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Aktuality

Jihlavané mohou opravovat město
V Jihlavě běží projekt s názvem „72 hodin“, ve kterém se
mohou dobrovolníci zapojit do úprav města. Nyní se shromažďují nápady, které se v podzimních měsících uskuteční.
„Prvním nápadem je vyčištění a přemalování fasády budovy
veřejných WC v letním kině v parku Malý Heulos, kterou během několik dní po dokončení téměř kompletně postříkali sprejeři,“ řekl k akci mluvčí magistrátu Radek Tulis.
Originální projekt s názvem 72 hodin vybízí především
mladé lidi, aby poukázali na to, co se jim v Jihlavě nelíbí a
co je potřeba opravit. Tím to ale nekončí. Dobrovolníci se
mohou sami zapojit do oprav či náprav. Nyní probíhá sběr
nápadů, po prázdninách se vybrané podněty uskuteční.
„Cílem je upozornit na špatný stav konkrétních míst veřejného
prostranství v Jihlavě. Každý může přijít s vlastním návrhem.
Vybraná místa pak budeme s dobrovolníky upravovat či opravovat. Akce potrvá právě sedmdesát dva hodin,“ popisuje záměr
občanského sdružení Jejda… organizátor Martin Paclík.
Prvním návrhem je přemalování fasády veřejných WC v
areálu letního kina v Malém Heulose. Budova byla do několika dní od dokončení (říjen 2005) celá posprejovaná. Dobrovolníky bude organizovat sdružení Jejda, město Jihlavy

vypomůže materiálem či nářadím. Další náměty je možné
psát a telefonovat na e-mail coody@coody.cz a telefon 603
183 603.
Dobrovolníci, kteří se zapojí do akce 72 hodin, budou pracovat zdarma, za svoji aktivitu však dostanou volný vstup do
nově otevřeného lanového parku v jihlavské ZOO.
Inspiraci našli pořadatelé v konání v Bratislavě. Před mistrovstvím světa v hokeji tam vyrazily desítky dobrovolníků
do ulic, aby své město uklidily. Jednalo se o skupinu lidí, kteří chtěli vylepšit obrázek Bratislavy tak, aby zanechala na fanoušcích příjemný dojem. Vše dělali zadarmo a s pocitem,
že dělají dobrou věc pro své město. Projekt 72 hodin rovněž
nabízí mladým lidem možnost zapojit se do budování města, kde žijí.
„Podobné projekty fungují v zahraničí a jsou úspěšné. Vím, že
je dnes těžké mladé lidi pro něco nadchnout, ale pokud to má
smysl a dobře jim to vysvětlíte, určitě se zapojí,“ věří Martin Paclík.
Akci organizuje občanské sdružení Jejda... město Jihlava
akci zaštiťuje a podporuje materiálně. Akce se koná v rámci
Evropského roku dobrovolnictví 2011.
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MHD má první čtyři vozy
poháněné zemním plynem

