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ZOO a HZS jsou...
 (Dokončení ze str. 1)
 Proto se snažíme udržet stávají-

cí halu v provozuschopných pod-
mínkách, aby jak hráči, tak diváci 
byli maximálně spokojeni. Jen v 
letošním roce jsme do oprav (např. 
skleněná stěna a vchod, technolo-
gie chlazení, šatny atd.) investovali 
téměř 5 milionů korun.

 Jednou z letních atrakcí Jihlavy 
je ZOO. Jaké další úmysly má ve-
dení města s touto atrakcí?

 Vedení města si je vědomo toho, 
že zoologická zahrada je jedním z 
hlavních „magnetů“ pro turisty při-
jíždějící do Jihlavy, a i proto chystá 
v následujících letech výrazné in-
vestice do rozvoje zahrady. 

 Jedná se o projekt „Centra envi-
ronmentální výchovy“ v rozsahu 
necelých 50 milionů korun a pak 
velký projekt „Zoo pěti kontinen-
tů“, jehož odhadované náklady se 
pohybují přes 100 milionů korun.  
Oba projekty by měly být financo-
vány za pomoci fondů EU. 

 V rámci projektu „Zoo pěti kon-
tinentů“ by tak mohli návštěvníci 
jihlavské zoo v nejbližších letech 
navštívit nový výběh s žirafami, 
novou expozici „Austrálie“, kde by 
mohli obdivovat smíšenou expozi-
ci papoušků, klokanů, emu... Dále 
se plánuje výstavba expozice afric-
kých primátů, která by měla vznik-
nout v blízkosti hlavního vchodu. 

 Nová expozice „Asie“ by pak mě-
la vyrůst v místech stávajících ne-
vyhovujících voliér pro papoušky. 
Ze starého pavilonu opic a terária 
pak by měl vzniknout nový pavi-
lon plazů. V nové části zoo by ještě 
měla v blízkosti žiraf vzniknout no-
vá expozice hyen. 

     Celý tento velký projekt by 
měl být rozdělen do etap, takže 
jednotlivé nové expozice by vzni-
kaly průběžně v následujících cca 
6 letech.

 
  Zmínil jste pojem environ-

mentální centrum. Co si pod 
tím představit a jaký je současný 
stav? 

 Centrum environmentální vý-
chovy by mělo vzniknout v pro-
storu u hlavního vchodu do zoo. 
Mělo by jít o netypickou budovu 
inspirovanou duchovním areálem 
v Knowth a britským Stonehenge. 

 Charakteristickým prvkem je 
starogermánská mohyla porostlá 
divokou trávou a ohraničená ka-
meny.  V této atraktivní budově by 
měl být přednáškový sál pro cca 45 
lidí, dvě učebny, komponované ja-
ko jeskyně a lodní paluba - každá 
pro 20 dětí. 

 Dále tam budou prostory pro 
chovatelské aktivity, akvária a te-
rária. Provozovatelem centra bude 
zoologická zahrada a ta by v něm 
měla poskytovat vzdělávací, vý-
chovnou a poradenskou činnost 
pro široké spektrum cílových sku-
pin (např.: školky, školy, zájmové 
kroužky, diplomanty, pedagogické 
pracovníky, odbornou ale i širokou 
laickou veřejnost). 

 V současné době čekáme na 
schválení projektu k financování 
z fondů EU. V případě, že projekt 
bude schválen, zahájíme výstavbu, 
která potrvá cca 20 měsíců.      -lm-

 Z důvodu předpokládaného vel-
kého počtu cestujících, zejména 
studentů a školní mládeže, pracov-
níci MHD očekávají jako každý rok 
v prvních dnech měsíce září velký 
nápor na vyřizování čipových karet. 
Proto je v období prvních dvou týd-
nů měsíce září prodloužena výdejní 
doba v předprodeji jízdenek každý 
den až do 18.00 hodin. Dále v sobo-
tu dne 5. 9. 2009 bude předprodej 
také mimořádně otevřen od 8 do 12 
hodin.                                                  -lm-

Prodloužení doby 
v předprodeji MHD

 Koncem srpna začaly práce na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě, při kterých 
budou postupně odstraněny bariéry 
komplikující pohyb tělesně a zrakově 
hendikepovaným osobám. 

