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PLÁN jihlavských radních na současné volební období byl diskutován také při třetím setkání Zastupitelstva města Jihlavy.
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Vedení města představilo svůj čtyřletý plán

Primátorka Jihlavy Karolína
Koubová společně se svými
náměstky Petrem Laštovičkou,
Vítem Zemanem a Jaromírem
Kalinou představili hlavní
body Programového prohlášení Rady města Jihlavy.

K tématům se vyjádřili také uvolněný radní Daniel Škarka a uvolněný zastupitel Martin Laštovička.
Prostor pro diskuzi měli i pozvaní
zástupci tisku společně s představiteli městských společností a významných partnerů města.
„Jednotlivých 13 oblastí programového prohlášení bylo již součástí koaliční
smlouvy. Pracovní skupiny napříč koalicí je řeší od loňských Vánoc, ke každému
bodu jsme tedy mohli mít odborný posudek. Dokument jsme se snažili sestavit
tak, aby odpovídal realitě, samozřejmě
vnímáme i to, že na vše máme pouze čtyři roky. Každý máme podle své gesce dva
až tři velké úkoly, protože těch dílčích a
menších úkolů jsou desítky,“ uvedla na
úvod diskuze Karolína Koubová.
Dílčí úkoly Programového prohlášení jsou obsaženy ve třinácti kategoriích: odpovědné hospodaření,
otevřená radnice, cestovní ruch, rozvoj města, životní prostředí, sociální
oblast, bezpečnost a prevence kriminality, vzdělávání, kultura, sport a volný čas, doprava a městská mobilita,
vodohospodářství a investiční akce.

Útvar městského
architekta
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Výstavba zimního stadionu

Klíčovým investicím se věnuje
jeden samostatný bod programového prohlášení. Mezi ně patří například revitalizace Masarykova náměstí, vybudování zpevněné dráhy na
letišti v Henčově nebo výstavba
multifunkční sportovní arény v místě stávajícího Horáckého zimního
stadionu.
„Nemyslím si, že by výstavba stadionu byla klíčovou investicí pro celé
město, klíčové je však to, aby ve městě
fungoval profesionální a mládežnický
hokej na vyšší úrovni než dosud. Je to
preference města a také jeden z hlavních krajských potencionálů,“ sdělil
náměstek pro oblast rozvoje města
Petr Laštovička.

Otevřená radnice a vývoj
cestovního ruchu

Mezi další plány vedení města pro
současné volební období patří také
zlepšení komunikace úřadu s veřejností a rozvoj cestovního ruchu.
Úřad již od nového roku zveřejňuje
programy setkání jednotlivých komisí. Možnosti pro rozvoj cestovního
ruchu přináší areál bývalé Modety,
který by měl začít navazovat na Stříbrné údolí a zoologickou zahradu.
Budování značky města zajistí nová
městská destinační agentura.
„Jihlava se neumí pochlubit tím, co
má. Není to jenom Brána Matky Boží

Web Jihlavy bez
odpadu!
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a podzemí, Jihlava má bohatou historii a vůbec s ní nepracuje. Nemyslím si
však, že by tohle měl být úkol radnice.
Jsou určité procesy, které by měly být
vedeny mimo úřad, protože vyžadují
kreativní druh práce,“ sdělila primátorka Jihlavy.

Vodohospodářství

Tématem, které od začátku roku
rezonuje celým městem, je také
vyvrcholení sporů o vodárenskou
infrastrukturu. Plán pro toto volební období má vedení jasný – získat
od Svazu vodovodů a kanalizací zpět
veškerý vodohospodářský majetek
na katastrálním území města a zajistit
jeho provozování. Město od nového
roku již část vodohospodářské infrastruktury v rámci předběžného opatření spravuje.
„Již nyní ztotožňujeme vodoměry s
konkrétními obyvateli, systém provozování vodohospodářského majetku
je tedy nastartovaný, konkrétní občané současně využívají přibližně tisíc
městských vodoměrů, co se týče vodného a zhruba stejný počet i ohledně
stočného. Máme také pozitivní zpětnou vazbu, lidé spolu mluví o rozdílných zkušenostech s provozem a nás
se ptají, kdy už bude i jejich vodohospodářská infrastruktura pod správou
městské společnosti,“ sdělil náměstek pro oblast správy majetku města
Jaromír Kalina.

Neshody v komisi
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Město přátelské k dětem

Pro moderátora kuriózním bodem
– pro vedení města však stěžejním
tématem, je vybudování městského ovocného sadu. Tento záměr
totiž souvisí se strategickým plánem
města vytvořit Jihlavu přátelskou k
dětem.
„Městský sad je místo, kde bychom
rádi vytvořili prostor pro výsadbu
ovocných stromů, které vytvoří příjemné prostředí přístupné veřejnosti. Lidé si zde budou moci natrhat
plody stromů, podívat se na způsoby jejich pěstování, děti zde budou
moci lézt po stromech a hrát si na
něčem jiném, než je jen krychle nebo
kohout na pérku,“ sdělil náměstek
pro oblast územního plánování Vít
Zeman.

Bezpečnost

Podle Víta Zemana navíc strategie
města přátelskému k dětem souvisí i s bezpečností: „Rotterdam ještě
před 15 lety trpěl vysokou kriminalitou. Pak ale vedení začalo veřejný
prostor rozvíjet podle strategie města
přátelskému k dětem. Ve městě se za
deset let vytvořilo kvalitní prostředí a
vše se zde absolutně proměnilo, nejen
co se týče bezpečnosti. Zefektivnila
se jednotlivá místa, o 15 procent se
zvedla ekonomika a do města se začaly stěhovat rodiny s dětmi,“ doplnil
náměstek.
-tz-

Vyvoj online mapy
MHD
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Odpad vedle kontejnerů nepatří

Nádoby na směsný komunální odpad jsou přidělovány
přímo k jednotlivým domům,
kontejnerová stání na separovaný odpad jsou jen o pár kroků dál, přesto se v Židovské
ulici objevují odhozené pytle
s odpadky.

Černou skládku na místě musí odklízet pracovníci Služeb města Jihlavy každý týden. Přitom stačí, aby
majitelé okolních bytů zažádali magistrát o popelnici zdarma.
„Osvětě o nakládání s odpady se někdy
musí jít naproti. V tomto případě nám
nezbylo nic jiného, než nasadit rukavice,
odpadky prohledat a hledat indicie, kdo
je sem vyhazuje. Nechceme však dotyčné
ihned trestat, sankce jsme zatím udělili
pouze těm, kdo prokazatelně dělají nepořádek opakovaně,“ sdělila vedoucí
odboru životního prostředí magistrátu města Katarina Ruschková.
V mnoha případech se prohřešku
dopustí zejména právnické osoby,
které zneužívají systém města, i když
je jejich povinností si nakládání s odpady zajistit.
U fyzických osob jde většinou o
nevědomost a informace, že stačí požádat magistrát o popelnici na směsný komunální odpad a v městské památkové rezervaci i na separovaný
odpad, aniž by museli platit něco na-

PRACOVNÍCI odboru životního prostředí řeší stovky výskytů menších a desítky
větších černých skládek ročně. Jejich odstranění město každý rok stojí 300 až 400
tisíc.
Foto:archiv MMJ
víc, většinou postačí.
Podobný problém má blízko centra i Park Gustava Mahlera nebo ulice Palackého, nejčastěji však skládky
vznikají na periferii města.
„Většinou to je kvůli systému nakládání s odpady v okolních obcích, kde
se například platí za množství vyvezeného odpadu – lidé chtějí ušetřit, tak
hodí pytle do kufru auta a při příjezdu

do města je u prvních popelnic vyhodí,“
doplnila Ruschková.
Odstranění černých skládek
stojí město statisíce
Každá popelnice v Jihlavě totiž slouží konkrétním lidem. „Proto nelze na
problematická místa, kde se často skládky objevují, dát popelnici jen tak, aby se
tam skládka už neobjevila. Porušilo by

to nastavený systém a vývoz také něco
stojí, i když méně než odstranění černé
skládky,“ doplnil odpadový hospodář
města Jan Machančík.
Vývoz popelnice se však promítá do
poplatku pro obyvatele, zatímco likvidaci černých skládek lidé v poplatku
neplatí. Na nesystémové umístění popelnic by tak doplatili ti zodpovědní.
Pracovníci odboru životního prostředí řeší stovky výskytů menších a
desítky větších černých skládek ročně. Jejich odstranění město každý rok
stojí 300 až 400 tisíc. Roční poplatek
pro majitele bytu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je 680
korun a s počtem osob, které zde bydlí pouze přechodně, se nezvyšuje.
Odložený odpad se vyskytuje i kolem podzemních kontejnerů na separovaný odpad. „Důvodem je pohodlnost. Například otvory podzemních
kontejnerů nemohou být větší než dětská hlavička, aby do nich nějaké dítě
nespadlo. A když se do otvoru například větší papírová krabice nevejde, tak
ji hodí vedle. Přitom ji stačí roztrhat,“
doplnila Katarina Ruschková.
S pomocí při pátrání po černých
skládkách mohou pomoci i obyvatelé
města, slouží k tomu Kniha hříchů –
webová aplikace, kam lze zadat místo
výskytu skládky i její fotografii. Knihu
hříchů lze najít na adrese http://zavady.jihlava.cz/obcan.php.
-tz-

Semafor ze Žižkovy bude synchronizován

Kritiku řidičů vyvolal nově umístěný semafor ze Žižkovy ulice na Hradební. Magistrát města jej na křižovatku umístil na základě závazného
doporučení Policie České republiky.
Magistrát společně se zástupci společnosti, která semafor městu dodala, situaci sledují a v blízké době
doladí synchronizaci signalizačních
zařízení.
„Semafor byl na křižovatku umístěn na základě podnětu Dopravního
inspektorátu Policie ČR, a to kvůli
bezpečnosti. Na konci současného připojovacího pruhu totiž začne na jaře
realizace zastávky pro veřejnou linkovou dopravu a připojovací pruh se tak
zkrátí. Investorem této akce bude Kraj
Vysočina. Aby nedocházelo ke kolizím,
musí semafor regulovat nápor aut při-

Na magistrát přišlo od prvního dne spuštění semaforu několik kritických
vyjádření, všechny argumenty byly brány v potaz pro další zlepšení situace.

Foto: archiv MMJ

Magistrát města vylepšil své
kontrolní mechanismy

Vnitřní kontrola Magistrátu města
Jihlavy zachytila na začátku nového
roku zpronevěru několika set tisíc
korun. Na jednom z oddělení úřadu
pracovnice řádně evidovala na přepážce vybrané peníze, ale nechávala si je pro sebe. Úřednice ihned po
zjištění všechny finance vrátila, magistrát poté zpětně prověřil její pracovní postupy a upravil vnitřních
kontrolní procesy.
„Hlavní problémy spočívaly v neprovázání některých procesů na příslušném pracovišti a ekonomickém odboru a také v možnosti zmanipulovat
podklady k prováděným kontrolám,“
sdělil vedoucí správního odboru Jan
Vystrčil.

K nápravě bylo navrženo celkem
šest opatření, která se nyní vkládají
do kontrolního systému. „Osoby, které jsou odpovědné za kontrolu, budou
mít nově přístup do příslušných modulů v informačním systému radnice a ke
všem souvisejícím dokladům. Dále přibude také více namátkových kontrol a
čtvrtletní kontroly pokladen budou porovnávat stav hotovosti nejen s pokladním deníkem, ale i s účetním stavem,“
doplnil tajemník jihlavského úřadu
Evžen Zámek.
Na uvolněné místo úřad vypsal
výběrové řízení na konci ledna. Do
doby obsazení pozice úřad zajistil
obsluhu na přepážce z vlastních řad.

-tz-

Úspěch pro
vratné kelímky
Vánoční trhy v loňském roce provázela oproti předchozím letům
výrazná změna, poprvé se nápoje podávaly ve vratných kelímcích.
Změna to byla viditelná. Žádné přetékající koše a po zemi se povalující
jednorázové kelímky, ale pořádek
a návštěvníci trhů korzující s vratnými kelímky v barvách jihlavské
Dukly.
Že byl vzhled vratných kelímků vyveden zajímavě, potvrzuje i fakt, že si
jich na 2.400 ks odnesli návštěvníci
trhů domů jako suvenýr. Vratné kelímky se budou používat i v dalších
letech a to po celou dobu pořádání
vánočních trhů. 
-tz-

jíždějících na ul. Hradební z ul. Žižkova, a to pro bezpečnější zařazení do
průběžného jízdního pruhu a pokračování v cestě po komunikaci na Hradební,“ sdělil Ján Tinka, vedoucí odboru
dopravy magistrátu města.
Na magistrát přišlo od prvního dne
spuštění semaforu několik kritických
vyjádření. Všechny argumenty byly
brány v potaz pro další zlepšení situace. Všechny dotazy byly zodpovězeny buď náměstkem Petrem Laštovičkou, který má v gesci dopravu ve
městě, pracovníky odboru dopravy
nebo tiskovou mluvčí ve spolupráci
s odborníky.
„Je nutné si uvědomit, že stanovisko
policie je závazné. Město nemůže semafor odstranit, stejně jako se nemohlo
samovolně rozhodnout o tom, doporučení policie ignorovat. Celá věc je navíc
podmíněna akcí kraje – vybudováním
zastávky za odbočovacím pruhem,“
doplnil Ján Tinka.
-tz-

Klima se mění.
Změň se i ty!
Statutární město Jihlava
ve spolupráci s organizací
CI12, o. p. s Vás zve na tematickou výstavu o aktuální
souvislosti globální změny
klimatu, která se dotýká nás
všech – a co s tím můžeme dělat.
19. 3.–31. 3. 2019
Městské informační centrum
Masarykovo nám. 97/1, Jihlava
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Úpravy studie údolí řeky pokračují

Město Jihlava připravuje revitalizaci okolí viaduktu a Památníku královské přísahy. Úpravy se dotknou
zejména území v okolí rodinného
parku Robinson i přilehlých ulic Pod
Jánským kopečkem a Mostecká.
„Studie počítá s vytvořením nových
parkovacích stání v místě hasičského cvičiště, které by se posunulo blíže k řece. Rodinnému parku se naopak část parkovacích stání ubere, aby vznikla louka kolem
Památníku královské přísahy. Naproti
památníku poté vznikne jednoduchá dřevěná lávka, která povede na protější břeh
řeky Jihlavy,“ přiblížil zpracovatel studie, architekt Vít Doležel.
Jedním z materiálů, ze kterých
zpracovatel vycházel, byla také mapa
z první poloviny 19. století, která například ukazuje, že zmíněná hlavní
cesta k ulici Pod Jánským kopečkem
či lávka přes řeku na ulici Pod Jánským kopečkem dříve byla.
Naopak novinkou v údolí bude například ostrov, který by měl vzniknout v ohybu řeky Jihlavy a k němu
vedoucí lávky. Pravý břeh směrem
k Mostecké ulici, který je v územním
plánu veden jako lokální biocentrum, si zachová krajinářský charakter. Na Mostecké ulici se plánuje obnovení povrchu komunikace a nová
parkovací stání.
Setkání s veřejností
Zástupci města společně se zpracovatelem studie Vítem Doleželem
představili územní studii údolí řeky
Jihlavy veřejnosti na konci letošního
ledna.
„Hlasité argumenty veřejnosti mě donutily dopracování studie pozastavit

Úpravy kolem Jihlavy se dotknou zejména území v okolí rodinného parku Robinson i přilehlých ulic Pod Jánským kopečkem a Mostecká.  Foto: Lubomír Maštera
a znovu se setkat s obyvateli okolních
ulic, tentokrát přímo na místech, které
se revitalizace týkají. Podle mého názoru se nám podařilo částečně osvětlit
fakt, že pokud zlepšíme stávající stav,
tak mnohé dílčí problémy opravdu vyřešíme. Samozřejmě zde ale zůstalo i
několik zásadních střetů, ve kterých je
nutné hledat kompromisní řešení,“ vyjádřil náměstek primátorky pro oblast územního plánování Vít Zeman.
Nejvíce nesouhlasných hlasů od
obyvatel okolních ulic vyvolalo například vybudování nové příjezdové

komunikace k domům pod viaduktem. Podle místních budou kvůli
novým úpravám blokovat parkovací
místa návštěvníci parku, silnice navíc
povede kolem domů, které nejsou
podsklepené a ohrozí tak nejen samotné stavby, ale i bezpečí zdejších
obyvatel.
„Všechny podněty veřejnosti byly na
setkání zaznamenány. V současné době
z nich vzniká oficiální zápis, ze kterého
budou úpravy studie vycházet,“ doplnil vedoucí odboru územního plánování města Tomáš Lakomý. -tz-

Veřejnost se vyjádřila k plánu
mobility, půjde až o jednu miliardu

Tým projektu Jihlava [ne]jede učinil významný krok, který přibližuje
dopravní koncepci města k realizaci. Koncem ledna 2019 zveřejnil
Krajský úřad Kraje Vysočina návrh
koncepce Plán udržitelné městské
mobility Jihlavy (PUMM) spolu
s vyhodnocením vlivu na životní
prostředí a lidské zdraví.
„Na návrhu opatření pracovali specialisté na územní plánování, dopravu a investice jihlavského magistrátu
v posledním roce. Vycházeli ze společné
vize mobility, sestavené s odborníky i
zástupci veřejnosti na workshopu v lednu minulého roku, stejně jako obdobného setkání s veřejností k návrhové části
v dubnu 2018,“ uvedl náměstek pro
oblast dopravy Petr Laštovička.
PUMM je rozděleno do šesti oblastí – rozumné parkování, průjezdné město, dostupná veřejná doprava,
aktivní mobilita, ohleduplné zásobování a spolupráce. Plán počítá s investicí do rozvoje městské mobility
přesahující tři miliardy, investiční
náklady města však dosáhnou jedné
miliardy, jelikož se počítá i s podporami z dotačních titulů.
Veřejnost měla možnost
se k plánu vyjádřit
Veřejnosti byl PUMM představen
v polovině února.

ÚČASTNÍCI diskuze, která proběhla v gotickém sálu jihlavské radnice, měli
možnost pohovořit o tématech týkajících se dopravy přímo s autory plánu.