NJR - SRPEN 2011

V neděli 31. července 2011 v 10.00
hodin proběhne tradiční vzpomínkové
setkání u Smírčích kamenů v Tyršově
ulici v Jihlavě. Pieta je věnována obětem justičních vražd politických vězňů
padesátých let, popravených ve věznici Krajského soudu v Jihlavě v letech
1950 až 1952. Akci předchází mše v
kostele sv. Ignáce na Masarykově náměstí v Jihlavě v 8.30 hodin.
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Jihlava získala dotaci...
(Dokončení ze str. 1)
Budova ZUŠ projde rozsáhlou přestavbou, po ukončení nabídne žákům a učitelům nové prostory, škole
se navrátí podoba z roku 1875. Přestavba začne v podzimních měsících
roku 2011.
Studie počítá s novou organizací
vnitřních prostor, přístavbou v Lazebnické ulici, využitím sklepení a také
obnovou fasády podle situace z roku
1875. Do štítu se tak vrátí původní
dvojice lvů, pištci, antický sloup a vázy a na fasádu nápis U zlatého lva.
Při rekonstrukci dojde na nové rozdělení zbytečně velkých místností na
účelnější menší učebny, vznikne ale i
nový ateliér pod střechou, velký hudební sál, nebo zvukově izolované
zkušebny bubeníků či nahrávací studio atd.
Rekonstrukce umožní praktičtější
uspořádání výuky. ZUŠ působí v budově asi padesát let, za tu dobu zde
kromě výměny střechy a drobnějších
oprav větší údržba nebo oprava neproběhla.
ZUŠ v Jihlavě patří s počtem cca
1150 žáků k největším školám v kraji. Pravidelně se na ni hlásí až třikrát
více zájemců. Největší zájem je o výuku hry na klavír a dechové nástroje.
Atraktivní jsou výtvarné obory, velký
zájem je o zpěv a tanec.
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PRIMÁTOR MĚSTA Jaroslav Vymazal natankoval stlačený zemní plyn do autobusu při otevření CNG stanice v jihlavském dopravním podniku. Stanice je k dispozici 24 hodin denně veškeré motoristické veřejnosti.
Foto: archiv MMJ
Od konce července je k dispozici v
Jihlavě první stanice na stlačený zemní plyn (CNG). Je v areálu Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) v
Brtnické ulici, má celodenní provoz a
je určena nejen pro vozy městské hromadné dopravy, ale i pro běžný komerční provoz. Stanici, a také první
čtyři autobusy poháněné CNG, oficiálně uvedl do provozu primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a ředitel DPMJ
Josef Vilím.
„Provoz nových vozů je šetrnější k
přírodě a zároveň výhodnější ekonomicky, to nebývá obvyklé,“ jmenoval
jeden z největších přínosů nových
autobusů primátor Jaroslav Vymazal.
„Vozy zvyšují komfort městské hromadné dopravy v Jihlavě, platí to i pro
cestující se zdravotním hendikepem“,
dodal primátor.
„Do poloviny roku 2012 vyměníme
poslední staré autobusy za šest těchto vozů, náš vozový park tak bude kompletně

nízkopodlažní, bezbariérový,“ upřesnil
ředitel DPMJ Josef Vilím. Přítomnost
první stanice CNG ve městě může
být impulsem pro další podniky i veřejnost pro pořízení vozidel s tímto
pohonem, řada automobilek nabízí
svoje produkty i s motory spalujícími
právě CNG.
Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod přiznala
jihlavskému dopravnímu podniku na
nákup nových vozidel dotaci ve výši 40 procent, tedy asi 20,4 milionu
z celkové částky 51,4 milionů korun.
Stavbu plnicí stanice v hodnotě asi 12
milionů korun bez DPH hradil dopravní podnik z vlastních prostředků.
Autobusy na základě výběrového řízení dodala firma Iveco, plnící stanici
postavila firma Bonett Bohemia.
Získání dotace na nákup autobusů
na plyn není jediným úspěchem dopravního podniku. Organizace z evropských zdrojů postupně obnovuje

také trolejbusy, do konce roku 2011
jich bude do provozu uvedeno třiadvacet. „Celkem se nám podařilo z fondů EU získat více než 300 milionů korun,“ sečetl částky dotací ředitel Josef
Vilím.
Dopravní podnik je akciová společnost, 100 procent akcií vlastní Statutární město Jihlava. Podnik provozuje
29 městských autobusů a 32 trolejbusů, které ročně najedou 2,5 milionu
kilometrů, zaměstnává 180 lidí.
Ke zkvalitnění MHD a odstraňování barier přispívá i město Jihlava, které loni uskutečnilo projekt bezbariérových úprav třiceti zastávek MHD,
další zastávky se upravily v rámci jiných projektů (revitalizace sídlišť nebo místních částí apod). Město Jihlava také buduje bezbariérové trasy (od
psychiatrické léčebny do sídliště Březinky), nebo postupně odstraňuje bariéry na přechodech pro chodce.
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Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2011
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

61
38
99
29
33
62

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

37
-

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:

55
7
163
Město Jihlava má k 30. 6. 2011
přihlášeno k trvalému pobytu
49 642 obyvatel.

