
Hráči plážového volejbalu se do-
čkali. Na Vodním ráji v Jihlavě se 
dokončilo další hřiště pro tuto 
sportovní aktivitu, tentokrát také 
s večerním osvětlením.

Jedná se již o třetí hřiště na plážo-
vý volejbal, které se nachází v areá-
lu aquaparku. Hřiště se po první 
části výstavby slavnostně otevřelo 
již loni, přestřihnutí pásky se tehdy 
ujmuli zástupci města Jihlavy, Aso-
ciace beachvolejbalu ČR a Služeb 
města Jihlavy (SMJ).  

„Hřiště má nyní kromě osvětlení 
také tribunu pro diváky s kapacitou 
132 míst. Celé vybudování nového 
hřiště vyšlo naši společnost zhruba 
na dva a půl milionu korun. Vybu-
dováním tohoto hřiště již splňujeme 
podmínky pro konání republikových 
turnajů v plážovém volejbale. Díky 
tomu se nám podařilo s organizáto-
ry pořádajícími volejbalové turnaje 
domluvit také řadu turnajů na Vod-
ním ráji,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Nejbližší turnaj s názvem WA-

TER PARADISE CUP 2015 se 
konal počátkem července. Jednalo 
se o populární beachvolejbalový 
víkend s následnou afterparty na 
„pláži“. 

„Určitě zajímavým turnajem pro 
oko diváka, a to nejen na předvede-
nou hru, ale i na ladná a vysporto-
vaná ženská  těla, bude Mistrovství 
České republiky juniorek U22 kona-
né dne 8. srpna,“ řekl Málek.  -lm-
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Od července je otevřen nový prů-
chod z centra Jihlavy do lesoparku 
Malý Heulos. 

Do parku a následně pak např. do 
největšího jihlavského sídliště Bře-
zinky, do zoo či do areálu letního 
kina se chodci dostanou z Hluboké 
ulice přes dosud nepřístupnou část 
parkánu, kde je vybudované nové 
osvětlené schodiště a dětské hřiště 
s lavičkami. 

Nový průchod z Hluboké ulice 
bude otvírán ve stejném režimu 
jako další části parkánu, tedy v let-
ním období cca od 5. hodiny ráno 
do 22. hodiny, v zimě pak do 19 ho-
din. V zimě v případě nepříznivého 
počasí, především při náledí, zůstá-
vají parkány z bezpečnostních dů-
vodů uzavřeny. 

Zprůchodnění je jednou z částí 
projektu revitalizace městské pa-
mátkové rezervace, který radnice 
dokončila v loňském roce, defi nitiv-

ní otevření průchodu musela radni-
ce odkládat z technických důvodů. 
Další částí projektu byla úprava hra-
debního parkánu a jeho vybavení 
mobiliářem včetně herních a nauč-
ných prvků pro děti v úseku od kos-
tela sv. Jakuba k Brněnské ulici. 

K projektu patří také rekonstruk-
ce kaple Olivetská hora, opravena 
byla zeď a dvouramenné schodiště 
do lesoparku Heulos, na Masary-
kově náměstí vznikly dva osvětlené 
průhledy do podzemí. Projekt řešil 
i několik úseků dešťové kanalizace, 
veřejné osvětlení, přeložky optic-
kého kabelu a umístění stojanu na 
kola.

Projekt s názvem „Regenerace ve-
řejných prostranství v MPR Jihlava 
- I. etapa“ získal podporu ROP Ji-
hovýchod. Na základě výběrového 
řízení byla dodavatelem fi rma PSJ, 
a.s. s nejnižší nabídnutou cenou 
6.326.073,- korun (bez DPH).  -tz-

Do poloviny srpna se bude pracovat 
v ulici Na Stráni, kde probíhá oprava 
nezpevněného povrchu silnice k ro-
dinným domům a garážím. „Cílem 
opravy je odstranit nevyhovující doprav-
ně stavební stav komunikace, opravit 

odvodnění, zvýšit bezpečnost, plynulost 
provozu a obslužnost daného území,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy Ján 
Tinka. Radnice zde do uvedení ko-
munikace do řádného stavu investuje 
dva miliony korun. -tz-

Z centra Jihlavy novou cestou 
do parku Heulos

Z NÁMĚSTÍ se do Heulosu dostanete nejen z Jakubského náměstí, ale také no-
vým průchodem z Hluboké ulice. Foto: Lubomír Maštera

Oprava povrchu v ulici Na Stráni

JIŽ TENTO měsíc má být opraven povrch silnice v ulici Na Stráni.
 Foto: archiv MMJ

Hřiště na plážový volejbal má 
nové večerní osvětlení

VOLEJBALOVÉ hřiště na Vodním ráji má nyní kromě osvětlení také tribunu pro 
diváky s kapacitou 132 míst, a splňuje tak podmínky pro pořádání republikových 
turnajů v plážovém volejbalu.  Foto: Lubomír Maštera

Dvacetileté pianino věnova-
la městu ZŠ Seifertova, to našlo 
umístění ve vstupním prostoru Ho-
ráckého divadla. Akce inspirovala 
paní Novákovou, která městu na-
bídla své staré pianino z třicátých 
let minulého století k podobnému 
využití. Město zvažuje možnost pi-
anino umístit do prostoru Etage na 
Masarykově náměstí. -lm- 

Akce má 
následovníka