Foto: archiv MMJ
Účastníci diskuze, která proběhla
v gotickém sálu jihlavské radnice,
měli možnost pohovořit o tématech
týkajících se dopravy přímo s autory plánu.
Otevřena tak byla témata týkající
se například výstavby Centrálního dopravního terminálu, vysokorychlostní trati nebo jihovýchodního obchvatu města. „Co se týče
obchvatu města, město nezaujalo jiný
postoj a stále si uvědomujeme důleži-

tost této investice,“ sdělil na setkání
náměstek pro oblast dopravy Petr
Laštovička.
„Formální písemné vyjádření bude
směřováno odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina,“ doplnila koordinátorka
městské mobility Mirka Kostrhounová.
Podrobné výstupy projektu Jihlava
[ne]jede jsou volně ke stažení na odkazu www.jihlava.cz/nejede. -tz-
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Útvar architekta
pro kvalitu života

Nový odbor na jihlavské radnici zajistí funkční i estetický rozvoj města.
V Programovém prohlášení Rady
města Jihlavy se současné vedení zavázalo k založení nového odboru na
jihlavské radnici – útvaru městského
architekta, zkráceně UMA. Ten by se
měl soustředit na kvalitu veřejných
prostranství a života ve městě.
„Útvar městského architekta bude
zejména poradním orgánem ve všech
územních rozhodnutích, kde je město ze
zákona účastníkem. Nový odbor bude
pilířem urbanistické kvality nejen pro
investory, ale také pomocníkem pro dodržení kvalitního veřejného prostoru,“
dodal náměstek primátorky pro oblast územního plánování Vít Zeman.
Nový odbor bude spadat přímo
pod kancelář primátorky, jeho součástí budou odborníci z řad zaměstnanců magistrátu, například manažer
veřejného prostoru a městský architekt. Nové pracovní místo vznikne
pouze pro vedoucího útvaru, a to
prostřednictvím výběrového řízení.
„Na výběr vedoucího odboru si dáváme časovou rezervu přibližně půl roku
až rok. Měla by to být osoba, která
bude schopna urbanisticky ohodnotit
jednotlivé projekty a dokáže zajistit
kvalitní plán rozvoje města,“ doplnil
Vít Zeman.
-tz-

Domy U Mincovny
projdou opravou
Domy s čísly orientačními šest a
osm v ulici U Mincovny projdou
kompletní rekonstrukcí. Město je má
ve vlastnictví již deset let a od roku
2011 se je marně snažilo prodat či
pronajmout. Nyní je však možné získat na investici dotaci, pokud budou
domy v budoucnosti využity za nepodnikatelským účelem. Vedení města se proto rozhodlo objekty bývalé
okresní vojenské správy v případě
získání dotací opravit pro využití magistrátem, který má dlouhodobě ve
stávajících objektech kapacitní problémy.
„Do odloučeného pracoviště se po dokončení rekonstrukce přestěhují odbor
školství, kultury a tělovýchovy a odbor
životního prostředí. Jejich pracovníci
nyní sídlí v domě Hluboká 3, ten však
není v dobrém technickém stavu a očekávají ho v budoucnu opravy,“ přiblížil
tajemník jihlavského úřadu Evžen Zámek.
Provoz v domech by měl být zahájen v roce 2021 a při úspěšném výběrovém řízení se počítá se zahájením
stavebních prací v listopadu tohoto roku. „Dotace bude požadována
v maximální možné výši, která zaplatí
téměř polovinu investice. Ta podle projektové dokumentace dosáhne 60 milionu korun,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje města Alena Kottová.
Oba domy je nutné zrekonstruovat
co nejrychleji, aby dál nechátraly. Nyní
trpí vlhkostí, zatéká do střešního pláště
a nejsou dostatečně odvětrávané.
„V prvním patře domu číslo osm je
vstup do podzemí, který zůstane zachován. Přístavba ve dvorní části bude zdemolována a místo ní se vybuduje nový
výtah a hygienické zázemí.“ doplnila
Alena Kottová s tím, že oba domy budou bezbariérově přístupné veřejnosti.
-tz-
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Rozhovor

Vít Zeman: Město přátelské k dětem

Náměstek pro oblast územního plánování a životního
prostředí Vít Zeman je jediný
z vedení města, který zná úřad
i jako jeho zaměstnanec. Před
deseti lety byl manažerem
útvaru hlavního architekta
města, dnes se snaží tento odbor na radnici vrátit. Plán pro
současné volební období má
jasný – změnit monofunkční
plánování v Jihlavě ve prospěch
estetiky i užitnosti obytných
čtvrtí, zvýšit počet zelených
ploch a zlepšit úroveň života ve
městě podle praktik západních
metropolí.

Ráje toto území velice vyzdvihují.
Heulos je nyní více atraktivní a lávka by mohla fungovat jako zkratka
do města pro lidi z Březinek, kteří by
se třeba i kvůli takové procházce rozhodli nechat doma auto.
To souvisí s další oblastí, kterou
máte v gesci, a sice životním prostředím. Jak pohlížíte na Jihlavu,
město, které nejlépe třídí odpad?
Je to výsledek mravenčí práce odboru životního prostředí a mě to jenom ukazuje, že s trpělivostí člověk
daleko dojde. Tím to ale nekončí, až
přestane Čína separovaný odpad odbírat, tak nám to tady všechno zbyde.
Teď je potřeba lidi naučit odpad vůbec nevytvářet. Rozjíždí se kampaň
Jihlava bez odpadu, v rámci které se
budeme snažit dostat mezi lidi zkušenosti s předcházením vzniku odpadu. Věřím, že to půjde, když umí
třídit, naučí se určitě i základy života
bez igelitových pytlíků.

 זזAneta Hrdličková

Můžete přiblížit, jak vypadal
úřad před patnácti lety a co se od
té doby změnilo?
Před patnácti lety například vznikal první územní plán. Lidé z útvaru
hlavního architekta jej projektovali
sami a pamatuji si, že to byla opravdu náročná práce. V té době se totiž
měnila legislativa a my jsme nebyli
schopni to dodělat. Nakonec jsme
to museli předat externí firmě. Za
mého působení na úřadě také vznikaly první projekty geografického
informačního systému, tehdy to byla
celorepubliková novinka a Jihlava si
díky pečlivé práci oddělení IT stále
drží v tomto odvětví prim.
A jak se od té doby změnila Jihlava?
Když jsem v roce 2006 odcházel
z úřadu, tak byl v rámci rozvoje města trend všude vytvářet monofunkční zóny – obchodní, průmyslová, relaxační, rezidenční a tak dále.
Tenkrát jsme nevěděli, jak bojovat
proti všem komerčním i rezidenčním plochám na periferiích i v centru.
Tento problém však řešila i ostatní
města, nevyjímaje Rakouska, Švýcarska či Nizozemí. Ta se ale od té doby
někam posunula, našla řešení, v suburbanizaci či monofunkční zonaci již
nepokračují. Města se začala věnovat
zahušťování center. Hlavní důraz kladou na veřejná prostranství.
Bohužel Jihlava se od té doby moc
nepohnula, stále se staví podle starých
pravidel. I proto chceme zřídit útvar
městského architekta, který bude klást
důraz na komplexní řešení všech projektů. Máme co dohánět v řešení našich ulic, parků, ale i celých obytných
čtvrtí či jednotlivých budov.
Už máte představu o strategickém směru rozvoje města, budeme se vracet k otázce severu či
jihu?
Sever je prolukou mezi rostlým městem a obchvatem. Tam bychom rádi
v co největší míře podpořili městskou
strukturu a zrealizovali zde kvalitní
městské prostředí, tedy obytné čtvrtě s náměstím, se školou, parky, kostelem, s MHD a dobrou prostupností jak do centra, tak do přírody. Další
pole rodinných domečků lidové tvořivosti do města už nepatří.
S tím souvisí také to, že bychom
měli v tomto volebním období připravit opravdu kvalitní rozvojové
plochy pro bydlení, ale neseparo-

Náměstek primátorky Jihlavy Vít Zeman (ŽIJEME JIHLAVOU!).

Foto: archiv MMJ
vat jeho jednotlivé druhy. Čtvrti by například v rámci Stříbrného údolí.
měly být promíchané, život v nich Bude to investice v řádech statisíců,
musí být pestrý, musí lidi bavit, aby která změní veřejný prostor a posune
měli důvod vyjít ven.
život ve městě o několik úrovní výš.
V rámci projektů bude samozřejmě
A ještě mám poslední otázku
i zeleň, protože současně nás nejvíc
k
územnímu plánování – kam zmistraší problém sucha, které ale není
způsobené tím, že tolik neprší, ale zela lávka přes Heulos?
Zmizela a hledat ji nebudu!
tím, že je větší teplo.
Na ulicích, uprostřed města, i na (smích). Já jsem jedním z mála, ktenáměstí je potřeba zlepšit mikro- rým se ten projekt nelíbil. Nechtěl
klima a pokusit se snížit teplotu ve jsem, aby Heulos, pro mě do té doby
městě. Konkrétně to mohou být údolí duchů, byl ještě více odstřihrůzná zastínění – například stromy, nut od lidí. S lávkou bychom se od
a pak opatření, která v krajině udrží té krásné přírody, kterou máme hned
vodu, aby se zpomalil její odvod do za domem, odstřihli úplně.
Musím ale říct, že projekt Stříbrné
kanalizace. Metrový pás trávy kolem
chodníku je k ničemu, my musíme údolí a celá cesta od Starých Hor do
do města dostat funkční parky, do
nich vrátit vodní i hrací prvky.
S tím určitě souvisí i bod programového prohlášení, který zmiňuje
vybudování městských sadů…
Městský sad spadá do kategorie daleko komplexnější proměny našeho
města. Městský sad, to není jenom
pár stromů v zahradě, ale nový přístup Jihlavy – vytvořit město přátelské k dětem.
Zdá se to jako prázdná fráze, ale je
to celosvětově propagovaný přístup,
který mění způsob bydlení, dopravy
a trávení volného času dětí, maminek i tatínků. Je to životní styl, který
ve městech změnil bezpečnost, ekonomiku, sociální prostředí a kvalitu
života. V České republice to aplikuje
hlavně Praha 7, kde to přináší již první výsledky.
Máte představu, kde městské
sady vytvořit?
Předpoklad je, že jednou budou
v každé čtvrti Jihlavy. V tuto chvíli
známe čtyři lokality, kde se dá navázat na staré sady. Například nad
Starou Plovárnou, kde se může krásně napojit i na vodu. Tam bychom
mohli chodit už do roka.
Chceme sady ale i v centru města,

A řešíte i problém se suchem?
Na to klade v současné době odbor
životního prostřední hlavní důraz.
Souvisí s tím i projekt bytové výstavby a městských sadů, který jsem zmiňoval výše, součástí ale zase bude i ta
mravenčí práce. Musí se zanalyzovat
množství podzemní vody, počet vrtů
a studen, množství vody, kterou odebírá průmyslová zóna, a to jak z řeky,
tak z vodovodního řadu.
Právě průmyslové zóny je třeba
zkontrolovat a zjistit, jaké technologie používají a jak lze negativní dopad na životní prostředí co nejvíce
snížit. A pak se o vodu starat, aby se
jí v naší krajině co nejvíce udrželo.
A vaše vize do následujících čtyř
let?
Mojí vizí je závazek, že dokážeme
naše město změnit tak, abychom na
ulicích či v parcích potkávali lidičky, a ti se budou usmívat. Budou se
znát, budou se zdravit a budou ve
městě rádi.

Centrální dopravní terminál
Jihlava dostává zelenou

Centrální komise Ministerstva
dopravy ČR doporučila k realizaci
projektový záměr Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
(SŽDC) „Modernizace ŽST Jihlava
město“, jehož předmětem je komplexní přestavba kolejiště a vybudování nové výpravní budovy městského nádraží v Jihlavě.
Realizace tohoto projektového záměru je nezbytnou podmínkou pro
úspěšnou realizaci projektu „Centrální dopravní terminál Jihlava“
(CDT), který dlouhodobě připravuje statutární město Jihlava a který
je jedním z klíčových projektů Plánu
udržitelné městské mobily a Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. V návaznosti
na výše uvedené rozhodnutí došlo
tento týden k další z řady schůzek zástupců SŽDC a města Jihlavy ve věci
další koordinace obou navazujících
dopravních projektů.
„Centrální komise ministerstva dopravy doporučila SŽDC projekt reali-

zovat, proto jsme dnes mohli společně
projednat reálné harmonogramy postupů prací. V blízké době bude radě
města předložena ke schválení aktualizovaná urbanisticko-architektonická
studie CDT, na jejímž základě bude
možné po dlouhých letech jednání a
příprav pokračovat v další projektové
přípravě a následné realizaci projektu.
Pokud všechno půjde dobře, dočkají se
občané Jihlavy krásného a moderního
dopravního terminálu v červnu 2023,“
doplnil náměstek pro oblast dopravy
Petr Laštovička.
Připravovaný projekt „Centrální dopravní terminál Jihlava“ bude
předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanou
dotací ve výši 100 mil. Kč. Statutární
město Jihlava je současně připraveno
zajistit z vlastních zdrojů financování výstavby veřejné infrastruktury
související s dopravním terminálem,
která nebude předmětem dotace.

-tz-
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Inzerce

INTERNET

50
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8
4

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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Vedení města představilo
Programové prohlášení rady

Jihlava je druhé nejlepší
Město pro byznys 2018

Programové prohlášení. Primátorka Jihlavy Karolína Koubová společně se svými náměstky Petrem Laštovičkou, Vítem Zemanem a Jaromírem Kalinou
představili hlavní body Programového prohlášení Rady města Jihlavy. Při diskuzním panelu pořádaným společností VLTAVA LABE MEDIA a. s. se k tématům vyjádřili také uvolněný radní Daniel Škarka a uvolněný zastupitel Martin Laštovička.
Prostor pro diskuzi měli i pozvaní zástupci tisku společně s představiteli městských
společností a významných partnerů města.
Foto: archiv MMJ

ZA DOPRAVU A KOMUNIKACI. Jihlava získala druhé místo v krajském kole celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018. Metropole Vysočiny se za poslední dva roky zvedla o jednu příčku a překonala i dřívějšího vítěze
soutěže, město Pelhřimov. Cenu si převzala na krajském setkání Svazu měst a obcí
v polovině února primátorka města Karolína Koubová. „Podle výzkumu se Jihlava v minulém roce mohla pochlubit vysokým podílem podpory veřejné dopravy a
vynikající elektronickou komunikací, za což patří velký dík hlavně úředníkům a
jejich poctivé práci,“ vyjádřila Karolína Koubová.
Foto: archiv MMJ

Jihlava vzpomněla na oběti
nacismu u pamětní desky

Pieta. Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu položili zástupci vedení města Jihlavy květiny u pamětní desky v budově Gymnázia Jihlava.
Vzpomínkové akce se zúčastnila primátorka Karolína Koubová společně náměstkem Petrem Laštovičkou, ředitelem gymnázia Pavlem Sukem, radními i zastupiteli města.
Foto: archiv MMJ

Žáci se uči v domě Gustava
Mahlera hudebním základům

Vzdělávací program. Dům Gustava Mahlera na začátku února odstartoval vzdělávací program pro základní školy Svět je velký orchestr. Prvními návštěvníky byli žáci ze Scioškoly Jihlava, kteří si vyzkoušeli roli dirigenta nebo výrobu
hudebního nástroje. Více se dozvěděli také o životě i díle skladatele Gustava Mahlera.
Foto: Jana Petrůjová

Oslavila sto let svého života

ŽIVOTNÍ JUBILEUM. Anna Tomková čichá ke květině při oslavě sto let života.
Ke konci února jí k významnému jubileu přišla hodně štěstí a zdraví popřát primátorka města Karolína Koubová společně s náměstkem Jaromírem Kalinou. A
jaký má recept na dlouhověkost? „Málo mastit a jíst hodně pohanky, to pomáhá
na paměť,“ sdělila během poutavého vyprávění o životě usměvavá dáma.

Foto: archiv MMJ

Výstava Tomáše Pilaře V DGM

UNIKÁTNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ. Až do konce března si lze v Domě Gustava Mahlera prohlédnout unikátní výstavu obrazů Putování výtvarníka Tomáše Pilaře
(1979) volným prostorem rozezvučené krajiny Podlažicka. Barva, světlo, tóny i
šumy přírody dávají vzniknout fonetickým abstraktním plochám poodhalujícím
hloubku možného prožitku spojeného s poslechem hudebních kompozic oblíbených
skladatelů včetně Franze Schuberta či Gustava Mahlera.  Foto: Jakub Koumar
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Odpadový kvíz aneb malé zamyšlení
nad spotřebním chováním

Po použití vyhodit. - Až
dosloužím, chci do sběru! Prach jsi a v prach se obrátíš.

Který z uvedených výroků je Vám
nejbližší? Který z uvedených výroků
byste dokázali napasovat na Váš životní styl? Jakým způsobem žijete právě
Vy? Zkuste se zařadit podle níže uvedených popisů.
Typ: Po použití vyhodit. – pokud
patříte do této skupiny, pak jste představitel typického spotřebního jedince.
Jste obětí současné tržní ekonomiky, které se daří zvyšovat výrobu a vlastní zisk na Váš úkor a úkor
naší planety.
Předpokladem pro neustálé zvyšování výroby a zisku je především
zvyšování spotřeby vyráběných produktů. Zajištění zvýšené spotřeby
produktu však znamená snižování
doby jeho životnosti a s tím související kvality produktu.

Jste in, jdete s dobou. To znamená,
že se snadno necháte ovlivnit módou
a reklamou a výrobci si s Vámi dělají,
co uznají za vhodné. Necháte se donutit k nákupům podle reklamních letáků a vyhlašovaných slevových akcí.
Ve Vaší domácnosti zcela jistě nebude
chybět něco jako stojánek na pečivo,
formičky na tvarování vajec nebo silikonová forma na bábovku. Také zřejmě kromě obyčejného nože vlastníte
speciální nůž na chleba, nůž na máslo,
na šunku, na sýr a nůžky na bylinky.
Když něco vyjde z módy nebo Vás to
přestane bavit, jednoduše to vyhodíte do kontejneru. Poněkud jste ustrnuli v duchu 16. století, kdy heslem
Ludvíka XV. bylo „Po nás potopa!“,
a nezabýváte se tím, co se s vyhozenými věcmi děje dál. At´ si to řeší ti,
co přijdou po nás. Produkujete velké
množství odpadů a je Vám jedno, co
se s nimi děje. Pytle s nevytříděným
odpadem klidně postavíte na zem ke

Jihlava bez odpadu! startuje
spuštěním nového webu
Logo, které bude provázet kampaň
Jihlava bez odpadu!
Stále vzrůstající množství produkovaných odpadů, postupné ničení
životního prostředí, alarmující stav
moří, oceánů a půdy a následné obrovské úhyny živočichů vedou v
současné době k celosvětovým aktivitám v oblasti předcházení a omezování produkce odpadu.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy na tuto skutečnost zareagoval. V letošním roce

spouští kampaň Jihlava bez odpadu!,
součástí které je i zřízení nových webových stránek zaměřených výhradně na nutnost snižování produkce
odpadů a jeho předcházení.
Otevřete si stránky www.jihlava.
cz/bezodpadu a dozvíte se, jak je to
ve skutečnosti s odpady na Zemi, ve
světě i v Jihlavě. Na stránkách najdete jednoduchý návod, jak výrazně
omezit vlastní produkci odpadů.
Můžete si prohlédnout, jak se s touto problematikou vypořádávají ostatní, a třeba i přispět nějakou svou fotoradou (kontaktováním jednotlivých
pracovníků odboru životního prostředí). V neposlední řadě tam také
najdete spoustu užitečných a zajímavých videí, obrázků a odkazů.  -tz-

Změna provozovatele vodu
tekoucí z kohoutků nezastaví

Na začátku letošního roku se
městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. (dále JVAK)
stala provozovatelem části vodárenské infrastruktury. Stalo se tak na
návrh města rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina a Ministerstva zemědělství ČR. Obstrukce
bývalého provozovatele, společnosti Vodárenská akciová společnost, a.
s. (dále VAS) však dál pokračují.
„VAS uvedla na faktury pro tyto lidi
datum splatnosti ke konci ledna, posledním dnem zdanitelného plnění je
ale poslední prosinec minulého roku.
Jedná se o zřejmou chybu a jediný, kdo
na ni doplatí, jsou zmatení obyvatelé,“
uvedl náměstek pro oblast správy realit Petr Laštovička.
Do domovních schránek částí s novým provozovatelem proto
přijde během března vysvětlující dopis. V něm se uvádí, že jejich
vodohospodářskou infrastrukturu provozuje opravdu společnost

JVAK a zaplacené zálohy jim VAS
navrátí.
Pracovníci společnosti JVAK nyní
s obyvateli dotčených míst uzavírají
nové smlouvy, obstrukce však pokračují. „Bohužel nám VAS nepředala
původní smlouvy, proto musíme jejich
návrhy z dostupných podkladů znovu
připravit,“ uvedl ředitel společnosti
JVAK Jiří Benáček.
Městská společnost se však i přes
spory snaží obyvatelům vycházet
vstříc. Pro další informace nebo kvůli
podepsání nové smlouvy mohou kontaktovat zástupce společnosti na telefonním čísle 565 597 508 v pracovní
době společnosti JVAK nebo zašlete
e-mail na adresu info@jvak.cz.
Provozní doba JVAK (kontaktní
místo Komenského 1, Jihlava):
Po a St
8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 hod,
Út, Čt a Pá
8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00 hod.

