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VODOJEM ve Zborné a další vodohospodářský majetek převzali pracovníci obchodní společnosti založené městem, Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s., letos na
Nový rok.
Foto: archiv MMJ

Město v rámci předběžného opatření
převzalo vodohospodářký majetek

Krajský úřad Kraje Vysočina
a Ministerstvo zemědělství na
návrh města zrušily povolení
k provozování části jihlavských
vodovodů a kanalizací dosavadnímu provozovateli – společnosti Vodárenská akciová
společnost, a. s. (VAS). Majetek v hodnotě přes 350 milionů
korun bude spravovat městská
společnost Jihlavské vodovody
a kanalizace (JVAK).

„Po šesti letech právních sporů a boje
za jihlavskou vodu dosáhlo město Jihlava prvního hmatatelného úspěchu,
který se bezprostředně dotkne jeho
občanů,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast správy majetku města
Jaromír Kalina.
Zástupci společnosti VAS předali zástupcům společnosti JVAK,
založené městem, klíče od přísluš-
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ných vodohospodářských zařízení
v ranních hodinách 1. ledna tohoto
roku.
Současně zástupci VAS ujistili
zástupce města v čele s primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou, že
budou informovat všechny občany
a organizace, napojené na příslušné vodovody a kanalizace, ohledně
ukončení jejich provozování, tedy i
o konci smlouvy mezi ní a občany či
organizacemi – odběrateli pitné vody
a uživateli kanalizací, a že již nebude
vybírat vodné a stočné. VAS také slíbila, že pokud přesto dojde k zaplacení
na jejich účet, občanům i organizacím
tyto částky vrátí.
„V polovině ledna se ale vše obrátilo,
VAS poslala dopis, ve kterém dementuje
svoje původní sliby a spolupráci si představuje po svém,“ uvedl Jaromír Kalina
s tím, že na tento jejich subjektivní
právní názor bude město reagovat, a

Město trápí
zimní výtluky

společnosti JVAK právo na vybírání
vodného i stočného dál zůstává.
Jihlavané na dotčených místech
budou v nejbližší době osloveni pracovníky společnosti JVAK, kteří jim
předloží materiály k uzavření nové
smlouvy.

VAS VRÁTILA 50 MILIONŮ,
O DALŠÍ PENÍZE SE MĚSTO
BUDE DÁLE SOUDIT
VAS kromě vrácení majetku přislíbila městu, že mu vrátí více než 41 milionů korun na dlužném nájemném
a více než 8 milionů korun na úroku
z prodlení. Společnost se rozhodla
městu částku vyplatit po rozhodnutí
Nejvyššího soudu v Praze.
VAS však nevyplatí městu plnou
výši nájemného, jak bylo zažalováno,
ale tu výši, kterou si společnost sama
vypočítala. Město Jihlava se, podle
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vyjádření náměstka Jaromíra Kaliny,
ohledně zbytku dlužného nájemného
bude dál soudit.
Výše nájemného, kterou město
zažalovalo vůči Svazu vodovodů a
kanalizací Jihlavsko, činila ke konci
roku 2018 jen na jistině částku dosahující 270 milionů korun, přitom
úrok z prodlení pak přesáhl částku 50
milionů Kč.
„Domáhat se svých práv je běh na dlouhou vzdálenost, a tento případ je toho
typickou ukázkou. Pokud si však někdo
myslí, že Jihlavě dojde dech před cílem,
špatně ji odhadl,“ řekl právník Jihlavy
Mgr. Miroslav Šianský.
„O tom, jak částku dlužného nájemného, zaplacenou VAS, použije Jihlava ve
prospěch vodovodů a kanalizací zásobujících obyvatele města, rozhodnou orgány
města v nejbližší době,“ sdělila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

-tz-

Hasiči podpoří
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V zimě nejlépe funguje údržba
chodníků při spolupráci s obyvateli

Letošní sněhové závěje ocení zejména děti a lyžaři. Je přínosem
i pro životní prostředí, jelikož
zmírňuje současné sucho. Kdo se
však při husté bílé pokrývce témeř
nezastaví, jsou pracovníci správy
údržby komunikací.
V Jihlavě je zajišťuje městská společnost Služby města Jihlavy (SMJ).
O údržbě silnic a chodníků při letošní kalamitě hovořili jihlavští radní s
jednatelem SMJ Josefem Ederem.
„Pracovníci SMJ nejsou schopni postarat se při kalamitě o všechny chodníky, a to zvlášť o víkendu, kdy není
k dispozici dostatek lidí a přesčasy se
mohou nařizovat jen do určité míry.
Pro chod města jsou prioritní silniční
komunikace 1. – 3. pořadí a chodníky
bohužel následují až po silnicích,“ uvedl při zahájení setkání Josef Eder.

SŮL A PÍSEK VERSUS DRŤ
Chodníky se udržují dle platného plánu zimní údržby. Jako první
se pracovníci zaměřují na zastávky MHD, přechody pro chodce, schody a příkré komunikace.

Chodníky však není povoleno solit a pro posyp není vhodný ani
písek, jelikož je při jarním blokovém čištění kvůli němu značně
zvýšená prašnost.
„Způsob údržby v zimě upravuje
prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.,
k zákonu o pozemních komunikacích,
která zakazuje používat sůl, a to kvůli
ochraně životního prostředí a inženýrských sítí, které ve většině případů vedou pod chodníky. Sůl tyto sítě poškozuje, a také negativně působí na zeleň,
do které je většina chodníků spádována,“ přiblížil jednatel SMJ.
V případě náledí se proto používá
drť. „Drť ale na náledí nefunguje zcela efektivně, je složená z větších kusů,
které se nedostanou do spárů. Navíc je
těžká a při tání se dostane pod led, který, když znovu zamrzne, opět klouže,“
přiblížil Josef Eder.
Plány zimní údržby každoročně
tvoří městský odbor dopravy. Ten
má v gesci náměstek primátorky Petr
Laštovička, který hodlá údržbu komunikací pro příští zimu zkvalitnit.
„V první řadě bychom si měli uvědomit, že když sněží, tak se musí se ztíže-

Zmodernizovaná zastávka

Nově upravená zastávka MHD v ulici Žižkova u ZŠ T. G. Masaryka usnadní
pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Foto: archiv MMJ
Jihlava v minulém roce zmoderni- veň usnadnit pohyb osobám s omezezovala zastávku městské hromadné nou schopností pohybu a orientace.
dopravy a linkových autobusů v ulici
„V rámci stavebních prací došlo k
Žižkova u Základní školy T. G. Ma- úpravě nástupiště, spočívající v přesaryka. Cílem stavebních úprav bylo dláždění a doplnění dopravně bezpečpředevším zkvalitnit a zatraktivnit nostních prvků, a dále k úpravě betocestování v městské hromadné dopra- nové desky v místě zastavení vozidel
vě a veřejné linkové dopravě a záro- veřejné dopravy a obnově asfaltové plochy zastávkového zálivu,“ uvedl Michal Bauer z odboru rozvoje města
jihlavského magistrátu.
Zhotovitelem stavby byla společnost SDZprofin, s.r.o. Stavební práce
Výstava
na projektu za 760 tisíc korun probíhaly od června do konce roku 2018.
Tomáš Pilař – krajina
Úprava nástupiště byla více než 85
6. února až 30. března
tisíci korun podpořena z grantového
Dům Gustava Mahlera
programu Kraje Vysočina Fond Vysočiny v rámci projektu „Bezpečná
Vernisáž 5. února v 17 hodin
silnice 2018 – Zastávka ul. Žižkova,
Jihlava“.
-tzJednání městského
zastupitelstva
v úterý 19. února od 13 hodin
v jednací síni magistrátu.
Přenos je promítán on-line na
webu města.

nými podmínkami počítat. Tentokrát na
prudké výkyvy počasí doplatili zejména
chodci. Nový plán zimní údržby se samozřejmě zaměří na efektivitu opatření tras pro pěší při kalamitním stavu, a
poté předložíme radě města a zastupitelstvu i různé varianty na zvýšení finanční podpory pro zimní údržbu. Je ale na
nich, aby rozhodli, jestli má cenu dávat
peníze na pouhé zmírnění krátkodobého nekomfortu, který se navíc neopakuje
každou zimu, nebo do něčeho jiného,“
vyjádřil se Petr Laštovička.

PŘÍŠTÍ ROK SE BUDE ÚDRŽBA
ŘEŠIT JINAK
„Při tvorbě plánu jsem se zavázal s
odborem dopravy úzce spolupracovat.
Například vytvoříme pohotovostní
četu pracovníků, kteří budou vytipované chodníky udržovat bezprostředně
po skončení spadu sněhu, bez ohledu
na denní dobu,“ reagoval Josef Eder.
Shrabat sníh ihned po dopadu je
ideálním řešením. Nedochází totiž k
jeho ušlapání a vzniku další ledovky.
„O úplně všechny chodníky v Jihlavě
se však SMJ nemůže postarat ihned.

Ke schůdným a bezpečným chodníkům, a to nejen pro sebe, ale i pro své
sousedy, mohou Jihlavané přispět sami.
Stačí chodník před svým domem udržovat a při kalamitě shrabat sníh,“ vyjádřila primátorka Jihlavy Karolína
Koubová.

NEJÚČINNĚJŠÍ JE ÚDRŽBA
PŘI SPOLUPRÁCI S OBYVATELI
Jednatel SMJ dále upozornil, že
kontejnery s pískem, které jsou po
městě rozmístěny, jsou k dispozici i
obyvatelům.
„Písek primárně používají pracovníci
SMJ, kteří si z nich berou do kýblů materiál a dále jím chodníky posypávají.
Kontejnery nejsou zamčené, a pokud je
budou chtít stejným způsobem využít i
občané, jsou jim k dispozici,“ doplnil
Josef Eder.
Na špatný stav komunikace mohou
obyvatelé upozornit pracovníky SMJ
prostřednictvím nonstop dispečinku
zimní údržby, a to na telefonním čísle
567 303 637 nebo e-mailu dispecink@
smj.cz.
-tz-

Začíná období vhodné
pro kácení stromů
Zima je obdobím vegetačního klidu, a zároveň časem pro provedení potřebného kácení a pěstebních
probírek stromů a keřů. Kácení letos ovlivnilo loňské sucho a na něj
navazující kůrovcová kalamita. Dotkne se mnoha míst nejen v centru
Jihlavy, a potrvá až do konce března.
V místech, kde bude dostatečný prostor, budou následně na jaře nebo na
podzim vysazeny stromy nové.
„Stromy se ke kácení vybírají na základě šetření městského úřadu, výstupů
z inventarizace zeleně a z podnětů veřejnosti. Kácí se však také stromy, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí,“ sdělila Martina Brandová z
odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.
Město Jihlava, stejně jako každý
jiný vlastník stromu, však musí mít
podle zákona od orgánu ochrany
přírody vyřízené povolení ke kácení dřevin. To se týká stromů, které

mají ve výšce 130 centimetrů obvod
kmene širší než 80 centimetrů. Samotnou práci s motorovou pilou pro
město pak zajistí specializovaní pracovníci Správy městských lesů.
Největší kácení město chystá v lesoparku Heulos, který je silně zasažen kůrovcem; zmizí zde 170 stromů.
Další kácení proběhne v následujících lokalitách v Jihlavě:
� Příměstské obce – Pávov, Popice,
Zborná,
� Seifertova, Zahradní, Fibichova,
Žižkova, Hamerníkova, L. Janáčka,
� Královský vršek, Kollárova, Sokolovská, Pávovská, J. z Poděbrad, Na
Růžku,
� Březinova, Demlova, Srázná, Polní,
� pěstební probírky – Sokolovská,
R. Havelky.
-tz-

DO KONCE března se bude v Jihlavě masívně kácet.

Foto: archiv MMJ
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Město vyčlenilo na údržbu Jihlava využije první pozemek
a opravy silnic přes 25 milionů
v areálu bývalé Modety
Čím mrazivější zima, tím větší výtluky na silnici. Poruchy ve vozovce
se vytvářejí kvůli takzvanému cyklování, kdy dojde k zatečení vody do
trhlin v asfaltu, která zmrzne, a poté
rozmrzá, což trhá vozovku. Dílo zkázy poté dokončí projíždějící vozidla.
Stejně, jako loni, se i letošní jaro zaměří údržba silnic na opravy výtluků.
„Odbor dopravy má v rozpočtu na letošní rok přidělenou částku na údržbu
a opravy silnic ve výši 25 milionů korun. V částce jsou ale zahrnuty i náklady na zimní údržbu silnic, která spolkne podstatnou část z této sumy, a jedna
až dvě velkoplošné rekonstrukce vozovek,“ upřesnil Karel Trojan z městského odboru dopravy.

Opravy vozovek pro město zajišťují pracovníci Služeb města Jihlavy.
Loni se osvědčila nová technologie
pomocí infračervených nahřívačů,
s následným doplněním asfaltu, která se použila například v ulicích Kainarova nebo Resslova. „Výhodou je
hlavně vyšší životnost vysprávky, proto
hodláme tuto metodu letos znovu využít,“ doplnil Karel Trojan.
Mimořádně velké výtluky se ale
musí opravit ihned, nehledě na
zimu. „K těmto úpravám se používá
takzvaná studená asfaltová směs, ta
má ale nízkou životnost. Nyní prověřujeme možnost, zda by bylo i teď,
v zimě, možné využít zmíněné technologie infračerveného zahřívání,“ doplnil Trojan.
-tz-

Program nakládání s odpady
se dočkal změny

Pro rok 2019 došlo k několika změnám v podmínkách
Programu zodpovědného
nakládání s odpady.

K nejvýraznějším změnám došlo při
plnění Programu formou odevzdávání odpadu na sběrných dvorech.
V letošním roce se počet odevzdání vybraných odpadů na sběrném
dvoře, pro splnění podmínek Programu, odvíjí od počtu osob, které
jsou společně zapojeny do Programu
(společně na kartu).

Rozhoduje počet osob
Prakticky tak bude člověku, který
je zapojený sám, stačit jedno odevzdání odpadu na sběrném dvoře,
zatímco pro čtyřčlennou rodinu budou podmínky splněny při čtyřech
odevzdáních.
V souvislosti s touto změnou je
nově možné ovlivnit počet osob,
které jsou společně zapojeny v rámci
jedné skupiny. V rámci jedné skupiny je také možné registrovat Jihlavskou kartu, nebo vystavit odpadovou
kartu více osobám ve skupině.
Změnu lze provést na odboru životního prostředí magistrátu města
Jihlavy.
Odpady, které je možné v rámci
Programu odevzdat, zůstávají i nadále stejné – objemný odpad (např.
nábytek, koberce, atd.), nebezpečný
odpad, kovy – včetně tenkostěnného

hliníku, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jedlé oleje
a tuky, vysloužilá elektrozařízení.

Zapojení bytových domů
Do Programu zodpovědného nakládání s odpady se mohou zapojit
snížením frekvence svozu nádoby
na směsný komunální odpad nejen
rodinné domy, ale nově také bytové domy. Žádost o změnu frekvence svozu v takovém případě podává předseda společenství vlastníků,
nebo osoba pověřená vlastníky nemovitosti.
Plnění podmínek Programu zodpovědného nakládání s odpady můžete
průběžně sledovat prostřednictvím
aplikace „mám splněno“, kterou lze
najít na webových stránkách www.
odpadyjihlavy.cz v záložce „chci platit méně za odpad“.

Aplikace „Mám splněno“
Zde je také možné najít celé znění
Programu zodpovědného nakládání
s odpady. Podrobnější informace získáte také na odboru životního prostředí magistrátu města.
Dále upozorňujeme, že v případě
výměně Jihlavské karty za novou je
třeba nahlásit její číslo na odboru životního prostředí (osobně, emailem
nebo telefonicky), aby mohla být
karta pro Program zodpovědného
nakládání s odpady aktivována. -tz-

Některé domácnosti navštíví
zástupci společnosti MEDIAN
Zástupci společnosti MEDIAN,
která provádí výzkum trhu, médií a
veřejného mínění, navštíví během
ledna a února některé jihlavské domácnosti.
Nezávislá výzkumná společnost
MEDIAN bude v Jihlavě provádět
prestižní mezinárodní šetření Politické postoje - zástupci kontaktují
několik zcela náhodně vybraných
domácností a dotazování by nemělo
zabrat více než 25 minut.
„Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního

života, hodnot a názorů českých občanů
– nevztahují se konkrétně k vaší obci,“
přiblížil v dopise primátorce města
Luděk Rambousek, jeden z vedoucích
výzkumu ve společnosti MEDIAN.
Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel České republiky, týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. „Data ze
všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v
naší zemi se situací v dalších zemích ve
světě,“ doplnil Luděk Rambousek.

-tz-

VOLNOU plochu, kterou společnost Modeta Style nevyužívá, město propůjčí jihlavské zoologické zahradě.
Foto: archiv MMJ
Jihlava od konce roku 2016 vlastní
areál společnosti Modeta Style. Do
roku 2022 však bude v továrně pokračovat textilní výroba. Společnost
ale již nyní některé prostory nevyužívá, a město se rozhodlo je zapůjčit
ZOO Jihlava.
„Chceme ta volná místa zprovoznit
co nejdříve a v maximálním možném
měřítku, abychom zjistili potenciál
prostoru a osahali, co tam lze a nelze
dělat. Zkušenosti z tohoto zkušebního
provozu potom promítneme do samotné rekonstrukce,“ uvedla primátorka
Jihlavy Karolína Koubová.
Zoologické zahradě byla plocha
přibližně 460 metrů čtverečních
poskytnuta bezplatně, na základě
smlouvy o výpůjčce. „ZOO se potýká s nedostatkem zelených ploch, které
mohou sloužit jako zdroj krmiva pro

zvířata, a samozřejmě i s nedostatkem
skladovacích prostor. Z vypůjčené plochy proto vytvoříme pastvinu a sklad,“
uvedl ředitel jihlavské zoologické zahrady Jan Vašák.
Jak město využije zbytek pozemků v areálu, to bude jedním z bodů
Programového prohlášení Rady
města Jihlavy, které bude hotovo na
konci ledna. „Intenzivně se pracuje
na čtyřech směrech využití areálu, a to
i v souvislosti se Stříbrným údolím. Jeden ze směrů počítá i s dalším využitím
pro zoologickou zahradu. V tuto chvíli
se zpracovávají ekonomická data,“ doplnil Jaromír Kalina.
Podle primátorky města by mohl
být prostor otevřen veřejnosti dříve,
než se Jihlavě podaří celý areál převzít a zrekonstruovat, tedy přibližně
za jeden až dva roky.
-tz-

400 tisíc na životní styl

Jihlava bude v rámci Zdravého města a místní Agendy
21 rozdělovat 400 tisíc korun.
Dotace je určena projektům, které podporují zdravý životní styl a přispívají k
udržitelnému rozvoji města.
Žádosti mohou pořadatelé posílat na
magistrát od 15. do 28. února. Předepsaný formulář a další informace
naleznete již nyní na webové stránce
www.jihlava.cz/zdravemesto.

