
STRANA 6 Události měsíce NJR – SRPEN 2014

DRUHÝ VYSOČINA FEST USPĚL. I při druhém ročníku se sešlo v Jihlavě na tří-
denním festivalu Vysočina fest přes dvacet tisíc návštěvníků. Od 10. do 12. čer-
vence žilo velkou hudební akcí nejen celé údolí Heulosu, ale také sál divadla 
DIOD, kde se konaly doprovodné programy. Jedním z nich byla velmi úspěš-
ná pohybová dílna pro děti. Vedle zumby, rokenrolu nebo animace tady ved-
li Adam Hruška a Karolína Koubová workshop akrobacie na závěsných šálách.
  Foto: Jiří Varhaník 

PREZIDENT NAVŠTÍVIL JIHLAVSKOU RADNICI. Prezident ČR Miloš Zeman ve středu 
25. června navštívil Jihlavu. Ve svém úvodním proslovu se kladně vyjádřil k ekono-
mice města. „Máte skvělý rating udělený renomovanou agenturou, na rozdíl od stát-
ního rozpočtu Jihlava hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a ještě jste schopni vytvá-
řet rezervy. Kéž by takto hospodařila vláda,“ uvedl prezident v gotické síni jihlavské 
historické radnice před zastupiteli, zástupci městských společností a pracovníky ma-
gistrátu. Po proslovech a diskusi se podepsal do pamětní knihy, na korouhev města 
zavěsil prezidentskou pamětní stuhu, převzal dary, vyfotil se s havířky a po krátkém 
odpočinku se vydal na Masarykovo náměstí na setkání s veřejností.

ČEŘÍNEK FEST PATŘIL I DĚTEM. Autobusy plné návštěvníků pendlovaly 18. červen-
ce z Jihlavy do Hutí na Čeřínku, kde se konal další ročník hudebního festivalu Čeří-
nek fest. Vedle produkce kapel na dvou pódiích tu celé odpoledne patřilo i dětem, 
jejich výtvarným dílnám a atrakcím. Tou největší se stal přímo uprostřed festivalo-
vého dění bazén s plochou padesát čtverečních metrů.  Foto: Jiří Varhaník
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ODPAD SE DÁ VYUŽÍT. Že se vytříděný odpad nesype na jednu hromadu a neveze 
na skládku, ale dál se třídí a využívá, se přesvědčili senioři, kteří navštívili třídící 
linku ASMJ v jihlavské průmyslové zóně. „Jsme velmi rádi, že jsme to viděli. Můžu 
potvrdit při našich setkáních se seniory, že systém funguje a třídění má smysl,“ 
poznamenala Pavla Radová, předsedkyně Krajské rady seniorů Kraje Vysočina. 

KOLEKTORY SE OTEVŘOU VEŘEJNOSTI. Magistrát uvažuje o otevření další části 
jihlavského podzemí pro veřejnost. Nejde ale o úsek ze spleti historických chodeb a 
sklepů. Jde o kolektory, neméně atraktivní, i když podstatně novější prostorné kori-
dory, kterými mělo být obsluhováno centrum města. Například kvůli elektřině nebo 
datovým kabelům by se dnes nemusely rozkopávat chodníky. Ambiciózní, a jak se s 
odstupem času ukazuje, i užitečný projekt byl po revoluci zastaven a nepodařilo se 
jej obnovit. K procházce pod povrchem bude patřit i zastavení v podzemní učebně. 
Jihlavské kolektory by měly být přístupné ve zkušebním provozu na konci září.

SPRCHA PRO SOCHY. Během července proběhly první práce na obnově kapličky 
v Heleníně. Objekt je očištěný a restaurátor pracuje na modelování potřebných 
částí, postupně bude dávat tuto menší, ale pěknou památku dohromady. 

Jihlavská radnice v posledních letech nechala zrenovovat více podobných drob-
nějších památek, například křížek na vrchu Větrník, studánku a sochu na Skalce, 
Boží muka, kříž a kapličku v Kosově, sochu Madony s dítětem ve Strojírenské uli-
ci nebo kříž u dubu v polích u Heroltic.


