSČM

ODS
KDU-ČSL

ANO 2011 

Ladislav  
Vejmělek

Mgr. Vítězslav 
SchrekIng. arch. Martin 

Laštovička 

Ing. Miloslav 
Neckář 

Spor se SVAKem a doprava

Jde o poctivou práci

Investice do městské policie

Důraz na historii města
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* 13. 03. 1955
� 1. Narodil se ve Slavkově u Brna, 

žije v Jihlavě. Vystudoval Vysoké uče-
ní technické Brno, Elektrotechnickou 
fakultu. Pracuje jako zástupce ředitele 
pro odborný výcvik Střední školy sta-
vební Jihlava.

Do komunální politiky chtěl vstou-
pit již v roce 1998 jako nestraník za 
ODA na kandidátce subjektu Sdružení 
ČSNS, ODA, NK. Neuspěl ani o čtyři 
roky později, jako nestraník za SNK-
ED na kandidátce subjektu Sdružení 
nezávislých.

Uspěl až v roce 2006, již jako člen 
ODS. Hned na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva byl překvapivě zvolen 
primátorem statutárního města Jih-
lavy, když se původní dohody v koali-
ci neuskutečnily, neboť na primátora 
města měl být navržen Radek Vovsík, 
ale pro část zastupitelů byl nepřijatel-
ný. O čtyři roky později v dalších vol-
bách obhájil nejen post zastupitele, ale 
i primátora.

V roce 2008 byl zvolen i krajským za-
stupitelem. O čtyři roky později již do 
Kraje nekandidoval.

V roce 2014 v komunálních volbách 
opět obhájil post zastupitele. Vzhle-
dem k výsledku voleb a složení koalice 
neobhájil post primátora, ale stal se ná-
městkem primátora. V listopadu 2016 
se koalice rozpadla, a on byl z funkce 
náměstka odvolán.

V komunálních volbách 2018 uspěl 
a stal se zastupitelem. ODS vytvořila 
spolu s Fórem Jihlava, Žijeme Jihla-

vou! a lidovci koalicii, a J. Vymazal byl 
zvolen radním.

Stranická historie: Od roku 2003 je 
členem ODS. Od roku 2013 do roku 
2017 předsedou MS ODS Jihlava.

� 2. Pokud jste jednou městským 
zastupitelem, tak musíte město vní-
mat a zajímat se o něj jako o celek, 
se všemi konsekvencemi. Navíc si 
musíte být vědom toho, že statutár-
ní město Jihlava je současně i metro-
polí Kraje Vysočina, a plní tedy vůči 
němu současně velmi důležitou roli 
především určitého „servisu“ v po-
skytování služeb v podobě nabídky 
pracovních příležitostí, středního a 
vysokoškolského vzdělání, institu-
cí, bydlení, sociálních služeb, zdra-
votnictví, sportovních, kulturních, 
volnočasových a společenských pří-
ležitostí atd. Ale k věci, v předcho-
zích obdobích jsem se zaměřoval 
především na ekonomiku města a 
jeho rozvoj. Problematika dopravy, 
a zvláště městské mobility se pak pro 
mě stala i koníčkem. Z toho vyplývá, 
že to bude hlavně městská mobilita, 
kterou se chci zabývat. 

� 3. Poslední volební období nebylo 
pro město, z pohledu jeho rozvoje, pří-
liš šťastné. Příčinou byl rozpad koalice 
uprostřed funkčního období, a nová 
koalice řadu věcí v lepším případě jen 
zbrzdila, a přitom nepřinesla nic no-
vého. Rada města a Zastupitelstvo by 
měly navázat na vše už vybudované 
a dobře fungující. A pomocí akčních 
plánů naplňovat strategický plán roz-
voje města, který je však nutné pravi-
delně aktualizovat, vzhledem k rychle 
se rozvíjející společnosti a jejím poža-
davkům. Osobně bych chtěl pomoci 
zajistit kontinuitu při jednáních RM a 
ZM  a předat zkušenosti a znalosti, kte-
ré jsem v předchozích obdobích získal.

* 20. 10. 1970
� 1. Narodil jsem se v roce 1970 v 

Jihlavě. Jsem ženatý, otec dvou dospí-
vajících dcer. Svůj profesní život jsem 
spojil s firmou Agroprojekt Jihlava, 
kde jsem byl zakládajícím společní-
kem, a později i manažerem této pro-
jekční kanceláře. V roce 2014 jsem byl 
poprvé zvolen do Zastupitelstva měs-
ta Jihlavy, kde jsem od listopadu 2016 
zastával funkci náměstka primátora. 
Letos se nám povedlo, díky podpoře 
voličů, opět vyhrát v komunálních vol-
bách, ale i tak zasedneme jen v lavicích 
opozice. Svůj profesní život tedy mohu 
vrátit do původních kolejí a v barvách 
Agroprojektu se mohu věnovat přípra-
vě a realizaci staveb.

� 2. Během svého působení ve ve-
dení města jsem se věnoval především 
oblasti správy realit. V této souvislosti 
jsem potkal spoustu úžasných lidí, kte-
ří pro Jihlavu dělají spoustu mravenčí 
a leckdy neviditelné práce. Správa rea-
lit, to nejsou jen byty, domy a areály v 
majetku města. Do této oblasti spadá 
například i správa podzemí, nebo vo-
dárenství. Celá tato oblast byla dlouhá 
léta na okraji zájmu vedení města, což 
vedlo k obrovskému podfinancování. 
Majetek města by měl být jeho výklad-
ní skříní. Správa realit, a obecně vzhled 
a fungování města jsou oblastí, které 
bych se rád věnoval i nadále.

� 3. V zastupitelstvu je důležitá od-
bornost a všeobecný přehled o fun-
gování města. Chod a vnitřní procesy 
státní správy jsou velice rozdílné od 
soukromého nebo neziskového sekto-
ru. Některé zdánlivě jednoduché věci se 
mohou táhnout měsíce, a tento proces 
nelze urychlit. Z mého pohledu je tedy 
důležitá komunikace, a to nejenom 
mezi zastupiteli a vedením města, ale 
zejména mezi městem a jeho občany.

* 12.02.1961
� 1. Narodil se a žije v Jihlavě. V 

roce 1985 vystudoval Fakultu archi-
tektury ČVUT Praha. V roce 1991 
ukončil postgraduální studium „Re-
konstrukce a ochrana památek“ na 
FA ČVUT Praha a FF UK Praha 
(1988-91). 

Pracuje ve společnosti FORTIS, 
spol. s r.o. Jihlava, jako výkonný ře-
ditel, jednatel, společník a vedoucí 
architekt architektonického ateliéru. 
Jako architekt se podílel na řadě re-
konstrukcí významných historických 
domů. 

Z jeho ateliéru vzešla mimo jiné 
i rekonstrukce Žižkových kasáren 
(dnešní Krajský úřad Kraje Vysoči-
na) a Základní umělecké školy v Jih-
lavě, rovněž projekt ZOO pěti konti-
nentů, nebo rekonstrukce jihlavské 
gotické radnice, o které napsal knihu 
„Jihlavská radnice“. 

Ze zajímavých prací jeho ateliéru je 
možné jmenovat třeba i rekonstruk-
ci zámku v Herálci a jeho využití na 
pětihvězdičkový hotel. 

V roce 2017 byl na další (tříleté) 
období zvolen předsedou předsta-
venstva Okresní hospodářské komo-
ry (OHK) Jihlava a zároveň i místo-
předsedou představenstva Krajské 
hospodářské komory (KHK) Kraje 
Vysočina.

Do zastupitelstva byl zvolen cel-
kem pětkrát. Poprvé ve volebním 
období 1994-1998 (bezpartijní za 
ODS), podruhé a potřetí 1998-2006 
(člen ODS), počtvrté 2006-2010 
(jako bezpartijní za SNK-ED) a po 
páté na volební období 2014-2018 
(člen ODS). V současnosti je před-
sedou zastupitelského klubu ODS.

V letech 2002-2006 byl radním 
města Jihlavy a v letech 2004-2008 
působil i jako zastupitel Kraje Vyso-
čina.

Stranická historie: Do roku 1991 
nebyl členem žádné politické strany. 
Do ODS vstoupil v roce 1996. Od 
roku 2014 je členem místní a oblast-
ní rady ODS Jihlava.

O něm: Patří k zakladatelům jihlav-
ského Rotary Clubu (1993). V roce 
2007 obdržel nejvyšší rotariánské 
vyznamenání České a Slovenské 
republiky „Cenu Tomáše J. Bati“ a 
v roce 2010 pak nejvyšší celosvětové 

rotariánské vyznamenání „Paul Har-
ris Fellows“, které uděluje celosvěto-
vá organizace The Rotary Foundati-
on of Rotary International v USA.

Za architektonickou činnost obdr-
žel Cenu Rady města Jihlavy (2004), 
Cenu statutárního města Jihlavy 
(2007), několik ocenění Stavba roku 
ČR a Prestižní stavba Vysočiny. 

V roce 2013 obdržel za rekonstruk-
ci Základní umělecké školy v Jihlavě 
mimo jiné i „Cenu předsedy Senátu 
parlamentu ČR“. 

Osobní život: Z mnohých zájmů, 
které má – mimo svoji rodinu a profesi 
architekta, je možné vyjmenovat zájem 
o výtvarné a užitné umění, literaturu 
faktu nebo sci-fi, cestování, kinemato-
grafii, a ze sportů pak golf a lyžování… 

� 2. Komise územního plánu a do-
pravní komise, to jsou dvě oblasti, 
kde bych chtěl navázat na svoji práci 
z minulého období. 

Rád bych zapracoval i na strategii 
dlouhodobého rozvoje našeho kraj-
ského města. 

Pro mě osobně je však prioritou 
rozvoj jihlavského letiště, a to již od 
časů, kdy jsem byl krajským zastu-
pitelem. Teď, když město Jihlava vy-
řešilo všechny problémy s pozemky 
letiště, bych rád inicioval co nejrych-
lejší dopracování projektové doku-
mentace pro realizaci nové betonové 
dráhy a její následnou výstavbu. 

Je potřeba vnímat i fakt, že Kraj Vy-
sočina má rozhodnutím svého zastu-
pitelstva připraveno třicet miliónů 
Kč na tuto společnou investici, kte-
rou bychom neměli promarnit.

� 3. Nabízí se okřídlené rčení, že je 
potřeba táhnout za jeden provaz. To 
se ovšem v minulém volebním ob-
dobí moc nedařilo. 

Spousta připravovaných projektů a 
hlavně investic se posouvala, a done-
konečna se prověřovala jejich efek-
tivnost, či investiční nebo provozní 
náročnost. 

Ve skutečnosti se pro samotnou 
Jihlavu nic moc neudělalo. Očeká-
vám, že v tomto volebním období to 
bude naopak, a že rozvojové aktivity 
města se budou společně „tlačit“ do 
zdárného konce. 

Jako příklad můžu uvést nedořeše-
ný způsob rekonstrukce či novostav-
by Horáckého zimního stadionu, 
nebo nejednotnost v názorech na 
budoucí využití objektů bývalé Mo-
dety, a to pro potřeby Jihlavské zoo-
logické zahrady, nebo pro jejich za-
pojení do projektu „Stříbrné údolí“.

ODS

ANO 2011 ODS

Ing. Jaroslav 
Vymazal

Radek  
Popelka,MBA

Dr. Ing. arch.  
Jaroslav Huňáček

Představujeme zvolené členy...

(Pokračování na str. 16)

Doprava a městská mobilita

Majetek města jako výkladní skříň Územní plánování a doprava

I ti, kteří pečují o druhé, potřebují 
pomoc a čas pro sebe Domácí hos-
pic. Vysočina reaguje na zvyšující se 
poptávku po tzv. odlehčovacích služ-
bách, a posiluje proto všechny svoje 
týmy na Žďársku a Jihlavsku. „Lidé, 
kteří v domácnosti trvale pečují o nemo-
houcí osobu, také potřebují čas pro sebe, 
na nákupy, návštěvy úřadů, nebo prostě 

pár hodin na změnu prostředí, na od-
počinek, setkání s přáteli. To umožňují 
právě odlehčovací služby,“ vysvětluje 
ředitel Domácího hospice Vysočina 
Petr Hladík.

Bližší informace lze získat na mai-
lu info@hospicvysocina.cz, telefonu 
566 615 198 nebo na webu www.hos-
picvysocina.cz.  -tz-

Hospic rozšiřuje tým
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� 1. Narodil jsem se před 47 lety, a 
od svého narození žiji v Jihlavě. Vy-
studoval jsem Mendelovu zeměděl-
skou a lesnickou univerzitu v Brně, 
a poté absolvoval postgraduální 
doktorandské studium zaměřené na 
životní prostředí a chemii. Během 
studia jsem získal i pedagogickou 
aprobaci k výuce učitele odborných 
předmětů na středních školách. Zís-
kané zkušenosti uplatňuji již 19 let v 
odpadovém hospodářství. Od roku 
2009 vykonávám funkci jednatele 
ve společnosti ASMJ v Jihlavě, která 
provozuje třídící linku na zpracování 
papíru a plastu.

Volný čas trávím nejraději se že-
nou, oběma dětmi a pejskem v pří-
rodě. S přáteli hraji volejbal a cho-
dím na ryby.

 
� 2. Jihlavě rád pomůžu svými od-

bornými znalostmi a dlouholetou 
praxí v životním prostředí, nakládá-
ní s komunálními odpady, recyklací, 
údržbou zeleně. 

Prioritu vidím ve vybudování jih-
lavského RE-USE centra, které bude 

dávat starým věcem nový život. Za-
vedl jsem opětovné používání knih 
v českých dráhách, pro domovy se-
niorů. Podporuji systém poplatků, 
který podpoří motivaci občanů třídit 
odpad, a díky kterému platí za odpa-
dy méně. Navrhuji vznik jihlavské-
ho arboreta, s významem nejen pro 
samotné město, ale i městské školy, 
školky i turistický ruch. Význam vi-
dím i v projektu oživení města tzv. 
„Adopce stromů“, kdy se veřejnost 
může aktivně podílet na oživení ulic 
a náměstí, včetně revitalizace sídlišť 
a městských parků. Rád bych, aby 
město Jihlava bylo pro obyvatele 
vždy čisté, zelené, s dobře fungují-
cím odpadovým hospodářstvím.

� 3. Prioritou zastupitelů musí 
být vždy vycházet vstříc potřebám 
obyvatel města Jihlavy, odpovídající 
sociální politika. Jako nejdůležitěj-
ší vidím problematiku vypořádání 
vodárenského majetku a dořešení 
Zimního stadionu, rozvoj ostatních 
sportů, kultury i školství. 

Mou vizí pro následující 4leté ob-
dobí je bezpečné, přátelské, dobře 
hospodařící a otevřené zelené město. 
Vzhledem k mé profesní specializaci 
je mi blízké téma životního prostře-
dí, díky kterému chci občany infor-
movat, zapojit je do rozhodování, 
a tím podpořit jejich sounáležitost 
s místem, kde žijí. Podpořím smys-
luplné projekty a granty životního 
prostředí.

