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TRADICE. První obnovené havířské průvody na fotografii zachytil jejich iniciátor Johannes Haupt. Foto: fotoarchiv Muzeum Vysočina

Psal se rok 1799, kdy se jihlavský 
rodák Johann Heinrich Marzy roz-
hodnul oživit pomalu mizející vzpo-
mínku na konec těžby v jihlavském 
revíru. 

Město bylo bez horníků již 16 let a 
oslavy vzniku se už při prvních pří-
pravách zdály prázdné jako vykutané 
doly ve Starých Horách. 

A tak se téměř osmdesátiletý 
Johann Heinrich Marzy rozhodl 
podnítit své sousedy k poslednímu 
připomenutí nedávné stříbrné slávy 
Jihlavy.

První průvod
První jihlavský havířský průvod šel 

při pěti denních oslavách založení 
Jihlavy 24. června 1799. 

„Ten den již od časného rána prou-
dily davy Jihlavanů i návštěvníků 
města z širokého okolí ke kostelíku 
sv. Jana Křtitele,“ píše v knize vyda-
né v roce 2009 s názvem Havíření 

na Jihlavsku jeden z autorů Zde-
něk Jaroš. 

V průvodu šli učitelé, žáci i stu-
denti gymnázia, zástupci jihlavských 
cechů s prapory, kněží a řeholní-
ci, úředníci, ostrostřelci a nakonec i 
městská honorace.

Vznik a zánik tradice
Od té doby se na svátek svatého Jana 

Křtitele chodilo každoročně skoro sto 
let. V 80. letech 19. století se ale začí-
nalo zapomínat. A stejně jako předtím 
se i nyní objevil nadšenec, který zašlou 
slávu obnovil – Johannes Haupt. 

Tento fotograf a historický nadšenec 
založil Spolek pro zachování historic-
kého havířského průvodu v Jihlavě. 
A jak se psalo v názvu spolku, tak se 
také uskutečnilo.

Po sedmileté teoretické přípravě, 
pečlivém studiu dobových pramenů 
a četných konzultacích s odborníky 
se Hauptovi podařilo vytvořit nebý-

valé zápisy o jihlavském hornictví a 
ušít repliky havířských krojů. 

A tak se 24. června, tentokrát roku 
1890, opět šlo a slavilo.

Politické (ha)víření
Romantika průvodu byla v posled-

ním roce 19. století odsunuta osla-
vou německého nacionalismu. 
Největší průvod v dějinách měs-
ta s tisícem účastníků zahájil říšský 
herold s trubači. 

Ušily se nové kostýmy, vyrazily se 
pamětní mince. Vznikla nová histo-
rie jihlavských havířských průvodů, 
která trvala až do konce druhé světo-
vé války.

Po odsunu jihlavských Němců a po 
komunistickém puči v únoru 1948 se 
zdálo, že je vše opět zapomenuto. Jih-
lavané ale nezapomínají a řada obča-
nů v čele se správcem muzea a archi-
vářem Arnoštem Kábou, se k tradici 
vrátila, i když v režimem tolerované 

formě i termínu – už se nešlo v červ-
nu, ale v září na Den horníků. 

Tehdejší průvod měl s těmi původ-
ními společné jen hornické kroje a 
nadšení pořadatelů. Slavilo se 700. 
výročí jihlavského městského a hor-
ního práva, když se ke kostelu sv. Jana 
Křtitele vydalo 148 chlapců.

Úředníci však nadšení pořadate-
lů nesdíleli a kroje se opět uložily do 
košů v muzejním depozitáři. Průvod 
se opět obnovil v roce 1957, ale už se 
nesmělo jít ke kostelu sv. Jana Křtite-
le. Poslední průvod před Sametovou 
revolucí šel Jihlavou v roce 1967.

Současnost
Havířský průvod, jak jej známe 

dnes, šel poprvé v roce 1999. Více o 
dvouleté cestě za obnovenou tradi-
cí se dozvíte v rozhovoru s členem 
spolku Jihlavský havířský průvod 
Milanem Kolářem na čtvrté straně 
Novin jihlavské radnice. -tz-

Počátky jihlavského havíření
Devítky v letopočtech jsou Jihlavě souzeny
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Jihlava se umístila na pátém místě 
v celorepublikovém kole srovnávací-
ho výzkumu Město pro byznys 2018. 
V rámci kraje je Jihlava pro byznys dru-
hým nejlepším městem, a to po Hum-
polci. Cenu za druhé místo v krajském 
kole si převzala na krajském setkání 
Svazu měst a obcí v polovině února 
primátorka města Karolína Koubová.

„Podle výzkumu se Jihlava v minu-
lém roce mohla pochlubit vysokým 
podílem podpory veřejné dopravy a vy-
nikající elektronickou komunikací, za 
což patří velký dík hlavně úředníkům a 
jejich poctivé práci,“ uvedla Karolína 
Koubová.

Analytická agentura Datank ve 
srovnávacím výzkumu hodnotí pří-

stup veřejné správy a podnikatelské 
prostředí ve všech městech a obcích 
s rozšířenou působností v České re-
publice. Vyhlašovatelem již jedenác-
tého ročníku výzkumu je týdeník 
Ekonom.

Pátá pozice v celorepublikovém 
kole je pro Jihlavu velkým skokem 
vpřed. Ani v minulých ročnících si 
však metropole Vysočiny nevedla 
špatně, udržela se mezi prvními pa-
desáti městy po deset let.

Nejlepším Městem pro byznys 
roku 2018 se stal Prostějov. V kraj-
ském kole Vysočiny se na vrcho-
lu žebříčku za minulý rok umístil 
Humpolec, za Jihlavou skončil třetí 
Pelhřimov. -tz-

Přeplněné koše, odpadky kolem 
kontejnerových stání, černá skládka 
nebo poškozená lavička či doprav-
ní značka. Každý může napomoci 
k odklizení odpadů a nepořádku, a 
to prostřednictvím aplikace hlášení 
závad na webu města Jihlavy, která 
nese příznačný název Kniha hříchů.

Závadu lze zapsat na adrese www.
odpadyjihlavy.cz, nebo na webu města 
www.jihlava.cz přes odkaz odpady. Poté 
stačí vyplnit formulář, na mapce označit 
místo a případně přidat fotografii.

„Vloženou informaci obratem do-
stane odpovědná osoba, která zajistí 
odklizení. Autor oznámení zároveň 
dostane informaci o tom, jak je věc ře-
šena,“ přiblížila aplikaci vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Kniha hříchů funguje od roku 
2011, kdy do ní záznamy vepisovali 
především strážníci městské poli-
cie a úředníci. Široké veřejnosti byla 
zpřístupněna o tři roky později, od 
té doby se počet zápisů o desítky pří-
padů ročně navýšil. „Podle toho, co 
se vyskytuje na černých skládkách, se 
docela pozná, na co byla akce v obcho-
dech,“ popsal zkušenost Jan Machan-
čík z odboru životního prostředí.

Radnici se daří zajistit odklizení 
černé skládky do tří až deseti dnů. 
„Řada černých skládek vzniká z dob-
rého úmyslu občanů nabídnout obleče-
ní nebo i nábytek tím, že ho „vystaví“ u 
kontejnerů. Smysluplnější je ale obrátit 
se například na charitativní organiza-
ce,“ doporučuje Katarína Ruschková.

 -tz-

Občané využívají Knihu hříchů

Jihlava je pátým nejlepším 
městem pro byznys v republice

Odbor životního prostředí se v po-
sledních letech setkával s častými 
požadavky řady občanů na zavede-
ní svozu kovů. Autorizovaná obalo-
vá společnost EKO-KOM a. s. letos 
přistoupila ke změně politiky a nově 
umožňuje sběr tří druhů odpadů v 
rámci jednoho kontejneru. Kovy se 
budou moci nově vyhazovat do žlu-
tých kontejnerů na plasty. Novou vy-
hlášku schválilo zastupitelstvo města 
v polovině dubna.

„Lidé mají nyní možnost třídit kovy 
do stávajících žlutých nádob na plast. 
Předpokládáme, že budou kontejnery 
sloužit hlavně pro drobné kovy – ple-
chovky, víčka od jogurtů a podobně,“ 
uvedla Katarína Ruschková, vedoucí 
odboru životního prostředí.

Společnost EKO-KOM a. s. finan-

cuje prostřednictvím příspěvků svoz 
separovaného odpadu. Směs plastů, 
kovů a nápojových kartonů ze žlu-
tých kontejnerů vytřídí pracovníci 
na třídící lince společnosti ASMJ s. 
r. o. v Hruškových Dvorech.

Požadavku na zavedení svozu kovů 
magistrát města nemohl v předcho-
zích letech vyhovět kvůli nemožnosti 
ukládat tři komodity do jednoho kon-
tejneru, nyní už je to možné, takže ve 
žlutých kontejnerech můžou končit  
plasty, nápojové obaly tetrapak i kovy.

Druhou změnou vyhlášky je mož-
nost umístit kontejner na bioodpad i 
k bytovým domům. „Chtěli jsme také 
vyjít vstříc majitelům bytových domů, 
kteří mají dvorky a zahrady, aby mohli 
mít v domě nádobu na bioodpad,“ do-
plnila Katarína Ruschková. -tz-

Nově třídění kovů a kartonů

KOVY se budou moci nově vyhazovat do žlutých kontejnerů na plasty.
 Foto: archiv MMJ

Německý Hedenheim an der Brenz 
oslavil 60. výročí partnerství s fran-
couzským městem Clichy a 50. vý-
ročí partnerství s rakouským měs-
tem St. Pölten. Mezi zúčastněnými 
nechyběli ani zástupci Jihlavy, která 
je dalším partnerským městem He-
idenheimu, a to náměstci primátor-
ky Petr Laštovička a Jaromír Kalina, 
společně s uvolněným radním Dani-
elem Škarkou.

„Pro účastníky byl připraven bohatý 
program, který vyvrcholil slavnostním 
setkáním na zámku Hellenstein. Mimo 
setkání si zástupci z Jihlavy prohlédli 
například i centrum města, navštívili 
novou knihovnu nebo Training Centre 
firmy Voith,“ uvedla Jana Petrůjová 
z kanceláře primátorky, která jako 
další člen jihlavské delegace přítom-
ným zastupitelům tlumočila.

„Na jednáních se vzhledem k blížícím 
se volbám mluvilo především o významu 

Oslavy v partnerském Heidenheimu

Evropy a partnerství mezi městy, s ohle-
dem na jejich další rozvoj,“ doplnila 
Jana Petrůjová. Primátor Heidenhei-
mu Bernhard Ilg  poté předal medaili 
předsedovi komise pro partnerství za 
výrazný podíl v této oblasti.

„Heidenheim je v mnohém Jihlavě 
velmi podobný a podobné má i potře-
by. Jihlava se však má od stejně velkého 
města stále co učit. Například místní fir-

my chápou, že výkonnost zaměstnance 
se rovná jeho spokojenosti, a to i za bra-
nami podniku, proto se podnikatelé po-
dílí na rozvoji města. 

Bylo velmi příjemné s primátory He-
idenheimu, St. Pölten a Clichy strávit 
čtyři dny plné diskusí o správě města, 
evropské spolupráci místních samospráv 
a historii našich měst,“ uvedl Petr Laš-
tovička. -tz-

TŘÍDENNÍ návštěvy v Heidenheimu se zúčastnili náměstci primátorky společně 
s uvolněným radním. Foto: archiv MMJ

Jihlavské havíření 2019
21. – 23. června

Masarykovo náměstí,  
smetanovy sady, Pivovar Jihlava
Jihlava se na konci června díky 

Jihlavskému havíření zaplní hos-
ty z měst celé republiky a zahraničí 
v doprovodu hudby, tance i divadel. 
Z náměstí do Smetanových sadů pů-
jdou dva havířské průvody, a to v pá-
teční večer a sobotní ráno. Přijďte 
oslavit havířskou minulost města!

hudba tisíců
červen 2019

Jihlava
Jihlavu i letos zaplní festival Hud-

ba tisíců. Letošní ročník vychází ze 
zaměření na tvorbu Gustava Mahle-
ra, jeho současníků a pokračovatelů, 
jeho uměleckého poselství spolu se 
zaměřením na autory, jejichž život, 
studijní léta nebo tvorba je spjata 
s regionem Vysočiny. 
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Bytové oddělení odboru správy 
realit městského úřadu každoroč-
ně opraví desítky domů v Jihlavě. 
Rutinní práci však letos přerušil vý-
jimečný nález, a to v domě na uli-
ci Matky Boží 12. Při odstraňování 
omítek zedníci odhalili nástropní 
malby v klenbě krytého dvora.

„Po konzultaci s akademickým malí-
řem Pavlem Procházkou jsme objednali 
jejich restaurování. Po skončení prací se 
na stropě objevily dvě krásné malby mě-
síce a slunce, obklopené oblaky,“ uvedla 
Drahoslava Sedlárová z odboru sprá-
vy realit jihlavského magistrátu.

Dle restaurátorského průzkumu 
jsou malby z období baroka v Jihla-
vě ojedinělým nálezem. „Malby mají 
symbolizovat přání: „Dej Bůh štěstí 
tomu domu.“ Slunce představuje maji-
tele domu a měsíc jeho manželku jako 
paní domu,“ přiblížil restaurátor ma-
leb Pavel Procházka.

Dům v ulici Matky Boží 12 je kultur-
ní památkou zapsanou v Ústředním 
seznamu kulturních památek České 
republiky. Restaurátorské práce proto 
musely být provedeny šetrně.

„Po náhodném nálezu maleb na 
klenbě domu, byl proveden celoplošný 
odkryv nástropních maleb a doplnění 
chybějících omítek. Poté byla malba 
sjednocena retuší a doplněna rekon-
strukcí,“ uvedl Pavel Procházka.

Staronové holubičky  
v malé obřadní síni

Letos v březnu prošla opravou také 
malá obřadní síň. Místnost v přízemí 
jihlavské radnice byla za první re-
publiky využívána jako stáj pro poli-
cejní koně a její zdi jsou dosud nasy-

ceny solemi z jejich potu. Kvůli soli 
padala omítka, a tak dostala klenba 
obřadní síně letos speciální odso-
lovací zábal, který alespoň částečně 
odstranil přebytek solí v omítce. 

„Klenba je dělena do osmi polí, v prv-
ních čtyřech jsou fragmenty evangelistů 
v oblacích nad anděly. V dalších polích 
bylo po odkrytí nalezeno nebeské ptac-
tvo. Jedna holubice byla docela zacho-
valá, z dalších zbyly jen fragmenty,“ 
prozradil Pavel Procházka, který se 
na restaurování malé obřadní síně 
také podílel.

Malby v dalších polích se nezacho-
valy, a to nejen kvůli erozní soli ve 
stěnách síně. Při rekonstrukci celé 
jihlavské radnice v roce 2005 použi-
la stavební firma v obřadní síni ne-
vhodné omítky, které dosud udržují 
ve zdech vlhkost. Po odstranění čás-
ti novodobých omítek na klenbách, 
které překrývaly původní omítky, se 
objevily další fragmenty malby. 

„Zachovala se středová malba berán-
ka Božího, podle které se předpokládá, 
že v ostatních dvou polích byly malby 
Božího oka jako Boha otce a holubice 
jako Ducha svatého, pod kterými byl 
oltář,“ doplnil restaurátor.

Poslední fragmenty maleb v dříve 
měšťanské kapli, kterou využívali ze-
jména konšelé, jsou dnes díky šetrné 
restaurátorské práci v malé obřadní 
síni znovu k vidění. „Provedli jsme 
barevnou rekonstrukci maleb a napo-
dobivou retuší doplnili původní malby. 
Pokud bychom malby rekonstruovali, 
tak by bylo potřeba zapojit vlastní fan-
tazii, jelikož nejsou žádné záznamy o 
původním vzhledu,“ dokončil Pavel 
Procházka. -tz-

Při opravě městského domu 
se našly barokní malby

PŘÁNÍ Objevené malby v domě ulice Matky Boží symbolizují přání: „Dej Bůh 
štěstí tomu domu“.

