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Jihlava má dalších pět nových dět-
ských hřišť. K některým z nich je ale 
komplikovaný přístup - vzhledem 
ke klimatickým podmínkám nejsou 
dokončeny všechny terénní úravy a 
chybí trávníky. 

 K některým hřištím se tak dostá-
vají rodiče s dětmi blátem. Problém 
s blátem je zejména u hřišť v ulicích 
Demlova, Slavíčkova a U Koželuhů 
(Skalka). „Chceme požádat všechny 
uživatele hřišť o shovívavost, terénní 
úpravy budou defi nitivně dokončeny v 
dubnu a květnu příštího roku,“ řekl tis-
kový mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

 Ještě větší komplikace magistrát 
města Jihlavy řeší u hřiště na Dem-
lově ulici, jehož okolí někteří řidiči 
užívají jako zkratku pro cestu ze síd-
liště na silnici směrem na Žďár nad 
Sázavou (cestu si tak zkrátí o několik 
stovek metrů). Okolí hřiště je pro-
to rozježděné, přístup k hřišti kom-
plikovaný, projíždění aut může být 
nebezpečné pro děti. Magistrát na 
místo zajišťuje několik kmenů, které 
dalšímu projíždění aut zabrání.  

Letos vybudovaná hřiště - pro-
jekt Regenerace a rozvoj dětských 
hřišť v Jihlavě: 

- ulice Demlova
- ulice Na Stoupách
- ulice U Koželuhů
- ulice Slavíčkova
- Helenín
Fin. náklady vč. DPH (projekt, 

inženýrská činnost, koordinátor BO-
ZP, realizace): celkem 4 129 886,-  
Kč

dotace: spolufi nancováno z ROP 
Jihovýchod částkou 3 775 504,- Kč 

zhotovitel projektu: SPA spol. s r. 
o., Jihlava

zhotovitel díla: DYBS Plzeň s. r. 
o., Plzeň                                              -lm-

 V roce 2010 plánuje město Jihlava završit 3. etapou 
výstavbu centrálních dětských hřišť v Jihlavě. Mělo by 
vzniknout posledních pět hřišť  určených dětem od 4 do 
14 let. 

 „Koncem léta 2010 by tak měla vyrůst nová hřiště v lo-
kalitě Staré plovárny (nad bývalou klavírkou), v Sasově, v 
areálu ZŠ Kollárova, na sídlišti U Hřbitova a v dolní části 
sídliště Březinky,“ řekl první náměstek primátora Radek 
Vovsík.

 „Po zkušenostech s budováním hřišť v minulých letech, 
kdy se občas ozývaly kritické hlasy zejména starších spoluob-
čanů, kteří se obávali, že dětská hřiště budou rušit jejich klid, 
jsme se rozhodli výstavbu hřišť v místech, kde bezprostředně 
navazují na bytovou zástavbu, projednat přímo s obyvateli, 
jichž se výstavba dotýká,“ vysvětlil Vovsík postup vedení 
města. Jednalo se lokalitu sídlišť U Hřbitova a  Březinky. 

 Ve všech dotčených domech byly vyvěšeny pozvánky k 

veřejnému projednání i s vysvětlující mapkou. „Ve čtvrtek 
10. prosince v odpoledních hodinách jsem se spolu se zástup-
ci ORM a ÚÚP sešel s těmi občany, kteří o to projevili zájem 
(musím konstatovat, že velký zájem nebyl),“ konstatoval 
náměstek Vovsík. 

 Obě dvě veřejná projednání skončila tak, že nikdo z 
přítomných občanů neměl výhradu k umístění dětských 
hřišť, v obou lokalitách občané projevili zájem o oploce-
ní pískoviště, na Březinkách byly tlumočeny názory ma-
minek, které by více preferovaly rozmístění drobnějších 
herních prvků po prostoru než vytvoření jedné velké 
prolézačky.