* 14. 02. 1983
� 1. Od svého narození v roce 

1983 žije v Jihlavě. Po vystudování 
Gymnázia Jihlava úspěšně absol-
voval v roce 2008 obor Obchodní 
podnikání ve studijním programu 
Ekonomika a management na Eko-
nomické fakultě Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích. Od 
roku 2009 pracuje na Krajském úřa-
dě Kraje Vysočina, Odboru regio-
nálního rozvoje, kde má na starosti 
finanční řízení projektů spolufinan-
covaných z fondů Evropské unie a 
vykonávání veřejnosprávních kon-
trol u příjemců dotací z rozpočtu 
Kraje Vysočina. Nejvýznamnějším 
publikačním výstupem, souvisejí-
cím s pracovní náplní, je odborný 
článek na téma Absorption Capa-
city of the Czech Republic to the 
European Union Funds, který pub-
likoval na konferenci International 
Conference on European Integrati-
on 2016, a byl zařazen do databáze 
Web of Science. V roce 2018 vstou-
pil do hnutí ANO. Je ženatý, má 
sedmiletého syna.

� 2. Vzhledem k tomu, že jsem vy-
studoval Ekonomickou fakultu a již 

10 let se pohybuji v oblasti dotací a 
finančního řízení projektů, určitě se 
budu i jako zastupitel aktivně zají-
mat především o oblast ekonomiky, 
financí a dotačních titulů, ale také 
dopravy, školství a sportu. Jihlava je 
mým domovem a mou srdeční zále-
žitostí, a právě proto mi není lhostej-
né, co se v mém městě děje a na co 
se vynakládají veřejné finance, finan-
ce nás všech. Jako fanoušek Dukly 
Jihlava se budu aktivně zasazovat o 
to, aby měl tento klub stadion dů-
stojný své bohaté minulosti.

� 3. Měla by se zlepšit komuni-
kace s občany. Několikrát jsem se 
setkal s tím, že občané Jihlavy neví, 
jaká témata se aktuálně v Jihlavě 
řeší. Přitom mohou mít spoustu za-
jímavých a užitečných námětů, kte-
rými by se vedení města mohlo in-
spirovat. Z nedostatku informací a 
tím, že nejsou vtaženi do veřejného 
dění, potom plyne i jejich nezájem 
o komunální volby, i politiku obec-
ně. Komunikace s občany Jihlavy 
musí být rychlá a přímá, například 
pomocí jednoduché mobilní apli-
kace. Myslím, že je také čas na zkul-
turnění politického prostředí. Moc 
bych si přál, aby zastupitelé spolu 
komunikovali slušně a korektně, 
bez osobních výpadů. Mám rád fé-
rové, přímé a konstruktivní jednání 
a chování. Jako opoziční zastupitel 
budu maximálně nápomocen při 
řešení a schvalování smysluplných 
projektů, které budou přínosné pro 
Jihlavu a její občany. 

* 19.09.1987
� 1. Libor Kuchyňa je Jihlavák, 

záchranář a sportovec tělem i duší. 
Od malička se věnuje sportu, a to 
především plavání, ve kterém díky 
své zarputilosti a píli dosáhl vyni-
kajících výsledků. Je také  záchra-
nářem, a několik let byl členem 
výjezdové skupiny Zdravotnické 
záchranné služby. V roce 2014 za-
ložil Elitavers – Sportovní akade-
mii Jihlava, kde se věnuje výchově 
a tréninku dětí, jejich všeobecnému 
rozvoji, s důrazem na sportovní ak-
tivity. Je velkým fanouškem ledního 
hokeje, cyklistiky, rugby, cestování, 
historie a urgentní medicíny.
� 2. Rád bych se věnoval tomu, 

aby Jihlava byla moderní město 

21. století, kde se využívají moderní 
technologie, kde ve fungování měs-
ta je transparentnost samozřejmos-
tí, stejně jako otevřenost k názorům 
a potřebám lidí, kteří ve městě žijí. 
Majetek města, včetně firem vlast-
něných městem, je spravován s péčí 
řádného hospodáře, kde se maxi-
málně využívají možné příležitosti, 
investuje se a zamezuje se zbyteč-
nému plýtvání.

� 3. Nejvíce mě trápí nevyuži-
tý potenciál města. V Jihlavě vidím 
obrovský potenciál díky její histo-
rii a poloze města v rámci ČR i celé 
Evropy. Díky tomu by Jihlava měla 
být hlavním přístavem našeho krás-
ného kraje, kde vedení města spolu-
pracuje na svém rozvoji s vedením 
kraje tak, aby naše děti mohly vy-
růstat v jednom z nejpříjemnějších 
prostředí v ČR. Jihlavu si přeji jako 
město, kde bude vzkvétat sport, kul-
tura, podnikání, komunitní život, 
vzdělávání, cestovní ruch a další dů-
ležitá odvětví.

ANO 2011

ANO 2011

Fórum Jihlava

Ing. Radek  
Kourek, Ph.D.,

Ing. Richard 
Šedivý

Libor Kuchyňa

Představujeme zvolené členy...

Životní prostředí a bezpečnost

Komunikace s občany města

Historický potenciál Jihlavy

Představujeme zvolené členy...
Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na dotazy. Novým zastupitelům jsme položili násle-

dující otázky:
1. Prosíme, krátce se představte.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé, v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

� 1. Od studentských let je můj 
život spojený s Jihlavou. Dvacet let 
působím v Muzeu Vysočiny Jihlava, 
jsem autorkou projektu Muzeum na 
dlažbě, volného cyklu besed Dějiny 
na vlastní kůži, organizátorkou hap-
peningů, přednášek a dalších kultur-
ních akcí i občanských aktivit. Své 
dvě děti vychovávám ke zdravému 
sebevědomí a slušnosti, úctě k živo-
tu, k poznávání, respektu, soucitu a 
zodpovědnosti vůči okolnímu světu. 
Za jeden z nejnepřijatelnějších život-
ních postojů považuji lhostejnost. 

Na kandidátce koalice Žijeme Jih-
lavou! jsem byla za stranu Zelených. 
Opakovaně jsem v minulosti byla 
nezávislou kandidátkou za tuto stra-
nu, od letošního roku jsem její člen-
kou.

� 2. Mým zájmem, životní náplní, 
koníčkem i profesí je oblast kulturní, 
která se navíc stále častěji přirozeně 
setkává s novými přístupy ke vzdě-
lávání. Obě tyto sféry jsou pro mne 
důležité, a považuji je za důležité i 
pro další rozvoj města. Mým cílem 
je, mimo jiné, aktivizovat, a do de-
baty o budoucím směřování Jihlavy 
přizvat co nejširší i odbornou veřej-
nost, více s občany Jihlavy hovořit o 
vizích, a představovat možnosti, zají-
mat se o názor těch, kteří kulturou a 
s kulturou skutečně žijí a tvoří ji. Dů-
ležitým tématem je pro mne v tomto 
kontextu také veřejný prostor a jeho 
možnosti.

� 3. Ráda bych viděla otevřené a 
odvážné, vstřícné město, které na-
bízí svým obyvatelům rozmanité 
možnosti setkávání. Jihlava plánuje 
zásadní změny podoby centra města, 
které snad přinesou změny k lepší-
mu, ale má také stávající krásná mís-
ta se zatím nevyužitým potenciálem. 
Příkladem může být třeba „Václavský 
parkán“ s téměř utajenou kaplí svaté-
ho Václava, nebo park na Štefánikově 
náměstí, či „Keťásek“. Bylo by skvělé, 
kdyby taková místa ožila.

Žijeme Jihlavou!

Mgr. Silvie  
Čermáková

Jihlava jako kulturní město
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� 1. Jsem absolventem Gymnázia 
Jihlava a Vysoké školy ekonomické v 
Praze, Fakulty managementu. 

V současné době se v pracovním 
životě věnuji inovacím ve finančních 
technologiích, hodnotitelství ekono-
micky zaměřených vysokoškolských 
programů a doktorskému studiu na 
FM VŠE. 

Do zastupitelstva jsem kandidoval 
jako nezávislý kandidát, navržený Pi-
rátskou stranou.

� 2. Byl bych moc rád, kdyby se 
město více přiblížilo občanům, po-
chopilo jejich skutečné potřeby, 
a nabídlo jim účast na jejich řešení. 

K tomu, podle mě, vede jednoduš-
ší komunikace od vedení města smě-
rem k veřejnosti, přehledné a úplné 
zveřejňování důležitých informací, 
včetně otevřené diskuze. 

Z mého pohledu je vhodným ná-
strojem vzájemného propojení měs-
ta a jeho obyvatel participativní roz-
počet, dále např. veřejné internetové 
fórum na stránkách města, nebo pra-
videlné online chaty jednotlivých 
členů rady města, kde by na živo od-
povídali na přímé otázky obyvatel 
Jihlavy.

� 3. Mou prioritou je vytvoření 
koncepce participativního rozpoč-
tu, především vyčlenění finančních 
prostředků na projekty, které občané 
sami navrhují a vybírají. 

Věřím, že se tohoto cíle podaří do-
sáhnout během tvorby městského 
rozpočtu na příští rok, a občané tak 
poté budou mít možnost navrhovat 
projekty z vlastní iniciativy.  

� 1. 48 let, vdaná, mám 2 dospělé 
syny a 2 vnuky.

Narodila jsem se v Jihlavě, kde 
od roku 1993 trvale bydlím. Jsem 
sportovní fanoušek, mám ráda biat-
lon.  Mezi moje záliby patří čtení a 
ruční práce. 

Sedmnáct let jsem pracovala ve 
veřejné správě, a nyní jsem  čtvrtým 
rokem zaměstnancem Psychiatrické 
nemocnice Jihlava.

Členkou hnutí jsem od roku 2014, 
od roku 2015 jsem tajemnicí  místní 

organizace hnutí ANO. 2011, jsem 
člen kontrolního výboru Kraje Vy-
sočina

� 2. V minulém volebním období 
jsem byla členem komise pro nezis-
kovou a sociální oblast a členem ko-
mise pro výchovu a vzdělávání. 

Jako ženu a matku jsou mi tyto 
oblasti blízké a ráda bych se jim 
věnovala i nadále. Chci přispět 
k tomu, aby byl v Jihlavě příjem-
ný život jak pro mladé rodiny s 
dětmi, tak pro starší občany. 

� 3. Je potřeba být k sobě tolerant-
ní a komunikovat. Důležité je také 
naslouchat občanům, co je trápí. 

Obnovit důvěru občanů k institu-
cím a úřadům, aby uvěřili, že jim po-
můžou.

Žijeme Jihlavou!

ANO 2011

Ing. Vojtěch 
Prchal

Magdaléna  
Skořepová

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Aktivní spolupráce s občany

Obnovit důvěru k institucím

* 1978
� 1. Vzděláním sociální antropo-

log. Kromě antropologie studoval 
také sociální práci, romistiku a ma-
nagement. 

Spoluzaložil neziskovou organizaci 
Tosara a pracoval mimo jiné pro or-
ganizace jako Oblastní charita Jihla-
va a Člověk v tísni. 

Pod Oblastní charitou Jihlava zalo-
žil také sociální službu TP SOVY.

� 2. Mými hlavními politickými 
cíli jsou zastřešení a kvalitativní roz-
voj sociálních služeb pro občany 
města, nové přístupy nejen ve vzdě-
lávání, ale také v oblasti volného 
času, bezpečnosti a prevence krimi-
nality, a v neposlední řadě pozitivní 
komunitní rozvoj.

� 3. Potřeba výrazně inovovat Ko-
munitní plán sociálních služeb. Po-
sílit smysluplnou prevenci v oblasti 
zadlužování obyvatel. 

Zvýšit podporu volnočasových 
aktivit pro všechny věkové skupiny. 
Dále také více monitorovat nárůst 
zahraničních pracovníků v Jihlavě, a 
také se více zaměřit na romsko-ne-
romské vztahy a zvyšování pocitu 
bezpečí.

Fórum Jihlava

Bc. Daniel Škarka

Komunitní rozvoj, sociální oblast!
Extrémní sucho, které zažíváme 

v posledních třech letech, se vý-
znamně podepsalo na oslabení stro-
mů ve veřejné zeleni. Především jeh-
ličnaté stromy jsou vzhledem k jejich 
velké potřebě vody i v zimě hodně 
oslabené. Takovéto stromy jsou pak 
náchylné k napadení kůrovcem, kte-
rý je v současnosti přemnožený a na-
padá téměř všechny druhy i věkové 
skupiny smrků.

Kůrovci (lýkožrouti) jsou brouci, 
jejichž vývoj probíhá v lýku pod ků-
rou napadených stromů. Žírem do-
spělců a larev v lýku jsou vážně po-
škozena vodivá pletiva napadeného 
stromu, a to vede při silném napade-
ní k jeho odumření. Smrky ohrožuje 
několik druhů kůrovců, nejnebez-
pečnějšími jsou lýkožrout smrkový, 
lýkožrout severský a lýkožrout lesklý.

Ve veřejné zeleni v Jihlavě jsme se 
již setkali  s napadením všech běžně 
pěstovaných smrků a jejich kultivarů 
– smrk ztepilý, smrk pichlavý, smrk 

Pančičův, smrk černý, smrk východ-
ní.

V první fázi lze napadení stromů 
poznat podle přítomnosti drtinek na 
patě kmene a drobných závrtových 
otvorů (závrtů) na kmeni, které bý-
vají doprovázeny často vytékáním 
pryskyřice (v případě oslabení su-
chem ke smolení často nedochází). 
V další fázi začíná strom reznout a 
opadává jehličí. Nakonec postupně 
opadává kůra z celého kmene. Napa-
dené stromy již nelze zachránit, a je 
nutné je urychleně pokácet a odvézt. 

V Jihlavě kůrovec řádí v lesoparku 
Velký Heulos a  v lesíku za ul. Kai-
narova. Jeho útoku nebyl ušetřen ani 
Legio park, nebo areál  Krematoria. 
Jednotlivě se vyskytují úhyny  smr-
ků  i na sídlištích.  V Heulose byly  za 
účelem zpomalení postupu kůrovce 
instalovány feromonové lapače.  I 
přes tato opatření  je nyní v lesopar-
ku určeno k pokácení dalších 191 
smrků napadených kůrovcem.  -tz-

Kůrovec řádí i přímo v Jihlavě 

V JIHLAVĚ kůrovec  řádí  v lesoparku Velký Heulos a  v lesíku za ul. Kainarova.
 Foto: archiv MMJ

Uzavření Brněnského mostu a 
odklonění dopravy do jiných částí 
města bylo příležitostí pro snadnou 
úpravu Hradební ulice. Město mělo 
letos rozšířit odbočovací pruh u ob-
chodního domu City Park na křižo-
vatce se Znojemskou ulicí a vytvořit 
zde BUS pruh pro rychlejší průjezd 
MHD. Nikdo se však nepřihlásil do 
výběrového řízení.

