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Ještě v letošním roce by měla začít 
oprava a přestavba budovy Domu 
dětí a mládeže v Brněnské ulici. 

„Rekonstrukce zvýší kapacitu objek-
tu, výrazně zlepší jeho technický stav 
a podmínky pro návštěvníky kroužků,“ 
uvedl pro tisk primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

Při rozsáhlé rekonstrukci se počítá 
s nástavbou jednoho podlaží s učeb-
nami a výtvarným ateliérem, v půd-
ních prostorách vznikne vestavba, 
do nové přístavby bude umístěn ta-
neční sál. Budova bude zateplena 
a získá bezbariérový přístup, dojde 
na výměny elektroinstalace a rozvo-
dů vody a tepla. „Náklady na rekon-
strukci byly podle projektu odhadnuty 
na 42 milionů korun, vítěz výběrového 
řízení však stavbu uskuteční za 25,3 
milionu korun bez DPH,“ uvedl k vý-

běrovému řízení na dodavatele pri-
mátor Vymazal novinářům. Městu 
se na akci podařilo získat dotaci z re-
gionálního operačního programu ve 
výši 85 procent. 

Dům dětí a mládeže dosud fungo-
val ve dvou budovách v Brněnské 
ulici. „Objekt určený k opravě je vy-
stěhovaný, činnost kroužků se podařilo 
umístit do druhé budovy a do dalších 
nebytových prostor pronajatých na do-
bu rekonstrukce,“ řekl Tomáš Koukal 
z městského odboru školství.

Zájmové kroužky v Domě dětí 
a mládeže navštěvuje kolem tisícov-
ky dětí. Jihlava je zřizovatelem orga-
nizace, provoz ročně dotuje přibližně 
jedním milionem korun. S dokonče-
ním rekonstrukce se počítá v únoru 
2015. -rt-

DDM čeká rekonstrukce

Město Jihlava pokračuje v projektu 
Zoo pěti kontinentů. Poslední dokon-
čenou částí je pavilon primátů, který-
mi se už prohání hbití mangabejové, 
kočkodani a dočasně gibboni.

Také expozice Asie jde do fi nále. 
Dřevěný domek vyrůstá na rozvali-
nách khmérského chrámu Angkor-
wat v severním Laosu. Mimo jiné ji 
budou obývat erbovní zvířata jihlav-
ské zoo - giboni zlatolící. 

Zatím v základech je poslední, nejná-
ročnější stavba „exotária“, velkého tro-

pického pavilonu především pro plazy 
ve stylu džungle s bujnou vegetací, vo-
dopádem a řekou s krokodýly. Expozi-
ce bude dokončena příští rok. 

Zoo pěti kontinentů je velký pro-
jekt města Jihlavy s rozpočtem asi 
135 milionů korun. S velkým úspě-
chem se setkali noví obyvatelé - tro-
jice žirafích samců v expozici afric-
kých kopytníků, hotová a přístupná 
je také australská farma a expozice 
hyen. Zoo letos zaznamenává re-
kordní návštěvnosti. -tz-

V jihlavské zoo je otevřený 
další pavilon veřejnosti

JIHLAVSKÁ zoo se letos představila návštěvníkům novými expozicemi, nyní je 
dokončen pavilon primátů. Foto: archiv MMJ

Jihlavská kapela Čardáš Klaunů re-
kapituluje první, ale velmi intenzivní 
rok existence. Rok fungování oslaví 
hned po Štědrém dni 25. prosince 
2013 od 19.30 v Soul Music clubu 
v Jihlavě. Bude to speciální večer pl-
ný kostýmů a převleků, kapela před-
staví novou pódiovou show a vyzývá 
své fanoušky, aby podpořili atmosfé-
ru mejdanu a přišli v maskách. 

„Potěšilo by nás, kdyby návštěvníci 

dorazili v převlecích. Za klauna, nebo 
spíš za šaška nemusí být jen postava 
s červeným nosem. Což takhle cele-
brity, politici, sportovci…,“ nabádá 
ke kreativitě a zároveň k zamyšlení 
zpěvák Mirek Paleček. V rámci večera 
bude vyhlášena cena Miss Klaun, na 
vítěze čekají zajímavé ceny.

