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V červnu letošního roku nechali 
pracovníci odboru správy realit jih-
lavského magistrátu opravit studán-
ku na Skalce. Díky opravě za více 
než 40 tisíc korun se odstranily zvě-
tralé části omítky a byla i odbourá-
na část nesoudržných betonových 
ploch na stříšce. 

Na magistrát města krátce po 
opravě přišlo poděkování od obča-

na přilehlé lokality.
„Studánka na Skalce byla velmi 

pěkně opravena, opět potěší oko ko-
lemjdoucího svojí bělostí a kontras-
tem černých dveří. Zhotovitele bych 
pochválil za pěkně a precizně odvede-
nou práci jak zednickou, tak natěrač-
skou,“ uvedl v dopise občan Otakar 
Krupička.

Zmíněné dveře byly při opravě 

obroušeny od rzi a nově natřeny. 
Veškeré práce na objednávku měs-
ta provedla společnost SALMO 
Sadílek. „Se společností má město 
dlouhodobě dobré zkušenosti,“ uve-
dl náměstek primátorky pro oblast 
správy realit Petr Laštovička.

Voda ze studánky odtéká do Ko-
želužského potoka. Zajímavým 
místem v okolí studánky je také ne-

Občan poděkoval úředníkům 
za opravenou studánku na Skalce

PRACOVNÍCI odboru správy realit jihlavského magistrátu nechali opravit studánku na Skalce. Foto: archiv MMJ

V minulém roce se díky projektu 
Návštěvy POTMĚ postaralo 16 zra-
kově postižených o bezmála 500 se-
niorů. Projekt, který jde do druhého 
roku svého života, je pro seniory bez 
rodinných příslušníků a pro seniory 
v pobytových zařízeních zdarma. Do 
projektu jsou postupně zapojováni 
další nevidomí a slabozrací, kteří se-
niory navštěvují a věnují se společně 
vybraným aktivitám

„Během návštěv mohou senioři s ne-
vidomými například zpívat, hrát na 
hudební nástroje, plést, chodit na pro-
cházky, zkrátka se věnovat čemukoli, 
co vrací chuť do života,“ vysvětluje 
fungování Návštěv POTMĚ vedoucí 
projektu Gabriela Drastichová.

Projekt Návštěvy POTMĚ vznikl 
pod hlavičkou Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu za podpory z Operač-
ního programu Zaměstnanost. Služba 
odstartovala svou činnost v Praze, za 
necelý rok se rozšířila do dalších vel-
kých měst včetně Jihlavy.  -tz- 

Těžce zrakově 
postižení pomáhají 

seniorům

Vedení města pokračuje v plně-
ní Programového prohlášení Rady 
města Jihlavy na příští čtyři roky. V 
programových prioritách koaliční 
smlouvy v oblasti cestovního ruchu 
udělal magistrát další krok k dočas-
nému využití areálu Modety Jihlava.

Na základě výběrového řízení vy-
bral jihlavskou architektonickou 
kancelář UNArchitekti, která zpra-
cuje za 380 tisíc korun projektovou 
dokumentaci na dočasné využití 
areálu Modeta. „Celkový rozpočet na 
stavební práce je sedm milionů korun. 
Projekční práce by měly být hotové do 
konce roku,“ uvedl náměstek primá-
torky Petr Laštovička.

„Je pro nás velmi důležité, aby se po-
mocí projektové dokumentace prově-
řilo, co je a není možné v tuto chvíli v 
Modetě udělat. Věříme, že i základní 
zásah pomůže k tomu budovu zpří-
stupnit veřejnosti. 

Abychom nemuseli čekat dalších pět 
let, než budeme mít dostatek financí z 
nějakého dotačního titulu na opravení 
celé budovy. Moc bychom si přáli, aby 
byla průchozí až do zoo, se zázemím 
pro rodiny, s kavárnou v přízemí, pro-
story pro výstavy a další využití. Velmi 
přemýšlíme nad spolkovým domem, 

ČÁST areálu Modety by se mohla veřejnosti otevřít už v příštím roce.
 Foto: archiv MMJ

dávno revitalizovaná vodní nádrž 
Skalka, kde se mohou kolemjdoucí 
mimo jiné více dozvědět také o ži-
votě v mokřadech a významu zadr-
žování vody v krajině. Revitalizaci 
vodní nádrže pro město provedl 
spolek Modřady – ochrana a mana-
gement. -tz-

Jihlavští architekti navrhnou dočasné 
využití Modety v návaznosti na ZOO

který v tuto chvíli také nemá žádné fi-
nanční krytí. 

V Modetě by mohla být také sdílená 
kancelář, po které spolky volají a spole-
čenská místnost, kde by se mohly schá-
zet,“ doplnila primátorka Jihlavy Ka-
rolína Koubová.

Dočasné využití části areálu se týká 

zhruba příštích pěti let. Textilní vý-
roba v druhé polovině budovy bude 
v provozu ještě další tři roky. Hrubý 
odhad na celkovou obnovu budovy 
včetně jejího okolí je kolem 200 mi-
lionů korun. S financováním mohou 
pomoci dotace případně ekonomic-
ky silný strategický partner jako in-

vestor. Projekt dočasného využití se 
týká části pravé strany areálu. Jedná 
se o vstupní část včetně prvního pa-
tra ve tvaru L o ploše 1500 metrů 
čtverečních, což je zhruba polovina 
stávající Modety. V současnosti pro-
story využívá zoologická zahrada ke 
skladování.

Modeta by měla propojit 
centrum se ZOO

Dočasné stavební úpravy areálu by 
měly začít i skončit v průběhu příští-
ho roku. 

Od 1. ledna má zároveň vzniknout 
nová příspěvkové organizace měs-
ta pro cestovní ruch a kulturu, která 
bude agendu pořádání velkých kul-
turních akcí zastřešovat jako jedna 
organizace.

„Od toho si slibujeme velké zefektiv-
nění kultury. Co se týče cestovního ru-
chu, Modeta jako centrum Stříbrného 
údolí může sloužit jako propojka ces-
tovního ruchu, aby tam vznikly další 
nápady pro to, jakým způsobem Stří-
brné údolí zdokonalovat. To souvisí 
právě s novou organizací, která bude 
mít na starosti využití tohoto prosto-
ru,“ uzavřela Karolína Koubová. -tz- 