„Město hledalo firmu, která umí 
přesunout trakční trolejové vedení a 
rozšířit silnici. Přihlásila se pouze jed-
na společnost, s příliš vysokou nabíd-
kou, proto jsme se rozhodli přesunutí 
trakčních sloupů převést na Dopravní 
podnik a zbytek soutěžit jako staveb-
ní zakázku,“ uvedl minulý náměstek 
pro oblast dopravy a služeb Vratislav 
Výborný.

Pracovníci dopravního podniku v 
současné době přesunují trakční sto-
žáry a do konce roku na ně budou při-
věšovat trolejové vedení. „Výrazným 
způsobem to tak urychlí realizaci rozšíře-
ní ulice Hradební v příštím roce, protože 
přesun stožárů byl časově a technologicky 
nejvíc náročný,“ doplnil Karel Trojan z 
městského odboru dopravy.

„S uzavřeným Brněnským mostem 
by jistě byla výstavba jednodušší. Roz-
šíření ulice Hradební si v příštím roce 
vyžádá drobné omezení provozu, kdy 
dojde pouze k zúžení stávajících jízd-
ních pruhů po dobu provádění staveb-
ních prací. Doprava na ulici Hradební 
tak bude drobně omezena, například 
snížením rychlosti, pouze v řádu něko-
lika týdnů,“ doplnil bývalý náměstek 
Výborný. -tz-

Komplikace u City Parku

U CITY PARKU byly přesunuty trakční stožáry a příští rok se bude realizovat 
rozšíření ulice Hradební. Foto: archiv MMJ
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V průběhu roku město dokonči-
lo rekonstrukci ulice Průmyslová, 
která vede z průmyslové zóny v 
Pávově do Hruškových Dvorů. Na 
ulici byly – mimo chodníků a pře-
chodů pro chodce – vybudovány 
také dvě zastávky MHD. Průmys-
lovou zónu v Hruškových Dvorech 
doposud obsluhovala pouze auto-
busová linka číslo 4; tu od polovi-
ny ledna příštího roku posílí linky 
číslo 41 a 42.

„Obě linky budou začínat na za-
stávce Dopravní podnik. Linka 41 
bude obsluhovat západní část měs-
ta, tedy sídliště u Pivovaru, U Hřbi-

tova, Horní Kosov a Dolina. Linka 
číslo 42 obslouží sídliště Na Kop-
ci, Demlova a Březinova. Obě linky 
poté zamíří do průmyslové zóny v 
Hruškových Dvorech po Havlíčkově 
a Polenské ulici,“ přiblížil vedoucí 
odboru dopravy města Ján Tinka.

Obě linky budou do průmyslové 
zóny jezdit v páru třikrát denně v 
době střídání směn. Novým jízd-
ním řádům se přizpůsobí i linka 4.

V příštím roce by mělo město 
upravit i zastávky Hruškové Dvory 
– MOKOV, a to v rámci úpravy ko-
munikací v celé průmyslové zóně. 
 -tz-

Do Hruškových Dvorů  
pojedou dvě nové linky MHD

ZASTÁVKU na Telečské ulici využívá autobus číslo 7. Foto: archiv MMJ

Společně s rekonstrukcí ulice Te-
lečská, kterou realizovala Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, ne-
chalo město Jihlava za více než půl 
milionu korun opravit dvě zdejší za-
stávky. Cestující si mohou všimnout 

nových obrubníků, železobetonové 
skladby pod zastávkovým stáním a 
vodorovného dopravního značení. 
Obě zastávky jsou bezbariérově pří-
stupné.  -tz-

Opravené zastávky za 5 milionů

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo mechanismus na podporu ná-
jemců nebytových prostor ve vlast-
nictví města Jihlavy. Aparát počítá 
mimo jiné s úlevou od valorizace ná-
jemného, podporou nových nájem-
ců nebo věrnostními slevami na ná-
jemném.

„Mechanismus například zavádí věr-
nostní slevy pro nájemce nebytových 
prostor v domech v Městské památko-
vé rezervaci. Pokud nájemce užívá ne-
bytový prostor 10 let, dostane z roční-
ho nájemného každoročně 10 procent 
slevu, po dosažení 15 let nájmu bude 
sleva zvýšena dokonce na 15 procent,“ 
přiblížil Petr Štěpán, vedoucí majet-
kového odboru magistrátu města.

Nová pravidla byla nastavena také 
pro výběrová řízení, která se po-
slední dobou setkávají s menším 

zájmem. Město bude záměr na pro-
nájem nebytového prostoru zveřej-
ňovat natrvalo po čtyřech neúspěš-
ných výběrových řízeních.

„Město dále například nebude va-
lorizovat nájemné, pokud míra infla-
ce, vyjádřená přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen za 
uplynulý kalendářní rok, oznámená 
Českým statistickým úřadem, nepře-
kročí 4 procenta, nebo pokud je nájem-
né sjednané v nájemní smlouvě vyšší, 
než minimální nájemné v dané loka-
litě,“ sdělil Petr Štěpán, vedoucí ma-
jetkového odboru magistrátu města. 

Nový mechanismus doplnil Zásady 
pro pronájmy nebytových prostor ve 
vlastnictví statutárního města Jih-
lavy, které jsou k dispozici na infor-
mačním centru města a na stránkách 
Jihlavy www.jihlava.cz. -tz-

Město podpoří nájemce
nebytových prostor

PŘIPOMÍNKA SAMETOVÉ REVOLUCE. Jihlava si připomněla sameto-
vou revoluci a Den studenstva lampionovým průvodem. Zástup světel se vydal 17. 
listopadu v symbolických 17 hodin z Masarykova náměstí přes lesopark Heulos a 
městské hradby. Úvodní zdravici přednesla primátorka města Karolína Koubová, 
atmosféru doplnila ohňová show skupiny Novus Origo. Foto: archiv MMJ

Lampionový průvod Jihlavou

Počátkem listopadu pro-
běhla na jihlavské radnici 
prezentace studentských 
návrhů na téma budoucnosti 
jihlavského špalíčku.

Studenti z ateliéru architektury A1 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze se pod vedením architek-
ta Jana Šépky a architektky Mirky 
Gulbisové začali tématem zabývat 
v rámci aktuálního zimního semes-
trálního cvičení. 

V Jihlavě nejdříve absolvovali stu-
dijní soustředění, a následně pre-
zentovali své rozpracované návrhy a 
vyslechli si připomínky a podněty z 
pohledu místních obyvatel i zástup-
ců města.

Návrhy studentů se zamýšlejí 
nad tím, jak bez ohledu na stávající 
umístění obchodního domu navrh-
nout nové řešení, které by nově de-
finovalo prostor celého náměstí. 

Většina návrhů s budovou bývalé-
ho Prioru vůbec nepočítá, některé 
pak využily alespoň část jeho kon-
strukce. Mezi různorodými vizemi 
se objevil například baldachýn ve 
spodní části náměstí, solitérní ob-
jekty rozeseté po ploše náměstí – 
včetně dvou výrazných věží, parko-
vá úprava, vodní hladina, galerie na 
nožkách, modulární prstenec okolo 
náměstí, dvě protilehlé budovy ve 

střední části náměstí či vzdušný, po-
loprůhledný lamelový přístřešek na 
místě dnešního obchodního domu.

Studenti budou na svých projek-
tech pracovat až do konce zimního 
semestru, finální návrhy budou v 
Jihlavě představeny v únoru 2019.

„Jsme rádi, že se nám podařilo s 
UMPRUM navázat spolupráci a že 
tamní studenti mohou přispívat do 
debaty o budoucnosti jihlavského ná-
městí. Jejich nápady jsou neotřelé a 
inovativní a představují vykročení z 
běžného proudu přemýšlení o centru 
Jihlavy. I když se jedná o cvičení bez 
cíle v realizaci návrhu, poskytují svý-
mi přístupy cenný rámec pro zhodno-
cení různých alternativ budoucího vý-
voje náměstí,“ sdělila koordinátorka 
projektu revitalizace Masarykova 
náměstí Tereza Kafková.

Na přelomu října a listopadu, bě-
hem Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů Ji.hlava, byly 
na jihlavské radnici vystaveny též 
soutěžní návrhy na budoucí podo-
bu Masarykova náměstí z městem 
vyhlášené architektonické soutěže. 
Vítězný návrh pochází z dílny ate-
liéru MCA, a spolu s ostatními ná-
vrhy si jej bude možné opětovně 
prohlédnout od 3. do 21. prosince 
v hale u prodejny jízdenek MHD na 
jihlavské radnici. -tz-

Studenti navrhují budoucnost 
jihlavského špalíčku

STUDENTI UMPRUM navrhují budoucnost jihlavského špalíčku. Autorem to-
hoto návrhu je David Fořt. Repro: archiv MMJ
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Nejlevnější stromky přímo z plantáží

VÁNOČNÍ STROMKY
přímo u pěstitele

1. 12. – 23. 12. 2018
Denně 8 –17 hod
Statek 

PALUPÍN u Strmilova

Velký výběr stromků

mobil: 731 763 581

www.stromky-vanocni.cz

včetně 
víkendů



Čas vánoční...
STRANA 20

Jak vypadají Vánoce ve Francii
Štědrý večer se ve Francii tradič-

ně slaví v kruhu rodinném. Večer 
24. prosince dávají děti své vyčiš-
těné boty před domácí krb nebo na 
jiné místo v obytné místnosti. Věří 
a hlavně doufají, že Pere Noel (Otec 
Vánoc) jim boty naplní dárečky.

 S Pere Noelem chodí ve Francii i 
jeho partner Pere Fouettard (v pře-
kladu Otec Políček), který naopak 
vyplatí zlobivé děti plácnutím či 
políčkem na zadek. Tradičním půl-
nočním jídlem je takzvaný le reveil-
lon. 

Mnoho barů a restaurací po celé 
Francii je na Štědrý den otevřeno a 
servíruje se zde právě tento pokrm. 
Reveillon znamená v překladu „ráno 
vstát“, přeneseně se tak označuje 
také první telefonát za den. Tradiční 
duchovní význam je však narození 
Ježíše Krista. Jídlo se skládá z ústřic, 
klobásek, vína, pečené šunky, salátů, 
ovoce a sladkostí. Tzv. Kristův koláč 
je pečený a je ozdoben cukrovou 
pěnou tak, aby se podobal malému 
Ježíškovi.

V jižní Francii je Kristův chléb roz-
řezán a jí se pouze samotný, zároveň 
se dle starých pověr rozdává chu-
dým lidem. V Alsasku zaujímá mís-
to favorita na svátečním vánočním 

stole pečená husa. V Burgundsku se 
jí zpravidla pečený krocan a mnoho 
ořechů. V Paříži a přilehlých oblas-
tech dnes mnoho lidí dává přednost 
čerstvým ústřicím. Severní Francie je 
známá tím, že zde děti dostávají dár-
ky již 6. prosince na den Sv. Nicho-
lase místo na Štědrý den. Creche je 
francouzský výraz pro jesličky.

Jedno z francouzských městeček 
se stalo světoznámým pro nádherné 
figurky do jesliček a celého Betléma, 
které se zde vyrábějí. Je to Aubagne, 
malé provinční městečko ležící zhru-
ba na polovině cesty mezi Marseille 
a Aix en Provance.

 Toto místo je zároveň domovem 
Francouzské cizinecké legie. Tradi-
ci zde založil Jean Luis Lagnel, který 
v Aubagne uspořádal první festival 
figurek, zde nazývaných v překladu 
malí svatí, a to již v r. 1803. Dnes se 
traduje toto místo jako kolébka vyrá-
běných Betlémů. 

Byly zde vystaveny tradiční figurky 
svatých, které byly doplněny o běž-
né obyvatele. Tak se stalo, že tu vedle 
svatých je i občas nějaký pytlák, mly-
nář, rybář či jiný řemeslník, jsou tu i 
muzikanti a chybět nesmí ani vesnic-
ký hlupák. -lm-
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S přicházející zimou se snižuje 
množství vznikajícího bioodpadu 
rostlinného původu, proto dochází 
během zimních měsíců k omezení 
frekvence svozu hnědých nádob na 
bioodpad. V prosinci, lednu a únoru 
bude svoz probíhat pouze v termí-
nech uvedených v tabulce. Od břez-
nového termínu dále bude svoz pro-
bíhat standardním způsobem, tzn. 
1× za 14 dní vždy v lichém týdnu. 

� kapr – i v tomto období si můžeme 
připravit báječné štědrovečerní řízky 
z různých druhů zeleniny nebo rostlin-
ných bílkovin

� vejce – vejce jsou v mnoha přípa-
dech zbytečnou ingrediencí, ve slad-
kém pečení je lze nahradit banánem, 
na obalování lze použít kašičku z roze-
mletého hrachu a vody, popř. zakoupit 
tzv. hrašku

� mléko – lze v mnoha případech 
jednoduše nahradit vodou, vyzkoušet 
můžete i některé z různých druhů 
„rostlinných mlék“ (mandlové, ovesné, 
rýžové a další), nebo si je jednoduše 
vyrobte sami

� máslo – použijte kvalitní rostlinná 
„másla“

Tímto zcela odlišným přístupem 
můžete nejen o Vánocích ušetřit životy 
mnoha kaprů a dalších tvorů. Z pohle-
du vegana není vůbec nutné používat 
živočišné produkty. 

Pro začátek zkuste alespoň omezit 
jejich spotřebu. Není třeba jíst maso 
každý den.  

Nadměrná spotřeba živočišných 
produktů má za následek znečišťování 
vodních zdrojů, kontaminaci půdy, 
odlesňování, zvyšování produkce 
odpadů a zhoršování kvality ovzduší. 
Tato změna je nezbytná, pokud bude-
me chtít dále žít na této planetě. 

(www.soucitne.cz, www.svobodazvirat.
cz a mnoho dalších). -tz-

V prvé řadě bychom se měli zamys-
let, zda je nový spotřebič vůbec třeba? 
Starý stále funguje, ale ach, ty nové 
trendy, a reklamy lákají a lákají… 

Je na každém z nás, jakou cestou se 
vydáme. Nicméně je třeba mít stále 
na paměti, že výroba nových i zpra-
cování starých spotřebičů zatěžuje 
životní prostředí. Pokud se nakonec 
rozhodnete spotřebič vyměnit, na-
ložte s tím starým tak, aby co nejmé-
ně „škodil“. 

Odevzdáte-li spotřebič na sběrném 
dvoře, předáte jej k recyklaci. To je 
sice správné, ale existují i prospěšnější 
řešení, rozhodně je-li spotřebič stále 
ještě funkční. Jednou z možností je vy-
užití projektu „Jsem zpět“ společnosti 

Elektrowin (kolektivní systém určený 
ke zpětnému odběru vysloužilých 
elektrozařízení). 