„Dotací lze hradit náklady například na propagaci projektu,
nájemné, ozvučení nebo osobní náklady, jako jsou dohody o
pracovní činnosti. Dále je dotaci možné použít na odměny do
soutěží či akcí, nebo na jízdné
pro účinkující,“ doplnila Gabriela Součková, vedoucí kanceláře primátorky.
Pro bližší informace a průběžné
konzultace napište na koordinatorma21@jihlava-city.cz.
-tz-

Ve zdech obřadní síně je sůl
z prvorepublikových koní

REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ. Zdi obřadní síně na jihlavské radnici dostanou vlhký zábal. Od loňského podzimu se v malé obřadní síni jihlavské radnice
neoddává. Místnost, jejíž stěny jsou pokryty malbami ze 17. století, totiž prochází
rekonstrukcí. Ta se však musí provádět speciálními zábaly, které ze zdí odstraní
sůl z potu policejních koní, kteří zde byli ustájeni za první republiky. Síň by se
měla znovu otevřít během března.
Foto: archiv MMJ

STRANA 4

NJR – ÚNOR 2019

Rozhovor

Náměstek Kalina: Strom se pozná po
ovoci, a sklizeň ještě neproběhla

Jaromír Kalina je již přes
sedm let členem KDU-ČSL.
V letech 2013-2017 byl
předsedou krajského výboru
Vysočina, a v roce 2016 se stal
zastupitelem Kraje Vysočina
v zájmových oblastech dopravy, informatiky, bezpečnosti a
v sociálních oblastech. V současném volebním období je
náměstkem pro oblast správy
majetku a informatiky města Jihlavy, a je jediný, kdo ve
vedení zůstal z předchozího
volebního období. Již přes 4
roky se snaží dostát dosažení
spravedlivého konce soudních
sporů města o vodárenský majetek, a usilovná práce se bývalému sládkovi a řediteli Pivovaru Jihlava začíná vyplácet;
s novým rokem se konečně
Jihlava dočkala části vodohospodářské infrastruktury.
 זזAneta Hrdličková

Mohl byste porovnat jednání
současného a minulého vedení
města?
Na to je příliš brzy. Strom se pozná
po ovoci, a v tomto volebním období ještě sklizeň neproběhla. Faktem
je, že v zastupitelstvu města a tím
pádem i ve vedení došlo k výrazné
obměně. V zastupitelstvu je to menší polovina, ve vedení města nezůstal
kámen na kameni.
Došlo také k rozšíření politických
subjektů, zastoupených v politické reprezentaci Jihlavy. Znamená to
větší názorovou pestrost, na druhou
stranu to může být paralyzující pro
srozumitelný a silný názorový konsenzus.
Nový vítr může znamenat silný
impuls a posun, může nás však také
zavést do hlubin, nebo na falešnou
cestu. Nezačínáme z bodu nula, ale
navazujeme na dobrá i špatná rozhodnutí minulých politických garnitur. Napadá mne paralela se svatebním obřadem. Během promluvy
nabízím snoubencům názor ve vztahu k jejich rodičům:
„Vězte, že až budete v budoucnu řešit běžné životní situace, krize, radosti,
starosti, tak s přibývajícím časem si budete vybavovat a uvědomovat společné
vzorce jednání a řešení, které Vás stále
spojují s Vašimi rodiči. Umění je vybrat
si to dobré, pokusit se změnit to, co byste chtěli dělat úplně jinak.“
To samé bych doporučil i kolegům
v současném vedení. Myslím, že je
etické, demokratické a prozíravé respektovat a ctít své politické předchůdce a současné i minulé politické
rivaly.
Na minulém vedení jsem si vážil
toho, že přes často odlišné názory
jsme se nevyhýbali komunikaci, a
pokud jsme se shodli, tak jsme vystupovali jako jeden tým. To je v koaličním modelu důležitá schopnost.
U nového vedení je zřetelná sna-

Náměstek Jaromír Kalina (KDU-ČSL)
ha o „nový model“ formy vládnutí,
s důrazem na komunikaci výsledků
a prezentaci úspěchů. Může se tak
lehce stát, že forma převládne nad
obsahem. Vše je syrové, a je to tedy
o vzájemném respektu a naslouchání. Prubířským kamenem je a bude
výsledek diskuze a práce na programovém prohlášení rady města, to
napoví mnohé.
Volená samospráva a úřad mají své
definované role. Ti první reprezentují vůli voličů, naplňují programy a sliby. Ti druzí jsou ve službě občanům.
Považuji proto za chybu zrušení a
odsouhlasení pozměněné Směrnice
pro předkládání materiálů do rady a
zastupitelstva města. Byla tak opět
přenesena veškerá odpovědnost na
zastupitele a radní. Vedoucí odborů
tak svým podpisem nebudou odpovídat za věcnou, odbornou a legislativě odpovídající správnost obsahu
předkládaných materiálů. Je tak opět
narušena rovnováha, ne všichni nováčci v zastupitelstvu mají na startu
znalosti a zkušenosti.
Změnil se, ve srovnání s minulým volebním obdobím, styl vaší
práce? Daří se vám prosazovat zájmy a program lidovců?
Nezměnil. Šel jsem do politiky vědomě, s jistou dávkou profesních i
osobních zkušeností, a také s notnou dávkou pokory. Snažím se srozumitelně vysvětlovat svoje názory,
jsem zřetelně hodnotově ukotven a
očekávám férovost v jednání. To, že
se občas zklamu, je lidské, a počítám
s tím. Nemám čas na hodnotové a
názorové kotrmelce, počítám s úspěchem i neúspěchem.
Navázal jsem v KDU-ČSL na
úspěšné a léty praxe prověřené kolegy. Naši kandidáti do komunálních voleb opakovaně potvrzují, že
se nám daří generační obměna, která
má v blízké budoucnosti velký potenciál. V první desítce z loňské kandidátky je řada nových lidí, připravených v případě zvolení nastoupit
v budoucnu jako užiteční zastupitelé občanů Jihlavy. Máme zastoupení

Foto: Lubomír Maštera

napříč generacemi, s širokým spektrem úspěšných, pracovitých a odborně zdatných lidí, napříč velkou
škálou činností – od sociální oblasti
až po soukromou sféru. Daří se nám
pravidelně oslovit také velký počet
nestraníků. Alenka Hutařová nebo
Josef Kodet ml. jsou, myslím, jasnými příklady těchto předpokladů.
Zájmy lidovců jsou v souladu se zájmy obyvatel našeho města. „S Vámi
jsme Jihlava“, tak jsme to vyjádřili ve
volební kampani. V ní soutěžíme a
nabízíme své názory a návrhy řešení.
Politicky korektní je také hodnotit vystupování, jednání a výsledky
práce zastupitelů města během naplňování mandátu. Náš styl nejsou laciné sliby a populismus, jsme čitelní
a srozumitelní. Věřím, že toto je ten
správný způsob, a demokratická a
zralá společnost to jednou bude považovat za to nejdůležitější při rozhodování ve volbách.
A ještě o jedno porovnání vás
poprosím. Jste zastupitelem Kraje Vysočina – je nějaký rozdíl
mezi prací na Krajském úřadě a na
městském úřadě?
Toto mohu hodnotit z opoziční lavice, i z práce v krajských výborech,
komisích a z jednání zastupitelstva
kraje. Předpokládám, že se ptáte na
politickou, samosprávnou rovinu.
Ve stylu vedení kraje je patrná
„diktátorská“ stopa silné osobnosti
hejtmana. Přiznám se, že mi zpočátku velmi silně vadila, ba přímo mě
zaskočila, a vadí mi i nadále okatá
servilnost ať už politiků, nebo pracovníků úřadu ve vztahu k jeho osobě. Co se týče tahu na branku, myslím si, že je patrná ztráta výkonnosti
krajského vedení a jeho schopnost
řešit opravdu klíčové a rozvojové
problémy Kraje Vysočina. Jako by
chyběla odbornost a politická vůle.
Markantní je to na odkládaném a
stále utajovaném zavedení integrovaného dopravního systému, tedy v našem horáckém provedení tzv. VDV
(Veřejná doprava Vysočiny, pozn.
red.). Také jednání okolo VRT (vyso-

korychlostní trať, pozn. red.), dopravní meziměstské obslužnosti, pozdě
podaná žádost o dotační příspěvek a
posun termínu výstavby pokračování JV obchvatu Jihlavy jsou dalšími
z řady příkladů.
Co se týče investic, krajské statutární město Jihlava je až na konci
„potravinového“ řetězce. Je to patrné na přístupu ke „krajskému“ letišti,
krajské multifunkční hale, investicím
do sociální infrastruktury, kde jsme
vědomě dlouhodobě upozaďováni
na vedlejší kolej. Síla a význam našeho kraje jde v ruku v ruce s rozvojem jeho sídelního krajského centra.
Toho si byl vědom pouze zakladatel
a první hejtman Kraje Vysočina, p.
František Dohnal.
Asi tedy nikoho nepřekvapí, že
poslední inovativní krajský projekt
„kongresového centra“ odešel spolu
s jeho propagátorem, a přetavil se ve
finále v administrativní krajskou budovu. Myslím, že je to velmi vypovídající. Je čas na změnu.
V krajském zastupitelstvu je patrné, že se jedná o krajskou reprezentaci. Jinak se perou zastupitelé na
obci či ve městě, a jiný zápal projevují na tomto fóru.
Reprezentujeme (s KDU-ČSL)
téměř sami jiné názory, a za stávající situace nalézají racionální připomínky podporu až s notnou dávkou
zpoždění, přetavená v koaliční návrhy. Postrádám širokou diskuzi a
hledání řešení u opravdu závažných
témat. Navíc náš kraj čeká důležité
úsilí a rozhodování u tak nadčasových problémů, jako je boj se suchem a kůrovcovou kalamitou. Zde
udělat chybu, by mělo dlouhodobé a
závažné následky.
Co říkáte na aktuální vývoj
v konfliktu města ohledně vodohospodářského majetku?
Nečekal jsem, že cesta k právu a
spravedlnosti, tedy k naplnění vystoupení jedné obce z dobrovolného
svazku obcí, bude tak trnitá a zdlouhavá.
Zvláště, když má proběhnout podle
stanov a výsledku 47 valné hromady
SVAK Jihlavsko, kde si – až na zanedbatelnou výjimku – drtivá většina
přítomných odsouhlasila parametry
vypořádání. Ale když jde o majetek a
peníze v takovém objemu, jako v našem případě, komplikace nastaly.
Je smutné, že se jedná o konflikt
města Jihlavy s dobrovolným svazkem obcí, který není ochoten dobrovolně vydat Jihlavě ani její vlastní
majetek.
Po šesti letech jsme dospěli zatím
ke čtyřem (z celkového počtu šesti)
rozsudkům Městského soudu v Praze, které zrušily nesmyslná rozhodnutí ministerstva vnitra o nicotnosti
prvotních rozhodnutí KÚ KV z roku
2013, rep. 2014. Na jejich základě
např. SVAK Jihlavsko zaplatil Jihlavě
134 mil Kč. Nicotnost byla výsledkem obstrukčního jednání SVAK a
VAS a za použití politické síly. A to
jenom proto, že rozhodnutí KÚ KV
po právu svědčily Jihlavě.

(Pokračování na str. 10)
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s8 Kč
+TV

INTERNETOVÁ

TELEVIZE

II. GENERACE!

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

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s39 Kč
+TV

199 Kč

pokročilé
funkce

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s
pustit pořad od začátku
pozastavit pořad
přeskakovat reklamy

129 Kč

videorekordér
– nahrát až 40 hodin pořadů

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku volejte

www.m-soft.cz

sledovat předchozí pořady
až 30 hodin zpětně

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

567 579 111
Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

www.m-soft.cz/tv

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ
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Jihlava uctila památku 50 let
od upálení Jana Palacha

PIETNÍ AKT. V Den památky Jana Palacha, 16. ledna 2019, se na Masarykově
náměstí uctilo 50 let od jeho odvážného protestu. Květinu s trikolorou u památníku Evžena Plocka, který obdobný protest vyjádřil o tři měsíce později v Jihlavě,
položili zástupci města i primátorka Karolína Koubová, která k přítomným promluvila.
Foto: archiv MMJ

Teplý nápoj z rukou primátorky

Novoroční svařák. Štěstí v novém roce přišli v první den roku na Masarykovo náměstí lidem popřát primátorka města Karolína Koubová společně se svými náměstky. S přáním dostali hosté z rukou zástupců vedení města také svařák,
nebo čaj. Nový rok pak odstartovaly petardy známého ohňostrůjce Leo Válka.

Foto: archiv MMJ

Tři králové na radnici

CHARITATIVNÍ AKCE. Tři králové dorazili s písní a kytarovým doprovodem na
jihlavskou radnici. U kanceláře tiskového mluvčího však byl nápis ještě z minulého roku, a tak jsme jim usnadnili práci - stačilo jen přepsat poslední číslici.

Foto: archiv MMJ
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Žalman vzpomněl na Havla

ADVENTNÍ KONCERT. Gotický sál jihlavské radnice takřka praskal ve švech při
adventním koncertu skupiny Žalman & spol. Jihlavská radnice každoročně věnuje jeden adventní koncert bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, jelikož se termínem blíží k výročí datu jeho úmrtí. Koncerty se tradičně odehrávají v pondělí
po adventní neděli, loni vyšel přesně na den výročí Havlova úmrtí, 18. prosince.

Foto: archiv MMJ

První se letos narodil Jiří

PRVNÍ DÍTĚ. Jihlava se svého letošního prvního novorozeněte dočkala až ve čtvrtek 3. ledna. Prvním letošním miminkem je Jiří, který přišel na svět krátce po 4
hodině ranní. Jiřík po porodu vážil přes tři kilogramy a měřil více než 50 centimetrů. Přivítat ho do porodnice přišly primátorka města Karolína Koubová a radní
Silvie Čermáková. Jiřík dostal od zástupkyň vedení města malého plyšového ježka.
Foto: archiv MMJ

Autogramiáda Malého průvodce po
staré Jihlavě pro mírně pokročilé

KNIHA S. JELÍNKA. V gotické síni jihlavské radnice byla slavnostně pokřtěna
nová kniha od Stanislava Jelínka: Malý průvodce po staré Jihlavě pro mírně pokročilé. Jednotlivé kapitoly knihy vycházely původně v Jihlavském deníku od března 2015 do srpna 2017. Jedná se o mozaiku historických příběhů a črt, texty často doplňují vzpomínky skutečných osob. Knihu vydalo statutární město Jihlava, v
prodeji je pouze v Turistickém informačním centru, za 550 Kč.

Foto: archiv MMJ
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Žijeme v době plastové, bude hliníková?

Nakupovali jsme do vlastních obalů, v papíru a ve skle,
pak nastoupily nápojové kartony a plastové láhve, teď frčí
ve velkém plechovky.

Všechno má svůj vývoj. Dopady
těchto „pokroků“ ale často nebývají
hodnoceny včas.
V současné době se řeší celosvětový problém s plastovým odpadem, na druhé straně vesele
produkujeme obrovská množství
hliníkových plechovek, hliníkového odpadu. A právě hliník je také

jedním z velice sporných obalových materiálů.
Při výrobě hliníku z bauxitu připadají na jednu tunu vyrobeného hliníku dvě tuny velmi problematického
odpadu, tzv. červeného (hnědého)
kalu. Ten se ukládá buď na skládky
nebezpečného odpadu, nebo na dno
oceánů, popř. se pálí. Tento odpad
je silně zásaditý, obsahuje zvýšené
množství radioaktivních látek a obsahuje oxidy různých kovů.
Výroba hliníku je energeticky velmi
náročná. Uvádí se, že až 3× více, než
při výrobě plastu a až 25× více, než

Termíny svozu bioodpadu
11. 2. – 15. 2. 2019
Posledním měsícem s omezeným
svozem bioodpadu je únor. Od
březnového termínu svozu bude
svoz probíhat standardním způsobem, tzn. 1× za 14 dní, vždy v lichém týdnu.

11. 3. – 15. 3. 2019
UPOZORŇUJEME, že v případě, kdy se teplota vzduchu pohybuje
pod bodem mrazu, dochází k zmrznutí bioodpadu a jeho přimrznutí ke
stěnám nádoby. Za takových podmínek není možné vyvézt obsah nádoby. 
-tz-

Skládka za Snahou hyzdí

při výrobě skla. Mimo to je mnohem
náročnější na spotřebu vody, než
druhé dvě uvedené komodity.
Hliník se sice dá recyklovat „donekonečna“, možnost recyklace však
nezaručuje úspěšnost tohoto procesu. Úspěch nastane až tehdy, kdy se
vytříděný materiál dostane ke zpracovateli.
V roce 2017 se do plechovek stočilo devět procent veškerého vyrobeného piva, což představuje 1,83
milionu hektolitrů. Dokážete si tu
obrovskou horu plechovek vůbec
představit?

Ptáte se sami sebe, jaké obaly si
máte vybírat? Co je tedy správně?
Odpovědi nejsou snadné, zcela jistě
se ale všichni shodneme na starém
známém přísloví: „Všeho moc škodí“. Po čem existuje poptávka, co
nakupujeme ve velkém, to se také ve
velkém bude vyrábět.
A tak nakonec zjišťujeme, že nejlepší, co vlastně může být, je vrátit
se k tomu nejpůvodnějšímu… Používat vlastní opakovaně použitelné
obaly, upřednostňovat papír a sklo,
a co nejméně balené potraviny a výrobky.
-tz-

Taky už nepetujete?
Patříte už mezi ty, kteří mají samolepku na opakovaně použitelné lahvi a podporují kampaň NEPETUJ?
Nebo slyšíte o kampani poprvé? Pak
se přidejte k ostatním a vyjádřete
tím svůj názor, že vám není lhostejné
množství neustále produkovaných
PET lahví.
V České republice se do kampaně
NEPETUJ připojilo již 214 měst a
obcí včetně Jihlavy.
Kampaň NEPETUJ vznikla v reakci na letní ECO song „Léto bez plastů“. Cílem kampaně je změnit myšle-

ní lidí ve vztahu k zodpovědnosti za
odpad, který každý z nás produkuje.
Ukažte společně s námi, že kupovat
vodu v PET lahvích už není COOL
a že se vše dá dělat i jinak.
V případě, že se chcete připojit
mezi nepetující populaci, přijďte na
odbor životního prostředí s opakovatelně použitelnou láhví a vyzvedněte
si samolepku. Samolepky jsou dostupné v kanceláři č. 169 a 170. Více
informací o kampani se dozvíte na
internetových stránkách www.mojeodpadky.cz v sekci nepetuj.
-tz-

Textilní sáčky místo plastů
budou brzy k prodeji

MOŽNÁ, ŽE poznáváte svůj odpad….
Třídíte odpady a chodíte k podzemním kontejnerům za Snahou? Pak jste
si jistě všimli, že se u těchto kontejnerů každý den objevuje hromada odpadů. Jsou tedy kontejnery na papír
a plasty stále tak plné, že musí občané
dávat krabice či pytle s PET lahvemi
vedle těchto kontejnerů?
Pravda je prostá. Ve většině případů
se jedná o lenost lidí krabice jen roztrhat a po částech naházet do kontejneru. Než aby této jednoduché činnosti věnovali pár minut času, raději
znečistí centrum města odpady.
Jestliže patříte mezi ty, kteří se snaží vytříděné odpady hodit do kontejneru, a ono to z nějakého důvodu

Foto: archiv MMJ
nejde, pak někdo před vámi ucpal
kontejner pytlem nesešlapaných
plastů či nerozloženou krabicí.
K těmto situacím dochází poměrně
pravidelně. Popelářské auto poté vyváží
poloprázdné a mnohdy ucpané kontejnery. I z tohoto důvodu je třeba vkládat
odpady do kontejnerů postupně.
Vzhledem k charakteru odkládaných odpadů zahájí v průběhu roku
odbor životního prostředí kontroly
jednak podnikatelů, zda nezneužívají systému města, tak fyzických osob,
které úmyslně zakládají černé skládky tím, že ke kontejnerům odkládají
odpad z domácnosti, čímž porušují
zákon o odpadech.

Na skládku se vozí méně
hřbitovního odpadu

V průběhu roku 2017 město umístilo na Ústřední hřbitov a na hřbitov
Kalvárie celkem 66 kusů 120litrových nádob na tříděný odpad.
Po zavedení třídění na hřbitovech
velmi výrazně klesá množství odpadu,
který končí na Henčovské skládce.
V porovnání s rokem 2016 kleslo
množství odpadu v roce 2017 o 15
tun, v roce loňském dokonce o 30 tun.

Toto množství odpadu dohromady
představuje cca 15 velkých kontejnerů směřujících na skládku.
Děkujeme všem občanům, kteří k
tomuto výsledku přispěli svým zodpovědným přístupem k nakládání se
svými odpady.
Na Ostravsku by k tomuto tématu
jistě s chutí dodali: „Třiď, a bude ti
lip!!!“
-tz-

Zaujaly vás v minulém roce články o tzv. zero waste, o předcházení a
omezování produkce odpadů?
Říkáte si, že byste se také rádi zapojili a změnili zažité postupy?
Magistrát města Jihlavy vám toto
rozhodnutí a následné kroky za
omezováním vzniku odpadu může
usnadnit. Na Turistickém informačním centru již zakoupíte originální
textilní tašky, zdarma si můžete vyzvednout samolepku „Nevhazujte
reklamu“, nově si pak budete moci
zakoupit i opakovaně použitelné sáčky na ovoce a zeleninu.
Návrh na schválení prodeje sáčků
byl koncem ledna projednán Radou
města. Bližší informace o prodeji se
dozvíte v příštím vydání Novin jihlavské radnice.
Odbor životního prostředí tímto velmi děkuje vedoucí kreativní
dílny VORu, paní Renatě Nápravníkové, a šikovným klientkám,
které se aktivně zapojily do šití
sáčků.
-tz-

ODBOR životního prostředí oslovil organizaci VOR Jihlava, jejíž klientky ušily textilní sáčky. Foto: archiv MMJ

Podnikatelé pozor, termín
ohlašování odpadů se blíží!
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2018 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů, nebo s více než 100 t ostatních odpadů na povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2019 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi
elektronicky, v datovém standardu Ministerstva ŽP, prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Postup ohlašování je k dispozici na webových stránkách města.
Bližší informace podá Mgr. Bára Kolmanová (tel.: 565 593 310, e-mail: bara.
kolmanova@jihlava-city.cz)
-tz-
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Proč „zimák“ zrovna v centru?

Protože jde v souladu s ekonomikou, ochranou životního prostředí, a
má dobrý sociální dopad.
Rozhodnutí vedení města vybudovat nový Horácký zimní stadion
v místech současného dosluhujícího
stadionu spustilo jak politické, tak
odborné či laické diskuze. Tiskoviny,
rádia i sociální sítě jsou plné emocí,
ale je vůbec možné najít ideální řešení, líbivé pro všechny?
Základním kritériem, podle kterého
se při rozhodnutí řídilo vedení města,
bylo najít objektivní řešení. A kromě
základních měřítek, jako je čas, cena,
dostupnost a pokračování výchovy
mladých sportovců, má možnost vybudovat nový stadion v centru Jihlavy
také výhody z hlediska rozvoje města,
dopravy nebo ekonomiky.
Rozvoj města
„Obecně je trendem rozvoje města jejich zahušťování. Celý svět řeší
sociální izolaci, města umírají tím, že
v nich nikdo nežije a veškeré světové
konference hledají řešení, jak vrátit život do center. My tu šanci máme, a je
třeba ji využít,“ vyjádřil Vít Zeman,
náměstek primátorky pro oblast rozvoje města.
Navíc se po přestřihnutí pásky k
novému stadionu otevírají další možnosti, jak revitalizovat okolí. Nabízí
se například otevření nových obchodů, kaváren a restaurací na ulicích
Tolstého i Jiráskově. Ty budou mít
navíc zákazníky nejen z řad Jihlavanů, ale také studentů blízké Vysoké
školy polytechnické.

nosti, tedy s výstavbou nové infrastruktury, komunikací a propojení s MHD. Na
tuto misku padá ještě starý zimák a jeho
rekonstrukce,“ uvedl Vít Zeman.
Podle současného vedení města
bylo navíc pro tuto variantu rozhodnuto už v minulých volebních obdobích, a to díky výstavbě malé haly.
„Údržba zimáčku a haly za městem by
byla pro město neudržitelná. Vše by muselo být dvakrát – energie, chlazení, zaměstnanci, nebo by se muselo převážet –
například rolba,“ doplnil David Beke.

