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Odbor školství, kultury a tělový-
chovy jihlavského magistrátu zveřej-
nil výzvu k předkládání nabídek pro 
realizaci kulturně vzdělávacích pro-
gramů pro školní rok 2019/2020. 
Výzva je součástí projektu Jihlava 
vzdělává kulturou a nositeli progra-
mů mohou být umělci nebo kulturní 
instituce. 

„Myšlenka na kulturní inkubátor 
vznikla při společném plánování rozvo-
je kultury v Jihlavě v roce 2016 a vloni 
došel nápad naplnění. Zástupci kultur-
ních zařízení a umělci se spojili s uči-
teli a společně vytvořili sedm kulturně 
vzdělávacích programů,“ uvedla Ivana 
Jelínková z odboru školství, kultury 
a tělovýchovy jihlavského magistrá-
tu, který vzniklé programy finančně 
podpořil. 

„Celkem bylo v roce 2018 rozděleno 
445 tisíc korun, a to pro sedm kultur-
ně vzdělávacích programů. Oboha-

cení školní výuky využilo více než pět 
set dětí z patnácti škol. O projekty byl 
mezi školami velký zájem, některé in-
stituce ještě nad rámec přidávaly další 
termíny,“ potvrdil vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy To-
máš Koukal.

Odbor plánuje v podpoře kulturně 
vzdělávacích programů pokračovat. 
Důležitou podmínkou je, aby byly 
přihlášené programy určeny dětem 
z mateřských, základních a středních 
škol v Jihlavě a ve správním obvodu 
Jihlavy jako obce s rozšířenou pů-
sobností.

Zájemci, kteří se chtějí zapojit do 
výzvy pro školní rok 2019/2020, 
mohou své programy konzultovat 
s koordinátorkou projektu Zuzanou 
Demlovou prostřednictvím emailo-
vé adresy onoto@kvasi.cz. 

Více informací najdete na  www.
jihlavavzdelavakulturou.cz. -tz-

Projekt kulturní inkubátor  
na školách pokračuje

ŽÁCI si například v minulém roce díky projektu z inkubátoru Tři v jednom zku-
sili psát na psacím stroji samizdat. Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava

zveřejňuje záměry
pronajmout
nebytový prostor v přízemí domu  �
Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, 
býv. prodejna s výpočetní techni-
kou, energetická náročnost budo-
vy 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, nebyto-
vou jednotku č. 1240/9 s částí ne-
bytové jednotky č. 1240/8, 51,30 
m2, býv. prodejna potravin, droge-
rie a domácích potřeb, minimální 
nájemné po slevě 95.000 Kč za 
rok

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz, na tel. 

565 592 631, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 

Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazu-
je právo změnit či doplnit tyto zámě-
ry, příp. od nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 15. 5. 2019 s uzávěrkou žádostí 
13. 5. 2019

pronajmout
nebytový prostor v přízemí domu  ז

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), mi-
nimální nájemné 51.349 Kč za rok

nebytový prostor č. 1349/11  ז
v přízemí domu Komenského 18 
v Jihlavě, 32,10 m2, býv. vinotéka, 

energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 208 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 62.081 Kč za rok

nebytový prostor v přízemí domu  ז
Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 
m2, býv. prodejna s dětským zbožím, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: D, 156 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné po slevě 105.000 Kč 
za rok

prodat
bytovou jednotku č. 185/1 v pří- ז

zemí domu Třebízského 12 v Jihlavě, 
1+1, 29,30 m2, energetická náročnost 
dle průkazu energetické náročnos-
ti: G, 315 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena činí 983.600 Kč

bytovou jednotku č. 1246/6 ve  ז
3. NP domu Matky Boží 28 v Jihlavě, 
1+kk, 22,10 m2, minimální kupní cena 
činí 621.800 Kč

bytovou jednotku č. 1254/1 v 1.  ז
NP domu Benešova 17 v Jihlavě, 
3+1, 51,70 m2, minimální kupní cena 
činí 1.321.800 Kč

bytovou jednotku č. 30/2 v me- ז
zipatře 1. NP - 2. NP domu Joštova 
11 v Jihlavě, 1+1, 32,70 m2, minimální 
kupní cena činí 951.800 Kč

Bližší informace včetně podmí-
nek výběrového řízení jsou k dis-
pozici 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 vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit 
nebo výběrové řízení zrušit. Účast-
níci výběrového řízení nemají 
nárok na náhradu nákladů spoje-
ných s účastí ve výběrovém řízení 
ani na úroky ze složené jistiny.

Prodej bytů a pronájem  
nebytových prostorů

BATOH S LOGEM. Do tohohle batohu se vejde všechno, od nákupu po notebook. 
Navíc má boční pohotovostní kapsu na zip! Skočte si na Turistické informační 
centrum pro super batoh s logem Jihlavy. Stojí 700 Kč a stojí za to! 

 Foto: archiv MMJ

Jihlavský batoh v prodeji
Cílem setkání zástupců 

města s veřejností je předsta-
vit obsah Ideové urbanistické 
studie řešící území podél řek 
Jihlavy a Jihlávky od Rantí-
řova po Rančířov a stanovit 
priority rozvoje vybraných 
lokalit. Setkání se uskuteční 
v areálu bývalé továrny Mo-
deta, vedle Zoologické za-
hrady Jihlava, Březinovy sady 
441/2, v úterý 21. května 
od 17 do 20 hodin.

„Při setkání chceme sou-
časně diskutovat o rozvoji 
území s přihlédnutím ke kli-
matickým změnám, jako je 
sucho a kůrovcová kalamita, 
které budou v blízké budouc-
nosti stále více ovlivňovat 
podobu a kvalitu života v 
lokalitách Stříbrného údolí,“ 
uvedl náměstek pro oblast územní-
ho plánování Vít Zeman.

Druhá část setkání bude věnována 
diskusi o konkrétních lokalitách, kte-
ré Stříbrné údolí tvoří, jako jsou Staré 
Hory, Český mlýn, okolí Robinsona, 
Amfiteátr Heulos nebo Stará Plovárna. 

„V rámci diskusí bychom rádi propo-
jili pohled města, obyvatel a organiza-

cí, spolků nebo firem, které v lokalitách 
vyvíjejí svou činnost,“ doplnil Vít Ze-
man.

Výstupem ze setkání budou připo-
mínky a podněty, které budou do stu-
die zapracovány. Studie bude násled-
ně předložena zastupitelstvu města 
Jihlavy ke schválení a povede k nasta-
vení kroků směřujících k realizaci vy-
braných opatření nebo záměrů. -tz-

Veřejné projednání ideové 
studie Stříbrného údolí

VEŘEJNOST se může vyjádřit k rozvoji území 
podél řek Jihlavy a Jihlávky. Foto: archiv MMJ