-tz-

kontejneru, kdekoliv na ulici a dokonce ho zanecháte i uprostřed lesa.
Typ: Až dosloužím, chci do sběru! – pokud jste se zařadili k této
skupině spotřebitelů, osvěta v oblasti
odpadového hospodářství ve Vás zanechala stopu. U nákupu přemýšlíte
o tom, zda nákup vůbec potřebujete
a také Vás zajímá, co se děje s věcí, až
doslouží. Zajímá Vás obsah nebezpečných látek a nebezpečné vlastnosti pořizovaných předmětů.
Upřednostňujete obvykle dražší,
ale kvalitnější a nezávadné výrobky.
Sem tam zajdete pro zeleninu na farmářský trh místo do supermarketu.
V nákupních centrech vyhledáváte
značky přátelské k životnímu prostředí. Při svých nákupech se už nedáte jen tak snadno nachytat na léčky připravované výrobci.
Celkem úspěšně odoláváte letákům s nápisem SLEVA. Výrobci Vás
však dokáží lapit na akce typu „kup
dvě a třetí dostaneš zdarma“. Pokud
se akce týká koupě Vámi ověřeného
výrobku, necháte se zlákat i za cenu
toho, že se zakoupené množství nutně nepotřebujete a zakoupené zboží Vám bude v domácnosti nějakou
dobu ležet. I přes tuto drobnou slabinu patříte k dobrým třídičům odpadu, víte, co se třídí.
Jste ochotni se od přeplněného
kontejneru na plast vrátit zpět domů
a počkat s vynesením odpadu až po
vývozu nebo na přeplňované kontej-

nery přátelsky upozorníte odbor životního prostředí. Víte, kde je v Jihlavě nejbližší sběrný dvůr, který se
nebojíte navštívit.
Typ: Prach jsi a v prach se obrátíš aneb Nula od nuly pojde. –
Gratulujeme, ostatní se od Vás mají
co učit. Vaše nákupní stereotypy dokážou zaujmout i příslušníky výše
uvedených typů. V supermarketu
oslňujete tím, že si na nákup ovoce a
zeleniny nosíte vlastní textilní sáčky
ušité ze záclon po babičce.
Na kávu s sebou jste si pořídili
vlastní stylový hrnek, odmítáte plastová brčka a plastové výrobky na jedno použití. Vodu pijete z vodovodu
a plastový pytlík pro Vás znamená
sprosté slovo. Velkovýrobci šmejdů
si na vás jen tak nepřijdou.
Nakupujete přesně to, co potřebujete. Znáte svého pekaře a farmáře,
který Vám prodává kvalitní zeleninu a ovoce, sýry nebo maso. Víte,
kde je možné v Jihlavě nakoupit bez
obalu.
Vaším cílem je porazit Beu Johnsonovou tím, že za rok vaše domácnost
vyprodukuje méně odpadu, který se
musí uložit na skládce, než kolik ho
vyprodukuje ona. Prostě jste pravý
opak prvního typu a budoucnost
naší planety Země Vám opravdu leží
na srdci. Pro naši planetu jste ochotni změnit svoje návyky spotřebního
chování a nebojíte se obětovat něco
ze své pohodlnosti.
-tz-

Zálohy na PET lahve, ano, či ne?
Stále častěji se v médiích
objevují spekulace o zavedení
zálohového systému na PET
lahve. Na první pohled skvělý
nápad, který by měl zvýšit
separaci tohoto odpadu.

Důležitá je však otázka, co změna
systému sběru PET lahví přinese a
zda ji skutečně potřebujeme.
Od začátku roku 2018 je evropský
trh s plastovými odpady v krizi a to
od zavedení zákazu dovozu odpadu
do asijských zemí. Na tuto situaci
nebyla Evropa připravená.
Chybí zpracovatelské kapacity, které by byly schopny vytříděné plasty
recyklovat a přetvářet v nové výrobky. Jeden z mála materiálů, který se
stále daří relativně dobře prodávat,
je právě PET. Ve směsi plastů ve žlutých kontejnerech je PET zastoupen
jen ze 35 %, ale jeho prodej se podílí
na příjmech třídících linek zhruba ze
60 – 65 % . PET je tak pro třídící linky zásadním zdrojem příjmů.
Jak by mohl vypadat zálohový systém na PET lahve, si můžeme jednoduše představit na příkladu zálohového systému u skleněných lahví.
Zálohu bychom zaplatili už při koupi nápoje v PET lahvi. Místy pro vracení obalů by byly supermarkety.
PET lahve bychom tam ale museli
nosit nesešlápnuté v plném objemu,
aby mohl automat prověřit, zda se
opravdu jedná o vratnou lahev. Z pohodlného systému žlutých kontejnerů, které jsou v Jihlavě v docházkové

vzdálenosti do 110 m, bychom tak
museli začít přenášet PET lahve na
výrazně větší vzdálenosti. Přitom již
dnes 8 z 10 PET lahví končí tam, kde
má, ve žlutých kontejnerech.
Zavedení zálohového systému na
PET lahve žádné dramatické zlepšení separace tohoto odpadu nepřinese.
Již dnes obecní systémy sběru odpadu
vykazují pro PET až 80 % účinnost.
Výrazně se ale zhorší komfort při třídění, protože budeme muset prázdné
lahve vozit až do supermarketů, místo toho, abychom je odhodily do nejbližšího žlutého kontejneru.
Výrazně negativně se zavedení
zálohové systému podepíše na příjmech třídících linek, které přijdou
o zásadní část příjmů. Výpadek příjmů budou chtít třídící linky pokrýt
navýšením cen pro obce a města,
což povede k prodražení celého
systému nakládání s odpady a v konečném důsledku se může projevit
i v našich peněženkách navýšením
poplatku za odpad.
Na otázku, zda zavedení zálohového systému na PET lahve skutečně
stojí za to, si už musí každý odpovědět sám.
Na závěr této úvahy si dovolujeme
podotknout, že efektivní řešení má
každý z nás na dosah ruky. A tím je
udělat rozhodnutí a přestat kupovat
„barvenou vodu“ v plastových lahvích. Jako dobrý start je i jakékoliv
omezení spotřeby plastů. Stačí se
rozhodnout. A je po problému. Žijte
s námi v Jihlavě bez odpadu. -tz-
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POLO
za POLOvinu.

až na dva

Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou
polovinu můžete financovat bez úroků!
Užijte si i další výhody: garance úrokové sazby a ceny pojištění po celou dobu
financování, možnost kdykoliv zdarma předčasně splatit, prodloužit, zkrátit, vložit
mimořádnou splátku, nastavit poslední zvýšenou splátku nebo převést na jinou osobu.

Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí
jen do 30. 4. 2019 nebo do odvolání.

www.volkswagen.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Polo: 4,6−6,2 l/100 km, 104−138 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

STOP!
TOTO JE SKUTEČNÝCH

500,-Kč

Toto je skutečně fantastické! Pokud odevzdáte tento kupon při
nákupu jakéhokoliv dámského nebo pánského kabátu, odečteme
Vám skvělých 500,- Kč. Těchto 500,- Kč Vám odečteme z již tak
nízkých likvidačních cen. A to není vše! Do vyprodání zásob platí
nízké, likvidační ceny i na všechny obleky! Přijďte, určitě si vyberete
z našeho širokého sortimentu. U nás nabízíme i košile, šály, řemeny,
kalhoty,... A to vše výhodně!!! Vše platí do vyprodání zásob!!!
* Platnost kuponu 10 dnů od vydání.

www.modaprostejov.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

j03-mopD
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Aktuality

Radní se zapojí do práce pro Jihlavu

Vedení města dále pracuje na stavbě efektivnější
formy řízení města. Již od voleb zasedá, na rozdíl
od předchozích jedenácti členů rady, pouze devět
radních, méně je také zástupců primátorky, místo
obvyklých čtyř má náměstky jen tři.
Místa částečně nahrazují uvolněný radní a zastupitel, řešení konkrétních problematik dostal do
své gesce nově i každý radní. Na rozdíl od minulých volebních období, kdy měli konkrétní oblasti
na starosti pouze náměstci, budou radní nyní pracovat nad rámec své obvyklé činnosti.
„Rozhodli jsme se tak proto, abychom posílili řízení oblastí, na které nebyl v minulosti dostatek času anebo nebyly brány jako prioritní. Náměstci mají nadále své gesce, ale
existuje řada situací, kdy je třeba řešit situace napříč obory
anebo se věnovat velmi podrobně konkrétnímu projektu.
V radě města sedí lidé, kteří svou odborností zvládnou
problémové oblasti zaštítit, a proto jejich schopností využíváme,“ sdělila primátorka Karolína Koubová.

Místo zkušeností z předchozích let, kdy byly
konkrétní práce objednávány externě od anonymních firem, bude současné vedení pracovat blízko
úřadu a navíc levněji.
„Dohoda o pracovní činnosti bude uzavřena pouze
s dvěma radními, paní Silvií Čermákovou a panem
Davidem Bekem. Závazek bude mít přesně stanovenou náplň práce i rozsah pracovních hodin,“ sdělil
tajemník magistrátu města Evžen Zámek.
Náplň práce radních
Radní Silvie Čermáková bude podle dohody zajišťovat práce z kulturní oblasti, a to napříč odbory magistrátu města. V její gesci bude například
vedení kulturní sekce v připravované příspěvkové
organizaci pro kulturu a cestovní ruch, komunikace s podnikateli ohledně možností a systému podpory kulturních projektů nebo dohled nad kulturním kalendářem i grantovým systémem.

Zapomeňte na „igeliťáky“

Radní David Beke je pověřen prací projektového manažera nové multifunkční haly na místě
stávajícího zimního stadionu, například vedením
pracovní skupiny projektu a veškerým dohledem,
koordinací a organizací potřebných činností směřujících k jeho realizaci, včetně přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby nebo dohledu
investora nad průběhem stavby.
„O veškeré provedené práci budeme samozřejmě informovat i veřejnost, nejen pomocí tiskových zpráv.
Výsledky budou ve městě jasně zřetelné, jelikož se týkají slabých článků Jihlavy, které se mohou s odborným přístupem pouze zlepšit,“ doplnila primátorka
města.
Bez nároku na odměnu budou dále pracovat
v oblasti dopravy radní Jaroslav Vymazal, radní
Libor Kuchyňa se postará o komunikaci města
s osadními výbory a práci související s péčí o příměstské části.
-tz-

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTORŮ A PRODEJ BYTŮ

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 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
ZNOVUPOUŽITELNÉ sáčky na ovoce a zeleninu. Má to smysl! Na základě odhadované průměrné spotřeby igelitových sáčků na osobu a rok vyprodukují
občané Jihlavy kolem 10 milionů igelitových sáčků za rok.  Foto: archiv MMJ
Odbor životního prostředí v minu- tru si nově můžete zakoupit opalém roce zahájil v Novinách jihlavské kovaně použitelné sáčky na ovoce a
radnice osvětu v oblasti předcházení zeleninu, které jsou ušity ze starých
a omezování vzniku odpadu (tzv. záclon. V rámci předcházení vzniku
zero waste).
odpadu a v souladu s jednou ze záV letošním roce navazuje kampaní sad zero waste tak záclony nalezly
Jihlava bez odpadu!, v jejímž rám- znovu své využití, které má opravdu
ci je možné si zakoupit opakovaně smysl. Jeden sáček si můžete zakoupoužitelné pytlíky. Udělejte jeden pit za cenu 30 Kč.
z prvních snadných kroků na cestě
Jak zatočit s dalšími odpady? Podík Jihlavě bez odpadu a zdravějšímu vejte se na nový web www.jihlava.cz/
životnímu prostředí.
bezodpadu a nechte se inspirovat.
V Turistickém informačním cen
-tz-

Pozvánka na vzpomínkové
setkání „Pamatuj“

Ve čtvrtek 7. března se v 16 hodin
uskuteční v Parku Gustava Mahlera v místě bývalé židovské synagogy setkání občanů k připomenutí
největší hromadné vraždy v historii
naší země, při které bylo popraveno
3.792 našich židovských spoluobčanů.
K této tragické události došlo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau v noci z 8.
na 9. 3. 1944. Odsouzení šli na smrt
za zpěvu židovské hymny Hatikva.

Pěvecký sbor Foerster pod vedením dirigenta Ing. Pavla Brady se připojí k celorepublikové akci k uctění
jejich památky.
Na setkání zazpívá několik židovských písní, včetně izraelské a české
hymny.
Přítomné rovněž osloví pan Ladislav Vilímek, bývalý archivář Státního archivu v Jihlavě, který mimo jiného připomene i osudy jihlavských
židů.
-tz-

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

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.
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U nás jsi pánem
internetu ty!
100/100 Mb/s za 350 Kč/měs.
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www.netbox.cz/jihlava
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JSME TU PRO

VÁŠ TISK
Tiskneme MILIONYYØWLVNŉ
od roku 1991.
Digitální tisk, ofsetový tisk,
JUDƬFNÄVWXGLRNQLKDĵVWYÈ
NURXŗNRY¼YD]ED
9ØUREDNDWDORJŉEURŗXU
NDOHQG¼ĵŉSR]Y¼QHN
OHW¼NŉSODN¼Wŉ
QRYRURèHQHNYL]LWHN
NORSRYØFKGHVHN
8KĵÈQRYVN¼9HONÄ0H]LĵÈèÈ
kalkulace#SURWLVNSUFKDOF]
tel.: 608 885 400, 566 520 385
WWW.PROTISKPRCHAL.CZ

FINANCOVÁNÍ
S ÚROKEM JIŽ OD 3,9 %

Půjčku s nízkou splátkou domluvíme za vás
Maximální ﬁnanční výhodnost úvěru
Splátky přesně podle vašich potřeb
Nepotřebujete vlastní prostředky

JIHLAVA | Znojemská 82
Fotograﬁe vozů jsou pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: Cena vozu: 350 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 30 %, tj. 105 000 Kč. Doba trvání úvěru: 60 měsíců. Měsíční splátka: 4502 Kč. Celková výše spotřebitelského
úvěru: 245 000 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 270 120 Kč (splátka × počet splátek). Úroková sazba: 3,9 %. RPSN: 4,0 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění.

800 121 111

www.mototechna.cz
AUTA JAKO NOVÁ, JEN LEVNĚJŠÍ
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NECHYBÍ VÁM

STŘEŠNÍ BOX ?

Na Dolech 109, Jihlava
www.meteorcz.cz

Autoboxy a střešní nosiče u nás skladem

Muzeum autíček
a starých hraček
v Přísece u Jihlavy.
Je zde k vidění více než 10.000 exponátů
autíček, vláčků, letadel, her a dalších hraček, vyrá-

běných v letech 1910 – 1991 jak v tuzemsku, tak
i zahraničí. Největší zastoupení mají samozřejmě
modely autíček vyráběných v Československu, proto rodiče a prarodiče zde mohou představit svým
potomkům hračky svého dětství.
Rozsáhlá sbírka je umístěna v prostorách krásně
zrekonstruovaného zámečku a veškeré prostory si
můžete prohlédnout zároveň s expozicí.
Příjemným zakončením prohlídky muzea může být
posezení u kávy či zákusku ve stylově zrekonstruované kavárně, která se nachází v areálu zámečku a
dříve sloužila jako stodola. Zde jsou vystaveny veškeré archiválie své dosavadní činnosti společnosti Abrex a zároveň modely její současné produkce
k zakoupení.
KONTAKT
Muzeum autíček
Příseka 18, 588 32 BRTNICE
Tel. +420 565 556 845
recepce@muzeumauticek.cz
www.muzeumauticek.cz
GPS 49°20‘20.3“N 15°38‘48.3“E

j03-muaD
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Přemýšlíme, jak na malou koupelnu
Panelákové koupelny jsou známé nedostatečným prostorem,
menší bývají ale někdy i v novostavbách. Je to škoda, protože
pak si nemůžeme tolik vybírat,
jsme limitovaní velikostí a rozměrem sanity, koupelnového
nábytku.

trhu. Snaží se nabídnout sanitu do
malých koupelen, která je cenově
přijatelná a lahodí i oku. Designéři tak zákazníkům umějí nabídnout
originální tvary a provedení, které
sluší i koupelnám na pětníku.

Rady a tipy:

Možností máme více, než si myslíme. Jestliže se chystáme na kompletní rekonstrukci koupelny, není od věci navždy spojit koupelnu s
WC místností.
Výhody jsou jasné: znásobíme dispoziční možnosti a tím i počet řešení koupelny.
V koupelnovém studiu má pak
projektant volnější pole působnosti,
my dostaneme více návrhů, ze kterých lze vybírat to pravé.
Vše je lépe při ruce, hygiena (nezbytné mytí rukou pod tekoucí vodou) probíhá rychleji a komfortněji. Nevýhoda: omezené používání
toalety a koupelny dvěma osobami
současně.
Krom jiného si položíme ještě další otázky: chceme vanu, sprchu nebo obojí?
Potřebujeme se každý den koupat?
Je lepší malá vana a malý sprchový

� Barvy obkladů a dlažeb: světlé,
lesklé, aby opticky zvětšovaly prostor.
� Velké zrcadlo na stěnu, méně
volně ležících předmětů, nezahlcovat se dekoracemi.
� Sprcha umí nahradit vanu: pořiďme si do ní relaxační sedák, dokonalou hlavici s různě nastavitelnými proudy.
� Vany: raději asymetrickou, která
se na straně zužuje (v místech, kde
máme nohy), nezapomeneme na
sprchovou zástěnu.
� Využité místo pod umyvadlem:
skříňky na kosmetické pomůcky.