NOVÉ obchody, kavárny a restaurace na ulici Tolstého i Jiráskova u HZS budou
mít zákazníky nejen z řad Jihlavanů, ale také studentů blízké Vysoké školy polytechnické.
Foto: archiv MMJ
Úprava bude možná i v parku Sme- o své auto, mohou si při gólu připít, a
tanovy sady. „Tam bychom ale chtěli za- po zápase jít třeba do hospůdky tu výsáhnout opravdu jen minimálně,“ upo- hru pořádně oslavit. Potkají se s přátezornil radní města David Beke, který li, užijí si zápas, a domů se vypraví po
má nový koncept HZS na starosti.
společné cestě,“ vyjádřil David Beke.
Doprava
Nový HZS bude blízko náměstí,
smyčce linek městské hromadné dopravy a na docházkovou vzdálenost
od soukromých podniků v centru.
V současné době přichází na stadion přibližně pět tisíc fanoušků hokejové Dukly, a většina nepotřebuje
auto. Před začátkem zápasu se tak
budou moci návštěvníci jako první
nadechnout nadšené atmosféry, a ne
několika gramů oxidu uhličitého.
„Nový zimák totiž bude hlavně pro
ty nyní kriticky přihlížející fanoušky.
Nebudou se například muset starat

Ekonomika
Právě ekonomičnost nového konceptu je dalším stěžejním pilířem,
který měl váhu v rozhodování vedení města a koresponduje s dalšími
důležitými aspekty, a to ochranou
životního prostředí a sociálními dopady – vše zmíněno výše.
„Na jedné misce vah byla výstavba
v centru, kde je využitelný celý systém
dostupnosti obyvatel, škol, MHD, komunikací, inženýrských sítí, a to vše ještě
s nutným řešením havarijního stavu stávajícího stadionu. Stejná budova stojí i na
druhé misce vah, ale bez zmíněné dostup-

Náměstek Kalina: Strom se pozná...
(Dokončení ze str. 4)
Roky trvalo, než se vyjasnilo, že
Jihlava postupovala správně, když šla
cestou správních řízení u příslušného krajského úřadu.
Je to přehlídka obstrukcí a bizarních rozhodnutí celé škály jednotlivců a institucí. Příslušné úřady a
jejich rozhodování je kapitola sama
pro sebe, to se mi v tomto čase hodnotit nechce.
Domohli jsme se tak majetku s právem hospodaření (MSH) a jeho
provozování městskou společností
JVAK, a to zatím na základě předběžného opatření. Následovat by
mělo rozhodnutí o veřejné službě.
Je zajímavé, jak se v průběhu doby
měnily či setrvávaly postoje a podpora politiků. Jednoznačně – s narůstajícími úspěchy podpora sílí. To
pokušení podílet se na úspěchu je
velmi lákavé.
Na KÚ KV je v prodlení rozhodnutí ve správním řízení o určení
vlastníka a vydání hodnotově nejvýznamnějšího majetku, a to majetku
privatizovaného.
Na rozhodnutí o zrušení nicotnosti čeká u MěS v Praze poslední kategorie majetku, a to majetek vložený.
Tato rozhodnutí lze očekávat v řádu
týdnů, až několika měsíců.
Teprve tehdy, až budeme vlastnit
celý majetek, můžeme uplatnit vůli
vlastníka a domoci se regulérního
provozování celého majetku městskou společností JVAK.

V lednu letošního roku také došlo
k finančnímu plnění ve prospěch Jihlavy, konkrétně 50 mil. Kč od VAS,
a.s. Je to první vlaštovka za již více
jak šestileté užívání a drancování nevydaného majetku Jihlavy. Žalované
částky jsou v celkové hodnotě více
jak 500 mil. Kč.
Co mne, vedle notné dávky vytrvalosti a optimismu, udržuje ve víře ve
spravedlivý konec této kauzy, je profesionalita, odbornost a správně nastavená strategie AK Ondruš s Mgr.
Miroslavem Šianským a JUDr. Radkem Ondrušem, profesionalita, odhodlání, nasazení a odbornost pracovníků JVAK pod vedením Jiřího
Benáčka. V neposlední řadě pak četné pozitivní reakce a zájem obyvatel
Jihlavy o čerstvé provozování MSH
městskou společností.
Ve vaší gesci je také odbor informatiky. Prochází vývojem informační technologie, které město
používá? Popřípadě – máte nějakou představu o tom, jak IT více
využít v rámci města a úřadu?
Jsem hrdý na odbor informatiky
pod vedením Vladimíra Křivánka.
Dokáží mnohdy zázraky a jsou vzorem i příkladem v profesionalitě,
službě a obětavosti svým kolegům
z úřadu.
V tuto chvíli, od 1. 1. 2019, se např.
podílejí na zkušebním provozu a implementaci nového informačního
systému pro MP od firmy VERA.

Plynule naváží s upgrade mzdového
a personálního systému. Čerstvě je
v provozu webová aplikace pro sledování pohybu vozidel v MHD s informacemi o jízdních řádech v jednotlivých stanicích po trase a dalších
důležitých informacích pro cestující.
V letošním, opravdu zimním počasí, a také celoročně pro rychlou a
přehlednou orientaci určitě vítaná
aplikace pro obyvatele a návštěvníky
Jihlavy.
Na řadě je také „Portál občana“
pro elektronickou komunikaci a vyřizování nejen „životních událostí “.
Směrem do úřadu, s přesahem i pro
lepší informovanost o materiálech a
činnosti rady a zastupitelstva města,
je to aplikace e-jednání a e-úkoly.
Po jejím zavedení je možné očekávat přehledné a dostupné, v souladu
s GDPR, zpřístupnění dokumentů a
usnesení rady a zastupitelstva města.
Jsou to další aplikace GIS. Aktuálně také odkaz na web s informacemi
a k propagaci letošní nejvýznamnější
kulturně společenské akce, pořádané
městem, k setkání historických hornických a hutnických měst – Jihlavské havíření 2019.

Tak proč ty dohady?
Objektivní řešení nikdy nepřinese
variantu líbivou všem. Zatímco fanoušci Dukly budou logicky preferovat řešení, které minimalizuje vliv na
provoz hokejového klubu, jihlavské
školy, rodiny a mládež se budou ptát
po dostupnosti.
„A tak zatímco fanoušci Dukly brojí
proti rozhodnutí města, a opozice, která
se v minulosti k ničemu nerozhoupala,
jim k tomu přitakává, my se nebojíme
podívat Jihlavanům do očí a říci, že jsme
našli správné řešení a umíme si ho obhájit. Zkrášlíme ulice v centru, uděláme je
bezpečnější, zvýšíme počet parkovacích
míst, vytvoříme nové možnosti pro soukromé podnikatele, a to vše s dostupností MHD,“ doplnil Vít Zeman.
V dalších vydáních Novin jihlavské
radnice se v pravidelném seriálu o výstavbě nového Horáckého zimního
stadionu dozvíte například o přínosu
nové haly pro sportovní dění, životní
prostředí i rozvoj města.
-tz-

Autobusové spoje
byly posíleny
Od ledna tohoto roku jsou posíleny
spoje z Jihlavy do Brna a zpět. Změny v
jízdním řádu zajistí cestujícím dopravu
v pracovních dnech po hodinových intervalech. Od 1. ledna přibylo celkem
28 nových autobusových spojů.
„Důvodem pro zásadní změnu časů
je, mimo jiné, veřejností vyvolaná potřeba zajistit spojení Jihlavy s Brnem v
pravidelném hodinovém intervalu, a to
po celý pracovní den,“ přiblížil Pavel
Bartoš z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Kraje Vysočina a doplnil, že i v těchto dálkových spojích platí zvýhodněné jízdné pro studenty a seniory.
Vybrané spoje navíc zvládnou trasu ujet rychleji, jelikož mezi Brnem
a Jihlavou zastavují pouze ve Velkém
Meziříčí. Nová podoba spojů mezi
Jihlavou a Brnem už koresponduje s
avizovanými změnami v integraci veřejné dopravy.
Na vybraných spojích je také nahrazena obsluha zastávky Velké Meziříčí, aut. nádr. zastávkou Velké Meziříčí
U Kozů, a to z důvodu nevhodného
umístění autobusového nádraží a časové náročnosti při obsluze autobusového nádraží.
-tz

Víte, že…
se změnily podmínky Programu zodpovědného nakládání
s odpady, v rámci kterého je možné získat úlevu na poplatku?
Čtěte více na straně 3.
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Sladit práci
a rodinu.
Moje cesta.

Vladimír Myslík

milovník hudby, otec čtyř dětí, řidič
Jedna z největších výzev v životě je sladit svůj pracovní a soukromý život. A mít pořád dost prostoru na to, co má člověk
skutečně rád. Ať už vyrážíte na rodinný výlet, turné s kapelou, nebo na pracovní objížďky. Existuje jeden legendární vůz,
který vám to umožní. Volkswagen Multivan, se kterým dokážete skvěle sladit práci s rodinou.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.

Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, e-mail: prodej@autovysocina.cz, www.autovysocina.cz
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U nás jsi pánem
internetu ty!
100/100 Mb/s za 350 Kč/měs.
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Stavíme, bydlíme...

Kupujeme ventilátor

Při výběru ventilátorů je nutné brát
ohled na celou řadu specifik.
1. Umístění ventilátoru – před výběrem ventilátoru byste měli mít jasno v
tom, kde bude umístěn. Od umístění
ventilátoru se odvíjí i typ ventilátoru.
2. Výkon (vzduchový, tlakový) – důležitým ukazatelem je výkon ventilátoru, a to jak vzduchový, tak i tlakový.
3. Energetická náročnost – ventilátory mají rozdílnou spotřebu energie,
a proto by měla být spotřeba dalším z
kritérií výběru.
4. Hlučnost – před koupí ventilátoru si zjistěte jeho hlučnost. Velmi tiché
bývají stropní ventilátory.
5. Design ventilátoru – na trhu exis-

tuje velké množství ventilátorů různých designů. Je tedy opravdu z čeho
vybírat. 6. Výběr e-shopu. 
-lm-

85

Chcete bydlet v centru města s parkováním a přesto se dívat
z okna do zeleně? Není to nemožné!

V revitalizovaném areálu bývalé
továrny Alfatex pod Brněnským
mostem roste stavba jedinečného
charakteru. Jeho součástí budou
čtyři bytové komplexy s celkem
více než 50 byty a výhledem na
park U Rybníčků.
Jihlavské Benátky, tak se dle starousedlíků nazývala celá oblast.
Bývaly tu dva velké rybníky. Nyní
zde teče řeka Jihlávka; revitalizací celého prostoru dostane název
svůj původní smysl.
Ojedinělá lokalita, kterou nenaleznete v celé Jihlavě, nabízí přímý
kontakt s centrem města i naprostý klid k bydlení a odpočinku. Na
Masarykovo náměstí dojdete pěšky do několika minut. Zde jsou
obchody, banky, úřady, radnice, a
do blízkého City Parku je to jen
pár minut chůze.
V blízkosti je zastávka MHD,
která vám umožní rychle se do-

stat na polikliniku nebo třeba na
nádraží. K zastávce se dostanete
i přes nově budovanou unikátní
lávku, spojující komplex s Brněnským mostem.
Jezdíte autem? Nevadí. Byty mají zajištěná parkovací místa buď
v hromadné podzemní garáži, nebo v areálu.
Obrovskou devizou bytů je jejich umístění v klidové oblasti
před parkem s dětským hřištěm.
Výhled do zeleně, a v blízkosti
zelený koridor s cyklostezkou, zoologická zahrada, nebo plovárna.
Čtyři bytové domy jsou orientovány na jih. V každém z nich je 13
bytů. Určitě si vyberete. Byty jsou
v dispozici od 1+KK až po 4+KK,
s terasou nebo balkónem.
Revitalizaci areálu bývalé továrny i výstavbu nových bytových
domů provádí jihlavští podnikatelé Jitka a Jaroslav Dobrovolní. Oni
jsou jistotou, že projekt bude stát
dle harmonogramu, a vás ušetří zbytečných nervů, zda investor
dostojí svým závazkům.
Manželé již realizovali řadu velkých projektů. Z nich jmenujeme
jen ty bytové - v Mošnově ulici, U
Dvora, ve Věžní, v Tylově, nebo
Beseda na náměstí Svobody.
Nyní přetváří další část města.
Z chátrajícího areálu fabriky budují krásný prostor a strategické
místo pro život. V centru města, a
přitom v zeleni.

j02-beD

Jihlavské Benátky, nejlepší adresa
v Jihlavě

Kontakt:

www.jihlavskebenatky.cz
Jihlavské Benátky
Křižíkova 17
Iveta Borošová
567 322 850
777 753 000
i.borosova@pjd.cz

Navštivte webové stránky www.jihlavskebenatky.cz

Jistota vaší investice je naší prioritou
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NECHYBÍ VÁM

STŘEŠNÍ BOX ?

Na Dolech 109, Jihlava
www.meteorcz.cz

Autoboxy a střešní nosiče u nás skladem

NÍZKÉ SPLÁTKY
VOLKSWAGEN PASSAT 2012

ŠKODA OCTAVIA II 2011

Kč/měs.

Kč/měs.

2000

1500

KIA SPORTAGE 2011

2500
Kč/měs.

ZIMNÍ PNEU

Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 100 000 Kč. Doba trvání úvěru: 72 měsíců. Měsíční splátka: 2587 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 150 000 Kč
(pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 186 264 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 7,40 %. RPSN: 7,80 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění.
Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Více na www.aaaauto.cz/akce. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

JIHLAVA
Znojemská 82

JAKO BONUS
Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

800 110 800
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Speciální pedagogika je nekonečný
příběh vzdělávání se a nových metod

Vznik speciálních tříd v Mateřské
škole a speciálním pedagogickém
centru Jihlava, p. o. (dále SPC), na ZŠ
Demlova, doprovázela od roku 1991
bývalá učitelka a dnes ředitelka Ljubica Váchová-Nováková. Inspirací a
zdrojem zkušeností jí vždy byli rodiče, otec byl lékař a matka psycholog.
„Celý náš život se proto točil kolem
lidí s postižením a často jsem se účastnila akcí pro zdravotně postižené.
Možná to mě ovlivnilo v mé další cestě, tedy v rozhodnutí studovat speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově
v Praze,“ vyjádřila Ljubica VáchováNováková.
Co pokračovalo po studiu, a jak
v Jihlavě vzniklo jedno z největších
speciálně pedagogických center v republice, se dočtete v rozhovoru pro
Noviny jihlavské radnice.
Jak jste v SPC začínala?
V roce 1991 jsem nastoupila jako
speciální pedagog v mateřské škole
v Jihlavě, ve třídě pro děti se zrakovým postižením. Ve třídě byla
nevidomá dívenka a další děti se
zbytky zraku. Měla jsem zkušenosti z pražských škol a dalších stáží, a
na základě těchto zkušeností jsem
začala pracovat s dětmi jednotlivě
na zrakové stimulaci, nácvicích bodového písma, prostorové orientace atd.
Během následujících let začalo Ministerstvo školství vytvářet celorepublikovou síť speciálně pedagogických center, a díky podpoře města
Jihlavy a vstřícnosti mých kolegů se
podařilo v Jihlavě založit centrum
pro děti se zrakovým postižením.
Postupně se začalo ukazovat, že podporu odborníků potřebují také děti
s jinými handicapy, a tak se původní
centrum začalo rozšiřovat až do současného stavu.

Ljubica
Váchová-Nováková

A s jakými typy postižení si
v SPC „poradíte“ nyní?
Speciálně pedagogické centrum
slouží klientům, tedy dětem, rodičům i pedagogům z kraje Vysočina.
V současnosti máme dva tisíce klientů – šest set klientů máme přímo
v Jihlavě, a patříme tedy k největším
speciálně pedagogickým centrům v
zemi. Začínali jsme v roce 1993, kdy
jsme nabízeli péči pouze dětem se
zrakovým problémem. Věnujeme se
klientům se všemi druhy postižení,
tedy s tělesným handicapem, poruchami autistického spektra, mentálním handicapem a kombinovanými
vadami. V současné době přibyly i
děti s genetickými vadami, nebo děti
nemocné, například s diabetem. Setkáváme se i s dětmi s ojedinělým
postižením nebo onemocněním, což
vede k tomu, že musíme spolupracovat s lékaři, protože nám chybí zkušenost s danou diagnózou.
Co za aktivity nebo služby nabízíte?
Stejně jako ostatní speciálně pedagogická centra se věnujeme základním činnostem – zajišťujeme komplexní diagnostiku u klientů, depistáž
a včasnou speciálně pedagogickou
a psychologickou péči, speciální stimulace dle potřeb, výcvik specifických dovedností, nácvik používání
kompenzačních pomůcek, sociálně
právní poradenství, metodickou a
supervizní činnost, dokumentaci,
konzultace s učiteli, vedení rodiny.

Do Policejní akademie se
přihlásil rekordní počet seniorů
Spolek Nebojte se policie byl založen v roce 2011, a kromě zvyšování
právního vědomí mladých lidí pomáhá seniorům zvládat obtížné životní situace. A právě jim je určena
Policejní akademie, do které se letos
přihlásil rekordní počet, přes 130
studentů.
„Jedná se o celoroční aktivitu, kterou
realizujeme formou minimálně 14 besed. Na besedách jsou senioři upozorňováni na různá rizika, a jak se jim
vyhnout. Poskytujeme také sekundární
prevenci, tedy pokud se již obětí podvodníka stali, tak jim po celý rok zajistíme bezplatnou právní pomoc,“ uvedl
předseda spolku Antonín Křoustek.
Aktivity spolku, založeného na rodinné spolupráci pana Křoustka a
jeho manželky, však přesahují rámec
běžné prevence. Například při projektu Branný závod se snaží zlepšit
pohybové aktivity seniorů. „Branný
závod také sbližuje dědečky a babičky
s jejich dětmi a vnoučaty, které je mo-

hou na trase kolem Staré plovárny doprovodit,“ doplnil Antonín Křoustek.
Další aktivitou spolku, přispívající
ke zlepšení pocitu bezpečí, je například projekt Případová manažerka
pro ohrožené seniory, který je určen
k vyhledávání a následné pomoci
osaměle žijícím seniorům.
Spolek Nebojte se policie spolupracuje také se spolkem Bílý kruh
bezpečí, a to při poskytování odborného poradenství. Bližší informace o této pomoci se dozvíte na čísle
606 631 551, nebo na nonstop bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí 116 006.
Jaká rizika jsou v současné době
pro seniory reálná? V jakých případech může prevence seniory ochránit? To se dočtete v rozhovoru
s předsedou spolku Nebojte se policie Antonínem Křoustkem v dalším
vydání Novin jihlavské radnice.

