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NOVÉ SEZENÍ NA STADIONU. Bezmála patnáct stovek nových sedadel bude 
nově osazeno na Horáckém zimním stadionu. Nová sedadla jsou v provedení ba-
rev červené a žluté.

ROZKOPANÉ BŘEZINKY. Na sídlišti Březinova se již zase kope. Důvodem je 
tentokrát pokládka kabelů kolem části nové cyklostezky.

STÁNKY POD PŘÍSTŘEŠKY. Na městské tržnici se objevily modré slunečníky 
nad stánky prodavačů.

VYSOČINOU NA KOLE. Z Masarykova náměstí v Jihlavě v červenci vyrazili 
na cestu účastníci akce Vysočinou na kole. Trasa regionem je rozdělena do osmi 
jednodenních etap, do kterých se mohou zapojovat cyklisté libovolně podle svých 
možností a schopností. První etapa z Jihlavy končila v Třešti. Letos se poprvé k 
akci připojil i primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  Informace o akci a trasách na 
www.vysocinaounakole.cz.  Foto: archiv MMJ

REKONSTRUKCE MŠ. V plném proudu je práce v mateřské škole v Jihlavě - An-
tonínově Dole. Do října přibudou dvě nové třídy po pětadvaceti dětech, celková 
kapacita mateřinky tedy bude sto dětí. Budova zároveň prochází rekonstrukcí, vy-
mění se okna, zateplí stěny atd., náklady jsou cca 7,8 milionů korun. Dalších 50 
míst přibude na jaře v rekonstruované školce v Jarní ulici, a od října 2012 bude 
50 nových míst v Resslově ulici. Unikátní mateřinka pro dvacet dětí vzniká také 
v Jihlavě – Zborné. Jmenuje se Dětský lesní klub Hájenka, odlišná bude zaměře-
ním na přírodu a pokud možno co nejčastějším pobytem dětí venku. Dalších asi 
50 míst vznikne v prostorách domova mládeže Na Stoupách, po rekonstrukci bu-
de vyšší kapacita o 25 míst v mateřské školce Kollárova. Od září 2012 bude 100 
míst v ZŠ Nad Plovárnou.

ZÁZEMÍ PRO HEROLTICKÉ. V části města Jihlava - Heroltice se upravuje tzv. 
objekt občanské vybavenosti. Budova využívaná osadním výborem, dobrovolný-
mi hasiči a například také jako volební místnost už vyžadovala opravu a rozšíření. 
Buduje se přístavba s novým vstupem do objektu, sociální zařízení a sklad, upraví 
se vnitřní dispozice, doplní sítě a osvětlení, budova se částečně zateplí.  „Objekt už 
rekonstrukci potřeboval. Přesněji řečeno si lepší zázemí pro svoje činnosti zasluhují 
Heroltice,“ řekl k investici primátor Jaroslav Vymazal a připomněl, že v Herolticích 
působí jedna ze čtyř jihlavských jednotek dobrovolných hasičů. Rekonstrukce přijde 
na necelý jeden milion korun, hotová bude koncem září.

JIHLAVSKÁ POUŤ. Minulý měsíc přinesla na Masarykovo náměstí poprvé no-
vou atrakci – aquazorbing. Novou atrakci, kdy se po vodní ploše prohání člověk 
v nafouknuté umělohmotné kouli, samozřejmě vyzkoušely nejprve děti.