A jak to funguje? Jednoduše: pouze 
vyplníte krátký dotazník. Velký spo-
třebič po ověření zadaných informací 
bude zdarma odvezen. Malý spotřebič 
je třeba zanést do sběrného střediska. 

Po vyplnění dotazníku obdržíte 
informaci o nejbližších místech, kde 
je možné spotřebič zanechat. Veškeré 
předané spotřebiče jsou zkontrolo-
vány servisním technikem a předány 
potřebným (Klokánkům, Fondu 
ohrožených dětí, azylovým domům 
a dalším organizacím). Nebude-li od-
povídat bezpečnostním podmínkám, 
bude předán k recyklaci. -tz-

Vánoce, čas lásky, pohody, klidu a 
míru. Pojďme se ale podívat pravdě 
do očí. Je to především čas nakupo-
vání, stresu, shonu, nekontrolovatel-
ného konzumu a plýtvání… 

Čas, ve kterém za poměrně krát-
kou dobu vyprodukujeme obrovské 
množství odpadu. Odpadkové koše, 
popelnice a kontejnery přetékají vše-
možnými obaly, foliemi, rozbitými 
drobnostmi kdo ví odkud, a třeba 
i nechtěnými dárky. Zastavte se na 
chvíli, nepodléhejte reklamám a vše-
možným tlakům. 

Staré známé pořekadlo „Jaké si 
to uděláš, takové to máš“ v tomto 
případě platí dvojnásob. Pečení, 
uklízení, zdobení bytů, dárky a jejich 
balení nemusí být v žádném případě 
zdrojem odpadu. Prožijte Vánoce 
bez stresu, libujte si v jednoduchosti. 

Nové pojetí Vánoc pro Vás může 
být prvním krokem, jak začít žít 
jinak. Spoustu cenných informací 
najdete např. na stránkách www.eko-
vanoce.cz nebo třeba www.czechze-
rowaste.cz.
Příprava na Vánoce a jejich prů-
běh:
�  neplýtvejte jídlem, nakupte, navař-

te, napečte si jen tolik, kolik sníte
�  nakupte suroviny v bezobalových 

obchodech v Jihlavě (mouky, olej, 
cukr, kakao, sušené ovoce, oře-
chy, koření a další), nevytvoříte 
tak odpad z obalů a podpoříte 
místní trh; ovšem nezapomeňte 
si s sebou vzít vlastní nádoby, ve 
kterých si potraviny odnesete 

�  zapomeňte na pečicí papír; stačí 
plech vymazat a vysypat moukou, 
ukliďte jednoduše s použitím jed-
lé sody a octa

�  použijte vánoční ozdoby ze su-
šené ovocné kůry, dřeva, bavlny, 
nebo třeba perníčků

Vánoční trhy:
� nechte si nalít punč do vlast-

ního hrnečku, určitě bude chutnat 
mnohem lépe, i nějakou tu dobrotu 
si můžete nechat naservírovat do 
vlastní krabičky

� nenakupujte bezhlavě, kupujte 
to, co potřebujete, a upřednostňujte 
nebalené výrobky, popř. lépe re-
cyklovatelné obaly
Dárky:

�  co nejvíce se držte zásad: bez-
obalový, potřebný, chtěný (i 
dospělí mohou napsat Ježíškovi, 
ne každé překvapení se povede), 
popř. zážitkový (poukazy, poby-
ty, výlety,…)

�  k balení můžete použít dárkové 
tašky (kterých má jistě každý 
doma kupu), textil, noviny, re-
cyklované papíry, znovupouži-
telné pytlíky apod.

�  nezapomeňte se mrknout do 
antikvariátů, bazárků a sekáčů, 
chráněných dílen apod., vyu-
žijte i vlastních schopností a 
kreativity

TIP: Darujte knihu Domácnost bez 
odpadu od Bey Johnson, nebo třeba 
poukaz do bezobalového obchodu 
v Jihlavě. -tz-

Změna režimu svozu bioodpadu
UPOZORŇUJEME, že v případě 

teploty vzduchu pohybující se pod 
bodem mrazu dochází k zmrznutí 
bioodpadu a jeho  přimrznutí ke stě-
nám nádoby. Za takových podmínek 
není možné obsah nádoby vyvést.
Zimní termíny svozu bioodpadu
� 17. 12. – 21. 12. 2018
� 14. 1. – 18. 1. 2019
� 11. 2. – 15. 2. 2019
� 11. 3. – 15. 3. 2019 -tz-

Vánoce trochu jinak:  
Vánoce bez odpadu

Máte doma funkční spotřebič, 
který už nechcete používat? 
Zapojte se do projektu „Jsem zpět!“

Vánoce úplně jinak:  
Vánoce z pohledu vegana

Třídíte? Tak to je super, ale…

…nezapomínejte na snižování objemu vytříděných odpadů. Často se bohu-
žel setkáváme s přeplňovanými kontejnery na tříděný odpad, nesešlápnutými 
PET lahvemi, objemnými krabicemi apod., a popeláři pak „vyvážejí vzduch“. 
Šetřete místem v kontejneru, myslete i na ostatní, kteří se snaží dělat dobrou 
věc, a snižujte objem produkovaných odpadů. -tz-

Ke křesťanským vánočním svátkům 
neodmyslitelně patří stromeček, je-
den ze symbolů Vánoc. Ačkoliv teď, 
na začátku prosince, vánoční stromky 
v domovech ještě nemáme, za měsíc 
již bude řada z nás řešit otázku, kam 
použitý stromek odložit. Proto pro vás 
i letos město zajišťuje svoz použitých 
vánočních stromků. Stromky odklá-
dejte na plochy vedle kontejnerů na 
separovaný odpad, mimo komunikaci. 

Stromky se budou plošně svážet v ter-
mínech 5. a 12. ledna 2019. 

Po termínech svozu bude dále mož-
né odevzdat stromky zdarma na sběr-
ných dvorech, nebo na kompostárně 
v Henčově.

Ze stromků odstraňte všechny ozdo-
by, zejména skleněné a kovové (háčky 
na zavěšení ozdob), které by zůstaly 
nežádoucí složkou bioodpadu, resp. 
následně kompostu. Děkujeme. -tz-

Vánoční stromečky po Vánocích

NA KAŽDÝ předávaný spotřebič je umístěna samolepka s kontaktem na servis-
ního gestora, kterého je možné kontaktovat v případě poruchy spotřebiče, nebo 
požadavku na jeho výměnu. Foto: archiv MMJ
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 Parkán u Brány Matky Boží 
 25. 12.  ŽIVÉ JESLIČKY  |  v 16 a 18 hodin

 Zm
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Statutární město Jihlava přeje

příjemné prožití svátků vánočních 

a vše dobré v roce 2019. 

  Masarykovo náměstí v Jihlavě 
 2. 12. 

 
  ROZSVÍCENÍ vánočního stromu  

a vánoční výzdoby města 
 16.00 animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
 16.15 MILO  |  Miloš Fiala z Brna – skladatel, zpěvák, klavírista, kytarista
 16.45 slavnostní rozsvícení, zdravice
 17.00 koncert EWA Farna se skupinou
  pro zahřátí svařák, medovina, punč  |  otevřené ohně  |  andělé v nad- 

životní velikosti  |  pořadatel: statutární město Jihlava, mediální partner: 
Hitrádio Vysočina, partner akce: Tesla Jihlava s.r.o. 

 7. 12. 

  Bosch svařák  |  pořadatel: Bosch Diesel s.r.o. Jihlava  

 14.–22. 12. 

  Vánoční jarmark 
  denně od 10 hodin  |  vánoční zboží, občerstvení, svařák, medovina, 

punč, jmelí, stromečky a… po celou dobu jarmarku slámový betlém

 14. 12. 

  moderuje Helena Dvořáková – Český rozhlas Vysočina
 16.00 Vánoce s divadlem Pinder  |  Fugas a Alena
 16.45 vánoční zvyky  |  Agentura Dobrý den, Andělé na chůdách
 17.00 Čiperkové  |  dětská kapela, focení a autogramiáda
 18.00 Ohňová show  |  Novus Origo
 18.15 vánoční zvyky  |  Agentura Dobrý den, Andělé na chůdách
 18.30 Jumping Drums  |  bubenické koledy
 19.15 Světelná show  |  Novus Origo, Andělé na chůdách
 19.45–20.30 EPYDEMYE  |  česká folková a folkrocková kapela 
  otevřené ohně  |  tvorba ledové sochy  |  andělé v nadživotní velikosti

  na náměstí stanoviště: praktické ukázky vánočních zvyků jako je zve-
dání štěstí, skořápky, jablíčka, kdy se vdám. Vše si přijďte vyzkoušet 
co Vás čeká a nemine...  |  používané dekorace na Vánoce  |  malá fo-
tovýstava Vánoce v České knize rekordů  |  vše od Agentury Dobrý den  
z Pelhřimova  |  pro děti dobový historický dřevěný kolotoč  |  Náměstí 
oživí nejen slámový betlém, ale i živá zvířátka.  |  pořadatel: statutární 
město Jihlava  |  mediální partner: Český rozhlas Vysočina 

 19. 12. 

  Vyhlášení soutěže O nejhezčí vánoční stromeček  
  16. ročník  |  začátek v 16 hodin  |  pořadatel: Parolaart, s.r.o.

 21. 12. 
  
  moderuje Milan Řezníček – Hitrádio Vysočina
 16.00 Animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
 16.30 Drak, Jiří a věž  |  vtipné chůdařské pouliční divadlo (Chůdadlo)
 16.45 Karel Gott revival Morava v podání Josefa Boudy a Radka Vernera
 17.30 Brémští cirkusanti  |  zábavná kejklířská pohádka pro děti a dospělé 

(Chůdadlo)
  Andělé na chůdách  |  nadpozemská zjevení pro rozzáření očí a srdcí 

(Chůdadlo)
 18.15 Bokomara a Naďa Urbánková
 19.15 Ohňová show s podmanivou hudbou (Chůdadlo)
 19.30–20.30 Karel Kahovec & George & Beatovens
  otevřené ohně  |  velká Ježíškova pošta  |  andělé v nadživotní velikosti  

|  slámový betlém a živá zvířátka
  pořadatel: statutární město Jihlava  |  mediální partner: Hitrádio Vysočina

 Velká gotická síň 
  Vánoční koncerty na radnici 

Začátky vystoupení v 18 hodin 
 3. 12. Vánoční šansonění  |  Radka Fišarová (zpěv), Aliaksandr Yasinski (akor-

deon), Miroslav Linka (kytara)  |  pořadatel: statutární město Jihlava
 10. 12. Melodie dětem  |  pořadatel: JSPS Melodie
 15. 12. Nezmaři a tradiční punč  |  pořadatel: Ing. Milan Kolář
 17. 12. Jakub Pustina (tenor), Deborah Saffery Quinones (mezzosoprán – Chile), 

Marianna Gelenekyová (soprán – Slovensko), Marta Vašková (klavír)  |  
pořadatel: statutární město Jihlava

 18. 12. Žalman & spol.  |  koncert věnovaný památce Václava Havla  |  pořa-
datel: statutární město Jihlava

  Předprodej vstupenek na koncerty pořádané městem bude od 16. 11. 
2018 na TIC, Masarykovo náměstí 2, Jihlava.

  Vestibul radnice 29. 11.–31. 12. 

 výstava Děti na radnici  |  vánoční práce dětí MŠ a žáků ZŠ  |  
otevřeno dle provozní doby jihlavské radnice  |  pořadatel: statutární 
město Jihlava

 1. 1. 2019 

 od 17.30 Slavnostní novoroční ohňostroj
 od 17.00 podavají „svařák“ pro zahřátí zástupci města
  

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel. 565 592 332)

Turistické informační centrum (tel. 565 591 847)  |  www.jihlava.cz  |  Změna programu vyhrazena

mediální partneři:
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Stížnosti na hlučnou komunika-
ci obyvatel bytového komplexu U 
dubu byly prvním impulsem pro 
město opravit ulici Dr. Procházky 
v úseku mezi křižovatkami s ulicí 
Vrchlického a Leoše Janáčka. Práce 
za necelých tři a půl milionu korun, 
které měly trvat od poloviny září do 
konce roku, město dokončilo s před-

stihem už v polovině listopadu.
„Poděkování si také zaslouží Kraj-

ské ředitelství Policie ČR, které vyšlo 
statutárnímu městu Jihlava vstříc tím, 
že vyklidilo část svého parkoviště pro 
zajištění příjezdu do podzemních ga-
ráží bytového komplexu po celou dobu 
stavby,“ sdělil Ivan Trojan z odboru 
dopravy magistrátu města. -tz-

Hlučnou ulici Dr. Procházky 
město opravilo o měsíc dříve

NA ULICI Dr. Procházky nahradil žulové kostky asfaltový koberec, a pěšinu v trávě 
nový úsek chodníku s veřejným osvětlením. Město zajistilo odvodnění komunikace, 
obnovení chodníků s prvky pro nevidomé, došlo také ke zrušení přechodu pro chod-
ce, který nahradilo takzvané místo pro přecházení. Foto: archiv MMJ

Výstavní prostory galerie pod ši-
rým nebem v Lazebnické u Masary-
kova náměstí jsou otevřeny novým 
uměleckým dílům. Město Jihlava vy-
psalo výzvu na podání uměleckých 
projektů na příští rok. Koncepty pro-
jektů mohou umělci zasílat na odbor 
školství, kultury a tělovýchovy města 
Jihlavy do 15. prosince.

„Hledáme projekty, které budou kore-
spondovat se specifickým prostorem Open 
air galerie Nonstrop. Ideálem je, aby byly 
autorsky vytvořeny přímo pro tento pro-
stor, avšak jsme otevřeni i hotovým dílům, 
které se budou moci do prostoru přenést,“ 
přiblížil kurátor galerie Vít Kraus.

Galerie Nonstrop je otevřena od 
roku 2017, a dosud se v ní objevilo 
pět instalací. První vernisáž uved-
la výstavu učitele Střední umělecké 
školy grafické Ivo Návrata a nazva-
nou Sloužím vlajce. Dále se v galerii 
objevila například výstava Antonína 
Jiráta s názvem Léčba oparem, nebo 
Luďka Keima s názvem Prior.

Umělecké směřování výstavního 

prostoru určuje odborná skupina, 
takzvaná galerijní rada, jmenovaná 
primátorem města. Každý projekt se 
v galerii Nonstrop objeví na tři mě-
síce, a město Jihlava se postará jak o 
jeho přípravu, tak o propagaci, díla 
však po skončení výstavy zůstávají v 
majetku jejich autorů.

„Charismatická úzká ulička se tak 
stala průchodem do možnosti jiného 
pohledu na svět, jakousi hvězdnou brá-
nou, jak ji symbolicky ve své instalaci 
vytvořila Tereza Damcová. I v době 
gotiky či baroka se lidé setkávali přede-
vším s uměním současných umělců, kte-
ří sdělovali svá poselství jazykem dané 
doby. Stejně tak činí umělci dnes, a 
budeme-li vnímaví a pozorní, budeme 
touto uličkou rádi procházet ve svátek i 
všední den,“ vyjádřil ředitel Oblastní 
galerie Vysočiny a zároveň člen gale-
rijní rady Daniel Novák.