-tz-

SPECIÁLNĚ pedagogické centrum pracuje týmově a jeho pracovníci nabízejí
nejnovější postupy a techniky.
Foto: archiv MMJ
Centrum by mělo dítě se zdravotním
postižením provést vzdělávacím systémem. Mělo by být schopno najít
mu vhodnou mateřskou a základní
školu, pracovat s rodiči i pedagogy,
případně s asistentem pedagoga. Pokud dítě potřebuje nácvik slepeckého písma, nebo prostorové orientace, nebo logopedickou péči, nabídne
mu centrum i takovouto intervenci.
A kdo tyto služby poskytuje?
Náš tým má v současnosti tři psychology a 11 speciálních pedagogů. Snažíme se, aby se každý speciální pedagog
profiloval pro určitou problematiku.
Psychologové jsou „univerzální“, musejí pracovat se všemi dětmi, vzdělávat se
na veškerá specifika. Nedávno od nás
odcházela po čtyřicetileté praxi psycholožka. Ze zajímavosti jsem sečetla
všechny zprávy, které během svého
působení vystavila, a bylo jich 14 000.
I ostatní pracovníci u nás pracují dlouho, spolupracují a vzdělávají se.
Speciálně pedagogické centrum
pracuje týmově a jeho pracovníci nabízejí nejnovější postupy a techniky.
Snaží se, aby děti „zapadly“ do svého
školního prostředí. Školí pedagogy a
asistenty, radí jim, aby byli s dítětem
schopni pracovat. Je to velmi náročná
práce, protože vývoj například v oblasti sluchadel jde rychle kupředu
a pracovníci musejí tyto změny reflektovat, každoročně se proškolovat
v nových postupech. Je to nekonečný
příběh vzdělávání se a nových metod.
V čem se změnila práce SPC po
přijetí zákona o společném vzdělávání?
Přinesl nám mnoho nesrovnalostí,
o kterých víme, a ví o nich i Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center a ministerstvo školství. Zákon přinesl obrovský nárůst
administrativy, i to, že informace
nejsou jednotné, což práci činí složitější. Hlídáme data, výkazy, kvalifikaci asistentů… přibyla nám byrokracie.
Náš tým by měl pracovat s dítětem, pomáhat rodičům, řešit diagnostiku a metodicky vést učitele, ale musí se zabývat tím, jaká je
normovaná finanční náročnost, zda
škola má disponibilní hodiny, zda
se jedná o první, druhý nebo čtvrtý

stupeň podpůrného opatření.
Stali se z nás spíše papíroví poradci, což nás, podle mého názoru,
hodně vzdálilo od škol. Dříve jsme
se školami tvořili jednotný, nastavený systém, dnes ale po nich chceme
věci, na které nejsou připraveny.
Potlačují se tím kompetence školy i
odborných pracovníků SPC. Ředitel
nemůže sám svobodně rozhodnout,
co udělá s příplatkem na zdravotní
postižení, zda jej využije na snížení
počtu dětí ve třídě, nebo na zřízení
pozice asistenta pedagoga, případně
zda peníze využije pro pedagoga.
Říká se, že speciální pedagog by
měl umět všechno. Jak podle vás
vypadá dobrý speciální pedagog?
Je to člověk, který má rád svou práci
a je schopen upřednostnit zájem dítěte. Dobrý speciální pedagog by podle
mého názoru měl být dobrým týmovým pracovníkem, který je schopen
reflektovat vývoj a změny jednotlivých
problematik, který dokáže podpořit
rodiče, učitele i asistenta pedagoga
na společné cestě s dítětem, vytvořit
komplexní systém práce, na kterém se
týmově podílí více lidí. Měl by umět
lidi v týmu motivovat, ale být jim také
oporou, a to nejen papírovou.
A co byste poradila pedagogům,
kteří do své třídy začleňují dítě
s postižením?
Předně bych jim chtěla velmi poděkovat. Je to nelehká práce. V současných třídách se setkáváme s multikulturními rozdíly, máme tam děti zdravé
i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti hraniční, hyperaktivní…
Učitel musí umět svůj program diferencovat tak, aby vyhovoval všem těmto skupinám, což je velmi náročné.
Chtěla bych je poprosit také o trpělivost. Věci někdy nejdou tak rychle,
jak bychom chtěli, mnohdy začínáme znovu a znovu. Také je dobré
snažit se vzdělat v dané oblasti, nastudovat si například metodiku práce s dítětem s autismem. Začít a až
pak se učit, to je opravdu krok zpátky. Dítě si totiž okamžitě mapuje, jak
s ním kdo zachází, a pokud se nedaří uspokojit jeho základní potřeby,
může jít do agrese. Inkluze nesmí
být náhlá, nepřipravená, a učitel v ní
nesmí zůstat sám.
-tz-
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Den otevřených dveří na VŠPJ
Na konci ledna se otevřely brány Vysoké školy polytechnické Jihlava veřejnosti. Návštěvníci se podívali i na místa, která nejsou běžně přístupná pro
veřejnost. Zájemci se zde také dozvěděli více o možnostech studia jednotlivých studijních oborů a programů.
Pro návštěvníky byly nachystány organizované prohlídky školy, tentokrát
tematicky zaměřené dle jednotlivých
studijních směrů. Navíc bylo možné
prohlédnout si školu formou hry a vyhrát zajímavé ceny, techničtí nadšenci
uvítali možnosti projít školu s pomocí
aplikace pro smartphone.
Samozřejmě nechybělo představení studijních oborů studenty, mož-

nost vyptat se vyučujících a potkat se
s vedením školy. Ve vstupních prostorách mělo své stanoviště Studijní oddělení, Poradenské a kariérní
centrum, které bylo připraveno i na
uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami, Mezinárodní oddělení s nabídkou možností výjezdů
do zahraničí a nechyběl ani centrální
infostánek.
Dopoledne si návštěvníci mohli
poslechnout zajímavosti o proběhlé „Expedici Kuba“ a také proběhlo setkání s Jiřím Šaclem, aktivním
sportovcem, kterému se podařilo
skloubit sport i studium na VŠPJ.
-tz-

Zajímá Tě práce v lékárně?
Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!
Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

Tříleté vyšší odborné studium.
Obor je zaměřen především na výuku
medicínských a farmaceutických disciplín.
Denní i kombinovaná forma studia.
Absolventi získávají titul
diplomovaný specialista – DiS.
Možnost stipendia
FARMEKO
VOŠ zdravotnická
Znojemská 76
Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail: farmeko@farmeko.cz
www.farmeko.cz

j02-farmD
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K recyklaci 5,2 tuny baterií
Školáci a studenti v Kraji Vysočina
odevzdali k recyklaci 5.204 kg použitých baterií.
V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se v kraji do
3měsíční sběrové kampaně zapojilo
71 škol. Nejvíce baterií v přepočtu na
žáka vytřídili v Základní škole a Mateřské škole Šebkovice, a to 7,7 kg. Vedle
samotného sběru baterií se děti ve školách učí, proč je důležité baterie třídit a
recyklovat a jak tím chrání životní prostředí.
V celé České republice se do sběrové
kampaně od poloviny srpna do poloviny listopadu loňského roku zapojilo
1 042 škol a společně k recyklaci pře-

daly téměř 60 tunu baterií. Za sběr baterií dostávají školy od Recyklohraní
body na školní konta. Za ně si pak mohou v katalogu vybrat odměny, nejčastěji v podobě knížek, školních potřeb,
sportovních potřeb a hraček.
„V Recyklohraní je zapojených už téměř
3 700 škol z celé republiky. Žáci a studenti se prostřednictvím tohoto projektu
aktivně a hravě vzdělávají v tom, proč je
důležité třídit a recyklovat baterie a elektrospotřebiče. Velkou pozornost však věnujeme také tomu, aby se naučili, že ještě
důležitější než třídit, je předcházet vzniku
odpadů a myslet na rozumnou spotřebu,“
říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové
společnosti ECOBAT.
-tz-
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Město se postaralo o bezdomovce

Tento měsíc byla otevřena
noclehárna pro bezdomovce,
která je umístěna v objektu bývalé vazárny na Žižkově ulici.

Noclehárna je otevřená každý den
od 19,00 hodin do 7,00 hodin ráno.
Na provozování zařízení spolupracuje MP s centrem křesťanské pomoci, kdy strážníci kontrolují bezproblémový provoz při obsazování
noclehárny ve večerních hodinách
a pomáhají zaměstnancům Charity
v případě problému některého obyvatele noclehárny s dodržováním
řádu pro ubytované.
Na protialkoholní záchytnou stanici bylo z důvodu ohrožování vlastního zdraví převezeno devět podnapilých osob. Nejvyšší zaznamenané
množství alkoholu v krvi bylo 3,07
promile; jednalo se o muže nalezeného v dopoledních hodinách
v podnapilém stavu v ulici Brněnská.
Muž ležel na zemi. Po příjezdu hlídky městské policie se muž posadil a
začal být značně agresivní. Strážníci
za použití donucovacích prostředků
útočníka zpacifikovali a poté převezli
na protialkoholní záchytnou stanici.
Prevence
Městská policie Jihlava se zapojila
do bezpečnostně preventivní akce
HAD 2018. Akce Hazard, alkohol
a děti 2018 proběhla v českých barech, hernách a restauračních zařízeních po celém území České republiky. Při této akci byly provedeny série
preventivních kontrol zakázaného
prodeje alkoholu dětem a kontrol
hazardního hraní.
Strážníci zadrželi muže pod vlivem
drog. Operační strážník městské policie přijal ve večerních hodinách
oznámení na muže obtěžujícího
hosty v restauračním zařízení na Masarykově náměstí. Na místo byla vyslána hlídka, která v restauračním
zařízení spatřila muže neadekvátně
oblečeného vzhledem k mrazivému
počasí. Muž měl neovladatelné tiky
a rychle se mu měnily nálady. Strážníkům tvrdil, že slyší hlasy. U muže
byla provedena dechová zkouška,
s negativním výsledkem, a proto
byla na místo přivolána zdravotnická
záchranná služba, která u muže provedla test na přítomnost omamných
látek. Ten byl pozitivní na metamfetamin.

asistence při sportovních utkáních
HC Dukla Jihlava.

Stanislav Maštera
Pomoc zraněným osobám
Ve třech případech strážníci poskytli prvním pomoc zraněným osobám. Dále strážníci řešili oznámení
na ženu, která se pokoušela o sebevraždu skokem z mostu v ulici Brněnská. Po příjezdu na místo strážníci převzali ženu od muže, který ji
ve skoku z mostu zabránil. Na místo
byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ženu převzala do
péče.
Na lince tísňového volání byla přijata tři oznámení na krádeže v supermarketech. Ve všech případech ke
krádeži došlo v ulici Romana Havelky, v Kauflandu.
V brzkých ranních hodinách přijal operační strážník městské policie
oznámení na osoby rozhazující popelnice po komunikaci v ulici Tyršova. Jednalo se o tři muže, které po
příjezdu na místo hlídka městské policie zadržela.
Strážníci řešili několik oznámení
na napadení mezi osobami. Jednalo
se o napadení v restauračních zařízeních, kdy se opilí hosté napadali navzájem.
Při kontrolní činnost na Masarykově náměstí, v době konání akce,
strážníci nalezli plačící dítě. Po provedení nezbytných úkonů dítě předali jeho rodičům.
V prosinci připravili preventisté
program Vánoce na městské policii, pro jednu třídu žáků na prvním
stupni ZŠ. Konkrétně se jednalo o
žáky základní školy Kollárova, se kterými se pracovnice prevence setkává
a s nimiž nebyly během výuky žádné
výchovné problémy. Žáci měli možnost prohlédnout si a užívat celé dopoledne většinu prostor služebny.
V předvánočním období prováděla
městská policie intenzivní kontrolní činnost na Masarykově náměstí,
strážníci zajišťovali dohled nad průběhem kulturních akcí pořádaných
v průběhu adventního období, zajišťovali bezpečnost účastníků tradičního Silvestrovského běhu a prováděli

Statistika
V prosinci zaznamenala Městská
policie Jihlava celkem 1.263 případů
narušení veřejného pořádku nebo
porušení zákona. Občané se s oznámením či žádostí o pomoc obrátili
na MP v 390 případech. Bylo zpracováno 321 přestupků, z nichž 38
se týkalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o pohybu psů na
veřejném prostranství, 16 přestupků

Ve ztrátách a nálezech města
je i invalidní vozík

Během minulého roku se do skladu
ztrát a nálezů na jihlavské radnici dostalo 245 nových věcí. Součástí nálezů byla také finanční částka přesahující 50 tisíc korun.
Na správním oddělení, které má
odevzdané věci na starosti, je nyní
uložen například invalidní vozík nebo
propanbutanová lahev. Dále jsou tu
uloženy také odevzdané klíče, například od bytů nebo dálková ovládání
od automobilů. Skoro stovka věcí loni
však svého majitele naopak našla.
„Vedle pracoviště evidence obyvatel
máme sklad, ve kterém se nalezené a
ztracené věci s hodnotou uchovávají po
dobu tří let. Poté se sejde komise, která
věci zhodnotí. Část se předá k ekologické likvidaci – například elektronická
zařízení, a část se fyzicky znehodnotí –
například klíče. Zlaté šperky se nechají
ohodnotit a prodají se do výkupu zlata,“
uvedla Kateřina Škarková ze správního oddělení magistrátu města.
Některé věci však najdou majitele
nové, a to třeba až v daleké Africe.
Jízdní kola, která po uplynutí tříleté
lhůty propadnou městu, jsou odevzdána do sbírky iniciované Zdravým městem Jihlava s názvem Kola
pro Afriku. Svůj užitek našly i mobil-

Jízdní řády, časy zpoždění i přesné
polohy jednotlivých linek ukáže webová aplikace města
Mapa, na které se aktualizují polohy jednotlivých spojů MHD po celé
Jihlavě. Po kliknutí na vůz se zobrazí

Datum
2.
3.
9.
10.
16.
17.
23.

Den
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

Jméno
MUDr. Pollaková Silvia
MDDr. Vashchuk
MUDr. Stavárková Pavlína
MUDr. Suchánková Ludmila
Stomatologické centrum Jihlava recepce
MUDr. Šimek Petr
MDDr. Štrejbarová Radka

Místo poskytování, telefon
Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820
Strojírenská 5/9, 586 01 Jihlava, 567 132 545
nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, 567 216 139
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 218
MUDr. Policarová Marie, s.r.o., Masarykova 445, 588 56, Telč,
567 213 173

24.

Ne

MDDr. Štrosmajerová Petra

MUDr. Vaněk Tomáš, Slavíčkova 4509/2
586 01, Jihlava, 567 210 991

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

ZTRATIT se dá skoro vše. Ve ztrátách
a nálezech magistrátu je také invalidní
vozík.
Foto: archiv MMJ
ní telefony, které byly darovány do
sbírky na záchranu africké přírody
pořádané jihlavskou zoologickou zahradou Mobily pro gorily.
Informace o ztrátách a nálezech
jsou podle zákona zveřejněny na
úřední desce magistrátu. Více informací najdete také na webu města
Jihlavy.
-tz-

Aplikace zobrazí linky MHD

Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2019

Pohotovostní služba zubních
lékařů je zajišťována
SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

bylo spácháno nerespektováním zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. V rámci kontrolní
činnosti, zaměřené na požívání alkoholu mladistvými osobami a na dodržování zákazu kouření, bylo provedeno 45 kontrol. V oblasti udržování
pořádku ve městě strážníci zjistili a
příslušným orgánům předali 248 závad. Do útulku pro opuštěná zvířata
bylo umístěno 10 odchycených toulavých psů.
Bc. Stanislav Maštera,

zástupce ředitele MP

Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
tel. 567 157 211

informace o směru cesty, případném
zpoždění a jízdní řád linky.
Dobíháte na trolejbus? Díky nové
aplikaci města se dozvíte, zda to stihnete.
Mapu naleznete na adrese www.jihlava.cz/mhd.
„Je to online webová aplikace, což
znamená, že se nemusí instalovat do
mobilu. Cestující se ze stránky dozví vše potřebné o svém spoji, včetně
toho, kde se aktuálně nachází,“ zmínil náměstek primátorky pro oblast
informačních technologií Jaromír
Kalina.
Webová aplikace je zatím v testovacím provozu, vedení města se ale
přesto rozhodlo ji zveřejnit, a to kvůli současným klimatickým podmínkám. „Stav komunikací je těžké udržovat a tak autobusy i trolejbusy využívá
více cestujících než v létě,“ doplnil náměstek primátorky.
Aplikace by se měla i nadále zdokonalovat, například během ledna
se na některých zastávkách MHD
objevil QR kód, který chytré telefony na zmíněnou stránku s mapou
navede.
-tz-
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Zastupitel Vejmělek: Peníze na domov
pro seniory a sociální bydlení musí zbýt

Zastupitel za KSČM Ladislav
Vejmělek odpovídá na dotazy
k vodohospodářské situaci
Jihlavy, sociální oblasti a vyjadřuje se k výzvě primátorky
občanům o šetření vodou.

Zdá se, že po dlouhé době svítá
na lepší časy ohledně vracení majetku města Svazem vodovodů a
kanalizací Jihlavsko (SVAKem).
Mohlo město nějak toto dlouhé
období, plné soudních pří a sporů, nějak urychlit?
Domnívám se a věřím, že oprávněně, že mohlo. Vím, že se na mě snese
vodopád kritiky, vyvolám vlnu nesouhlasu a obvinění, že takto bych
dostatečně nehájil zájmy města a
obyvatel Jihlavy. Jsem si toho plně
vědom. Vždycky jsem se snažil být
maximálně objektivní a spravedlivý.
Někdy možná až naivně.
Když jsem se stal nepřímým svědkem začátků jednání o vystoupení
Jihlavy ze SVAKu Jihlavsko, měl jsem
pocit, jako když sleduji predátora,
který se chystá rozsápat svou oběť.
Po výměně zástupců města toto
přišlo s požadavky: Chceme všechno
a hned. Řada zástupců obcí ve SVAKu měla výhrady k chování města už
před rozhodnutím o vystoupení.
Nezměnilo se to ani po zvolení
nových orgánů SVAKu, když pouze město mělo předtím „problémy“
s jeho vedoucími činovníky. Nezpochybňuji, že město, když se demokraticky usneslo, že vystoupí ze
SVAKu, má nárok na vydání svého
majetku, aby s ním mohlo hospodařit, jak nejlépe umí.
Ovšem stal se z toho „jihlavský
brexit“. Problém byl v tom, že Stanovy SVAKu nebyly na takovýto případ
plně připravené. Zejména v ustanovení, že SVAK vydá majetek do jednoho měsíce, byl základní problém.
Takto krátká doba je v tomto případě naprosto nedostačující. Navíc
nebyly ani vyjasněny majetkové problémy s majetkem města – existovaly
stále majetky neznámého nebo neexistujícího vlastníka. Bylo třeba provést inventarizaci vydávaného majetku, a zejména pak jeho ocenění.
Na toto všechno, a mnoho dalšího měsíc nestačil. A tak nedočkavost

Ladislav
Vejmělek

zástupců města a jejich „agresivní“
přístup a maximalistické požadavky
vyvolaly „zákopovou válku“, vedenou
přizvanými advokátními kancelářemi.
A důsledek už známe – právní spor,
táhnoucí se více než pět roků. Zdárný konec je zatím v nedohlednu. Tak
to končí vždy, když se dva neumí dohodnout.
Stavba městského stadionu bude
stát stamiliony. Zbudou peníze na
sociální oblast - domov pro seniory, sociální bydlení?
Toto je jedna z úžasných otázek pro
zastupitele města z KSČM. A odpověď je navýsost jasná a jednoznačná,
lze snad i říci – předem daná a s jistotou očekávaná.
Jasně že musí zbýt. K čemu by pak
zastupitelstvo města bylo, když nebude schopno zajistit základní potřeby svých obyvatel?
Podle toho, jak se postaráme o
naše nejzasloužilejší a nejpotřebnější, o nejslabší a nejohroženější,
se hodnotí, jak kultuní a vyspělá je společnost, v tomto případě
městská komunita. Jaké vyznává a
upřednostňuje hodnoty, jaké má
priority.
Sociální oblast musí být rozpočtově zajištěna v patřičném objemu, na
„zbytné“ potřeby bude nutné využít
externí zdroje – dotace, dary, příspěvky, úvěry.
Jinde než u autentické levice se
opravdové sociální cítění nesnažte
hledat. Poslední dobou se však najednou tváří chápavě i ty „pokrytecké“ subjekty, které kdysi, ale ještě i
zcela nedávno, privatizovaly domy a
byty, a dnes pláčou nad zuboženým
dítětem, které vylily s vaničkou.
A teď – babo raď. Kde vzít peníze na výstavbu nových nájemních
domů, jak je rychle postavit, když
nám z té „úspěšné“ privatizace žádné
peníze nezbyly? Věřím, stejně jako
všechny generace přede mnou, že se
blýská na lepší časy.

Daniel Škarka stojí v čele
školského projektu

Město Jihlava je realizátorem projektu Místní akční plán (MAP II) v
obci s rozšířenou působností (ORP)
Jihlava. Do projektu je zapojeno 51
škol v ORP Jihlava.
Hlavním cílem projektu, který je
spolufinancován z Evropské unie,
je podporovat společné plánování a
sdílení aktivit a podpořit intervence
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách.
V půli ledna proběhlo 1. zasedání řídícího výboru projektu, kde byl
schválen statut a jednací řád.
Předsedou řídícího výboru byl

zvolen Bc. Daniel Škarka, uvolněný
člen Rady města Jihlavy pro oblast
školství, kultury a tělovýchovy a pro
oblast sociálních věcí.
Následně došlo ke schválení komunikačního plánu a organizační struktury, byly také představeny hlavní
aktivity projektu a implementační
aktivity. Školy si mohly aktivity zvolit při přípravě projektu, jsou to např.
podpora školních parlamentů, spolupráce s kulturním inkubátorem,
metodická podpora pro asistenty
pedagoga, rozvoj občanského vzdělávání atd.
-tz-

Primátorka vyzvala obyvatele k
šetření vodou. Jaký je váš pohled
na vodohospodářskou situaci?
Vodohospodářská situace se znatelně zhoršuje, a varovné je, že vykazuje tendenci nadále ve zhoršování
pokračovat.
Proto je nanejvýš nutné, abychom
se důkladně zamysleli, jak tuto situaci začneme okamžitě a efektivně
řešit.
Jedna z velmi podstatných příčin,
kromě klimatických změn, které někteří „popletové“ ignorují, je stav našeho zemědělství, které je poslední
čtvrtstoletí pronásledováno málem
až do vyhnanství.
Toto odvětví, které celou tuto dobu
prakticky žije z podstaty, naprosto
není motivováno k řádnému hospo-

daření na půdě, ba co víc, není mu
to, díky hospodářské politice státu
a pokřivené „neviditelné ruce trhu“,
ani umožněno.
A tak půda, které chybí organická
hmota, udrží jen malou část vody,
zbytek takřka bez užitku odteče, přičemž mnohdy ještě způsobí
škody.
Snad konečně zemědělci dojdou
uznání.
Pomoci tomuto stavu musí opatření k zadržování vody v krajině, poslední roky také ukazují na mnohé
chyby při hospodaření v lesích.
K šetření vodou jsme byli vyzýváni,
kam má paměť sahá. Často jsou výzvy neúčinné, dokud z kohoutků teče
voda. Jsme prostě „jen“ lidé. 
-lm-

Co se stalo v parku? Proč
zmizely výsadby jehličnanů?

