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Město Jihlava má k 31. 7. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 598 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červenci 2010

Pan Milan Chudoba odstoupil z 
Osadního výboru Hruškové Dvory, 
a to jak z funkce předsedy, tak jako 
člen. Odstoupil  na vlastní žádost.

Rada města na schůzi 29. 7. 
2010 schválila pozastavení přijímání 
žádostí o poskytnutí podpory z 
rozpočtu města Jihlavy v r. 2010, 
záležitosti kultury s platností od 30. 
7. 2010 do odvolání.

Rozsáhlou proměnou prošel areál 
letního kina a jeho okolí v jihlavském 
lesoparku Heulos. 

„Cílem investice bylo vytvořit kli-
dovou zónu s dětským hřištěm a 
odpočinkovou zónou pro rodiče s 
dětmi - s prolézačkami, horolezeckou 
stěnou, pružinovými houpačkami, 
pískovištěm a zpevněnou plochou 
pro jízdu na kolečkových bruslích a 
kolech,“ popsal jednu z oblastí roz-
sáhlé akce „Revitalizace části parku 
Malý Heulos“ primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. 

Na hřiště navazuje prostor malé 
letní scény, která bude sloužit pro 
pořádání různých kulturních akcí, 
nebo pro doprovodné programy 
velkých akcí v letním kině. Prostor 
parku je doplněn lavičkami a dalším 
mobiliářem. Do doby vybudování 
skateparku u Českého mlýna jsou 
zde umístěny mobilní překážky pro 
skateboardisty. 

Areál letního kina je nově oplo-
cen, pořadatelé jej tak mohou v 
době produkcí uzavřít, dohlížet 
na něj a vybírat vstupné. Bylo tak 
možné zavést i režim uzavírání areá-
lu v nočních hodinách (22.00 - 6.00 
h) jako opatření proti vandalismu, 
které doplňuje bezpečnostní kame-
ra. „Zároveň je za objektem vybudo-
vaná nová komunikace s veřejným 
osvětlením, po které je možné uzavřený 
areál pohodlně obejít,“ doplnil primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

Důležitou součástí investice je 
protipovodňové opatření, které 
ochrání před velkou vodou jak 
sousední zoologickou zahradu, tak 

Areál letního kina v parku Heulos
pro zábavu a odpočinek

MALOU oslavou byl otevřen areál letního kina v lesoparku Heulos. Foto: Lubomír Maštera

letní kino a další objekty pro sport 
a volný čas v údolí lesoparku. Říčka 
Jihlávka, která zde dosud protéka-
la potrubím a byla tak krizovým 
místem v době tání sněhu nebo vy-
datných srážek, je nyní otevřená - 
nové koryto z tzv. drátokošů pojme 
nepoměrně větší množství vody. Přes 
koryto je vybudovaný nový most pro 
přístup do zoo, byla také vybudována 
rozsáhlá nová kanalizace.

Celkové náklady stavby včetně pro-
jektu, zpracování žádosti o dotaci, 
inženýrské činnosti, koordinátora 
BOZP, autorského dozoru, archeo-
logického průzkumu, odvodů do 
ekologického fondu a přeložek inž. 
sítí jsou 50.085.946,54 korun, celk-
ová předpokládaná dotace EU je 
44,5 milionu korun.

První akce v opraveném areá-
lu proběhne 4. září pod názvem 
„Přijďte na koncert, pomůžete!“ 
Tradiční hudební festival s charita-
tivním posláním bude letos rozšířen 
o bohatý doprovodný program ze-
jména pro děti. „Odpoledne festival 
obvykle navštěvují rodiče i s dětmi, 

proto jsme se rozhodli tento ročník 
připravit pro celou rodinu. Symbolic-
ké je to, že letos je výtěžek vstupného 
určen pro Centrum pro rodinu,“ uvedl 
hlavní pořadatel koncertu Vítězslav 
Schrek z pořádajícího sdružení Al-
ternativaPro. 

K hudební produkci na hlavním 
pódiu se tak letos připojí program 
na nově vzniklé malé scéně a bude 
připravena řada dalších atrakcí na 
louce před areálem letního kina. 
Vstupné bude symbolických 50 ko-
run pro dospělé, děti budou mít 
vstup zdarma. 

Otevřením upraveného areálu let-
ního kina ale plány města v údolí le-
soparku nekončí. „Podle mého názo-
ru by úpravy Heulosu měly pokračovat. 
Ve druhé etapě chceme postavit další 
most pro lepší pěší a cyklistické spojení 
sídliště Březinky s centrem města, rádi 
bychom zde nechali zbudovat nová 
parkovací místa nejen pro návštěvníky 
zoo. Také zázemí pro atlety a fotbalisty 
na stadionu není ideální,“ popsal další 
záměry města v Heulosu primátor 
Jaroslav Vymazal. -lm-

Radní Jihlavy zareagovali na po-
vodně a odsouhlasili fi nanční pomoc 
20 tisíc korun pro povodněmi poni-
čené město Chrastava. Je to nejvyš-
ší možná částka, kterou může rada 
odsouhlasit, vyšší částku by muselo 
schvalovat zastupitelstvo.

„Diskutovali jsme několik možnos-
tí, zda přispět na konta dobročinných 
organizací, nebo přímo postiženým 
obcím. Rozhodování nebylo snadné, 
protože pomoc potřebuje mnoho míst, 
nakonec rada odsouhlasila příspěvek 
přímo Chrastavě,“ upřesnil primátor 
Jaroslav Vymazal. Peníze budou pou-
kázány na povodňové konto města. 

Z Jihlavy také pravidelně vyjíždí 
na pomoc povodněmi postiženým 
obcím dobrovolní hasiči. Na konci 
května pracovali v Troubkách, loni 
v červnu pomáhali také na Novo-
jičínsku, kam navíc město Jihlava 
doručilo dodávku hygienických a 
dezinfekčních prostředků a nářadí a 
pomůcek na úklid. -lm-

Pomoc na povodně

Voda v části města Jihlavy - Kosově - už je opět pitná. Odběratelé vody o 
tom byli osobně informováni pracovníky městského úřadu. 

Po vydatných deštích minulý měsíc se do zdroje vody dostala povrchová 
kalná voda. „Okamžitě po zjištění byla zastavena dodávka odběratelům, opako-
vaně vyčištěn a dezinfi kován vrt, kvalitu vody sledovala laboratoř,“ uvedl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

Po celou dobu byla v obci zajištěna pitná voda v cisterně. Vzorky později už 
ukazovaly podlimitní množství bakterií, ale po dezinfekci bylo ve vodě více 
chlóru. Nyní jsou již všechny sledované údaje „tabulkové“. -lm-

Voda v Kosově byla znečistěna

Radek Vovsík oznámil svoji rezig-
naci na post I. náměstka primátora.  
Přiznal svoje pochybení při zneužití 
systému osoby blízké ve dvou přípa-
dech přestupků překročení maximál-
ní povolené rychlosti.  Jeho kompe-
tence si rozdělil primátor s dalšími 
náměstky. 