RETUŠ Fragmenty holubice v malé obřadní síni restaurátor pouze doplnil. Kom-
pletní rekonstrukce malby by znamenala zapojení vlastní fantazie – záznamy o 
původním vzhledu neexistují. Foto: archiv MMJ

Primátorka města Jihlavy Karolí-
na Koubová spolu s náměstkem pro 
životní prostředí Vítem Zemanem 
navštívili počátkem května majitele 
Kronospanu Petera Kaindla  v jeho 
domovském Salzburku.

Dne 3. 5. 2019 se v rakouském Sal-
zburku sešli u jednoho stolu vedení 
města Jihlavy s vedením jihlavské-
ho závodu Kronospan, a to Sylvou 
Krechlerovou a majitelem společ-
nosti Peterem Kaindlem. Cílem této 
návštěvy bylo zejména zahájení in-
tenzivnější diskuze nad tématy, která 
se Jihlavy nyní týkají, například změ-
na technologie jihlavského závodu 
či dlouhodobě vnímaný vliv firmy 
na každodenní život obyvatel měs-
ta. Zásadním tématem při diskuzi 
byl společný přístup k minimalizaci 
negativních jevů, které se nyní ješ-
tě umocňují působením klimatické 
změny.

„O tuto schůzku jsem požádala pana 
Kaindla prostřednictvím oficiálního 
dopisu a jsem ráda, že jsme měli šan-
ci si takto u jednoho stolu pohovořit. 
Jednali jsme velmi konstruktivně téměř 
celý den, prohlédli jsme si závod a na-
stínili vzájemné možnosti,“ zmínila 
primátorka města Jihlavy Karolína 
Koubová. 

Mezi aktuální témata podle ná-
městka primátorky Víta Zemana 
patří hospodaření s technologickou 
vodou, prašnost kolem závodu i svoz 
dřevního recyklátu. „Rozhodně se ne-
chystáme bránit v rozvoji jakékoliv fir-
my v Jihlavě, stěžejní pro nás ale je po-
jmenovat komplexní vliv společnosti na 
naše město, a to bez ohledu na to, zda 
jsou sledované zátěže v limitu,“ uvedl 
náměstek Zeman. 

Jednatelka jihlavského závodu Syl-
va Krechlerová v rámci schůzky pre-
zentovala plány rozvoje jihlavského 
závodu a také předložila společná 
témata k řešení. „Za sebe i celý jih-
lavský závod jsem opravdu ráda, že 
došlo k této schůzce, na které se uvol-
nilo napětí, které v posledních měsících 
vnímám. Dle mého názoru některá vy-
jádření či data byla formulována ne-
šťastně či neúplně, což vytváří zbytečně 
konfrontační atmosféru tam, kde není,“ 
vyjádřila Sylva Krechlerová.

Město zajistí podrobný průzkum
První krok po setkání učiní měs-

to. Pracovníci příslušných odborů 
jihlavského magistrátu uskuteční 
průzkum, a to jak v mediálním pro-
storu, tak v řadách odborné i laické 
veřejnosti, aby stanovili stěžejní do-
tazy, na které bude moci společnost 
reagovat jasnými čísly. „Peter Kaindl 
k tomuto přislíbil maximální spoluú-
čast a vyzval zástupce jihlavské spo-
lečnosti Kronospan k  transparentnosti 
právě zmiňovaných údajů.  Zároveň si 
chceme ponechat prostor pro ověření 
doložených čísel vlastním nezávislým 
měřením a odborným vyhodnocením 
možných rizik tak, aby nevznikl pro-
stor pro spekulace,“ uvedla Karolína 
Koubová.

„Hlavním cílem našich měření je ověřit 
si, co firma svou činností skutečně ovliv-
ňuje, a jakým způsobem se na znečistění 
okolí podílí také doprava, jakým domá-
cí topeniště a jakým dílem celá průmys-
lová zóna,“ doplnil Vít Zeman. 

Zpracování dřevního  
recyklátu město vítá

Zástupci města Jihlavy vnímají po-
zitivně zpracování dřevního recyklá-
tu firmou Kronospan. „Jde skutečně 
o ekologické využití materiálu, který 
by jinak skončil na skládkách. Je však 
třeba jasně domluvit podmínky, za kte-
rých bude recyklát zpracováván, aby se 
nezhoršily podmínky pro život v Jihla-
vě,“ uvedl Vít Zeman.

Zástupci společnosti při setkání 
přislíbili zakapotování vykládky a 
drcení recyklátu a souhlasili také se 
zvýšeným měřením odběrů vody. 
„Současná klimatická situace v Jihlavě i 
v celé Evropě je pro nás výzvou, pro kte-
rou nestačí posuzovat, jestli něco je, nebo 
není v určených limitech. Musíme umět 
posoudit danou problematiku i v kon-
textu všech vlivů, které se v rámci města 
vyskytují, a umět tato komplexní řešení 
promítnout do územního i strategického 
plánování. Zároveň je třeba si uvědomit, 
že jedině transparentní diskuze se všemi, 
kteří utváří naše město a mají vliv na 
jeho rozvoj, vede k pozitivním posunům. 
A tak i já pevně věřím, že naše návštěva 
v Rakousku přinese pozitivní vývoj pro 
město i jeho obyvatele,“ dokončil Vít 
Zeman.  -tz-

Představitelé města jednali 
v Salzburku o Kronospanu

PRIMÁTORKA města Karolína Koubová s náměstkem Vítem Zemanem navští-
vila počátkem května majitele Kronospanu Petera Kaindla  v jeho domovském 
Salzburku. Zásadním tématem při diskuzi byl společný přístup k minimalizaci 
negativních jevů firmy v krajském městě. Foto: archiv MMJ
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„Nová historie“ jihlavských 
havířských průvodů začíná se 
založením spolku Jihlavský 
havířský průvod v roce 1997. 
Mezi necelou desítkou zaklá-
dajících členů byl také „otec“ 
celého průvodu, nadšenec do 
tradic a bývalý zastupitel měs-
ta Jihlavy Milan Kolář, více 
známý pod přezdívkou Med-
věd. Díky němu zažila Jihlava 
slávu dalšího průvodu 24. 
června roku 1999. Pro obno-
vení staré tradice měl Medvěd 
vše potřebné – kroje z depozi-
táře muzea, fotografie z pů-
vodních průvodů od Johanna 
Haupta a hlavně nadšení, elán, 
rodinu, která ho podporovala 
a přátele, kteří mu v uspořádá-
ní takové akce pomáhali tehdy 
a pomáhají i dnes, po dvaceti 
letech.

Aneta Hrdličková ז

Pomyslel jsi před prvním průvo-
dem někdy na to, že už je beznaděj-
ně zapomenutý?

Já jsem o obnovení průvodu snil už 
od mala, kdy mě maminka vodívala 
na hřbitově kolem permoníčka na 
hrobě Johanna Haupta a vyprávěla 
mi o průvodech. Ve svých naivních 
studentských letech jsem si pak nao-
pak myslel, že uspořádat průvod ne-
může být žádný problém. 

Uskutečnění toho snu ale trvalo 
32 let a během té doby se zdál prů-
vod zapomenutý nesčetněkrát. A to i 
kvůli minulému režimu, kdy jsem od 
inspektorky kultury několikrát slyšel, 
že si připomínat německou minulost 
města nebudeme.

A kdy přišel ten impuls, že teď je 
ten správný čas?

Když nám jihlavští Němci z Hei-
denheimu ukázali, že u nich to oprav-
du jde. Po podepsání česko-německé 
deklarace na začátku roku 1997 u nás 
uspořádali jihlavští Němci ve spolu-
práci s Klubem přátel staré Jihlavy 
přednášku o jejich havířském prů-
vodu, který si při odsunu z Jihlavy 
odvezli a stále jej udržovali. Na před-
nášku v Jihlavě se sešlo pár patriotů, 
pamětníků i nadšenců do historie, 
včetně mě. Tam jsme se rozhodli, že 
ten správný rok, ke kterému první 
průvod směřuje, je 1999, výroční rok 
domnělého založení města.

Pak nastaly dva roky příprav…
Ano, jediné, o čem jsme věděli, jsou 

uschované kostýmy v depozitáři mu-
zea. Musím říct, že to tam měli hezky 
srovnané v koších s fotografiemi, ale 
některé kostýmy už byly časem po-
ničené. Tak začaly dva roky šití, mytí, 
zkoušení a ladění drobností. 

Například jsme nemohli najít spon-
ky na botách, které měli havíři na 
fotkách od Haupta. A pak jsme zjis-
tili, že z nich nejspíš při poválečných 
průvodech udělali pásky. To jsme 
museli napravit. Ale jak jsme tenkrát 

Havíření změní tvář celého města, říká  
M. Kolář, zakladatel Havířských průvodů

před dvaceti lety oblékli těch 130 dětí 
do kostýmů, které jsme kompletova-
li podle fotografií, jak jsme dokázali 
nažehlit všechny ty krejzle a manžety, 
vyčistit všechny ty botičky, to už mi 
do smrti zůstane záhadou.

Jak ses cítil při prvním průvodu?
Šli jsme s malou dušičkou, nepře-

mýšleli jsme, co bude dál. Velké úsilí 
bylo ten průvod vůbec dokázat, a ješ-
tě aby to nebyla ostuda. Jenže ona to 
nakonec byla euforie. Potkal jsem ba-
bičku Vávrovou před muzeem, které 
dojetím tekly slzy. 

Byly nadšené i děti, kterým jsme 
koupili párek a ony tam lítaly v těch 
krejzlíčcích s limčou a párkem v ruce 
a křičely, že chtějí příště jít zase. 
Němci nám radili, že dokud máme 
takové nadšení u dětí, tak se toho 
máme držet, oni je už horko těžko po 
těch letech sháněli.

Našli se ale i lidi, kteří tomu ne-
fandili. Pamětníci hrůz z války, nám 
říkali: „Co vy sem zase taháte ty Něm-
ce!“ Já jsem do toho ale politiku ni-
kdy tahat nechtěl. Průvod byl zneužit 
komunisty i fašisty. Jsem rád, že jsme 
ho dvacet let politice úspěšně bráni-
li a neříkalo se, že to je akce někoho 
nebo proti někomu.

Proč jste se vůbec rozhodli mít 
za příklad předválečné průvody 
a pořádat je po takové době opět 
v červnu?

Čistá úcta k tradici, kultuře, histo-
rii. Po válce řekl komunista, že žádný 
svatý Ján a žádná církev ani Němci. 
My jsme ale chtěli být původní, ne-
stavit to na uměle vyrobeném Dnu 
horníků, ale na opravdové historii, ke 
které se bude vždy vázat kus církev-
ních tradic i německého jazyka.

Měli jste někdy problém s podpo-
rou města?

Po revoluci naštěstí ne. Bez podpory 
města bychom se totiž neobešli. Říká-
me si ale o rozumné částky a snažíme 
se sami vydělat, abychom v nouzi byli 
soběstační. Letos nás navíc do svých 
dotačních programů připsal i Kraj 
Vysočina, takže jsme živeni ze třech 
zdrojů – my, město a kraj. 

A dostali jsme i malý grant z přeshra-
niční spolupráce s Rakouskem Interreg. 
Jsem rád, že celá tíha neleží jenom na 
městě. A je dobré vědět, že bychom to 
zvládli i sami za sebe, i když v menším. 
Jenže průvod k městu patří a město by 
si ho mělo vážit jako své tradice.

Průvod letos slaví 20 let od ob-
novení, jak se během těch let vy-
vinul?

V roce 1999 šlo 130 dětí, nebylo víc 
použitelných kostýmů. Tehdy jsme 
zjistili, že Haupt dokázal geniálně, ale i 
velice poučně zapsat, co hornictví pro 
město znamenalo a kolik dalších ře-
mesel se kolem něj pohybovalo. Dnes 
už se všechny doly zavírají, protože už 
nejsou potřeba, ale tehdejší svět by se 
bez rudy a kovů neobešel.

Od našeho prvního průvodu se ale 
zvětšoval zájem o účast a my hledali 
cesty, jak další a další děti, co mají zá-
jem, do průvodu zařadit. A tou cestou 
byla řemesla. Při renovaci kostýmů 
jsme vymýšleli další postavy, které 
by mohly jít. Například písaře, nosiče 
stříbra, praporů, bubeníky nebo tře-
ba trucbáby, o kterých máme krásnou 
pověst a které všichni známe z filmu 
s Janem Werichem o Císařově pekaři, 
za vlády Rudolfa II. Nějaké kostýmy 
jsme dostali také z Heidenheimu. 

Za tu dobu jsme stihli všechny kos-
týmy obnovit a ty původní opět vrátit 

do depozitáře muzea, aby se použí-
váním dál neničily. Doufám, že nové 
kostýmy ještě sto let vydrží a budou se 
sto let používat.

Letos se uskuteční v Jihlavě již 
druhé setkání hornických měst a 
obcí celé republiky. Na co se může-
me těšit?

Na průvod! Já miluji velké průvody a 
letos to bude opravdu parádní. Přijede 
dalších minimálně 800 havířů z celé re-
publiky, ale také ze zahraničí. Součástí 
průvodu budou i malá představení, 
akrobaté na chůdách, harmonikáři, 
různé masky a do toho ti naši malí ha-
vířci, kterých bude skoro 200. Navíc se 
půjdou průvody dva, a co nebude mít 
ten páteční, bude mít ten sobotní a na-
opak.

A co bude jinak?
Všechno. Třeba bude jiná trasa, aby 

to nebylo náročné i pro hosty starších 
ročníků. A půjde se rovnou do stínu 
stromů ve Smetanových sadech, kde 
bude pódium a hudba s divadlem. 
Program bude velmi pestrý a vybí-
rá především z toho nejlepšího, co 
máme, a čím jsme jedineční. Bude z 
čeho vybírat a já jsem rád, že to nesta-
víme na jednom popovém jménu zná-
mém celé republice, ale na místních 
kapelách a folklorních skupinách.

Změní se ale i celý pohled na ulice, 
kde se Havíření bude odehrávat. Oko-
lo Smetanových sadů nebudou kolo-
ny parkujících aut, ale stánky a prostor 
plný lidí. Já osobně bych se šel v pátek 
večer podívat na průvod a pak bych si 
tam šel užít celou sobotu, s dobrým 
pitím, jídlem i kulturním programem.

Můžeme se těšit na nějakou uni-
kátní přehlídku kostýmů?

Ano, na tu naši! Kroje nemá nikdo 
lepší než Jihlava. Všechna ostatní měs-
ta mají uniformy ze sta let zpátky. My 
máme repliky krojů středověkých, 
v nichž jsou prvky gotického, rene-
sančního, barokního i rokokového 
stylu oblékání. Navíc jsou obleky pes-
tré a náš průvod ukazuje opravdu nej-
více řemesel a profesí.

Přípravy vrcholí, necítíte nervo-
zitu?

Necítím, naopak se těším! Zkoušky 
probíhají, děti přicházejí, jejich ma-
minky se pořád klidně usmívají, tak-
že u nás vše probíhá v klidu. Napětí 
ale cítím z ostatních pořadatelů z řad 
úředníků na jihlavském magistrátě. 
Ti se starají o zbytek – o celý tříden-
ní festival plný vzácných hostů, což 
není jednoduché a zařídit vše v čas a 
s klidem v duši, to je prostě nemož-
né. Takovou práci stres doprovází a 
já jsem rád, že za sebou letos tyhle 
lidi mám a můžu se spolehnout, že 
kromě mých havířků bude všechno 
ostatní také v pořádku. Rádi bychom 
totiž byli těmi nejlepšími hostiteli a 
ukázali naše město jako mladé, kul-
turní město plné aktivit a života.

Podrobný program jihlavského Ha-
víření 2019 naleznete na prostředních 
stranách Novin jihlavské radnice. 
Vezměte si jej do kapsy, přivěste na 
ledničku nebo blízkému darujte jako 
pozvánku, všichni jsou srdečně zváni!