NAJDOU i tací, kteří se neštítí kvůli pár dnům v roce pokácet a ukrást mladé jehličnaté stromky v parcích. 
Foto: archiv MMJ
Stromky určené k vánoční výzdobě
Tyto mladé stromy nahrazovaly
našich domovů, se pěstují na speciál- stromy, které uschly a byly pokáceny,
ních plantážích u nás i v zahraničí.
a měly je nahradit v prostoru parku,
Jedná se o různé druhy a velikos- aby i další generace měly možnost
ti jehličnatých stromů, protože je- vidět a zažít stromy ve městě.
den si neumí Vánoce představit bez
Jako správce veřejné zeleně mě velsmrčku, druhý bez jedličky a jiný bez mi mrzí také nevšímavost lidí v okolí
borovice.
a sobeckost těch, kteří mladý, vysaDalší možností, kde získat stromek zený strom ukradnou, a za pár dní
nebo větve jehličnanů, jsou lesní vyhodí ke kontejneru.
společnosti provádějící správu lesů,
Uvedu několik příkladů: Jedle stejkteré při probírkách v lesích vyberou nobarvá, ukradená vloni před Vánoci
stromky vhodné na Vánoce. Něko- z parku v ul. Jiráskova. Nenarostla za
mu jinému třeba stačí jenom větvič- den, ani za měsíc, ale stála velké úsilí
ka ve váze a stromek mají umělý.
mnoha lidí. Ve specializovaných zaTo všechno jistě každý ví, ale proč hradnických školkách, kde o ni pečotento článek, teď po Vánocích, v no- vali zahradníci, rostla 5 let. Před 3 lety
vém roce, když do dalších Vánoc je strom vysadili zahradníci v Jihlavě,
ještě hodně daleko? Důvodem toho- zalívali ho a starali se, aby prospíval.
to ohlédnutí je zamyšlení nad tím, že Cena za vánoční stromek pěstovai přes všechny možnosti, které jsou ný na plantážích se pohybuje v řádu
popsány výše, se najdou i tací, kteří stovek korun. Strom, který tu byl v
se neštítí pro pár dní v roce pokácet parku pro všechny, měl daleko vyšší
a ukrást mladé jehličnaté stromky hodnotu, než jen vyčíslenou cenu náv parcích.
kladů – 4000 Kč cena za stromek ve
Tito lidé si kvůli pár dnům, kdy jim školce, 1100 Kč výsadba stromu, dále
stromek zdobí byt, přivlastní strom hnojení, zálivka, mulč, ohrádka proti
rostoucí v parku, který měl dělat poškození,… dalších 2500 Kč. Mezi
svojí přítomností radost všem oby- další ukradené stromy patří borovice
vatelům a návštěvníkům města, měl lesní, kterou sázely děti v parku v ul.
poskytovat útočiště pro hnízdící ptá- Rantířovská, borovice lesní a jedle
ky a jiné drobné živočichy, zachyco- bělokoré z lesoparku Heulos…
vat prach, vytvářet příjemné klima,
Ing. Martina Brandová,
produkovat kyslík…

odbor životního prostředí
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Jarní prázdniny
na lyžích

Jarní prázdniny jsou za dveřmi a tak
nastal čas plánování, kam s dětmi vyrazit na lyže. V tomto článku přinášíme
pár tipů, kam si vyjet.

- Ski Areál Fajtův kopec
Areál nacházející se ve Velkém Meziříčí je stále dobře připraven. Vzhledem
k dobré dostupnosti po dálnici D1
je tento areál vhodným místem, kam
vyrazit pokud nechcete jezdit na celodenní výlet příliš daleko. Navíc je areál
osvětlen, takže můžete lyžovat případně i v pozdějších hodinách.

- Ski Areál Jimramov
Jestli někde dokážou připravit sjezdovku naprosto perfektně, pak je to
určitě v Jimramově. Připravena je černá sjezdovka Lucifer i červená Lump.
Malé děti se pak mohou zdokonalovat
na dětském vleku.

- Ski Areál Šacberk
Jihlavský lyžařský areál, který nabízí
příjemnou 380 metrů dlouhou červenou sjezdovku naprosto vhodnou pro
děti, začátečníky i mírně pokročilé. Dá
se očekávat, že bude sjezdovka stejně
dobře připravena i v polovině března.
Lyžuje se zde i ve večerních hodinách
a v provozu je samozřejmě také dětský
vlek (zdarma). Využít můžete i služeb
lyžařské školy. V areálu je používán
systém bodového jízdné, nedávno
však bylo na zkoušku zavedeno i časové jízdné.
-lm-

Kam o jarních prázdninách...
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Z oficiálního facebooku Jihlavy

Napište nám…

Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vyjádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici, či obyvatelům něco vzkázat, poděkovat, postěžovat si? Napište nám. Příspěvky můžete posílat na adresu
redakce@jihlava-city.cz.
-ah-

Hasiči jsou připraveni podpořit
město při výstavbě stadionu

ZIMNÍ ÚDRŽBU pro Jihlavu zajišťují pracovníci Služeb města Jihlavy, kteří se
především zaměřují na komunikace 1. – 3. třídy a až poté na frekventované chodníky, zastávky MHD, přechody pro chodce, schody a příkré komunikace.

Foto: archiv MMJ
Přes víkend nám zase napadlo, přes a zpráva byla jasná: K dokonalým
noc to zase roztálo, a je dost možné, chodníkům je potřeba spolupráce
že to zítra zase zamrzne. Sníh, déšť a s obyvateli.
led versus sůl, písek a drť.
Zdroj: facebook.com/mesto.jihCo s tím SMJ zmůže? To se ptali lava
radní města jednatele společnosti,

Reakce veřejnosti:
Petr Szelke: Shrabat sníh???Ale kam s ním, že ???
Jaksi navrhovatelé zapomněli k této problematice na stávající vyhlášky ( povinnosti vlastníka chodníků k přilehlé nemovitosti).
Milan Novotný: Hlavní chodník do krajské nemocnice - jeden led, krásná
vizitka :-(
Khwaj Llort: ale co ty krátery na silnicích
Vašek Drštička: Khwaj Llort ve chvíli, kdy se asfalt nevozí v termokorbách
a při pokladce už nemá kolikrát požadovanou teplotu... tohle počasí to dodělá. Napadne, povolí, zamrzne a hned je kráter na světě.

Do roku 2023 bude Jihlava mít novou
multifunkční halu na místě stávajícího
Horáckého zimního stadionu. Celková
příprava a výstavba haly bude stát kolem 750 milionů korun, samotná demolice a stavba multifunkčního stadionu potrvá dva roky.
Jihlava bude mít v té době k dispozici nejméně jednu ledovou plochu; buď
bude pokračovat provoz Malé haly
Horáckého zimního stadionu, takzvaného „zimáčku“, nebo město koupí či
pronajme mobilní ledovou plochu. Pomoc Jihlavě nabídl i Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále HZS).
„HZS Kraje Vysočina, jakožto dotčený
orgán státní správy ve stavebním řízení,
je připraven podílet se na hledání řešení
pro výstavbu nového zimního stadionu a
po dobu výstavby najít takové řešení, aby
– byť s omezením – byl v provozu „malý
zimák“,“ sdělil ředitel HZS Kraje Vysočina Jiří Němec.
Na sociálních sítích se však po zve-

Studenti architektury prověří
jihlavské historické domy
Jihlava se zapojí do projektu fakulty architektury Vysokého učení
technického v Brně s názvem Jihlavské historické domy. Během šesti se-

Pronájem nebytových prostor a bytů
Statutární město Jihlava zveřejňuje záměry
pronajmout
 nebytový prostor v přízemí domu Komenského
39 v Jihlavě, 87 m2, býv. prodejna s výpočetní technikou, energetická náročnost budovy dle PENB:
E, 261 kWh/(m2.rok), minimální nájemné po slevě
150.000 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Matky Boží 16
v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 1240/9 s částí nebytové jednotky č. 1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna
potravin, drogerie a domácích potřeb, minimální nájemné po slevě 95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispozici na www.jihlava.
cz, na tel. 565 592 631, příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či
doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.
Statutární město Jihlava dále zveřejňuje záměry
výběrovým řízením formou dražby
prodat
 bytovou jednotku č. 185/1 v přízemí domu Třebízského 12 v Jihlavě, 1+1, 29,30 m2, energetická náročnost dle průkazu energetické náročnosti: G, 315
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 983.600 Kč
 bytovou jednotku č. 1246/6 ve 3. NP domu Matky
Boží 28 v Jihlavě, 1+kk, 22,10 m2, minimální kupní
cena 621.800 Kč
 bytovou jednotku č. 205/3 v přízemí domu Rokycanova 6 v Jihlavě, 2+1, 69,09 m2, energetická náročnost dle průkazu energetické náročnosti: F, 149
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 1.323.600 Kč

řejnění informace o výstavbě multifunkční haly na stávajícím místě objevila dezinformace, že hasiči „zimáček“
po dobu výstavby zavřou.
Reakce ředitele toto tvrzení popírá:
„Informace, že hasiči po dobu výstavby
zavřou „malý zimák“ z důvodů znemožnění evakuace ze shromažďovacího
prostoru, jsou lichá. Pokud budete potřebovat, hasiči jsou připraveni být vám
nápomocni při hledání technických i organizačních řešení,“ sdělil primátorce
Jihlavy Jiří Němec.
„Jsme rádi, že nám hasiči podali pomocnou ruku. Jak jsme už říkali, známe většinu rizik, která při výstavbě nové haly hrozí, a právě takový vstřícný přístup nám
pomůže rizika snižovat. Pokračování
provozu „malého zimáčku“ při výstavbě
haly je ideálním řešením, stále však stojíme pevně na zemi. Vedení města i nadále počítá s náhradním řešením v podobně
mobilní ledové plochy,“ sdělila primátorka města Karolína Koubová.
-tz-

pronajmout
 nebytové prostory č. 648/5 a 648/6 v přízemí domu
Znojemská 7 v Jihlavě, 76,40 m2 a 34,10 m2, býv. prodejna sportovních potřeb a býv. prodejna s kosmetickými produkty, minimální nájemné 145.639 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Husova 29 v Jihlavě, 44 m2 + skladová kóje ve dvoře 3,12 m2, býv.
prodejna tapet, energetická náročnost budovy dle
PENB: E, 185 kWh/(m2.rok), minimální nájemné
51.349 Kč za rok
 nebytový prostor č. 1349/11 v přízemí domu Komenského 18 v Jihlavě, 32,10 m2, býv. vinotéka,
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 208
kWh/(m2.rok), minimální nájemné 62.081 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Masarykovo nám.
23 v Jihlavě, 84 m2, býv. prodejna s dětským zbožím,
energetická náročnost budovy dle PENB: D, 156 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné po slevě 105.000 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Masarykovo
nám. 9 v Jihlavě, 39 m2, býv. kadeřnictví, energetická
náročnost budovy dle PENB: D, 62 kWh/(m2.rok),
minimální nájemné 44.577 Kč za rok

Bližší informace včetně podmínek výběrového
řízení jsou k dispozici na www.jihlava.cz, na tel.
565 592 630 či 565 592 631, 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 výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení nemají
nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

mestrů studenti vyšších ročníků provedou stavebně historický průzkum
přibližně 30 domů v jihlavské Městské památkové rezervaci. Výsledkem
budou návrhové studie využití.
„Nechceme revitalizovat jenom samotné náměstí, ale chceme se pustit do
opravy celé Městské památkové rezervace, což se v minulosti moc nedařilo.
Tento projekt nám dává možnost mít
profesionálně zpracované podklady k
tomu, abychom mohli jihlavské historické domy zrekonstruovat pečlivě, s
ohledem na to, co je hodnotné a je to
potřeba zanechat, a co je možné zmodernizovat,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.
Do tříletého projektu se zapojila i
nezisková organizace Archaia Brno,
která provádí historické průzkumy a
záchranné archeologické výzkumy.
Statutární město Jihlava v projektu
zastupuje aplikačního garanta a přispívá 20procentní částkou, tedy 350
tisíci ročně. Celková cena je podpořena také z dotačního programu na
podporu společensko-humanitárního výzkumu, který vyhlásila Technologická agentura ČR.
„Je důležité zmínit, že poznatky, které díky projektu získáme, budeme moci
dál využít. Můžeme podobnou metodiku aplikovat i na zbylé domy a pomůže nám to k vytvoření koncepce pro celou Městskou památkovou rezervaci,“
doplnil uvolněný zastupitel Martin
Laštovička, který o Městskou památkovou rezervaci pečuje.
Výstupní dokumenty studentů architektury bude jihlavský magistrát
každoročně zveřejňovat na webových stránkách města www.jihlava.
cz, na radnici budou probíhat také
workshopy a veřejné výstavy.  -tz-
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Kalendárium města Jihlavy

Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce Února

Stalo se 19. února 1402 - okolní
páni a rytíři pod vedením Jana Sokola z Lamberka přepadli Jihlavu.
Událost nejobšírněji vylíčil historik
ze 17. století Tomáš Pešina z Čechorodu v díle Mars Moravicus, válečná
historie Moravy.
V díle popisuje, že páni a rytíři
hradbu města překonali tajně v noci
u minoritského kláštera, kde chtěli
co nejrychleji obsadit sousední bránu, a potom celé město.
Jenže akce byla prozrazena – mimo
jiné bdícím mnichem kláštera, který
začal hlasitě křičet, že ve městě jsou
nepřátelé, načež stráže blízké brány
probudily měšťany hlasem trub. Po
nastalém zmatku se měšťané vzchopili k udatnému odporu a zahnali
nepřátelskou armádu zpět k minoritskému klášteru, kde s nimi nepřátelé
svedli ústupovou bitvu před opuštěním města.
Z nepřátel padlo sedm, a dvanáct
bylo zajato. Boj si vyžádal i život čtyř
jihlavských hrdinných obránců, jejichž jména i podoby byly vyobrazeny na oslavné nástěnné malbě v kostele Matky Boží. Díky hrdinnému
odporu měšťané vyvázli z velkého
nebezpečí, a hned jak se začalo rozednívat, shromáždili se ve velikém počtu u kostela Matky Boží. Tam Bohu

Přepadení Jihlavy

PŘEPADení MĚSTA a jeho šťastná záchrana jsou znázorněny v minoritském
kostele Matky Boží – o nemnoho mladší gotický nástěnný obraz v presbytáři na
epištolní straně, který zobrazuje přepadení i zachránění města. Jde o velmi popisný „středověký komiks“ události, který zároveň vykresluje nejstarší podobu gotického královského města.
Foto: Vladimír Kunc
vzdali slavnostní díky za záchranu
města – zapěli chvalozpěv ambroziánský, konala se děkovná bohoslužba, a aby byla zachována nepřetržitá
paměť na záchranu města, ustanovil

se tento den jako den památeční.
Pondělí po druhé neděli postní
bylo každoročně oslavováno opětovným díkuvzdáním, a veřejnou prosbou, aby Bůh nejvyšší i nadále město

Sestavil Martin Laštovička z Listů a obrazů z minulosti Jihlavy od Františka Hoffmanna, nové vydání rok 1999.

Zoo Jihlava se raduje z druhé
nejvyšší návštěvnosti
Zoologická zahrada Jihlava opět
potvrdila svoji pozici trvale nejoblíbenějšího turistického cíle na Vysočině.
Důkazem toho je i návštěvnost
zoo za uplynulý rok 2018, kdy jejími
branami prošlo celkem 333.016 návštěvníků.
To je o pouhých 1.413 lidí méně,
než v rekordním roce 2016. Tento
rozdíl je však zcela zanedbatelný, neboť v letních měsících toto číslo činí
cca návštěvnost za polovinu běžného všedního dne.
Oproti roku 2017 pak vzrostla návštěvnost zoo o 16.362 lidí.
Návštěvnicky nejsilnějšími měsíci byly již tradičně měsíce červenec
a srpen, během nichž zoo navštívilo
celkem více než 130.000 návštěvníků.
Zajímavé však byly i měsíce duben – s více jak 41.000 lidmi a říjen – se 17.000 návštěvníky, což jsou
počty o třetinu až polovinu vyšší,
oproti návštěvnosti uvedených měsíců v minulých letech.

„Všem návštěvníkům a příznivcům zoo
bych za uplynulý rok rád poděkoval, protože správnou zoo tvoří nejen zvířata, ale
také návštěvníci, kteří do ní chodí,” vysvětlil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.
Podle prvních propočtů a odhadů
se v loňském roce v jihlavské zoo narodilo či vyklubalo kolem osmdesáti druhů živočichů v počtu necelých
pěti set jedinců.
„To je takový náš standard, nicméně
na kusy se nám počet mírně zvedl díky
několika úspěšným odchovům u plazů
– třeba vzácných dvojjazyčníků haitských, nebo ještěrek pavích.
Nejvýznamnějšími odchovy v rámci
zoo to pak byli zcela jistě tygři sumaterští, babirusa sulaweská, irbisové,
rysové karpatští, klokani uru, outloni
malí, nebo pásovec kulovitý.
Samozřejmě mnoho zvířat v průběhu
roku i uhynulo, ať už stářím, jako mláďata při neúspěšném odchovu, nebo v
důsledku nemoci.
Mezi takové živočichy patřil například samec žirafy núbijské Manu a tuleň obecný Artos,” dodal Vašák. -tz-

Pozvánky na tenis
Dne 9. 2. 2019 se bude od 9 hod. v areálu Teniscentra konat halový oblastní turnaj dorostenek, pořádaný TK Spartakem Jihlava ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Turnaje se zúčastní 48 nejlepších hráček z JmK, z nichž
nejlepší čtyři hráčky postoupí na Mistrovství ČR.
Dne 16.-19. 2. 2019 se bude od 9 hod. v areálu Teniscentra konat celostátní turnaj starších žáků třídy B, pořádaný TK Spartakem Jihlava, za účasti 48
hráčů z celé ČR.
-tz-

střežil a nadále chránil před jakoukoliv pohromou. Každoročně bylo pořádáno slavnostní procesí od kostela
sv. Jakuba ke kostelu Matky Boží a
každému přítomnému knězi se podával za oběť mešní jeden znamenitý
kapr a groš o sedmi penězích.
Slavilo se každoročně až do roku
1526, kdy město přijalo Lutherovo
učení a zapomnělo na víru zděděnou
po předcích. Bohužel ustala díky
tomu také ochrana Boží, a měšťané
byli zakrátko postiženi mnohými neštěstími jak doma, tak i venku.
Přepadení Jihlavy nebylo jen lokální bojůvkou nebo vyřizováním účtů
mezi okolními pány a jihlavskými
měšťany. V přepadení Jihlavy gradoval politický boj mezi markraběcími
bratry Prokopem a Joštem, a ještě
o patro výše boj mezi královskými
bratry Václavem IV. a Zikmundem.
Událost z Jihlavy ovlivňovala politické dění nejen v tehdejším Království
českém, ale i v celé Svaté říši římské.
Oprava minulého kalendária:
Omlouváme se za chybné uvedení
Ferdinanda II., také krále českého,
který žil v letech 1578 - 1637. V roce
1527, na hranicích Čech a Moravy
u řeky Jihlavy, byl slavnostně uvítán
a složil slib do rukou českých stavů
král Ferdinand I.

Dobrovolní hasiči předvedli
na náměstí svoji techniku
Primátorka Karolína Koubová uvítala na jihlavské radnici na tradičním
předvánočním setkání členy jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihlavy a představitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Na programu setkání bylo představení jednotek a jejich členů, přehled
financování, shrnutí činnosti v uplynulém roce i výhled aktivit do následujících let.

Po prezentaci v zasedací místnosti
zastupitelstva se více než tři desítky
hasičů a zástupců města přesunuly ven na Masarykovo náměstí, na
ukázku hasičské techniky.
„Vaše práce je velmi důležitá, a je zapotřebí ji podporovat tak, abyste měli všechny podmínky nutné k efektivním zásahům. Moc vám děkuji za vaše nasazení a
obětavost,“ uvedla v proslovu k přítomným primátorka Koubová.
-tz-

Pár lip u mariánského sloupu
musí být skáceno
Lípy kolem Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v létě přinášejí
kýžený stín a v zimě, díky světlům,
doplňují vánoční atmosféru náměstí. Jejich zdravotní stav se však každým rokem horší. Dvě lípy dokonce
ohrožují bezpečnost kolemjdoucích,
proto musí být skáceny.
„Jedná se o stromy, které mají sníženou vitalitu a velmi silně prosychají
v kosterních větvích, proto je již nelze
stabilizovat řezem ani žádným jiným
možným způsobem,“ sdělila Katarina Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.
Ostatní lípy u morového sloupu budou v letošním období vegetace, tedy
až budou stromy olistěné, ošetřeny řezem, odstraní se suché části větví.
Letos musí město zajistit také po-

kácení lípy před domem Masarykovo náměstí 34. „Strom má výrazně
sníženou vitalitu, a v poškozené bázi
kmene již byla prokázána infekce,“
doplnila Katarina Ruschková.
Náhradní výsadba za pokácené
lípy nebude prozatím provedena, a
to kvůli plánované revitalizaci Masarykova náměstí. Stromy budou případně nahrazeny až po konečném
výběru projektu, nebo po provedení
revitalizace náměstí.
-tz-

Zatmění Měsíce

Několik desítek Jihlavanů se sešlo
na plošině Brány Matky Boží, kde
organizovali pozorování jevu členové spolku Jihlavská astronomická
společnost.
-tz-
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Psi na běžeckou stopu nepatří

Jediný problém nastává, když si
s sebou vezmou své čtyřnohé miláčky, protože psi na technicky upravenou stopu prostě nepatří.

