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Druhý břeh řeky také pro volný čas 
Stezka na břehu řeky Jihlavy v uli-

ci Romana Havelky láká od jara do 
podzimu desetitisíce cyklistů, in-li-
ne bruslařů i chodců a běžců.

Možná ještě letos se začne praco-
vat na rozšíření zázemí pro volný čas 
a sport v této lokalitě - radní vybra-
li fi rmu, která může začít pracovat 
na projektu Sportovně-relaxačního 
areálu Český mlýn. 

Na dohled tenisových areálů, přes 
řeku od Vodního Ráje či obchod-
ních domů, začne postupně růst ska-
tepark, velký okruh pro in-line brus-
laře a cyklostezka, ještě větší okruh 
vznikne díky nové lávce přes řeku 
u restaurace Starka. Z nábřeží budou 
nové přístupy přímo k řece, vznik-
nou relaxační louky a hřiště pro mí-
čové sporty i pro děti.

„Má-li se město rozvíjet, mělo by se 
tak dít ve všech směrech. Je v pořádku 
usilovat o přítomnost škol, význam-
ných institucí, dalších zaměstnavate-
lů, ale město musí být zajímavé i pro 
život, lidé si musí mít kde odpočinout, 

kde trávit volný čas,“ řekl k projektu 
jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. 
Kromě tenisu, tělocvičny a koupa-
liště se k vznikajícímu sportovně-re-
laxačnímu centru v dohledné době 
připojí i soukromá aktivita přede-
vším pro rodiny s dětmi - zábavní 
centrum Robinson.

„Budu rád, kdy se podaří vyčistit i plo-
chu u lávky za Vodním rájem, kde bý-
vala retenční nádrž. Už nyní sem chodí 
sportovat a odpočívat tisíce lidí, po roz-
šíření nabídky tady bude určitě hodně 
živo,“ dodal primátor Vymazal.

Nejnižší, jihlavskou fi rmou PSJ na-
bídnutá cena na výstavbu centra byla 
těsně pod 30 milionů, ačkoli projek-
tovaná cena byla dvojnásobná. 

V době uzávěrky NJR ještě nepro-
běhly odvolací lhůty. Pokud vše pro-
běhne bez prodlev, v zimě se bude 
prostor připravovat pro zemní práce, 
které začnou v březnu, hotovo má 
být do konce roku 2014. Město na 
stavbu získalo dotaci z ROP Jihový-
chod. -rt-

OBLÍBENÁ stezka u řeky Jihlavy se dostane i na protější břeh. V projektu Spor-
tovně-relaxačního centra Český mlýn vznikne osvětlený okruh, skatepark, sportovní 
a dětské hřiště, další lávka přes řeku a odpočinkové louky. Foto: archiv MMJ

Otevření mimoúrovňové křižovatky přes přivaděč se za město účastnili primátor 
Jaroslav Vymazal (na snímku vpravo) a náměstek pro dopravu Josef Kodet.
 Foto: archiv MMJ

Průmyslová zóna je připojena 
po sedmi letech čekání

Sedm let čekala Jihlava na plno-
hodnotné napojení průmyslové zó-
ny k dálnici D1. V roce 2006 se po-
dařilo na severu města vybudovat 
napojení průmyslové zóny ve směru 
Jihlavy, následovat měl most přes 
přivaděč a nájezd i ze směru od dál-
nice, to se ale nestalo. Mezi tím Kraj 
Vysočina vybudoval propojení od 
Heroltic (od Švábky), které z města 
odvedlo dopravu ve směru od Polné.  

Až letos na konci října mohlo Ředi-
telství silnic a dálnic zprovoznit mimo-

úrovňovou křižovatku přes přivaděč 
a nájezdovou rampu. Připojení prů-
myslové zóny je tak plnohodnotné.

Stavba odlehčuje Jihlavě zejmé-
na od nákladní dopravy a usnadní 
dopravu mezi průmyslovou zónou 
a dálnicí. Starý most v Pávově, po 
kterém se až dosud jezdilo, bude ur-
čen už jenom pro místní dopravu. 

Otevření dokončeného díla se za 
město účastnili primátor Jaroslav 
Vymazal a náměstek pro dopravu Jo-
sef Kodet. -rt-

Na zahradě Domova pro seniory 
v Jihlavě – Lesnově je otevřena posi-
lovna pod širým nebem. Šest strojů 
je určeno pro celoroční používání. 
Posiluje se pouze s vlastní hmotnos-
tí, každý si může zvolit cvičení pod-
le své kondice a zdravotního stavu. 
Stroje jsou k dispozici především 
klien tům domova, nicméně posilov-
nu může využívat i veřejnost.

Součástí dodávky v celkové hodno-
tě 320 tisíc korun bez DPH jsou čty-
ři lavičky, terénní úpravy, zpevnění 

ploch, vybudování chodníku a sou-
visející stavební práce. Vše je hraze-
no z rozpočtu města Jihlavy. Domov 
pro seniory Jihlava – Lesnov pečuje 
o 146 klientů.

Podobnou posilovnu jako v Les-
nově vybudovalo město Jihlava také 
v lesoparku Heulos, kde je v areálu 
dětského hřiště u letního kina, dru-
hým místem je Královský vršek, kde 
bylo vybudování posilovny součástí 
celkové revitalizace sídliště.

 -lm,rt-

Posilovna pod širým nebem 
nejen pro seniory

CELOROČNĚ nyní mohou posilovat senioři na Lesnově. Město pro výstavbu po-
silovny uvolnilo 320 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Poradna do 16. prosince
Poradna Sdružení obrany spotřebi-

telů umístěná v prostorách ŽÚ Tře-
bízského 16 v letošním roce končí 
provoz 16. prosince v 15 hodin, pro-
voz bude obnoven v příštím roce 6. 
ledna v 10 hodin. Objednat se lze 
telefonicky na 721 904 668, kontakt 
též na vejvalkova@asociace-sos.cz.
 -lm-

Jihlava ve fi nále LivCom 2013
Jihlava se na konci listopadu připojila k zástupcům z více než 60 dalších měst 

z celého světa, kteří se sešli v čínském Xiamenu na fi nále soutěže „LivCom1“ aneb 
„Město, ve kterém stojí za to žít“ pod záštitou Organizace spojených národů.

Všechny delegace včetně Jihlavy představily své město během čtyřdenního 
hodnocení před porotou složenou z expertů v oblasti řízení samosprávy a ži-
votního prostředí z celého světa.

Vítězná města v programu globálního ocenění za úspěchy v rozvoji měst-
ského prostředí byla vyhlášena po uzávěrce NJR na slavnostním předávání 
cen označených jako „zelené Oskary“. Finálového klání se zúčastní zástupci 
42 měst, 52 projektů a 6 zástupců v kategorii Bursary award. -lm-

Vliv plánu na životní prostředí 
Strategický plán rozvoje města 

podléhá hodnocení posuzování vlivů 
na životní prostředí (tzv. SEA). Vý-
stupy hodnocení SEA budou před-
staveny v úterý 17. prosince v 15.00 
hod. v zasedací místnosti zastupitel-
stva města. Bližší informace o posu-
zování vlivu strategického plánu na 
životní prostředí jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. -lm-