 „Úpravy budou zřetelné zejména na 
přechodech pro chodce. Na osmi místech 
budou tzv. zvýšené přechody - povrch vo-
zovky bude na úrovni okolních chodní-
ků,“ popsal jednu z úprav primátor Ja-
roslav Vymazal. 

 Tyto „lavice“ vzniknou například na 
ulicích ústících na náměstí – U Min-
covny, Farní, Brněnská a Kosmákova, 
dále na přechodu pro chodce u pošty 
a dalších místech. Mimo zjednoduše-
ní pohybu osob tak vznikají i retardéry 
zpomalující pohyb motorových vozi-
del. 

 U několika přechodů naopak bu-
dou sníženy obrubníky chodníků na 
úroveň vozovky. K dalším úpravám 
patří naváděcí pruhy z barevně odliš-
né dlažby, které pomáhají v orientaci 
zrakově hendikepovaným chodcům. 
Na budově radnice dále bude umístě-
no elektronické zařízení, které vysílá 
signál pomáhající nevidomým v orien-
taci na náměstí. Cena bezbariérových 
úprav vzešla z výběrového řízení – cca 
3 865 000,- Kč. Dodavatelem bude 
fi rma SYNER VHS Vysočina. Termín 
dokončení je konec října.   

 „Odstraňování překážek v pohybu hen-
dikepovaných osob se provádí koncepčně. 

Necelé čtyři miliony odstraní 
bariéry z Masarykova náměstí

Na práce na 
náměstí na-
váže rekon-
strukce zastá-
vek MHD, 
kdy v celém 
městě bude 
30 zastávek 
upraveno pro 
bezbariérové 
nastupování 
do nízkopod-
lažních vozi-
del,“ doplnil 
primátor Vy-
mazal. Dopravní podnik města Jihlavy 
dále připravuje nákup nových vozidel, 
kdy by cca do roku 2012 měl být vozo-
vý park DPMJ kompletně nízkopod-
lažní. 

 V jarních měsících 2009 byla nákla-
dem cca 4,4 milionu korun dokonče-
na bezbariérová trasa (úpravy chodní-
ků, přechodů pro chodce) vedoucí od 
psychiatrické léčebny k ZŠ speciální a 
ZŠ Demlova.                                           -lm- 

Město uvolnilo peníze na zeleň
Výpis z usnesení 

68. schůze rady města
Dotace pro postižené

 Rada města schválila poskytnutí fi -
nanční dotace:

 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR Jihlava 2.400 Kč

- na úhradu zvýšeného nájemného 
na rok 2009 

 Centrum pro zdravotně postiže-
né kraje Vysočina Jihlava 3.900 Kč

- na zakoupení toaletní židle pojízd-
né do půjčovny kompenzačních po-
můcek

 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR Jihlava 3.500 Kč

- na úhradu telefonů (dobíjecí kupo-
ny) a kancelářských potřeb na rok 
2008. 

Pozastavení dotací 
se netýká 

odstraňování bariér
 Třebaže rada města k 31. červenci 

2009 pozastavila přijímání žádostí o 
dotace z Fondu pro opravy domů na 
opravy fasád a střech, na odstraňová-
ní bariér a sprejerských čmáranic je 
možné žádat dál. Stalo se tak s ohle-
dem na vyčerpání prostředků fondu. 

 O dotaci si letos požádalo 41 žada-
telů, kterým město přispělo celkovou 
částkou 1 432 235 korun. 

 „Stále otevřené je přijímání žádostí 
na opravy povrchů poškozených spre-
jery. Jihlava na tento účel letos přispěla 
42 žadatelům částkou 239 024 korun,“ 
upozornil na trvající možnost žádat o 
pomoc města primátor Jaroslav Vy-
mazal.  