Jihlavané, kteří rádi jezdí na
běžkách, se před 10 lety rozhodli, že už nehodlají kvůli své
oblíbené aktivitě jezdit daleko
do okolních okresů.
Za podpory nadace ČEZ a soukromých sponzorů sehnali základ
pro nákup čtyřkolky s pásy, válce i
stopovače a vytvořili běžecké trasy
okolo Jihlavy a v Novém Hojkově na
Čeřínku, které ve svém volném čase
upravují. Provozují také informační
portál www.lyzarskejihlavsko.cz.
Předseda a jeden ze zakladatelů
neziskové společnosti SK Lyžařské
Jihlavsko, o.p.s., Milan Koten, uprostřed běžkařské sezony prozradil, co
všechno jejich práce zahrnuje.
Lyžařské Jihlavsko je dobrovolná činnost. Kolik vás běžecké trasy upravuje?
Ano, zcela dobrovolná. V základní skupině dobrovolníků je celkem
šest lidí, kteří trasy upravují ve svém
volném čase. Letos zatím upravujeme stopy a pruhy pro bruslení na
základním okruhu ve Vysoké, plus
na okruhu u Nového Hojkova, kde

BĚŽECKÉ trasy okolo Jihlavy a v Novém Hojkově na Čeřínku lákají lyžaře svoji
upraveností i zimním počasím.
Foto: archiv MMJ
bydlí jeden náš člen, který vlastní
skútr, válec a stopovač. Jemu například klub platí pouze pohonné hmoty. Pomáhá nám také několik dalších
dobrovolníků, například při těžších
podzimních úpravách byli aktivní
sportovci i důchodci. Velkou pomocí jsou také příspěvky na náš transparentní účet.
Kolik kilometrů běžeckých tras
upravujete, a jak dlouho vám to
v sezoně denně zabere?
Celkem můžeme při ideálních sně-

Kuželkáři v zimě nezahálí

Kuželkářský klub PSJ Jihlava – oddíl mužů.
Foto: archiv MMJ
Kuželkářský klub PSJ Jihlava v prů- lavští smůlu, když tři duely prohráli
běhu zimní přestávky mezi dlouho- velmi těsně, a to je připravilo o vítězdobými soutěžemi nezahálel a ode- ství. Nyní čekají tým Sučany, a pohrál klubové mistrovství. V něm si tom čtyři utkání v řadě na venkovnejlépe mezi muži vedl Robin Par- ních drahách.
kan s 617 body, mezi ženami Jana
Tým žen vstoupil do jarní části
Braunová s 565 body.
prohrou v Kutné Hoře, další víkend
V průběhu ledna odehrál tým doma porazil Neratovice, ale v nemužů v Interlize pouze domácí utká- dělním zápase prohrál s Hazlovem.
ní s favoritem z Trstené, které skon- Stále však drží první příčku v tabulce
čilo remízou 4:4 (3557:3528). Nej- a postup do nejvyšší soutěže má ve
lepší výkony podali Jan Kotyza (623 svých rukou. Během února se tým
b.) a Václav Rychtařík (610 b.). Ve představí v Poděbradech a na domávelmi vyrovnaném utkání měli jih- cích drahách přivítá Jablonec. -tz-

hových podmínkách upravovat až 70
kilometrů běžecké trasy. Úprava například pouze základního okruhu u
Vysoké na bruslení i klasiku, což je
pětikilometrová trasa, trvá asi tři hodiny. A pokud můžeme a máme čas,
tak tomu věnujeme přibližně dvě až
tři hodiny denně. Navíc jsme sami i
aktivní lyžaři, takže si většinou běžecké stopy užijeme až večer, s čelovkou.
Upravujete trasy i mimo sezonu?
Ano, například před sezonou vyznačujeme jehlami s praporky vedení tratě po loukách, zasypáváme díry,
nebo vysekáváme rozrostlé maliní a
další podrost.
Letos na podzim jsme navíc rozšířili propojení k „pytlíku nad Vysokou“,
kde je nyní možné najet na samostatnou bruslařskou stopu v každém
směru.
Nemáte problémy s ničením
stop, například od neukázněných
lyžařů nebo chodců?
Lyžaři běžci jsou vesměs rozumní,
slušní a tolerantní lidé.
Někdy však kolem tras nacházíme
drobné obaly od svačin. Ale třeba při
parkování ve zmíněných lokalitách
respektují místní obyvatele.

A jakou trasu sám rád jezdíte?
Doporučil byste trasy i mimo Českou republiku?
Rád jezdím trasu z Vysoké směrem na Kostelec a velký okruh pro
klasiku, směrem za Popice kolem
Okrouhlíku, a zpět na Vysokou.
V zahraničí je ideální Ramsau, tam
jsou podmínky pro běžecké lyžování
nesrovnatelné, jak technicky, tak i terénem. V Itálii je zase super Livingo,
a to hlavně kvůli vysoké nadmořské
výšce. A v Čechách jsou dobré trasy
na Žďársku, jelikož zde městský úřad
každodenní úpravu tras financuje.
Máte podporu i od města Jihlavy?
Ano, dvakrát do roka dostaneme 15
tisíc, minulý rok jsme dokonce byli
podpořeni 49 tisíci na nákup nového
pogumovaného válce, který jsme následně zkompletovali ve spolupráci
se Střední školou stavební v Jihlavě.
Chystáte nějakou zajímavou novinku?
Ano, sehnali jsme ocelový sloup a
nakoupili zařízení pro možnost sledovat přes náš WEB aktuální sněhovou situaci, teplotu vzduchu i sněhu a
osvětlení části okruhu v lokalitě Vysoká. Díky firmě M-SOFT budou moci
zájemci o tuto sportovní aktivitu živě
vidět podmínky v reálném čase.
Aktuální informace o historicky tradičním závodu pro veřejnost
„JIHLAVSKÉ 15“ a další podrobnosti naleznete na WEBu www.lyzarskejihlavsko.cz.
SK Lyžařské Jihlavsko můžete podpořit na transparentním účtu s číslem: 6231735001/5500.
-tz-

26. Memoriál S. Matouška

Golfisté oslavili Nový rok
NOVOROČNÍ ODPAL. Každoročně
se v golfovém areálu Příseka koná Novoroční odpal. Letošní rok tomu nebylo
jinak.
Tentokrát se sešlo téměř 50 golfistů, a
o zábavu nebyla nouze.
V rámci novoročního odpalu došlo i
k předání unikátní sošky panu Jiřímu
Holíkovi od pana Petra Kubíčka, pro
kterého je nejenom golf, ale i výroba sošek z keramiky velkým koníčkem.
Děkujeme všem golfistům za příjemně strávené chvíle a zveme všechny na
návštěvu golfového areálu Příseka v
blížící se sezoně 2019.

Foto: archiv MMJ

VÍTĚZNÝ TÝM Sedmík-SOME zvítězil potřetí v řadě.
Foto: archiv MMJ
Letošního turnaje v malé kopané, valo skóre, v jednom případě dokonMemoriálu Stanislava Matouška, se ce los. Do finále se nakonec dostal
již tradičně zúčastnilo deset celků ve tým Sedmík-SOME a Starlet.
dvou skupinách. Z každé skupiny vždy
„Nakonec Sapola svou druhou brankou
postupují čtyři týmy, a z těchto osmi definitivně rozhodl o třetím vítězství Sedcelků vyjde vítěz.
míků v řadě – 3:1,“ přiblížil závěr turnaLos skupinu „A“ pořádně nabil – je prezident spolku Ondřej Lapeš.
objevil se zde poslední ligový mistr,
V roce 1993 začínal turnaj pořádaný
vícemistr i sedmý tým podzimní ta- spolkem Malá kopaná Jihlava, pod nábulky, jehož doplnil nováček turnaje. zvem Vánoční turnaj. Po smrti jednoho
Skupina „B“ byla velmi vyrovnaná, z dlouholetých činovníků Malé kopané
a všechny celky získaly shodný počet Jihlava se turnaj přejmenoval na Mešesti bodů. O výsledu tak rozhodo- moriál Stanislava Matouška.
-tz-
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Srdečně Vás zveme na dernisáž výstavy v sobotu 2. 3. 2019 od 17:00 hod.
v hotelové galerii (křížová chodba).
Bez obav, Husova 16,
www.stacionar-jihlava.cz
Výtvarná dílna a prodejní galerie
Denního a týdenního stacionáře Jihlava
15. 1. – 30. 4.
PAVEL MARŠÍK - kresby
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

Výstavy
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58,
tel. 567 573 880,
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz,
http://muzeum.ji.cz/.
do 3. 2.
PHOTOGRAPHIA
NATURA
2018
XV. ročník tradiční fotografické soutěže, tentokrát na téma Květy, listy,
plody – všímáme si detailů
do 17. 3.
KARTY V JIHLAVĚ
Výstava připravená s Clubem sběratelů hracích karet.
do 24. 3.
KOČÁRKY BABIČKY BOŽENKY
Prezentace soukromé sbírky Boženy
Dvořákové.
do 8. 5.
LEGENDY V MINIATUŘE
Výstava věnovaná historii i současnosti plastikového modelářství
7. 2. – 7. 4.
NA SLOVÁCKU
Výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové.
do 17. 2.
OBRAZY Z MÉHO ŽIVOTA
Autorská výstava obrazů Jaroslavy
Pokorné. Kavárna Muzeum
19. 2. – 31. 3.
SUDÝ SVĚT
Autorské fotografie Mirky Hedbávné. Kavárna Muzeum
OGV, Masarykovo nám. 24,
tel. 567 309 722, www.ogv.cz
17. 1. - 10. 3.
FRANTIŠEK MOŘIC NÁGL
(1889 – 1944)
Dílo malíře, jehož život byl úzce
spjat s Vysočinou, a který ve svých
obrazech maloval moravskou krajinu
a prostředí, ve kterém žil.
21. 2. v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy.
OGV, Komenského 10,
tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681,
e-mail: ogv@ogv.cz
24. 1. – 24. 3.
SOCIETY ofShame
Epos 257, Vendula Chalánková,
František Novák, Timo, Toy_Box
Umění, které zobrazuje to, před čím
ostatní zavírají oči.
24. 1. – 24. 2.
VÝJEVY ZE ŽIVOTA SVĚTICE
Současné ilustrátorky Tereza Bartůňková, Eva Jaroňová, Lucie Lučanská.
OGV - Galerie Alternativa

28. 2. – 31. 3.
MARTIN VLČEK - Fragmenty
nomádova koberce
OGV - Galerie Alternativa
Městská knihovna Jihlava,
Hluboká 1, www.knihovna-ji.cz
16. 1. – 15. 2.
MALOVÁNÍ PRO RADOST
Výstava obrazů Pavla Michalici
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4,
tel. 565 591 849,
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,
www.mahler.cz.
6. 2. – 30. 3.
TOMÁŠ PILAŘ – KRA JINA
Rozezvučená krajina Podlažicka a její
barva, světlo, tóny i šumy dávají vzniknout fonetickým abstraktním plochám
poodhalujícím hloubku možného prožitku spojeného s poslechem hudebních kompozic oblíbených skladatelů
včetně Gustava Mahlera.
Vstupné 25,Vernisáž 5. 2. v 17 hodin (vstup volný).
Galerie Nonstrop, ul. Malá Laazebnická
3. 12. – 28. 2.
Lil Paleo & Young Nguen: FASCINACE
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,
tel. 567 573 730, 567 573 735,
www.zoojihlava.cz,
e-mail: propagace@zoojihlava.cz
únor
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevěných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
únor
DO DIVOČINY – INTO THE
WILD
Vladimír Čech & Vladimír Čech ml.
Photocech|CZ je rodinné spojení
aneb „když se cestovatelské nadšení
a zkušenosti otce spojí s fotografickou 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
28. 2. – 25. 4.
FAUNA a FLORA
Výstava obrazů a grafik našich autorů.
Klára Stodolová, Andrea Tachezyová, Josef Saska, Jan Tichý a další
Vernisáž 28. 2. od 17.30 hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4,
www.hotelgmahler.cz
5. 1. – 2. 3.
SUSANNE ASAM (Německo)
Prodejní výstava obrazů.

Únor
20LET DS Studánky a arteterapie
Výstava fotek a obrázků
DNK – foyer,Violka a kavárnička

Městská knihovna
Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851
e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz,
www.knihovna-ji.cz
4. 2. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Výroba zdobeného květináče
Lektorka Magdaléna Kupková, kurzovné 50,- (malý přednáškový sál)
4. 2. v 18.00
ADA NA RADNICI
Promítání filmu v rámci projektu
Promítej i Ty!; Europe Direct Jihlava
6. 2. a 13. 2. v 17.00
BIBLICKÁ ARCHEOLOGIE
Druhá a třetí část přednáškového
cyklu Ing. Michala Roda
11. 2. v 17.00
PROČ ZROVNA JÁ?
Přednáška věnovaná pomoci a poradenství obětem trestných činů

6YûW

je velký

RUFKHVWU

Probační a mediační služba České
republiky
14. 2. v 17.00
ENERGIE NOVÉHO ROKU 2019
Přednáška z cyklu Praktická Ayurveda
s Ivou Georgievovou, vstupné 100,16. 2. v 9.00
KURZ OLEJOMALBY METODOU BOB ROSS
Kurz vede certifikovaný lektor Pavel
Michalica; kurzovné 1600,- Rezervace
na telefonu: 773 870 890, e-mailu: michalicapavel@seznam.cz
20. 2. v 17.00
BÍLÁ HORA TROCHU JINAK
Přednáška spisovatele Josefa Špidly
21. 2. v 19.00
BOB DYLAN ČESKY
Živý koncert pražské „dylanovské“
kapely Marian Band
25. 2. v 18.00
EVROPSKÁ UNIE - co nám dala
a co nám vzala?
Přednáška a diskuze za účasti: Tomáše Zdechovského, poslance Evropského parlamentu a Jana Pátka z Kanceláře Evropského parlamentu; Europe
Direct Jihlava
27. 2. v 16.00
NA CESTĚ K ROVNOVÁZE
aneb jak porozumět bolestem, zraněním a jiným disharmoniím
28. 2. v 17.00
PĚT NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH TREKŮ V NEPÁLU
Cestovatelská přednáška Radky Tkáčikové

zážitkový
edukačněo školy
program pr
v Domě Gustava M

ahlera

%XòLW\
GLULJHQWHP
svého
ýLYRWD

cílová skupina: žáci 2.–5. tříd ZŠ
délka: 90 minut
termín: 2. pololetí školního roku 2018/2019
návaznost na RVP: Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, Umění a kultura
Program vznikl v rámci projektu Jihlava vzdělává
kulturou začleněného do akčního plánu
Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch
statutárního města Jihlavy.
Rezervace: mahler@jihlava-city.cz | 565 591 849
Více informací o programu naleznete na www.mahler.cz
Dům Gustava Mahlera | Znojemská 4, 586 01 Jihlava | tel.: 565 591 849
email: mahler@jihlava-city.cz | www.mahler.cz
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ
11. - 15. 2.
SBÍRKA DĚTSKÝCH KNIH
Vybrané knihy budou rozděleny do
ordinací dětských lékařů.
Knižní dary můžete odevzdávat v
hlavní budově i na pobočkách knihovny. Koná se v rámci Mezinárodního
dne darování knih (14. února)
14. 2. v 16.00
VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE
Čtení a vyrábění pro děti od 5 let
Kapacita 12 dětí, rezervace nutná
Pobočka Horní Kosov
18. 2. v 13.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Čteme a soutěžíme s dětskými kolektivy
Dětské oddělení 3. poschodí
25. 2. v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Dětské oddělení 3. poschodí
27. 2. v 9.00
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Čtení, hraní, vyrábění
Hernička pro maminky a děti
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná
Pobočka 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
1. 2. v 10.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
VEŘEJNÁ GENERÁLKA
Česká muzikálová legenda z roku
1993 podle povídky Petra Šabacha,
s hudbou Ivana Hlase nás zavede
do roku 1959. Dobrý příběh, který
v sobě obsahuje všechno, co určitě
v divadle chcete zažít - humor, zábavnost, zápletku, lásku a ještě něco
navíc
2. 2. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
PREMIÉRA
P4
4. 2. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
A4
5. 2. v 19.00
Svatý Václav
Lenka Lagronová
Současná nejznámější česká dramatička Lenka Lagronová spolus výrazným slovenským režisérem Rastislavem Ballekem hledají, co se skrývá
za tajemstvím fenoménu „Svatý Václav“, ke kterému český národ vzhlíží
a jehož se dovolává vždy, když je nejhůř… Tvůrci neinscenovali dějiny
ani legendu, ale nahlédli téma „svatý Václav“ pohledem současníka z
mnoha různých úhlů.
J3
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6. 2. v 17.00
Tisícročná včela
P. Jaroš, M. T. Růžička, S. Petrů
Mýtus o jednom včelíně, jedné rodině, jedné vsi, jedné zemi a jednom
malém národě. Mýtus o společenství,
v němž každý má své místo. Mýtus o
lásce a odpouštění. Mýtus o domově a
opouštění. O hrdinství a oběti. O násilí
a chaosu. O zbabělosti, fanatismu a lži.
Mýtus o lidskosti. O světě, který je třeba bránit i za cenu vlastního života.
7. 2. v 10.00
O Perníčkovi
David Wood
Rodinný muzikál, který má spád, vtipné dialogy, zábavné situace, skvěláhudební čísla a využívá interakci s dětským
publikem. Vhodné pro děti od4 let.
8. 2. v 10.00
O Perníčkovi
David Wood
9. 2. v 19.00
Škola základ života
Jaroslav Žák, Hana Burešová
Škola základ života Jaroslava Žáka má
nostalgickou noblesu první republiky,
ale zápas mezi studenty a učiteli je boj
věčný, nikdy nekončící a nadčasový.
Proto se s chutí vrátíme do školních lavic, hlavně neztrácet nadhled a humor!
E3
10. 2. v 15.00
O Perníčkovi
David Wood
11. 2. v 19.00
Splašené nůžky
Paul Pörtner
Když se v poschodí nad kadeřnickým salónem Splašené nůžky stane
vražda, jedinými opravdu nestrannými pozorovateli a svědky jsou diváci
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se
podaří usvědčit vraha.
12. 2. v 17.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
M3
14. 2. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
F4

20. 2. v 19.00
Škola základ života
Jaroslav Žák, Hana Burešová
21. 2. v 19.00
Škola základ života
Jaroslav Žák, Hana Burešová
L3
22. 2. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, PetrJarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
R4
25. 2. v 10.00
Škola základ života
Jaroslav Žák, Hana Burešová

16. 2. v 16.00
Pohádkové čtení na scho
dech
foyer VS

27. 2. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, PetrJarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas

16. 2. v 19.00
Škola základ života
Jaroslav Žák, Hana Burešová
B3

28. 2. v 19.00
Bratři Karamazovi
F. M. Dostojevskij hostuje Činoherní klub
X1

18. 2. v 19.00
VIP
Radim Vizváry
ILUZIONISTICKÁ PANTOMIMA. Celovečerní tragikomická pantomima Radima
Vizváryho v podobě uceleného příběhu, Originální forma modernípantomimy jak ve vnímání jejích principů a techniky, tak i dramaturgie a
vizuálního ztvárnění.
19. 2. v 10.00
O Perníčkovi
David Wood

MALÁ SCÉNA
11. 2. v 10.00
Maxipes Fík
R. Čechura, J. Šalamoun
Interaktivní pohádka na motivy známého Večerníčkového seriálu. Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.
18. 2. v 17.00
3100°C mé krve
Pavel Šimák, Kateřina Jonášová a spol.
Obrazivý vhled do světa mladých
chlapců uprostřed současné spo-

lečnosti hovoří jazykem nejmladší generace. Se silným akcentem na
pohybovou a hudební část mapuje
emocionální křehkost mladých lidí.
23. 2. v 19.30
Současně
Jevgenij Griškovec
Lukáš Matěj v ironickém monodramatu o relativitě našich představa
podivném souběhu událostí, pocitů,
postojů a úsudků. Vše, co se vesvětě
děje, každý nový zážitek ovlivňuje
každého z nás. Uvedli jsme v české
premiéře.
28. 2. v 19.30
BarberShop
Pavel Šimák
Námětem pohybově vizuální satirické performance s prvky dokudramatuje boj umělců s byrokratickou
mašinérií, inspirovaný skutečným
příběhemJatek78, domácí scény nejznámějšího souboru nového cirkusu
Cirku LaPutyka.
DIVADELNÍ KLUB HDJ
11. 2. v 19.30
JAZZOVÉ VEČERY v Divadelním
klubu HDJ:
JITKA MALCZYK a VOJTĚCH
JINDRA
Instrumentální akustické duo přináší převážně autorské skladby, které
se nesou především v duchu keltské
hudby.
Houslistka Jitka Malczyk je vášnivou cestovatelkou a své hudební
inspirace čerpá například ve Skandinávii či na ostrově Krétě. Kytaris-
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ta Vojtěch Jindra je českému publiku dobře znám ze skupin Taliesyn,
Irish Dew a Bran, které spojuje jeden významný faktor, a tím je orientace na hudbu Irska, Skotska a
Bretaně.

