
STRANA     6 Události měsíce NJR - ČERVEN  2010

JIHLAVA ZÍSKALA OCENĚNÍ.  Spokojený primátor Jaroslav Vymazal (vlevo) 
se svým náměstkem Josefem Kodetem ukazují ocenění Jihlavy jako nejlepší místo 
pro podnikání v kraji.  

O POHÁR PRIMÁTORA. V Jihlavě na Masarykově náměstí proběhl druhý roč-
ník Hasičského víceboje O pohár primátora města Jihlavy. Soutěž je na profesi-
onální úrovni, je i pro zdatné závodníky velmi náročná. Absolvují ji v dýchacích 
přístrojích, ve kterých překonávají překážky pro netrénované osoby, těžce pře-
konatelné i bez zátěže, přenáší těžká nebo nepoddajná závaží (fi guríny, hadice, 
proudnice...). Do soutěže se zapojilo přes osmdesát hasičů, nechyběly mezi nimi 
ženy. Průběh akce sledoval náměstek primátora Petr Pospíchal, ceny pak předával 
primátor Jaroslav Vymazal.  

KŘEST KNIHY LUDMILY KLUKANOVÉ. Součástí Mahlerovského festivalu by-
lo i představení knihy L. Klukanové „Jihlava Gustavu Mahlerovi“, která vyšla ve 
spolupráci s magistrátem města.

VÝSTAVA TROFEJÍ. Počátkem května proběhla na radnici tradiční chovatelská 
přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2009. Letos návštěvníkům předsta-
vila 600 trofejí srnčí, jelení, mufl oní, daňčí a černé zvěře. Mimo trofejí byla při-
pravena výstava fotografi í zvěře autora Karla Ženíška, kresby zvěře, veřejnost se 
seznámila také s veterinární problematikou tularémie u zaječí zvěře, loveckým 
střelectvím, prezentací Okresního mysliveckého spolku Jihlava a jeden informační 
panel byl věnován speciálně zkušenostem se zlepšováním životních podmínek zvě-
ře v honitbě Jihlávka. Výstava byla určena nejen myslivcům a odborníkům, ale i 
široké veřejnosti. Výstavu si nemohl nechat ujít ani tajemník magistrátu Lubomír 
Dohnal, ani náměstkyně primátora Irena Wagnerová.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ. U sousoší Zaváté šlépěje a před pomníkem padlých 
sovětských vojáků na ústředním hřbitově proběhl pietní akt k 65. výročí konce II. 
světové války za účasti vedení města Jihlavy, kraje Vysočina, Krajského vojenského 
velitelství v Jihlavě, ruského konzula a veřejnosti. Účastníci položili na pietní mís-
ta květiny, u hrobů sovětských vojáků zazněly také proslovy primátora Jaroslava 
Vymazala, hejtmana Jiřího Běhounka a ruského konzula Valerie Děrgačeva. Pri-
mátor Jaroslav Vymazal zdůraznil nutnost připomínat si oběti všech armád, které 
se zasloužily o osvobození naší země, ocenil také postoje a kroky dvou největších 
světových mocností v jaderném odzbrojování. Ruský diplomat Valerij Děrgačev 
poté v gotické síni jihlavské radnice předal válečným veteránům medaile „Šedesát 
pět let vítězství ve Velké vlastenecké válce“. 

REKONSTRUKCE ZASTÁVEK MHD. Na řadě míst krajského města můžete vi-
dět rozkopaná území, připravená pro nové bezbariérové zastávky MHD.  Úpravy 
se týkají nejen centra města, ale celé Jihlavy.
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