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Primátor...
(Dokončení ze str. 1)
Největší lákadlo zoologická zahra-

da opět připravila novinky nejen 
v přírůstcích zvířat, ale také staveb-
ními úpravami. 

V případně pěkného počasí bude 
lákadlem Vodní ráj, sportovci mo-
hou využít nových cyklostezek pro 
in line bruslení nebo kola. 

 Masarykovo náměstí zase může 
lákat k posezení na venkovních za-
hrádkách restaurací, pro milovníky 
dechovky zde pořádáme koncerty.

V době prázdnin bude také pro-
bíhat řada kulturních akcí…

 Ano. I letos je připraven kulturní 
program na řadě míst ve městě. Nej-
větší kulturní a společenskou akcí 
je však letos festival Gustav Mahler 
Jihlava 2010 – Hudba tisíců, který 
byl již zahájen a bude vrcholit zmi-
ňovaným otevřením památníku a 
odhalením sochy mistrovi.

 Jste znám jako sportovec. Jak 
máte letos natrénováno?

 Jejda! Tak se svým sportovním 
programem letos opravdu spokojen 
nejsem. Vzhledem k pracovnímu 
vytížení i celé řadě společenských 
akcí na sport moc času nezbývá. 

Nicméně jednou či dvakrát týdně 
se snažím sednout na kolo, nazout 
in line brusle (to se mně vlastně za-
tím letos nepodařilo) nebo běžky 
a věřím, že přes prázdniny to bude 
lepší.

 Co byste ještě chtěl dotáhnout 
do podzimních voleb?

 Určitě bych chtěl dotáhnout roz-
dělané projekty a v dobré kvalitě je 
předat do užívání. 

Jde o revitalizaci části Malý Heu-
los,  rekonstrukci Základní školy 
speciální, rekonstrukci MŠ Březino-
va, postavit novou mateřskou školu 
pro sto dětí, dalších pět dětských 
hřišť a řadu „drobných“, ale pro měs-
to velmi potřebných  projektů (např. 
chodník v Červeném Kříži, kontej-
nerová stání, prostor před gymnázi-
em…).

 Dále bychom chtěli zahájit rea-
lizaci největšího projektu – veřej-
né sportoviště pro zimní sporty na 
Tyršově ul. a nastartovat strategický 
projekt - dopravní terminál u měst-
ského nádraží (společný projekt 
s Českými drahami a ICOMem). 

To by významně přispělo ke zklid-
nění dopravy ve městě a k podstat-
nému zkvalitnění a zatraktivnění  
hromadné  přepravy osob. 

 Také bych byl rád – a na tom mně 
opravdu hodně záleží – aby se přes 
všechny problémy zrealizoval velký 
vodohospodářský projekt, kde do-
jde k rekonstrukci některých částí 
starých kanalizačních stok a vodo-
vodu, především na ulici Brněnská 
a Křižíkova, které se tím dočkají po-
třebného nového zadláždění, a také 
ke zkapacitnění stávajících a výstav-
bě nových úseků kanalizačních stok 
potřebných k rozvoji Jihlavy.  -lm-

Odbor životního prostředí magis-
trátu města opouští kanceláře v Tol-
stého ulici a postupně se stěhuje do 
budovy magistrátu v Hluboké ulici. 

Přípravy probíhají tak, aby se co 
nejméně dotkly servisu pro veřej-
nost, přesto si  ale stěhování vyžádá 
omezení provozu. 

„Žádáme veřejnost o shovívavost nej-
méně na dva dny, a to čtvrtek a pátek 
10. a 11. června, kdy proběhne největší 
část stěhování,“ uvedla vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Do 9. června tedy lze odbor navští-
vit na „staré“ adrese, od pondělí 14. 
června by měl odbor plně fungovat v 
Hluboké ulici.   -lm-

Životní prostředí se stěhuje

PŘESTĚHOVÁNÍ odboru životního prostředí z Tolstého ulice na magistrát 
v Hluboké ulici předcházelo vymalování a další úpravy kanceláří.

