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 Do Jihlavy přijela vzácná návštěva. 
Primátor Jaroslav Vymazal a náměst-
kyně Irena Wagnerová přijali na rad-
nici velvyslance Lucemburska Jeana 
Faltze. Do Jihlavy ho přivedl koncert 
orchestru Luxembourg Sinfoniett a, 
který ve čtvrtek večer vystupoval na 
radnici v rámci Festivalu Gustav Ma-
hler 2010 - Hudba tisíců. Orchestr je 
ve své zemi předním tělesem zamě-
řeným na provádění soudobé klasic-
ké hudby.

 Velvyslanec Jean Faltz se během 

schůzky zajímal o historii města, 
především ale právě o život Gusta-
va Mahlera. Po podpisu do pamět-
ní knihy si s primátorem Jarosla-
vem Vymazalem vyměnili několik 
drobných dárků jako např.  knihy či 
pamětní medaile, ale také nahráv-
ky klasické hudby. Se zájmem si pak 
prohlédl prostory historické radnice 
a vyrazil na krátkou procházku měs-
tem k památkám, zejména k nejstar-
ším jihlavským kostelům. -lm-

Lucemburský velvyslanec na radnici

 Koncem května byla ofi ciálně za-
hájena desátá letní sezóna na Vod-
ním ráji.

 „Venkovní areál koupaliště bude ote-
vřen samozřejmě v závislosti na poča-
sí,“ řekl tiskový mluvčí Služeb města 
Jihlavy (SMJ) Martin Málek. Oteví-
rací doba bude denně od 10 do 19 
hodin.

 Na návštěvníky čeká v našich čty-
řech bazénech s temperovanou vo-
dou opět mnoho vodních atrakcí: 
tobogán, skluzavky, divoká řeka, per-
ličková lůžka, blowery, vodní hřiby, 
masážní trysky, ucpávačky, chrliče 
atd.

 „Pro milovníky plavání je připraven 
25metrový plavecký bazén. Na své si 
přijdou i naši nejmenší v dětském ba-
zénu s vodním hradem, malou sklu-
zavkou, a nebo se jen mohou osvěžit v 
brouzdališti. V areálu je pro děti opět 
také v provozu dětské hřiště. Nebudou 
chybět ani další samostatné atrakce, 
jako je aquazorbing a curling na ko-
berci,“ připomenul Málek. 

 Pro slunění je díky závlahovému 

systému k dispozici kvalitní trávník 
určený k odpočinku a slunění. No-
vinkou letošní sezóny jsou zbrusu 
nová nerezová brodítka, která slouží 
k oplachu nohou a omytí těla před 
vstupem do tzv. čisté zóny.

 Do stálé nabídky areálu patří ta-
ké dvě hřiště určené pro plážový 
volejbal a víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem na tenis, nohejbal a 
volejbal. Návštěva hřišť víceúčelo-
vých i na plážový volejbal je možná 
samostatně. Není podmínkou, aby 
návštěvník musel jít do kryté nebo 
venkovní části koupaliště.

 Víceúčelové kurty jsou v provozu 
od března do října. „Přes léto provo-
zujeme stále i krytý areál, který je mož-
né využívat třeba i při nepříznivém po-
časí a jehož součástí je například jeden 
z nejdelších tobogánů v celé ČR o cel-
kové délce 108,5 m,“ doplnil Málek.

 Návštěvníci mají také k dispozici 
restauraci s venkovní terasou, bufet 
a čtyři stánky s občerstvením. Ceny 
zůstávají pro návštěvníky stejné jako 
v loňském roce. -lm-

Zahájení letní sezóny 
na Vodním ráji

 Do 30. července 2010 bude probí-
hat celková oprava provozního ob-
jektu hřbitova Na Kalvárii v Jihlavě, 
včetně opravy zpevněných a přístu-
pových ploch v areálu hřbitova. 

 Z tohoto důvodu bude částečně 
omezen provoz hřbitova - veřejné 
WC, komunikace v areálu, kontej-
ner pro umístění odpadu, přístup 
do areálu apod. „Jde nejen o technické 
úpravy provozního objektu, ale také o 
zkulturnění prostředí hřbitova. Žádá-
me návštěvníky o trpělivost a pochope-
ní,“ řekl k chystané opravě náměstek 
primátora Petr Pospíchal s tím, že 
město do úprav vloží bezmála 1,45 
milionu korun. 

 O aktuálních omezeních provozu 
bude na místě informovat nájemce a 
správce hřbitova (Správa městských 

lesů Jihlava, s.r.o.) prostřednictvím 
vyvěšených informací u vstupní brá-
ny do areálu hřbitova. 

 Rozsah prací: celková oprava pro-
vozního objektu - výměna rozvodů 
vody, odpadů, oprava podlah, opra-
va vnitřních a venkovních omítek, 
výměna oken a dveří, výměna střeš-
ní krytiny, výměna klempířských 
prvků, oprava hromosvodu, oprava 
elektroinstalace, oprava WC pro ve-
řejnost - nové podlahy, omítky, dlaž-
ba, nové sanitární zařízení a oprava 
zpevněných ploch kolem objektu. 
Dále oprava zpevněných ploch pro 
kontejnerové stání, oprava zpevně-
ných ploch od hlavního vstupu k 
ústřednímu kříži, kde probíhají roz-
loučení s pozůstalými.  -lm-

Město upraví hřbitov Na Kalvárii

REKONSTRUKCE hřbitova Na Kalvárii začala za plného provozu hřbitova.
Foto: Lubomír Maštera

LUCEMBURSKÝ VELVYSLANEC Jean Faltz navštívil jihlavský magistrát a 
zapsal se do knihy návštěv. Foto: archiv MMJ
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