 „Nyní zadáme vypracování projektové dokumentace. Ta 
bude zpřístupněna obyvatelům na internetu a budou ji moci 
ještě připomínkovat,“ doplnil informace náměstek Vovsík. 
Koncem léta či začátkem podzimu 2010 by tak měla být 
síť dětských hřišť v Jihlavě dokončena.                         -lm-

Jednání bez zájmu veřejnosti

Letos přibylo 5 dětských hřišť

Občané města a instituce mohou
vedení města navrhnout kandidá-

ty na udělení Ceny města Jihlavy. Ze 
zásad, uvedených na webu města, 
uvádíme: Návrhy je možno podat v 
průběhu měsíce ledna 2010 na od-
bor školství, kultury a tělovýchovy 
magistrátu na předepsaném formu-
láři prostřednictvím podatelny.

Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způso-
bem ovlivnili veřejné dění ve měs-
tě Jihlava, a to především v kultuře, 
vzdělání, sportu, podnikání, péči o 
životní prostředí a dalších oblastech 
veřejného života, případně se vý-
znamně zasloužili o propagaci města 
Jihlavy v celostátním nebo meziná-
rodním měřítku.

Cenu města Jihlavy uděluje zastu-
pitelstvo města v termínu stanove-
ném radou města. V souvislosti s 
udělením této ceny upozorňujeme 
na možnost předložení návrhu na 
udělení Ceny Rady města Jihlavy. 

Tato je udělována radou města kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku v 
termínu stanoveném radou. Návrhy 
mohou předkládat občané a institu-
ce na již zmiňovaný odbor kultury, 
školství a tělovýchovy prostřednic-
tvím podatelny magistrátu.

Cena rady města Jihlavy může být 
udělena fyzickým či právnickým 
osobám za výrazný podíl při rozvoji 
města nebo jeho propagaci, za eko-
nomický přínos, u příležitosti život-
ního jubilea, za činnost v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivnění 
veřejného dění, čestným návštěvám 
města, za výrazný počin v roce 2009 
apod.

Formuláře jsou k dispozici na 
Městském informačním centru, na 
příslušném odboru magistrátu nebo 
na webových stránkách města 

www.jihlava. cz /magistrát − doku-
menty ke stažení − OŠKT/. 

(Dle podkladů magistrátu 
připravil −lm−)

Výzva k návrhům na Cenu města

 V průběhu roku 2010 budou v 
Jihlavě vybudovány podzemní kon-
tejnery na tříděný odpad. První sta-
noviště čtveřice kontejnerů bude v 
sousedství obchodního domu Prior 
na Masarykově náměstí (vedle veřej-
ných WC). Schválila to Rada města 
Jihlavy. 

 Město tak drží krok s trendy - pod-
zemní kontejnery, které mají větší 
objem, lépe odolávají útokům van-
dalů a lépe se udržuje pořádek jejich 

Podzemní kontejnery na odpad
v okolí, jsou běžné nejen v soused-
ních zemích. 

 „Nad povrch budou vystupovat pou-
ze „komínky“, kterými se bude odpad 
vhazovat do podzemních kontejnerů. 
Povrch bude vydlážděn stejným typem 
dlažby jako náměstí,“ popsal připra-
vovanou novinku primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Kontejnery o objemu tří metrů 
krychlových bude ze šachty vyzve-
dávat nové vozidlo, které v následují-

cích měsících hodlá zakoupit společ-
nost Služby města Jihlavy (SMJ). 

 „Podzemní kontejnery v centru by 
neměly být první a poslední, s dalšími 
počítáme do nových i původních zásta-
veb, kde bude možné podzemní šachty 
pro kontejnery vybudovat. Navíc SMJ 
toto vozidlo uplatní i v dalších obcích 
na jiný typ kontejnerů,“ dodal k no-
vince s celkovými náklady asi dva 
miliony korun primátor Vymazal.

 -lm-

 Zastupitelstvo   města  Jihlavy 
schválilo dne 16. 12. 2009 změnu v 
poskytování fi nančních prostředků 
z Fondu pro opravy domů, ze 
kterého bylo možné požádat o dota-
ci na opravu střechy, fasády, povrchů 
poškozených sprejery a bezbariérové 
úpravy veřejně přístupných budov. 

 Od nového roku bude možné 
požádat pouze na obnovu povrchů 
poničených sprejery a úpravy ne-
movitostí  pro  umožnění pohybu 
osobám s omezenou schopností 
pohybu či orientace. Žádosti o dota-
ci na opravu střech a fasád domů již 
nebudou přijímány. 