Výrobce van, umyvadel, sprchových koutů ale přesto chválíme, protože pochopili, kde je tzv. díra na

Co s malým
prostorem?

kout nebo jen samostatná velká vana?
Podle slov odborníků se někdy
zbytečně upínáme na jedinou možnost: vanu. Je pro nás synonymem
relaxu, ale ruku na srdce: kolikrát za
rok si ji napustíme opravdu po okraj
a ležíme v ní? Možná v zimních měsících.
Jinak preferujeme kratší, rychlej-

ší a navíc i hygieničtější sprchování,
které dnes poskytuje také komfortní
odpočinek.
Když si pořídíme kout se sedátkem, hlavici s přepínáním proudů,
světlo a navíc i hudbu, je požitek dokonalý. Vana je samozřejmě nezbytná pro rodiny s malými dětmi, které o pravidelné dovádění s hračkami
určitě nepřipravíme.
-lm-

STRANA 16

NJR - BŘEZEN 2019

Stavíme, bydlíme...

Pohotovostní režim na elektrospotřebičích, označovaný jako
stand-by provoz, je jako malý ale
vytrvalý zloděj, který odsává vaše
korunky tak, že to ani netušíte. Je
sice pohodlné jej používat, stojí ale
i tisíce korun ročně. Dejte si na něj
pozor.
Stand-by neboli pohotovostní
režim je tu hlavně pro naše pohodlí. Počítač nebo televize se tak znovu probudí k životu pouhým stlačením jednoho tlačítka.
Režim stand-by je k dispozici
téměř na všech spotřebičích. Tiskárna, dvd přehrávač nebo hifi věž
vám tak sice ušetří tři kroky nebo
tři minuty, zadarmo ale nejsou.
U starších spotřebičů dokáže
režim stand-by spotřebovat až
poloviční množství energie, která
je třeba k jejich plnému využití.
Jsou sice úplně potichu a nenápadní, ale energii berou někdy
skutečně ve velkém. Zamyslete se
proto nad tím, jestli skutečně potřebujete tento režim využívat.
Režim stand-by často poznáte
podle svícení malé diody, která tak
jasně ukazuje, že energii skutečně
spotřebovává. Všechny spotřebiče
na dálkové ovládání proto fungují
ve stand-by režimu, díky tomu jsou
vždy připraveny se znovu spustit.
Chcete-li ušetřit, vypínejte spotřebiče nejen ovladačem, ale úplně je odpojte od přísunu elektrické

Ilustrační foto: pixabay

Vytrvalý zloděj stand-by

energie. Některé spotřebiče takové tlačítko dokonce mají, většinou
zezadu.
Ne všechny ale touto vymoženos-

tí disponují, vhodné jsou proto i
prodlužky s více zásuvkami a vypínačem.
Úplně odpojovat spotřebiče od

elektrické energie někdy bohužel
není možné, například když máte
nastavené nahrávání. Na noc nebo
na čas, kdy jedete pryč, to ale udělat můžete. A jedná se pouze o
zvyk, o jeden pohyb navíc, který
ročně ušetří nemalé částky.

Kolik můžete ušetřit?

Staré nabíječky mobilních telefonů stojí ročně zhruba 50 korun,
těch se nemusíte bát. Video a dvd
přehrávače už stojí kolem pětistovky, některé monitory nebo televize
přijdou až na 1300 ročně, počítač
i na víc. Zkuste se doma porozhlédnout a schválně si spotřebiče
spočítat. Koupě jednoho prodlužkového kabelu se vám vrátí téměř
okamžitě. 
-lm-
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Malé zamyšlení
nad interiérem dřevostavby
Pakliže jste koupili dřevostavbu či
se chystáte postavit moderní dřevěný srub a přemýšlíte nad jeho vybavením, jistě se shodneme, že nejlepší
volbou bude pravděpodobně moderní dřevěný interiér.
Základ interiéru vzniká již na papíře, před samotným zahájením stavby. Plocha a vnitřní uspořádání místností, tvar a velikost oken, umístění
vnitřních podpěrných trámů a dalších stavebních prvků, například
krbu, rozhoduje o budoucí podobě
vnitřních prostor.
Pokud budete stavět typový dům
na klíč a s žádným z navržených typů
nebudete úplně spokojeni, je určitě
lepší věnovat přeci jen plánování trochu času a nejvhodnější druh domu
si podle svých představ pozměnit změny v typovém projektu umožňuje každá slušná firma.
Celkový dojem z vnitřních prostor
ovlivní již samotné rozvržení a konstrukce dřevostavby. Zařízení a vybavení domu by tak tento prostor mělo
esteticky doplnit.
Zároveň neplatí, že moderní dřevěné stavby musejí být zařízeny ve
venkovském stylu, právě naopak.
Mnohem častější je dnes styl čistý,
moderní.
V případě, že jste se rozhodli navrhnout interiér domu sami, bez pomoci architekta či designéra, zaměřte
se na jeden styl, ve kterém celý dům
zařídíte, protože pokud si nejste úpl-

ně jistí v kramflecích, bývá kombinace více stylů dohromady na škodu.
Trendem moderního bydlení a
zároveň stálicí, která nikdy neomrzí
je dřevěná podlaha. Stává se nejčastěji volenou podlahovou krytinou v
novostavbách i při rekonstrukcích
bytů.
Nejvhodnějším typem jsou masivní dřevěné podlahy, které dokonale podtrhnou a dotvoří interiér celé
dřevostavby. Ideální je, pokud sladíme podlahy se dřevem celé stavby.
Nákup nábytku nepodceňujte a
výběr každého kusu zvlášť promyslete.
Přeplácané interiéry nebývají pěkné, působí chaoticky a vyvolávají
dojem nepořádku. Ideální volbou je
několik málo kusů kvalitního masivního dřevěného nábytku.
Dávejte přednost samostatně stojícím kusům před nábytkovými stěnami, které mohou působit těžkopádně.
Samostatný dřevěný nábytek se
bude ve volném prostoru krásně
vyjímat. V případě, že nemůžete kvalitní nábytek pořídit naráz, doporučujeme obstarat základní vybavení a
další kusy nábytku postupně dokoupit. Tato investice se vám v mnohém
vyplatí.
Interiér s převládajícími dřevěnými
prvky dolaďte pomocí vkusně řešených detailů a doplňků jiných materiálů.
-lm-
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Zadrželi mladíky poškozující kontejner

Operační strážník městské
policie přijal ve večerních
hodinách oznámení na osoby,
které v ulici Žižkova poškozují
odpadkový koš.

Oznamovatel do telefonu uvedl,
že se jedná o čtyři mladíky, kteří u
zastávky MHD vysypali odpadkový
koš, a následně ho poškodili. Na místo byla vyslána hlídka, která spatřila
mladíky odpovídající popisu, jak se
pohybují v blízkosti zastávky MHD,
kolem které byly poházené odpadky.
Strážníci vyzvali mladíky k prokázání totožnosti a dále, aby po sobě nepořádek uklidili. Mladíci nepořádek
odstranili. Celá věc byla následně
předána k dalšímu řešení.
Při kontrolní činnosti v odpoledních hodinách strážníci spatřili

Stanislav Maštera
v horní části Masarykova náměstí
muže sedícího na lavičce. Muž na
strážníky působil dezorientovaně,
proto k němu přistoupili a položili
mu několik otázek. Z jeho odpovědí
bylo patrno, že je muž dezorientovaný a vzhledem k povětrnostním podmínkám byl i podchlazený. Strážnici
na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si muže převzala do péče.

Z oficiálního facebooku Jihlavy

OSTATNÍ lípy u morového sloupu budou v letošním období vegetace, tedy až kdy
budou stromy olistěné, ošetřeny řezem, odstraní se suché části větví.
V létě přinášejí stín, v zimě doplňují světélky ve svých korunách vánoční atmosféru. Počasí jim ale nepřeje a každým rokem bohužel schnou víc a víc. Dvě lípy
na Masarykově náměstí dokonce ohrožují bezpečí kolemjdoucích, a tak musí být
letos skáceny. Dobrá zpráva ale je, že zelené koruny z náměstí nezmizí, návrh na
jeho revitalizaci počítá s dvaceti stromy navíc.
Foto: archiv MMJ

Reakce veřejnosti:

Lenka Blažková: Takhle to vypadá kouzelně. Myslím, že obnova tohoto
soustromí by byla nejlepším řešením.
Táňa Kvasničková: To je život. A staré občas musí ustoupit mladému.
Lucie Jeřábková: Stromů bude dost a aspoň bude vidět morový sloup :)
Pavlína Kučerová: Nechápu, proč se okolo morového sloupu nevysadí již
vzrostlejší stromy, ne úplně mladé. Mluvíte o stínu v létě, tak je raději vykácíme bez náhrady - a po nás potopa.

Ženu našli mrtvou
Tento měsíc strážníci řešili oznámení od dcery matky bydlící v panelovém domě U Hřbitova, která volala ve večerních hodinách na linku
tísňového volání s tím, že se nemůže
dozvonit na svou matku. V bytě, kde
její matka bydlí, se svítilo, ale nikdo
neotvíral.
Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. Strážníci po příjezdu na místo se pokusili starší paní
znovu kontaktovat. Žena i nadále
nereagovala, proto byla přivolána
policie a hasiči, kteří po otevření
vchodových dveří nalezli starší ženu
bez známek života.
V dopoledních hodinách přijal
strážník operační služby žádost o asistenci při pátrání po pohřešovaném
starším muži. Strážníci provádějící

Nové vedení města má za sebou
téměř čtyři měsíce „vládnutí“ na jihlavské radnici. I když se zpožděním,
dočkali jsme se i programového prohlášení rady. Proběhla i dvě zasedání zastupitelstva města v režii nově
zvolených uvolněných členů rady. Je
tedy čas se na jejich činnost podrobněji podívat.
Nástup na radnici byl velmi razantní. Po dvou dnech ve funkci bylo jasno, jak řešit zimní stadion, následně
došlo k řadě nedorozumění s představiteli kraje a smršť pokračovala
urychlenou výměnou členů orgánů
městských společností. Vše, co až
dosud bylo vykonáno, je podrobováno kritice. Postupně však dochází
k určitému uklidnění. Najednou není
jasno, kdo za co odpovídá.
Ukazuje se, že zúžení rady města a
ponechání počtu tří náměstků způsobuje, i vzhledem k nezkušenosti
většiny nových radních, problémy
s kompetencemi. Nevím, jestli to
znamená, že náměstci a uvolnění
funkcionáři na své úkoly nestačí,
nebo nejsou schopni komunikovat
s úředníky, nebo je potřeba odměnit věrné. Každopádně byl zastupitelstvu předložen návrh na smlouvy
o pracovní činnosti pro neuvolněné radní, což fakticky znamená další úvazky a růst nákladů na provoz

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

Den
So
Ne
So
Ne
So
Ne

Jméno
Stomatologické centrum Jihlava, recepce
MUDr. Šulc Milan
MUDr. Švandová Anselma
MDDr. Vashchuk
MDDr. Vashchuk
Lékař stomatolog, Vashchuk Valerii

Místo poskytování, telefon
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570
Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, 604 246 650
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820
MUDr. Vašek Zdeněk, Palackého 1334/37,
589 01 Třešť, 567 234 450

23.
24.
30.
31.

So
Ne
Pá
So

MUDr. Vašek Zdeněk
MUDr.Vašková Soňa
MUDr. Vashchuk
MUDr. Vashchuk

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450
Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820
Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Za volantem opilá
Na lince tísňového volání bylo
přijato oznámení na vozidlo značky Mercedes jezdící v ulici 5. května
přes obrubníky. Strážníci vyslaní na
místo určení spatřili vozidlo odpovídající popisu jedoucí po komunikaci
v ulici 8. března. Vozidlo řídila mladá žena. Strážníci vozidlo v daném
úseku následovali a po celou dobu
monitorovali.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Nový styl řízení města

Pohotovostní služba zubních lékařů – březen 2019

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

preventivní kontrolu na Masarykově
náměstí spatřili ve spodní části muže
odpovídajícího popisu. Strážníci
muže vyzvali k prokázání totožnosti.
Po prokázání totožnosti zjistili, že se
jedná o pohřešovaného seniora.

Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
tel. 567 157 211

v řádu statisíců Kč. Jakkoli je tento
záměr sporný, koalice ho těsnou většinou protlačila.
Tato situace je značně nestandardní.
Uvolněný radní má věnovat celý svůj
úvazek koncepčním záměrům, pro
realizaci projektů má k dispozici tým
úředníků. Koordinace je pak na primátorce. Pokud každý radní začne něco
řešit napříč odbory bez koordinace,
může vzniknout nejvýše zmatek. Také
úplně nechápu, proč má činnost náměstka dublovat ještě další osoba.
Je pak úsměvné, když jsou návrhy
opozice odmítány z formálních důvodů. I materiály připravované magistrátem a předkládané uvolněnými
radními mají řadu závad (a to nehodnotím kvalitu materiálů předkládaných tehdejší opozicí v minulém
období, které byly většinou nehlasovatelné).
Ukazuje se, že si vedení města
uzurpuje právo na pravdu jedinou a
správnou, což mi nějak nekoresponduje s proklamovanou participativností a transparentností. Jestliže je
odpírána řádně zvoleným zastupitelům, jak asi pochodí se svým problémem občan?
Vzhledem k velkolepým proklamacím zejména z úst zástupců Fóra Jihlava jsem s napětím očekával programové prohlášení rady města.
Bohužel mě nenapadá jiné vyjádření než úsloví, že „hora porodila myš“.
Kromě záměrů zřídit další agentury,
společnosti a útvary magistrátu (z
čeho asi budou placeny?) se hemží
nic moc neříkajícími frázemi, leč obsahují minimum konkrétních projektů pro zlepšení života občanů města.
Bohudík však (snad se projevila
zkušenost těch členů koalice, kteří
již nějaké zkušenosti mají a zůstali nohama na zemi) se do programu
dostala i řada věcí, které mají přesah
přes volební období a jejichž příprava a realizace započala již dříve a
bude zřejmě pokračovat i po tomto
volebním období.
K rozboru záměrů současné koalice bych rád přistoupil podrobněji,
bohužel prostor, který mi byl dán je
omezen a rovněž nechci čtenáře nudit detaily. Pokud má kdokoliv zájem
o konstruktivní diskusi, jsem mu
k dispozici.
Rudolf Chloupek,
zastupitelstva města za ČSSD
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Lední sporty při odstávce Horáckého
zimního stadionu z Jihlavy nezmizí

Stavba nové multifunkční haly na místě stávajícího
Horáckého zimního stadionu
(dále HZS) přinese do světa
ledního sportu v Jihlavě dva
těžké roky a minimálně desítky příjemných roků následujících. Aktivity většiny klubů,
které současně led v Jihlavě využívají, budou během
dvouleté odstávky zajištěny na
náhradní ledové ploše.

Základní variantou je pokračování provozu malé haly HZS, takzvaného zimáčku, druhou variantou je
řešení pomocí mobilní ledové plochy. V případě nutné potřeby je však
město připraveno zajistit ledové plochy během odstávky dvě a využít tak
obou variant.
„Nejvíce se dotkne odstávka hlavní
ledové plochy profesionálního hokeje,
který bude muset své zápasy hrát v jiném městě. To se pravděpodobně může
projevit i na výkonnosti Dukly. A pokud by se nepodařilo mít v provozu dvě
náhradní ledové plochy nebo by se výstavba protáhla, negativně by se situace
projevila i u dalších subjektů,“ vyjádřil
pověřený zastupitel města pro oblast
sportu Petr Ryška.
„Celkem potřebujeme zajistit přibližně 750 až 900 hodin na ledu za jednu
sezónu nad rámec možností zimáčku. Je jasné, že to nebude lehké období
a snažíme se všem klubům vycházet
vstříc. Možnost mít při odstávce dvě
ledové plochy je na stole a pro nalezení
přijatelného řešení bude hlavně záležet
na komunikaci města se všemi uživateli ledu. Přeji si, aby zvolené řešení bylo
dohodou všech,“ sdělil David Beke,
manažer výstavby nové multifunkční
haly na místě stávajícího HZS.
HC Dukla Jihlava
Hokejový klub HC Dukla Jihlava
bude muset přesunout zápasy A-tý-

PROFESIONÁLNÍ hokejisté se budou muset při odstávce na zápasy přesunout
do exilu. Zatím to vypadá na Havlíčkův Brod nebo Pelhřimov.

FOTO: Jakub Koumar
mu do jiného města a pro mládež z věkových důvodů neúčastní soutěží
zajistit dalších 750 hodin mimo Jih- organizovaných. Amatérský a rekreačlavu. Jednatel HC Dukla Jihlava Bed- ní sport tedy tvoří přibližně čtvrtinu
řich Ščerban je rád, že se pohnuly celkové obsazenosti stadionu.
ledy a je rozhodnuto.
„Jako dobré řešení v průběhu přestav„Na odstávku se připravujeme pocti- by se mi zdá uvažované mobilní sportově a svědomitě, jelikož chceme co nejví- viště, které by mohlo uspokojit potřeby
ce snížit dopady na klub. Setkal jsem se amatérských a rekreačních sportovců a
s představiteli města Pelhřimov a Hav- nemuselo by tak dojít k černému scénálíčkův Brod ohledně možné spolupráce ři přerušení či dokonce ukončení sportoa jsem rád, že jsou ochotni nám v době vání. Vždyť díky stavbě a otevření druhé
výluky pomoci,“ sdělil Ščerban.
haly se nám podařilo dostat k pravidelSpolečnost HC Dukla Jihlava s. r. o. je nému sportu stovky dětí i dospělých,“
v současné době také provozovatelem vyjádřil Vítězslav Holub, předseda
stadionu. „V nové aréně bude nezbytné Jihlavské unie sportu.
mít vše, co zajistí jeho multifunkčnost.
Nezbytná je tělocvična, která nám souKrasobruslení
časně chybí pro rozvoj dětí, posilovna, ale
Celkem 16 hodin týdně využívai restaurace, sportovní obchod, fan shop, jí na stadionu také krasobruslařky,
nebo síň slávy. V profesionálním sportu které v současnosti rozšiřují svoji záje také nezbytný fyzioterapeut,“ přiblížil kladnu. Jak sdělila Věra Paulusová,
své představy Bedřich Ščerban.
hlavní trenérka týmu, varianta stavby
„Kdo bude provozovat novou halu multifunkční haly na místě stávajícíje zatím předmětem jednání na úrovni ho stadionu, je pro ně lepší variantou
vedení města. Nabízí se mnoho variant než výstavba na zelené ploše.
– provoz zajištěný městem, městskou
„Hala na zelené louce by jistě nabraspolečností či podnikatelským sekto- la obří rozměry a na provoz ledové plorem,“ uvedl David Beke.
chy bychom potom finančně nestačili,“
doplnila Věra Paulusová.
Amatérský hokej
Při odstávce bude náhradní ledoAmatérské soutěže hrálo v letošní vá plocha sloužit celkem 105 krasosezoně 20 týmů, které pojmuly 400 bruslařkám, které momentálně v kluhráčů. Mimo to využívají HZS i ne- bu působí. „Odstávka bez možnosti
organizované skupiny tvořené přede- využití ledové plochy by pro nás byla
vším bývalými hráči, kteří se většinou téměř likvidační. Spoléháme na funkč-

KRASOBRUSLAŘKÁM město zajistí
náhradní led. Buď bude pokračovat v
provozu „zimáček“, nebo se pořídí mobilní ledová plocha.

