
V listopadu zahájená stavba no-
vého „zimáčku“ se dostává do dal-
ší etapy. Na místě se přestává bo-
řit a odvážet, dodavatel naopak 
začal navážet materiály a stavět. 
„Zemní a bourací práce jsou téměř u 
konce, současně jsme mohli začít se zá-
kladovou deskou. V sousedním objektu, 
který po rekonstrukci bude součástí no-
vého areálu, začnou vyzdívky nových 
konstrukcí,“ popsal na místě stavby-
vedoucí Pavel Podolský.

Základová deska, která je momen-
tálně nalita asi z jedné třetiny, už dá-
vá jasnou představu o tom, jak hlu-
boko bude podzemní parkoviště pod 
ledovou plochou stadionu. Z „díry“ 
staveniště se nyní nabízí netradiční 

výhled, resp. podhled na okolní do-
my a park. Stavbu si při příležitosti 
kontrolního dne prohlédl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměstek 
primátora Petr Pospíchal.

Staveniště veřejného sportoviště 
pro lední sporty - vedlejší haly zim-
ního stadionu v Tyršově ulici bylo 
formálně předáno dodavateli 11. 
listopadu 2011 v 11 hodin. Hala by 
měla stát do osmnácti měsíců od za-
čátku stavby, výběrovým řízením vy-
soutěžená cena je 178.834.120,- Kč 
bez DPH, Jihlava na akci čerpá dota-
ci z ROP Jihovýchod 92,5 procenta 
způsobilých výdajů. Stavbu dodá-
vá fi rma Podzimek a synové a fi rma 
Metrostav.                                    -lm, tz-

Stavba „zimáčku“ už je v základech
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NA STAVBĚ VEDLEJŠÍ haly zimního stadionu se začala pokládat základová des-
ka. Foto: archiv MMJ

Už tradiční pohádkovou výstavu 
připravuje pro letošní sezonu jihlav-
ské Turistické informační centrum 
v Bráně Matky Boží. Letos se zde 
zabydlí velmi oblíbená večerníčko-
vá postava – Krteček. 

Výstava s názvem Zdeněk Miler 
dětem bude nejen na prohlížení, 
ale děti si zde budou moci pohrát. 
S výstavou doputují také skládačky, 
soutěže a zajímavosti, na děti če-
kají hry s Krtkem, Cvrčkem, Vese-
lou mašinkou a dalšími. Výstava je 
vhodná pro věkovou skupinu od 5 
do 10 let, ale určitě potěší i dospělé. 
Výstava proběhne od 4. června do 
2. září 2012. 

„Termín jsme zvolili tak, aby v červnu 
mohly přijít školky a školy a o prázdni-
nách rodiny s dětmi. Když je pěkné po-
časí, lidé mohou návštěvu výstavy spo-
jit s vyhlídkou na město z brány, když 
bude špatné počasí, děti se zde na delší 
čas zabaví při hraní,“ uvedla k přípra-
vě výstavy vedoucí oddělení vněj-
ších vztahů Jana Petrůjová.  

S úspěchem se setkaly předchozí 
dvě pohádkové výstavy, v roce 2010 
vidělo kostýmy z natáčení televiz-
ního pohádkového seriálu Arabela 
4.075 lidí, a téměř shodný počet lidí 
přišel o rok později na výstavu Pat a 
Mat – jak se rodí večerníčky – 4.071 
návštěvníků. -lm-

Krteček se zabydlí 
na výstavě v Bráně Matky Boží

Pro ty seniory, kteří bydlí sami, je 
určena služba tísňové péče. Ta může 
v případě nutnosti zachraňovat i lid-
ský život.

Princip je prostý. Do bytu seniora 
se na pevnou telefonní linku nebo 
na mobilní telefon namontuje jed-
noduché zařízení. Senior nosí na 
krku malé tlačítko a v případě pádu, 
zhoršení zdravotního stavu, nebo ji-
né nenadálé situace, zmáčkne toto 
tlačítko, ono si vytočí číslo přes tele-
fon seniora na dispečink, kde jsou 24 
hod. zdravotní sestry. Během minuty 
nastane spojení a senior do prostoru 
sdělí operátorce, co se stalo a co po-
třebuje.

Dále toto zařízení obsahuje čidlo 
pohybu, které hlídá pohyb seniora v 
bytě, přestane-li se senior v bytě po-
hybovat po 12 hodinách absence po-

Nabídka tísňové péče 
pro jihlavské seniory

Jihlavské kvarteto není název nové-
ho hudebního tělesa. Jde o klasickou 
karetní hru, která v osmi tematických 
okruzích po čtyřech kartách před-
stavuje Jihlavu. Za symbolických 40 
korun si grafi cky pěkně zpracova-
nou sérii může každý pořídit domů. 
Kvarteto je k dostání na pracovištích 
Turistického informačního cent-
ra (TIC) v budově radnice a Bráně 
Matky Boží. 

