
Jihlavská radnice dokončila II. etapu projektu 
Revitalizace části parku Malý Heulos.

Řidiči, ale hlavně chodci v Jihlavě už nebudou 
zažívat pocity úzkosti cestou do údolí lesoparku 
Malý Heulos. Do letního kina za kulturou nebo 
na tamní sportoviště dorazí po rozšířené silnici 
s novým chodníkem a osvětlením. Výrazně se 
zvýšila také úroveň sportovního areálu, kde je 
k dispozici zázemí nové budovy, tribuny a nová 
sportoviště. Vznikla nová parkovací místa a úsek 
cyklostezky, který propojil několik dosud oddě-
lených tras. 

„Součástí projektu bylo rozšíření vozovky, vybu-
dování chodníku a veřejného osvětlení od ulice 
Úvoz až po areál letního kina. Pohyb v nepřehled-
ném úseku tak bude výrazně bezpečnější. Podél 
části nově upravené komunikace vznikla odstavná 
plocha pro parkování,“ popsal část projektu pri-
mátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Polepší si také stovky sportovců, kteří léta 

využívali zastaralý a nevyhovující objekt šaten. 
Na jeho místě je dnes 26 parkovacích míst a 
sportovci mají nové útočiště přímo u oválu na 
stadionu, kde vyrostla třípodlažní budova s tri-
bunou pro asi tři stovky sedících diváků, šatna-
mi pro sportovce, prostory pro časomíru, tech-
niku, občerstvení a sociální zařízení. 

V sousedství fotbalového hřiště vznikl nový 
sektor pro hod kladivem a diskem. „Na něj nava-
zuje nově upravený volný prostor pro různé volno-
časové aktivity, který se využívá třeba pro cirkus 
nebo stanové městečko velkých sportovních akcí 
nebo festivalů,“ uvedl primátor Rudolf Chloupek. 
Prostor ale zatím zůstane zaplocený a nebude se 
využívat z důvodu uchycení nového trávníku.

Na stávající stezku kolem areálu letního kina je 
napojena nová stezka pro pěší a cyklisty podél 
Jihlávky k areálu sportovní haly. Stezka přechází 
přes řeku po nové lávce a vyúsťuje při Okružní 
ulici, kde navazuje na nově vybudovanou cyklo-

stezku B02. Celkové revitalizované území zaují-
má plochu 1,8 hektaru.

Celkové náklady na akci jsou 66 milionů korun 
bez DPH, z výběrového řízení byla dodavatelem 
fi rma Agrostav. Na akci se městu podařilo zís-
kat dotaci z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Na 
Malém Heulosu se pracovalo od března loňské-
ho roku. 

Při první etapě revitalizace parku Malý Heu-
los, která byla dokončena v roce 2010, byl upra-
ven areál letního kina, vznikla nová malá scéna 
a dětské hřiště. Město nechalo vybudovat novou 
komunikaci, která obchází areál letního kina, 
takže i v průběhu akcí může bez omezení kolem 
areálu proudit doprava. V území je nová kana-
lizace a veřejné osvětlení. Jako protipovodňo-
vé opatření bylo zrušeno potrubí říčky Jihlávky, 
která opět protéká otevřeným korytem. -tz-

Úpravy zvýšily bezpečnost při cestě
do údolí lesoparku Heulos

Město na svých webových strán-
kách zveřejnilo výzvu na průběžný 
grant s názvem Živé město. Výzva je 
adresována zájemcům – pořadatelům 
kulturních akcí. Z výzvy uvádíme: 

 
VÝZVA 
k podání žádosti o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu Jihlavy 2015 na projekt 
v oblasti kultura realizovaný v období 
od 1. července do 31. prosince 2015 

 
1/  V rámci programu: 
 ŽIVÉ MĚSTO – PRŮBĚŽNÝ 

GRA NT 
maximálně 50 000 Kč 
 
2/  Zaměření programu: 
Důvodem vyhlášení tohoto progra-

mu je zajistit do konce roku 2015 co 
nejpestřejší kulturní nabídku urče-
nou nejrůznějším skupinám obyvatel 
města Jihlavy. Důraz bude kladen na 
to, aby byly v Jihlavě podpořeny kul-
turní akce a aktivity, zejména  oživení  
Masarykova  náměstí v letních měsí-
cích, a to v těchto oblastech a katego-
riích: 