 Podmínky pro poskytnutí dotace 
na obnovu povrchů poničených spre-
jery a úpravy nemovitostí zůstávají 
stejné, tzn. žádost musí být podána 
před zahájením prací a schválena a 
proplacena je až po dokončení. Bližší 
informace je možné získat na odbo-
ru rozvoje města Magistrátu města 
Jihlavy, tel. 567 167 473.              -lm- 

Změna pravidel FOD

(Dokončení ze str. 1) 
Celá řada úkolů čeká v oblasti in-

vestic...
 V oblasti investic to bude přede-

vším dokončení projektů spolufi nan-
covaných z Evropské unie, jako jsou 
revitalizace části parku Malý Heulos, 
přístavba a rekonstrukce ZŠ speciál-
ní, odbahnění tří rybníků, dokončení 
parku Nad Tunelem a areálu volnoča-
sových aktivit Hellerův rybník. 

 Samostatnou investicí města, která 
bude předána na konci listopadu, je 
rekonstrukce a rozšíření budovy bý-
valé vojenské ubytovny na Vrchlic-
kého ul., která bude sloužit odboru 
sociálních služeb a okrskové stanici 
Městské policie. Zahájíme také nové 
projekty s podporou evropských pe-
něz, a to Centrum environmentální 
výchovy, které má sloužit k plnění vý-
chovné funkce zoologické zahrady. 

 Zájemci o hokej se asi také mo-
hou těšit...

 Velkým projektem bude začátek vý-
stavby hokejové haly i pro veřejnost 
na Tyršově ulici. Naší snahou je po-
stavit novou budovu mateřské školky 
pro sto dětí, a pokud budeme úspěšní 
v žádostech o dotace, pak zateplíme 
další městské objekty (např. ZŠ Ro-
šického), vybudujeme nové kilome-
try cyklistických stezek a chodníků 
včetně osvětlení a odbahníme další 
rybníky. Nezapomeňme ani na bez-
bariérové trolejbusy. 

 Společným úsilím s příslušnými mi-
nisterstvy a Svazem vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko, který je nositelem 
velkého vodohospodářského projek-
tu, se pokusíme tento ohrožený a vel-
mi důležitý projekt na území Jihlavy 
zrealizovat. Zaměříme se na pořízení 
projektové dokumentace revitalizace 
údolí řeky Jihlavy mezi lávkou U Spla-
vu a Humpoleckou ulicí, s názvem 
sportovně relaxační areál Český mlýn, 
a o projekt rekonstrukce budov Zá-
kladní umělecké školy na Masarykově 
nám. Významnou akcí rovněž bude 
slavnostní zprovoznění cyklostezky 
Jihlava - Třebíč - Raabs an der Th aya, 
jejímž investorem je Dobrovolný sva-
zek měst a obcí „Cyklostezka Jihlava - 
Třebíč - Raabs an der Th aya“.  

 Magistrát se bude také zabývat pří-
pravou a zajištěním zdárného průbě-
hu trojích voleb. Společenskou akcí 
roku budou bezesporu oslavy 150. 
výročí narození Gustava Mahlera 
(čestný občan Jihlavy), jejichž sou-
částí bude 9. ročník festivalu Hudba 
tisíců-Mahler 2010 a 7. července od-
halení sochy hudebního velikána ve 
stejnojmenném parku.  Jak jistě vidí-
te, máme se opravdu na co těšit. 

 Přeji Vám - občanům krajského 
města, abyste byli zdraví, spokojeni v 
osobním životě, úspěšní v zaměstnání 
a radovali se ze života.                       -lm-

Rok 2010 je...

(Dokončení ze str. 1)
Do nového roku 2010 vám pře-

jeme hodně zdraví, štěstí a příjem-
ných lidí kolem sebe, aby se vám 
podařilo vypořádat s překážkami, 
které vám každodenní běh života 
postaví do cesty, ať je to pro vás rok 
dosažených cílů a naplněných oče-
kávání. Přejeme vám, aby se vám v 
roce 2010 dobře žilo v Jihlavě. 

 primátor Jaroslav Vymazal 
a náměstci