MilaN Kolář, zakladatel Havířských průvodů v Jihlavě.  Foto: archiv MMJ 
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PŘEDNÁŠKA. Vedoucí ekonomického odboru magistrátu města Jihlavy Jan Ja-
roš přednesl studentům Vysoké školy polytechnické přednášku na téma Problema-
tika rozpočtování obcí a krajů, rozpočtové určení daní. Několik desítek studentů 
tak mohlo díky spolupráci města a vysoké školy nahlédnout do problematiky roz-
počtového procesu měst a krajů, a rozpočtového určení daní, i složitých operací, 
které každoročně předcházejí jejich zpracování.  Foto: archiv MMJ

HOKEJ. V malé hale na Horáckém zimním stadionu se poměřily v přátelském 
hokejovém utkání týmy statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Po napí-
navém začátku bez branek se vstřelení prvního gólu dočkalo město, které nako-
nec nad krajem vyhrálo 3:0. Slavnostní buly vhodila primátorka města Karolína 
Koubová, společně s hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem a hokejovou legendou Ji-
řím Holíkem. Foto: archiv MMJ

HUDEBNÍ FESTIVAL. Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler Jihlava byl v po-
lovině května zahájen pod sochou Gustava Mahlera ve stejnojmenném parku u Ma-
sarykova náměstí. Při zahájení zahrál dechový orchestr Tutti pod vedením dirigen-
tů Jana Noska a Petra Píši, vystoupily také mažoretky z Domu dětí a mládeže. Po 
slavnostní události následoval první koncert v kostele Povýšení svatého kříže. Více se 
dozvíte na oficiálním webu festivalu: www.mahler2000.cz Foto: Jakub Koumar

FESTIVAL V DIODU. Tanec, divadlo, hudba, obrazy i básně. V jihlavském diva-
dle DIOD se uskutečnil již druhý ročník festivalu Svoboda umění, na kterém se 
prezentují převážně mladí umělci z mnoha žánrů. Festival pochází z myslí naděj-
ných umělců Jakuba Kose a Vojtěcha Šouly, jejichž nápad byl finančně podpořen 
statutárním městem Jihlava. Foto: Jakub Koumar

SLAVNOSTI. Když v sobotu 4. května lilo jako z konve a foukal silný vítr, špat-
né počasí neodradilo folklorní soubory v zaplétání májky na Masarykově náměstí 
v Jihlavě. Vítr nerozfoukal ani stánky řemeslníků, naopak to vypadalo, že dobrou 
náladu nezkazí ani tmavá mračna. Májka doprovázela jarní slavnosti až do 20. 
května. Foto: archiv MMJ

REKORDNÍ SALVA. Spolek přátel dělostřelby Jihlava se dnes zapsal do České kni-
hy rekordů! Start cyklistického závodu Jihlavská 24 MTB doprovodila v polovině 
května na Masarykově náměstí rekordní salva 64 slavnostních výstřelů z funkčních 
originálů a replik historických palných zbraní, které tvoří největší funkční sbírku pal-
ných zbraní z období gotiky a renesance na Vysočině. Foto: Jakub Koumar

Hudba tisíců zahájení

Přátelské utkání

Studentům o rozpočtu

Svoboda umění

Dělostřelci na MTB 24

Zaplétání máje
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V první polovině května letošního 
roku nastala zvláštní situace – přišel 
vytoužený déšť. Příroda se vzpama-
tovala a vše, co tak dlouho čekalo na 
svou startovací dávku vody, najed-
nou povyrostlo. A současně s tím se 
mediální prostor naplnil články a re-
portážemi o tom, jak města v reakci 
na klimatické změny přestanou sekat 
trávníky a začnou zavádět květnaté 
louky. I mně se ozvala řada novinářů 
s dotazem, zda Jihlava něco takového 
chystá, zda přestaneme sekat trávní-
ky a necháme tady místo toho kvést 
kopretiny…

Možná se zdá, že stačí nesekat, ale 
situace je mnohem složitější. Každé 
místo ve městě má svůj smysl, a aby 
ho mohlo plnit, abychom ho my, 
lidé, mohli využívat tak, jak si přeje-
me, musí na to být připraveno. 

„Pobytový koberec“
Jsou plochy, o kterých víme, že na 

nich lidé často v létě posedávají, že 
si tam děti hrají, že na nich spor-
tovci cvičí, nebo na nich jednou za 
čas stojí stánky a zázemí kulturních 
akcí. To jsou plochy, které musí 
unést větší zátěž, a proto se na nich 
vysévají směsi s převahou trav, které 
odnožují a jsou tak schopné vytvo-
řit jakousi „síť“, která povrch plochy 
zpevní. Umí to ale pouze, když jsou 
pravidelně sečené, takže je podpo-
rujeme v tom, aby odnožovaly a po-
mohly nám tak vytvořit ten správný 
„pobytový koberec“. V těchto plo-
chách pak ale byliny (myšleno právě 
ty kopretiny, kohoutky či zvonky) 
nemají šanci, a pokud se tam nějaká 
z dvouděložných rostlin chytne, jsou 
to většinou ty, o které moc nestojíme 
– kopřivy, pampelišky, šťovíky a po-
dobně. 

Proto je důležité tyto plochy po-
sekat včas. Neznamená to ovšem, že 
musí být každé dva týdny vybrouše-
ny až na kořeny. Naopak – i tady je 
potřeba přemýšlet. Když v půdě chy-
bí voda a je velké teplo, trávy zvolí 

Sečení travnatých ploch, ano, nebo ne?

takovou životní strategii, aby přežily 
– svou sílu přesunou do malé části 
těsně u země a začne u nich fáze tak-
zvané letní dormance, tedy jakéhosi 
„letního spánku“, kdy všechny ostat-
ní funkce zpomalí, až zastaví. Včet-
ně fotosyntézy – proto zežloutnou. 
Neznamená to, že by tím jejich ži-
vot končil – až zase dostanou z nebe 
vodu a vzduch, se trochu ochladí, 
proberou se. A co to znamená pro 
nás? Musíme je nechat odpočinout. 
Sekat je na vyšší výšku tak, abychom 
to „srdíčko“ nad zemí nepoškodili.

Městské louky
Pak jsou i plochy, kde víme, že lidi 

tolik času netráví a kde si můžeme 
dovolit nechat trávu růst a sekat ji 
tak, jako se sekaly louky v minulos-
ti, takže se posečou sena, a když pak 
tráva ještě vyroste (což se nemusí 
každý rok podařit), poseče se otava a 
tyto plochy se musí oset zcela jinou 
směsí. Právě o těch se letos tolik mlu-
ví a ty jsme v Jihlavě začali zavádět 
před téměř deseti lety, v době, kdy o 

klimatické změně ještě tolik slov ne-
padalo. Ta první byla na Březinkách 
za garážemi a ta zatím poslední a asi 
nejdiskutovanější je u památníku klí-
čů u Vodního ráje. 

Při založení takové louky musíte 
ve spolupráci s odborníky vybrat tu 
správnou směs, protože o tom, jak 
se to podaří, rozhoduje kvalita půdy, 
oslunění, svažitost pozemku, vodní 
poměry a spousta dalších faktorů. A 
některé z nich – jako třeba množství 
vody v půdě – se může v čase měnit. 
Když pak takovou louku založíte, je 
potřeba se připravit na to, že první 
dva roky nevypadá moc reprezenta-
tivně. A je to přirozené – v přírodě 
se tyto louky vyvíjejí desetiletí, my 
tento proces výrazně urychlíme. 

Když se to povede, vzniknou pak 
plochy, které jsou ne jen krásné pro 
oko, ale i velmi živé. Přilétá sem 
spousta druhů hmyzu, za nimi pak 
ptáci či obojživelníci. Abychom jim 
místo pro život nebrali, sečou se tyto 
plochy navíc mozaikovou sečí, tedy 
tak, že se vždy poseče pouze část 

plochy a jiná část se nechá stát, aby 
hmyz měl místo pro život i zdroj po-
travy.

Právě tyto plochy jsou dnes důleži-
té i z jiného důvodu – jsou to plochy, 
kam můžeme odvést dešťovou vodu, 
když nám najednou spadne z nebe a 
nestihne vsáknout. Protože když si ji 
tady nezadržíme, odteče bez užitku a 
ještě může cestou napáchat škody. 

Intenzita sečení
Vše chce své. A ač se to může zdát, 

ani trávník není věc jednoduchá a 
jeho pěstování a sečení je potřeba 
rozumět a taky vše potřebuje nějaký 
čas, i posečení více než 200 hektarů 
travnatých ploch po Jihlavě.

Jak je tedy vidět, intenzita sečení 
může a musí být různá. Od jedné 
až dvou sečí na těch přírodě blíz-
kých plochách, až po třeba 6 sečí 
v plochách jako jsou Smetanovy 
Sady a Park Gustava Mahlera. Me-
zitím je řada mezistupňů na sídliš-
tích, sportovních plochách či hřiš-
tích a plochách pro odpočinek. A 
to všechno nejde udělat najednou. 
Proto se někde musí začít a někde 
končit. 

Vždy se snažíme, aby byly trávníky 
posečené, když je to potřeba a aby-
chom je mohli nechat růst tam, kde 
je to možné. Situace kolem nás se 
postupně mění a my na ni musíme 
reagovat. Nastavovat sečení tak, aby 
probíhalo tak málo, jak je to možné a 
tak moc, jak je to nutné. Naší snahou 
je zachovat trávníky v takové podo-
bě, aby mohly sloužit a dělat radost 
i těm, co přijdou po nás. A veřejnost 
nám může pomoct třeba tím, že do 
nich nebude odhazovat odpadky a 
zkracovat si cestu tam, kde stačí ujít 
pár kroků navíc… Jsem ráda, že se 
lidé začali o prostředí kolem sebe 
více zajímat, protože jen naše spo-
lečné snažení může vést ke zlepšení 
situace. Katarína Ruschková,

vedoucí odboru životního 
prostředí

Ve městě jsou i plochy, kde lidi tolik času netráví a kde si můžeme dovolit ne-
chat trávu růst.  Foto: archiv MMJ

jihlava.cz/bezodpadu

Odpad ohrožuje Zemi.
I ty můžeš 
snížit jeho množství.  
Nekupuj obal.

Každý nákup
je rozhodnutí.

Separovaný plast 
z jihlavských domácností 
na třídičce 
v Hruškových Dvorech.

Zhodnocení financí
Ekonomický odbor Magistrátu města Jih-

lavy průběžně sleduje volné finanční pro-
středky na účtech města a ve zřízených fon-
dech a předkládá Radě města Jihlavy návrhy 
na jejich možné zhodnocení.

„Finanční prostředky, které nebyly zapoje-
ny do rozpočtu města na rok 2019 z minulých 
období, jsou vloženy převážně do Fondu rezerv 
a rozvoje statutárního města Jihlavy, který byl 
zřízen především za účelem tvorby strategické 
finanční rezervy města a financování výdajů 
finančně náročných akcí,“ uvedl vedoucí eko-
nomického odboru jihlavského magistrátu 
Jan Jaroš.

Na návrh ekonomického odboru jsou 
disponibilní finanční prostředky průběžně 
zhodnocovány pomocí vybraných produk-
tů oslovených bank. „V případě zhodnocová-
ní těchto finančních prostředků po celý kalen-
dářní rok dosáhne výnos ze zhodnocení výše 
přes 4 miliony korun,“ doplnil Jan Jaroš.

Stejně jako každý rok bylo hospodaře-
ní města Jihlavy za uplynulý rok 2018 pře-
zkoumáno nezávislým auditorem, který 
neshledal žádná zásadní pochybení v hos-
podaření města. Zpráva auditora bude sou-
částí Závěrečného účtu statutárního města 
Jihlavy, který bude projednáván na zasedání 
zastupitelstva v červnu. -tz-
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Světská pouť se na Masarykově ná-
městí pořádá již 13 let. Letos však 
pouťové atrakce na náměstí nevy-
rostou. Rada města Jihlavy zamítla 
žádost provozovatele na uspořádání 
pouti a neodsouhlasila zveřejnění 
záměru pronajmout centrum pro 
pouťové atrakce.

„Město připravilo nabídku na mož-
nost konání poutě v tradičním termínu, 
a to v areálu letního kina, včetně přilé-
hající louky. Nabídku však pořadatel 
odmítnul s tím, že si našel pro pouť jiné 
prostory v soukromém vlastnictví. Rád 
bych sdělil, že veškerá komunikace pro-

bíhala v konstruktivní atmosféře a po-
řadatel vůli města respektuje,“ uvedl 
vedoucí odboru kultury, školství a 
tělovýchovy jihlavského magistrátu 
Tomáš Koukal.

Členové vedení města se však 
shodli, že pouť na Masarykovo ná-
městí patří, ale v kultivovanější for-
mě. „Město ukázalo, že umí uchopit 
Svatého Martina i Havíření. Chtěli 
bychom, aby i pouť byla takto konci-
pována, snahou města bude najít při 
pořádání společné řešení,“ doplnil ná-
městek primátorky pro oblast územ-
ního plánování Vít Zeman. -tz-

Pouť na Masarykově náměstí 
letos nebude

V současné době probíhá užší ar-
chitektonická soutěž na výstavbu 
nové Horácké multifunkční aré-
ny. Podmínky soutěže, která skon-
čí v polovině srpna, však mimo jiné 
zohledňují i zelené okolí sportoviště 
– park Smetanovy sady i nejmohut-
nější kaštan v Jihlavě.

„Při plánované výstavbě je nutné vě-
novat zvláštní pozornost a péči ochra-
ně stávajících dřevin v parku. Hodnota 
kaštanu a plochy parku se vzrostlými 
dřevinami je vysoká,“ vyjádřila vedou-
cí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková.

Význam Smetanových sadů
Park Smetanovy sady jsou jednou 

z nejvýznamnějších ploch nejen 
v sousedství Horácké multifunkční 
arény, ale také v celé centrální části 
města. Využívají jej převážně studen-
ti z přilehlých středních škol, obyva-
telé okolních domů i další, například 
lidé docházející na blízké autobusové 
nádraží nebo pořadatelé kulturních i 
sportovních akcí.

„Smetanovy sady také svým pestrým 
druhovým i věkovým složením dřevin 

Životní prostředí a Horácká aréna

přispívají ke zvýšení biodiverzity měst-
ského prostředí. Jsou zároveň biotopem 
řady hub, bezobratlých a na ně váza-
ných druhů drobných obratlovců. A 
jako každá zelená plocha ve městě plní 
i významnou funkci při stabilizaci mik-
roklimatu, tlumí výkyvy teplot, a přede-
vším v létě významnou měrou ochlazují 
okolí,“ vysvětlila Katarína Ruschková.

Co je však při současné klimatické 
změně nejdůležitější – plocha parku 
slouží k přirozenému zachycování 
dešťových srážek. 

„Stejně jako park, i samotná stře-
cha stadionu je velkou plochou, která 
umožňuje sběr dešťové vody. Tu by-
chom chtěli částečně využít pro provoz 
objektu a přebytky vrátit do prostoru 

městské zeleně jako zálivku,“ uvedl 
radní města David Beke, manažer 
výstavby nové arény.

Minulost Smetanových sadů
Pokud bychom se vrátili o 450 let 

zpátky, našli bychom na místě Sme-
tanových sadů městský hřbitov. Ně-
kolik generací Jihlavanů zde spočí-
valo až do roku 1868, kdy se další 
pohřbívání zakázalo. 

Netrvalo však dlouho a tehdejší ve-
dení města se rozhodlo udělat z mís-
ta park. 

Byly zde vysázeny stromy a strženy 
hřbitovní zdi, park později protkaly 
cestičky a přibyly i lavičky.

Ozdobou parku byl kromě koste-
la svatého Ducha, vybudovaného 
v roce 1572, také soubor pěti soch 
od Jana Václava Prchala, a to až do 
roku 2007, kdy byly alegorické sochy 
zobrazující čtyři roční období přesu-
nuty na dvůr jihlavské radnice.

Plocha parku na místě bývalého 
hřbitova byla přesně před dvaceti 
lety registrována jako významný kra-
jinný prvek. Důvodem byla skuteč-
nost, že se jedná o historickou zeleň 
v sídelním útvaru města.

V roce 2000 byl park revitalizován, 
stromy ve špatném stavu byly poká-
ceny a doplněny výsadby stromů, 
především v jeho obvodu. 

V roce 2007 byla prázdná místa po 
sochách Jana Václava Prchala nahra-
zena sochami ze sympozia Střední 
umělecké školy grafické.

Největší kaštan
Vedle Horáckého zimního stadio-

nu se nachází také jeden významný 
strom, významný a – mohutný jí-
rovec maďal, který stojí na západní 
straně sportoviště při Jiráskově ulici, 
je největším kaštanem v Jihlavě.

Zpracovatelé byli v zadání soutěže 
na všechny významné přírodní prv-
ky upozorněni a případné zásahy do 
nich bude porota při vyhodnocování 
zohledňovat. 