Foto: Lubomír Maštera

 Práce na rekonstrukci kostela Po-
výšení svatého Kříže pokračují podle 
plánu. Řekl to Miroslav Kašík z in-
vestičního oddělení odboru rozvoje 
města. 

 Podle jeho slov byl dokončen ar-
cheologický průzkum uvnitř kostela 
i v přilehlé ploše stávajícího parko-
viště na severní straně kostela v plo-
še, kde byla provedena kanalizace, 
přeložka plynu a odvlhčení zdiva 
včetně konečné zádlažby. 

 „Uvnitř kostela je provedeno od-
vlhčení obvodového zdiva, podkladní 
konstrukce trojlodí a v presbytáři. Jsou 
provedeny zednické úpravy sociálního 
zařízení ve vstupní části kostela - zá- 
dveří a zděné konstrukce dle projekto-
vé dokumentace v trojlodí,“ potvrdil 
Kašík. 

 Byla vybourána stěna oddělující 
presbytář od trojlodí. Dále byla pro-
vedena rekonstrukce krovu - výmě-
na hnilobou narušených částí, v ob-

 Až do 25. června mohou obča-
né města Jihlavy navštívit prostory 
městského informačního centra jih-
lavské radnice a prohlédnout si pu-
tovní výstavu Cesty městy s doprav-
ní tematikou. 

 „Výstavu zajistilo Zdravé město ve 
spolupráci s Nadací Partnerství. Ob-
sahem výstavy je seznámit návštěvníky 
s projekty, které se zúčastnily soutěže 

Cesty městy 2009. Jihlava se do soutě-
že Cesty městy 2009 přihlásila s pro-
jektem Lávka pro pěší a cyklisty,“ ře-
kl tiskový mluvčí magistrátu Radek 
Tulis.

 Tato soutěž si klade za cíl upozor-
nit na problémy spojené s dopra-
vou v našich městech, propaguje a 
oceňuje kvalitní a šetrná dopravní 
řešení. Projekty, které se hlásí do 

soutěže, by měly přispět ke zvýšení 
bezpečnosti všech účastníků silnič-
ního provozu, zejména však chodců 
a cyklistů.

 Jihlava je členem Národní síť Zdra-
vých měst ČR (NSZM) od roku 
2007, zapojila se do mezinárodních 
kampaní Den Země, Evropský týden 
mobility a Evropský den bez aut, do 
národní kampaně Dny zdraví.     -lm-

Kostel Povýšení sv. Kříže se mění

INTENZIVNĚ SE pracuje také na opravě střechy kostela Povýšení svatého Kří-
že. Foto: Lubomír Maštera

V Jihlavě bude k vidění putovní 
výstava Cesty městy

vodové stěně trojlodí bylo odkryto 
původní ostění okenních otvorů. 
Bylo osazeno kamenné schodiš-
tě oddělující výškový rozdíl mezi 
úrovní podlahy trojlodí a presby-
táře. 

 Dále byla provedena výměna 
oken v přízemí vstupního zázemí 
a v tzv. jižních přístavcích - zázemí 
modlitebny, předsíně a kolumbá-
ria. Je zahájena příprava na úpravu 
hlavních okenních otvorů kostela, 
vnitřních a vnějších omítek kostela 
a rekonstrukci střešního pláště. 

 Oprava kostela má být dokonče-
na v lednu 2011 a tento termín je 
podle Kašíka reálný. Rekonstrukce 
kostela Povýšení sv. Kříže je obsa-
hem projektu „Obnova kulturního 
dědictví v Jihlavě“ podpořeného 
z Finančního mechanismu EHP s 
dotací ve výši 249 999 eur.

 V počátcích rekonstrukce koste-
la byly stavební práce přizpůsobe-
ny práci archeologů, kteří již nyní v 
kostele nepůsobí. 

Na pravidelných kontrolních 
dnech dochází k průběžnému 
upřesňování postupu a rozsahu 
prováděných prací  na stavbě s 
ohledem na odsouhlasený časový 
plán stavby za účasti zástupců pa-
mátkové péče.  

Probíhají zde konzultace detailů 
a konečných povrchových úprav s 
ohledem na památkově chráněný 
charakter stavby. -lm-