FOTO: Jakub Koumar
nost zimáčku či existenci nafukovací
haly,“ sdělila Věra Paulusová.
Školy a veřejnost
Základní školy mají možnost současný zimní stadion využívat buď
individuálně, nebo s organizovanou
výukou bruslení. Stejně tak veřejnost
si může ledovou plochu pronajmout
volně nebo organizovaně, například
pro firemní akce.
„Školy a školky musíme při odstávce v aktivitě bohužel částečně omezit.
Chci se však vyvarovat toho, aby zanikly úplně. Menší počet hodin budeme
muset nabídnout i veřejnosti a firemnímu bruslení,“ přiblížil Bedřich Ščerban.
Odstávka bude jistě pro všechny kluby náročná. „Podle mého názoru ji ale
díky velkému úsilí všech Dukla statečně
překoná. Má bohatou historii, silné jméno, širokou fanouškovskou základnu a
řadu sponzorů i podporovatelů. Uděláme
maximum, abychom všem uživatelům
stadionu ty dva roky odstávky co nejvíce
ulehčili,“ doplnil David Beke.
-tz-

Dotace na podporu zaměstnanosti rodičů
či osob se zdravotním postižením
Rádi byste realizovali projekt na
podporu aktivit zvyšujících pracovní
uplatnění rodičů pečujících o malé
děti či vracejících se zpět do zaměstnání?
Nebo připravujete projekt na zvýšení zaměstnanosti osob zdravotně
postižených?
Nyní máte příležitost, jak Vašemu
projektu získat finanční podporu!
Město Jihlava vyhlásilo dne 25. 2.
2019 výzvu na podporu zaměstnanosti osob pečujících o malé děti,
osob vracejících se zpět na trh práce
po mateřské či rodičovské dovolené

a osob se zdravotním postižením.
Celkem je v této výzvě k dispozici
17 mil. Kč z prostředků Evropského
sociálního fondu.
Jaké aktivity je možné realizovat?
Podpořeny budou zejména různé
poradenské a informační činnosti
a programy v oblasti zaměstnávání,
bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace, rozvoj
základních kompetencí za účelem
snazšího uplatnění na trhu práce,
aktivity k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, umístění na uvolněná pra-

covní místa a vytváření nových
pracovních míst apod.
Kdo může projekt realizovat?
Oprávněnými žadateli v této výzvě
jsou obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a vzdělávací a poradenské instituce (nestátní
neziskové organizace, spolky, obecně
prospěšné společnosti, aj.).
Jak je možné dotaci získat? V termínu od 25. 2. 2019 do 8. 4. 2019
je nutné předložit projektový záměr
do výzvy „Zřízení a provoz aktivit
na přímou podporu zaměstnanosti
znevýhodněných III.“, která byla vy-

hlášena městem Jihlava v rámci realizace integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské
sídelní aglomerace (IPRÚ JSA). Pokud projektový záměr splní veškeré
podmínky této výzvy, bude možné
následně předložit žádost o dotaci
projektu do výzvy č. 46 Operačního
programu Zaměstnanost.
Více informací o integrované strategii IPRÚ JSA a veškerých výzvách
je k dispozici na webových stránkách města (https://www.jihlava.
cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670).
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Jedno z ohrožení seniorů je internet
a strach vyvolaný „fake news“

Zapsaný spolek Nebojte se
policie má v oblasti prevence
kriminality dva hlavní cíle. Zvyšovat právní vědomí mladých
lidí a tím snižovat předpoklad
možného páchání protiprávního jednání. Druhým cílem
spolku je poskytovat odbornou
pomoc v oblasti protiprávního
jednání páchaném na seniorech. Svojí aktivitou se snaží
mimo jiné přispět i ke zlepšení
důvěry veřejnosti k činnosti
policie. V rámci pomoci seniorům například letos organizují
již šestý ročník Policejní akademie pro seniory – celoroční
besedy, na kterých jsou senioři
upozorňováni na různá rizika a
jak se jim vyhnout. Z rozhovoru
s předsedou spolku Antonínem
Křoustkem však vyplývá, že
takzvaní „šmejdi“ jdou s dobou
a jejich práce se přesunula do
světa internetu, kde se senioři
hůře orientují.
 זזAneta Hrdličková

Jak byl spolek založen a kde má
své sídlo?
Náš spolek byl založen vyloženě
na rodinné spolupráci. Například
manželka organizačně zajišťuje realizaci policejní akademie a vyhledává
ohrožené seniory jako případová manažerka. Takže sídlo spolku je u nás
doma v pokoji po dětech. (smích)
Teď ale vážně. Policejní akademii

SPOLEK Nebojte se policie se v rámci besed snaží seniory zapojovat do řešení nejrůznějších situací, aby nebyli jen pasivními posluchači.
Foto: archiv MMJ
můžeme díky velkému pochopení vedení Kraje Vysočina realizovat každý měsíc v kongresovém sále
krajského úřadu. Za opuštěnými seniory ale chodí naše manažerka, a to
přímo do ulic Jihlavy, kde se je snaží vyhledávat a hlavně jim pomáhat.
K naší činnosti tedy nepotřebujeme
žádnou kancelář, i ten telefon používáme soukromý.
Tímto bych chtěl poděkovat městu
Jihlava, které naše iniciativy podporuje možností čerpání dotací z Projektu Zdravé město Jihlava, a za pomoc při činnostech i za možnost
čerpání dotací z Fondu Vysočina patří velký dík i Kraji Vysočina.
A jak k prevenci samotní senioři
přistupují?
Přístup seniorů je jedním z důvodů, proč v organizaci zejména policejní akademie pokračujeme již tolik
let. Jejich obrovský zájem a zapálení

Na informačním centru
najdete komiks O Ježkově

ke všem aktivitám a jejich vděčnost
za vše nové, co se dozvídají, je pro
nás obrovskou motivací.
Jen na doplnění uvádím, že není
vůbec snadné najít nejaktuálnější témata na jednotlivé besedy, a to už jenom z toho důvodu, že věkový rozdíl
našich studentů je velký.
Nejmladšímu studentovi je 60 let a
nejstarším pak 87. A že studenti mají
o obsah besed obrovský zájem, mohou dosvědčit i externí lektoři, kteří
na besedách přednášejí. V rámci besed se pak snažíme seniory zapojovat
do řešení nejrůznějších situací, aby
nebyli jen pasivními posluchači.
Všichni například musí absolvovat
vstupní a výstupní testy v oblasti všeobecného práva. Navíc předávání informací není jednostranné, studenti se
mohou do diskuzí ohledně problematik
zapojit a naopak například těm mladším
předat své celoživotní zkušenosti.
Co vůbec v dnešním světě seniory nejvíce ohrožuje?
Asi bych začal tím, že starší lidé
mohou být v mnoha ohledech ohroženi stejnou trestnou činností, jako
ostatní populace. V současné době
bych viděl největší riziko ohrožení
seniorů od podomních prodejců a
při komunikaci na internetu a sociálních sítích.
Někdo může být překvapen tvrze-

ním, že je senior ohrožen v kyberprostoru, protože ještě přežívá mýtus, že senior ani neví, co to počítač
je. Nejrůznější statistiky, ale i vlastní
zkušenosti potvrzují, že se podstatně zvýšil počet seniorů, kteří dokáží
komunikovat prostřednictvím internetu.
To je samozřejmě dobře, na druhou stranu se ale zejména senioři
velice snadno stávají obětí různých
podvodníků a nepravdivých zpráv.
Tuto skutečnost potvrzuje i Česká
obchodní inspekce, která vydala prohlášení, že v posledním čtvrtletí roku
2018 „šmejdi“ prakticky upouští od
podvodných prodejů na předváděcích akcích a snaží se o podvodné
prodeje přes internet.
Potřebu seniorů ke zlepšení jejich
orientace v kyberprostoru potvrzují
i naše zkušenosti - mezi námi a studenty akademie je vzájemné internetové propojení a díky tomu vidíme,
jaké zprávy si senioři mezi sebou dokáží přeposílat.
To může být oříšek, naučit seniora pochopit svět internetu…
Už delší dobu se snažím upozorňovat, jaké nepravdivé a nebezpečné falešné zprávy si mezi sebou posílají.
Zejména pro nejstarší seniory měly
obdržené falešné zprávy až fatální dopad, který musel být řešen i za
pomoci odborného sociálního poradenství Bílého kruhu bezpečí.
V rámci akademie seniorům poskytujeme především psychologickou
podporu k odbourání pocitu strachu
z těchto falešných zpráv, ale některé
případy byly řešeny i poskytnutím
právních informací k podání trestního oznámení.
V těchto případech se totiž jednalo
již přímo o podvodné zprávy. Tuto
situaci se snažíme zlepšit připravovanou příručkou, která by především
seniorům měla ukázat na různost a
až nelogičnost některých falešných
zpráv. Hlavním cílem ale je informovat, jak se dají falešné zprávy rozpoznat a hlavně, jak se proti nim bránit.

bo dl in a
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Klub českých turistů bilancuje

Autor: Eva Bystrianská
Rok vydání: 2017
Cena: 50 Kč
Průlet historií města Jihlavy. Komiks zajímavým a neotřelým způsobem
mapuje historii města od příletu ježků, přes objev stříbra, slavné roky řemesel, pohromy, požáry až po současnost. Čtenář se dozví, že za požáry v Jihlavě může smažení koblih, opomenut není ani Gustav Mahler nebo Johannes
Haupt, obnovitel slavného havířského průvodu. Komiks je dostupný na informačních centrech Jihlavy na 50 korun.
-tz-

Členové Klubu českých turistů
jsou nedílnou součástí všech měst
České republiky – pravidelně navštěvují kulturní památky a další zajímavá místa. Jihlava se proto snaží
členům klubu vycházet vstříc a má
to své výhody – jejich návštěvnost
se v Bráně Matky Boží, Domu Gustava Mahlera i Jihlavském podzemí
přibližně o tisíc prohlídek každoročně zvyšuje.
„Město pořádá pro turisty výstavy a
podílí se při organizaci akcí pro veřejnost,“ sdělila Eva Valentová, vedoucí

oddělení cestovního ruchu kanceláře primátorky.
„Členové klubu ze všech jihlavských
odborů mohou být právem spokojeni
se vstřícným přístupem představitelů
města k jejich aktivitám. Nejvýrazněji se
to projevilo v loňském roce, kdy v rámci tradiční akce Zahájení jarní turistické
sezóny na Vysočině proběhly oslavy 130.
výročí vzniku klubu. Díky všestranné
podpoře magistrátu mohla akce proběhnout důstojně a měla velký úspěch,“ sdělil
Stanislav Balík, předseda značkařského
obvodu Jihlava.
-tz-

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-
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Neshody v komisi územního plánování

Vydáváme tiskové prohlášení zastupitele a člena
komise územního plánování Miloslava Neckáře
(ANO) a několik reakcí dalších členů komise.

Čeká nás na pelhřimovské výpadovce
za 2 roky dopravní kolaps?
� Po absolvování druhé komise územního plánu pod vedením nové koalice si začínám klást otázku, zda nové vedení města chce pro běžné občany města vůbec něco dělat. Pokud ano,
tak v dopravě to rozhodně není. Téměř hodinu trvalo projednávání bodu, který již schválilo minulé zastupitelstvo. Projednávala se možnost zrušení plánu rozvoje města Jihlava, směr
západ.
Součástí rozvoje Jihlava – západ bylo i vybudování tolik potřebné komunikace Pelhřimovská-Jiráskova, která by řešila dopravní problémy při výjezdu z Jihlavy na Pelhřimov.
V současné době je toto řešeno provizorním semaforem.
V případě, že dopravní obslužnost této lokality nebude zajištěna včas, lze po dokončení obchodního centra AVENTIN, které se staví při výpadovce na Pelhřimov, předpokládat podstatné navýšení dopravy v této lokalitě, což může mít za následek
dopravní kolaps této části Jihlavy.
Situace je o to zajímavější, že město má zpracovanou studii,
která dopravní kolaps po dobudování obchodního centra jasně
prokazuje. Pochopitelně, tato studie navrhuje řešení, jak tomuto nevyhnutelnému faktu předejít.
Dle programového prohlášení rady se stává prioritou současného vedení města část Jihlava-jih, kde se předpokládá vybudování dalšího logistického skladovacího areálu, případně obřího
výrobního závodu s provozem desítek kamionů denně.
Zasíťování této části Jihlavy – jih bude otázkou miliardové investice, kterou město Jihlava bude muset zaplatit a v současné
době na ni finance nemá.
Od podpory výstavby rozvojových lokalit, které přímo navazují na stávající inženýrské sítě, bude nové vedení města zřejmě upouštět. Město pod vedením současné koalice raději zřídí
deset sociálních bytů a organizaci, která se o jejich nájemníky
bude starat, než aby umožnilo soukromým investorům připravit lokalitu pro spokojené bydlení desítek rodin.
Snaha zrušit vše, co minulé vedení začalo, je vidět na každém
kroku. Projekty, které již nelze zrušit, vydává nové vedení města za své ve svém programovém prohlášení.
Příkladem může být realizace sjezdu z přivaděče na ulici Romana Havelky, kde již existuje smlouva podepsaná minulým
vedením města.
Miloslav Neckář,
zastupitel za ANO 2011

Reakce ostatních členů komise

� Sám pan zastupitel Miloslav Neckář žádá o

změnu územního plánu v lokalitě Horní Kosov,
z jeho reakce je tedy zřejmý osobní zájem na
prosazení této žádosti. Navíc na stránkách své
firmy již celé území nabízí jako připravovaný
projekt, a to ještě v době, kdy zastupitelstvo neschválilo ani zadání pro změnu územního plánu
města Jihlavy.
Musím sdělit, že jeho vyjádření jsou lživá, současné vedení se stará o rozvoj bydlení – v programovém prohlášení je stanoven plán bytové
výstavby a zlepšení dostupnosti bydlení výstavbou celých městských čtvrtí.
To, co ale opravdu vedení města nechce, je
způsob, kdy developer jako pan Neckář „na
sílu“ prosadí zhodnocení svých pozemků, aniž
by připravil jakékoliv plochy pro občanskou
vybavenost, jako jsou například školy, veřejný
prostor pro dětská hřiště či parky. Náš zájem je
město posunout v kvalitě projektů směrem k lidem. Navíc mi přijde jako velice neseriózní jednání pana Neckáře, který takto pro své záměry
zneužívá postavení zastupitele.
Město Jihlava připravuje pro toto území jasnou koncepci, která potenciál rozvoje ověří a
předloží do pololetí zastupitelstvu. Tato koncepce bude založena na snaze připravit projekt
kvalitního bydlení pro naše občany. Panu Neckáři tímto nabízím, aby se přípravy koncepce
zúčastnil jako partner. 
Vít Zeman,
náměstek primátora (Fórum Jihlava)
� Nevidím v Programovém prohlášení Rady
města Jihlavy, že by se prioritou stal „jih“. Logistický areál a jeho podpora byla iniciativou pana
arch. Vohralíka a pod ochrannými křídly pana
náměstka Popelky. Jako člen komise jsem vždy
velmi aktivně byl proti takovému záměru, který
znemožňuje kvalitní rozvoj kolem budoucího
vnitřního okruhu města.
O komunikaci Pelhřimovská-Jiráskova zadání
změn ÚP nehovoří. Komise se dohodla, že celá
lokalita bude prověřena a budou vyčísleny náklady na různé varianty řešení dopravy v území.
Pokud mám informaci, k takovému prověření
dosud nedošlo, nebo není veřejné.

Navíc není možné hovořit o miliardových nákladech na konkrétní lokalitu. O rozvojových
lokalitách se nyní diskutuje a budou seřazeny
dle priorit právě i v návaznosti na budování potřebné infrastruktury a další. Vybudování sjezdu
z přivaděče na ulici Romana Havelky dojednalo
minulé vedení ještě bez účasti ANO. Nyní tedy
navazujeme na kroky, které jsme učinili dříve a
které započal zejména někdejší primátor a náměstek pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).
David Beke,
zastupitel za ODS

� � Zdá se, že jsem byl na jiném jednání komise ÚP. Tak jako minulá komise, tak i tato jednoznačně deklarovala, že má Úřad územního
plánování jihlavského magistrátu zadat vypracování územní studie, která bude řešit předmětné území a co víc, vyřeší hlavně dopravní propojení území sídliště Na Dolině s výpadovkou
na Pelhřimov. V této souvislosti nerozumím
tomu, na co si Ing. Neckář stěžuje...
Jaroslav Huňáček,
zastupitel za ODS
� Pan ing. Neckář záměrně manipuluje fakta
a nepodává pravdivou zprávu o tom, jak probíhalo zmíněné jednání komise pro územní plán.
Při jednání o dalším rozvoji v lokalitě Jihlava
- západ, která je shodou okolností developerským záměrem pana Neckáře, došlo ke shodě
nad tím, že je potřeba tuto lokalitu řešit. Ne však
nekoncepčně studií vyřešit pouze plochy předkládané pro změnu UP, tak jak se to dělo doposud, ale zamyslet se nad územím jako celkem i
ve vztahu k okolí. Měli bychom si položit otázku, zda je správné, aby se město rozvíjelo tímto
směrem, a pokud ano, kde bude hrana zastavěného území? Jak na něj bude navazovat krajina,
a jak se celá lokalita obslouží dopravně?
Dále také padly názory, že daná lokalita není
prioritní rozvojový směr. Ať už Jihlava – sever,
nebo Jihlava – jih jsou z dlouhodobého hlediska
koncepčně daleko významnější lokality vzhledem ke své velikosti a vzdálenosti od centra.
Lenka Tomášová,
členka komise za Fórum Jihlava
(Redakčně upraveno.)

Je práce uvolněného radního smysluplná?
Hájemství aneb sto dní v kýblu (letí to letí)

� Snad mne omluví/te/, že
jsem si vypůjčil tento titulek
z Facebooku pana Škarky (Fórum Jihlava), z jeho příspěvku ze
dne 14. 2. 2019.
Je nesmírně vtipný, pravdivý a
inspirativní. Pokud se prokoušete
horou textu, zjistíte, že pan Škarka vidí hlavní činnost „uvolněného radního“, což je mimochodem
zcela nová funkce, v tom, že obchází a hlavně: schůzuje.
Schůzovat uměli již i komunisté, kteří mimochodem byli i mistry na tvorbu různých koncepcí,
usnesení a programových prohlášení.
Za důležité považuje to, že obejde všechno a všechny, vytvoří a
oživí nové komise, které budou
zase schůzovat. Jistě je fajn, že se
všichni budou scházet, pokecají,
dají si chlebíček a možná i kávu.
Ale přiznejme si: možnost takové školské komise magistrátu
skutečně ovlivnit „systém vzdělávání v ČR“ je rovna možnosti
vesnického praktika stanovit pri-

ority ve zdravotnictví.
Hodně úsměvně působí poznámka pana Škarky k práci
všech jeho předchůdců.
Pan radní asi ani neví, že oblast školství, kultury, sportu a
sociálních věcí byla v rukou Fóra
Jihlava. Jediným hmatatelným
úspěchem té doby byla takzvaná
„vrata od stodoly“. Tedy hodně
nepovedený pokus o oživení centra, který spočíval v instalaci malého pódia u morového sloupu.
Co mne potěšilo nejvíce, je
to, že se začalo pracovat na „novém pojetí Vánoc ze strany města“, tak alespoň se budu na něco
moci opravdu těšit.
Poté, co je pohřbena možnost
výstavby multifunkční haly v Jihlavě, zdravotní stav jihlavského
hokeje se horší a horší a co nechceme a vlastně ani nemůžeme
převzít tu jednu silnici do Jihlavy – to je příslovečné světélko na
konci tunelu.