 Dále také platí možnost žádat o do-
tace na odstraňování bariér ve veřejně 
přístupných budovách, z této kapitoly 
město letos přispívalo pouze dvakrát 
v celkovém objemu 200 tisíc korun. 

 „Prostředky do Fondu pro opravy 
domů může doplnit svým usnesením 
zastupitelstvo. Jakmile se tak stane, při-
jímání žádostí o dotace na opravy střech 
a fasád obnovíme,“ dodal k přijatému 
opatření primátor Vymazal.

Jihlava pokračuje 
ve vysazování 

a údržbě zeleně
 Jihlavská zeleň se opět rozroste.
 Rada města na své poslední schůzi 

odsouhlasila uvolnění částky 326 000 
korun z ekologického fondu města na 
výsadbu dřevin, ošetření stromů a na 
dokumenty pro projekt Revitalizace 
městské zeleně. 

 Nové keře se budou sázet v ulicích 
Riegrova, Erbenova, Žižkova a u ma-
teřských školek v ulicích Resslova a 
Dvořákova. Lípa velkolistá bude vy-
sazena v ulici Jana Masaryka. Plot 
Azylového domu pro ženy a matky s 
dětmi doplní nové popínavé rostliny. 
Celková cena těchto výsadeb je 67 ti-
síc korun.

 Stromolezci se vypraví ozdravit ko-
runy stromů na zahradě školní druži-
ny ZŠ Havlíčkova, na zahradě ZŠ Sei-
fertova, v parčíku za kinem Dukla a v 

Hybrálecké ulici, což vyjde celkem na 
59 tisíc korun.   

 Na 200 tisíc korun přijde doplnění 
dokumentace pro předložení žádos-
ti o evropské peníze na projekt „Re-
vitalizace městské zeleně“- projekt v 
objemu cca 60 milionu korun na roz-
sáhlou úpravu a doplnění zeleně ve 
městě.

 Ze svého ekologického fondu Jih-
lava podporuje péči o zeleň kontinu-
álně, už v úvodu roku radní na nové 
výsadby vydali částku přesahující 200 
tisíc korun. Vloni na výsadby, ošetře-
ní stromů, odstraňování skládek a na 
různé ekologické akce Jihlava z toho-
to zdroje uvolnila 1 107 852 korun. 

 Město z fondu také platí tzv. pas-
port, tedy „inventuru“ zeleně ve měs-
tě, v roce 2008 částkou 1 368 500 ko-
run, letos 1 785 000 korun.  

-lm-

Uzavírka Masarykova náměstí 
Celkem 21 dnů má trvat uzavírka 

vozovky na Masarykově náměstí 21 - 
26 (od křiž. s ul. Znojemská po křiž. 
s ul. Brněnská) za účelem předláždění 
přechodů a povrchů křižovatek v rám-
ci akce „bezbariérová trasa N1 Masa-
rykovo náměstí v Jihlavě“.

 Uzavírka potrvá do 13. září.
 Objížďková trasa se stanoví takto: 

ul. Znojemská – Masarykovo náměs-
tí – ul. Farní – Jakubské náměstí – ul. 
Joštova – ul. Brněnská. Zpět – ul. Br-

něnská – ul. Lazebnická – Jakubské 
náměstí – ul. U Mincovny – Masary-
kovo náměstí – Znojemská, případně 
ul. Brněnská – starý Brněnský most – 
ul. Brněnská. 

 Příjezd pro zásobování k domům 
Masarykovo náměstí od č. 13 po č. 19 
od křižovatky Masarykovo náměstí - 
ul. Farní. 

 Odklon dopravy: ul. Znojemská – 
ul. Čajkovského – ul. Lazebnická – ul. 
Brněnská.                                              -lm-

TENTO týden začaly práce na bezbariérových úpravách na Ma-
sarykově náměstí.                                       Foto: Lubomír Maštera


