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Jihlava opět lákala turisty na veletrhu
Jihlava se tradičně představila zájemcům o turistiku na veletrhu Regiontour
v Brně.
„Jihlava přivezla aktuální propagační turistické materiály. Zájem byl o informace a
průvodce cyklotrasami Stříbrného Pomezí.
K dispozici byly také drobné upomínkové
předměty s motivy města,“ popsala vedoucí turistického informačního centra
Jana Petrůjová.
Jihlavský stánek byl součástí velké expozice Kraje Vysočina, slavnostního
otevření se zúčastnili zástupci kraje v
čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem, dá-

le primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a
náměstci primátora Rudolf Chloupek a
Petr Pospíchal.
Hlavním tématem expozice byly biatlonové závody v Novém Městě na Moravě. Jednou z vyhledávaných atrakcí
stánku Vysočiny je laserová střelnice
podobná té, na kterou střílí závodníci
biatlonu. Zájemci si mohou nejprve rozproudit krev a zadýchat se na trenažéru
a pak jít střílet na cíl. Připraveny byly také ochutnávky regionálních pivovarů a
regionálních potravinářských produktů. NEJVĚTŠÍ zájem měli návštěvníci stánku města Jihlavy na veletrhu cestovního
-lm- ruchu o informace o cyklotrasách Stříbrného Pomezí.
Foto: archiv MMJ

Zelníček: Přebytečný majetek dát pryč
(Dokončení ze str. 1)
Zastávám ten názor, že se má město nadbytečného majetku za rozumnou cenu zbavit a za získané
peníze investovat do smysluplných věcí. Proto necháme provést ocenění tržní hodnoty kasáren a ty
pak nabídneme k dalšímu využití zájemcům.
Uvažujete o pronájmu?
To by situaci jenom zkomplikovalo. Objekt chceme nabídnout k prodeji a vcelku.
To bude asi problém...
Možná ano, možná ne. Fantazie podnikatelů je
velmi různá, faktem je ale, že město pro využití
takového majetku nemá potenciál. Proto budeme
rádi, když se najde investor.
Jaký další majetek ještě leží na vašich bedrech?
Pokud myslíte bedra města, tak město vlastní a
nevyužívá bývalou urologii ve staré nemocnici a
také bývalou vojenskou správu U Mincovny.
Kdybyste měl charakterizovat tyto objekty?
Bývalá urologie je pro budoucnost zajímavá stavba především svojí polohou. Blízko ní má vzniknout dopravní terminál v prostoru dnešního městského vlakového nádraží, na dosah bude městský
parkovací dům.
Vojenská správa je také na dosah Masarykova
náměstí, ale zájemce musí počítat s tím, že jde o
památkově chráněný objekt.
-lm-

AREÁL Nová kasárna Pístov.

AREÁL bývalé urologie Staré nemocnice.

AREÁL bývalé Vojenské správy.