Více informací o galerii a výzvě na 
podání uměleckých projektů nalez-
nete na stránkách jihlava.cz/non-
strop. -tz-

Galerie Nonstrop hledá 
umělecké projekty pro příští rok

Jihlava vyhlásila dotační programy 
v oblasti kultury pro příští rok. Ža-
datelé mohou podat žádost o dotaci 
na podporu kulturní akce, malých 
kulturních projektů, nebo kulturní 
činnosti od 5. prosince do 4. ledna. 
Formuláře žádostí a jednotlivé do-
tační programy lze najít na webových 
stránkách města Jihlavy v rubrice Fi-
nance a dotace a Dotační programy.

„Jednotlivé žádosti jsou po doručení 
zkontrolovány, v případě neúplné nebo 
chybně zpracované žádosti jsou žada-
telé prostřednictvím Odboru školství, 

kultury a tělovýchovy vyzváni k od-
stranění nedostatků v náhradním ter-
mínu,“ uvedla Daniela Krišková z od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
jihlavského magistrátu.

Po vyhodnocení žádostí v přísluš-
né komisi jsou žádosti předloženy 
k projednání Radě nebo Zastupitel-
stvu města Jihlavy, a to v závislosti 
na výši požadované dotace - do výše 
50.000 Kč ji projednává rada města, 
dotace nad 50.000 Kč pak zastupi-
telstvo. Žádosti se budou projedná-
vat na únorových zasedáních. -tz-

Pořadatelé kulturních akcí 
mohou žádat o dotaci města

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly 
v listopadu instalovat vánoční výzdo-
bu do ulic města Jihlavy.  Zkoušku 
funkčnosti vánočního osvětlení  pro-
vádí nejen při montáži na jednotli-
vých úsecích, ale už i v dílnách SMJ. 
Vánoční převěsy mají bílou barvu.

„Na vánoční strom se zavěsí světelné 
ledové rampouchy, bíložluté světelné 
řetězy a vánoční kouličky různých veli-
kostí, které jsou laděné do červenostří-
brné barvy,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Řetězy, které jsou již rozvěšené na 
lípách kolem morového sloupu, bu-
dou opět svítit po celé vánoční ob-
dobí. Na lípách zůstávají celoročně 
zavěšeny z důvodu  šetrnosti k pří-
rodě.  V největší míře může dochá-
zet k potencionálnímu poškození 
lip právě při montáži, kdy se řetězy 
zavěšují.

SMJ zajistí také dovoz 18 dřevě-
ných prodejních stánků, které se 
umístí po obvodu náměstí.  

V sobotu 1. prosince  provedou 
SMJ zkušební rozsvícení celé vá-
noční výzdoby. Velký vánoční strom 
se slavnostně rozsvítí společně s vá-
noční výzdobou, a to první adventní 
neděli, 2. prosince, v 16.45 hodin na 
Masarykově náměstí. Ještě před jeho 
rozsvícením navezou SMJ odpadové 
nádoby, a následně po akci uklidí ná-
městí. 

„Samozřejmě, že během vánočních 
trhů, které budou probíhat od 14. do 
22. prosince, budeme průběžně náměs-
tí také uklízet. Vánoční  stánky z Ma-
sarykova náměstí odvezeme do skladu 
v Pístově dne 23. prosince. V pondělí 7. 
ledna se začne s postupným odstraňo-
váním výzdoby, a to včetně vánočního 
stromu,“ doplnil Málek. -lm-

Vánoční výzdoba města Jihlavy

Pořadatelé kulturních, společen-
ských a sportovních akcí musí na 
začátku nového roku zaslat na jih-
lavský magistrát žádost o výjimku 
z doby nočního klidu. Novou obec-
ně závaznou vyhlášku, kdy je doba 
nočního klidu kratší, nebo žádná, 
bude schvalovat zasedání Zastu-
pitelstva města Jihlavy na začátku 
příštího roku.

„Vyzýváme proto pořadatele kultur-
ních akcí, které překračují stanovenou 
dobu nočního klidu, aby zaslali žá-
dost o výjimku nejpozději do 12. ledna 
2019,“ sdělil Tomáš Koukal, vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýcho-

vy jihlavského magistrátu. Pořadate-
lé mohou žádosti posílat i v průběhu 
tohoto roku.

Ostatní akce, konané v roce 2019 
ve venkovním prostoru, které nebu-
dou uvedené v nové obecně závazné 
vyhlášce o stanovení výjimek z doby 
nočního klidu, musí být ukončeny 
do 22. hodiny, jinak se pořadatel vy-
stavuje finančnímu postihu.

Žádost o výjimku z nočního klidu 
musí obsahovat název akce, dobu tr-
vání (od – do) a místo určení, a po-
řadatelé ji mohou volně napsanou 
poslat na e-mail alena.zapotocna@
jihlava-city.cz. -tz-

Výjimky z nočního klidu musí 
schválit zastupitelstvo

Tradiční průvod svatého Martina 
se ani letos neobešel bez početné 
družiny a tisíce diváků. Martin na 
klisně Sýrii vyrazil od Brány Matky 
Boží v 17 hodin. Statutární město 
Jihlava letos investovalo do průvodu, 
odpolední akce, ohňostroje a závě-
rečného koncertu více než 400 tisíc 
korun.

Příchod svatého Martina tradič-
ně ohlašovali malí andělíčci, které 
následovali bubeníci, kejklíři, mu-
zikanti, dělostřelci, městská garda a 
obří loutka svatého Martina společ-
ně s davem dětí v kostýmech hus. 
Přítomni byli také radní města v 
čele s primátorkou Karolínou Kou-
bovou.

„Svatý Martin je komplexní akce a 
průvod s ohňostrojem na sebe bezpro-

středně navazují. Letos Martin prošel 
náměstím rychleji, proto se ohňostroj 
uskutečnil o několik minut dříve. Změ-
na programu je vždy vyhrazena a kdo 
navštívil předchozí ročníky, jistě mu 
neušlo, že tradicí se při průvodu staly 
také změny v časovém harmonogramu 
akce,“ sdělil vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu Tomáš Koukal.

Svatý Martin, ačkoli by měl přivést 
sněhovou nadílku, každoročně přivá-
ží spíše první nádechy vánoční nála-
dy. Svatomartinské vlajky po průvo-
du nahradí na Masarykově náměstí 
vánoční výzdoba, která bude společ-
ně s vánočním stromem rozsvícena 
2. prosince. Od 14. do 22. prosince 
jihlavské náměstí provoní dobroty z 
vánočního jarmarku. -tz-

Svatý Martin slíbil sněžení

SV. MARTIN na klisně Sýrii vyrazil od Brány Matky Boží.  Foto: Archiv MMJ
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58, 

 tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/.

30. 11. – 6. 1. 
MILÉ DROBNOSTI
Drobné výrobky amatérských i 

profesionálních řemeslníků a vý-
tvarníků.

30. 11. – 6. 1. 
PATCHWORK
Vánoční motivy v náročné textilní 

technice.

8. 12. – 3. 2. 
PHOTOGRAPHIA NATURA 

2018
XV. ročník tradiční fotografické sou-

těže, tentokrát na téma Květy, listy, plo-
dy – všímáme si detailů, vernisáž 7. 12. 
v 17 hodin.

3. 11. – 6. 1.
HVĚZDNÉ NEBE NAD NÁMI
Patnáct let pod oblohou s Jihlav-

skou astronomickou společností

OGV 
Masarykovo nám. 24, tel.  
567 309 722, www.ogv.cz

8. 11. - 6. 1. 
NEIGHBORHOOD REPORT
Výstava představuje tvorbu vybra-

ných umělců dolnorakouského sou-
časného umění. 

OGV, Komenského 10, tel. 567 301 
680, ředitel 567 301 681,e-mail: 

ogv@ogv.cz

15. 11. – 13. 1. 
BON APPÉTIT, s chutí do gale-

rie
Tematicky zaměřená přehlídka ma-

leb, kreseb, grafik a plastik ze sbírek 
galerie, vážící se k zobrazení jídla.

15. 11. - 13. 1. 
Jan Pražan / Dominik Strouhal - 

ZDROJ
Výstava dokumentuje tvorbu malíře 

Jana Pražana od roku 2015, která zr-
cadlí intenzivní proces osobní a tvůr-
čí proměny.

15. 11. – 3. 2.
IGLOO 10: Veronika Svobodová 

- Meze intervalů
Výstava experimentuje se způso-

by, jak se předměty každodenního 
života mohou rozeznít za pomo-
cí motorků, časovače a primitivní 
mechaniky.

Photocech|CZ je rodinné spojení 
aneb „když se cestovatelské nadšení 
a zkušenosti otce spojí s fotografic-
kou posedlostí syna.
Výstavní místnost za pokladnou 

v hlavním vstupním areálu.

M&K galerie 
Hany Kvapilové 24, tel. 603 248 192, 

e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

29. 11. – 30. 1. 
BOHUMIL KRÁTKÝ (1913 – 

2005)  
Malba, grafika, výběr z díla.

8. 12. – 9. 12. 
VÁNOČNÍ DÁREK
Adventní setkání, drobná grafika na-

šich kmenových autorů, IV. ročník. 

Hotel Gustav Mahler 
Křížová 4, ww.hotelgmahler.cz

9. 11. – 31. 12. 
Markéta Filípková - MOJE CESTA
Srdečně Vás zvu na svou první pro-

dejní výstavu obrazů.
10% z prodeje věnuji na charitativní 

účely.

Bez obav 
Husova 16, www.stacionar-jihlava.cz 

Výtvarná dílna a prodejní galerie  
Denního a týdenního stacionáře Jihlava

3. 9. – 31. 12. 
„PRÁCI ČEST!“
Foto výstava zachycuje uživatele při 

práci na výrobcích, které lze koupit 
v galerii Bez obav.

Divadlo Na Kopečku 
Brněnská 54

prosinec
20LET DS Studánky a arteterapie
Výstava fotek a obrázků.
DNK – foyer, Violka a kavárnička
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

15. 12. – 13. 1. 
TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉ-

MŮ aneb kdo je kdo v betlémě

VŠ polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, www.vspj.cz

10. 10. – 31. 12. 
VÝSTAVA SIGMUND FREUD - 

Odhalení 21. století
Výstava Rakouského kulturního 

fóra v Praze na Vysoké škole poly-
technické Jihlava.
Vstup volný

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851 
e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 

www.knihovna-ji.cz

3. 12. ve 13.30
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
Den pro dětskou knihu se spisova-

telkou Klárou Smolíkovou Dětské 
oddělení 3. poschodí

3. 12. ve16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 
Výroba vánočního přání Lektorka: 

Magdaléna Kupková; kurzovné 50

Městská knihovna Jihlava 
Hluboká 1, www.knihovna-ji.cz

5. 12. – 14. 1. 
SVĚTLEM STÍNEM 
Vánoční výstava žáků Základní 

umělecké školy Jihlava.

Dům Gustava Mahlera 
Znojemská 4, tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  

www.mahler.cz. 

28. 11. – 19. 1. 2019
BOHUMIL KRÁTKÝ (1913-

2005) – Motýlí čas
Výstava převážně barevných litogra-

fických cyklů českého malíře a grafi-
ka spjatého s Telčí - členem SČUG 
Hollar a držitelem četných meziná-
rodních ocenění za tvorbu v oblasti 
volné grafiky a exlibris. Vstupné 25 
Kč.

Magistrát města Jihlavy 
Masarykovo náměstí 1

29. 11. – 31. 12. 
DĚTI NA RADNICI 
Výstava prací dětí MŠ a žáku ZŠ s vá-

noční tématikou ve vestibulu radni-
ce u hlavního vchodu. Otevřeno dle 
provozní doby jihlavské radnice. Po-
řadatel: statutární město Jihlava

Krajský úřad Kraje Vysočina 
budova D, 2. patro

1. 11. – 31. 12. 
KOUZLO TANCE V KAŽDÉM 

VĚKU 
Výstava fotografií z mezigenerač-

ního tanečního projektu seniorů z 
Vysočiny a mexické taneční skupiny 
Foco al Aire v rámci festivalu Kore-
sponDance. Festival se konal v létě 
na zámku ve Žďáře nad Sázavou a s 
nadšením se zúčastnily i naše senior-
ky a stálo to opravdu za to!

ZUŠ Jihlava 
Masarykovo nám. 16

3. 12. – 31. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝTVAR-

NÉHO ODDĚLENÍ 

ZOO Jihlava 
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 

567 573 735, www.zoojihlava.cz, 
e-mail: propagace@zoojihlava.cz

prosinec
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

září – prosinec 
DO DIVOČINY - INTO THE 

WILD
Vladimír Čech & Vladimír Čech ml. 

V jihlavském podzemí, Hluboká 1 (vedle vstupu do Městské 

knihovny)  |  Rezervujte si místa na www.jihlava.cz/podzemi/ 

odkaz Peklo v podzemí  |  Občerstvení přímo před vstupem: 

bramborák, párek v rohlíku, svařák, pivo lahvové, limo, čaj.

Statutární město Jihlava 
zve na tradiční akci 

v jihlavském
podzemí

pátek 30. 11., sobota 1. 12.  
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3. 12. v 18.00
VRAŽEDNÁ POLE NA SRÍ LANCE 
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty! Spolupráce s Europe 
Direct Jihlava

6. 12. v 15.30
DÍLNIČKA: Pohrátky aneb cesta 

pavoučka Vincka 
Kapacita 15 dětí, registrace nutná; 

pobočka Horní Kosov

6. 12. v 17.30
JEN SE TAK DÍVÁM 
Tradiční vánoční recitál malířky a 

spisovatelky Bohumily Sarnové

12. 12. v 9.00
HERNIČKA: TĚŠÍME SE NA 

VÁNOCE 
Kapacita 8 dětí, registrace nutná; 

pobočka Horní Kosov

13. 12. v 17.00
PREVENCE PŘED ZDRAVOT-

NÍMI PROBLÉMY 
Přednáška s irisdiagnostičkou Jit-

kou Hanzalovou

17. 12. ve 13.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO 
Vánoční svátky přichází k nám; Dět-

ské oddělení 3. poschodí

17. 12. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her pro mladé; 

Dětské oddělení 3. poschodí

17. – 21. 12. 
UŽ SE NEMŮŽETE DOČKAT 

VÁNOC? 
Na pobočce knihovny Horní Kosov 

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22, tel.  
Prodej vstupenek 567 161 014,  

předplatné 567 161 049,  
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA

3. 12. v 19.00
Alžběta Michalová:  Jediný ži-

vot
Scénář A. Michalové vznikl na za-

dání Horáckého divadla jako pocta 
básníku Janu Zahradníčkovi a jeho 
rodině…

4. 12. v 19.00
P. Jaroš, M. T. Růžička, S. Petrů: 

Tisícročná včela
Mýtus o jednom včelíně, jedné ro-

dině, jedné vsi, jedné zemi a jednom 
malém národě. 
H2

6. 12. v 19.00
Lenka Lagronová: SVATÝ VÁC-

LAV
Současná nejznámější česká dra-

matička Lenka Lagronová spolu 
s výrazným slovenským režisérem 
Rastislavem Ballekem hledají, co 
se skrývá za tajemstvím fenoménu 
„Svatý Václav“, ke kterému český ná-
rod vzhlíží a jehož se dovolává vždy, 
když je nejhůř…
T2

7. 12. v 19.00
Fabrice Roger-Lacan: CRAVA-

TECLUB
Mistrně napsaná komedie Fabrice 

Roger-Lacana se vám představuje v 
mimořádném hereckém duelu Mar-
tina Pechláta a Miroslava Etzlera pod 
režijní taktovkou Zdeňka Duška.
Divadlo Palace

8. 12. v 19.00
Jaroslav Žák, Hana Burešová: 

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Škola základ života Jaroslava Žáka 

má nostalgickou noblesu první re-
publiky, ale zápas mezi studenty a 
učiteli je boj věčný.
P3 PREMIÉRA

10. 12. v 19.00
Jaroslav Žák, Hana Burešová: 

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
A3

12. 12. v 19.00
Jaroslav Žák, Hana Burešová: 

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
D2

14. 12. v 10.00
David Wood: O PERNÍČKOVI
Rodinný muzikál pro děti od 4 let, 

který má spád, vtipné dialogy, zá-
bavné situace, skvělá hudební čísla a 
využívá aktivní interakci s dětským 
publikem. 

