
STRANA     2 Aktuality NJR - ŘÍJEN  2010

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

69
55

124
94
47

141

-
17

26
7

137
Město Jihlava má k 31. 8. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 581 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci srpnu 2010

V Jihlavě v někdejším průmyslo-
vém areálu fi rmy Tesla na Havlíčko-
vě ulici v září ofi ciálně začala stavba 
nového Domova seniorů Stříbrné 
Terasy.

Investice o celkovém objemu 107 
milionů korun by měla být za rok 
u konce, v domově pak najde svo-
je útočiště 75 klientů. Spolu s do-
movem seniorů se už pracuje také 
na Lékařském domě a podzemním 
parkovišti, připravuje se Vzdělávací 
centrum, hotel, mateřská škola, by-
ty, kavárna a prodejny. Majitel uvnitř 
areálu zachoval několik vzrostlých 
stromů, které budou součástí připra-
vované parkové úpravy. 

Vybudování domova seniorů je oje-
dinělým příkladem spolupráce sou-
kromé společnosti Corbada a města 
Jihlavy. Vznikla obecně prospěšná 
společnost DS Stříbrné Terasy, která 
je nositelem projektu domova senio-
rů. Projekt získal 65procentní dotaci 
ministerstva práce a sociálních věcí, 
zbývající částku uhradí obecně pro-
spěšná společnost z úvěru. Úvěr pak 
v postupných splátkách uhradí měs-
to, po vypořádání smluvních závazků 
bude domov seniorů (zřizovatelská 
práva DS Stříbrné Terasy) převeden 
městu. 

„Chtěl bych popřít jeden mýtus, který 
zní městem, totiž že domov bude určen 
jen pro movité nebo nějak privilego-
vané klienty. Domov bude zařazen do 
sítě sociálních služeb, pravidla přijetí 

ZEDNICKÁ kladívka pro poklepání základního kamene zahájila stavbu domo-
va pro seniory Stříbrné Terasy. Foto: Lubomír Maštera

Domov seniorů nebude pro elitu

zde budou stejná jako v jiných domo-
vech seniorů. Pokud by tomu tak neby-
lo, projekt by od ministerstva nedostal 
dotaci a vůbec bychom jej nemohli za-
hájit,“ ujistil při slavnostním zaháje-
ní stavby jihlavský primátor Jaroslav 
Vymazal a připomněl výhody domo-
va seniorů, který stojí nedaleko cen-
tra města, neizoluje jeho klienty od 
okolního světa a poskytuje jim v nej-
bližším dosahu potřebné služby i ši-
roké možnosti trávení volného času.

Slavnostní zahájení stavby proběh-
lo poklepáním základního kamene 
postříbřenými zednickými kladív-

ky. Kámen bude vsazen do stěny 
ve vchodu do objektu, pod pamět-
ní deskou bude uložen podpisový 
arch připomínající zahájení stavby. 
Nový domov se buduje v bývalých 
průmyslových objektech, účastníci 
zahájení proto dostali pozvánky o 
rozměrech shodných s někdejšími 
docházkovými lístky a mohli si „od-
píchnout“  začátek práce v hodinách 
u vchodu do budovy stejně, jako to 
asi dělávali někdejší zaměstnanci 
pracující v areálu. Čas vyražený na 
lístku je symbolický – za pět minut 
dvanáct. -lm-

Nejen pro motoristy je přínosem 
nově otevřená silnice - přeložka 
komunikace II/352 z Heroltic do 
Jihlavy. Řidičům přijíždějícím od 
Polné ušetří čas i nervy s projíždě-
ním Jihlavou po silnicích, které už 
dávno nevyhovují současné inten-
zitě provozu. 

Ulehčí se také obyvatelům Jihla-
vy, kterým osobní auta i kamiony 
ze směru od Polné dosud hustě 
projížděly pod okny. Řidičům je-
doucím z Polné do jihlavské prů-
myslové zóny Pávov a k dálnici D1 
zkrátí nová přeložka cestu o něko-
lik kilometrů. 

IN-LINE bruslaři již tradičně v Jihlavě otevírají nové úseky silnic. Stejně tomu by-
lo i v případě přeložky Heroltice – Pávov. Foto: archiv NJR

Silniční přeložka slouží řidičům

Po dokončení úprav v Heulosu proběhla první veřejná akce v 
areálu letního kina po jeho rok a půl trvající rozsáhlé revitaliza-
ci – festival s názvem „Přijďte na koncert, pomůžete“. 

Už podeváté charitativní koncert připravilo sdružení Alter-
nativa Pro s podporou města. Byl připraven program pro celou 
rodinu, na nové malé scéně běžel zábavný program mediálního 
partnera Hitrádia Vysočina pro děti, vedlejší dětské hřiště bylo 
doplněno o další atrakce, na hlavním pódiu od pravého poled-
ne do půlnoci vystoupilo šestnáct hudebních skupin. 

Akci příliš nepřálo počasí, odpoledne se několikrát přehnal 
nad Jihlavou déšť, který ale večer vystřídala čistá obloha. Do 
údolí lesoparku přišlo více než tisíc lidí. 

Výtěžek ze symbolické padesátikoruny za vstup byl určen pro 
Centrum pro rodinu, které tak získalo 56 tisíc korun. „Zaplati-
lo více než jedenáct stovek dospělých návštěvníků. Děti měly vstup 
zdarma. Odhadujeme celkovou účast na jeden a půl tisíce lidí,“ 
zhodnotil návštěvnost pořadatel Vítězslav Schrek ze sdružení 
Alternativa Pro. -lm-

PRVNÍMU koncertu v Heulosu nepřálo počasí, ale i 
tak přišlo přes tisíc návštěvníků. Foto: archiv NJR

Nepříznivé počasí na koncertě

Zcela nový tříkilometrový sil-
niční úsek mezi Herolticemi a Jih-
lavou se podařilo dodavateli po-
stavit během osmnácti měsíců. 1. 
září povrch ještě prověřili účastníci 
veřejné in-line a cyklojízdy, o den 
později je už nastálo vystřídala mo-
torová vozidla. 

Rozsáhlá stavba stála 228 milionů 
korun. Z velké části byla financo-
vána z příspěvků Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a státní-
ho rozpočtu. Částkou 20 milionů 
korun se na projektu podílel kraj 
Vysočina. Iniciátorem stavby bylo 
před lety město Jihlava, které pro 
možnost vybudování komunikace 
zajistilo výkup některých pozem-
ků. -lm-

Nový školní rok začal. Město Jihlava 
provozuje deset základních škol, do 
kterých dnes po prázdninách přišlo 
celkem 4.115 žáků. Vůbec poprvé se 
do lavic usadilo 511 dětí. Jednačtyři-
cet z nich přišlo do ZŠ T. G. Masa-
ryka v Žižkově ulici, kde je s přáním 
úspěšného startu do nové etapy ži-
vota navštívili primátor Jaroslav Vy-
mazal a náměstkyně primátora pro 
oblast školství Irena Wagnerová. Na 
závěr návštěvy dětem rozdali i malé 
dárky od města. -lm-

Den otevřených dveří. Sbor dobro-
volných hasičů v Bedřichově pořádá 
dne 23. října Den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici na Bedřichově, 
kde se můžete podívat na současné 
vybavení jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města. -lm-