- Performing Arts /Živé, reproduko-
vané umění/ 

- Hudba – klasická 
- Hudba – ostatní 
- Hudba – vzdělávací koncerty 
- Divadlo – místní 
- Divadlo – hostující 
- Divadlo – dětská představení 
- Tanec 
- Happening 
- Výstava 
- Vzdělávací pořady 
- Vizuální umění  
- Film 
- Výtvarné umění 
- Literatura    
- Akce, aktivity 
- Kulturní dědictví  
- Městské slavnosti a jiné akce a akti-

vity 
 
Podpora projektů: 
- kulturní akce a aktivity realizované 

během stanoveného období na úze-
mí města Jihlavy. Tímto  se  rozumí  
pořádání  akcí  jednorázového  cha-
rakteru  (koncert,  představení…)  i  
série akcí, např. cykly koncertů, před-
stavení, festivaly, přehlídky, projekty, 
ve kterých se objevují akce zaměřené 
na různé žánry.  

 

3/  Okruh způsobilých žadatelů: 
- právnické  osoby,  vyjma  příspěv-

kových  organizací,  jejichž  zřizova-
telem  je  město  Jihlava,  na  základě  
platného  oprávnění  souvisejícího  s  
danou  činností dle platných zákonů, 
vztahujícího se k vypsanému progra-
mu, 

- fyzické osoby, tj. osoby podnikající 
na základě platného oprávnění souvi-
sejícího s danou činností dle platných 
zákonů, vztahujícího se k vypsanému 
programu. 

 
4/  Podmínky pro poskytnutí a 

čerpání dotace: 
- dotace je poskytována účelově, na 

neinvestiční náklady na základě uza-
vřené Smlouvy o poskytnutí dotace 

- dotace  bude  poskytnuta  pouze  
Příjemci,  který  nemá  vůči  Městu  
fi nanční  závazky po lhůtě  splatnos-
ti;  Město  je  oprávněno  pozastavit  
čerpání  dotace  do  doby  vyrovnání 
těchto závazků, 

- příjemce  dotace  je  oprávněn  
uplatňovat  pouze  náklady  souvise-
jící  s předloženým projektem,  které  
jsou  nezbytné  pro  jeho  zajištění.  
Příjemce  je  povinen  čerpat poskyt-

nutou dotaci v souladu se schváleným 
účelem dotace. 

 
6/  Výše a účel dotace 
Žadatel může podat Žádost o 

poskytnutí dotace ve výši: 
a)  maximálně  70%  celkových  

uznatelných  nákladů  projektu,  maxi-
málně  50 000  Kč, přičemž  fi nanco-
vání  zbývajících  nákladů  žadatel  
zajistí  z jiných  grantů,  dotací, spon-
zorských příspěvků, vstupného, člen-
ských příspěvků či vlastních zdrojů. 

Lhůta pro podání žádosti: 
Žádosti  lze  podávat  od  15.  června  

2015  nejpozději  do  30.  září  2015  
(průběžně).  

Bližší informace a průběžné kon-
zultace poskytuje OŠKT - kontaktní 
osoby: 

- Ing. Marie Krajíčková,  e-mail:  
marie.krajickova@jihlava-city.cz 

  tel:  567 167 442, 730 855 765 
- Mgr. Tomáš Koukal,  e-mail:  

tomas.koukal@jihlava-city.cz 
  tel:  567 167 440, 605 206 159 
  -lm-

Vyhlášení průběžného grantu Živé město

STRANA 14 Inzerce / Aktuality NJR – ČERVEN 2015

                              SIMACEK HS, spol. s r.o.

hledá nové spolupracovníky (ZPS a ID) na pozice

• • • • • • • •• •• • • • • • • •
pro pracoviště Jihlava, Batelov, Jemnice 

Pracovní náplň: 
• • Zabezpečení provozu vrátnice, kontrola a evidence vozidel a návštěv

Nabízíme:
• • zázemí stabilní a úspěšné firmy s celorepublikovou působností
• •  pravidelný měsíční příjem a firemní bonusy, čtvrtletní příplatky
• • možnost spolupráce na zkrácený úvazek

Požadujeme:
• •  spolehlivost, bezúhonnost, flexibilitu

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602 961 580 • • • • • •• •• • • • • •• •