15. 12. v 16.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ NA 

SCHODECH
Superhrdinové českých bájí. Foyer

Jihlavská Znojemská ulice se v roce 
1860 na patnáct let stala domovem 
jednomu z největších hudebních veli-
kánů – Gustavu Mahlerovi. 
Tomuto skladateli a dirigentovi 

složil hold monumentálními rea-
lizacemi v parku Gustava Mahlera 
významný a zejména v zahraničí 
velmi ceněný sochař Jan Koblasa. 
Miniexpozice věnovaná samotné-
mu procesu vzniku parku, Kob-
lasově tvůrčí inspiraci se nyní 
návštěvníkům otevřela v Domě 
Gustava Mahlera, místě, kde slav-
ný skladatel strávil významnou část 
svého dětství.

Drobná expozice, jejíž vizuál-
ní stránky se ujala výtvarnice Eva 
Bystrianská, nabízí velmi nápaditý 
pohled jak na modely soch ptáků a 
ryb, ale především jí vévodí model 
Mahlerovy sochy umístěné v parku 
a unikátní bronzová busta. 
Při návštěvě si lze prohlížet rozmani-

té Koblasovy skicy, návrhy i fotogra-
fie z doby, kdy se nápad na poklidné, 
zelenající se místo v samotném srdci 
Jihlavy teprve formovalo v umělcově 
představivosti. Vznik expozice inicio-
valo město Jihlava za podpory Kraje 
Vysočina. -tz-

Nová miniexpozice Jana 
Koblasy v Domě G. Mahlera

15. 12. v 19.00
Lenka Lagronová: SVATÝ VÁCLAV
B2

16. 12. v 15.00
David Wood: O PERNÍČKOVI

21. 12. v 19.00
Jaroslav Žák, Hana Burešová: 

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
C2

27. 12. v 17.00
David Wood: O PERNÍČKOVI

29. 12. v 19.00
Peter Shaffer ČERNÁ KOMEDIE
Spletitý příběh mladého zamilo-

vaného páru, který očekává návště-
vu přísného otce budoucí nevěsty, 
se odehrává za zcela originální a ne-
čekané situace, která rozjíždí řadu 
komediálních zápletek.
DERNIÉRA

31. 12. v 18.00
SILVESTR V DIVADLE
Jaroslav Žák, Hana Burešová: ŠKO-

LA ZÁKLAD ŽIVOTA

MALÁ SCÉNA

5. 12. v 19.30
P. Šimák: BarberShop
Námětem pohybově vizuální sati-

rické performance s prvky dokudra-
matu je boj umělců s byrokratickou 
mašinérií, inspirovaný skutečným 
příběhem Jatek78, domácí scény nej-
známějšího souboru nového cirku-
su Cirku La Putyka. 

10. 12. v 10.00
R. Čechura, J. Šalamoun: Maxi-

pes Fík
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu. 
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.

13. 12. v 17.00
Kateřina Dušková a Barbora Jan-

dová: CESTA K BETLÉMU
Vánoční leporelo s hudbou Rybo-

vy České mše vánoční je interaktiv-
ním představením pro děti od tří let 
a všechny, kteří mají rádi neopakova-
telné kouzlo Vánoc a tajemství právě 
narozeného Ježíška.

17. 12. v 9.00 a 10.30
Kateřina Dušková a Barbora Jan-

dová: CESTA K BETLÉMU

18. 12. v 17.00
Kateřina Dušková a Barbora Jan-

dová: CESTA K BETLÉMU 

20. 12. v 9.00 a 10.30
Kateřina Dušková a Barbora Jan-

dová: CESTA K BETLÉMU

27. 12. v 17.00
Kateřina Dušková a Barbora Jan-

dová: CESTA K BETLÉMU 

28. 12. v 19.30
Bengt Ahlfors POPEL A PÁLENKA
Důsledně nemoderní, multižánrová, ale 

především „herecká“ komedie o tom, co 
všechno nastane v jedné rodině.
Cena vstupenek 160 Kč

DIVADELNÍ KLUB HDJ

10. 12. v 19.30
JAZZOVÝ VEČER V DIVADEL-

NÍM KLUBU: SUGÁRKA ENYE-
DI (Maďarsko) 

Má za sebou stovky koncertů v ev-
ropských zemích, je pravidelným hrá-
čem v mnoha prestižních evropských 
jazzových klubech a festivalech. 
Cena vstupenek 150 Kč

Divadlo Na Kopečku

Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54, 
tel. 567 552 232,  

e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz,  
www.pnj.cz

2. 12. v 15.00
BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ ZA 

VÁNOČNÍ HVĚZDOU 
Netradiční zpracování vánoční in-

scenace Betlém aneb Putování za 
hvězdou je adaptací příběhu o hvěz-
dě zvěstující příchod Mesiáše. Zazní 
i známé koledy, ke kterým se můžete 
kdykoli přidat. 
Rezervace lístků: tel.: 567 578 024, 

mobil: 732 506 053, info@parolaart.cz

Dětské karnevalové 
divadlo Ježek

Stavbařů 41, (za bývalým hotelem 
Jihlava), tel. 723 764 198,  

www.dkdjezek.ic.cz,  
e-mail: Telc.Anna@seznam.cz.

1. 12. v 10.00
ČERTOVSKÉ HRÁTKY  
s hodnými čertíky 

8. 12. v 10.00
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY 
Písničky z pohádek a pohádka

15. 12. v 10.00
Prosincové JEŽKOHRÁTKY
Soutěže, písničky, kvíz

22. 12. v 10.00
A zase ty VÁNOCE !
Vánoční představení    

Dům kultury

Tolstého 2,www.dko.cz 
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 

tel.+420 604 293 037

1. 12. v 17.00
Marika Hanousková, Petr Čer-

mák: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Taneční pohádka v nastudování Se-

veročeského divadla opery a baletu 
Ústí nad Labem. Vstupné: 280 Kč, 
sleva pro děti a mládež do 18 let. 

2. 12. v 19.00
Liz Lochheadová: PERFECT DAYS
Pantheon Production. Romantická 

komedie nejen o ženách a nejen pro 
ženy. Vstupné: 420, 390 Kč.

4. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
Skupina Fešáci oslavila v loňském 

roce 50 let své úspěšné hudební drá-
hy. Vstupné: 329 Kč. 

6. 12. v 18.00
VĚNEČEK 
podzimních kurzů tance. Večerem 

vás provedou taneční mistři Jana Va-
lentová a David Novotný, k tanci i 
poslechu zahraje skupina X-Band Ji-
řího Matějky. 
Vstupné: 80, 120 Kč.
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8. 12. v 8.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚ-

RATELŮ
Objednávky stolů: Antonín Klein, 

tel.: 728 964 790, e-mail: vklein@
nbox.cz

10. 12. v 19.30
VOSTO5: STAND´ARTNÍ KA-

BARET – VÁNOČNÍ SPECIÁL
Stand´artní kabaret - zcela otevře-

ný divadelně-hudební improvizační 
pořad. Stand´artní kabaret - prožívá 
vždy, zcela bez příprav a z nulového 
bodu, svou premiéru i derniéru. Z 
projektu Malá scéna DKO. Vstupné: 
v předprodeji 200 Kč, na místě 220 
Kč.

12. 12. v 19.00
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Tradiční předvánoční koncert. 

Vstupné: 350, 330 Kč.

13. 12. v 19.00
TRAVESTI SKUPINA SCREA-

MERS – NAŠE VÁNOCE 
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers. Vstupné 315 Kč.

15. 12. v 15.00
Dana Bartůňková: O ŠÍPKOVÉ 

RŮŽENCE
Divadelní společnost Julie Jurištové. 

Klasická pohádka na motivy bratří 
Grimmů. Hrají Julie Jurištová, Vero-
nika Baldrianová, Libor Jeník / Jiří 
Krejčí, Aleš Kubát, Michal Dadura / 
Lukáš Borik. Vstupné: jednotné 140 
Kč.

16. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční koncert ve vánočním ladě-

ní s řadou hostů 
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky A 

17. 12. v 19.00
ANNA K. - SVĚTLO AKUSTIC-

KY - VÁNOČNÍ TURNÉ
Pořadatel: BrainZone
Vstupné: 490, 450 Kč. Vstupné: 

www.ticketlive.cz  

18. 12. v 19.00
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO 

MELODY MAKERS uvádějí 

RHAPSODIE V MODRÉM PO-
KOJI aneb George Gershwin a Ja-
roslav Ježek – dva muži mezi ne-
bem a jazzem
Ondřej Havelka a jeho ansámbl má 

pro Vás i letos připraven zbrusu nový 
pořad. Vstupné: 390, 370 Kč.

DIOD

divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, tel. 734 586 402, 

produkce@diod.cz, www.diod.cz 
Vstupenky: www.ticketon.cz.

1. 12. v 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Poslední tradiční bleší trh před Vá-

noci.
Vstup zdarma.

2. 12. v 16.00
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Tradiční mikulášská besídka tento-

krát na divoko. 
Pořadatel: Sokol Jihlava. Vstup 70 Kč.

4. 12. – 5. 12.
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Divadlo Víti Marčíka
Vstupné 35 Kč.
V 8.30, 10 a 10 hodin

7. 12. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Představení je přístupné od 15 let. 

Vstupné 100/80 Kč.

8. 12. v 18.00
TEN SVÁTEČNÍ ČAS 
Přichází kouzelný čas adventu. 
Jednotné vstupné 60 Kč 

12. 12. v 19.30
POHLAVNÍ ŽIVOTY SIAM-

SKÝCH DVOJČAT
Meetfactory 
Vyprodáno

13. 12. v 19.30
KIWI
Autorské fyzické představení KIWI 

vypráví o snění, uspokojení, vnitř-
ních voláních a obětech, které jsme 

ochotni pro jejich naplnění přinést. 
Vstupné 120/80 Kč

15. 12. v 17.30 a 19.30 
OD VÁNOC DO TŘÍ KRÁLŮ
Pořádají: FS Pramínek, Šípek a 

Vrabčátka
Jihlavské folklorní soubory Pramí-

nek, Šípek a Vrabčátka Vás zvou na 
9. díl cyklu „Rok na Horácku“, „Od 
Vánoc do Tří králů“.
 Vstupné 100 Kč. V 17.30 a 19.30 

hodin 

19. 12. v 19.30
Kino DIOD
Kraťasy
Poslední letošní projekce krátkých 

filmů nás zavede do Brna a na Slo-
vensko...
Vstup 60/40 Kč

20. 12. v 17.00
Vánoční BABINEC
Již podruhé se sejdeme v pozdním 

odpoledni, abychom v režii butiku 
ZuzEri Fashion zažili pořádný babi-
nec. 
Vstup 50 Kč

27. 12. v 19.30
VOXTET
Tradiční vánoční koncert jedné z 

nejlepších vokálních kapel součas-
nosti.

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

11. 12. v 17.30
„SVAŘENÝ“ KYTAROVÝ KON-

CERT  
Koncertní sál ZUŠ Jihlava

11. 12. – 13. 12. ve 14.00
Vánoční jarmark „PRO POTĚ-

CHU“ 
Galerie U Zlatého lva, ZUŠ Jihlava, 

Masarykovo nám. 16, 14 -17 hodin

17. 12. v 17.00 a 19.00
Vystoupení Tanečního oddělení - 

VÁNOČNÍ POVÍDKA 
V Horáckém divadle v 17. hod a 19. 

hod.

Na konci října rozezněl velký 
sál Horáckého divadla slavnost-
ní koncert, který uzavřel letošní 
oslavy stého výročí založení čes-
koslovenského státu.
Úvodem zazněla před povstalým 

zaplněným sálem československá 
hymna v úpravě od Otakara Jer-
emiáše, následovala zdravice od 
hostitele večera, končícího pri-
mátora Jihlavy Rudolfa Chloup-
ka.
V podání Moravské filharmonie 

Olomouc pod vedením dirigenta 
Marka Štilce dále zazněly přede-
hra Můj domov z opusu č. 62 An-
tonína Dvořáka a skladby Vltava 
a předehra a Libušino proroctví z 
opery Libuše Bedřicha Smetany.
 -tz-

Slavnostní koncert zakončil 
oslavy sta let republiky

V ZÁVĚREČNÉ skladbě se k orchestru připojila i sopranistka Lucie Hájková, 
kterou ve finální části skladby doplnilo i početně výrazně zastoupené Hudební 
sdružení Gymnázia Jihlava. Foto: archiv MMJ

19. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 

ZUŠ 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava

Dům dětí a mládeže

Brněnská 46, tel. 567 303 521,  
e-mail: ddmjihlava@ji.cz, 

www.ddmjihlava.cz

11. 12. 
„Otevřená francouzština“ SOIRÉR 

DE NOËL 
Svou účast potvrďte na lysova@

ddmjihlava.cz, tel. 733 675 541 
Přijďte si užít atmosféru francouz-
ských vánoc.

28. 12. – 29. 12. v 9.00
KUFROVÁNÍ 
Tradiční orientační závod o vá-

nočních prázdninách. Start po oba 
dny: 9:00 – 12:00 v DDM Jihlava, 
Brněnská 46, 586 01. Startovné 30 
Kč/mapa. V cíli drobné odměny 
a tradičně vstupenky na Jihlavská 
sportoviště. Tratě v různých dél-
kách na mapách OB – Jihlava, Bře-
zinovy sady, Stará plovárna. Další 
informace u organizátora Tomáše 
Rychetského, rychetsky@ddmjihla-
va.cz, tel.733 675 545. 