7. 2. v 19.00
STANISLAV MOTL - APOŠTOLOVÉ TEMNÝCH SIL
Tentokrát se v přednášce zaměří na
okultní kořeny nacismu na našem
území.
Vstupné 130/150 Kč. Malá scéna.

Divadlo Na Kopečku

10. 2. v 15.00
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHAL K SNÍDANI
O všem dobrém, na co máme chuť a
také o tom, co se stane, když z talíře
nesníme poslední sousto, ve kterém
je síla.
Předprodej online i v pokladně!
Vstupné 175/195 Kč

Psychiatrická nemocnice,
Brněnská 54, tel. 567 552 232,
e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz,
www.pnj.cz
5. 2. v 9.30
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
Hraje Divadlo SemTamFór
Za pohádkou s Jihlavskými listy pro
MŠ
14. 2. v 19.00
POKER BEZ ESA
Hořkosladká komedie Ivana Krause
Hraje a pořádá NaKop Tyjátr Jihlava
17. 2. v 15.00
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
Hraje Divadlo MINARET
Za pohádkou s Jihlavskými listy
Jihlava
19. 2. v 9.30
KOCOUR V BOTÁCH
Hraje Divadlo ELF
Za pohádkou s Jihlavskými listy pro
MŠ

Dětské karnevalové
divadlo Ježek
Stavbařů 41,
(za bývalým hotelem Jihlava),
tel. 723 764 198,
www.dkdjezek.ic.cz,
e-mail: Telc.Anna@seznam.cz.
2. 2. v 10.00
MAŠKARNÍ KARNEVAL
9. 2. v 10.00
COUNTRY JEŽEK PARÁDA
Pro malé i velké.
16. 2. v 10.00
POHÁDKOVÁ sobota
Písničky z pohádek a pohádka
25. 2. v 10.00
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Soutěže, písničky a kvíz

Dům kultury
Tolstého 2,www.dko.cz
Předprodej vstupenek DKO Jihlava,
tel.+420 604 293 037
5. 2. v 18.00
LADISLAV ŠPAČEK – ETIKETA
VE ZKRATCE
Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, jak se obléci
na promoci dcery, jak představit klienta kolegům, zda mohu nabídnout
tykání já, nebo je to na tom druhém?
Vstupné 349 Kč.
6. 2. v 19.30
Dermacol NO NAME Acoustic
tour 2019
No Name mají jedinečný hudební
precedens „Ži...A Nech Žít“ a naplánovali velké Česko-slovenské
turné! Vstupné 590/490 Kč. Divadelní sál.

tulních stranách novin a v hlavním
zpravodajství televizí. To se bohužel
v posledních letech už většinou neděje. Je svoboda médií ohrožena jejich
přebíráním českými oligarchy? Ničí je
nápor fake news, dezinformační weby
a další „rádoby média“? O tom všem
bude debata s redaktory deníku FORUM 24 Pavlem Šafrem a Johanou
Hovorkovou a moderátorem akce,
mediálním odborníkem, Bedřichem
Musilem.
Malá scéna. Vstup ZDARMA do
naplnění kapacity sálu.

DIOD

13. 2. v 16.00
RADOVÁNKY S DECHOVKOU
– JÁSALKA BAND
Pořad pro seniory, ale i pro všechny
ostatní, kteří se rádi pobaví při dechovce, zatancují si, či si jen přijdou
poslechnout známé melodie.
Společenský sál. Vstupné 145 Kč.

divadlo otevřených dveří,Tyršova 12,
tel. 734 586 402,
produkce@diod.cz, www.diod.cz
Vstupenky: www.goout.cz.
Pokladní hodiny – pro fyzický
předprodej a vyzvednutí
rezervovaných vstupenek:
středa a pátek od 15 do 18 hodin.

14. 2. v 18.00
RADIM UZEL – EKONOMIE
SEXU
Každé potěšení něco stojí. Vstup
299 Kč. Divadelní sál.

6. 2. v 19.30
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární komedie o divadle, lásce a filmech, které si všichni natáčíme, aniž bychom
se na ně chtěli dívat. Pokud chcete
zažít něco výjimečného, musíte si to
vymyslet, napsat, zorganizovat, narežírovat, nazkoušet a zahrát. Nebo se
přijďte podívat, jak to promítáme my.
Vstup 100/80Kč

17. 2. v 19.00
„ZKOUŠKA ORCHESTRU“
Během 2. orchestrálního koncertu dostanou přítomní diváci možnost získat vhled do procesu nastudování koncertního programu s
komentářem a následně i vyslechnout nastudované skladby.
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky.
Divadelní sál.
24. 2.v 19.00
John Murrell: JEŠTĚRKA NA
SLUNCI
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
Komorní komediálně laděná hra
zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní ikony Sáry
Bernhardtové. Vstupné 380/350 Kč.
Divadelní sál.
26. 2. v 19.00
JOSEF FOUSEK - ZKRÁTKA
BEZ POZLÁTKA
Písničkář, fotograf, spisovatel - renesanční člověk Josef Fousek bude ve
svém pořadu tentokrát čerpat ze své
knihy ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA, která je plná fejetonů o životě,
láskách, událostech smutných i radostných. Divadelní sál.
Vstupné 229 Kč.
27. 2. v 18.00
NORSKO - Patrik Dekan
Krásná a rázná krajina tundry a lesotundry se stády divokých losů, sobů
a pižmoňů.
Malá scéna. Vstupné 100 Kč.
27. 2. v 19.00
LUCIE BÍLÁ – RECITÁL
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska.
Vstupné: 790–990 Kč. Divadelní sál.
28. 2. v 19.00
JE OHROŽENA SVOBODA MÉDIÍ?
Deník FORUM 24 se zabývá šířením informací, které by se před rokem 2013 běžně objevovaly na ti-

9. 2. v 19.30
ŠIBŘINKY
The Shot, Shobull Band a další
Sokol Jihlava
Už téměř 150 let se po celé vlasti konají Šibřinky jako zábava, karneval, sokolský ples nebo všechno dohromady.
Letošní jihlavské vydání se ponese v
duchu Starců na chmelu a bude tradičně otevřené jak tanečníkům v kostýmech, tak i těm, co se neradi převlékají.
Těšit se můžete na kapely The Shots
(Sál DIOD) a Shobull Band (kavárna
Bioskop). Sedět i stát se bude jak v DIODu, tak v Bioskopu, catering je v režii Bioskopu a Jakub Škrdla chystá různá vystoupení, ve kterých se představí i
mistr světa ve stepu Tobiáš Košir.
Vstup 200 (sezení), 150 (stání)
13. 2. v 19.30
ŠVIHLA
Tereza Hradilková a kolektiv (Síla
ženy)
Taneční představení Švihla dokazuje, že skákání přes švihadlo není jen
dětská hra; symbolizuje i ambici,
touhu po výkonu, snahu o sebezdokonalování. Ne nadarmo byl pro autorku inspirací její zážitek v boxerské
škole, kde švihadlo patří k základním cvičebním pomůckám. Silové
představení na hranici tance získalo
prestižní ocenění Taneční inscenace
roku 2017. Koncept, choreografie,
interpretace: Tereza Hradilková
Vstup 160/80 Kč
16. 2. v 15.00 – 17.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Centrum pro rodinu
Srdečně Vás zveme na další tradiční
Dětský karneval, který pro tentokrát
bude uspořádán na motivy pohádky
Anděl Páně.

NJR – ÚNOR 2019
Vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji v Centru pro rodinu Vysočina,
a to vždy v pondělí – pátek v 8:00 –
15:00 hod.
Vstupné za osobu 80 Kč, děti do 1
roku zdarma.
17. 2. v 19.30
NASLEPO
Kino DIOD
Lidé se často rozhodují, zda půjdou do
kina podle různých recenzí a doporučení od přátel. My bychom rádi, abyste prostě přišli do kina k nám a nechali
se překvapit naším výběrem. Pokud se
vám film nebude líbit, tak to máte zadarmo, pokud ano, tak zaplatíte až po
skončení projekce. Risknete to s námi?
Platí se po filmu.
19. 2. v 9.00 a 11.30
KAFFEEKLATSCH
Holektiv
Kávovar svítí. Káva teče. Kaffee!
Ženy sedí. Klevetí. Klatsch! Kaffeeklatsch. * Pojem Kaffeeklatsch,
neboli klevetění u kávy, pochází z
období 1.pol. 19.stol. V této době
nemohly ženy navštěvovat veřejné
kavárny, a tak se začaly střídavě scházet ve svých domácnostech, kde popíjely kávu a povídaly si. Muži tomuto zvyku začali říkat Kaffeeklatsch.
Divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou.
Pro žáky a studenty
Vstup 50 Kč
20. 2. v 17.30 a 20.30
PRÁZDNINY V EVROPĚ
Ladislav Zibura
Nový pořad enfant terrible české
cestovatelské scény opět v DIODu.
Ladislav se tentokrát vydal na cestu
po Evropě. Už dávno nechodí pěšky, ale využívá spíš autostop a další
nízkonákladové cestovní prostředky.
Zábavný cestovatelský stand-up opět
přiblíží především setkávání se s lidmi a nikoliv známé památky a turistické cíle, kolem kterých se Ladislav
pohyboval. A v tom právě spočívá
největší síla Ladislavových vystoupení. Nejen, že události, které na cestách zažívá, přijímá s velkou pokorou, ale zároveň má velký dar natrefit
na ty největší podivíny, které si na
našem stařičkém kontinentu umíte
představit.
Vstup 170/130 Kč
24. 2. ve 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
Oblíbený Bleší trh na prknech DIODu.
Vstup zdarma
27. 2. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Další repríza zbrusunové hry souboru
De Facto Mimo. Vědecko-fantastická stereotypická travestie pro několik
mužů a všechny ženy. Podoby a proměny mužství a ženství postavené na
hlavu, obrácené na ruby a vypuštěné
bezostyšně přímo do diváků. Hrají:
Jakub Vyvážil, Jiří Varhaník, Pavel Štěpán, Jiří Šalomoun, Markéta Sokolová,
Markéta Ketnerová, Kamila Koubová,
Michal Kouba, Martin Kolář, Martin
Kacafírek, Markéta Holoubková, Adéla Grossmannová a Klára Englišová.
Představení je přístupné od 15 let.
Vstup 100/80 Kč
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ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16,
www.zus-jihlava.cz
6. 2. v 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT UČITELŮ
Koncertní sál ZUŠ
12. 2. v 17.30
KYTAROVÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ
13. 2. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK
Koncertní sál ZUŠ
20. 2. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER
Koncertní sál ZUŠ
27. 2.
Okresní kolo soutěže KOMORNÍ
HRY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Family a Senior Point
Palackého 26,
tel. 564 602 445, 605 660 445,
e-mail: familypoint.jihlava@gmail.com,
jihlava@familypoint.cz,
www.jihlava.familypoint.cz
Na všechny akce je třeba se předem
přihlásit osobně nebo na
tel. 605 660 445, případně emailem:
jihlava@familypoint.cz.
7. 2. v 15.00
NESPECIFICKÉ
PORUCHY
CHOVÁNÍ U DĚTÍ
Přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka.
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57,
budova B, kongresový sál.
Přihlašování nutné!
11. 2. – 6. 5.
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY
2. semestr na VŠPJ s lektorkou Mgr.
Hanou Vojáčkovou, PhD.
poplatek 500,- Kč.
Bližší informace v SP Jihlava, Palackého 26. Přihlašování nutné!
12. 2. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RADKOU (pro děti
2,5 - 6 let)
Taneční hrátky pro děti s říkadly a
překážkovou dráhou.
SŠ TRIVIS Jihlava, Brněnská
68. Přihlašování nutné!
13. 2. v 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO
Kreativní dílničky pro předškolní a
mladší děti.
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašování nutné!
13. 2. v 16.00 – 17.00
PŘÍBĚHUJ
Hravé odpoledne pro děti s kreativními krabicemi od jihlavského výrobce hraček Příběhuj.cz
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašování nutné!
18. 2. v 13.00
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
Individuální konzultace pro zájemce s Mgr. Marcelou Rýpalovou.
Senior Point Jihlava, Palackého
26, Objednání předem nutné!
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21. 2. v 15.30
POVÍDÁNÍ O PŘIROZENÉM
KOJENÍ včetně poradenství a povídání o porodu s laktační poradkyní Danielou Felčerovou
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašování nutné!
25. 2. v 15.00
JAK SI ZLEPŠIT ZRAK PŘIROZENOU CESTOU
Lektorka PhDr. Jitka Píbilová.
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57,
zas.místnost B 3.16
28. 2. v 10.00 – 12.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SENIORY
Mgr. Pavlína Pitrová.
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava,
Masarykovo nám. 24, vstup 30,Kč
28. 2. v 15.00
VÝŽIVA V SENIORSKÉM VĚKU
aneb jak pečovat o své tělo i duši
Výživová poradkyně Renáta Kosová.
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57,
budova D, zas.místnost D 2.03.
Přihlašování nutné!  

tomáš pilař
krajina
6. 2.–30. 3. 2019

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 (2. patro),
tel. 739 247 357,
e-mail: krejcova@centrumrodin.cz,
www.centrumrodin.cz
5. 2. v 17.00
OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU
Stali jste se obětí trestného činu
Vy nebo někdo z Vašich blízkých?
Ovládá Vás pocit strachu, smutku
a nespravedlnosti?  Víte, jak můžete chránit sebe či své blízké?
Tato přednáška by Vám mohla pomoci najít odpovědi. Přednášet bude
poradce pro oběti trestných činů
Mgr. Nela Šupková.
Přednáška je zdarma, předem je
nutné se přihlásit na www.centrumrodin.cz. Po předchozím objednání na webu je zajištěno bezplatné
hlídání dětí.
9. 2. ve 20.00
PLES RODIN
Srdečně Vás zveme na další tradiční Ples rodin, který bude doprovázet
kapela SpazierGang.
Vstupenky na ples je možné zakoupit pouze v předprodeji v Centru pro rodinu Vysočina. Vstupné
na osobu činí 250,- Kč. Těšíme se
na Vás!
V sále Hotelu Tři Věžičky
16. 2. v 15.00 – 17.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Srdečně Vás zveme na další tradiční
Dětský karneval, který pro tentokrát
bude uspořádán na motivy pohádky
Anděla Páně.
Vstupenky je možné zakoupit pouze v předprodeji v Centru pro rodinu Vysočina, a to vždy v pondělí až
pátek od 8:00 do 15:00 hod. Vstupné na osobu činí 80,- Kč, děti do 1
roku zdarma. Těšíme se na Vás!
V divadle DIOD
Leden + únor
PASTRŇÁKŮV DRES S ORIGINÁLNÍM PODPISEM

vernisáž 5. 2. 2019 v 17.00 hodin
Dům Gustava Mahlera | Znojemská 4, Jihlava | otevřeno út–so 9–12, 12.30–17
www.mahler.cz | facebook.com/mahler.jihlava

Získali jsme dres nejlepšího českého
hokejisty Davida Pastrňáka s originálním podpisem, který je v průběhu
ledna u nás v Centru pro rodinu vystaven široké veřejnosti k nahlédnutí.
Následně bude dres dražen na Plese
DUKLY Jihlava dne 8. 2. 2019.
Proč je dres Pastrňáka tak vzácný?
David Pastrňák patří k nejlepším českým hokejistům, v roce 2017 a 2018
vyhrál v anketě Zlatá hokejka.
Navíc výtěžek z dražby dresu podpoří naše Centrum pro rodinu a především rodiny, kterým pomáháme.
Náš velký dík za získání dresu patří zejména generálnímu manažerovi
HC Lední Medvědi Pelhřimov Aleši
Kučerovi a jihlavskému náměstkovi
primátorky Ing. Jaromírovi Kalinovi.
Za rámování dresu děkujeme firmě
Frame-it.cz.

ZACHEUS
klub pro volný čas, Komenského 20,
tel. 736 265 817,
mail frantisektichy@email.cz,
Fb: Zacheus klub
10. 2. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN s programem
nejen pro děti
19. 2. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže
26. 2. v 18.00
NEZNÁMÉ PŘÍBĚHY: ABRAHAMOVY CESTY

Přednáška z biblického cyklu

ZOO Jihlava
Březinovy sady 10,
tel. 567 573 730,
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,
www.zoojihlava.cz
7. 2. v 17.00
Klubový večer v zoo: TŘI PŘÍBĚHY O BACULATÝCH SAVCÍCH
AFRIKY
Jak se vyvíjela čeleď hrochovitých?
Žerou hroši maso? Jaký vliv má poměr pohlaví hrochů a hrošíků v zoologických zahradách? Nejen na tyto
otázky přijede odpovídat Jan Pluháček ze Zoo Ostrava.
Začátek v 17:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, vstupné
40,- Kč, parkoviště zdarma. NOVINKA: Po skončení přednášky bude
možné projít se s průvodcem k výběhu hrošíka liberijského.
do 21. 3. v 9.30
HRÁTKY PODPOVRCHEM pro
malé děti
Každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 11
hodin, cena 30 Kč
Hrátky pro rodiče s dětmi ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, doporučený věk 3-6 let (nutný doprovod
dospělé osoby), přezůvky s sebou.
Nutná rezervace na www.zoojihlava.
cz vždy den předem od 14 hodin.
Více informací na vankova@zoojihlava.cz, nebo tel. čísle 567 573 774
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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
2. 2.
DEPECHE MODE REVIVAL
Vstup: 200,15. 2.
REST - RESTART SHOW
Vstup: 200,21. 2.
NA STOJÁKA
Karel Hynek, Nasty a Dominik
Heřman Lev.
Vstup: 250,22. 2.
BROUCI BAND- The Beatles revival
Vstup: 200,23. 2.
TOUR 2019
Koncertní Tour 2019 skupin Kreryson Memorial , Jerem.I, Lady Kate.

FILM

Režie: M. Horský/ Hrají: Zlata
Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková,
Vladimír Polívka, Ondřej Vetchý,
Martin Hofmann

3. 2. v 15:00, 24. 2. v 15:15
Husí kůže 2: Ukradený Halloween
Dobrodružný / USA / dabing /
130,-; děti 110,- (od 24. 2. 110,-)
Režie: A. Sandel/ Hrají: Jack Black,
Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor,
Caleel Harris
3. 2. v 19:30, 13. 2. v 18:00
Ticho před bouří
Thriller / USA / 106 min / 120,Režie: S. Knight/ Hrají: Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane
4. a 19. 2. v 17:00
Aquaman
Fantasy, dobrodružný / USA / 143
min / dabing / 110,Režie: J. Wan/ Hrají: Jason Momoa,
Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman
4. 2. v 17:30, 20. 2. v 17:00
Favoritka
Historický / USA, Irsko / 119 min
/ titulky / 120,Režie: Y. Lanthimos/ Hrají: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel
Weisz, Nicholas Hoult

1. a 2. 2. v 15:00, 8. a 10. 2.
v 17:30, 3. 2. v 17:00, 13. 2.
v 16:00, 23. 2 v 15:15
Psí domov
Dobrodružný, rodinný / USA / 92
min / dabing / 130,-; děti 110,Režie: Ch. M. Smith / Hrají: Ashley
Judd, Alexandra Shipp, Edward James Olmos

4. 2. v 19:30
A dýchejte klidně
Drama / Island / 100 min / titulky
/ FK / 70,- / 12+
Režie: I. Uggadóttirová/ Hrají:
Kristín Thóra Haraldsdóttirová, Babetida Sadjoová, Patrik Nökkvi Pétursson

2. 2. v 17:00, 13. 2. v 19:30, 7. 2.
ve 20:00, 1. a 20. 2. v 17:30
Narušitel
Drama / ČR / 90 min / 120,Režie: D. Balda/ Hrají: Jiří Dvořák,
Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka, Veronika Arichteva
1. 2. v 19:30, 6. a 12. 2. 20:00, 19.
a 25. 2. v 17:30
Složka 64
Krimi / Dánsko / 119 min / titulky
/ 100,- / 12+
Režie: Ch. Boe / Hrají: Nikolaj Lie
Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark, Johanne Louise Schmidt
1., 2., 3., 8. a 26. 2. ve 20:00, 2.,
3. a 15. 2. v 17:30, 9., 17. a 21. 2.
v 19:30, 10. a 24. 2. v 17:00
Ženy v běhu
Komedie / ČR / 93 min / 130,-

Tenhle hrnek nepraskne

2. 2. v 15:30, 16. 2. v 15:15
Čertí brko
Pohádka, komedie / ČR, SR / 99
min / 100,Režie: M. Najbrt/ Hrají: Judit Bárdos, Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan
Budař, Marek Daniel, Jana Plodková

1. a 3., 16. 2. v 14:45, 10. 2
v 15:15
Raubíř Ralf a internet
Rodinný / USA / 113 min / dabing
/ 130,-; děti 110,- (od 10. 2. 120,-;
děti 100,-)
Režie: Rich Moore, Phil Johnston

2. 2. v 19:30, 9. 2. v 17:30, 1. a 13.
2. v 17:00
Skleněný
Thriller / USA / 129 min / titulky /
120,- / 15+
Režie: M. Night Shyamalan/ Hrají:
Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy
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4., 11. a 17. 2. ve 20:00, 26. 2.
v 17:15
Kursk
Akční, drama / Belgie / 117 min /
titulky / 110,- / 12+
Režie: T. Vinterberg/ Hrají: Léa
Seydoux, Colin Firth, Matthias
Schoenaerts
6. 2. v 17:30
Cena za štěstí
Drama / ČR / 92 min / 110,Režie: O. Dabrowská/ Hrají: Ivana
Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš
Hanák, Pavel Řezníček
6., 10., 12. 2. a 3. 3. v 19:30, 8.,
18. a 26. 2. v 17:00
Bohemian Rhapsody
Životopisný, hudební / USA / 134
min / titulky / 120,- / 12+
Režie: B. Singer, D. Fletcher/ Hrají:
Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph
Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy
7. 2. v 17:00, 12. 2. v 17:30
Utop se, nebo plav
Komedie / Francie / 122 min / titulky / 100,Režie: G. Lellouche/ Hrají:
Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Mathieu Amalric

SUVENÍR A STŘÍBRO. Podle pověsti byl v Jihlavě hrnčíř, kterému z neznámého
důvodu praskaly hrnky. Až vzdělaný cizinec se dovtípil, že příčinou je obsah stříbra v hlíně. Po tomto zjištění začal v Jihlavě čilý stříbrokopecký ruch, který městu
přinesl rozvoj a bohatství.
Vtipný suvenýr pro návštěvy i s příběhem seženete na Turistickém informačním
centru za 150 korun, k hrnku zákazník dostane i komiks s příběhem o praskání
keramiky a objevu stříbra. Grafika je z dílny Evy Bystrianské.

