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V letošním roce přibude v Jihlavě 
dalších šest nových dětských hřišť. 
Postupně tak vedení města naplňuje 
záměr výstavby sítě kvalitních dět-
ských hřišť v docházkové vzdálenos-
ti do 10 minut  pro většinu občanů 
Jihlavy.

„Nových šest dětských hřišť by mělo 
vzniknout za podpory peněz z fondů 
EU,“ řekl náměstek primátora Radek 
Vovsík. Pro letošní rok je na tento 
účel vyčleněna částka pět milionů 
korun (stejně, jako v roce loňském). 
Nová hřiště by měla potěšit děti 
v následujících lokalitách: Demlova, 
U Koželuhů, Srázná, Hálkova (Hele-
nín), Slavíčkova a Riegrova.

V současné době je vypsáno výbě-
rové řízení na projektanta jednotli-
vých hřišť, zahájení vlastních prací se 

Jihlava chystá druhou etapu 
výstavby dětských hřišť

předpokládá v druhé polovině srpna. 
„Výstavba nových hřišť již je potom 
otázkou několika týdnů. V průběhu 
měsíce září a října by tedy jednotlivá 
hřiště mohla být předána občanům 
k užívání,“ vysvětlil Vovsík. 

Zároveň s budováním nových hřišť 
bude nadále probíhat oprava stávají-
cích hřišť či likvidace těch nepotřeb-
ných. Tyto práce budou postupně 
probíhat dle návrhu zveřejněného na 
internetových stránkách města. „Ná-
vrh se postupně měnil, protože v průbě-
hu veřejné diskuze do něj byly zapraco-
vávány podněty občanů z jednotlivých 
lokalit. Nynější návrh již dostává fi -
nální podobu a bude předložen radě 
města ke schválení,“ doplnil informaci 
náměstek Vovsík.                             -lm-

Pod záštitou primátora Jaroslava 
Vymazala proběhla na radnici slav-
nost, při které si účastníci připomně-
li 10. výročí vstupu České republiky 
do NATO. Plukovník Milan Solík 
u této příležitosti předal vojákům 
a vojákyním pamětní plakety a od-
znaky. Přítomné na radnici přivítal a 
k tématu promluvil primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal a hejtman kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek.

Pamětní odznak Krajského vojen-
ského velitelství Jihlava obdržely 

Armáda si na radnici 
připomněla vstup ČR do NATO

vojákyně kpt. Hana Portová a prap. 
Ivana Štanclová. Pamětní plaketa by-
la udělena vojákům z povolání prap. 
Viliamu Čislákovi, prap. Rostislavu 
Perlíkovi, pprap. Markétě Nejed-
lé, pprap. Jaroslavu Kozlovi, prap. 
Peteru Ogurčákovi a rtm. Jiřímu 
Michnovi. Odznak 191. pěší roty za 
příkladnou spolupráci s jednotkou 
aktivních záloh byl udělen Vladisla-
vě Filové ze Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina.                     -tz-

OSLAVY 10. výročí vstupu do NATO proběhly v gotické síni magistrátu pod zá-
štitou primátora Jaroslava Vymazala (dole uprostřed).
                                                                                                         Foto: Lubomír Maštera

Jak bude vypadat žirafí expozice v 
areálu ZOO Jihlava už není tajem-
stvím. Vedení města představilo stu-
dii inspirovanou africkou přírodou 
i praktickými potřebami zoologické 
zahrady.

Partnerem projektu s odhadova-
ným rozpočtem přesahujícím 20 
milionů korun se stala fi rma Sapeli, 
jejíž předseda představenstva předal 
do rukou primátora Jaroslava Vyma-
zala a  ředitelky ZOO Jihlava Elišky 
Kubíkové šek na jeden milion korun. 
Finance budou využity na dofi nan-
cování stavební dokumentace na ži-
rafí expozici. Město Jihlava bude na 
projekt žádat prostředky v progra-
mech EU.

„Výběh pro žirafy chceme dobudovat 
do konce roku 2011. Dokončujeme ta-
ké studii, ve které určíme další rozvoj 
zahrady. Jihlavská zoologická zahra-
da je nejnavštěvovanějším turistickým 
cílem kraje Vysočina, pozornost a další 
rozvoj si zaslouží,“ uvedl ke studii pri-
mátor Jaroslav Vymazal, který ocenil 
přístup partnera výstavby výběhu.

„Tímto darem dokládáme, že projekt 
Žirafy míří do Jihlavy míníme zcela 

Výběh pro žirafy přesáhne 20 milionů

vážně a máme velký zájem dovést jej 
do úspěšného konce,“ uvedl předseda 
představenstva Jaroslav Vrtal. Částka 
navazuje na již předanou první část-
ku ve výši sto tisíc korun, kterou pře-
dala fi rma Sapeli do jihlavské ZOO v 
lednu loňského roku. 

„Žirafí pavilon jsme se snažili navrh-
nout tak, aby se návštěvníci jihlavské 

STUDIE výběhu pro žirafy v jihlavské ZOO ukazuje, že bude možno opravdu 
pozorovat žirafy z výšky jejích hlav.                                               Repro: archiv NJR

Tradiční čtveřici vlajek na jihlavské radnici – města Jihlavy, kraje Vysočina, 
České republiky a Evropské unie – 10. března nahradila pouze tibetská vlaj-
ka. Pod okna své pracovny ji vyvěsil primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Sym-
bolickou podporu Tibetu schválila Rada města Jihlavy, město se tak potřetí 
v řadě připojilo ke stovkám dalších českých obcí a měst. 

Město si připomenulo 50. výročí povstání Tibetu proti čínské okupaci ve 
Lhase, při kterém zemřelo 80 tisíc Tibeťanů a po které odešel tibetský Dalaj-
láma do exilu. Jihlava tím vyjádřila nesouhlas se zavedením tvrdých represí 
vůči mírumilovnému tibetskému lidu.                                                                   -lm-

Primátor vyvěsil vlajku Tibetu

TIBETSKÁ vlajka zavlála nad Masarykovým náměstím v den protestu proti čín-
ské okupaci.                                                                               Foto: Lubomír Maštera

Oznamujeme, že dle § 94 dost. 
1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů se statutární město 
Jihlava stává plátcem daně z při-
dané hodnoty s účinností od 1. 
dubna 2009. Statutárnímu měs-
tu Jihlava bylo přiděleno daňové 
identifi kační číslo CZ00286010.                                                                                                                                      
                                                             -lm-

Město plátcem DPH

Dle obecně závazné vyhlášky č. 
5/2008 o poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je 30. duben 
2009 termínem pro úhradu po-
platku. Poplatek se platí na základě 
poštovní poukázky, kterou již roze-
slal správce poplatku (tj. ekonomic-
ký odbor Magistrátu města Jihlavy. 
Upozorňujeme, že včas nezaplace-
ný poplatek  může být  zvýšen až na 
trojnásobek.

S případnými dotazy se obracejte 
na pracovnice ekonomického odbo-
ru, telefony: 567167415, 567167418 
nebo 567167419.                            -lm-

Upozornění 
ekonomického odboru

ZOO mohli dívat žirafám opravdu z 
očí do očí. Inspirovali jsme se z řešení 
žirafích expozic v jiných zoologických 
zahradách, ať už tuzemských či zahra-
ničních, a snažili se to nejlepší přenést 
do studie pro Jihlavu,“ uvádí tiskové 
materiály autora studie fi rmy Fortis. 

                                                                 -lm-


