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V Jihlavě ve Starých Horách za-
čala stavba mateřské školky s celo-
denním provozem. Školka bude mít 
vyhrazené kapacity pro děti zaměst-
nanců společnosti Bosch Diesel. 
Moderní zařízení bude připraveno 
k provozu od začátku školního roku 
2019/2020.

„Zástupci města Jihlavy a společnos-
ti Bosch Diesel v roce 2016 podepsali 
smlouvu o spolupráci v oblasti před-
školního vzdělávání. Bosch se zavázal 
přispívat městu do této oblasti jedním 
milionem korun ročně po dobu deseti 
let, město pak zajistí pro děti zaměst-
nanců firmy místa ve školce,“ přiblížil 
náměstek primátora pro oblast roz-
voje města Vratislav Výborný.

Mateřská škola bude mít vlastní 
kuchyň, interaktivní dílnu, vodní 
svět a rozsáhlou zahradu s možnos-
tí uplatnění outdoorových a spor-
tovních aktivit dětí. Kapacita školy 
bude 100 míst, pro děti zaměstnan-
ců společnosti Bosch Diesel bude 
vyhrazeno 75 míst. Výhodou bude 
možnost přespání dětí, kterou ocení 
zejména pracující na nočních smě-
nách.

„Budova školy je navržena s téměř 
nulovou spotřebou energií při využití 
moderních technologií. Součástí pro-

Jihlava zahájila stavbu 
mateřské školky Na Dolech

jektu je i vybudování související in-
frastruktury – přístupového chodní-
ku, parkoviště, obslužné komunikace 
a přípojky inženýrských sítí,“ sdělila 
Alena Kottová, vedoucí odboru roz-
voje města.

„Pro naši firmu je to důležitý pro-
jekt. Možnost zajištění péče o děti 
představuje jednu z řady nabídek 

pro naše zaměstnance, které přispíva-
jí k sladění pracovního a soukromého 
života zaměstnanců,“ uvedl už před 
časem obchodní ředitel společnosti 
Bosch Diesel Ralph Klaus Carle.

Investice s celkovými náklady 84 
milionů korun má podporu 31 mi-
lionů z Integrovaného regionálního 
operačního programu.  -tz-

VE ŠKOLCE Na Dolech, s možností přespání, bude i vodní svět, vířivka a inter-
aktivní dílna. Foto: archiv MMJ

Ve Zborné konečně 
mohou napojit 

domy na kanalizaci
Od loňského dubna je ve Zborné 

hotová nová splašková kanalizace za 
36 milionů korun. Obyvatelé této 
části města Jihlavy však na napojení 
nemovitostí museli čekat až do letoš-
ního léta.

Město Jihlava požádalo jihlavský 
vodoprávní úřad o vydání povolení k 
zahájení zkušebního provozu. Vzhle-
dem k systémové podjatosti úřadu 
bylo toto správní řízení přesunuto na 
úřad do Třebíče. „Městský úřad v Tře-
bíči vydal rozhodnutí o povolení zku-
šebního provozu 9. dubna 2018. Toto 
rozhodnutí ale nenabylo právní moci, 
protože ho odvoláním napadl SVAK 
Jihlavsko. Z tohoto důvodu se obyvate-
lé Zborné nemohli připojit na tuto ka-
nalizaci,“ popsal vývoj problému ná-
městek primátora Jaromír Kalina.

Krajský úřad Kraje Vysočina pak 
17. července 2018 toto odvolání za-
mítl jako nepřípustné a tím potvr-
dil původní rozhodnutí. „Od nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí je tedy 
možné zahájit zkušební provoz kana-
lizace ve Zborné,“ potvrdil Jaromír 
Kalina.

„Každý majitel nemovitosti se po zís-
kání územního souhlasu může k této 
nové kanalizaci připojit. Po uzavření 
smlouvy na odvádění odpadních vod se 
společností JVAK do ní může začít vy-
pouštět splaškové vody,“ řekl výkonný 
ředitel městské společnosti JVAK Jiří 
Benáček. -tz-

Při revizi Horáckého zimního sta-
dionu (HZS) statik zjistil, že na 
střeše budovy jsou poškozené svary, 
což znemožňuje využívání objektu 
k jeho účelu. Problém se radnici po-
dařilo rychle vyřešit.

Odbor správy realit zajistil firmu, 
která označené vadné svary opravi-
la. Na základě následné kontroly au-
torizovaný statik k 13. červnu opět 
povolil standardní provoz hokejové 
haly.

„Horácký zimní stadion je tak opět 
možné využívat stejně, jako v uplynulé 

sezoně, a nehrozí tak žádné přesunutí 
nebo překládání domácích zápasů HC 
Dukla Jihlava,“ uvedl náměstek pro 
správu městských realit Radek Po-
pelka. 

Z důvodu požární prevence bylo 
nutné před zahájením opravy na ně-
kolika místech otevřít střechu a od-
stranit nečistoty v konstrukci, které 
by při zahřátí broušením a svářením 
mohly vzplanout. Oprava svarů vyšla 
na bezmála 179 tisíc korun, dalších 
12 tisíc stál požární dohled a čtyři 
tisíce činnost koordinátora bezpeč-

nosti práce.
„Za klub děkuji městu Jihlavě a pra-

covníkům odboru správy realit za to, 
že vše zvládli tak rychle a dobře,“ vy-
jádřil se jednatel Dukly Jihlava Bed-
řich Ščerban. V nejbližších dnech po 
ukončení opravy mohla začít přípra-
va ledové plochy pro přípravné ob-
dobí A-týmu Dukly.

Závěrečný statický posudek město 
obdrží podle smlouvy v srpnu 2018, 
v dokumentu budou stanoveny pod-
mínky pro další provoz konstrukce 
v následujícím období. -tz-

Střecha HZS je opět v pořádku
Kompletní statický posudek s podmínkami dalšího provozu bude v srpnu

SKORO 180 tisíc korun stála oprava nosníků střechy Horáckého zimního stadionu. Foto: archiv MMJ

Vodní ráj nabízí 
vstup zdarma 
pro plnoleté

 Vodní ráj Jihlava, největší aquapark 
na Vysočině, po dokončení plánova-
ných oprav a stavebních prací zahájil 
na začátku června již 18. letní sezó-
nu a otevřel venkovní areál se všemi 
bazény a atrakcemi. S touto událos-
tí připravil akci pro všechny mladé 
občany, kteří tento rok dosáhnou 18 
let.

Všichni návštěvníci, kteří letos slaví 
osmnáctiny, mohou po zbytek roku 
chodit do Vodního ráje zdarma. 
Tyto mladé dámy a mladí pánové si 
mohou vybrat mezi hodinou plavání 
zdarma v kryté části nebo celoden-
ní vstupenkou ve venkovním are-
álu. Touto akcí chceme povzbudit 
mladé lidi k aktivnímu odpočinku a 
alespoň nepatrně je podpořit v jejich 
rozpočtu.

Aquapark Vodní ráj Jihlava je díky 
rozloze venkovní plochy ke koupání 
největší na Vysočině. Každý rok do 
venkovního areálu zavítá průměrně 
50 000 návštěvníků. Najdete zde čty-
ři bazény s ohřívanou vodou – velký 
rekreační bazén s vodními atrakce-
mi ke koupání, 25metrový plavecký 
bazén s pěti drahami určený pro re-
kreační plavání, zábavný dětský ba-
zén s vodním hradem a brouzdaliště, 
sloužící ke koupání nejmenších dětí. 
Součástí venkovního areálu aquapar-
ku je 9000 m² travnaté plochy ke slu-
nění a odpočinku.
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