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Vedení města zve na 
vánoční oslavy 

na Masarykově náměstí 
a v gotické síni radnice.

Více o programu uvnitř novin
na str. 16. 

Vedení města zve na 
novoroční ohňostroj

na Masarykově náměstí
dne 1. ledna 2012 v 17.30.

Nestihnu vše, 
co bych chtěl vidět
Vánoce i s oslavami jsou za dveřmi. 

Zeptali jsme se proto prvního ná-
městka primátora, Rudolfa Chloup-
ka, na hlavní akce ve městě.

Na jaké hlavní vánoční oslavy se 
mohou Jihlavané těšit?

Vánoční program je letos v Jihla-
vě opravdu bohatý, a pokud budou 
chtít, určitě si vyberou všichni. 

Počínaje pondělím 24. listopadu 
prakticky každý den se někde něco 
děje. Přehled akcí ve formě brožurky 
„Jihlavské Vánoce 2011“ si mohou 
zájemci vyzvednout zdarma na rad-
nici (informační centrum).

Na Masarykově náměstí, kde bude 
od 27. 11. svítit vánoční strom, se od 
6. prosince až do Vánoc budou konat 
vánoční trhy. Na přání občanů bu-
dou trhy doprovázeny celou řadou 
zábavných akcí nejrůznějších žánrů 
(přehled je rovněž uveden v brožur-
ce).

Vedle náměstí se stala centrem 
dění gotická síň magistrátu…

Stalo se již tradicí, že po dobu ad-
ventu ožívá řadou kulturních akcí ta-
ké gotická síň jihlavské radnice. 

Projekt „Vánoce na radnici 2011“ 
byl zahájen 28. listopadu zdobením 
vánočních stromečků, koncertem a 
vánočním pohoštěním pod záštitou 
předsedkyně Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR paní Miroslavy 
Němcové a bude pokračovat pra-
videlnými pondělními adventními 
koncerty, mezi které jsou vloženy 
další pořady. 

 (Pokračování na str. 3)

ZA ÚČASTI stovek lidí se na první adventní neděli rozsvítil vánoční strom a výzdoba ulic Jihlavy. Rozsvícení doprovázel 
kulturní program na pódiu, ze kterého spolu s přítomnými odpočítávali poslední vteřiny zpěvačka Naďa Urbánková a pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  Foto: Lubomír Maštera

Ojedinělou stavbu vybudovalo měs-
to Jihlava ve své zoologické zahradě. 
Zvenčí nepříliš nápadná budova ja-
koby postavená v kopci, porostlém 
trávou, skrývá mimořádně atraktivní 
atypické vzdělávací centrum pro or-
ganizované kolektivy i širokou veřej-
nost. 

Zábavné, ale účelné zázemí pro vý-
ukové programy, činnost kroužků a 
další aktivity v oblasti environmen-
tální výchovy pro mateřské, základ-
ní a střední školy i pro veřejnost tak 
vzhledem ke svému architektonické-
mu zpracování i náplni dostalo výstiž-
ný název PodpoVRCH.

Cílem investice bylo vytvořit netra-
diční zázemí a inspirativní prostředí 
pro systematickou výuku spojenou s 
ekologickými tématy. 

„Už před několika lety jsme s ředitel-
kou zahrady Eliškou Kubíkovou ho-
vořili o chybějícím zázemí pro výuku. 
Jsem rád, že se podařilo tento dluh spla-
tit, rozšířit možnosti jihlavské zoo, nad-
to tak skvělým způsobem,“ uvedl k ote-
vření nového centra primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal.

„Osvěta a vzdělávání je rovnocenným 
posláním a důvodem existence zoologic-
kých zahrad stejně jako ochrana ohrože-

ných druhů zvířat,“ potvrdila potřeb-
nost vzdělávacího zařízení ředitelka 
Zoo Jihlava Eliška Kubíková. 

Interiéru dominuje hlavní sál, tzv. 
Dóm, který je srdcem celé stavby a je 
z větší části zapuštěn do země. Vede k 
němu chodba, jejíž zdi jsou obloženy 
imitací obřích kamenných kvádrů, ve 
kterých jsou umístěna akvária, terá-
ria a okna s průhledy do centrálního 
sálu. Sál je vystavěný v kopulovitě za-
stropeném kamenném kruhu v duchu 
Stonehenge a bude sloužit především 
k přednáškám. 

Dále se v interiéru nachází učebny 
stylizované jako lodní paluba kapitá-
na Jacka Sparrowa, nebo jihoameric-
ká jeskyně Indiana Jonese, čemuž od-
povídá i jejich vybavení, např. soudky 
na sezení, stěny s krápníky nebo pa-
vučinami. 

Vznikla zde také laboratoř a chova-
telská místnost, kde budou umístěni 
zejména drobní hlodavci, menší pla-
zi a akvarijní rybičky. Součástí stavby 
jsou kabinety pro pracovníky centra 
a technické a sociální zázemí. Budova 
vyniká specifi ckým architektonickým 
pojetím a současně využívá systém 
nízkoenergetického vytápění pro-
střednictvím tepelného čerpadla. 

Realizaci projektu Centrum en-
vironmentální výchovy v Jihlavě 
umožnily fi nanční prostředky získa-
né z Operačního programu Životní 
prostředí a Státního fondu životní-
ho prostředí. Celkové náklady činily 
37,4 milionu korun, dotace na pro-
jekt dosáhla 30,6 milionu korun, což 
představuje 90 % z celkových způso-
bilých výdajů projektu. 

Uskutečněním projektu město po-
kračuje v rozvoji environmentálního 
vzdělání, výchovy a poradenství v 
návaznosti na dlouhodobě udržitel-
ný rozvoj Statutárního města Jihla-
vy a Kraje Vysočina. Na vybudování 
centra environmentální výchovy na-
vazuje další projekt města, a to „Zoo 
pěti kontinentů,“ na jehož realizaci 
byla schválena dotace z Regionál-
ního operačního programu Jihový-
chod.                 

Stavba začala v srpnu 2010, slav-
nostní otevření centra proběhlo 11. 
listopadu 2011 v 11.11 hodin za pří-
tomnosti představitelů města, vede-
ní zoo a zástupců společností, které 
se podílely na vzniku centra Podpo-
VRCH. Generálním dodavatelem 
stavby byla společnost PSJ a.s.
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Zoologická zahrada zavede 
návštěvníky PodpoVRCH