„Při zpracování projektové dokumen-
tace bude přítomný certifikovaný arbo-
rista, který se bude zabývat ochranou 
stromů na staveništi i v jeho nejbližším 
okolí,“ uvedl David Beke, manažer vý-
stavby Horácké multifunkční arény.

„Ve výsledku jsou preventivní opat-
ření při ochraně dřevin vždy výrazně 
levnější než odstraňování následků při 
jejich poškození,“ doplnila Katarína 
Ruschková. -tz-

VEDLE Horáckého zimního stadionu se nachází také jeden významný strom,  vý-
znamný a mohutný jírovec maďal, který je největším kaštanem v Jihlavě.

 Foto: archiv MMJ

RESTAURACE

STARKA

ŠKOLA 

JIHLAVA

cyklohraní

Kratší trasa s cílem v restauraci Starka ve Starých Horách
Delší trasa s cílem v restauraci Kolnička v Lukách na Jihlavou
Pro všechny věkové kategorie! Na všechny účastníky čeká v cíli občerstvení!

Start v 11:15 z Amfi teátru Jihlava

Statutární město Jihlava I Městská policie Jihlava I Střední škola stavební pořádají

15. června 2019

9–11 hodin I Amfi teátr Jihlava
Pro děti školního i předškolního věku! I Drobné pěkné ceny pro každého! Tombola!

cyklojízdu

Pro děti školního i předškolního věku! I Drobné pěkné ceny pro každého! Tombola!



 STRANA 11 Zaměstnání NJR - ČERVEN 2019



 STRANA 12 Inzerce NJR - ČERVEN 2019



 STRANA 13 Tipy na prázdniny NJR - ČERVEN 2019

DINOPARK .CZ

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů  Naučná expozice Cesta do minulosti Země

3D Kino  Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora  DinoShop  DinoCafe

Nejrůznější dětské atrakce, houpadla a prolézačky ZDARMA

LIBEREC

PRAHA

PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

SKVĚLÝ

TIP NA VÝLET 

PRO CELOU 

RODINU!
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Vem si mě!
Neváhejte a vyjměte si z Novin jihlavské radnice prostřední dvoustranu, 

ať vám nic z Jihlavského Havíření 2019 neuteče!

Stříbro k Jihlavě od počátku patří - 
vzácný kov se v Jihlavě ve středověku 
těžil a měl zásadní podíl na velkém 
rozmachu města. Na stříbrné minci 
je vyražený jihlavský městský znak 
z roku 1539, s latinským nápisem In-
signia civitatis Iglaviae: Verbum Do-
mini manet in aeternum, tedy: Znak 
města Jihlavy a Slovo Páně zůstává na 

věky. Medaile byly pořízeny ve dvo-
jím provedení. Jednak jsou vyrobeny 
z čistého stříbra, k  mání jsou ale také 
cenově dostupnější verze, vyrobené 
z alpaky, tedy ze slitiny mědi a niklu. 
Pamětní medaile s motivem městské-
ho znaku jsou ke koupi na pracovišti 
Turistického informačního centra za 
790 korun. -tz-

Výstava v muzeu připomíná 
historii havířských průvodů

Černobílá a kolorovaná fotografie Johanna Haupta ukazuje původní kroje, ve 
kterých chodili chlapci z jihlavských škol při havířských průvodech v 19. století. 
 FOTO: Fotoarchiv Muzeum Vysočina Jihlava

Stříbrná sláva Jihlavy – archeo-
logické objevy, autentické kroje i 
významné dokumenty.

Jihlava se stala královským městem 
díky dolování stříbra a právě tehdy 
zažívala svůj největší rozkvět a slávu. 
Oslavou a připomínkou toho obdo-
bí býval i jihlavský havířský průvod, 
jehož tradici obnovil před 20 lety 
nový spolek Jihlavský havířský prů-
vod. A dodnes archeologové nachá-
zejí pozůstatky a hmotné svědectví 
při svých výzkumech. To všechno 
je zahrnuto v jihlavském muzeu na 
výstavě JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ 
PRŮVOD aneb ARCHEOLOGIC-
KÉ MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ.

„Zašlou slávu Jihlavy coby králov-
ského města připomene jednak tím, co 
bylo teprve nedávno objeveno při ar-
cheologických výzkumech, jednak au-
tentickými kroji oslavného historického 
průvodu a také jedním z nejvýznam-
nějších dokumentů – 770 let starým 
horním právem. Kromě historických 

kostýmů z přelomu 19. a 20. století bu-
dou prezentovány nejstarší fotografie 
jednotlivých postav havířků a část je 
věnována nové historii havířského prů-
vodu včetně fotografií,“ sdělila Sylva 
Pospíchalová, dokumentátorka spo-
lečenskovědného oddělení Muzea 
Vysočiny.

Výstava bude hlavním motivem le-
tošní muzejní noci. Ta bude zahájena 
7. června v 16 hodin vernisáží a v 18 
hodin začne komentovaná prohlídka 
muzea s vedoucím archeologického 
oddělení Mgr. Davidem Zimolou, 
která má trefný název Ze sklepa na 
půdu. Kromě jiného byla výstava tak-
to koncipována i proto, aby tématicky 
vhodně doplnila letošní městské slav-
nosti – jihlavské Havíření 2019 a 23. 
setkání hornických měst a obcí.

„Výstava, instalovaná v prostorách 
půdy, potrvá až do 13. října, kdy oboha-
tí i letošní mezinárodní konferenci o hor-
nictví a hutnictví Stříbrná Jihlava 2019,“ 
doplnila Sylva Pospíchalová. -tz-

Unikátní vzpomínka na 
Jihlavu – stříbrné medaile

Faksimile dvou historických ru-
kopisů budou vystaveny v Malé 
obřadní síni jihlavské radnice.

Jihlava díky spolupráci se Státním 
okresním archivem vlastní faksimile 
dvou významných rukopisů – Gel-
nhausenova kodexu a Zbraslavské 
kroniky. Faksimile obou středově-
kých památek byly vyrobeny v roce 
2016, finančně se na výrobě podíle-
lo statutární město Jihlava a Morav-
ský zemský archiv v Brně částkami 
150 000 korun. Knihy budou při 
Jihlavském Havíření 2019 vystaveny 
v Malé obřadní síni jihlavské radni-
ce, a to 21. června od 16 do 18 hodin 
a 22. června od 8 do 18 hodin.

Zbraslavská kronika je největší 
předhusitskou kronikou v Čechách. 
Zahrnuje celé období od smrti Pře-
mysla Otakara II. do vlády prvních 
Lucemburků. Rukopis uchovaný 

v Jihlavě vznikl v sedleckém klášteře 
v poslední čtvrtině 14. století rukou 
kronikářů Oty a Petra Žitavských. 
Za husitských válek byl i s ostatními 
cennostmi kláštera uložen v Jihlavě, 
kde zůstal pozapomenutý až do dru-
hé poloviny 18. století, kdy jej obje-
vil historik Jan Petr Cerroni.

Gelnhausenův kodex je jedním 
z nejvýznamnějších reprezentantů 
knih městského zákonodárství. Od-
ráží významné postavení středověké 
Jihlavy v oblasti právní, jako vrchní 
stolice horního práva pro tehdejší 
české země a též jako odvolací in-
stance v oblasti práva městského. 
V kronice je mimo jiné doloženo 
jedno z nejstarších vyobrazení jih-
lavského městského znaku, a to v 
podobě, která byla oficiálně potvrze-
na až privilegiem Františka Josefa II. 
v roce 1900. -tz-

Výstava Gelnhausenova 
kodexu a Zbraslavské kroniky

VÝSTAVA. oba historické rukopisy mohli Jihlavané poprvé a naposledy zhlédnout 
v roce 2016. Výstavu ve Velké gotické síni jihlavské radnice doprovodily odborné 
přednášky.  Foto: archiv MMJ
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 PÁTEK 21. 6. 
Masarykovo náměstí – Vítejte v Jihlavě
16:00 PRAŽCE  |  country skupina z Luk nad Jihlavou
17:00 STRÁŽIŠŤAN  |  dudácká kapela z Pacova
18:00 PRAMÍNEK  |  folklórní soubor
18:20 HOTCH-POTCH  |  taneční skupina
18:40 PRAMÍNEK  |  folklórní soubor
19:00 BEE BAND  |  dixielandová pohodička
20:00 THE SHOTS  |  swing, jazz a rock’n’roll

21:00    Jihlavský havířský průvod 
   a průvod horníků  

23. setkání ve světle loučí a luce ren | přijďte 
s loučemi, lampiony a  kahánky | Trasa: Masary-
kovo náměstí, ulice Matky Boží a Věžní, parčík za 
kinem Dukla, ulice Jana Masa ryka a Vrchlického  
– nádvoří Pivovaru | Průvod hledá spícího havíře 
a cestou potká PŘEVELIKÉ ANDĚLSKÉ POSLÁNÍ

Pivovar Jihlava – nádvoří
18:00  OČI  |  pop-rock z Jihlavy
19:15  CLAYMORE  |  gaelic-rock inspirovaný skotskou 

a irskou hudbou za zvuku skotských dud ze Štětí
20:45 CHINA BLUE  |  bluesrocková kapela z Jihlavy

Smetanovy sady – pikniková louka
Pro ty, kdo to už viděli, ale hlavně ty, kteří to ještě 
neviděli

 „Tančírna v parku aneb  

 Funny Fellows a Zatrestband v ORCHESTRoji“ 

20:45 FUNNY FELLOWS  |  swing, humor a zábava  
ze Slovenska

22:15 ZATRESTBAND  |  swingový orchestr z Třeště
Vezměte s sebou deky!

 SOBOTA 22. 6. 
Masarykovo náměstí – Vítejte v Jihlavě
9:00 Řazení průvodu a pivní mast

10:00    Hornická paráda    

 slavnostní průvod účastníků 23. setkání a Jihlav-
ský havířský průvod | Trasa: Masarykovo náměstí, 
ulice Matky Boží a Věžní, parčík za kinem Dukla, 
ulice Jana Masaryka a Vrchlického – nádvoří Pivo-
varu | Po příchodu do pivovaru následuje oficiální 
zahájení setkání – salva, hornická hymna, zdravice, 
předání putovního praporu, fleku, světla sv. Barbory 
a hornické švancary, stužkování účastníků | předá-
ní certifikátu o zápisu do Knihy rekordů

Pivovar Jihlava – nádvoří
13:00 SHOBULLBAND  |  jihlavská kapela
15:00 QUEENIE  |  world Queen tribute band
17:00 NAĎA URBÁNKOVÁ a BOKOMARA  |  Naďa  

a folková kapela
19:00  ŽLUTÝ PES  |  boogie, blues a southern rock
21:30  YOYO BAND  |  reggae, jazz
22:45 OHŇOVÁ SHOW – NOVUS ORIGO z Polné

Smetanovy sady – pikniková louka 
(u kostelíka sv. Ducha)
12:00 BALADY NEVĚSTY A SMRTI  |   Divadlo KUFR
14:00 FUNNY FELLOWS  |  swing, humor a zábava  

ze Slovenska
16:00 JARRET  |  folk, indie rock
18:00 IVAN HLAS TRIO  |  písničkář a hudebník
20:00 NEZMAŘI a SYMFONICKÝ ORCHESTR ZUŠ JIHLA-

VA  |  folk, trampská píseň a country za doprovodu 
smyčců a dechů

21:30 OHŇOVÁ SHOW – NOVUS ORIGO z Polné

Během odpoledne bude hrát harmonikář Jirka HILČER
14:00–17:00 ŽIVÉ SOCHY
Vezměte s sebou deky!

GASTROSTAN Kraje Vysočina
12:00–22:00 krajské hotelové školy za dohledu zku- 
šených profesionálů nabídnou ochutnávky toho nejlepší-
ho, co lze připravit především z regionálních surovin

Pohádková louka za kinem Dukla
13:00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  |  Studio dell’arte
14:00 POHÁDKY PROTI PLÁČI  |  ŠUS divadlo
15:00 ČERTOVSKÁ POHÁDKA  |  Divadlo Studna
16:00 ULHANÁ PRINCEZNA  |  ŠUS divadlo
17:00 TREPERENDA  |  Divadlo Studna
19:00 kapela GIPSY AMBRELA z Jihlavy
14:00–18:00
KOLOTOČ ŘEZBÁŘE MATĚJE S PĚTI ZVÍŘÁTKY
SAMOOBSLUŽNÉ KOZÍ TAXI
HOUPACÍ MRAVENEČNÍK
ŽONGLOTOČ | Kašpaři – obří bubliny, zvířátka z balónků, 
žonglování
CHŮDADLO | škola žonglování a DELL ARTE s obříma 
rukama
14:00–17:00 ŽIVÉ SOCHY

Park Gustava Mahlera – Benešova ulice

 Promenádní koncert dechových hudeb 

14:00 MV DOBERSBERG z Rakouska
15:00 GALÁNI z Velké Bíteše
16:00 HORNICKÁ DECHOVÁ KAPELA SEVEROČESKÝCH 

DOLŮ a. s. Chomutov
17:00 HORANÉ z Rokytnice nad Rokytnou

DIOD – Divadlo otevřených dveří 
– vstup z ulice Tyršova
Přijďte si vyzkoušet akrobacii na šálách od 14:00 do 
17:00 | Pro děti i dospělé pod vedením odborných lekto-
rů | Zajišťuje: TJ Sokol Jihlava | Vstup zdarma

Parkán u brány Matky Boží
14:30 Běh pro Bárku – Domácí hospic Jihlava   

|  2. ročník charitativního Běhu pro Bárku |  
Start běhu ve 14:30 z Parkánu u brány Matky 
Boží v Jihlavě. Celková délka tratě je 3 km  
| Decathlon doprovodný program pro rodiny 
s dětmi začíná ve 12:00 a ve 14:00 bude 
společná rozcvička | Registrace je možná 
předem na www.behyprohospice.cz nebo 
v registračním stánku Oblastní charity Jihlava 
přímo v rámci Jihlavského havíření | Celý 
výtěžek z dobročinného běhu jde na financování 
provozu Bárky domácího hospice v Jihlavě, 
který prostřednictvím zdravotní, sociální, 
psychologické a duchovní podpory umožňuje těžce 
a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období 
svého života doma, v kruhu blízkých a podpořit 
jejich blízké v tomto náročném období.

21. 6.–22. 6. zajištěno u všech scén občerstvení (jídlo, 
nápoje) a bude připraven jarmark v ulici Jana Masaryka 
a ve Smetanových sadech.

 NEDĚLE 23. 6. 

9:00    Pouť ke svatému Jánu 

  Jihlavský havířský průvod
9:30 Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
Po celý den následuje program u kostelíka:
 Divadlo T.E.J.P.
11:00 VĚTRNÁ POHÁDKA  |  Pavel Šmíd
12:00 ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA  |  Vojta Vrtek
13:00 ŠÍPEK  |  folklorní soubor
14:00 TŘI PRASÁTKA  |  Vojta Vrtek
15:00 BEE BAND  |  dixie pohoda
16:00 KOLOTOČ POHÁDEK  |  Divadlo Já to jsem
17:00 JIRKA HILČER – harmonikář
17:30 PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA  |  hospodskej 

šraml
18:30 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  |  Víťa Marčík
20:00 POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ

Řemesla, jarmarečníci, jídlo, pití, velká pohoda.

 DOPROVODNÝ PROGRAM 

 20.–22. 6. 

Jihlavská radnice (vestibul hlavní vchod)
Výstava palných zbraní Spolku přátel dělostřelby |  
otevřeno po všechny dny od 8:00 do 18:00

 21.–22. 6. 

Historické sklepení radnice (vchod z parčíku za radnicí)
„ODKAZ – havířský průvod navzdory času“ | výstava 
velkoplošných fotografií originálů z dávné historie  
Jihlavského havíř ského průvodu | vernisáž 21. 6. 2019 
v 16:00 | otevřeno: 21. 6. od 16:00 do 18:00, 22. 6.  
od 8:00 do 18:00

Malá obřadní síň (vchod z parčíku za radnicí)
Faksimile Gelnhausenova kodexu a Zbraslavské kroniky 
| výstava věrných kopií historických rukopisů | otevřeno: 
21. 6. od 16:00 do 18:00, 22. 6. od 8:00 do 18:00

 SOBOTA 22. 6. 