Zdeněk Faltus,
zastupitel města za ANO 2011

Reakce na vyjádření zastupitele Faltuse

� Pan Faltus tímto vyjádřením reaguje na facebookový příspěvek, jehož
podstatu sdělení se pokusím vyjádřit
ve zkrácené podobě níže. Ponechám
tedy na čtenářích, aby sami posoudili
smysluplnosti mé práce v porovnání s
příspěvkem pana Faltuse. Pokud shrnutí níže čtenáře zaujme, mají možnost
sledovat více reportů na facebookovém
profilu Daniel Škarka, kde budu rád i za
případné komentáře, konstruktivní kritiku či zajímavé nápady.

Shrnutí sta dní ve funkci
uvolněného radního
Po příchodu do funkce jsem navštívil
všechny příspěvkové organizace města, které mám na starosti. V souvislosti
s tím jsem nastavil porady ředitelů příspěvkových organizací pod odborem
školství, kultury a tělovýchovy. Překvapilo mne, že se předtím scházeli sotva
jednou za čtvrt roku.
Takto v blízké době navštívím všechny
sociální služby, instituce a spolky, které
se věnují sociální, kulturní nebo sportovní oblasti a vzdělávání. Cílem těchto

setkání bude zjistit aktuální potřeby organizací a zahájit činnosti k jejich uspokojení. Za prvních sto dní byla také stanovena školská komise a založena nová
komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, která pod mým vedením zahájila činnost.
Během sto dní hájení byla dále zpracována přihláška ke spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování,
která byla na začátku února i schválena.
Nyní může město rozvinout činnost
v oblasti dluhů, sociálních služeb nebo
prevence kriminality.
Spolupráce s agenturou by navíc mohla sociálním službám přinést další finance na rozvoj. Kontakt je podobně navázán i s Platformou pro sociální bydlení,
která bude tahounem při tvorbě systému sociálního bydlení v Jihlavě. Krom
jiného se začalo také pracovat na zcela
novém pojetí Vánoc a můžu říct, že to
zatím vypadá velmi zajímavě.
Prvních sto dní pro mne tedy nebyla
žádná pouhá „seznamovačka“ s agendou,
ale tvrdá práce. Prostě víme, co chceme.

Daniel Škarka,
uvolněný člen RM (Fórum Jihlava)
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FC Vysočina je připraven na jaro

Fotbalové jaro už netrpělivě klepe
na dveře! V pondělí 4. března fotbalisté FC Vysočina vyběhnou k prvnímu duelu FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY, když na svém stadiónu přivítají Znojmo.
První zastávka na náročné cestě za
návratem do nejvyšší soutěže vypukne v 17 hodin. A jak probíhala zimní
příprava jihlavského týmu?
Zimní dril vypukl 7. ledna a v jeho
průběhu o místo v kádru FC Vysočina bojovalo takřka 35 hráčů. Ambiciózní tým posílil zkušený záložník Jakub Petr (přestup Slovácko),
urostlý stoper Martin Chlumecký
(hostování Dukla Praha), gólman
Vlastimil Veselý (hostování Znojmo), talentovaný středopolař Pavel
Šulc (hostování Viktoria Plzeň),
perspektivní stoper Mohame Tijani
z Pobřeží Slonoviny (přestup Vyškov) a gambijský útočník Lamin
Jawo, jenž dosud působil v nižších
soutěžích v Itálii.
V neposlední řadě se hostování
mladoboleslavského dua – gólman
Luděk Vejmola a útočník Stanislav
Klobása - proměnilo v přestup. Doplňme, že z juniorky byli k „A“ týmu
přeřazeni stoper Vojtěch Křišťál a
záložník Tomáš Smejkal, navíc se
z hostování v Prešově vrátil bosenský
bek Ivan Dujmović.
Kádr samozřejmě musel vstřebat i

ZIMNÍ dril vypukl 7. ledna a v jeho průběhu o místo v kádru FC Vysočina bojovalo takřka 35 hráčů.
Foto: archiv MMJ
odchody.
a Vladislav Levin (Bohemians PraHostování z Hradce Králové skon- ha) a defenzivní hráč David Štěpáčilo brankáři Patriku Vízkovi a za pr- nek ( Jablonec).
voligovou výzvou přestoupili záložPřípravné duely proti silným souníci Jakub Fulnek (Mladá Boleslav) peřům Vysočinu nepochybně prověřily a přinesly značně odlišné výsledky. Potěšila vítězství na půdě
prvoligových soupeřů Mladé Boleslavi a Opavy.
-tz5.240 zvukových knih.

Městská knihovna v číslech

Uplynulý rok 2018 završil patnáctileté působení městské knihovny
v účelově zrekonstruované budově bývalého jezuitského gymnázia
v Hluboké 1.
Knihovna se i díky vyhovujícím
prostorám postupně stala nejen místem četby a čtení, místem, kde jsou
k dispozici informační zdroje, ale
také komunitním centrem pro setkávání občanů a neziskových organizací a v neposlední řadě prostorem pro
vzdělávání.
Je institucí podporující tradiční i
mediální gramotnost, inspiraci pro
četbu a vzdělávání, je zdrojem relevantních informací jak v tištěné, tak
v elektronické podobě. Její služby
berou v úvahu potřeby rozdílných
věkových, zájmových a vzdělanostních skupin. Knihovna je institucí
otevřenou, přátelskou a přístupnou
všem občanům.

Knihovna v číslech
Knihovní fond čítal celkem
199.614 svazků. Bylo zpracováno
8.976 svazků nových knih, 271 audio
dokumentů, 249 zvukových knih,
129 elektronických dokumentů, 11
hudebnin, 40 deskových her a 5 kartografických dokumentů. Čtenáři
měli k dispozici 410 titulů brožur a
periodik v 452 exemplářích.
V městské knihovně bylo registrováno 8.942 čtenářů, kteří si vypůjčili
391.969 dokumentů. Počet fyzických návštěvníků se vyšplhal k číslu
179.986. Dalších 99.134 virtuálních
návštěvníků využilo prostřednictvím
webových stránek elektronické služby knihovny. Zvukovou knihovnu
pravidelně navštěvovalo 62 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili

Pro různé věkové a zájmové kategorie uživatelů bylo připraveno
184 besed, výstav, autorských a scénických čtení, hudebních pořadů,
promítání dokumentů a dalších
kulturních pořadů. Kromě toho se
uskutečnilo 577 vzdělávacích akcí,
např. informační lekce pro školy, exkurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurzy
znakového jazyka, trénování paměti,
ajurvédy, kurz genealogie, kurz angličtiny pro začátečníky a počítačové
kurzy pro seniory.
Pobočky městské knihovny
Městská knihovna poskytovala
knihovnické a informační služby
kromě hlavní budovy také na pobočkách Bedřichov, Březinova a Horní
Kosov. Pobočka Březinova byla na
konci roku přestěhována do nových
prostor, které vyhovují svoji velikostí, dispozičním řešením a navíc jsou
bezbariérově přístupné. Pro děti
z mateřských a základních škol bylo
na pobočkách připraveno 299 informačních, kulturních a vzdělávacích
pořadů.
Z rozpočtu Kraje Vysočina obdržela městská knihovna účelovou dotaci 1,816.000,- Kč na činnosti spojené s výkonem regionálních funkcí.
V souboru těchto činností je zahrnuto poskytování výměnných knižních
souborů, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knižních
fondů, automatizace knihoven a poradenská činnost. V regionu Jihlavsko tyto služby pravidelně využívalo
5 profesionálních a 96 neprofesionálních knihoven.
PhDr. Jarmila Daňková,
městská knihovna Jihlava
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Online mapa MHD
se dál vyvíjí

Vývoj webové aplikace, která zobrazuje aktuální polohy spojů MHD
po celé Jihlavě, pokračuje.
Nově mohou uživatelé vyhledávat
trasu linky nebo aktuální spoje, jejichž poloha se na mapě každých 10
vteřin automaticky aktualizuje.
Aplikaci však doprovází i kritické
zkušenosti, kterým lze lehce předejít.
„Často narážíme na dotaz, proč to
není nativní aplikace, která se instaluje
přes Google Play nebo App Store, kterým se na ploše telefonu automaticky
vytvoří ikona.
Ale i pro tuto webovou aplikaci lze
ikonu vytvořit. Stačí napsat do prohlížeče adresu webové aplikace, v pravé
horní části zmáčknout na menu prohlížeče a zvolit „Přidat na plochu“, doplnil Jaroslav Škrobák z odboru informatiky magistrátu města.
Další výhodou oproti nativní aplikaci je v tomto případě také to, že
jakékoli vylepšení je automaticky k
dispozici po novém spuštění nebo
obnovení webového prohlížeče a
není třeba instalovat novou verzi,
jako je tomu v případě nativních
aplikací.
Aplikace dále zobrazuje informace o směru cesty, jejím případném
zpoždění a jízdním řádu linky.
Webová aplikace je zatím v testovacím provozu a měla by se i nadále zdokonalovat. Webovou aplikaci
s online mapou MHD naleznete na
adrese www.jihlava.cz/mhd. -tz-

PŘIJĎ ZAŽÍT ATMOSFÉRU

NOČNÍHO BĚHU
JIHLAVA 23. 3. 2019 · START 2000

NOČNÍ
DESÍTKA
TRATĚ: Hlavní závod na 10 km
OPEN závod na 5 km
více na nocni10.cz

plakát no ní 10.indd 1

31.10.2018 9:47:18
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Jarmarky 2019
Masarykovo náměstí

tomáš pilař
krajina
6. 2.–30. 3. 2019

4. května, 7. června, 21.–22. června,
6. září, 4. října, 11. listopadu

ro

Výzva pro
nový druh z doby šlapací

Jihlav

7.

iž
ěj

V

Více informací: www.jihlava.cz – Volný čas – Jihlavské jarmarky
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DO PRÁCE NA KOLE 2019

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
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Logo
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Generální
partner

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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Odezva na článek zastupitelstva v NJR 2/2019

Nedá mi, abych nezareagoval na článek v novinách Jihlavské radnice od
zastupitele pana Ladislava Vejmělka.
Vyjadřovat se o vodohospodářské
situaci nebudu, to nám seniorům nepřísluší, nevím kde je pravda.
Vodou šetříme všichni, protože
voda je nadevše a bez ní žít nelze.
Proto jsem zbudoval Studánku ,,Barunku“, která se stala vítěznou studánkou Vysočiny v roce 2015. Přepadem odtéká voda do rybníčku pro
zvěř, ptactvo, žáby, čolky, pulce a jinou havěť, kterou jen tak někde nepotkáte, jak v Koníkovských lesích.
To je mé vyznání k výzvě paní primátorky Koubové o šetření vodou
„ani kapka nazmar“.
A jak se zastupitelé postaví k sociální oblasti?

Výstavy
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58,
tel. 567 573 880,
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz,
http://muzeum.ji.cz/.
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
Ikonické bojové prostředky 20. století zachycené prostřednictvím plastikových modelů.
do 7. 4.
NA SLOVÁCKU
Výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové.
29. 3. – 26. 5.
LIDOVÁ MALÍRNA V TELČI
Výrobky, výtvarné předlohy a archivní dokumenty připomínající
Školu pro lidovou malbu.
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
(1889 – 1944)

NÁGL

Záleží na magistrátu Jihlavy a krajské
nemocnice. To je bod, který mě vyprovokoval, vyjádřit se, kde nás tlačí bota.
Zaujal mě článek o nás seniorech, jak
by nám město mohlo (dokonce mělo)
ulehčit život. A na co by bylo zastupitelstvo, když by nebylo schopno zajistit základní potřeby svých obyvatel.
Přání máme a to je, co nás tíží.
Jedná se o vybudování stezky od
budov s pečovatelskou službou Za
Prachárnou 4501/1A a Za Prachárnou 4865/43 k nemocnici.
Už před dvěma lety jsem to řešil
s panem Výborným, toho času náměstkem primátora města Jihlavy.
Minulé roky chodili od Horního
Kosova a z pečovatelských domů zaměstnanci a pacienti po vyšlapané
stezce trávou a nikomu to nevadilo,

Dílo malíře, jehož život byl úzce
spjat s Vysočinou, a který ve svých
obrazech maloval moravskou krajinu
a prostředí, ve kterém žil.
21. 3. – 12. 5.
EVA ČINČEROVÁ – Zápas
v sobě
Výstava věnovaná celoživotnímu
dílu akademické malířky Evy Činčerové, rodačce z Vysočiny, která celé své dětství a mládí prožila
v Jihlavě.
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.
28. 2. – 31. 3.
MARTIN VLČEK - Fragmenty
nomádova koberce
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1,
www.knihovna-ji.cz
1. 3. – 29. 3.
ILUSTROVANÉ PLAKÁTY
Výstava
ilustrátorky
Kateřiny
Kynclové.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4,
tel. 565 591 849,
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,
www.mahler.cz.
6. 2. – 30. 3.
TOMÁŠ PILAŘ – KRAJINA
Rozezvučená krajina Podlažicka a
její barva, světlo, tóny i šumy dávají
vzniknout fonetickým abstraktním

spíš vyhovovalo, každý vždy volí nejkratší možnou cestu. Tato stezka nebyla vhodná pro osoby špatně se pohybující, nebo s pomoci vozíků.
Řešil jsem to i na magıstrátu s panem Vyborným a panem Popelkou.
Pan Výborný se sám o vyšlapané
stezce přesvědčil osobně na místě.
Přislíbil, že se pokusí s ředitelem
nemocnice panem Velevem něco
pro nás vyřešit a stezku zprůchodnit
i pro postižené.
Jaké bylo zklamání a rozčarování, když bez oznámení vyrostlo dva
metry vysoké oplocení a všichni od
té doby musí do nemocnice chodit
dokola od benzìny ONO nebo přes
hlavní parkoviště, a kdo na to má, tak
taxíkem. Bohužel nám neproduktiv-

ním se asi nemusí nic oznamovat,
proto volím naši prosbu písemně.
Vážený pane Veleve, řediteli krajské
nemocnice, věříme, že s panem náměstkem jihlavské primátorky Petrem Laštovičkou najdete vhodné
řešení pro nás těžce se pohybující.
Věřte, každý ušetřený krok od Vás
bude velkou úlevu pro nás.
Jak stojí v novinovém článku od zastupitelstva Jihlavské radnice:
Jak se postaráme o naše nejzasloužilejší a nejpotřebnější, o nejslabší a
nejohroženější, tak se hodnotí, jak
kulturní a vyspělá je společnost, v
tomto případě městská komunita.
Děkujeme za pochopení a věříme v
kladné vyřízení.
S pozdravem
Jaroslav Pustina

plochám poodhalujícím hloubku
možného prožitku spojeného s poslechem hudebních kompozic oblíbených skladatelů včetně Gustava
Mahlera.
Vstupné 25 Kč.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
březen
BARVÍNEK – výtvarné práce dětí
DNK – foyer, Violka a kavárnička

Městská knihovna Jihlava

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,
tel. 567 573 730, 567 573 735,
www.zoojihlava.cz,
e-mail: propagace@zoojihlava.cz

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

březen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevěných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

4., 11. a 18. 3. v 17.30 – 19.00
KURZY PLETENÍ
Výuka základních pletacích technik,
ukázky vzorů
Přihlášení ve 2. poschodí nebo na
tel. 565 597 859

březen - duben
CO MŮŽEME POTKAT ZA
HUMNY
fotografická výstava zvířat české přírody Ing. Stanislava Vorálka a Ing.
Karla Ženíška.
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
březen
FLORA – FAUNA
Výstava grafiky a malby autorů:
Xenie Hoffmeistrová, Natalie
Roučková, Dalibor Smutný, Klára
Stodolová, Andrea Tachezyová, Jan
Tichý
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4,
www.hotelgmahler.cz
5. 1. – 2. 3.
SUSANNE ASAM (Německo)
Prodejní výstava obrazů.
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

4. 3. v 18.00
ZLATÝ ÚSVIT – JAK TO VIDÍM
JÁ
Promítání filmu v rámci projektu
Promítej i Ty!; Europe Direct Jihlava
7. 3. v 17.00
ARABOVÉ A TI OSTATNÍ
Přednáška arabistky Lenky Hrabalové.
14. 3. v 18.30
LÁSKA A ŽENA
Večerní rozjímání z cyklu Praktická
Ayurveda s Ivou Georgievovou
Vstupné 180,20. 3. v 17.00
LiStOVáNí: Legenda Z+H
Scénické čtení projektu LiStOVáNí
věnované legendární dvojici
cestovatelů Hanzelkovi a Zikmundovi.
21. 3. v 17.00
BALKÁN TRIP
Cestovatelská přednáška Honzy
Mráze.
25. 3. v 17.00
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Projekce s přednáškou režiséra Dalibora Stacha.
28. 3. v 17.00
MYŠLENÍM KE ZDRAVÍ
aneb Krutá hra o naše zdraví
Přednáška Ing. Ivany Pólové – Tobiášové.
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
7. 3. ve 14.00
RETROHRÁTKY
Hraní klasických společenských her
(Člověče, nezlob se, Mikádo,
Blechy, Pexeso a další)
Pro všechny hravé lidi od 5 do 99
let
18. 3. v 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
aneb Dobrodružství s Křemílkem a
Vochomůrkou
Pro děti ve věku 3-7 let, rezervace
nutná
Dětské oddělení 3. poschodí
25. 3. v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Dětské oddělení 3. poschodí
27. 3. v 9.00
TĚŠÍME SE NA JARO
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
2. 3. 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!

4. 3. v 17.00
Tisícročná včela
P. Jaroš, M. T. Růžička, S. Petrů
Derniéra
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.
5. 3. v 17.00
Škola základ života
Jaroslav Žák, Hana Burešová
M4
6. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
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
KV4
7. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
U4
8. 3. v 19.00
Svatý Václav
Lenka Lagronová
Současná nejznámější česká dramatička Lenka Lagronová spolu s výrazným
slovenským režisérem Rastislavem
Ballekem hledají, co se skrývá za tajemstvím fenoménu „svatý Václav“, ke
kterému český národ vzhlíží a jehož se
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dovolává vždy, když je nejhůř… Tvůrci neinscenovali dějiny ani legendu, ale
nahlédli téma „svatý Václav“ pohledem
současníka z mnoha různých úhlů.
C3

21. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
T4

9. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas

22. 3. v 10.00
Žebrácká opera
Václav Havel
Veřejná generálka
Gangsterská groteska, se svými hrdiny a„hrdiny“, napsaná jako parodie
společenských apolitických poměrů,
je stále aktuální, pravidla hry se ani
napříč staletími nijak nezměnila. Režie: Michal Lang j.h.