Foto: archiv MMJ
7. 2. v 17:30
Beautiful Boy
Drama / USA / 112 min / titulky /
100,- / 12+
Režie: F. van Groeningen / Hrají:
Steve Carell, Timothée Chalamet,
Maura Tierney, Kaitlyn Dever

11. 2. v 19:30
Špína
Drama / Slovensko, ČR / 87min /
FK / 70,- / 15+
Režie: T. Nvotová/ Hrají: Dominika Morávková Zeleníková, Anna Rakovská, Anna Šišková

7. 2. v 19:30, 11. 2. v 17:30, 18. 2.
ve 20:00
Marie, královna skotská
Drama, historický / V. Británie /
124 min / PREMIÉRA / titulky /
120,- / 15+
Režie: J. Rourke/ Hrají: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden,
Joe Alwyn, Gemma Chan

13. 2. v 15:00, 26. 2. v 17:30
Dilili v Paříži
Animovaný, rodinný / Francie / dabing / 90,Režie: M. Ocelot

8. a 16. 2. v 19:30, 9. a 25. 2. ve
20:00
Úniková hra
Psychologický thriller / USA / titulky / 120,- / 15+
Režie: A. Robitel/ Hrají: Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Taylor
Russell, Nik Dodani
9. a 10. 2. ve 14,45, 17. 2. v 15:00,
2. 3. v 15:15
LEGO® příběh 2
Rodinný / USA / 107 min / dabing
/ 120,Režie: M. Mitchell, T. Gum
9. 2. v 15:15
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Animovaný, rodinný / Rusko 87
min / dabing / 120,-; děti 100,Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
10. a 19. 2. ve 20:00, 14. 2.
v 19:30
Potomek
Horor / USA / 92 min / titulky /
120,- / 15+
Režie: N. McCarthy/ Hrají: Taylor
Schilling, Peter Mooney, Colm Feore
11. a 25. 2. v 17:00
Zrodila se hvězda
Drama, romantický / USA / 136
min / titulky / 90,Režie: B. Cooper/ Hrají: Bradley
Cooper, Lady Gaga, Anthony Ramos, D.J. ‚Shangela‘ Pierce

13. 2. ve 20:00, 18. 2. v 17:30
Žena na válečné stezce
Komedie, akční / Francie, Island /
101 min / titulky / 90,Režie: B. Erlingsson/ Hrají: Halldóra
Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson
14. 2. v 17:00, 17., 21. a 27. 2.
v 17:30, 22. 2. ve 20:00
Nedotknutelní
Komedie / USA / 125 min / PREMIÉRA / titulky / 120,Režie: N. Burger / Hrají: Bryan
Cranston, Nicole Kidman, Kevin
Hart, Golshifteh Farahani
14., 16., 22. a 24. 2. v 17:30, 15. 2.
v 19:30, 17. 2. a 2. 3. v 17:00
Na střeše
Komedie, drama / ČR / 120,- / 12+
Režie: J. Mádl/ Hrají: Alois Švehlík,
Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária
Bartalos, Adrian Jastraban
14., 15. a 16. 2. ve 20:00, 22. a
23. 2. v 19:30, 27. 2. v 17:00, 1. 3.
v 17:30
Léto s gentlemanem
Komedie / ČR / 98 min / PREMIÉRA / 130,Režie: J. Adamec / Hrají: Jaromír
Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš,
Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek
15. a 16. 2. v 17:00, 20. 2. ve 20:00,
24. 2. v 19:30, 23. a 28. 2. v 17:30
Alita: Bojový anděl
Akční, sci-fi / USA / 122 min/ dabing, titulky / 130,Režie: R. Rodriguez/ Hrají: Michelle Rodriguez, Ed Skrein, Jennifer
Connelly
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17. 2. v 15:30
Ovečky a vlci
Rodinný / Rusko / 80 min / dabing /
110,Režie: V. Nikolaev
18. 2. v 19:30
Koudelka fotografuje Svatou zemi
Dokument / ČR, Německo /
92min / FK / 80,Režie: G. Baram
19. 2. v 19:30
Island - Pavel Svoboda
Cestovatelská přednáška / předprodej 130,-; na místě 150,21. 22. 23. 2. v 17:00, 23. a 24. 2.;
2. a 3. 3. v 14:45
Jak vycvičit draka 3
Rodinný / USA / 104 min / PREMIÉRA / dabing / 130,-; děti 110,Režie: D. DeBlois
21. 24. a 27. 2. ve 20:00
Mrazivá pomsta
Thriller / V. Británie / 118 min /
PREMIÉRA / titulky / 130,- / 12+
Režie: H. P. Moland/ Hrají: Liam
Neeson, Emmy Rossum, Tom Bateman, William Forsythe
23. 2. ve 20:00
Všichni to vědí
Psychologický thriller / Španělsko /
132 min / titulky / FK 23. 2. / 12+
Režie: A. Farhadi / Hrají: Penélope
Cruz a Javier Bardem
25. 2. v 19:30
Ivan
Drama, thriller / Slovinsko / 97
min / titulky / FK / 90,- / 15+
Režie: J. Burger/ Hrají: Maruša Majer, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara
Gračner, Branko Šturbej
27. 2. v 19:00
Zkáza Dejvického divadla
Exkluzivní předpremiéra - seriálový
maraton / ČR / 6 x 30 min/ 250,Režie: M. Krobot / Hrají: Miroslav Krobot, Ivan Trojan, Simona Babčáková, Lenka Krobotová,
Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Martin
Myšička, Klára Melíšková, David
Novotný, Hynek Čermák, Martha
Issová
28. 2. a 1. 3. ve 20:00, 2. 3.
v 19:30, 3. 3. v 17:00
Úhoři mají nabito
Komedie / ČR / 101 min / 120,- /
12+
Režie: V. Michálek/ Hrají: Oldřich
Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář,
Jiří Lábus
28. 2. a 1. 3. v 17:00, 2. 3. ve
20:00
Colette: Příběh vášně
Životopisný, historický / V. Británie
/ 111 min / PREMIÉRA / 120,- /
12+
Režie: W. Westmoreland/ Hrají:
Keira Knightley, Dominic West,
Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw
28. 2. a 1. 3. v 19:30, 2. 3. v 17:30
Co jsme komu zase udělali?
Komedie / Francie / 98 min / titulky, dabing / 12+
Režie: P. de Chauveron/ Hrají:
Christian Clavier, Chantal Lauby,

Kultura
Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric
Chau
3. 3. v 15:00
Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru
Animovaný / Francie / 105 min /
dabing / 100,Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
3. 3. ve 20:00
Všechno nejhorší 2
Horor, komedie / USA / 100 min /
titulky / 120,- / 12+
Režie: Ch. Landon/ Hrají: Jessica
Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews
6. 2. v 17:00
CDF: Cesta filmu k divákovi
65,- / členové CDF 45,-

19. 2. v 17.00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA O RUMUNSKU
Uslyšíte o horách v Retezatu, o
Drákulově hradu, o českých vesnicích v Banátu, či o tradičním životě.
Přednášku povede pan Jiří Hošek.
Vstup zdarma, nutná registrace: europe.direct@rrav.cz, tel. 731 447 172.
EUROPE DIRECT Jihlava, Matky
Boží 9, 2. Patro.
19. 2. v 18.00
SCIENCE CAFÉ
Záhadná biodiverzita: proč jsou bělokarpatské louky druhově nejbohatší na světě?
Přednáší Mgr. Jan Roleček, Ph.D.,
z Botanického ústavu AV ČR.
Muzeum Vysočiny

20. 2. v 19:30
CDF: České centrum pro investigativní žurnalistiku
65,- / členové CDF 45,-

20. 2. v 17.00
Přednáška na téma ZRZAVÉHO
VYSOČINA
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

Koncerty

20. 2. v 18.00
NA KONEC SVĚTA NA KOLE
FAVORIT
Cestovatelské promítání s Janem
Mrázem.
Pořádá katedra Cestovního ruchu
VŠPJ.
V budově VŠPJ učebna P3, Tolstého 16, www.vspj.cz

3. 2. v 19.00
2. KOMORNÍ KONCERT
Účinkují studentky Hudební univerzity v Grazu / Rakousko:
Anna Ilchuk a Anfisa Bobilova - klavír
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč
Vstupenky lze zakoupit 30 minut
před koncertem, rezervace e-mailem
na manager@f-gm.cz
Pořádá Filharmonie Gustava Mahera, www.f-gm.cz
Dům filharmonie, Kosmákova 9

Přednášky, besedy, semináře
6. 2. v 17.00
Přednáška na téma BLAŽÍČKOVA ROŽNÁ 40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24
18.00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - Po vlastní ose - Velká cesta
napříč Asií
7 měsíců na cestě, 2 lidi a 1 auto, přes
63 tisíc kilometrů, 23 zemí Asie a Evropy. o hledání úžasných míst, o svobodě a volnosti, o neobyčejných setkáních s obyčejnými lidmi.
Přes Balkán, Turecko a zasněžený Kavkaz jsme se dostali do Íránu,
země, která předčila všechny naše
představy, vyrazila nám dech a přirostla k srdci.
Po Hedvábné stezce jsme putovali až do závratných výšek velehor
Střední Asie.
Vydali jsme se také do Mongolska,
země pastevců a šílených silnic. Nakonec jsme překonali celou Sibiř,
projeli obávanou Cestu kostí a po
půl roce na cestě stanuli na břehu
Ochotského moře v přístavním městě Magadan.
Vyprávět nám o této dobrodružné
cestě bude Jolana Sedláčková.
Místa si rezervujte na tel.:
775 570 366.
Radniční pivovar - Pivovarský salonek
13. 2. v 17.00
Přednáška na téma POKLADY
VYSOČINY
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

21. 2. v 17.00
TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH
aneb O světelném znečištění
Přednáší Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.
Muzeum Vysočiny
21. 2. v 17.00
Komentovaná prohlídka výstavy FRANTIŠEK MOŘIC NÁGL
(1889 – 1944)
OGV, Masarykovo nám. 24
22. 2. v 17.00
BESEDA S MYKOLOGY
Tradiční zimní setkání s členy Mykologického klubu Jihlava.
Muzeum Vysočiny
23. 2. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
30 Kč / dítě
OGV, Masarykovo nám. 24
25. 2. v 18.00
ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI
MEXIKA – I.
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Cestopisné povídání Ing. Jana Kubáta z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.
Muzeum Vysočiny
27. 2. v 17.00
Přednáška na téma ČESKÁ RENESANCE
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24
28. 2. v 10.00
KREATIVNÍ DÍLNA PRO SENIORY
30 Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

Ostatní akce
28. 2. v 18.00
VZPOMÍNKOVÝ VEČER
Po roce si uděláme vzpomínkový
večer na pana Arifa Salichova. Přečteme si ukázky z jeho životních děl
a poslechneme si hudbu, s kterou
měl taky co do činění.
Místa si rezervujte na tel.:
775 570 366.
Radniční pivovar - Pivovarský salonek

Sport
3. 2. v 15.30
BC Vysočina – BASKETBAL
OLOMOUC
Basketbalový klub Jihlava: l. liga
mužů – ročník 2018/19
Sportovní hala na ulici E. Rošického 6.
11. 2. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC Stadion
Litoměřice
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.
16. 2. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC RT TORAX Poruba
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.
20. 2. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC Benátky
nad Jizerou
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR
2018/2019
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

Změna programu vyhrazena!
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Primátorka pozvala úspěšné sportovce
Celkem 29 jihlavských sportovců s pěti trenéry se sešlo
v zasedací místnosti zastupitelstva s vedením města.
Úspěšné sportovce různých
věkových skupin i druhů sportů přijala primátorka města
Karolína Koubová společně s
uvolněným radním Danielem
Škarkou, pověřeným zastupitelem pro oblast sportu
Petrem Ryškou a vedoucím
odboru školství, kultury a
tělovýchovy magistrátu města
Tomášem Koukalem.
„Člověk si při takovém setkání uvědomí, jaké sportovní osobnosti Jihlava ve
skutečnosti má. Vedle slavných fotbalistů a hokejistů město má například dvojnásobného mistra republiky v plavání,
mistryni USA ve vodním lyžování, nebo
mistry Evropy v malé kopané. Nejde
přehlédnout ani rozmach bojových sportů, a hlavně – kolik dívek se v něm drží,
a na jak vysokých pozicích,“ vyjádřila
se primátorka města.
Přijatí sportovci obdrželi od zástupců města Jihlavy drobné dárky a vánoční dekorace. Po společném popovídání byli sportovci pozváni na
drobné občerstvení.
S primátorkou se setkali:

Plavání – členové Jihlavského plaveckého klubu AXIS:
Tereza HORÁKOVÁ – česká reprezentantka v seniorské kategorii,
trojnásobná mistryně ČR na 400 m
polohový závod, 200 m prsa a 200 m
motýlek v loňském roce, a letos
účastnice MS v Číně (10. – 16. 12.
2018);
Lucie JANÝROVÁ – juniorská
reprezentantka, mistryně ČR dorostu na 800 m volný způsob;
Ondřej SLAVÍK – trojnásobný
mistr ČR žactva;
trenér Petr RYŠKA.

Plavání – členové SK Vodomílek:
Martin CÍSAŘ – na 23. ročníku
MČR handicapovaných plavců v
Brně v konkurenci 135 účastníků z
pěti evropských zemí vybojoval ve
100 m volný způsob 2. místo, na tratích 100 m motýlek a 200 m polohově skončil na 3. místě;
Jan BAJER – na Majstrovstvách SR
hendikepovaných športovcov SPV
2018 v Nových Zámkách vybojoval 2
stříbrné medaile za 50 m prsa v juniorech a kategorii open, a 2 bronzové medaile za 50 m volný způsob a 50 m znak.

Judo – člen TJ Sokol Jihlava
Adam RYCHNOVSKÝ – v kategorii starší žactvo získal v letošním
roce 2. místo na MČR a 1. místo na
Českém poháru v Teplicích.

ce WTKA, na kterém startovalo více
než 5 tisíc závodníků;
Natálie KRÁLOVÁ – zlatá medaile
a titul Mistryně světa WTKA 2018
v disciplíně Pointfighting mladší žákyně – 37 kg, a k tomu stříbro a titul
Vicemistryně světa v disciplíně Pointfighting mladší žákyně – 42 kg;
trenér Josef BÍLEK.

Atletika – členové spolku
Atletika Jihlava

Primátorka Karolína Koubová přivítala nejlepší sportovce v jednací síni magistrátu.
Foto: archiv MMJ

Malá kopaná – členové spolku Malá kopaná Jihlava
Robin DEMETER a Jakub GŐTH
– s českou reprezentací dobyli v srpnu
v ukrajinském Kyjevě titul mistra Evropy v malé kopané. Robin Demeter
skóroval na turnaji celkem 3krát a Jakub Göth se zapsal do statistik 2 góly.

trenér Václav ŠŤASTNÝ – 1.
místo na MČR MMA mužů 2018,
účast na MS MMA juniorů v Bahrajnu 2018;
Jan CHALUPSKÝ – zápas řeckořímský (člen SK Jihlava), v roce
2018 vicemistr ČR a Mistr ČR v
soutěži družstev mužů v zápase
řeckořímském.

Silový trojboj – členové
spolku Powerlifting Jihlava

Moderní gymnastika – člen
TJ Sokol Bedřichov

Tomáš ŠÁRIK – 3. místo na soutěži Arnold Clasik 2018 v USA, 5.
místo na ME v silovém trojboji v
Plzni a 6. místo na MS v trojboji ve
Švédsku;
František KRUŽÍK – 2. místo na
MČR v trojboji v Bohumíně, 7. místo na ME v benčpresu ve Francii.

Anna PROKŠOVÁ – na MČR v
Praze v kat. Starší Naděje získala
loni ve víceboji 3. místo;
trenérka Liběna MENŠÍKOVÁ

Rockenrol – členové klubu
Elvis Jihlava
Tomáš MENŠÍK + Kateřina ŽAHOURKOVÁ – loni 9. 6. se v Praze
stali vicemistry ČR v kategorii B, což
je druhá nejvyšší kategorie v RnR.
Tančí spolu teprve rok, přesto se jim
podařilo získat např. vítězství i v Radvanicích 27. 10. 2018, a na slavnostním večeru 12. 1. 2019 byli vyhlášeni
jako nejúspěšnější pár kategorie B v
akrobatickém rokenrolu za rok 2018;
Trenér Vilibald PROKOP.

Kynologie – člen Kynologického klubu Jihlava
Zdeněk NOVÁK – na mezinárodním mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu, IPO3,
získal s fenou belgického ovčáka –
Aurou z Údolí Jizery – 3. místo.

Box, MMA a řeckořímský zápas – členové Sportovního
klubu Jihlava
Vendula SEDLÁČKOVÁ – box
(členka Sportovního klubu Jihlava);
trenér Pavel FEJT – místo na
MČR v boxu žen 2018;
Šimon BRUKNAR – MMA ;

Kickbox – členové Kickbox
klubu Reborn
Žaneta TOMKOVÁ získala bronz z
disciplíny Kicklight juniorky – 55 kg
v italském městě Carrara na Mistrovství světa v kickboxu organizace
WTKA, na kterém startovalo více
než 5 tisíc závodníků;
Tadeáš HLÁSEK – stříbro a titul
Vicemistr světa v disciplíně Pointfighting junioři – 74 kg, v italském městě
Carrara na Mistrovství světa v kickboxu organizace WTKA, na kterém startovalo více než 5 tisíc závodníků;
Dominik RŮŽIČKA – bronz v disciplíně Kicklight junioři – 89 kg a
stříbro a titul Vicemistr světa v disciplíně Lightcontact junioři – 89
kg, v italském městě Carrara na Mistrovství světa v kickboxu organiza-

Lucie PERTLÍKOVÁ – na MČR v
Praze získala 2. místo v běhu na 400
m překážek v juniorech – krajský rekord v juniorech;
Jan ŠVEC – získal titul juniorského
vicemistra ve skoku o tyči, 1. místo
v tabulkách ČR juniorů za rok 2018,
reprezentant ČR, krajský rekord v dospělých;
František VEJMĚLEK – v kategorii
dorostu získal 3. místo v běhu na 200
m;
Tereza ŠKARKOVÁ – v hodu oštěpem získala 3. místo na MČR žactva,
reprezentantka ČR;
Mikuláš DREISIG – v pětiboji získal 3. místo na MČR mladšího žactva.

Vodní lyžování – člen spolku
Club sportů Jihlava a Klubu
vodního lyžování
Slavoj Kostelec
Kateřina ŠVECOVÁ – mistryně ČR
2018, mistryně USA 2018 v týmech,
8. místo na ME dospělých ve skoku,
prezidentská listina USA pro nejlepší
studenty univerzit v USA, vítěz ve figurální jízdě v regionech USA

Orientační běh – členové
spolku SK OK Jihlava
Jaroslav VÍTEK – na MČR orientačních běžců ve sprintu 19. 5. v Táboře, v nejpočetněji obsazené kategorii veteránů M45, získal 1. místo;
v červnu na Vysočině na krátké trati
získal též 1. místo, v říjnu na MČR
družstev 1. místo a v žebříčku Čechy
z celkových 6 závodů také 1. místo;
Milan VENHODA – ve stejné kategorii získal na MČR v Táboře 3.
místo, a celkově 2. místo v žebříčku Čechy.
-tz-
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