Jihlavské podzemí (Hluboká ul.)
Významná historická stavební památka města  
| Otevřeno 21. 6.–22. 6. 2019 v 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00 a 23. 6. 2019 v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00 a 17:00 | kapacita 45 osob 

Ústřední hřbitov (Žižkova ul.)
13:30 Pocta Johannu Hauptovi | Uctění památky zakla-
datele havířského průvodu v roce 1890 a položení květin 
na jeho hrob

Jihlavské kolektory trochu jinak 
(vchod Křižíkova 10A, Jihlava)
Heroes – konečný uživatel výhod | videoinstalace |  
Novodobé podzemí, vstup volný bez průvodce. V prosto-
rách kolektorů bude filmová projekce upozorňující  
na fenomén novodobých „hrdinů“, aktivních ve veřejném 
životě | Otevřeno od 14:00 do 18:00

Muzeum Jihlava (Masarykovo náměstí 57/58)
Ze sklepa až na půdu | komentované prohlídky expozic 
Dolování stříbra na Vysočině, výstavy „Jihlavský havířský 
průvod aneb muzejní archeologické havíření“ – výstava 
krojů a nálezů z Kraje Vysočina | Komentované prohlídky 
ve 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00, kapacita 30 osob |  
Registrace možná na www.jihlava.cz/havireni od 
11. 6. 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
(aula, Tolstého 16)
INSIGNIE VŠPJ | přednáška doc. RNDr. Zdeňka Laštovič-
ky, CSc. v 16:00, kapacita 80 osob | Registrace možná 
na www.jihlava.cz/havireni od 11. 6. 2019

Hornická naučná stezka – kutiště Rounek 
(kulturní památka)
Ukázka historické šachetní těžby stříbrné rudy  
v dobových kostýmech havířů | Ve 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30 a 17:30 přímo u stanoviště na Rounku | Doprava 
osobním automobilem není z důvodu kůrovcové kalamity 
možná. Informace o možné dopravě obdrží účastníci  
prohlídky e-mailem po registraci | Registrace možná  
na www.jihlava.cz/havireni od 11. 6. 2019

 21.–23. 6. 

Galerie NONSTROP 
(Masarykovo náměstí, ul. Malá Lazebnická)
Otevřeno vyjma nočních hodin nonstop

NEJASNÝ OSTROV | pěší putování jihlavského rodáka
Matěje Koláře – výstava, umělecký projekt | Tvar  
ostrova, původně osídleného havíři, vyšitý do dlažby  
galerie, visící prádlo jako vznášející se duše, housle  
a skřipky v obou rukou.
Doprovodný program k výstavě 21. 6.  
v 17:00 EINTOPF PERFORMANCE (polévka  
pro kolemjdoucí) | autorská performance (skřipky)

Změna programu vyhrazena.
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Ve vestibulu jihlavské radnice pro-
bíhá během Jihlavského havíření 
2019 výstava palných zbraní Spol-
ku přátel dělostřelby. Na historická 
děla, moždíře, muškety i hákovnice 
se můžete zajít podívat od 20. do 22. 
června, a to od 8 do 18 hodin.

Jihlavští dělostřelci současně vlast-
ní 64 hlavní různých typů a ráží, 

z nichž tři moždíře jsou originály 
z 16. století. Zbraně tvoří největší 
funkční sbírku palných zbraní z ob-
dobí gotiky a renesance na Vysočině. 

V květnu se Spolek přátel dělostřel-
by navíc zapsal do České knihy re-
kordů, a to při startu cyklistického 
závodu, který doprovodila salva 64 
výstřelů. -tz-

Výstava rekordního arzenálu

Brána Matky Boží Věžní 1 I Jihlava I tel. 565 591 848, e-mail: tic@jihlava-city
otevírací doba během výstavy: pondělí–pátek 8.30–12.30, 13.00–17.00 | sobota–neděle 10.00–13.00, 14.00–18.00 
vstupné: základní vstupné 50 Kč | snížené vstupné 40 Kč (školáci, studenti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P) I děti 
předškolního věku 30 Kč | rodinné vstupné 120 Kč I www. visitjihlava.eu

KRYSÁCI
výstava z animovaného loutkového večerníčku na Bráně Matky Boží od 3. 6. do 8. 9. 2019

HISTORIE. Havířský průvod navzdory času, tak se jmenuje výstava velkoplošných 
fotografií z celé historie Jihlavských havířských průvodů, včetně těch od Johanna 
Haupta. Fotografie budou vystaveny ve sklepení jihlavské radnice, a to 21. června od 
16 do 18 hodin a 22. června od 8 do 18 hodin.  Foto: Jakub Koumar

Výstava Johanna Haupta
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Kde a do kdy bude po Jihlavě 
v noci hluk? To prozradí nová rubri-
ka Novin jihlavské radnice

Jsou města, kde začátek nočního 
klidu zastaví čas a rušné hodiny živo-
ta začnou tikat opět až v ranních ho-
dinách s prvními auty, které startují 
lidé spěchající do práce. A pak jsou 
města, třeba jako Jihlava, kde se pod-
porují kulturní akce, a zastupitelstvo 
dokáže v poušti nočního klidu vy-
tvořit svěží oázu zábavy. To vše díky 
obecně závazné vyhlášce, která kaž-
doročně stanovuje výjimky z doby 
nočního klidu.

„Moderní město bez akcí, které trva-
jí déle než do desíti hodin do večera, 
neexistuje. Centrum má být plné lidí, 
kteří se baví, a budou se k nám díky 
tomu rádi vracet. Noční život však ne-
smí rušit místní obyvatele a jsou způ-
soby, jak vyjít oběma stranám vstříc,“ 
uvedla primátorka města Karolína 
Koubová.

Noviny jihlavské radnice proto při-
cházejí s novou rubrikou, která bude 
během letních měsíců upozorňovat 
na akce v daném měsíci, které mají 
podle schválené vyhlášky omezenou 
dobu nočního klidu.

Havíření 2019
V červnu se uskuteční největší le-

tošní akce pořádaná městem, která 
potrvá dva večery a tři dny – 23. se-

tkání hornických měst a obcí, Jihlav-
ské Havíření 2019. 

Od 21. do 23. června bude cent-
rum Jihlavy zaplněno hosty z celé re-
publiky i zahraničí.

Výjimku z doby nočního klidu 
bude mít Havíření na dvou místech 
– u jihlavského pivovaru a v parku 
Smetanovy sady. 

„Hluk se bude ozývat až do půlnoci, 
pak vše musí utichnout. Předem pro-
síme obyvatele a firmy okolních ulic o 
shovívavost. Ohledně akce a zkrácení 
doby nočního klidu a dopravních ome-
zení je budeme ještě informovat pomocí 
letáků doručených do všech domovních 
schránek v blízkosti místa dění,“ uve-
dl Tomáš Koukal, vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy jih-
lavského magistrátu.

Další červnové akce s výjimkou 
z doby nočního klidu:

7. června Kinematograf (Park  ז
Gustava Mahlera – od půlnoci)

8. června Pilník ( Jihlavský amfi- ז
teátr – od 1 hodiny ráno)

8. června Pivní pábení ( Jihlavský  ז
amfiteátr – od půlnoci)

22. června Adolská pouť (Antoní- ז
nův důl – od 2 hodin ráno)

22. června Zábavné odpoledne  ז
pro děti (Červené Domky ve Sta-
rých horách – od půlnoci). -tz-

Výjimky z nočního klidu

Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
1. So MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572

2. Ne MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, 972 646 352

8. So MDDr. Snížková Lucie
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

9. Ne MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 567 573 016

15. So MDDr. Gerhard David
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

16. Ne MUDr. Vaněk Tomáš st. Slavíčkova 4509/2, 586 01 Jihlava, 724 301 773

22. So
Lékař stomatolog

Guresh Mariana

Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 

588 51 Batelov, 566 531 106

23. Ne MDDr. Gurková Dana Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 773 669 313

29. So MDDr. Havlíčková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná 777 753 636

30. Ne MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, 567 219 588

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

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

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Kovaná ohrada je po roce zpět na 
svém původním místě. Zastaralou 
ohradu se rozhodli pracovníci od-
boru správy realit opravit na začátku 
minulého roku, když ji však z křížku 
u Henčova sundali, kříž srazilo auto.

„Řidiče bohužel policie dosud nena-
šla. Křížek musel do rukou restauráto-
ra Otakara Marcina a celková oprava 
město stála necelých 60 tisíc korun,“ 
přiblížil Ondřej Stránský z městské-
ho odboru správy reality.

Kříž byl na místo postaven v roce 
1930, jeho donátory byli manželé 
Josef a Rosina Wesely, kteří bydle-
li v Henčově. Oprava kříže zahrnula 
například lepení jednotlivých rozlo-
mených žulových dílů, osazení soklu 
a kříže na desku, nahrazení korodují-
cích čepů za nové nebo tónování pís-
ma. Ohrada mimo jiné získala novou 
branku a nátěr.

Procházka za křížem a mostem
Cesta mezi Henčovem a hlavní 

silnicí II/602 na Velký Beranov je v 
současné době vhodná pro klidnou 
procházku, a to kvůli stavbě obchva-
tu, který silnici uzavřel a je zde mini-
mální provoz.

Kromě nového křížku s ohrádkou 
si lze na konci cesty prohlédnout 
také středověký most Malý Beranov, 
který se měl kvůli stavbě obchvatu v 
minulém roce bourat. Město Jihla-
va se však na základě petice sepsané 
místními obyvateli dohodlo s inves-
torem stavby, Krajem Vysočina, a 
most byl zachráněn.

„Mostek stojí na pozemku města, kte-
ré historickou stavbu zaevidovalo do 
svého majetku a připravuje jeho opra-

Křížek v Henčově má novou 
kovanou ohradu

vu,“ doplnil Ondřej Stránský.
Původní barokní most byl postaven 

jako součást budované „císařské sil-
nice“ v letech 1783-1785 umožňují-
cí spojení Jihlavy s Brnem přes Velké 
Meziříčí. V následujících dvou stole-
tích prošel řadou stavebních úprav. 
Po přeložení silnice asi 100 metrů 
východně ztratil most včetně původ-
ní silnice význam. 

Kamenný most tvořený jedním 
obloukem je z hrubě opracovaného 
vyspárovaného lomového kamene a 
je dlouhý 12 metrů, široký 6 metrů 
a vysoký asi čtyři metry. Na mostku 
jsou zbytky štětované vozovky, dnes 
překryté vrstvou náletové zeleně a 
trávy. -tz-

KŘÍŽEK v Henčově restauroval Ota-
kar Marcina a celková oprava město 
stála necelých 60 tisíc korun.

 Foto: archiv MMJ

Primátorka Jihlavy Karolína Kou-
bová se setkala se členy Integrované-
ho záchranného systému (IZS), kte-
ří zasahovali při tragické nehodě na 
silnici II/602 mezi Jihlavou a místní 
částí Helenín.

Zde se na konci dubna střetlo 
osobní auto s nákladním. Dvě osoby, 
včetně jednoho dítěte, svým zraně-
ním na místě podlehli, těžce zraně-

Primátorka poděkovala IZS 
nou ženu museli zdravotníci letecky 
transportovat do nemocnice v Brně. 
Další dva spolujezdce z osobního 
auta zdravotnická záchranná služba 
převezla k ošetření do Nemocnice 
Jihlava.

Primátorka města při této příleži-
tosti poděkovala členům IZS za je-
jich celoroční náročnou a obětavou 
práci. „Dne 23. dubna se stala tragédie 
a Jihlava přesto fungovala dál. Děkuji 
z celého srdce, že každé ráno vstáváte 
s pocitem, že se něco takového může 
stát, zatímco my ostatní můžeme díky 
vám vstát s klidným srdcem, že jsme v 
dobrých rukou,“ vyjádřila při setkání 
Karolína Koubová.

„Za Hasičský záchranný sbor Kra-
je Vysočina chci vyjádřit poděkování 
za projev uznání. Přestože složky IZS 
každodenně dokazují svoji úroveň pro-
fesionality při součinnostních mimo-
řádných událostech či cvičeních, tak mi 
věřte, že to opravdu není často, kdy si 
občané, nebo představitelé samosprávy 
uvědomí, že vysoká úroveň bezpečnosti 
není samozřejmostí,“ sdělil ředitel Ha-
sičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina Jiří Němec.

Setkání zahájilo vystoupení zpěvač-
ky ze Základní umělecké školy Jihlava 
Agáty Julie Sedlákové, kterou na kla-
vír doprovodila Bohumíra Holoubko-
vá. Pro členy IZS byl připraven malý 
dar a pohoštění, při kterém mohli dál 
rozmlouvat o své práci s primátorkou 
města. -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ) budou 
opět letos v Jihlavě provádět dezin-
fekci kontejnerů a vlastních sběr-
ných nádob na komunální odpad. 

Práce probíhají vždy pouze ve svo-
zový den v dané ulici a to v termínu 
do 28. 6. 2019. SMJ spolupracují s 
odbornou firmou, která zajistí dez-
infekci nádob, jenž užívají obyvatelé 
Jihlavy na odpad z domácností. 

Veškeré popelové nádoby musí být 
přistaveny k výsypu i k dezinfekci od 
6 hodiny ranní. Dezinfekce se bude 
provádět zhruba u 6.000 popelových 
nádob. Speciální vůz na dezinfekci 
nádob pojede po trase svozu komu-

nálního odpadu a pomocí hydrau-
liky, trysek, studené vody a saponá-
tů provede pod tlakem dezinfekci 
nádoby. Uvedená technologie není 
schopna z popelnic zcela odstranit 
ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpa-
dů, které se během používání usadí 
na stěnách a dně popelových nádob.

Dezinfekce bude prováděna po celý 
den. Prosíme občany, aby sběrné ná-
doby nechávali ve svozový den při-
stavené až do pozdních večerních 
hodin, nedávali do nich odpad a ne-
blokovali je parkujícími vozidly. Vy-
dezinfikovaná nádoba bude opatřena 
nálepkou s označením roku 2019.  -tz-

Probíhá dezinfekce nádob  
na komunální odpad
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Ředitelka iCSS Alena Řehořová přeje své klientce k výročí.  Foto: archiv ICSS

Ředitelka Integrovaného cen-
tra sociálních služeb v Jihlavě v 
rozhovoru potvrzuje, že je pro 
ni sociální oblast vlastní a věří 
ve smysluplnost své práce.

Paní ředitelko, prosím, představ-
te se našim čtenářům…

V sociální oblasti se pohybuji celý 
profesní život. Pracovala jsem v růz-
ných oblastech sociální sféry. Jsem 
vdaná, mám dvě dospělé dcery.

Dnešní doba je uspěchaná. Jaké 
máte koníčky?

Volné chvíle trávím s rodinou, přá-
teli. Ráda čtu, zajímám se o spole-
čenské dění.

Co vás vedlo k rozhodnutí věno-
vat své schopnosti a úsilí převáž-
ně seniorům, dětem a osobám se 
zdravotním postižením, jejichž 
situace si vyžaduje pomoc jiné 
osoby?

V minulosti jsem pracovala na soci-
álně právní ochraně dětí. Po vzni-
ku kraje Vysočina jsem pracovala na 
odboru sociálních věcí, kde jsem se 
věnovala sociálním službám, financo-
vání sociálních služeb atd. Možná to 
bude znít jako klišé, ale je to oblast, 
kterou mám ráda, baví mě profesně a 
má smysl. 

Sama se snažím na sobě neustá-
le pracovat, rozšiřovat si znalosti a 
následně je zavádět do praxe. Vytvo-
řila jsem si kolem sebe tým lidí, kte-
rý to má nastaveno podobně jaká já. 
A to je pro mě velmi důležité.

Pohybujete se v prostředí, které 
určitě přináší radost a uspokojení 
z pomoci potřebným. Na druhou 
stranu může toto prostředí vyvolá-
vat depresivní nálady. Jak je tomu 
u vás a jak se s tím vyrovnáváte?

Musím se přiznat, že se někdy 
depresivním náladám nedá úplně 
ubránit. Ale možná to nesouvisí ani 
tak přímo s prací, ale s tím, co se dě-
je kolem. Ale je to všechno vzájemně 
propojené. 