16. 3. v 16.00
Pohádkové čtení na scho
dech
Foyer VS
16. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
G4
17. 3. v 15.00
Sněhová královna
H. CH. Andersen
Pohádková neděle. Hostuje MD
Zlín
Dramatizace slavné pohádky Hanse Christiana Andersena, kterou pro
Národní divadlo v Praze napsala Iva
Klestilová společně se Zojou Mikotovou, která pohádku ve Zlíně rovněž režírovala.
19. 3. 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.
20. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
D4

23. 3. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
Premiéra
P5
25. 3. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
A5
26. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
H4
27. 3. v 10.00
O Perníčkovi
David Wood
Rodinný muzikál, který má spád,
vtipné dialogy, zábavné situace, skvělá hudební čísla a využívá interakci s
dětským publikem. Vhodné pro děti
od4 let.
28. 3. v 19.00
SweeneyTodd
S. Sondheim,H. Wheeler
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
X4

Kalendárium města Jihlavy

Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce března

Kapří den

V minulém kalendáriu bylo popisováno zachránění města po přepadení okolních pánů a rytířů. Vítězství
bylo připomínáno každoročně až
do roku 1526. Slavnost se nazývala
Kapří den a sloužila k ochraně města před nebezpečím. Oslavovala se
vždy v pondělí po druhé neděli postní, v našem roce připadá termín připomínky na 18. března.

Opatření proti
lupičům

Osm let po přepadení města a slavném zachránění 6. března 1410
zmocňuje Václav IV., král český Jihla- VYUŽIL situace. Obraz plukovníka Österlinga od slavného jihlavského malíře
vany k opatřením proti lupičům. Je to Gustava Kruma zachycuje chvíli před nenásilným vpádem do Jihlavy skrz spuštěvýznamná královská pocta a Jihlava se ný padací most u Špitálské brány.
DÍLO: 1646 – Plukovník Österling – velitel švédských vojsk,
tak stává privilegovanou ochránkyní
AUTOR: Gustav Krum
zemských cest v českém království.
Obsah listiny psané v Praze je ná- škůdců silnic, zlodějů, zločinců a Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Jílová a
sledující: Václav IV., král římský a rušitelů.
jiným, které odedávna patří k právu
český, uděluje purkmistru, konše- Podle dřívějších privilegií, zejména jihlavskému, aby – budou-li o to Jihlům a všem z obce města Jihlavy těch od Karla IV., je dále nařízeno lavskými požádáni – jim v tom poprávo, aby směli zničit sídla stálých všem úředníkům, zejména z měst máhali.
Sestavil Martin Laštovička z Listů a obrazů z minulosti Jihlavy od Františka Hoffmanna, nové vydání rok 1999.

Jihlava dobyta bez
boje Švédy

13. března 1645 byla Jihlava bez
boje dobyta Švédy pod vedením generálmajora Wittenberga z armády
generála Torstensona.
Jihlavský kronikář, radní Rockh
k tomu píše: „Tehdy byl – nevím jakým nedopatřením – padací most u
Špitálské brány, kudy se chodilo z města a opět do města, nechán otevřený.
Když v té chvíli švédští vojáci, kteří
právě stáli před bránou a u ní v plné
zbroji viděli, že jim byl takto dobrovolně otevřen přístup, vtáhli za něj, obsadili val i výzbroj, kterou zabrali.
A když to zjistili měšťané, nedomnívali se nic jiného, než že akord o vzdání
byl skutečně uzavřen, stáhli se i se svými zbraněmi a odešli domů, opustivše
svá stanoviště.
Tím způsobem švédské vojsko bez
ztráty jediného muže i bez uzavření čestného akordu se zmocnilo města. Což se stalo 13. března dopoledne
mezi 10. a 11. hodinou.“
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30. 3. v 19.00
Šakalí léta
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan
Hřebejk, Ivan Hlas
E4
MALÁ SCÉNA
6. 3. v 10.00
Maxipes Fík
R. Čechura, J. Šalamoun
Interaktivní pohádka na motivy známého Večerníčkového seriálu. Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.
8. 3. v 19.30
Popel a pálenka
Bengt Ahlfors
Komedie současného skandinávského dramatika Bengta Ahlforseje výborně napsanou hrou, která svůj vtip
těží z dobře vystavěných dialogů, černého humoru i situačních zápletek,
je ostrá i sentimentální, tragikomická
jako život sám.
19. 3. v 17.00
Maxipes Fík
R. Čechura, J. Šalamoun
28. 3. v 19.30
3100°C mé krve
Pavel Šimák, Kateřina Jonášová a
spol.
DIVADELNÍ KLUB HDJ
18. 3. v 19.30
JAZZOVÉ VEČERY v Divadelním klubu HDJ
GENE JACKSON a ONDŘEJ
ŠTVERÁČEK QUARTET

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54,
tel. 567 552 232,
e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz,
www.pnj.cz
11. 3. v 8.30 a 10.00
TAJEMSTVÍ PÍSNIČEK
Hudební pořad pro MŠ a ZŠ.
Pořádá hudební agentura a skupina
MARBO.
12. 3. – 13. 3. v 18.00
SRÍ LANKA-ostrov čaje a slonů
Diashow Martina Loewa.
Čajové zahrady, buddhistické kláštery, tajemné ruiny měst.
Barevné trhy, rušné ulice i divoká
příroda národních parků.
14. 3. v 19.30
DRUHÁ TRÁVA s Robertem Křesťanem
Pořádá Ing. Milan Kolář.
17. 3. v 15.00
NEZBEDNÉ POHÁDKY
Hraje Divadlo ANDROMEDA.
Za pohádkou s Jihlavskými listy Jihlava.
19. 3. v 9.30
O PRAČLOVÍČKOVI
Hraje Divadlo TRAMTARIE.
Za pohádkou s Jihlavskými listy Jihlava/pro MŠ.

Dětské karnevalové
divadlo Ježek
Stavbařů 41,
tel. 723 764 198,
www.dkdjezek.ic.cz,
e-mail: Telc.Anna@seznam.cz.

Kultura
2. 3. v 10.00
JEŽEK A ZVÍŘÁTKA
…aneb máme rádi zvířata
9. 3. v 10.00
BŘEZNOVÉ HRÁTKY
Písničky a soutěže pro děti.
16. 3. v 10.00
Hrajeme si na CIRKUS
… v našem šapitó bývá nabito
23. 3. v 10.00
JARO UŽ JE TADY
„Jarní“písničky, soutěže a kvíz.
30. 3. v 10.00
JEŽKOVY VITAMÍNY
Tři „zdravé pohádky“ a písničky.

Dům kultury
Tolstého 2,www.dko.cz
Předprodej vstupenek DKO Jihlava,
tel. +420 604 293 037
2. – 3. 3.
Kvalifikace světové taneční soutěže DANCE WORLD CUP 2019
Amatérská taneční soutěž. Finále
DWC se uskuteční v Portugalsku,
ve městě Braga, v termínu 28. 6. - 6.
7.2019.
Vstupné: dobrovolné
10. 3. v 15.00
ČIPERKOVÉ
Čiperkové - to je bezva parta, která
ráda zpívá a tancuje.
Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat
a zablbnout.
Vstupné 150 Kč
12. 3. v 18.00
DUO JAMAHA - ŽIVOT JE DAR
tour
Pop-zábava od lidovek až po moderní hudbu.
Vstupné: 299, 269 Kč
13. 3. v 19.00
Hana Machalová - NÁVOD NA
LEVNÉ CESTOVÁNÍ
Hana Machalová boří mýty o tom,
že cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné.
Vstupné: v předprodeji 130 Kč, na
místě 150 Kč
14. 3. v 19.00
Edward Taylor: CO TAKHLE KE
ZPOVĚDI…
Sídlo premiéra na Downing Street
10 zasáhne rodinná bomba.
Petr Nárožný v hlavní roli anglické
komedie.
Vstupné: 420, 390, 360 Kč
16. 3. ve 20.00
WOHNOUT
Jediný koncert kapely Wohnout na
Vysočině v rámci Máme na míň tour.
Vstupné: vstupenky lze zakoupit
v CK Kompas Tour Jihlava nebo na
602 399 392.
20. 3. v 19.00
Jakub Kos, Vojtěch Šoula: EKO
Divadlo VOKO.
Muzikálovo-hororovo-komediálnopoliticko-ekologická satira.
Hrají: Šoula, Kos, Bláhová, Vašíčková, Dubová, Pulicarová.
Vstupné: v předprodeji 90 Kč, na
místě 110 Kč

21. 3. v 18.00
SPORTOVEC JIHLAVSKA ROKU
2018
Jihlavské listy ve spolupráci se statutárním městem Jihlava, Jihlavskou
unií sportu a DDM pro vás připravily již 19. ročník soutěže o nejlepšího
sportovce okresu Jihlava za rok 2018.
23. 3. ve 13.00 – 20.00
FESTIVAL VÍNA
9. ročník prezentační přehlídky.
Kulturní program během celého
odpoledne: prezentace rodinných
vinařství, degustace s profesionálním sommeliérem, otevírání lahve
šavlí, Jiří Juránek s kapelou, Cimbálová muzika Matěje Dohnala.
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na
místě 140 Kč.
25. 3. v 17.00 a 20.00
VANDRÁCI – VAGAMUNDOS
Cestopisný večer s Pavlem Liškou,
Honzou Révaiem a režisérem Hynkem Bernardem, kteří tři měsíce vandrovali po střední Americe.
Pořadatel: Tomáš Skupina
Vstupné 300 Kč
30. 3. v 18.00
P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Vstupné: 490 - 690 Kč
31. 3. v 19.00
OPERA GALA
Třetí orchestrální koncert.
Představí se špičkové pěvkyně a
pěvci v těch nejkrásnějších operních
áriích.  
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera
Jihlava Jiří Jakeš | dirigent
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky

DIOD
divadlo otevřených dveříTyršova 12,
tel. 734 586 402,
produkce@diod.cz, www.diod.cz
Vstupenky: www.goout.cz.
2. 3. v 19.30
RYTMY SVĚTA
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina
Společenský večer jako setkání našinců a cizinců, kteří na Vysočině žijí. Těšit
se můžete na kapelu Bee Band, taneční
vystoupení z různých zemí, ochutnávku národních jídel a třeba taky na čínskou kaligrafii. Vstup je zdarma.
10. 3. v 19.30
Kino DIOD
Zjevení
Francie 2018, 137 minut, režie: Xavier Gianolli.
Vstup 90/60 Kč
13. 3. v 19.30
ŽENY
STK Theater Company (Síla ženy)
Hrají: Dana Batulková, Zuzana
Stavná, Renata Martinová, Jaro Ondruš, Jakub Gottwald, Ondřej Nosálek; Režie: SKUTR
Vstup 208/200 Kč
14. 3. – 16. 3.
JID 2019
Pořádá o.s. Slunce
Vstup zdarma

NJR – březen 2019
17. 3. ve 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
Pořádá o.s. Slunce
Oblíbený Bleší trh na prknech DIODu.
Vstup zdarma
19. 3. a 20. 3. v 8.30 a 10.00
ZUNA
Divadlo Continuo
Představení je vhodné pro děti od 4
do 11 let.
Vstup 35 Kč
20. 3. v 17.00
PŘEDSTAVENÍ PRO RODIČE
ZŠ Havlíčkova
21. 3. v 8.00 -16.00
DOCELA MALÝ FESTIVAL
Další ročník oblastní postupové
přehlídky dětského divadla.
Vstup zdarma.
22. 3. v 16.00
ROZPRAVY: O ŽIVOTĚ IVETY
KOKYOVÉ
Spisovatelka a novinářka Iveta Kokyová se vyučila strojní mechaničkou a této
profesi se několik let také věnovala.
Vstup zdarma.
23. 3. ve 20.00
XIII. STOLETÍ
Koncert kultovní gothic-rockové
kapely, která je sice z Jihlavy, ale živě
jí uvidíte spíš v nejlepších klubech
po celé republice. Vstup 250 (předprodej) 300 (na místě)
27.3. v 19.30
Fun Fatale 2019: KALABAZI
Jessica Arpin (BR, CH)
Vstup 120/80 Kč
28. 3. v 19.30
Fun Fatale 2019: KABARET
Vystoupí: Bára Bartoňová, Veronika Smolková, Aurora Jaguari, Lenka
Švolíková, Ilona Jäntti, Zuzana Drábová, Dáša Trávníková.
Vstup 120/80 Kč
29. 3. v 18.30
Fun Fatale 2019: SCHODIŠTĚ
(pozor akce se koná na VŠPJ)
Eliška Brtnická
Cirkusová site-specific performance, která využije hlavně vzdušnou
akrobacii, bude vytvořená přímo pro
příležitost festivalu Fun Fatale.
Koncept: Eliška Brtnická Účinkují:
Ilona Jäntti, Eliška Brtnická, Lenka
Švolíková, Zuzka Drábová Hudba:
Roman Džačár.
Vstup zdarma
29. 3. v 19.30
DVOJPREMIÉRA: LOVE/HATE
DOUBLE FEATURE
Chlup chlupatý a Čupakábra (ZUŠ
Jihlava)
„Láska je, když funguje wifi“: závěrečná analýza kolektivu Ústavu pro
výzkum internetové komunikace
shrne výsledky ročního výzkumu v
komunitě tzv. mladých lidí. Scénář a
režie: Martin Kolář a Čupakábra.
Vstup 80/60 Kč
31. 3. v 16.00
Fun Fatale 2019: MINI KABARET
Zmenšený cirkusový kabaret pro
děti.
Vstup 80 Kč

STRANA 29

SOUL
Music Club, Žižkova 15,
tel. 604 582 662,
e-mail: soulclub@centrum.cz,
www.soulmusicclub.cz
2. 3.
Zputnik / Stay down / Hakmak
Vstup: 150,9. 3.
Poetika + Brixtn tour lll 2019
Cena: 190 Kč předprodej | 250 Kč
na místě
22. 3.
PG x KR - DANK TOUR 2019
29. 3. ve 21.00
Sergei Barracuda & AK: PE3
Tour
ZUŠ Jihlava, Masarykovo náměstí
16, koncertní sál, www.zus-jihlava.cz
11. 3. v 18.00
KLAVÍRNÍ RECITÁL PROF. MARTINA HRŠELA
13. 3. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK
20. 3. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
21. 3. v 8.00
KRAJSKÁ SOUTĚŽ ZUŠ V KOMORNÍ HŘE DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
26. 3. v 18.00
DECHOVÝ VEČER
28. 3. v 8.00
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ ZUŠ JIHLAVA „ MLADÝ PIANISTA“

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
12. 3. 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. 3. v 9.30 – 11.30
Tvořivé klubíčko
Kreativní dílničky pro předškolní a
mladší děti.
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašování nutné!
13. 3. 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!
14. 3. v 15.00
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA NAŠÍ
PLANETY
Lektor Ing. Vladislav Jiroušek.
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava,
Masarykovo nám. 24. Přihlašování
nutné!

NJR – březen 2019

Kultura
18. 3. ve 13.00
ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
individuální konzultace pro zájemce s Mgr. Marcelou Rýpalovou.
Senior Point Jihlava, Palackého
26. Objednání předem nutné!
20. 3. v 15.30
JAK ROZVÍJET POTENCIÁL
MÉHO DÍTĚTE
Lektorka Mgr. Lucie Poláková.
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57,
B.316. Přihlašování nutné!
26. 3. v 15.00
REFLEXOLOGIE nohou, rukou
i obličeje aneb jak si sám pomoci
od bolestí, nemocí nebo při emočních stavech ...
Lektorka Aneta Hvězdová.
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57,
B.315. Přihlašování nutné!
28. 3. v 10.00 – 12.00
Edukační dílny pro seniory: Mgr.
Pavlína Pitrová
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava,
Masarykovo nám. 24, vstup 30,- Kč
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!

Dům dětí a mládeže
Brněnská 46, tel. 567 303 521,
e-mail: ddmjihlava@ji.cz,
www.ddmjihlava.cz
březen – duben
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU
PSŮ – JARO 2019
Kurz nejen pro začínající pejskaře.
Zájemci o účast a informace nechť
kontaktují hlavního pořadatele Tomáše Rychetského. Termín zahájení, cena
a další podrobnosti budou sděleny až
podle počtu zájemců. Přihlášení zájemci budou pořadatelem obeznámeni s termínem zahajovací akce. Pravděpodobný termín konání 13 lekcí bude
v období březen a duben 2019.
Hlavní pořadatel: Tomáš Rychetský, tel. 733 675 545, rychetsky@
ddmjihlava.cz.
Více informací na webu DDM Jihlava: www.ddmjihlava.cz nebo na
Facebooku: https://www.facebook.
com/ddmjihlava

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3,
tel. 739 247 357,
e-mail: krejcova@centrumrodin.cz,
www.centrumrodin.cz
5. 3. v 17.00
Přednáška „ČEKÁME ...“
Přednáška Vám poskytne více informací o těhotenství a jak o sebe během těhotenství pečovat.
30. 3. ve 14.00 – 17.00
Seminář „SPOLEČNĚ BUDUJEME MANŽELSTVÍ“
Toužíme žít spokojené vztahy, co
pro tuto touhu ale můžeme udělat?

ZACHEUS, klub pro volný čas
Komenského 20,
tel. 736 265 817,
mail frantisektichy@email.cz,
Fb: Zacheus klub
10. 3. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN s programem
nejen pro děti
19. 3. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ v kostele sv.
Kříže
26. 3. v 18.00
NEZNÁMÉ PŘÍBĚHY: JÁKOBOVO PUTOVÁNÍ A OBRÁCENÍ
Přednáška z biblického cyklu.