Klub Zacheus

klub pro volný čas, Komenského 20,  
tel. 736 265 817,  

e-mail frantisektichy@email.cz,   
Fb: Zacheus klub

9. 12. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN s programem 

nejen pro děti

11. 12. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ v kostele sv. 

Kříže

18. 12. v 18.00
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A ROZJÍ-

MÁNÍ nad proroctvím

24. 12. ve 22.00
ŠTĚDROVEČERNÍ VIGILIE 

v kostele sv. Kříže

Zoo Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz

1. 12. v 10.00
ADVENTNÍ DÍLNY PodpoVR-

CHem 
Předvánoční rukodělné tvoření ne-

jen pro děti ve vzdělávacím centru 
PodpoVRCH. 
Od 10 do 15 hodin. V 15 hodin slav-

nostní rozsvícení vánočního stromu 
spojené s kulturním programem.

6. 12. v 17.00
MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá 

dobrovolnice Hana Hindráková si 
Keňu zamilovala natolik, že se tam 
stále vrací. 
Začátek v 17 hodin ve vzdělávacím 

centru PodpoVRCH, vstupné 40 Kč 
(každý účastník obdrží drobný dá-
rek), parkoviště zdarma.
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27. – 28. 12. 
JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU 

DĚLALI DORT
Vánoční večerní prohlídky zoo spo-

jené se zábavným programem pro 
rodiče s dětmi se letos ponesou v po-
hádkovém stylu.
 Začátek vždy v 16, 16.30, 17, 17.30 

a v 18 hodin. 
 Nutná rezervace a platba vstupenek 

předem prostřednictvím e-shopu na 
www.zoojihlava.cz nebo na vstup-
ních pokladnách zoo. Cena 190 Kč.
Zoo Jihlava

Kluby

SOUL Music Club

Žižkova 15, tel. 604 582 662,  
e-mail: soulclub@centrum.cz,  

andree.w@centrum.cz,  
FB: Soul music club, www.soulmusicclub.cz

1. 12. ve 22.00
DELUXE NIGHTS: Street Dance 

| Předveď svůj tanec!

7. 12. ve 21.00
Yzomandias x Nik Tendo x Decky 

x Konex 
Vstup: 200,-

8. 12. ve 21.00
MAJOR MAJOR - 25 let
Vstupné 100 Kč.

14. 12. ve 21.00
SUPERCROOO Hugo Toxxx & 

James Cole jako Supercrooo po 10 
letech v Jihlavě!!
+ DJ Doemixxx & local support.  

Vstup: 200,- / předprodej na GoOut.
cz 

15. 12. v 18.00
PUNKÁČI NA SNĚHU FEST III. 
Vstup: 200,-

19. 12. 
Mejdan Klaunů

21. 12. ve 21.00
Řezník & Sodoma Gomora / Pro.

Story 
Vstup: 200,- / předprodej on-line 

na www.soulmusicclub.cz

22. 12. ve 20.00
URA DJs 

24. 12. ve 22.00
Tradiční Vánoční mejdan! 
Vstup: 120,-

25. 12. 
Vánoční koncerty XXV.
Každoroční muzikálně-setkávací ve-

čírek.

28. 12. ve 21.00
MANIAK & MC GEY – HUSKY 

TOUR 
Vstup: 200,- / předprodej on-line 

na www.soulmusicclub.cz 

31. 12. 
SOULVESTR 2018
Vstup: 100,-

Komedie / ČR / 95 min / 120,- (od 
5. 12. 110,-) 
Režie: R. Havlík/ Hrají: Anna Po-

lívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádej, 
TáňaPauhofová, Jiří Havelka, Lenka 
Vlasáková, Sara Sandeva

2. a 19. 12. v 19:30, 13. 12. v 17:00
Toman
Drama / ČR / 145 min / 120,- (od 

13. 12. 100,-) / 12+
Režie: O. Trojan / Hrají: Jiří Ma-

cháček, Kateřina Winterová, Kristý-
na Boková, Stanislav Majer, Marek 
Taclík

2. a 16. 12. ve 20:00
Vdovy
Drama, krimi / USA / 128 min / ti-

tulky / 120,- / 12+
Režie: S. McQueen/ Hrají: Viola 

Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth 
Debicki, LiamNeeson, ColinFarrell

3. a 17. 12. v 17:00, 12. 12. ve 
20:00
Zrodila se hvězda
Drama, romantický / USA / 136 

min / titulky / 100,-
Režie: B. Cooper/ Hrají: Bradley 

Cooper, Lady Gaga, Anthony Ra-
mos, D.J. ‚Shangela‘ Pierce

3. 12. v 17:30, 10. 12. v 17:00
Zlatý podraz
Drama, romantický / ČR / 106 min 

/ 120,- / 12+
Režie: R. Špaček/ Hrají: F. Březina, 

O. Malý

3. 12. v 19:30
Kluk ve světě příšer
Fantasy, anime / Japonsko / 119min 

/ titulky / FK / 80,- / 12+
Režie: M. Hosoda

3. 12. ve 20:00, 8., 13. a 20. 12. 
v 19:30
Nebezpečná laskavost
Krimi, mysteriózní / USA / 117 

min / titulky / 100,-
Režie:P.Feig/ Hrají: Anna Kend-

rick, Blake Lively, Rupert Friend

4. 12. v 17:30
Svědkové Putinovi
Dokument / Lotyšsko, Švýcarsko / 

102 min / titulky / 80,-
Režie: V. Mansky

4. 12. ve 20:00, 13. 12. v 17:30
Chvilky
Drama / ČR / 93 min / 110,- / 12+
Režie: B. Parkanová/ Hrají: Jeno-

véfa Boková, Jaroslava Pokorná, 
Viktor Tauš, Alena Mihulová, Mar-
tin Finger, Lenka Vlasáková, Marek 
Geišberg

5. 12. v 17:30, 12. 12. v 17:00
Balón
Drama / Německo / 120 min / da-

bing / 120,- / 12+
Režie: M. Herbig/ Hrají: Fried-

rich Mücke, KarolineSchuch, David 
Kross, Alicia von Rittberg

5. 12. ve 20:00
Hovory s TGM
Drama, historický / ČR / 80 min / 

100,-
Režie: J. Červenka/ Hrají: Jan Bu-

dař, Martin Huba

6. a7. 12. v 17:00, 8., 9., 16., 22. 
a 26. 12. v 14:45, 24. 12. v 10:00, 
29. 12. v 15:30, 2. 1. v 15:00

KINO DUKLA

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 
program na www.kinodukla.cz,  
www.facebook.com/KinoDukla

1. 12. v 15:00
Malá čarodějnice
Rodinný, pohádka / Německo / 

103 min / 100,-
Režie: M. Schaerer/ Hrají: Karoli-

neHerfurth, Suzanne von Borsody, 
EvelineHall

1. 12. v 15:30, 30. 12. v 15:00
Yeti: Ledové dobrodružství 
Rodinný / USA / 96 min / dabing / 

110,-; 30. 12. 90,-
Režie:G. Ficarra, J.Requa

1. 12. v 17:00, 7. a 10. 12. ve 
20:00, 14. 12. v 19:30
Dívka v pavoučí síti
Krimi, thriller / USA / titulky / 

130,- (od 7. 12. 110,-) / 15+
Režie: F. Alvarez/ Hrají: Claire Foy, 

SverrirGudnason, LakeithStanfield, 
Sylvia Hoeks

1. 12. v 17:30, 9. a 23. 12. v 17:00, 
12. 12. v 15:00, 16. 12. v 19:45, 
20.,26. a 29. 12. ve 20:00
Ten, kdo tě miloval
Komedie, rodinný / ČR / 90 min / 

130,- (od 9. 12. 120,-)
Režie: J. Pachl / Hrají: Soňa Noriso-

vá, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, 
Eva Holubová, Lukáš Vaculík

1.,5., 9., 27. 12. a 2. 1. v 19:30, 
4. 12. v 19:45, 11., 14. a 18. 12. 
v 17:00, 21. 12. v 17:15
Bohemian Rhapsody
Životopisný, hudební / USA / 134 

min / titulky / 130,- / 12+
Režie: B. Singer, D.Fletcher/ Hrají: 

Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph 
Mazzello, GwilymLee, Ben Hardy

1. 12. ve 20:00, 11. 12. v 19:45, 15. 
12. v 19:30, 4.,22. a 26. 12. v 17:00, 
8. a 30. 12. v 17:15, 24. 12. v 10:30
Fantastická zvířata: Grindelwal-

dovy zločiny
Fantasy, rodinný / USA, V. Británie / 

134 min / dabing, titulky, 2D  / 120,-
Režie: D. Yates/ Hrají: EddieRed-

mayne, Katherine Waterston, John-
nyDepp, JudeLaw

2. 12. v 15:00
Pat a Mat: Zimní radovánky
Animovaný / rodinný / ČR / 80 

min / 120,-
Režie: M. Beneš

2. 12. v 15:30
Čarodějovy hodiny
Fantasy, rodinný / USA / dabing 

/110,-
Režie:E. Roth / Hrají: Jack Black, 

CateBlanchett, OwenVaccaro, Kyle-
MacLachlan

2. 12. v 17:00, 9. a 26. 12. v 17:30, 
21. 12. v 16:45
Louskáček a čtyři říše
Rodinný, fantasy / USA / dabing / 

130,-, děti 110,- (od 9. 12. 100,-)
Režie: L. Hallström/ Hrají: KeiraK-

nightley, Mackenzie Foy, Eugenio-
Derbez, Matthew Macfadyen

2. a 29. 12. v 17:30, 5. 12. v 17:00, 
19. 12. ve 20:00
Po čem muži touží

Šmoulí Vánoce
Wikiho zábavná show

Vyhlašování soutěže Jihlavských li�ů o nejhezčí vánoční �romeček 

19. prosince 2018
od 16:00 hodin na Masarykově námě�í
Po vyhlášení výsledků bude následovat pro�ram 
Šmoulí Vánoce – Wikiho zábavná show

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.

Zábavný divadelní program pro děti 
s kamarádem Wikim a partou 
oblíbených Šmoulů. Společně s 
dětmi se pokusíme splnit 
Šmoulům jejich velký VÁNOČNÍ 

sen, avšak nebude to vůbec 
snadné, zvláště když se do 

toho zaplete zlý čaroděj 
Gargamel. Interaktivní 

show je plná divadelních 
scének s příběhem, 
soutěží o ceny, tance a 
parádní zábavy pro děti s 

jejich modrými “hrdiny”. Těšit se 
můžete na krásné kulisy 
a propracované kostýmy. 
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Čertí brko
Pohádka, komedie / ČR, SR / 99 

min / 130,- (16. 12. 130,- a děti 
110,-; 24. 12. 120,-; od 2. 1. 100,-)
Režie: M. Najbrt/ Hrají: Judit Bár-

dos, Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan 
Budař, Marek Daniel, Jana Plodková

6., 14. a 22. 12. v 17:30, 26. 12. 
v 19:30
JohnnyEnglish znovu zasahuje
Komedie / USA, Francie / 88 min 

/ dabing / 120,-
Režie: D. Kerr/ Hrají: R. Atkinson, 

O. Kurylenko

6. a 7. 12. v 19:30, 8., 21., 22. a 30. 
12. ve 20:00, 12. a 15. 12. v 17:30, 
27. 12. v 17:00
Doktor Martin: Záhada v Besky-

dech
Komedie / ČR / 90 min / PREMIÉ-

RA / 120,-
Režie:P. Zahrádka/ Hrají: Miroslav 

Donutil, Robert Mikluš, Jitka Čvan-
čarová, Tomáš Jeřábek, Jiří Bartoška

6. 12. ve 20:00, 7. a 16. 12. 
v 17:30, 8. a 30. 12. v 16:45
Smrtelné stroje
Dobrodružný, fantasy / USA / 128 

min / 120,- / 12+
Režie:Ch. Rivers/ Hrají: HeraHil-

mar, Hugo Weaving, Robert Sheehan

8. a 9. 12. v 15:15, 12. a 30. 12. 
v 15:30
Mimi & Líza: Záhada vánočního 

světla
Režie: Ivana Šebestová, Katarína 

Kerekesová

9. 12. ve 20:00, 17. 12. v 17:30
Já, Maria Callas
Dokumentární / Francie / 113 min 

/ 100,-
Režie: T. Volf

10. 12. v 17:30
Nina
Drama / Slovensko / 82 min / da-

bing / 100,-
Režie: J. Lehotský/ Hrají:Bibiana No-

váková, Robert Roth, Petra Fornayová

10. 12. v 19:30
Sedmá pečeť
Drama / Švédsko / 96 min / titulky 

/ FK / 90,-
Režie: I. Bergman / Hrají:Max von 

Sydow, GunnarBjörnstrand, Nils 
Poppe, BibiAndersson

11. 12. v 17:15, 18. 12. ve 20:00
Oni a Silvio
Drama / Itálie / 150 min / titulky / 

80,- / 15+
Režie: P. Sorrentino/ Hrají:Toni 

Servillo

11. a 17. 12. ve 20:00
Climax
Drama, horor / Francie / 95 min / 

titulky / 80,- / 18+
Režie: G. Noé/ Hrají:Sofia Bou-

tella, Romain Guillermic, Souheila-
Yacoub

13.,14. a 15. 12. ve 20:00, 18. 12. 
v 19:45, 16. 12. v 17:00, 19. 12. 
v 17:15, 23. a 28. 12. v 19:30
Aquaman
Fantasy, dobrodružný / USA / 143 

min / PREMIÉRA / titulky, dabing 
/ 130,-

Režie:J. Wan/ Hrají: JasonMomoa, 
Amber Heard, Patrick Wilson, Nico-
le Kidman

15. 12. v 15:00, 28. 12. v 15:30
Princezna a dráček
Rodinný / Rusko / 75 min / dabing 

/ 100,-
Režie: M.Nefedova

15. 12. v 15:30, 28. 12. v 15:00, 
23. 12. ve 14:45
Grinch
Rodinný, animovaný / USA / 86 

min / dabing / 120,-, děti 100,-
Režie: Y. Cheney, S.Mosier

15. 12. v 17:00, 16. a 26. 12. 
v 15:15, 2. 1. v 15:30
Vánoce a spol.
Komedie, pohádka / Francie / 99 

min / dabing / 120,-
Režie:A. Chabat/ Hrají: Alain Cha-

bat, AudreyTautou, GolshiftehFara-
hani, PioMarmaï

17. 12. v 19:30
Cesta na měsíc
Sci-fi / Francie / 13min / němý / 

FK / 90,- 
Režie: Georges Méliès

18. 12. v 16:45
Bolšoj balet: Louskáček 
Bolšoj balet – záznam / 135min (1 

přestávka) / 250,- (děti, studenti, se-
nioři 200,-)

20. 12. v 17:00, 21. a 22. 12. 
v 19:30, 27. a 28. 12. v 17:30, 23. 
12. ve 20:00
Bumblebee
Dobrodružný / USA / 110 min 

/ PREMIÉRA / titulky, dabing / 
130,-
Režie:T. Knight/ Hrají: HaileeS-

teinfeld, John Cena, John Oritz

20.,23. 12. a 2. 1. v 17:30, 29. 12. 
v 17:00
Spider-Man: Paralelní světy
Animovaný / USA / dabing / 130,-; 

děti 110,-
Režie: Bob Persichetti, Peter Ram-

sey, RodneyRothman

22. a 23. 12. v 15:15, 27. a 29. 12. 
v 15:00
Asterix a tajemství kouzelného 

lektvaru 
Animovaný / Francie / 105 min / 

dabing / 120,-
Režie: Alexandre Astier, Louis Cli-

chy

24. 12. ve 13:00
Anděl páně 2
Pohádka / ČR / 90min / ZDAR-

MA
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Tro-

jan, Jiří Dvořák, VicaKerekes, Anna 
Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek 
Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška

27. 12. ve 14:30, 28. 12. a 2. 1. 
v 17:00
Mary Poppins se vrací
Rodinný, muzikál / USA / dabing / 

130,-; děti 110,-
Režie:R. Marshall/ Hrají: Emily 

Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben 
Whishaw, ColinFirth, MerylStreep

27. 12. ve 20:00, 30. 12. v 19:30
Utop se, nebo plav

Komedie / Francie / 122 min / 
PREMIÉRA / titulky / 110,-
Když depresivní Bertrand, trpící 

krizí středního věku, odpoví na in-
zerát, který hledá nového člena do 
družstva mužského synchronizova-
ného plavání (ano, máme na mysli 
mužské akvabely), netuší, do jakpes-
tré společnosti sympatických ztros-
kotanců se dostává.
Režie:G. Lellouche/ Hrají:Guillau-

meCanet, LeïlaBekhti, MathieuA-
malric

28. 12. a 2. 1. ve 20:00, 29. 12. 
v 19:30
Znovu ve hře
Romantický, komedie / USA / 98 

min / titulky / 110,-
Nikdy není pozdě začít znovu! 