Myslím si, že je naprosto správ-
né být nedobře naladěna, dát svým 
pocitům průchod. Nikdy se to však 
neděje na úkor poskytovaných 
služeb. Ale celkově si myslím, že 
péče a s ní spojené činnosti, nejsou 
depresivní.

Jak byste srovnala práce s potřeb-
nými dříve a nyní? Jsou vidět zlep-
šení a nové možnosti?

Myslím si, že sociální služby dnes 
jednoznačně zaznamenaly velký 
rozvoj. Více se klade důraz na indi-
vidualitu člověka, na jeho potřeby, 
zvyklosti. A těm se služba snaží při-
způsobit. 

Samozřejmě i my máme svoje 
limity. Ale myslím si, že naši klien-
ti nikdy nezaznamenali např. vyso-
kou nemocnost zaměstnanců. Služ-
by jim byly poskytovány tak, jak byly 
domluveny. A musím přiznat, že 
když vám vypadne několik pečova-
telek z důvodu nemoci, tak v terén-
ní službě je poměrně náročné zajistit 
to, co je domluveno. Tím, že se bude 

Alena Řehořová: Práce v sociální 
oblasti má smysl

postupně obměňovat generace seni-
orů, dojde k jejímu vysokému nárůs-
tu, budou kladeny i vyšší nároky na 
poskytovatele sociálních služeb. To, 
co někdo nyní vezme s povděkem, 
druhému, který byl zvyklý na jiný 
životní standard, toto stačit nebude. 
A to je oblast pro změny a rozvoj.

Jak moc je pro vás obtížné sháně-
ní peněz na služby? 

Jako každý jiný poskytovatel žádá-
me o finanční zdroje kraj, prostřed-
nictvím žádosti o prostředky ze stát-
ního rozpočtu. 

Dále jsme financování z rozpoč-
tu Kraje Vysočina. Nezanedbatelný 
není ani příspěvek zřizovatele. Další 
výraznou část tvoří úhrady od klien-
tů našich služeb.

Snažíme se využít všech zdrojů. 
Domnívám se, že skutečně hospo-
daříme efektivně a vynaložené pro-
středky dobře zvažujeme. 

Podle vás, mění se pohled veřej-
nosti na staré občany? A jak?

Každý z nás má v rodině někoho 
v seniorském věku. A když ne doma, 
tak u svých přátel, známých. Takže 
předpokládám, že veřejnost má 
obecné povědomí o seniorské pro-
blematice. 

To, že my, kteří s touto skupinou 
pracují dnes a denně, vidíme jejich 
postavení jinak, než ti, co problema-
tiku znají okrajově, je jasné. Měli by-
chom být v určitých věcech a přístu-
pu možná více citliví.

Co je nejčastější příčinou, že se na 
vás obracejí lidé s žádostí o službu?

Typickým případem je, že se z rela-

tivně samostatného nejčastěji senio-
ra, stane např. po mozkové příhodě, 
člověk, který je závislý na pomoci 
možná až úplné péči v mnoha oblas-
tech. Zejména v oblasti hygieny, jíd-
la, apod. Potom se na nás obrací 
rodinní příslušníci, musím říct, že 
často skutečně nešťastní, a žádají o 
pomoc. 

Bohužel musím opět zmínit to, že 
nedostávají potřebné informace typu 
na koho se obrátit, co kdo poskytuje. 
Takže se obrací na nás a naše sociální 
pracovnice je seznamují s našimi služ-
bami, nebo i  jinými poskytovateli. 

Jsou jim nápomocny při vyřizování 
příspěvku na péči, různých kompen-
začních pomůcek apod.

Co vás vždy potěší v práci a co 
vás naopak v poslední době potě-
šilo nečekaně?

Je to poděkování od rodin, kdy 
zkrátka poskytujete nějakou naši 
sociální službu. Potom člověk ode-
jde do pobytového zařízení a rodina 
vás po nějaké době kontaktuje s tím, 
že péče u nás byla skutečně na vyšší 
úrovni. 

A děkují za tu možnost využití 
našich služeb. Před pár lety mě velmi 
mile překvapili maturanti zdejšího 
gymnázia, kteří nám vybrané peníze 
darovali. A to mě skutečně dojalo.

Znáte nějaký univerzální recept 
na způsob života, aby staří museli 
využívat vašich služeb minimálně?

A existuje nějaký? Univerzální 
určitě ne. Asi se musíme smířit s tím, 
že s prodlužováním života přichází 
zákonitě jeho poslední etapa – stáří, 
a to je velmi často spojeno se zdra-

votními komplikacemi, nemocí. Ne 
vždy je spojeno s kvalitou života, 
jakou si představujeme. 

Domnívám se, že využívání soci-
álních služeb skutečně s rostoucím 
počtem seniorů nás teprve čeká. 

Otevřeli jste zrekonstruované 
prostory v Žižkově ulici. Jak jste 
spokojena s možnostmi zařízení, 
co ještě chybí k úplné spokojenos-
ti?

Já jsem spokojená velmi. Dokonce 
bych řekla, že nám nechybí v tomto 
objektu nic. Samozřejmě se vychytá-
valy nějaké provozní věci. 

Ale ve vztahu ke klientům jsem 
přesvědčena, že prostředí skuteč-
ně maximálně naplňuje moderní 
poskytování služeb. Určitě se dá ještě 
vylepšovat, to je tak vždy. Ale moje 
očekávání splnilo naprosto a dou-
fám, že i klientů a zaměstnanců.

Co naopak zařízení nově umož-
ňuje?

Je naprosto bezbariérové, takže 
lidé na vozíku, dokonce i na lůž-
ku se mohou dostat ven na čerstvý 
vzduch. A to je z mého pohledu vel-
mi důležité. 

Jak na vás dopadá nízká neza-
městnanost?

Zatím nijak výrazně. Náš tým je 
stabilní, změny v něm jsou přirozené 
např. odchod do důchodu. 

Nároky na naše zaměstnance 
máme poměrně vysoké. S tím je spo-
jena i nějaká kultivovanost projevu, 
základní pravidla slušného chování. 
A to občas bývá problém.
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+Internet
větší
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První tři 

měsíce

 350 Kč
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Kuki

Poté 700 Kč

Akce platí do 31. 5. 2019

www.netbox.cz/jihlava
539 015 525
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Adéla Jahodová: ještě bych dodala, že do tohoto kontejneru nepatří ani 
plasty a jiný směsný odpad v igelitkách!!! po světě pobíhají opravdu žalostné 
existence. když někdo nechce třídit a valí všechno do směsného, ok, jeho vol-
ba, ale aspoň neškodit a neházet věci tam, kam nepatří, by bylo fajn.

Monika Monja Málková: Chce se mi zvolat: tráva nepatří do kontejneru 
na směsný odpad !!! Na Kosově opakovaně plný kontejner čerstvé posečené 
trávy. Už vloni jsem na to upozorňovala a ejhle je to tu opět. Není to škoda ?

Dominika Kovaříková: To je jako když nám u práce lidé házejí do PO-
PELNÍKU sáčky s psími exkrementy, rozbité skleněné lahve, plastové ke-
límky, papírové kapesníčky(kvůli tomu už jednou popelník chytl), žvýkačky, 
slupky od banánů, ohryzek od jablek... Takže ti, co chodí na oběd k Uni Hob-
by poprosím či tam venčí své čtyřnohé přátele, je to opravdu nechutné!! A 
člověk má opravdu „radost“ to čistit ;) Většinou je tam víc bordelu než nedo-
palků od cigaret, já chápu, že je PROBLÉM popojít pár metrů k tomu koši, 
ale ušetříte nám spoustu práce a chráníte tím i naše zdraví, když to musíme 
vyndávat a hrozí nebezpečí pořezání se. :)

Z oficiálního facebooku Jihlavy
Reakce veřejnosti:ZEMINA do bioodpadu nepatří. 

Jaro doprovázejí práce na zahradách i 
zahrádkách, kde někdy přebývá zemi-
na. Hlína však do kontejnerů na bio-
odpad nepatří.

Může dojít k přetížení kontejne-
ru, který pak nelze při standardním 
svozu vyvést a musí přijet speciální 
nakladač. Ohroženi jsou také sami 
pracovníci Služeb města Jihlavy - 
při vysypávání tak těžkého nákladu 
může kontejner prasknout a zavalit 
je.

Pokud zeminu nevyužijete na vlast-
ním pozemku, nezbývá nic jiného, 
než je zavést na skládku za Henčo-
vem. Do kontejneru patří jen biolo-
gicky rozložitelný odpad rostlinného 
původu. Foto: archiv MMJ

Rádi bychom vás pozvali na velmi 
zajímavou besedu, kterou jsme pro 
vás připravili v rámci  Policejní aka-
demie pro seniory.

Téma besedy: Zvýšení bezpečnos-
ti seniorů při komunikaci na interne-
tu a sociálních sítích. 

Obsah besedy: Ukážeme, jak se 
dají falešné zprávy rozpoznat a hlav-
ně, jak se proti nim bránit.

Lektoři: Šéfredaktor Jihlavských 
listů Petr Klukan a předseda Syn-

dikátu novinářů Kraje Vysočina Ja-
roslav Paclík (lektoři se těší na vaše 
připravené dotazy).

Kdy a kde se beseda koná: 12. 
června 2019 od 16:00 v kongreso-
vém sále Kraje Vysočina.

Připravené překvapení: Malé ob-
čerstvení

Těším se na další spolupráci.
Antonín Křoustek
Nebojte se policie

Pozvánka na zajímavou 
besedu o bezpečnosti webu

Osmičlenný tým města se ve své 
kategorii umístil na prvním místě.

MMJ – nevzdáme to. Tak se jme-
noval osmičlenný tým, který v ná-
ročném závodě Jihlavská 24 MTB 
prezentoval městský úřad. Tým, 
jehož byl členem například radní 
města pro oblast školství, kultury a 
tělovýchovy Daniel Škarka, skon-
čil v kategorii osmičlenných týmů 
8TOP na prvním místě. V celkovém 
hodnocení se MMJ – nevzdáme to 
umístili na 12. příčce.

„Nejhorší bylo ve čtyři hodiny ráno vy-
lézt ze zatepleného spacáku, obléci se do 
mokrého, studeného oblečení a vyrazit,“ 
vyjádřil Martin Beneš, pracovník od-
boru informatiky jihlavského magis-
trátu a člen městského týmu.

„Závod byl velmi náročný, zejména 
druhý den ráno kvůli spánkovému de-
ficitu, ale díky skvělému osmihlavému 

týmu, který vytvořil naprosto dokona-
lé zázemí, jsme to zvládli na jedničku. 
Jihlavská 24 MTB, živoucí a neuvěři-
telná atmosféra tvořená realizačním 
týmem dobrovolníků mě nadchla. Za 
tento zážitek bych chtěl velmi poděko-
vat pořadatelům, a pokud mi to fyzic-
ká kondice dovolí, určitě se zúčastním 
i příští rok,“ vyjádřil radní města Da-
niel Škarka.

Intenzivní jednodenní závod se le-
tos v Jihlavě pořádal již po deváté. 
Zahájení doprovodila rekordní salva 
64 slavnostních výstřelů z funkčních 
originálů a replik historických pal-
ných zbraní, o kterou se na Masary-
kově náměstí v dopoledních hodi-
nách postarali členové Spolku přátel 
dělostřelby. Šťastnou cestu závodní-
kům u startovní čáry popřál také ná-
městek primátorky Petr Laštovička.

 -tz-

Cyklisté prezentovali Jihlavu 
při 24hodinovém závodu

OSMIČLENNÝ tým města se ve své kategorii umístil na prvním místě. MMJ – 
nevzdáme to – tak se pojmenovali. Foto:archiv MMJ



naše děti čas a kudy procházíme jako 
rodiče nebo senioři, není dobré a 
něco tomu chybí. Je čas přijít s řeše-
ním, která tu jsou, jen je nikdo zatím 
pomyslně nezvedl ze země.

Co se nyní s prostorem stane?
Využijeme celý prostor před ško- ז

lou Evžena Rošického pro hru a výu-
ku dětí tak, aby zde mohly být děti jak 
v čase před školou, tak i v rámci výuky, 
či po škole. Tato místa budeme dotvá-
řet, aby vyhovovala potřebám jednotli-
vých věkových kategorií v rámci školy. 

Rozhodně nejde o hřiště s prolézač-
kou. Bude zde atraktivní prostor pro 
teenagery, stejně jako pro školní druži-
nu či stůl pro ty, kdo chtějí pracovat na 
domácích úkolech venku. 

Zklidníme dopravu v době před  ז
začátkem výuky a zároveň nabídne-
me rodičům odpovídající možnost 
krátkodobého parkování při dovozu 
dětí. Sladíme možnosti MHD s au-
tobusy, které dováží děti a ty po-
jmeme s důrazem na atraktivitu této 
možnosti i bezpečnosti.

Vyřešíme celý prostor parku před  ז
fotbalovým stadionem a bazénem 
tak, aby zde nebylo zákoutí pro feťá-
ky, ale kultivovaný prostor pro rodiče, 
děti i starší generaci.

Na prvním místě bude bezpečnost  ז
dětí při přecházení ulice i na chodní-
cích ulice Erbenova, k tomu použije-
me moderní prvky užitné architektury. 
Děti nedokáží  vyhodnotit vzdálenost 
přijíždějícího auta a přizpůsobit jí 
rychlost přecházení ulice. Na to musí 
být přizpůsoben celý prostor.

Estetika celé ulice bude užitná -  ז
už žádná místa ničeho a nikoho, žád-
né túje a žádná slepá zákoutí, místo 
toho zde budou pítka, posezení či 
aktivní herní prvky.

Vše, co budeme navrhovat, bude- ז
me řešit s rodiči, obyvateli, učiteli a 
hlavně plánovat i s dětmi. To Vy, ob-
čané, budete našimi partnery. Bude-
me posílat dotazníky, kreslit ve ško-
le, ptát se na společných schůzkách a 
prezentovat naše návrhy. 

Vše co budeme dělat, vychází 
z praxe, která je ověřená v zahraničí. 
Možná je to ten důvod, proč se nám 
„tam – venku“, tak líbí a říkáme si, že 
„tam“ to jde, a proč ne u nás. Možná 
je to proto, že „tam“ neprojektují  po-
litici nebo úředníci, ale odborníci, ar-
chitekti. Ale ti politici  a úředníci, jim 
dají důvěru a pomáhají jim, kalibrují 
jejich nápady a následně realizují je. A 
tak to bude i zde. Věřím, že je na co se 
těšit. V polovině června začneme prv-
ními nákresy a do konce roku bude 
projekt na světě. Budete o tom vědět, 
budete o tom slyšet, protože budeme 
vedle vás.  Ing. Vít Zeman,

náměstek primátorky

Není snad typičtější místo, kde se 
člověk po ránu opravdu diví, co se 
vše může na jednom místě odehrá-
vat, než na ulici Erbenova a Evžena 
Rošického. Stojící auta, projíždějící 
auta, zrcátko na zrcátku, školní au-
tobusy se přetahují s popeláři, kdo je 
pro město důležitější. Maminky bo-
jující  s dodávkou o místo před škol-
kou. A do toho pár stovek dětí, které 
se mezi tím vším proplétají jako voda 
tekoucí špinavým korytem řeky…

Ne není to přehnané, je to realita 
každého dne na ulici  Evžena Rošic-
kého. Na ulici, ze které se můžete do-
stat jak do obchodu, tak do školky, do 
školy, ale také na fotbalový stadion či 
plavecký bazén. Jedna ulice a jeden 
chodník, na kterém se běžně míchá 
kočárek s dodávkou a dítě školou po-
vinné s fanoušky Baníku. Chodník,  
který nabízí víc místa pro kontejnery 
a betonové květináče, než pro bezpeč-
nost dětí a jejich hru či rozvoj. 

A právě současný stav tohoto mís-
ta , je zásadním argumentem, proč 
v Jihlavě začít právě tady s projektem 
Města přátelského k dětem. Projekt, 
který evropská města přijala a za-
čala se podle něj měnit -  vyměnila 
miliardu zákazových značek a čar na 
zemi, které nikdo nerespektuje za in-
tuitivní bezpečnost, kterou vnímá i 
dítě, pro které je zásadní.  

