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V Jihlavě v Hruškových Dvorech 
začala stavba vědeckotechnického 
parku (VTP) a centra pro transfer 
technologií (CTT ). Budou se zde 
provádět výzkumy v oblasti ener-
getiky, materiálového inženýrství a 
využití biomasy, získané poznatky 
pak uvádět do reality a nabízet k vy-
užití. Provoz by měl začít v prvních 
měsících roku 2014, investici 420 
milionů korun by ze tří čtvrtin měla 
pokrýt EU. Partnery projektu jsou 
Mendelova univerzita v Brně a praž-
ské Vysoké učení technické, projekt 
zastřešuje sdružení Energoklastr. 

Pracovat se bude ve dvou dvou-
podlažních budovách o 600 metrech 
kancelářských ploch a 1.780 metrech 
laboratoří. Odborné pracoviště by 
měli zaplnit kvalifi kovaní lidé přede-
vším z Vysočiny. 

„Vítáme ve městě takový projekt. Na-
pomáhá udržení vysokoškolsky vzděla-
ných lidí,“ ocenil vznik centra primá-
tor Jaroslav Vymazal. Práci zde najde 
asi pět desítek lidí, další dvě stovky 
míst by mělo centrum generovat v 
přidružených aktivitách dalších fi -
rem, které s vědeckotechnickým par-
kem budou spolupracovat. -rt-

Staví se továrna na myšlenky

POKLEPÁNÍM základního kamene 
začala stavba vědeckotechnického par-
ku. Foto: archiv MMJ

V POLOVINĚ ČERVNA Jihlavou projel peloton charitativního cyklistického projektu Na kole dětem, v čele s Josefem Zimov-
čákem. Populární sportovec, který i nejnáročnější světové závody jezdí na kostitřasu, se akcí na území bývalého Českosloven-
ska pokouší zajišťovat podporu onkologicky nemocným dětem. 

Přidat se mohl každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Mezi účastníky byl třeba dobře známý profesor Pavel Paf-
ko, připojil se několikanásobný mistr ČR v badmintonu Petr Koukal, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Ště-
pánková, herec Petr Štěpánek, sportovní komentátor Petr Vichnar a řada dalších. Cesta dlouhá 1.946 km byla rozdělena do 
14 etap, účastníci projeli 423 měst a obcí

Josefa Zimovčáka a skupinu cyklistů na náměstí přivítal primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Pomoci onkologicky nemoc-
ným dětem lze zakoupením trička nebo náramku či zasláním fi nančního obnosu na konto veřejné sbírky Na kole dětem 107-
484410267/0100. 

Radnice opět uspořádala elektro-
nickou aukci na dodávku zemního 
plynu a elektrické energie pro cel-
kem devatenáct organizací města. 
Aukce se vyplatila, opět přinesla 
úspory. 

Elektřinu bude město a jeho orga-
nizace nakupovat levnější o 14,6 %, 
při dosavadních cenách by šlo o část-
ku přes 18 milionů korun, nově to 
bude asi 15,4 milionu korun. Elek-
třinu bude od 1. července dodávat 
společnost Centropol Energy. 

Také cenu plynu se podařilo snížit 
a to o 2,2 procenta, což v celkovém 
objemu znamená úsporu asi 400 tisíc 
korun z původní částky 16,4 milionu 
korun ročně. Nejnižší cenu nabídnu-
la společnost E.ON Energie.

Loni byla úspora na el. proudu 4,2 
% a na plynu 18,9 %. -rt-

Úspora za energie

Kostitřas na jihlavských kostkách Počet nepřijatých 
dětí do MŠ

V médiích se objevily zavádějící in-
formace počtu nepřijatých dětí do 
mateřských škol v Jihlavě. Proto jsme 
o přesná čísla požádali odbor školství, 
kultury a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Jihlavy. Údaje jsou v tabulce.  -rt-