Spolu s Čardášem zahrají další dvě 
kapely, Homoguru z Brna a Doscon-
nexion z Třebíče. -rt-

Na koncert v kostýmu klauna

Jihlava – město v srdci 
Vysočiny

Fotograf Vladimír Kunc pokřtil 
novou obrazovou publikaci Jihlava 
– město v srdci Vysočiny. Více než 
200 fotografi í ukazuje krásy města ve 
všech ročních obdobích. Autor, po-
važovaný spíše za krajináře, do nové 
knihy zařadil i reportážní fotografi e. 
Knihu doplnil textem Miloš Tajovský, 
texty jsou ve třech jazycích. Město 
Jihlava připravuje vydání vlastní foto-
grafi cké publikace v roce 2014. -rt- 

Cestování městskou hromadnou 
dopravou v Jihlavě bude plynulejší 
a přesnější. Umožní to tzv. telemati-
ka. 

„Telematika sleduje pomocí GPS po-
hyb vozidel ve městě, prostřednictvím 
dispečinku na dopravním podniku 
dává přednost v křižovatkách tak, že 
jim nechá běžet zelenou v jejich pru-
hu. Stejně tak ale může vůz MHD po-
zdržet v zastávce, pakliže z dat, které 
systém sbírá, je jasné, že vůz do další 
zastávky přijede včas,“ vysvětlil fun-
gování systému primátor Jaroslav 
Vymazal.

Technologie se bude umisťovat na 
patnáct světelně řízených křižovatek 
a přechodů, do 62 vozidel MHD se 
budou instalovat satelitní moduly, 
jejichž údaje bude zpracovávat do-
vybavený dispečink Dopravního 
podniku města Jihlavy. Součastně 
jde o rekonstrukci křižovatek, kde 

MHD bude mít přednost před ostatními
budou např. nové kabely, řadiče 
a úsporná LED svítidla.  Systém se 
bude postupně instalovat a uvádět 
do života asi rok a půl.

„Nejedná se o absolutní přednost au-
tobusů a trolejbusů v Jihlavě, ale o kon-
cepční práci na systému MHD ve městě 
tak, aby hromadná doprava v Jihlavě 
mohla fungovat stejně efektivně jako 
ve vyspělých evropských městech,“ uve-
dl dopravní inženýr města Zdeněk 
Dvořák.  

Preferenci vozidel MHD využívají 
už ve Zlíně, Brně a Ostravě, samo-
statnou kapitolou je Praha, kde je 
nejrozvinutější síť pruhů pouze pro 
hromadnou dopravu. 

Radní v listopadu posuzovali na-
bídky uchazečů o dodávku telema-
tiky do Jihlavy, nejnižší cenu 16,2 
milionu korun nabídla fi rma Cross 
Zlín. Projektovaná cena přitom byla 
25,5 milionu korun. Město na pro-
jekt získalo 85 % dotace EU. -rt-

MHD ve městě bude řízena pomocí GPS a spolupracujících semaforů.
 Foto: archiv MMJ

Zimní údržba ve městě Jihlava za-
čala od 1. listopadu na základě ob-
jednávky magistrátu města. Ukon-
čení zimní údržby je stanoveno na 
31. 3. 2014.

„Zimní údržba bude spočívat v za-
jištění sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací. K posypu se smí používat 
písek nebo kamenná drť. Je zakázáno 
používat popel, škváru, domovní od-
pad a jiné hmoty znečišťující komuni-
kace nebo ovzduší,“ řekl mluvčí Slu-
žeb města Jihlavy (SMJ) Martin 

Málek.
Údržba se týká  místních komuni-

kacích I., II., III. a IV. třídy ve vlast-
nictví města podle schváleného po-
řadí důležitosti.

Časové limity k obnově sjízdnosti 
s výjimkou kalamitních situací jsou 
stanoveny následovně.

Po skočení spadu sněhu nebo vy-
tvoření námrazy:
■ I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
■ II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
■ III. pořadí důležitosti – po ošetře-

ní komunikací I. a II. pořadí, nejpoz-
ději však do 48 hodin.

SMJ udržují cca 500 km místních 
komunikací I., II. a III. třídy včetně 
chodníků (spadají do komunikací 
IV. třídy). Pracovníci SMJ budou ta-
ké zajišťovat ruční čištění schodišť, 
přechodů pro chodce a ostatních 
ploch. Na tuto práci bude operativ-
ně připraveno nastoupit až 40 lidí. 
Magistrát města vyčlenil prozatím 
na zimní údržbu místních komuni-
kací 16 mil. Kč,-.  -lm-

Plán zimní údržby komunikací