Nevhodné  chodníky a betonové 
květináče vyměnila za smysluplné 
úpravy veřejných prostranství s de-
sítkami herních prvků, prolézaček a 
dobrodružných parků. Tato města se 
také nebála omezit dopravu, ale zá-
roveň nabídnout kapacitní parková-
ní pro rodiče v návaznosti na školu i 
školku. 

Funkční parky plné míst, které vy-
užijí senioři a jsou zajímavé nejen 
pro různé věkové kategorie dětí, ale i 
pro učitele, pro venkovní výuku, pro 
družiny i pro rodiče, kteří přijdou po 
škole si sednout za svými dětmi. To 
je jen opravdu malinká část návrhů, 
které řeší projekt Města přátelského 
dětem.

Tento projekt umí města změnit 
nejen po estetické a provozní strán-
ce, ale dokáže vnímat potřeby všech 
věkových skupin obyvatel, které 

v daném městě a místě žijí. A záro-
veň jim dokáže nabídnout řešení, 
které jsou pro ně atraktivní i výchov-
né. Bezpečné i dostatečně zábavné. 

Zkuste se někdy projít po ulici Ev-
žena Rošického a zároveň si odpově-
dět na otázky typu: „K čemu je tu ta 
túje, ten chodník, to zábradlí? Co se 
před čím chrání a proč? Proč děti ne-
mohou na zeleň a zásobování najíždí 
do maminek. Proč není v parku stůl 
se židlí nebo k čemu je ten betonový 
květináč místo pítka na vodu? 

Každý z nás cítí, že to, kde tráví 
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Chaos už nemůže být cíl. 
Úpravy na ulici Rošického a Erbenova

CHAOS. Nástup do školky pro rodiče s dětmi nebo hlavní zásobovací trakt ob-
chodů? Kdo komu uhne? Rozhodně místo plné výfukových zplodin a střetů neslu-
čitelných funkcí.   Foto: archiv MMJ

POTENCIÁL. Pohled na školu Evžena Rošického – zelené plochy bez využití, ale i 
obrovský potenciál pro práci architekta, pro hru i výuku, pro trávení volného času i 
mimo školu.  Foto: archiv MMJ

DOSPĚLÝ. Fotografie ukazuje přehled dospělého, který vstupuje do silnice mezi 
dvěma auty. Běžná situace na ulici Erbenova pro většinu školáků
 Foto: archiv MMJ

DÍTĚ. Stejný případ, ale z pohledu 10 letého školáka. To samé auto (sanitku) 
uvidí školák o 5 sekund déle než dospělý, navíc 10 letý školák není v tomto věku  
schopen vyhodnotit odhad vzdálenosti a času. Vstupuje tak prakticky pod kola je-
doucího auta. Foto: archiv MMJ
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DUALFIX M i-SIZE
Flexibilní novinka mezi dětskými autosedačkami, která 

je vhodná pro děti od 61 do 105 cm. Díky rotaci o 360° lze 
autosedačku použít v obou směrech. A díky bočnímu natáčení 

ke dveřím auta je usazení a připoutání vašeho dítěte velmi 
snadné. Vaše jízda bude nejen bezpečná, ale i stylová.

Bezpečná autosedačka 
s možností otočení o 

Na Dolech 109
Jihlava

www.meteorcz.cz

Přístřešek na sudy s vodou
Sud s vodou na zalévání zahrady vět-

šinou nevypadá dvakrát pěkně, pro-
to jej schováme do malého přístřešku. 
Stěnami prochází vzduch, takže ohří-
vá vodu v sudech, ale spolu se stříškou 
brání slunečním paprskům, aby ji pře-
hřívaly víc, než je nutné. Na vnější plášť 
si uděláme rysku ve výši hladiny. 

Barvy zbytečně neotvíráme
Když nevypotřebujeme všechnu bar-

vu z plechovky, obvykle po čase neví-
me, kolik jí tam zbylo. Každé zbytečné 
otevření ale barvě škodí, proto je dob-
ré udělat si na vnější plášť rysku ve výši 
hladiny. 

Aby se neprášilo
Při zametání betonových nebo 

dlážděných ploch se často práší. K 

Rady pro údržbu chaty, chalupy či zahrady
rukojeti kartáče či smetáku připevníme 
konec zahradní hadice, kterou připojí-
me k vodovodu a lehce pustíme vodu. 
Když konec hadice opatříme zahradní 
proudnicí nastavenou na jemný roz-
střik, bude efekt ještě výraznější. -lm-
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Altoma HB s.r.o., Na Ostrov  28, 580 01 Havlí k v Brod

tel.: 569 422 522, fax: 569 422 523 www.altomahb.cz
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Bez ztráty jediného bodu prošel 
jihlavský tým zápasem mezi městy 
kraje Vysočina a krajským úřadem 
v malé kopané. Na hostujícím tráv-
níku v Polné se utkali zástupci měs-
ta s mužstvy Telče, Třeště, Brtnice a 
Kraje Vysočina. Mezi hráči v týmu 
města byl například uvolněný radní 
Daniel Škarka nebo zastupitel Vítěz-
slav Schrek.

„Město má štěstí, že má tak schopné 
a aktivní strážníky v řadách městské 
policie. Hru jsme měli postavenou prá-
vě na útočné formaci pěti městských 
strážníků a to se v kombinaci se skvě-
lým gólmanem opravdu vyplatilo,“ vy-

jádřil člen městského týmu Tomáš 
Koukal, který je mimo hřiště vedou-
cím odboru školství, kultury a tělo-
výchovy.

Přátelská fotbalová utkání se mezi 
městy pořádají každoročně již několik 
let. V příštím roce se turnaj odehraje 
na domácí půdě. Hraje se systémem 
každý s každým celkem pět zápasů a 
současně hrají vždy čtyři týmy. 

„Atmosféra zápasu byla super, jsem 
rád, že nám vyšlo i počasí, i když to tak 
v předcházejícím týdnu vůbec nevypa-
dalo. Už se těším na příští rok, kdy si 
zahrajeme na domácím poli v našem 
městě,“ doplnil Daniel Škarka. -tz-

Jihlava vyhrála v krajském 
přáteláku malé kopané

NA HOSTUJÍCÍM trávníku v Polné se utkali zástupci města s mužstvy Telče, 
Třeště, Brtnice a Kraje Vysočina. Foto: archiv MMJ
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Prodej bytů a pronájem  
nebytových prostorů

Statutární město Jihlava, Masa-
rykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

zveřejňuje záměry

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  � Komenského 
39 v Jihlavě, 87 m2, býv. prodejna 
s výpočetní technikou, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: 
E, 261 kWh/(m2.rok), minimální 
nájemné po slevě 150.000 Kč za 
rok
v přízemí domu  � Matky Boží 16 
v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 
1240/9 s částí nebytové jednot-
ky č. 1240/8, 51,30 m2, býv. pro-
dejna potravin, drogerie a domá-
cích potřeb, minimální nájemné 
po slevě 95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou  
k dispozici webových stránkách 

statutárního města Jihlavy  
www.jihlava.cz, na tel. 

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. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou draž-
by dne 28. 8. 2019 s uzávěrkou žá-
dostí 26. 8. 2019

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  ז Divadelní 4 

v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna 
První telefonní,  energetická ná-
ročnost budovy dle PENB: G, 254 
kWh/(m2.rok), minimální nájemné 
112.601 Kč za rok

v přízemí domu  ז Matky Boží 22 
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,  

energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 221.340 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 43 
v Jihlavě, 36 m2, býv. prodejna znač-
kových moravských a francouzských 
vín, minimální nájemné 41.400 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Demlova 36 
v Jihlavě, dvě garážová stání ve dvoj-
garáži, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: D, 110 kWh/(m2.rok), 
minimální nájemné za jedno parko-
vací stání (19 m2) 6.707 Kč za rok 
(+ DPH)

prodat bytové jednotky
č. 30/2 v mezipatře 1. NP - 2. NP  �
domu Joštova 11 v Jihlavě, 1+1, 
32,70 m2, minimální kupní cena 
činí 951.800 Kč
č. 1963/2 v přízemí domu  � Ma-
hlerova 7 v Jihlavě, 1+1, 71,50 
m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 226 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 
1.484.100 Kč

Nabídka bude rozšířena.  
Bližší informace včetně podmínek 

výběrového řízení n 
a www.jihlava.cz, na tel. 

565 592 630 – prodej bytů či 
565 592 631 – pronájem  

nebytových prostorů,  
příp. na Majetkovém odboru  

Magistrátu města Jihlavy,  
Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si 
vyhrazuje právo změnit či doplnit 
tyto záměry, příp. od nich odstou-
pit nebo výběrové řízení zrušit. 
Účastníci výběrového řízení 
nemají nárok na náhradu nákladů 
spojených s účastí ve výběrovém 
řízení ani na úroky ze složené 
jistiny.

Jihlavští pro bezpečnost  
boří hrady

V jihlavském archivu jsou uloženy 
dvě listiny Jana Jindřicha Lucem-
burského z června roku 1351, psané 
latinsky na pergamenu a ověšené pe-
četí vydavatele. 

První je datována 12. června 1351. 
V listině Jan, markrabí moravský, 
dovoluje rychtáři, přísežným a obci 
města Jihlavy, aby pro bezpečnost 
země a svou bořili hrady, tvrze a pev-
nosti, kde sídlí nebo nacházejí úto-
čiště lupiči a škůdci. 

Druhá listina je datována 20. 
června 1325 v Praze. 

V druhé listině Jan, markrabí 
moravský, uděluje rychtáři, přísež-
ným a obci jihlavské právo kupovat 
statky od pánů a vladyků, držet je 
městským právem a nezcizovat je 
osobám jiného práva.   

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce června

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) – 
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffman a Karel Křesadlo (1971).

Stavba špitálu s kaplí
V jihlavském archivu uložena vý-

znamná listina Albrechta Habsbur-
ského z června roku 1434, psaná latin-
sky na pergamenu s pečetí vydavatele. 
Datace listiny je z 16. června 1434 
ve Vídni. Albrecht, vévoda rakouský 
a markrabě moravský, dovoluje Jih-
lavským, aby postavili špitál s kaplí ve 
Špitálské ulici (ulice Komenského) a 
nadali jej statky na vydržování kněží, 
chudých a nemocných. 

Zvláštní statut města Jihlavy
Od 21. června 1865 byla Jihlava 

jako královské horní město i se svý-
mi předměstími, samostatným poli-
tickým i správním okresem. Politický 
okres byl podřízen zemskému výbo-
ru a zemskému úřadu. Obecní výbor 
(Gemeindeausschuss) byl složen 
z třiceti členů a patnácti náhradníků. 
Obecní rada jako orgán správy města 
se skládal ze starosty a pěti radních.

KAPLE V červnu roku 1646 dal Plukovník Oesterling zbořit při opevňovacích 
pracích za kostelem sv. Jakuba i českou kapli sv. Václava. Pozůstatky základů zbo-
řené kaple lze spatřit z hradebního parkánu pod kostelem.

Když 15 letá Gréta Thunbergová 
promluvila na konferenci v polských 
Katovicích o změně klimatu a vy-
zvala světové lídry k odpovědnosti 
za stav naší planety, probudila nejen 
v Katovicích, ale následně i v dalších 
122 zemích pocit zodpovědnosti 
k tomu, za jakou cenu je vykoupen 
blabohyt, ve kterém evropské a ne-
jen evropské země žijí. Zároveň uká-
zala na sobě samé, že jeden člověk, 
malá školačka, dokáže rozhýbat vě-
domí, ale i činy celého světa. 

Pokud si mohu dovolit využít slo-
va Gréty Thunbergové, která mimo 
jiného upozornila, že se neustále 
oháníme slovy lásky ke svým dětem, 
ale zároveň jsme ochotni udělat vše 
proto, abychom přeplňovali nákupní 
košíky v supermarketech, abychom 
plnili pitnou vodou své bazény u 
rodinných domů. Abychom my po-
litici povolovali desítky logistických 
zón, aby naše rozhodnutí upřednost-
ňovala auta před pěšími a zelenými 
zónami, povolovali rozvoje společ-
ností, které svým prachem a exhala-
cemi zamořují celé město. Pak jsme 
daleko od vědomí, že to, co děláme, 
opravdu děláme pro naše děti.

Za poslední dva roky kůrovcová 
kalamita v Jihlavě likviduje desítky 
hektarů lesa, který doposud clonil a 
filtroval prach z dopravy i z průmys-

lové zóny tak, aby se v našem měs-
tě dalo dobře dýchat. Zároveň to 
byla právě tato zeleň, která pozitivně 
měnila mikroklima a nedocházelo 
k nadměrnému výparu vody z povr-
chu.  Všichni víme, že je zde reálná 
hrozba nedostatku vody, a to nejen 
povrchové, ale i podzemní.

Výzva, která tu nyní stojí před 
námi, není jen výzvou politickou, 
ale i osobní. Na té politické již pou-
hé sliby neobstojí. Slibováno bylo 
mnoho let. Nyní je třeba jednat. Za 
vedení mohu uvést, že již za necelé 
tři měsíce byly pozastaveny rozvojo-
vé projekty společnosti Kronospan 
na pozemcích města. Shodně s tím 
se připravily nové podmínky pro de-
veloperské a investiční skupiny, které 
předpokládají mnohem významnější 
plochy zeleně jako povinné součásti 
projektů pro bydlení i výroby. Při-
pravují se zastínění dětských hřišť a 
obnova vodních prvků v parcích. Ale 
to vše nestačí. Je potřeba i Váš hlas i 
vaše aktivity v dané věci. Je potřeba 
si uvědomit a přijmout i osobní od-
povědnost za zdraví vašich dětí. A 
zároveň přijmout i to, že i vaše děti 
mohou být tou Grétou Thunbergo-
vou a mohou pomoci společenské-
mu uvědomění si závažnosti situace. 

Ing. Vít Zeman, 
náměstek primátorky

Sucho, prach a kůrovec,  
SOS pro Jihlavu
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LÉTO A MHD. Letní provoz jihlavské městské hromadné dopravy se letos zahájí 
již 1. června. Důvodem je slabší provoz v letních měsících a časté dovolené řidičů. 
Omezení se dotkne většiny trolejbusových linek a potrvá až do konce srpna. Nové 
jízdní řády zveřejnil Dopravní podnik města Jihlavy na svých webových strán-
kách. Foto: archiv MMJ

Letní provoz jihlavské MHD 
začne již v červnu

Jedním z důležitých úkolů města 
je podporovat živou kulturu. Proto 
Jihlava zpřístupní veřejný prostor a 
usnadní pořadatelům konání malých 
a komunitních kulturních akcí. Se-
znam uživatelsky vstřícných míst by 
měl být zveřejněn v průběhu léta. 

„Na místech připravených pro kul-
turu bude mít organizátor možnost 
uskutečnit svoji akci rychle a pohodlně 
díky přehlednému rezervačnímu systé-
mu dostupnému z webu města, jedno-
duchým pravidlům užívání a minimál-
ní administrativě. Namísto vyplňování 
mnoha formulářů a návštěv několika 

odborů magistrátu bude stačit jen je-
den online vyplněný dokument a jediný 
podpis,“ uvedla radní pro oblast kul-
tury města Silvie Čermáková.

V seznamu budou prostory růz-
ných velikostí a charakterů, napří-
klad Smetanovy sady, Václavský par-
kán, Český Mlýn, Keťásek nebo Park 
Gustava Mahlera. „Chceme vyjít vstříc 
všem organizátorům, kteří již nyní kul-
turní aktivity ve veřejném prostoru ko-
nají, ale také povzbudit ty, které možná 
dosud odrazovalo složité vyřizování na 
úřadech,“ doplnila Silvie Čermáková.

 -tz-

Jihlava bude mít místa  
pro živou kulturu
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Debata na téma 
hospodaření 

s vodou
Odborný seminář o zásadách a pří-

kladech budování modro-zelené infra-
struktury ve městě s odborníky pro-
jektu Počítáme s vodou. 

Úterý 25. června: 10.00 – 14.00
Zasedací místnost zastupitelstva, 

Magistrát města Jihlava.
V případě zájmu se prosím regis-

trujte na emailu: destovavoda@eko-
centrumkoniklec.cz. -tz-

Dvoudenní závody 
v orientačním běhu

1.– 2. 6. sobota – neděle – dvou-
denní závody v orientačním běhu 
– start závodu so – 12.00 hod., ne – 
10.00 hod. - shromaždiště hřiště Vě-
trný Jeníkov 221. -tz-

Den vítězství a památné květnové 
dny oslavili zástupci města Jihlavy 
na ústředním hřbitově. Den před ná-
rodním svátkem, při kterém si Česká 
republika připomíná konec druhé 
světové války, uctili přítomní památ-
ku padlým sovětským i jihlavským 
vojákům položením věnců a květin k 
sousoší Zaváté šlépěje.