„Snažili jsme se vybrat zajímavé foto-
grafi e památek města, hráči Jihlavského 
kvarteta mají možnost se nejen pobavit, 
ale zároveň i seznámit s městem,“ po-
pisuje vedoucí TIC Jana Petrůjová. 
Kvarteto tak může být hezkou vzpo-

mínkou pro návštěvníky města, ale 
jistě by mohlo prospět i jako zábavná 
pomůcka pro domácí, kteří ve zna-
lostech svého města tápají, základ-
ní historické turistické cíle města se 
snadno vryjí do paměti dětem. 

Kvarteto je zpracováno v tematic-
kých okruzích: městská památková 
rezervace, jihlavské kostely, historic-
ké domy na náměstí, zoologická za-
hrada, jihlavská radnice, významné 
pamětihodnosti, Gustav Mahler a 
kulturní zařízení.  Na každé kartě je 
stručný popis obrázku. „Není vylou-
čeno, že v budoucnu přidáme další os-
mero témat,“ doplnila Jana Petrůjová.
 -lm-

Jihlavské kvarteto není kapela

KA RETNÍ HRA  Jihlavské kvarteto představuje krajské město v osmi tematických 
okruzích. Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy (SMJ) prošly 
úspěšně náročnou oborovou certifi -
kací v oblasti odpadů. V říjnu 2011 
proběhl ve společnosti několikaden-
ní podrobný audit. Ten prokázal, že 
SMJ splňují náročná kritéria v oblas-
ti nakládání s odpady. 

„Pro získání    certifi kátu bylo nutné  
dodržovat nejen odpadovou legislati-
vu, ale i přístup k zákazníkům a svým 
zaměstnancům. Na základě těchto 
zjištění byl společnosti udělen certifi -
kát „ODBORNÝ PODNIK PRO NA-
KLÁDÁNÍ S ODPADY“,“ řekl mluv-

čí SMJ Martin Málek. Získáním 
certifi kátu se SMJ zavazují trvale 
poskytovat své služby v oblasti odpa-
dů na nejvyšší úrovni, protože každý 
rok proběhne ve společnosti ověření, 
zda SMJ plní přísná kritéria. 

„Tento certifi kát je pro nás jakousi 
přidanou hodnotu k již získaným cer-
tifi kátům v minulosti,“ doplnil infor-
maci Málek. SMJ jsou již držitelem 
certifi kátu ISO 9001 v oblasti sprá-
vy a údržby komunikací a nakládání 
s odpady a certifi kátu ISO 14001 v 
oblasti nakládání s odpady. -lm-

SMJ získaly certifi kát 
v oblasti nakládání s odpady

Dvacet tisíc návštěvníků zazname-
nala pracoviště jihlavského Turistic-
kého informačního centra (TIC) za 
uplynulý rok 2011. Většina turistů, 12 
tisíc, přišla do TIC v budově radnice, 
osm tisíc do centra v objektu Brány 
Matky Boží. Asi desetina návštěvníků 
TIC je ze zahraničí. A nejčastější do-
tazy? Nejvíce se turisté ptají na dobré 
a cenově dostupné ubytování, dobré 
jídlo, na památky, kulturní akce a také 
na dopravní spoje. -lm-

Turisté se nejvíc 
ptají na ubytování

Nábor hasičů 
na Bedřichově

Na Bedřichově se hasiči rozhodli 
posílit své řady a náborují mladé zá-
jemce. Ti mohou přijít každé pondě-
lí a středu od 16 hodin na hasičskou 
zbrojnici v Jihlavě na Bedřichově 
naproti Točně. Kontakt na vedou-
cí mládeže - Andrea Dopitová, tel. 
606 757 843. -lm-

hybu nahlásí čidlo tuto skutečnost 
na dispečink a celá záchranná anabá-
ze se opakuje.

Odjede-li senior z bytu na delší 
dobu než 12 hod.(lékař, nemocnice, 
lázně...) pouhým přepnutím tlačítka 
změní systém na tzv. policajta, který 
v nepřítomnosti seniora  hlídá byt. 
Je to výborná prevence kriminality 
právě pro seniorskou část populace a 
hlavně pocit bezpečí, že se ihned do-
volá pomoci.

V současné době tuto službu na Vy-
sočině využívá více než 100 seniorů.

Služba je placená, bližší informace 
na tel.: 567 211 695, 
www.zivot90-jihlava.cz. -lm-                 


