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 Děti žijící v jihlavské lokalitě, zná-
mé jako Havaj, si už  mohou hrát na 
novém hřišti. 

 Na žádost obyvatel jej zde vybu-
doval magistrát města. Na hřišti je 
pískoviště, houpací pružinový koník, 
houpačka, betonový stůl na stolní te-
nis a tři lavičky, v nejbližších dnech 
přibude ještě jeden houpací kůň. „Je 
o něj mezi dětmi ohromný zájem. Do-
konce tu dospělí museli měřit čas, po 
který se mohlo jedno dítě na koni hou-
pat, pak muselo místo uvolnit jinému,“ 
popsal zájem o nové hřiště 1. náměs-
tek primátora Radek Vovsík.

 „Na stavbě hřiště se podíleli sami 
obyvatelé lokality, předpokládáme pro-
to, že se podle toho budou k hřišti cho-
vat. Nyní ještě mezi obyvateli najdeme 
správce, který bude dohlížet na pořá-
dek a zajišťovat údržbu,“ řekl k další-

Jihlavská lokalita Havaj 
má nové dětské hřiště

DĚTSKÉ hřiště v lokalitě „Havaj“ stálo 100 tisíc korun a je dalším z řady hřišť, 
která magistrát buduje po Jihlavě.                                                     Foto: archiv NJR

mu provozu Radek Vovsík. 
 Nové hřiště je uhrazeno z provoz-

ního rozpočtu, přišlo asi na sto tisíc 
korun. „Je to skromnější hřiště než ta, 
která postupně stavíme v dalších čás-
tech města. Toto neslouží tak velké lo-
kalitě,“ dodal ještě náměstek Vovsík. 
„Havaj“ je místem, ve kterém se na-
cházejí holobyty, využívané sociálně 
slabšími obyvateli města.

 Jihlava loni vybudovala šest no-
vých dětských hřišť nákladem pěti 
milionů korun, stejný počet bude vy-
budován i letos, další desítky starších 
hřišť město udržuje. Několik desítek 
nevyužívaných hřišť bylo v posled-
ních letech zrušeno a zlikvidováno, 
obvykle na žádost obyvatel okolních 
domů nebo z provozních a bezpeč-
nostních důvodů.                             -lm-

 Magistrát města  vydal 
novou brožurku s názvem 
Sociální služby v Jihlavě. 

 Na dvaceti stranách 
jsou uvedeny názvy a 
kontakty několika desítek 
poskytovatelů sociálních 
služeb a zařízení poskytu-
jících služby v sociální ob-
lasti. V brožuře tak najde-
te kontakty například na 
stacionáře, nízkopraho-
vá zařízení, pečovatelské 
služby, odborné sociální 
poradenství nebo osobní 
asistence. 

 „Brožura může být zda-
leka nejpraktičtější a nej-
rychlejší zdroj potřebných 
informací. Všechny tyto 
údaje mohou lidé získat na internetu 
nebo dotazem například na magistrát-
ním odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, ale každý nemá možnost dojít 
na úřad nebo nemá přístup k interne-
tu,“ uvedla náměstkyně primátora 
pro oblast sociálních věcí Irena Wag-
nerová, která vznik brožury iniciova-
la. 

 K vydání seznamu kontaktů se ná-

Magistrát vydal brožuru 
sociálních služeb ve městě

PRO ZÁJEMCE vydal magistrát brožuru o sociál-
ních službách.                                  Foto: archiv NJR

městkyně inspirovala v jiných měs-
tech, přímý požadavek na vydání 
takové brožury ale vzešel přímo od 
občanů, zejména od seniorů.

 Brožura vyšla v nákladu dvou tisíc 
kusů, je k vyzvednutí v Městském in-
formačním centru, v Turistických in-
formačních centrech a podle zájmu 
bude distribuována i do organizací, 
které jsou v brožuře uvedeny.      -lm-

 Morový sloup a obě kašny na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě projdou 
celkovou údržbou. 

 Narušené části sloupu z žuly a pís-
kovce specializovaná fi rma zpevní, 
mechanicky odstraní mechy a řasy, 
celý sloup omyje, nanese penetra-
ci, poškozené části vyplní minerální 
žulou nebo minerálním pískovcem. 
Kovové části budou zbaveny rzi a 
ošetřeny antikorozní a černou grafi -
tovou barvou. Opraveny a částečně 
nově osazeny budou i schody a zá-
bradlí. 

 „Dojde i na rekonstrukci zlacených 
atributů, jako jsou například svato-
záře. Památka bude na závěr barevně 
sjednocena a opatřena nátěrem chrání-
cím před vlhkostí,“ doplnil seznam zá-
kroků prováděných na sloupu Ond-
řej Stránský z magistrátního odboru 
správy realit, který údržbu památek 
zajišťuje. 

 Odborný zásah se bude týkat 
obou kašen na Masarykově náměstí 
- Neptun a Amfi trité. Budou zpevně-
ny, projdou biosanačním ošetřením, 
mechanickým  a chemickým čiště-

Morový sloup a kašny čeká obnova
ním, trhliny budou vyplněny injek-
tážemi, a na závěr také celoplošně 
penetrovány, barevně sjednoceny a 
ošetřeny proti vlhkosti. 

 Celková cena provedených prací 
bude 1 288 086 korun, provede je 
výtvarný a restaurátorský ATELIER 
OM, práce budou probíhat od červ-
na do konce září 2009. Jihlava na 
práce na sloupu podala žádost o do-
taci v programu regenerace městské 
památkové rezervace ve výši 350 000 
korun u ministerstva kultury. „Práce 
budou probíhat dle restaurátorských 
záměrů a dle vyjádření orgánů památ-
kové péče,“ doplnil informace Ondřej 
Stránský. 

 Dnešní podoba kašen na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě je z roku 
1797, kdy nahradily středověké dře-
věné kašny. Jsou ozdobeny pískovco-
vými sochami bohů Neptuna a Am-
fi trité, autorem je sochař Jan Václav 
Prchal. Morový sloup v horní části 
náměstí nahradil roku 1690 původní 
pranýř. Sloup je poděkováním za to, 
že se Jihlavě v roce 1679 až 1680 vy-
hnula morová epidemie.               -lm-

OBĚ KA ŠNY a morový sloup prochází nebo projdou rekonstrukcí.
Foto: Lubomír Maštera


