
STOVKY lidí se přišly podívat na Masarykovo náměstí na rozsvícení vánočního stromu. Samotnému rozsvícení předcházel zábavný program hlavně pro děti a koncert 
vokálního kvarteta Megafon. Po rozsvícení vystoupilo trio v čele s populárním zpěvákem a autorem mnoha hitů Michalem Hrůzou. Pro zahřátí si přítomní mohli dát 
svařené víno, ale i postát u otevřených ohňů a římských svící. 

S vánočním stromem, kterým je letos šestnáctimetrový smrk stříbrný, se v ulicích v městské památkové rezervaci rozsvítila i nová vánoční výzdoba, do které město in-
vestovalo skoro jeden milion korun. Nové prvky nahradily staré převěsy z devadesátých let, které už byly ve špatném technickém stavu. Foto: archiv MMJ

Do Heulosu v roce 2014 jen pěšky
Už v lednu 2014 se začne pracovat 

na druhé etapě revitalizace lesopar-
ku Malý Heulos v Jihlavě. Úpravy 
přinesou lepší podmínky pro sport, 
kulturu a trávení volného času. V 
průběhu stavby ale bude nutné počí-
tat s omezeným přístupem do údolí a 
do areálu letního kina. 

Od jarních měsíců bude znemožněn 
vjezd vozidel veřejnosti od Úvozu po 
úzké ulici Na Stoupách. Veřejnost se 
do údolí dostane pouze pěšky přes 
park, ať už od centra města, nebo ze 
sídliště Březinky. Doprava pro zajiš-
tění akcí v letním kině a pro organi-
zace působící v dotčeném území se 
bude řešit individuálně.

Omezení se dotkne i největších ak-
cí, které se v Malém Heulose odehrá-
vají – závodu horských kol Jihlavská 
24 MTB, mistrovství Evropy v dřevo-
rubectví Eurojack a hudebního festi-
valu Vysočina fest. „Dodavatel stavby 
vstřícně komunikuje s radnicí a or-
ganizacemi v dotčeném území,  při-
pravuje harmonogram prací tak, aby 
stavba jejich průběh omezila co nej-
méně,“ ocenila vedoucí odboru roz-
voje města Alena Kottová.

Náročná úprava úzké nepřehledné 

komunikace ve svahu bude obnášet 
vybudování opěrné zdi pro rozšíře-
ní vozovky, na ulici bude i místo pro 
chodník, který pro bezpečný pohyb 
chodců v nepřehledné zatáčce ny-
ní citelně chybí. Vozovka se bude re-
konstruovat až po areál letního kina, 
vzniknou u ní nová podélná parkova-
cí místa.

Výraznou proměnou projde spor-
tovní areál. „Místo vysloužilé budovy 
šaten vznikne parkoviště pro osobní 
auta a autobusy. Nové zázemí budou 
mít sportovci přímo u oválu na sta-
dionu. Nová dvoupatrová budova s 
tribunou bude mít kromě šaten pro 
sportovce i prostory pro časomíru, 
techniku, občerstvení a sociální zaří-
zení,“ popsal další část projektu pri-
mátor města Jaroslav Vymazal. 

V sousedství fotbalového hřiště 
vznikne sektor pro hod kladivem a 
diskem. „Na něj naváže nově uprave-
ný volný prostor pro různé volnočaso-
vé aktivity nebo například pro cirkusy. 
Stejně jako dosud zde může pro různé 
akce třeba vyrůst stanové městečko,“ 
doplnil primátor Vymazal.

Vznikne také nová stezka pro pěší 
a cyklisty vedoucí údolím ze sídliště 

Březinky do centra města, přes řeku 
se bude přecházet po nové lávce. 

Odhadované náklady na stavbu 
jsou cca 84 milionů korun bez DPH, 
z výběrového řízení však vzešla ce-
na cca 65 milionů korun bez DPH, 
kterou nabídla firma Agrostav. Na 
akci se městu podařilo získat dotaci 
Re gionálního operačního programu 
Jihovýchod ve výši až 85 % uznatel-
ných nákladů. Změny v Malém Heu-
losu by měly být dokončeny do konce 
roku 2014.

Při první etapě revitalizace parku 
Malý Heulos, která byla dokončena v 
roce 2010, byl upraven areál letního 
kina, vznikla nová malá scéna a dět-
ské hřiště. Město nechalo vybudovat 
novou komunikaci, která obchází 
areál letního kina, takže i v průběhu 
akcí může bez omezení kolem areá-
lu proudit doprava. V území je nová 
kanalizace a veřejné osvětlení. Jako 
protipovodňové opatření bylo zru-
šeno potrubí říčky Jihlávky, která 
opět protéká otevřeným korytem. 
Navazující druhá etapa revitalizace 
lesoparku Malý Heulos nenarušuje 
provedení a využití první etapy.
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Vážení 
spoluobčané, 

máme za sebou další rok, který, i přes 
mnohá úskalí, můžeme z pohledu 
města označit jako úspěšný. Podařilo 
se dokončit velké i drobnější projekty, 
které posunuly kvalitu života ve měs-
tě zase o několik kroků dál.

I v roce 2014 se hodlá město rozví-
jet, rozjíždí se projekty jak v oblas-
tech dopravy a infrastruktury, tak 
například v oblastech volného času, 
životního prostředí apod.

Do nového roku 2014 vám přejeme 
hodně štěstí, zdraví, přejeme energii 
k dosažení vašich cílů i překonávání 
překážek každodenního života. Pře-
jeme vám, abyste potkávali příjemné 
lidi a vyhýbaly se vám nepříjemnosti. 
Budeme velmi rádi, když se vám bu-
de v roce 2014 dobře žít v Jihlavě. 

      primátor  Jaroslav Vymazal,
      náměstek primátora
  Rudolf Chloupek,
      náměstek primátora 
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     náměstek primátora 
 František Zelníček,
     náměstek primátora 
 Josef Kodet

Vedení města zve občany na 
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
a novoroční zdravici primátora

1. ledna 2014 od 17 hodin 
na Masarykovo náměstí.


