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Šetřit energií se vyplatí.
Přesvědčte se sami!

www.energieplus.cz

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítíme velkou
odpovědnost nejen za spolehlivou dodávku energie našim zákazníkům
a kvalitu našich služeb, ale i za životní prostředí kolem nás. Díky naší
iniciativě letos poprvé do České republiky zavítalo nejvýznamnější
světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí – 
Energy Globe Award.

Každý již ví, že šetřit energií se vyplatí! Chcete-li se dozvědět více,
odhalte svět energetických úspor na

 Přes devět metrů (921 centime-
trů) vysoká byla nejvyšší žirafa ze 
všech jedenácti, které tento měsíc 
stály před jihlavskou radnicí. 

 Probíhala zde soutěž v rámci akce 
Žirafy míří do Jihlavy, jejíž vítězové, 
deváťáci ze ZŠ Havlíčkova, se podí-
vají do pražské zoo a do jejího záku-
lisí. Dílo z papíru a dřeva svojí výš-
kou předčilo další originální a velmi 
pěkná díla, například 762 centime-
trů vysokou žirafu z jednoho tisíce 
PET lahví, kterou postavily děti z 
Křižanova, nebo jednu z nejhezčích 
žiraf, která „vyrostla“ do výšky 676 
centimetrů (ZŠ Březinova). 

 Malou, ale velmi pěknou žirafk u 
přivezlo trio děvčat ze ZŠ Hradecká 

Soutěž o nejvyšší žirafu zaujala veřejnost

MĚŘENÍ výšky žiraf bylo docela tvrdým oříškem pro organizátory soutěže o nej-
vyšší žirafu.                                                                                             Foto: archiv NJR

v Telči, jejich výtvor měl na výšku 
88 centimetrů. Za Jihlavu vítězům a 
dalším účastníkům poblahopřál pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

 Soutěž o nejvyšší žirafu byla jed-
nou z několika aktivit, které před-
cházejí výstavbě výběhu pro žirafy v 
ZOO Jihlava. Na projektu se podílí 
město Jihlava společně s fi rmou Sa-
peli, která už do projektu vložila více 
než jeden milion korun. Celkové ná-
klady na nový žirafí výběh se odha-
dují na 25 milionů korun, město Jih-
lava bude usilovat také o podporu z 
evropských zdrojů. Předpokládaným 
termínem otevření objektu je konec 
roku 2011.                                         -lm-

 Devět dobrovolných hasičů z Jih-
lavy a sousedního Hybrálce  odjelo 
tento týden na Novojičínsko na po-
moc při likvidaci následků povodní.  

 Jde o aktivitu hasičů, záměr schvá-
lil primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal, který se se skupinou sešel krátce 
před odjezdem. „Počin dobrovolných 
hasičů vítám a podporuji. Jsem rád, že 
Jihlava nebude chybět při pomoci po-
vodněmi postiženým obcím,“ řekl po 
setkání s hasiči primátor Vymazal.

 Konkrétní cíl jihlavské skupiny ješ-
tě nebyl v době naší uzávěrky  znám, 

Jihlavští dobrovolní hasiči 
na pomoc při povodních

místo pomoci bylo upřesněno bě-
hem přesunu, předběžně jde o re-
gion Novojičínska. Tým má v místě 
určeném povodňovou komisí praco-
vat tři dny. „Požární bezpečnost v Jih-
lavě nepřítomností této skupiny nebude 
narušena, jednotka je jak personálně, 
tak technicky zajištěna,“ dodal primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

 Z Jihlavy vyjela hasičská avie s 
povodňovým přívěsem, tým byl vy-
baven čerpadly a materiálem tech-
nického zabezpečení, desinfekcí a 
pitnou vodou.                                      -lm- 


