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Celkovou úpravou prošlo veřejné 
prostranství v Jihlavě – Pístově. Akce 
zahrnovala vybudování stezky pro pě-
ší a cyklisty, nového chodníku, kon-
tejnerového stání a veřejného osvět-
lení, bezbariérově upraveny jsou dvě 
zastávky MHD, radnice zde nechala 
vybudovat nové dětské a sportovní 
hřiště včetně oplocení, upravovala se 

také veřejná zeleň. 
Technické a organizační problémy 

na straně zhotovitele a špatné počasí 
v zimním období zdržely dokončení 
stavby až do června 2013. Akce s roz-
počtem 3,5 milionů korun byla pod-
pořena dotací z ROP Jihovýchod ve 
výši 85 % způsobilých výdajů. 

          -rt,lm-

MĚSTO Jihlava opravilo hřiště Na Stoupách s podporou Programu prevence 
kriminality Kraje Vysočina, ze kterého získalo dotaci 162 tisíc korun, celkové ná-
klady byly 189.903,93 Kč bez DPH. Dodavatelem rekonstrukce byla fi rma MG-
PLUS, s.r.o.                                                                                           Foto: archiv MMJ

Šikovné ruce restaurátorů navrací 
původní vzhled interiéru kaple Pan-
ny Marie v Jihlavě – Kosově. Při od-
krývání jednotlivých vrstev nátěrů se 
podařilo najít původní výmalbu kap-
ličky z roku 1877. „Motivy používané 
v tomto období jsou vidět docela vzácně. 
Buď je překrývají novější malby, nebo se 
na starších budovách naopak obnovují 
ještě starší, původní malby,“ pozname-
nal akademický malíř Pavel Procház-
ka, který v Kosově v kapličce pracuje 
s kolegou Tomášem Rossím. 

Při restaurování vnitřních maleb se 
provádělo čištění a chemické zpevně-
ní původních maleb, tmelení prasklin 
a rekonstrukce štukového podkladu, 
nyní se pracuje se na retuších a re-
konstrukci dekorativních maleb. Na 
akci obdrželo město Jihlava od Kraje 

Vysočina z Fondu Vysočina dotaci 
100 tisíc korun, celkové náklady jsou 
240.255,- korun bez DPH.

Práce na postupné rekonstrukci za-
čala v roce 2009, odkdy je vyměněný 
krov a střešní krytina, v roce 2010 se 
pokračovalo odvodněním objektu, 
v roce 2011 se upravilo základové a 
soklové zdivo, kaple dostala novou 
omítku a nátěr, obnovily se zdobné 
části fasády. 

„Obnovou původních výmaleb jsou 
práce na kapli v Kosově u konce. Nic-
méně do budoucna uvažujeme ještě o 
rekonstrukci oltáře a lavic, jejich stav už 
také není dobrý,“ uvedl Ondřej Strán-
ský z odboru správy realit Magistrátu 
města Jihlavy, který v kapličce praco-
val s kolegou Tomášem Rossím.
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Zrestaurovaný interiér kaple v Kosově 
bude vypadat stejně jako v 19. století

INTERIÉR kaple v Kosově získá původní vzhled z roku 1877. Celkové náklady 
přesáhnou čtvrt milionu korun.                                                        Foto: archiv MMJ

Úpravy veřejného prostoru 
v Pístově jsou konečně hotové

VEŘEJNÉ prostranství Pístova je zrekonstruované. Nepřehlédnutelné je sportov-
ní hřiště, které obyvatele chrání protihlukovou stěnou.     Foto: Lubomír Maštera

Hřiště Na Stoupách v novém

Sportovní hřiště Na Stoupách v 
Jihlavě je po rekonstrukci. Zastaralé 
a nevyhovující hřiště dostalo nový 
podklad i povrch, jsou opraveny ob-
ruby, oplocení a vstupní branky hřiš-
tě. Původní mobiliář je odstraněn, 
nahradily ho nové branky na háze-
nou a koše na basketbal, u hřiště je 
nový odpadkový koš. 

Lokalita nedaleko středu města by 

si zasloužila i více sportovišť. „Vzhle-
dem k omezenému počtu volných 
ploch, zastavěnosti a terénu v této ob-
lasti je téměř nemožné vytvářet nová 
prostranství pro volnočasové aktivity 
dětí a mládeže. 

To přispělo k záměru funkční, ale už 
letité hřiště opravit,“ řekl náměstek 
primátora Petr Pospíchal.                                                       
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Služby města Jihlavy (SMJ) mají jako 
svého maskota medvídka mývala. Ny-
ní ho budou propagovat i na svých po-
pelových vozech. 

„V tuto chvíli máme polepené už dva 
popeláky. Celkem se jich ale polepí pět, 
dva zametací vozy a jedna košovka. Tak-
zvaná košovka je malý popelák určený 
na odvoz komunálního odpadu z od-
padkových košů. Převážně se pohybuje v 
městské památkové rezervaci a v centru 

města Jihlavy,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Maskot mýval je nejvíce spjatý s Vod-
ním rájem. „Máme ušitý i jeho kostým, 
do kterého se může obléci dospělý člověk. 
Maskota mohla veřejnost vidět kromě 
akcí na Vodním ráji i na utkáních FC Vy-
sočina nebo HC Dukla Jihlava,“ doplnil 
Málek. SMJ také sponzorují již od roku 
2002 rodinku mývalů severních, a to 
přímo v jihlavské ZOO. Toto zvířátko 

si SMJ nevybraly náhodou, ale hlavně 
proto, že je milé, chytré, čistotné a má 
rádo vodu. Určitě tedy patří nejenom 
na Vodní ráj a bazén E. Rošického, ale 
i na vozidla, která se starají o odpadové 
hospodářství a čistotu města. „Doufá-
me, že se bude nejvíce líbit hlavně dětem. 
Třeba i touto cestou najdou další motiva-
ci, jak apelovat na rodiče a prarodiče, aby 
správně likvidovali a třídili odpad,“ řekl 
Málek.                                                              -lm-

Maskot mýval na popelových vozech SMJ

POPELÁŘSKÉ vozy SMJ ozdobí 
medvídek mýval.      Foto:archiv MMJ


