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Dotační program je systém fi-
nanční podpory partnerským or-
ganizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět k 
naplňování cílů Zdravého města a 
MA21 dílčí akcí, aktivitou, progra-
mem apod., a to na základě zpraco-
vaného projektu. 

Pro rok 2016 byla na tento do-
tační program vyčleněna částka 
300.00 Kč, kdy maximální výše do-
tace na jeden projekt činí 20.000 
Kč. V únoru byla vypsána 1. Výzva 
na aktivity realizované v období 1. 
4. – 31. 12. 2016. 

Komise Projektu Zdravé město 
a MA21 doporučila a Rada města 
Jihlavy schválila osmnáct žádos-
tí v celkovém finančním objemu 
295.866 Kč. 

Více informací týkajících se do-
tačního programu Zdravého města 
naleznete na odkazu www.jihlava.
cz/zdravemesto. Všem partnerům 
děkujeme za spolupráci!

 Soňa Krátká,
 koordinátorka PZM a MA21

V roce 2016 Zdravé město Jihlava 
a MA 21 podpořilo 18 projektů

Investor uvažovaného obchodní-
ho centra u výpadovky na Pelhři-
mov měl vyřešit frekventovanou 
křižovatku Žižkovy a Rantířovské 
ulice, kde kolabuje doprava nejen 
ve špičkách, ale skoro po celý den. 

Po letech váhání ale od záměru 
ustoupil, o křižovatku se tak musí 
Jihlava postarat sama. Práce na 
projektu už běží, stavět se začne za 
rok. 

„Pokud vše půjde podle našich 
představ, v polovině roku 2018 bu-
dou dopravu na rušné křižovatce ří-
dit semafory. Toto řešení se ukázalo 
jako vhodnější, než původně uvažo-
vaný kruhový objezd,“ říká náměs-

tek primátora pro oblast investic 
Vratislav Výborný.

Město v křižovatce nechá rozšířit a 
upravit jízdní pruhy, vybudovat nové 
přechody pro chodce, bezpečnost-
ní ostrůvky, veřejné osvětlení apod. 
Městská hromadná doprava bude 
mít pro směr z města do Rantířovské 
ulice vyčleněnou a upravenou komu-
nikaci za čerpací stanicí. 

„U hřbitova vznikne nové parkoviš-
tě pro 110 vozidel, koncipované jako 
P+R (park and ride). Zde budou moci 
řidiči ponechat svoje vozidla a pokra-
čovat do centra města městskou do-
pravou, pro kterou vzniknou dvě nové 
zastávky MHD. Parkování zde bude 

Frekventovanou křižovatku 
budou řídit semafory

Změny na linkách MHD v Jihlavě 
od 1. prosince:

 oboustranná zastávka Fibichova 
na ulici Žižkova – na nové zastávce 
staví linky 3, 31, 6 a 9.

 linka 3: zrušen spoj s odjezdem 
v 6.31 hod z Masarykova nám. do 
Bosch Diesel

 linka 31: odjezd od Dopravního 
podniku v 5.14 hod. (dříve 5.19), 
odjezd od Bosch Diesel v 6.13 hod. 
(dříve 6.10)

 linka 32: spoj v 6.10 hod. 
od Bosch Diesel nejede do Doprav-
ního podniku, končí Mas. nám. dol-
ní.

 linka 7: odjezd 4.7 hod. z Mas. 
nám. dolní do Popic (dříve 4.40) 
z Popic 4.54 hod. (dříve 4.57).

 linka E:  změny jízdního řádu o 
sobotách a nedělích:

- odjezd od Motorpalu ve 13.39 
hod. (dříve 13.49),

- odjezd od Motorpalu ve 14.20 
hod. (dříve 14.34). -tz-

Od prosince změny 
v MHD

Víte, jaká bude 
výše vaší penze?

Informaci o vašem důchodu může-
te získat v prostorách Senior Pointu 
Jihlava, kde proběhne bezplatná Po-
radna výpočtu starobního důchodu.

Poradna tradičně nabízí výpočet 
starobního důchodu a kontrolní 
výpočet již přiznaného starobního 
důchodu. Součástí služby je také 
poskytnutí sociálního poradenství, 
např. vhodného termínu odchodu 
do starobního důchodu z hlediska 
individuální situace klientů poradny. 
Poradna se uskuteční ve čtvrtek 8. 
prosince od 12 do 15 hodin. -tz-

zdarma,“ pokračuje Vratislav Výbor-
ný. Z parkoviště bude možné vstou-
pit do prostoru hřbitova novým 
vchodem, projekt počítá také s úpra-
vou a doplněním zeleně.

Odhad nákladů je 34 mil. Kč 
s DPH, výstavba parkoviště bude do 
výše 90 % skutečných nákladů hraze-
na z IROPu, na úhradě nového po-
vrchu vozovky v ul. Žižkova a Ran-
tířovská se bude spolupodílet Kraj 
Vysočina. -tz-

I letos připravila ZŠ Jungmannova Vánoční jarmark a Vánoční dílny ve zna-
mení “Sladkých Vánoc”.

Pedagogové a žáci si připravili pro návštěvníky školy program. Ve středu 14. 
prosince a čtvrtek 15. prosince vždy od 9hodin vystoupí školní kapela a bude 
se hrát divadelní hra.  Připravují se vánoční dílny po celý den, vánoční foce-
ní pro rodiče s dětmi, výstava adventních věnců a pro zájemce je připravena 
prohlídka školy. -lm-

Vánoční jarmark 
na ZŠ Jungmannova