Pietní akt zahájilo hudební vystou-
pení písňového souboru Foerster a 
zúčastnila se ho primátorka města 
Karolína Koubová, senátor Miloš 
Vystrčil a radní kraje Martin Hyský. 
Přítomni byli také zástupci Generál-
ního konzulu Ruské federace, Kraj-
ského vojenského velitelství a členo-
vé Svazu bojovníků za svobodu.

Zúčastnění uctili minutou ticha a 
kyticí také památku tří jihlavských 
občanů padlých za druhé světové 
války. Společně se poté vydali k hřbi-
tovní zdi, kde položili květinu k pa-
mětní desce. -tz-

Pietní akt u příležitosti oslav  
památných květnových dnů

JIHLAVA oslavila Den vítězství u sochy Zaváté šlépěje na ústředním hřbitově. Foto: archiv MMJ

Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

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

do 23. 6. 
SVĚT STŘEDOVĚKÝCH HER
Interaktivní výstava mapující tráve-

ní volného času ve středověku
do 30. 6. 

UTAJENÍ OBYVATELÉ SAK-
RÁLNÍCH OBJEKTŮ 

Fotografická výstava ve spolupráci 
s Univerzitou Palackého v Olomou-
ci je završením přírodovědného pro-
jektu zaměřeného na studium oby-
vatelů kostelů, kaplí a kapliček.

5. 6. – 9. 6. 
52. VÝSTAVA KAKTUSŮ A SU-

KULENTŮ
Tradiční prodejní výstava Klubu 

pěstitelů kaktusů a sukulentů.
7. 6. – 8. 9. 

NENÍ VEJCE JAKO VEJCE
Rozmanitost a barevnost snůšek 

ptačích druhů vyskytujících se na 
Českomoravské vrchovině.

8. 6. – 13. 10. 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮ-

VOD ANEB ARCHEOLOGICKÉ 
MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ

Prezentace dětských havířských kro-
jů a nejnovějších archeologických ná-
lezů v Kraji Vysočina, vernisáž 7. 6. v 
16:00

do 30. 6. 
TAK TO VIDÍM JÁ
Výstava autorských fotografií Mirky 

Patočkové zaměřených na přírodu.
Kavárna Muzeum.

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

23. 5. – 25. 8.
Miloš Jiránek (1875 - 1911)
Výstava děl jedné ze zakladatel-

ských osobností českého moderního 
umění, malíře, literáta, výtvarného 
kritika a také organizátora výtvarné-
ho života přelomu 19. a 20. století.

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680,  

ředitel 567 301 681,e-mail: ogv@ogv.cz

6. 6. – 13. 10.
JAKÉ HRANICE?
Výstava představí díla významných 

umělců, kteří našli inspiraci nebo azyl 
za hranicemi, a zároveň se pokusí pro-
pojit výtvarné umělce s cizinci žijící-
mi v ČR.

6. 6. - 25. 8.
Pavla Benešová - SÉRIE A EPI-

ZODY
Každý vytváříme falešné hodnoty. 

Co je vlastně dnes důležité?
OGV – Galerie Alternativa, Ko-

menského 10
6. 6. - 25. 8.

Klára Doležálková - PUNKTUM 
SRDCE

Fantazírování s trochou jinotaje.
OGV – Galerie Alternativa, Ko-

menského 10

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

3. – 17. 6.
AMEN KHELAS 2019 VE FOTO-

GRAFIÍCH 
Výstava fotografií z taneční soutěže 

Amen Khelas. 
19. 6. – 26. 8.

KONTRASTY 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru Základní umělecké školy Jihlava.

Brána Matky Boží, Věžní 1,  
tel. 565 591 848,  

e-mail: tic@jihlava-city.cz,  
www.visitjihlava.eu

3. 6. – 8. 9. 
KRYSÁCI
Výstava z loutkového animova-

ného večerníčku na Bráně Matky 
Boží!

Atraktivní scény, které přiblíží ži-
vot na malém smetišti blízko Vizo-
vic, kde v šuplíku šicího stroje byd-
lí dva krysáci Hodan a Hubert.

Otevírací doba během výstavy
Po –pá 8.30–12.30, 13.00–17.00, 

so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00
Vstupné
základní vstupné 50 Kč, snížené 

vstupné 40 Kč (školáci, studenti, se-
nioři, držitelé průkazky ZTP a ZT-
P/P), děti předškolního věku 30 Kč, 
rodinné vstupné 120 Kč.

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

www.mahler.cz. 

18. 4. – 23. 6. 
Uwe Bressnik/Keith Rowe: HUD-

BA PŘED I ZA OBJEKTEM

Společná výstava dvojice umělců a 
aktivních muzikantů pohybujících 
se mezi světem hudby a výtvarné-
ho umění. Pořádáno ve spolupráci 
s TONSPUR Kunstverein Wien a 
jako součást doprovodného progra-
mu festivalu Mahler Jihlava.

Kurátoři: Jozef Cseres a George 
Weckwerth. Vstupné: 25 Kč

8. 6. v 16 hodin komentovaná pro-
hlídka výstavy, vstup volný

Magistrát města Jihlavy, hala MIC, 
Masarykovo nám. 1

20. – 22. 6. 
VÝSTAVA PALNÝCH ZBRANÍ
Doprovodný program k Jihlavské-

mu havíření. Otevřeno od 8 do 18 
hodin.

Galerie Nonstrop,  
ul. Malá Lazebnická

11. 6. – 15. 9. 
MATĚJ KOLÁŘ – NEJASNÝ OS-

TROV
Vernisáž výstavy 11. 6. 2019 v 17 

hodin.
21. 6. v 17 hodin performance Ma-

těje Koláře nazvaná Eintopf spojená 
s Havířením 2019.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 567 573 735,  

www.zoojihlava.cz, 
e-mail: propagace@zoojihlava.cz

celoročně
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál
Květen - červen

Klub kreslířů a humoristů - ZOO 
NA VLNĚ HUMORU

Výstavní místnost (za pokladnou 
v hlavním vstupním areálu):

Červen – září
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ 
Unikátní fotografie Martina Johnso-

na, pořízené v Africe před téměř 100 
lety, doprovází fotografie režiséra Jana 
Svatoše, který o příběhu manželů 
Johnsonových natočil stejnojmenný 
a 4násobně oceněný dokumentární 
film ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ. 

Africká vesnice Matongo – výstav-
ní místnost
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HUDBA PŘED  
I ZA OBJEKTEM

Uwe Bressnik
Keith Rowe  
THE MUSIC BEFORE AND 
BEHIND THE OBJECT

18. 4. – 23. 6. 2019

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

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

20. 6. – 30. 8. 
LINIE / BARVA
N. Synecká, J. Saska, J. Samek, Z. Sý-

kora, K. Vysušil
Výstava grafiky kmenových autorů 

galerie.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
www.hotelgmahler.cz

28. 4. – 30. 8. 
JARO S IMPRESIONISTY
Miroslav Pospíchal - autor replik 

francouzských impresionistů
Petra Sušická - repliky Modigliani-

ho a Gustava Klimta, keramika pro 
potěšení duše

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

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava, příspěvková organizace, 

otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 17. 
Prodej výrobků klientů stacionáře.

1. 5. – 30. 9. 
ROZFOUKANÉ OBRÁZKY Mi-

chaely Matějů

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

30. 5. – 30. 8. 
Přehlídka prací DDM 
Vystavuje Dům dětí a mládeže Jih-

lava.
DNK – foyer a Violka 

Městská knihovna Jihlava

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

www.knihovna-ji.cz

3. 6. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Výroba razítkovaného prostírání
Lektorka Magdaléna Kupková
Malý přednáškový sál v přízemí, 

kurzovné 50,-
3. 6. v 18.00

HOOLIGAN SPARROW
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty!
Spolupráce s Europe Direct Jihlava
6. 6. v 16.00

ŽIVÁ KNIHOVNA
Setkání se zástupci různých cizi-

neckých komunit žijících v Jihlavě
Centrum na podporu integrace ci-

zinců pro Kraj Vysočina
12. 6. v 9.00

HRÁTKY S KRTEČKEM
Hernička pro nejmenší, veselé čte-

ní a vyrábění
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná
Pobočka Horní Kosov
14. 6. v 19.00

NOCOVÁNÍ S KNIHOŽROUTY
Po stopách knihožroutů v okolí 

Horního Kosova, vyrábění, soutěže
Součástí programu bude přespání v 

knihovně
Pobočka Horní Kosov – přihlášení 

nutné, pro děti 8-12 let
24. 6. v 15.00

DESKNI-TO!
Klub deskových her
Dětské oddělení 3. poschodí

Koncerty

1. 6. 13.00–22.00
DEN JEŽKA 2019
Skvělé pivo z pivovaru Jihlava, bohatý 

hudební program, degustace piv a pro-
hlídky pivovaru… Tradiční Den Ježka 
letos nabídne koncerty Horkýže Slíže, 

TRAKTOR, Ivan Mládek Banjo Band 
a nebo TRAUTENBERK Tanz Metal.

Předprodej na www.ticketstream.cz 
a Song Music Shop, Palackého 30.

Děti do 12 let a osoby starší 70 let 
mají vstupné zdarma.

Pivovar Jihlava, www.pivovar-jihla-
va.cz

3. 6. 19.30
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava – SBOROVÉ JARO NA RAD-
NICI

Ondřej Molva, violoncello
Eva Klementová, klávesy
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava
Pavel Jirák, sbormistr
Vstupné v předprodeji 100/50 Kč, 

v pokladně před koncertem 120/60 
Kč.

Předprodej: Knihkupectví Otava, 
Knihkupectví Jitka.

Koncert se koná s podporou statu-
tárního města Jihlavy a pod záštitou 
primátorky statutárního města Jihla-
vy Karolíny Koubové.

Velká gotická síň jihlavské radnice
17. 6. 18.00

SETKÁNÍ S MELODIÍ
Pořadatel: JSPS Melodie.
Předprodej: Trifoil, Husova 10, 

Jihlava
Rajský dvůr hotelu Gustav Mahler, 

Jihlava
26. 6. 

KONCERT A VÍNO 
Koncert skupiny Bee Band a k 

tomu ochutnávka francouzských vín, 
www.radnicni-jihlava.cz

Masarykovo náměstí

Ostatní akce

1. 6. 13.00
3. PIKNIK NA KEŤÁSKU
Muzika, divadlo, výstava, tunelení, 

poezioman, blešák, čajovna, škola 
háčkování…

Pořádá spolek Ji.nA.K, www.jinak.
net

7. 6. 10.00–17.00
JARMARK
Stánkový prodej na Masarykově 

náměstí v Jihlavě od 10 do 17 hodin.
Pořádá statutární město Jihlava.
7. 6. 

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
2019 

Muzeum Vysočiny, http://muze-
um.ji.cz

XV. ročník tradiční akce aneb do 
muzea v netradiční čas; komentova-
né prohlídky, přednáška, představení 
pro děti, středověká hudba a na zá-
věr čtení na dobrou noc. 

OGV, Masarykovo nám. 24 a Ko-
menského 10, www.ogv.cz

Vstup zdarma, prodloužená otví-
rací doba, komentované prohlídky, 
portrétování návštěvníků, dílna pro 
děti.

8. – 9. 6. 12.00
ME Eurojack ČR 2019
8. ročník českého závodu ze seriá-

lu dřevorubeckých sportů ME Euro-
jack.

Program:
Sobota 8. června 2019 od 12:00 ho-
din

Kvalifikační závod ME Eurojack  ז
(boj o postup do nedelního finále)

Závod Jack & Jill ז
Závod lezení – muži ז
Závod Mistrovství Evropy lezení  ז

žen – 1. kolo
Jihlavské Pivní Pábení – festival  ז

mini pivovarů

Večerní koncert Pilník ז
Neděle 9. června 2019 od 11.30 ho-
din

Závod Mistrovství Evropy lezení  ז
žen – 2. kolo

Finále závodu ME Eurojack mužů  ז
(18 závodníků)

Finále závodu ME Eurojack žen  ז
(4 závodnice)
Amfiteátr Jihlava

Sport

2. 6. 9.00
SK Jihlava - oddíl florbalu – O 

POHÁR NIKÉ
Začátek turnaje v 9 hod., hala SK 

Jihlava, Okružní 2.
2. 6. 18.30

FC VYSOČINA JIHLAVA – 
FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA 
2018/2019:

FC Vysočina – Karviná – baráž 
Hraje se na fotbalovém stadionu Ji-

ráskova ul. v Jihlavě.
4. 6. 16.00

Vyhlášení soutěže Do práce na 
kole 2019

Volnočasový areál Český mlýn, Jihlava
5. 6. 9.00

Den sportu pro seniory 2019
aktivní a společně strávený volný 

čas seniorů při jednoduchých pohy-
bových aktivitách. Senioři si mohou 
vyzkoušet zajímavé sportovní disci-
plíny a pobavit se.

Cílová skupina: aktivní senioři, ak-
tivní hlavně na duchu, kteří nejsou 
registrovanými sportovci, popř. sou-
těžící sportovci ve veteránských sou-
těžích věkové kategorie 60+ a 70+

VSTUP ZDARMA!!!
Atletický Stadion Na Stoupách
8. – 9. 6. 8.00

SK Jihlava – oddíl hokejbalu – 
Orion Cup 2019

Dvoudenní hokejbalový turnaj 
pořádaný pro širokou veřejnost z re-
gionu, zahájení vždy v 8 hod. - ho-
kejbalové hřiště SK Jihlava pod auto-
busovým nádražím.

10. 6. 14.00
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. 

- Baseballový den s Ježky Jihlava
Dopoledne pro školy, od 14 hod. 

pro veřejnost - baseballové hřiště, ZŠ 
O. Březiny, Demlova 34, Jihlava

14. 6. 17.30
Běžec Vysočiny – POHÁR BĚŽ-

CE VYSOČINY 2019:
Okolo Rudného – Zborná, Jihlava
Hlavní závod:17.30 – 18.00 hod. - 

místo prezence a startu: dolní stani-
ce lyžařské sjezdovky, www.bezecvy-
sociny.cz

15. 6. 9.00 
Cyklohraní a cyklojízda
Pro děti školního i předškolního 

věku! 
9–11 hodin I Amfiteátr Jihlava
Pořádají: Statutární město Jihla-

va, Městská policie Jihlava a Střední 
škola stavební 

Drobné pěkné ceny pro každého! 
Tombola!

Cyklojízda: 
Pro všechny věkové kategorie!
Start v 11:15 z Amfiteátru Jihlava
Kratší trasa s cílem v restauraci 

Starka ve Starých Horách
Amfiteátr Jihlava
18. 6. 17.00

SK Jihlava – oddíl moderní gym-
nastiky – GYMNASTICKÝ DEN 
2019

Začátek 17 hod. – DKO, ul. Tolsté-
ho, Jihlava

19. 6. 18.00
Elitavers – Sportovní akademie 

Jihlava - T – Mobile Olympijský 
běh Jihlava

Letní Kino – Březinovy sady, start 
hlavního závodu 18:00 hod., start 
dětských kategorií 17.20 hodin

20. 6. 16.00
Horolezecký klub Jihlava, z.s. - 

Finále Dětské jihlavské boulde-
ringové ligy

Start 16 hodin, Boulder bar Točna, 
Sokolovská 128, Jihlava

 (Změna programu vyhrazena!)
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakéhokoliv obleku, odečteme 
Vám skvělých 500,- Kč. Obleky nabízíme od 999,- Kč (cena po využití kuponu).
Platnost kuponu -500,- Kč na oblek do 31. 7. 2019. Přijďte, těšíme se na Vás.

www.modaprostejov.cz

175,-

NEJEN

OBLEK

Kč
KUPON -500 ,- Kč na OBLEK  

-
Nyní sleva! Pánské košile z 599,- Kč po slevě od 175,- Kč. Platí do vyprodání zásob.

PÁNSKÉ KOŠILE
z 599,-
-

od
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