ZOO Jihlava
Březinovy sady 10,
tel. 567 573 730,
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,
www.zoojihlava.cz
2. – 10.
JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO
„Březen – za kamna do zoo vlezem“
Přijďte se ohřát do zoo a zasoutěžit
si v našem soutěžním kvízu. Hlavní
cenou je permanentní vstupenka do
Zoo Jihlava. Soutěžní kupon získáte
na pokladnách a odpovědi najdete
v našich šesti vyhřívaných pavilonech.
A navíc: od pondělí 4. 3. do pátku 8.
3. mimořádná komentovaná krmení
v 11 hodin u medvědů malajských a
ve 14 hodin u tuleňů.
7. 3. v 17.00
ALTAJ
Země, kde je člověk víc než kde jinde
sám se sebou a sám sebou. O tom, co
se dá vidět a prožít při třítýdenním putování přes Jihočujský a Severočujský
hřbet po svých a s batohem na zádech,
podhůřím Severočujského hřbetu na
koňském hřbetě, či s pádlem v ruce na
palubě raftu ve vlnách Čuje a Katuně
přijde vyprávět Katarína Ruschková.
Začátek v 17hodin ve vzdělávacím
centru PodpoVRCH, vstupné 40,Kč, parkoviště zdarma.
16. 3. v 17.00
Autorské čtení PodpoVRCHem
Ondřej Pivoda: Liščí žena - mýty a
legendy sibiřských národů
Netradiční seznámení s kulturami
původních obyvatel Sibiře, zejména
s jejich příběhy a mytologií, ale i tradiční hudbou a šamanstvím. Můžete
se těšit na tajemné příběhy o šamanech, démonech a zvířatech, na autentické ukázky šamanské hudby.
Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, vstup ZDARMA
23. 3. v 10.00
DEN VODY VĚNOVANÝ MOŘSKÝM ŽELVÁM
Záchrana mořských želv jako hlavní téma pro Hanu Svobodovou. Povídání spojené s tvořivými dílnami
nejen pro děti ve vzdělávacím centru
PodpoVRCH.
Program:
10:00–13:00 Želví hry
13:00–15:00 Kokosový workshop
Od 15:00 hodin vstup do centra
PodpoVRCH ZDARMA

15:00–16.30 Přednáška Hanky
Svobodové „Želvy v úzkých“
16.30–18.30 Promítání filmu A
PlasticOcean
31. 3.
DEN PTACTVA
Nositelé ptačího příjmení budou mít
tento den vstup do zoo za zvýhodněnou cenu. Proběhnou mimořádné
letové ukázky dravců a sov, jihlavští
ochránci přírody představí svoji činnost a budou připraveny i další ptačí
aktivity. A když Den ptactva, nebude
chybět ani zpěv v podání herců Horáckého divadla Jihlava.

Galerie Nonstrop
ul. Malá Lazebnická
14. 3. – 31. 5.
Kateřina Olivová - NOCTURNAL ANIMALS
Fotografie lidských figur v životní
velikosti.
Vernisáž 14. 3. v 17 hodin.

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20,
tel. 731 989 428,
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,
www.kinodukla.cz,
www.facebook.com/KinoDukla
1., 21. a 28. 3. v 17:00, 2. a 8. 3. ve
20:00
Colette: Příběh vášně
Životopisný, historický / V. Británie
/ 111 min / 120,- / 12+
Režie: W. Westmoreland/ Hrají:
Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw
1. 7. 3. v 17:30, 20. 3. v 15:00, 27.
3. v 17:00,
Léto s gentlemanem
Komedie / ČR / 98 min / 130,- (od
7. 3. 120,-)
Režie: J. Adamec / Hrají: Jaromír
Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš,
Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek
1. a 15. 3. v 19:30, 2., 8. a 24.
3. v 17:30, 9. 3. ve 20:00, 29. 3.
v 17:00
Co jsme komu zase udělali?
Komedie / Francie / 98 min / dabing / 120,- / 12+
Režie: P. de Chauveron/ Hrají:
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau
1. a 26. 3. ve 20:00, 2., 8., 9. a 17.
3. v 19:30, 3., 6. a 24. 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
2. 3. ve 13:00, 7., 13. a 28. 3. ve
20:00, 19. a 30. 3. v 17:30, 5. 3.
v 19:30, 8., 9., 10., 17. a 20. 3. v 17:00
Ženy v běhu
Komedie / ČR / 93 min / 130,Režie: M. Horský/ Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika
Kubařová, Jenovéfa Boková, Vladimír
Polívka, Ondřej Vetchý, Martin Hofmann

STRANA 30
2., 3., 5., 8., 9., 23. a 31. 3. v 14:45
Jak vycvičit draka 3
Rodinný / USA / 104 min / dabing /
130,-; děti 110,- ), od 23. 3. 120,-; děti
100,-)
Režie: D. DeBlois
2. 3. v 15:15, 6., 10. a 16. 3. ve
14,45
LEGO® příběh 2
Rodinný / USA / 107 min / dabing
/ 120,- (od 6. 3. 110,-)
Režie: M. Mitchell, T. Gum
2., 4. a 16. 3. v 17:00, 13. a 28. 3.
v 17:30
Na střeše
Komedie, drama / ČR / 120,- (od
4. 3. 110,-) / 12+
Režie: J. Mádl/ Hrají: Alois Švehlík,
Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária
Bartalos, Adrian Jastraban
3. 3. v 15:00, 8. 3. v 15:15
Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru
Animovaný / Francie / 105 min /
dabing / 100,Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
3. 3. v 17:30, 11. 3. ve 20:00
Mrazivá pomsta
Thriller / V. Británie / 118 min / titulky / 120,- / 12+
Režie: H. P. Moland/ Hrají: Liam
Neeson, Emmy Rossum, Tom Bateman, William Forsythe
3., 6., 10., 24. a 31. 3. v 19:30, 18.
3. 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
3. a 17. 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
4. 3. v 14:45, 9. 3. v 15:15
Raubíř Ralf a internet
Rodinný / USA / 113 min / dabing
/ 110,Režie: Rich Moore, Phil Johnston
4. 3. v 15:15
Grinch
Rodinný, animovaný / USA / 86
min / dabing / 100,-; děti 80,Režie: Y. Cheney, S. Mosier
4. 3. v 17:30, 19. 3. v 17:00
Favoritka
Historický / USA, Irsko / 119 min
/ titulky / 120,Režie: Y. Lanthimos/ Hrají: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel
Weisz, Nicholas Hoult
4. 3. v 19:30
Kasíno
Drama, krimi / USA / 178 min /
dabing / FK / 80,Režie: M. Scorsese / Hrají: Robert
De Niro, James Woods, Joe Pesci,
Sharon Stone

Kultura
4. a 24. 3. 20:00, 16. 3. v 19:30
Složka 64
Krimi / Dánsko / 119 min / titulky
/ 100,- / 12+
Režie: Ch. Boe / Hrají: Nikolaj Lie
Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark, Johanne Louise Schmidt
5. 3. v 15:15
Ovečky a vlci
Rodinný / Rusko / 80 min / dabing
/ 100,Režie: V. Nikolaev
5. 3. v 17:00, 26. 3. v 17:30
Nedotknutelní
Komedie / USA / 125 min / titulky
/ 120,Režie: N. Burger / Hrají: Bryan
Cranston, Nicole Kidman, Kevin
Hart, Golshifteh Farahani
5. 3. v 17:30
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Fantasy, rodinný / USA, V. Británie
/ 134 min / dabing / 100,Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law
5. 3. ve 20:00, 11. 3. v 17:30
Marie, královna skotská
Drama, historický / V. Británie /
124 min / titulky / 120,- / 15+
Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy
nemůže dopadnout dobře. Na tři
Oscary nominovaná Saoirse Ronan
v titulní roli ve snímku Marie, královna skotská, ukazuje, kudy vede
cesta na popraviště.
Režie: J. Rourke/ Hrají: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden,
Joe Alwyn, Gemma Chan
6. 3. v 15:15
Pat a Mat: Zimní radovánky
Animovaný / rodinný / ČR / 80
min / 100,Režie: M. Beneš
6., 9. a 17. 3. v 17:30, 22. 3.
v 17:00, 18. 3. ve 20:00
Alita: Bojový anděl
Akční, sci-fi / USA / 122 min/ dabing, titulky / 130,Režie: R. Rodriguez/ Hrají: Michelle Rodriguez, Ed Skrein, Jennifer Connelly
6. a 25. 3. ve 20:00
Sobibor
Drama, válečný / Rusko / 110 min
/ titulky / 110,- / 15+
Režie: K. Chabenskij / Hrají: Konstantin Chabenskij, Christopher
Lambert, Michalina Olszańska
7. 3. v 15:00, 10. a 31. 3. v 17:30,
15. 3. v 17:00, 20. 3. v 16:00
Psí domov
Dobrodružný, rodinný / USA / 92
min / dabing / 110,Režie: Ch. M. Smith / Hrají: Ashley
Judd, Alexandra Shipp, Edward James Olmos
7. a 17. 3. v 15:30, 10. 3. v 15:15,
30. 3. v 15:00
Psí veličenstvo
Rodinný / Belgie / 93 min / dabing
/ 120,Režie: B. Stassen

7. 3. v 17:00
Bumblebee
Dobrodružný / USA / 110 min /
dabing / 110,Režie: T. Knight/ Hrají: Hailee
Steinfeld, John Cena, John Oritz
7., 19. a 26. 3. v 19:30, 10. a 31. 3.
ve 20:00
Zelená kniha
Komedie, drama / USA / 130 min /
PREMIÉRA / titulky / 100,- / 12+
Režie: P. Farrelly / Hrají: Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini, Don Stark
11. a 25. 3. 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
11. 3. v 19:30
Teheránská tabu
Animovaný, drama / Německo, Rakousko / 90min / titulky / FK / 80,/ 18+
Režie: A. Soozandeh
12. 3. v 18:00
Expediční kamera
Přehlídka dokumentů / 240 min /
130,- Kč
Ozvěny DAS FILMFESTu v Jihlavě
www.dasfilmfest.cz
12. 3. v 17:00
Balón (Ballon)
Německo 2018, 120 min, český dabing / 100,- Kč, FK 80,- Kč
Režie: Michael Herbig
12. 3. ve 20:00
3 dny v Quiberonu (3 Tage in
Quiberon)
Německo /Rakousko /Francie
2018, 115 min., české titulky / 90,Kč, FK 70,- Kč
Režie: Emily Atef
13. 3. v 19:30
Toni Erdmann
Německo / Rakousko 2016, 163
min., české titulky /90,- Kč, FK 70,Kč
Režie: Maren Ade
14. 3. v 17:00
Láska mezi regály (In den Gängen)
Německo / Francie 2018, 125 min.,
české titulky /90,- Kč, FK 70,- Kč
Režie: Thomas Stuber
14. 3. v 19:30
Ženou z boží vůle (Die göttliche
Ordnung)
Švýcarsko 2017, 96 min., české titulky / 90,- Kč, FK 70,- Kč
Režie: T. Stuber/ Hrají: Franz Rogowski , Sandra Hüller, Peter Kurth
Režie: Petra Volpe
14., 15., 16. a 23. 3. v 17:30, 21. 3.
ve 20:00, 31. 3. v 17:00
Captain Marvel
Akční, dobrodružný / USA / 128
min / dabing, titulky / 130,- / 12+
Režie: A. Boden a R. Fleck/ Hrají:
Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben
Mendelsohn, Djimon Hounsou
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14., 15., 16., 19., 22., 29. a 30. 3.
ve 20:00, 23. 3. v 19:30
Skleněný pokoj
Drama / ČR, SK / 104 min / PREMIÉRA / dabing, titulky / 130,- /
12+
Režie: J. Ševčík/ Hrají: Carice Van
Houten, Hanna Alström, Karel Roden, Karel Dobrý, Zuzana Fialová
16. 3. v 15:15, 17. 3. v 15:00, 24.
3. ve 14:45, 30. 3. v 15:30
Kouzelný park
Rodinný / USA / 85 min / dabing
/ 130,-; děti 110,Režie: J. Appelbaum
18. 3. v 17:30, 27. 3. v 17:15
Všichni to vědí
Psychologický thriller / Španělsko /
132 min / titulky / 100,- / 12+
Režie: A. Farhadi / Hrají: Penélope
Cruz a Javier Bardem
18. 3. v 19:30
V Mosulu
Dokument / ČR / 72 min titulky /
FK / 80,Režie: J. Andert
20. 3. ve 18:00
Úniková hra
Psychologický thriller / USA / titulky / 100,- / 15+
Režie: A. Robitel/ Hrají: Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Taylor
Russell, Nik Dodani
21., 22. a 29. 3. v 17:30, 23. 3. v
17:00
LOVEní
Komedie / ČR / 100 min / 130,Režie: K. Janák/ Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík, Veronika Žilková, Jaroslav Plesl
22. a 29. 3. v 19:30, 23. 3. ve
20:00
Pašerák
Krimi, drama / USA / 116 min /
120,- / 12+
Režie: C. Eastwood/ Hrají: Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Dianne
Wiest, Taissa Farmiga
23., 24. a 31. 3. v 15:15
Putování se sobíkem
Rodinný, dobrodružný / Finsko,
Norsko / 86 min / dabing / 120,Režie: G. Maidatchevsky
25. 3. v 17:30
Šťastný Lazarro
Drama / Itálie, Švýcarsko / 125 min
/ titulky / 100,- / 12+
Režie: A. Rohrwacher / Hrají: Adriano Tardiolo, Nicoletta Braschi,
Sergi López
25. 3. v 19:30
Šíleně šťastná
Komedie, drama / Itálie, Francie /
116 min / titulky / FK / 70,- / 12+
Režie: P. Virzi / Hrají: Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena, Micaela
Ramazzotti
21. 3. v 19:30, 26. 3. v 17:00
Manželské etudy: Nová generace
Dokument / ČR / 91 min / 100,- /
12+
Režie: H. Třeštíková
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27. 3. v 19:00
Macbeth
Opera, záznam / 160 min / 250,Své nastudování Verdiho opery
Macbeth podle slavného příběhu Williama Shakespeara předvede v Pařížské opeře Státní opera
Berlín s mezinárodním obsazením
té nejvyšší kvality. V hlavních rolích se představí Plácido Domingo,
Anna Netrebko, Fabio Sartori nebo
Kwangchul Younn
28. 3. v 19:30, 30. 3. v 17:00
Zraněná srdce
Drama, romantický / USA, V. Británie / 109 min / titulky / 120,- /
12+
Režie: J. Kent/ Hrají: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Flora Thiemann
30. 3. v 19:30
Roma
Drama / Mexiko / 135 min / titulky, černobílý / FK
Režie: A. Cuarón / Hrají: Yalitza
Aparicio, Marina de Tavira, Diego
Cortina Autrey, Carlos Peralta

Koncerty
12. 3. v 18.00
KONCERTY TAK TROCHU JINAK
Komponovaný pořad na téma
HOFFMANN A MAHLER VE
VÍDNI
Přednášející Zdeněk Geist.
Hudební doprovod Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera.
Instalace exponátů z Domu J.
Hoffmanna v Brtnici.
Po akci pozvánka na číši vína.
Vstupné 100 Kč. Rezervace vstupenek do 11. 3. - matulova@helenin.cz, tel. 567 584 121.
Rytířský sál SUPŠ Jihlava-Helenín
16. 3. v 19.00 – 22.00
Sv. Patrick - KONCERT SKUPINY GLIONDAR
Co by to bylo za oslavu sv. Patricka
bez pořádné irské muziky, dobrého
piva a jídla! Skupina Amarylis hraje především irskou hudbu, kterou
nám přiblíží v tento večer.
Místa nutno rezervovat u obsluhy
nebo na tel. 774 570 365
Radniční pivovar - pivovarský salonek
23. 3. v 19.30
Cimbálový večer - CM PALOUČEK
Po roce si opět vyhodíme z kopýtka
a s pořádnou cimbálovkou oslavíme
ŽENY, VÍNO, ZPĚV.
Nutná rezervace ve Vinárně Vinové
nebo na tel. 774 570 133.
Vinárna Vinové
29. 3. v 18.00
SAMETOVĚ S LOUTNOU A
AKORDEONEM
Premiéra koncertního pásma připomínající přelomové události v roce
1989, účinkují Jindřich Macek /loutna/ a Jitka Baštová /akordeon/.
Muzeum Vysočiny

Kultura

Přednášky, besedy, semináře
6. 3. v 17.00
Přednáška na téma FILLOVO
STŘEDOHOŘÍ A RABASOVY
KRUŠOVICE
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24
6. 3. v 19.30
Cestovatelské promítání - Jakub
Venglář
VŠECHNY KRÁSY KAVKAZU Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie
Cestovatelský stand up shrnující šest
týdnů putování skrz kavkazské republiky, kde přírodní krásy střídají neuvěřitelná setkání a divoké historky.
Více na fb události: Všechny krásy
Kavkazu: Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie ( Jihlava), vstupenky na www.
smsticket.cz
Radniční pivovar (Pivovarský salonek)

28. 3. v 10.00
KREATIVNÍ DÍLNA PRO SENIORY
30 Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

Ostatní akce
1. 3. v 15.00
27. PLES Denního a týdenního
stacionáře Jihlava, příspěvková
organizace
Hudba Milan Polreich, vystoupení taneční skupiny Úlet DTS Jihlava
a dalších hostů, módní přehlídka,
tombola. www.stacionar-jihlava.cz
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

Sport
3. 3. v 15.30
BC VYSOČINA – Sokol Písek
Basketbalový klub Jihlava: l. liga
mužů – ročník 2018/19.
Sportovní hala, E. Rošického 6
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4. 3. v 17.00
FC VYSOČINA - 1. SC Znojmo
FK
FC VYSOČINA JIHLAVA –
FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA
2018/2019
Fotbalový stadion, Jiráskova ul.,
www.fcvysocina.cz
10. 3. v 15.30
BC VYSOČINA – GBA Sparta
EU
Basketbalový klub Jihlava: l. liga
mužů – ročník 2018/19.
Sportovní hala, E. Rošického 6
15. 3. v 18.00
FC VYSOČINA – FK Baník Sokolov
FC VYSOČINA JIHLAVA –
FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA
2018/2019
Fotbalový stadion, Jiráskova ul.
Změna programu vyhrazena!

13. 3. v 17.00
Přednáška na téma TAJEMNÉ
BRNO
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24
13. 3. v 18.00
Cestovatelské promítání, 2. termín
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.
Vstupné 100 / 80 Kč. Místa si rezervujte na tel.: 775 570 366.
Radniční pivovar (Pivovarský salonek)
14. 3. v 17.00
HISTORIE NAVIGACE
Přednáší Ing. Petr Scheirich, Ph.D.,
z Astronomického ústavu AV ČR.
Muzeum Vysočiny
20. 3. v 17.00
Přednáška na téma ŽELEZNÉ
HORY
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24
23. 3. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
30 Kč / dítě
OGV, Masarykovo nám. 24
25. 3. v 18.00
SUKULENTNÍ BONSAJE A JEJICH PĚSTOVÁNÍ
Přednáší Jiří Janda z Klubu pěstitelů
kaktusů a sukulentů.
Muzeum Vysočiny
26. 3. v 18.00
SCIENCE CAFÉ
Studium lidského chování pomocí
ekonomického experimentu
Přednáší doc. doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., z Masarykovy univerzity
v Brně.
Muzeum Vysočiny
27. 3. v 17.00
Přednáška na téma MORAVSKÉ
BAROKO
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24
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Inzerce

Za pohádkou
s Jihlavskými listy

NOVĚ Divadlo Na Kopečku, od 15:00 hodin
délka představení: 50 minut, vstupné 70 Kč

17. 3. 2019 Splněná přání
Hraje: Divadlo Mazec

j03-divz

Písničkové představení plné gegů, převleků, klauniád
a legrace. Muzikant Venda putuje světem a hledá přátele,
které získává pomocí kouzelné zvoničky. Než si vyzvoní
nevěstu, čeká ho spousta překvapení a nečekaných zvratů.

Více informací o pohádkách na www.jihlavske-listy.cz, mobil: 732 506 053.
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