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NÁVŠTĚVA SPALOVNY. Jihlavští si prohlédli brněnskou spalovnu komunální-
ho odpadu. Současně dostali informace o technologiích, přínosech a výkonech spa-
lovny, zástupkyně společnosti RNDr. Jana Suzová (na snímku zcela vpravo) ale 
otevřeně hovořila i o problémech, se kterými se provoz musí vypořádat. Prohlídku 
brněnského zařízení organizoval Magistrát města Jihlavy, účast byla pro občany 
města zdarma.

PIETNÍ AKT. Jihlavští občané Karel Veselý, Jan Tuček a František Rod byli v úno-
ru 1950 před Státním soudem v Jihlavě ve vykonstruovaných politických proce-
sech odsouzeni k trestu smrti, který na nich byl vykonán 17. června 1950 ve dvoře 
Krajské věznice v Jihlavě. Na Ústředním hřbitově v Jihlavě se konalo k připomínce 
těchto nevinných obětí komunistického režimu vzpomínkové setkání.  

PENÍZE PRO DĚTI A SENIORY. Symbolické vstupné na skákací atrakci při Dni 
dětí v Jihlavě se stalo základem pro stotisícovou pomoc seniorům a dětskému cen-
tru. Polovinu částky obdrželo občanské sdružení Záře na rekondiční pobyty osob 
s poruchami hybnosti a komunikace, dalších padesát tisíc korun obdrželo Dětské 
centrum Jihlava. Sbírku fi nančně podpořila společnost Corbada.

MAHLER V JIHLAVĚ. Město je v posledních týdnech plné hudby. Hlasité na ná-
městí a dalších venkovních pódiích, i té tišší, v komorním prostředí koncertních 
sálů a kostelů. V programu festivalu Mahler 2012 se do gotického sálu radnice 
dostaly dokonce varhany. Na unikátní varhanní positiv z roku 1753 zahrál zna-
lec a ochranář historických varhan Pavel Černý. Preludoval fantazijní kompozice 
Charlese Luythona či fanfárami nabitou vojenskou imitaci Jacoba Handla Galla. 

ŽIRAFÍ KRÁSKA. Soutěž o ŽIRA FÍ MISS aneb NEJHEZČÍ ŽIRA FÍ MASKA  
proběhla na jihlavském Masarykově náměstí. Děti nejen z krajského města si sou-
těžemi s žirafí tematikou krátí čas před příchodem těchto zvířat do jihlavské zoo, 
kde už město Jihlava pro nejvyšší tvory planety buduje výběh. Vítězný tým „dru-
žinářů“ z jihlavské ZŠ Otokara Březiny se prostřednictvím partnera akce, společ-
nosti Sapeli, podíval na skutečné žirafy do plzeňské zoo. Cenu vítěznému týmu a 
korunku krásy „missce“ předával primátor Jaroslav Vymazal. 

ANDĚLÉ VE SMETANOVÝCH SADECH. Torzo lípy původně určené k odstraně-
ní pomyslně vyzvedli z popela studenti Vyšší odborné školy grafi cké Jozef Čižmár a 
Michelle Condenárová s jejich vyučujícím Radomírem Dvořákem. Ve dřevě lípy vy-
obrazili trojici andělů. Nápad využít kmen stromu ve Smetanových sadech a zkráš-
lit prostor v sousedství středních škol vzešel z odboru životního prostředí jihlavského 
magistrátu, který rovněž inicioval vznik atraktivního Kalendáře nedaleko obchodní 
akademie, také vytvořeného v kmeni starého stromu.


