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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

91
46

137
40
49
89

48
-

7
5

154
Město Jihlava má k 31. 3. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.218 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2013
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Zoo Jihlava od dubna nabízí o jednu 
expozici navíc. Otevřela se tu první 
část velkého projektu Zoo pěti konti-
nentů - Australská farma. 

Největší stavební projekt v dějinách 
zoo byl zahájen v listopadu 2011 a v 
průběhu čtyř let vyroste v areálu jih-
lavské zoo řada unikátních expozic, 
které představí nejen typické zástup-
ce zvířat daného kontinentu, ale i je-
jich přírodu a život původních obyva-
tel. Austrálii za město Jihlava otevřeli 
náměstci primátora Rudolf Chloupek 
a Petr Pospíchal.

Expozice Australské farmy zabírá 
cca 70x70 metrů spodní části sadu 
spojujícího hlavní vstupní areál s ex-
poziční částí zoo. Celek architekto-
nicky ztvárňuje australský venkov a 
jeho součástí jsou tři objekty – cen-
trální australskou farmu doplňují v 
horní části výběh a ubikace pro emu a 
expozice a voliéra pro ledňáky. Venku 
nechybí typické větrné čerpadlo a v 
okolí jsou k vidění nejrůznější země-
dělské stroje, které sloužily farmářům 
na přelomu 19. a 20. století, a mnoho 
dalšího nářadí.

Expozici farmy obývají australská 
zvířata: několik druhů barevných aus-
tralských papoušků  - andulka vlnko-
vaná, korela chocholatá, rozela pestrá 
a lori mnohobarvý. Součástí vnitřních 
expozic jsou noctunaria, kde jsou k 
vidění druhy s noční aktivitou: kloká-
nek králíkovitý, myš bobří, kuskus po-
zemní a vakoveverka létavá. Nechybí 
ani zástupci hmyzu (strašilky) a plazů 
(krajta hnědohlavá). Nesmíme zapo-
menout na typické obyvatele Aus-
trálie - klokany rudé. Ve venkovním 

V jihlavské zoo je nová Austrálie

výběhu u farmy běhají labutě černé a 
ovce valašské s letošními jehňátky. 

V horní části expozice jsou k vidě-
ní ledňáci obrovští, australský pštros 
emu hnědý a jeden z nejvzácnějších 
druhů - kunovec tečkovaný, jenž pa-
tří mezi největší masožravé vačnatce. 
Drobný savec, kterému na hnědé srsti 
tvoří kresbu drobné bílé skvrny. Jeho 

výskyt je v přírodě prokázán pouze v 
Tasmánii, v evropských zoologických 
zahradách je k vidění pouze v němec-
ké Zoo Leipzig, druhá zoo bude jih-
lavská.

Otevření expozice v areálu zahrady 
předcházela promoakce na Masary-
kově náměstí, veřejnost si mimo jiné 
mohla vyzkoušet zaskákat si po vzo-

ru klokana na speciálním sportovním 
náčiní.  

Stavba Australské farmy byla vyčís-
lena na necelých 18 miliónů korun 
(17.961.000,- Kč). Projekt Zoo pěti 
kontinentů bude stát celkem 135 mi-
liónů korun, více než 94 miliónů fi -
nancuje Evropská unie – ROP NUTS 
II Jihovýchod.  -lm,tz-

AUSTRÁLII nyní můžete navštívit a poznat v jihlavské zoo. Foto: archiv MMJ

Úplně nová hala a zázemí bude od 
18. května k dispozici veřejnosti v 
jihlavském Teniscentru v Mostecké 
ulici.

„Nová víceúčelová hala s rozměry 30 
x 18 metrů s palubkovou podlahou je 
určena především pro stále populár-
nější badminton, čtyři badmintonové 
kurty vyhovují parametrům soutěží 
v České republice. Hala může sloužit 
také pro nohejbal, volejbal a malou 
kopanou, podle zájmu i k dalším spor-
tům, cvičení ve skupinách a podobně,“ 
představil projekt předseda předsta-
venstva Teniscentra a primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal.

Při rekonstrukci zmizela původ-
ní budova s nevyhovujícími šatna-
mi, sociálním zařízením, kanceláří 
a občerstvením. Nahradila ji nová 

Nová hala Teniscentra otvírá 18. května

budova s moderním zázemím, která 
původní prostory nahradila, objekt 
navazuje i na stávající tenisovou a 
squashovou halu. 

„V areálu je k dispozici ještě osm ven-
kovních tenisových antukových kur-
tů, z nichž tři prošly rovněž celkovou 

rekonstrukcí, a pět tenisových kurtů s 
umělým povrchem v halách,“ doplnil 
ředitel Teniscentra Gustav Slavík. 
Areál využívají sportovní kluby i ši-
roká veřejnost, probíhají zde soutě-
že, turnaje a další akce.  

Projekt je vypracovaný tak, aby 

se objekt případně dal v budoucnu 
rozšířit o nadzemní podlaží, kde by 
mohlo být ubytování a relaxační za-
řízení. 

Celková cena za rekonstrukci je asi 
40 milionů korun, město Jihlava se 
na úhradě podílí částkou 9 milionů 
korun. Město Jihlava má ve společ-
nosti Teniscentrum, a.s., asi 58 pro-
centní podíl. Areál kurtů navštíví 
průměrně 200 lidí denně, společnost 
ročně hospodaří s asi čtyřmi miliony 
korun, které získá z tržeb zejména za 
pronájmy sportovišť. -rat-

JIHLAVSKÉ Teniscentrum získalo novou tvář a je připraveno sloužit veřejnosti.
 Foto: archiv MMJ


