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Jihlava má totiž výhodu svého 
umístění mezi Prahou a Brnem u 
dálnice, což mimochodem nebylo v 
minulosti dostatečně akcentováno. 
Možná je nyní možnost uvažovat i 
tímto směrem.

O Dukle a hledání strategického 
partnera se rovněž hovoří léta…

Nejprve musíme vědět, co bude se 
stánkem. Potom budeme moci na-
bídnout Duklu se stadionem jako je-
den celek. 

Mě osobně se nelíbí situace, kdy 
profesionální klub je v majetku měs-
ta, to pokřivuje vztahy.

S opravami základních škol 
vznikla řada sportovišť při těchto 
školách. Byla snaha zpřístupnit ty-
to hřiště i veřejnosti. Jak se to po-
dařilo, a je situace uspokojivá?

Zatím neumím situaci posoudit, 
sportovní komisi mám naplánova-
nou na příští týden, tak snad bude 
jasno.

Poprosím již jen stručně o infor-
mace o příměstských částech He-
lenín, Sasov a Kosov.

Přiznám se, že na příměstské části 
jsem dosud našla jen velmi málo ča-
su, abych nyní mohla vznášet nějaké 
vize. Na setkání s osadními výbory 
na konci roku jsme zaznamenali po-
žadavky, ke kterým se musíme teprve 
sejít.  

Náměstkyně Mayerová...

Krytý areál Vodního ráje navštívilo 
vloni o 8 tisíc lidí více, než v roce 2015

VODNÍ ráj v Jihlavě, jeho krytá část, to není jen prostor pro návštěvníky a rekre-
anty. Pod zemí se skrývá technická část areálu, která vyžaduje trvalou obsluhu.

 Foto: Lubomír Maštera

Vernisáž výstavy „Co pro mě zna-
mená kůň“ je naplánována na 8. 
února  v Městské knihovně v Jihlavě. 

V rámci programu bude prezento-
vána krátká povídka z prostředí hi-
porehabilitace, kterou přečte malíř-
ka a spisovatelka Bohumila Sarnová. 
Poté bude následovat hudební část 
programu, ve které vystoupí Beno 
Trávníček – kytara, zpěv a Yvonna 
Horská – zpěv. 

A zájemci si budou moci prohléd-
nout na dvacet obrazů, jejichž au-
tory jsou v patnácti případech uži-

vatelé služeb v OCHJ – Adaptě, a 
vznikly od listopadu 2016 do ledna 
2017, a dalších pět namalovala au-
torka výstavy. 

Tou je Yvonna Horská, student-
ka III. ročníku Soukromé vyšší od-
borné školy sociální v Jihlavě. Akce 
vychází z dlouhodobé spolupráce 
autorky výstavy s uživateli služeb 
v Oblastní charitě Jihlava – Adap-
tě. Vernisáž výstavy moderuje Hela 
Dvořáková, a bude zahájena od 
14.30 hodin.
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Vernisáž výstavy v jihlavské 
Městské knihovně

V MĚSTSKÉ knihovně se budou vystavovat malby koní. Výstavu zahájí vernisáž 
8. února ve 14.30 hodin. Repro: archiv MMJ

Z provozních důvodů byla jihlav-
ská oblastní charita nucena ve městě 
ukončit sběr textilu. Skončila i třídír-
na textilu. Jihlavští občané ale nepři-
šli o možnost ukládat ošacení a další 
textilie do k tomu určených nádob.

Obyvatelé města mají dál možnost 
ukládat textil do nezměněného po-
čtu devatenácti kontejnerů rozmístě-
ných po městě. 

Ale z některých míst, kde jim příliš 

mnoho pozornosti věnují vandalové, 
se kontejnery přesunou na klidnější 
stanoviště. Ukončena je ovšem čin-
nost třídírny textilu v domě Žižko-
va 109 (na Havaji), kde už nebude 
k dispozici ani kontejner na sběr šat-
stva. 

Aktuální informace o sběru textilu 
a rozmístění kontejnerů najdete na 
webových stránkách 

www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Třídírna na textil skončila

Vodní ráj Jihlava, největší aquapark 
na Vysočině, navštívilo v loňském 
roce 164 tisíce návštěvníků. 

Do krytého areálu, který nabízí 
velký rekreační bazén, vířivku, malý 
dětský bazének, krytý tobogán, par-
ní lázeň, saunu a další služby, přišlo 
129 tisíc lidí, převážně z Vysočiny. 
Oproti předchozímu roku jde o ná-
růst o 8 tisíc. 

Do venkovního areálu zavítalo cel-
kem 35 tisíc návštěvníků, což bylo 
díky chladnému létu a celkově nepří-
znivému počasí o 20 tisíců lidí méně,
než předchozí sezónu.

„Aquapark během loňského roku 
zrekonstruoval střechu nad krytým ba-
zénem, investoval do nového podvodní-
ho osvětlení a vybudoval tzv. Kneippův 
chodník, pro zlepšení metabolismu a 
krevního oběhu. Letos dokončil rekon-
strukci bufetu ve vstupní hale. Návštěv-
níci venkovního areálu se mohou těšit 
na zbrusu nový nerezový dětský ba-
zén,“ popsal investice mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Na celý rok 2017 připravilo vede-
ní aquaparku další akci. Návštěvníci 
získají v den svých narozenin hodinu 
plavání zcela zdarma, a ti, kteří slaví 
svátek, budou mít vstup na hodinu s 
50% slevou. 

„Narozeninovou soutěží jim chceme 
udělat radost tím, že alespoň na chvíli 
mohou zapomenout na své všední sta-
rosti a přijít si k nám zdarma zapla-
vat,“ doplnil Málek.

O aquaparku
Vodní ráj Jihlava je svou kapacitou 

2.400 míst ve venkovní a 240 míst v 
kryté části areálu již patnáct let nej-
větším aquaparkem na Vysočině a 
jediným aquaparkem na dálnici D1. 
Sportovně-relaxační areál je otevřen 
celoročně, a kromě několika bazé-
nů a řady vodních atrakcí nabízí i 
sportovní a wellness služby. Každý 
rok projde jeho branami v průměru 
200.000 návštěvníků. Provozovate-
lem jsou Služby města Jihlavy. 
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