Vtipný a zároveň romantický film o 
cestě jedné obyčejné dívky za štěs-
tím. Maya pracuje v místním super-
marketu a marně čeká na povýšení, 
protože jí chybí tolik potřebný vyso-
koškolský diplom. Vše se rozhodnou 
vyřešit její přátelé a díky nové identi-
tě, kterou pro ni vytvoří, Maya získá 
pozici, o které vždycky snila. Tím ale 
její nesnáze nekončí.
Režie: P. Segal/ Hrají:Jennifer Lopez, 

MiloVentimiglia, Vanessa Hudgens

Aktuální program sledujte na webu 
kina změna v programu vyhrazena / 

www.kinodukla.cz /  
www.facebook.com/KinoDukla

Vánoce na radnici 
Vánoce na Masarykově náměstí

program na str. 22

Koncerty

1. 12. v 18.00
ZPĚVY ADVENTNÍ – SETKÁNÍ 

SBORŮ
Hosty Melodie budou  pěvecké sbo-

ry Santini z Telče, Lumen z Pacova a  
Piccolo Coro z Prahy. Ve společné 
skladbě Petra Koronthályho Hymni 
Adventuales bude sbory doprovázet 
pražský smyčcový orchestr Piccola 
Orchestra.
Vstupné 100 Kč / 50 Kč studenti, 

senioři, ZTP
Předprodej: TRIFOIL, Husova 10, 

Jihlava. 
Kostel sv. Ignáce

10. 12. v 7.00
Dětský pěvecký sbor Zvoneček 

Jihlava – VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční vystoupení dvou příprav-

ných oddělení a koncertního sboru.
Anna Baueršímová a Eva Klemento-

vá, klavírní doprovod
Jana Jiráková, sbormistr
Hotel Gustav Mahler Jihlava, Křížo-

vá 4, 17 hodin

10. 12. v 19.30
JAZZOVÝ VEČER V DIVADEL-

NÍM KLUBU: SUGÁRKA ENYE-
DI (Maďarsko) 
Má za sebou stovky koncertů v ev-

ropských zemích, je pravidelným 
hráčem v mnoha prestižních evrop-
ských jazzových klubech a festiva-
lech. 
Cena vstupenek 150 Kč

Divadelní klub HDJ, Komenského 
22, 19.30 hodin

12. 12. v 19.00
GOSPELOVÉ VÁNOCE 
Justin Blair &The Soulful Gospel 

Singers (USA), to je 6 gospelových 
zpěváků a zpěvaček pod vedením 
Justina Blaira. Tento soubor je mno-
ha gospelovými velikány považován 
za nejlepší uskupení „Gospel sin-
gers“ této generace. Vstupné 330 Kč 
/ 390 Kč (na místě). Partneři akce: 
Jihlavské listy, Statutární město Jih-
lava. Předprodej: Inzerce Jihlavských 
listů/Fritzova 34, Vinotéka SONG/
Palackého 30, Knihkupectví JITKA/
Komenského 16, Vodní ráj/Roma-
na Havelky 5a. Pořadatel: Parolaart, 
s.r.o. 
Kostel sv. Ignáce, Jihlava 19 hodin

17. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Na pořadu budou vánoční skladby a 

koledy českých i zahraničních auto-
rů, v druhé půli se uskuteční společ-
né zpívání vánočních koled s diváky.
Vstupné: 80 Kč. Pořadatel: Smíšený 

pěvecký sbor Foerster Sokol Jihlava 
V sále hotelu Gustav Mahler, Křížo-

vá 4, 19 hodin

24. 12. ve 24.00
PŮLNOČNÍ KONCERT – J. J. 

Ryba: Česká mše vánoční
Jednotné vstupné 100, Kč, děti a se-

nioři ( 70let ) zdarma
Předprodej: TRIFOIL, Husova 10, 

Jihlava. Pořadatel: JSPS Melodie
Kostel sv. Ignáce

26. 12. v 17.00
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava – VÁNOČNÍ KONCERT
Jan Evangelista Kypta – Pastorální 

mše do A
koledy a vánoční skladby 
Malý komorní orchestr Jihlava
Pavel Jirák, dirigent 
Chrám sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě, 

17 hodin

28. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT MELODIE
Ve  velkém  vánočním  progra-

mu, který uzavře sérii koncertů 
k 20. výročí založení sboru, spolu 
s Melodií vystoupí dětský pěvecký 
sbor Gaudium (ZUŠ Jihlava), mlá-
dežnický pěvecký sbor Grappolo 
(ZUŠ Telč) a Symfonický orchestr 
ZUŠ Jihlava. Pořadatel: JSPS Me-
lodie
Vstupné: 120 Kč / 60 Kč studenti, 

senioři, ZTP
100 Kč / 50 Kč studenti, senioři, 

ZTP  - předprodej   
Předprodej: TRIFOIL, Husova 10, 

Jihlava
Kostel Povýšení svatého Kříže

Přednášky, besedy, semináře 

4. 12. v 17.00
PÁTRÁNÍ PO OSUDECH PŘED-

KŮ ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáší Radim Kapavík, předseda 

spolku Signum belli 1914.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55
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5. 12. v 17.00
Přednáška na téma VYSOČINA 

MICHAELA FLORIANA 
40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24, 

17 hodin

7. 12. v 16.00
CO DĚLÁ JIHLAVU JIHLAVOU? 

– Černá hodinka páteční adventní
Přátelské setkání s městskými 

mýty, historií, skutečností i fantazií - 
na jihlavskou dlažbu trochu jinak s 
Mgr. Silvií Čermákovou, sraz v 16 
hodin u Muzea Vysočiny

11. 12. v 18.00
SCIENCE CAFÉ
Prusko-rakouské války pohledem 

archeologie
Přednáší Mgr. Petr Hejhal, Ph.D., 

z Katedry archeologie Univerzity 
Hradec Králové. Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 55

12. 12. v 17.00
Přednáška na téma ŽÍT A UŽÍT 

SI KULTURY V PRAZE
40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24, 

17 hodin

12. 12. v 18.00
Cestovatelské promítání – JA-

MAJKA
Vstup zdarma, www.vspj.cz 
V posluchárně P3 Vysoké školy po-

lytechnické Jihlava, Tolstého 16 

13. 12. v 17.00
NOVÉ ZÁLUDNÉ OTÁZKY 

Z ASTRONOMIE
Přednáší prof. RNDr. Zdeněk Mi-

kulášek, CSc., z Masarykovy univer-
zity v Brně.
Muzeum Vysočiny

15. 12. ve 14.00
DÍLNA VÝROBY JEDNODU-

CHÝCH RUCHOSTROJŮ pro děti 
od 6 let
K výstavě Veroniky Svobodové 

Meze intervalů. 30 Kč
OGV, Komenského 10

19. 12. v 17.00
Přednáška na téma REYNKŮV 

PETRKOV
40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24, 

17 hodin

20. 12. v 10.00
KREATIVNÍ DÍLNA PRO SENI-

ORY
30 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24, 

10 hodin

22. 12. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
30 Kč / dítě. OGV, Masarykovo 

nám. 24, 15 hodin

29. 12. v 15.00

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
30 Kč / dítě. OGV, Masarykovo 

nám. 24, 15 hodin

Ostatní akce

30. 11. – 2. 12. 
PEKLO V JIHLAVSKÉM POD-

ZEMÍ
Rezervovat je možné 40 vstupe-

nek na určitou prohlídku, zby-
lých 5 vstupenek bude volně v 

Součástí akce je i občerstvení.
Pořadatel: Dětský domov se ško-

lou, středisko výchovné péče a zá-
kladní škola, Jihlava. Akce včetně 
občerstvení je zcela zdarma!
Dětský domov, Dělnická 1, Jihlava, 

10 hodin.

25. 12. v 16.00 a 18.00
ŽIVÉ JESLIČKY
Přijďte si zazpívat koledy a připo-

menout staré vánoční zvyky.
Pořadatel: statutární město Jihlava 
Parkán u Brány Matky Boží, 16 a 18 

hodin

Sport

2. 12. v 15.30
BC VYSOČINA – BCM ORLI 

Prostějov
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19.
Sportovní hala na ulici E. Rošického 

6 v Jihlavě 

8. 12. v 11.00
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR 

v klasickém benčpresu mužů a žen
Pořadatel: Powerlifting Jihlava, z.s.     
Soutěž se koná ve sportovní hale E. 

Rošického 6

8. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ Mo-

tor České Budějovice
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul. 

12. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK Trha-

či Kadaň
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

16. 12. ve 13.00
ZVYŠOVÁNÍ FYZICKÉ ZDAT-

NOSTI a získání základních prvků 
sebeobrany
Určeno široké veřejnosti a speciálně 

také seniorům.
Pořádá: Spolek Nebojte se policie, 

Bílý kruh bezpečí a Česká asociace 
Krav maga-KAPAP, z.s. Vstup zdarma.
Praktický nácvik se uskuteční v tělo-

cvičně KAPAP Centra Jihlava, Strojí-
renská 7, 13 – 16 hodin.

prodeji v pokladně, která bude 
otevřena v pátek od 14 do 18, v 
sobotu od 9 do 17 a v neděli od 9 
do 16 hodin.
Maximální počet na prohlídku je 45 

osob (40 v rezervačním systému a 5 
na místě). 
Rezervační systém na webu: www.

jihlava.cz/podzemi
Platba vstupenek na pokladně u 

vstupu do jihlavského podzemí, ul. 
Hluboká.
Prohlídky:
pátek 30.11.:
� 16, 16.30, 17, 17.30, 18
sobota 1.12.:
� 10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30, 17
neděle 2.12.:
� 10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč. 

Jihlavské podzemí, Hluboká 1

3. 12. v 16.00
MIKULÁŠ A JEHO DRUŽINA aneb 

nadílka od Mikuláše, čertů a anděla 
včetně dětského divadelního předsta-
vení divadélka Malvína - Jak se budí 
skřítkové. Vstup zdarma. Pořadatel: 
Family a Senior Point Jihlava
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 

Masarykovo nám. 24

6. 12. v 9.30
BAREVNÉ VÁNOCE 
Tradiční předvánoční akce pro ve-

řejnost, kde se budou prezentovat 
příspěvkové organizace Kraje Vyso-
čina – vánoční dárky, zvyky, stolování 
a ukázky vánočního cukroví. Pořádá 
Kraj Vysočina 
Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, 

Jihlava, 9.30 – 15.30 hodin

8. 12. v 17.30
PRŮVOD KRAMPUS ČERTŮ 

JIHLAVA
Program: 
� 17.30 – 18 fire show & light show
� 18 – 18.45 Krampus show s prů-

vodem dvou skupin čertů, skoro čty-
ři desítky Krampus masek. Pokud to 
čas a čerti dovolí, po průvodu mož-
nost focení.
Vstupné děti do 15 let 149 Kč, do-

spělí 199 Kč, rodinné vstupné (2 do-
spělí + 2-3 děti 599 Kč). Vstupenky 
na www.ticketportal.cz
Amfiteátr Heulos.

9. 12. v 17.30
„ZAPALME SVÍČKU“ 
Stejně jako v předchozích letech 

pořádá spolek Dlouhá cesta akci 
„ Zapalme svíčku“. Druhá neděle 
v prosinci je světovým dnem pa-
mátky zesnulých dětí, vždy v 19 
hodin se po celém světě zapalu-
jí svíčky, které tvoří virtuální vlnu 
světla po celé zeměkouli. www.
dlouhacesta.cz 
Kostel svatého Jakuba, Jihlava, 

17.30 hodin

21. 12. v 10.00
VÁNOČNÍ KULTURNÍ PÁSMO 

DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA, 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Písničky, tanec, divadélka a to vše s vá-

noční tématikou v rozsahu cca 1 hodi-
ny. Zároveň je možnost prohlídky dět-
ského domova v Jihlavě i s průvodcem. 
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16. 12. v 15.30
BC VYSOČINA – Sokol Šlapani-

ce
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19.
Sportovní hala na ulici E. Rošického 

6 v Jihlavě

17. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – AZ RE-

SIDOMO Havířov
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

22. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK Ho-

rácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

26. 12. v 9.00
VÁNOČNÍ TURNAJ - Memoriál 

Standy Matouška – turnaj v malé 
kopané
Pořadatel: Malá kopaná Jihlava za-

psaný spolek. Sportovní hala SK Jih-
lava, Okružní 2, 9 hodin

29. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC Frý-

dek-Místek
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

31. 12. v 11.00
SILVESTROVSKÝ BĚH
Pořadatel: Běžec Vysočiny z.s., 

www.bezecvysociny.cz
Hromadný start v 11 hodin u Ho-

ráckého zimního stadionu v Jihlavě, 
okruh 1450 m povede prostory sta-
dionu, Smetanovými sady a přilehlý-
mi ulicemi.  

Změna programu vyhrazena!
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