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Od 1. září došlo k rozšíření hodin 
plavání pro veřejnost na bazénu E. 
Rošického, a to konkrétně v sobotu a 
v neděli do 19.00 hodin. To znamená, 
že nově bude otevírací doba na bazé-
ně pro veřejnost o víkendu od 14.00 
do již zmíněných 19.00 hodin. -lm-

Rozšíření hodin 
plavání

Na počátku srpna městská policie 
zajišťovala odchycení několika ko-
ní, kteří utekli z ohrady u řeky Jihla-
vy. Koně se pohybovali na ulici Na 
Dolech v okolí mlékárny. Strážníci 
kontaktovali chovatele a zajišťovali 
zde bezpečnost obyvatel a bezpeč-
nost silničního provozu. V areálu 
letního kina byla odchycena opice 
lemur, která byla na útěku z jihlav-
ské zoologické zahrady. Odchycené 
zvíře bylo předáno přivolaným cho-
vatelům. 

Městská policie asistovala při řeše-
ní dopravní nehody, ke které došlo 
na ulici Srázná. Při skládání kontej-
neru se vozidlo s částečně sklope-
ným kontejnerem rozjelo a narazilo 
do dvojice zaparkovaných osobních 
automobilů. V parku u Městského 
nádraží byl zadržen mladík, který 
se zde obnažoval před procházející 
ženou. Mladík byl předán k dalšímu 
šetření Policii ČR. 

Na konečné zastávce linky „C“ na 
ulici Brtnická byl nalezen muž v sil-
ně podnapilém stavu. Vzhledem k 
tomu, že se strážníky vůbec neko-
munikoval a nebylo možno vylou-
čit zdravotní komplikace, byla na 
místo přivolána záchranná služba a 
muž byl posléze umístěn na protial-
koholní záchytnou stanici. 

V rámci běžné činnosti strážníci 
zadrželi celkem 4 osoby, po kterých 
bylo vyhlášeno pátrání. -lm-

Strážníci chytali koně

Slavnostním poklepáním základního 
kamene ofi ciálně začala stavba Cent-
ra environmentální výchovy (CEV) v 
areálu jihlavské zoologické zahrady. 

V objektu CEV, který vyroste v těs-
ném sousedství vedle hlavního vcho-
du do areálu, bude přednáškový sál 
pro šedesát lidí, terária a akvária zabu-
dovaná do stěn, chovatelská místnost 
se zvířaty, knihovna a učebny, z nichž 
jedna bude svým vzhledem připomí-
nat pirátskou loď a druhá jihoame-
rickou jeskyni. Objekt bude sloužit 
především pro osvětovou a vzdělávací 
činnost pro potřeby škol a organizo-
vaných skupin. 

„Zoologická zahrada je určená nejen 
k chovu zvířat, ale měla by plnit i funkci 
výchovnou a vzdělávací. V tom má naše 
zoo ještě rezervy, stavbou centra rozší-
říme její činnost a zvýšíme atraktivitu,“ 
řekl při zahájení stavby jihlavský pri-
mátor Jaroslav Vymazal s připomín-
kou, že jihlavská zoo je dvacátým nej-
navštěvovanějším turistickým cílem 
České republiky, v kraji Vysočina jí v 
návštěvnosti patří prvenství. 

Netradiční budova na principu pa-
sivního domu bude zapuštěna do sva-
žitého terénu v těsné blízkosti nové-
ho vstupu do zoo. Originální objekt 
bude mít tvar keltské mohyly s pů-
dorysem čtyř kamenných kruhů. Po 
dokončení bude vypadat jako kopec 
porostlý trávou. Vybudování objektu 
si vyžádá 13 měsíců prací a investi-
ci ve výši necelých 23 milionů korun 
bez DPH, 92,5 procenta uznatelných 
nákladů bude uhrazeno z prostředků 
EU. Předpokládanou cenu cca 35 mi-
lionů korun snížilo výběrové řízení na 
22,8 milionu korun bez DPH, kterou 

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal poklepal na základní kámen Centra envi-
ronmentální výchovy v zoo, a tím zahájil celou stavbu. Foto: archiv MMJ

Začala stavba Centra 
environmentální výchovy

nabídla společnost PSJ. Projekt vy-
pracoval ateliér Fortis.

Slavnostní poklepání na základní 
kámen bylo symbolicky provedeno 
tzv. „Th órovým kladivem“, které pro 
tento účel vyrobil jihlavský umělec-
ký kovář Leopold Habermann podle 
návrhu architekta Jaroslava Huňáčka, 
který je zároveň autorem architekto-
nického návrhu objektu. Th órovo kla-
divo bylo válečné kladivo severského 
boha Th óra, které sloužilo k ochraně 
a obraně před zlem. V tomto případě 
tedy symbolicky ochrání nově vzni-
kající stavbu, která bude vybudována 
v duchu prastarých keltských tradic. 

U příležitosti zahájení stavby s ne-
snadno zapamatovatelným názvem 
Centrum environmentální výchovy 
vyhlásila ředitelka Zoo Jihlava Eliš-
ka Kubíková anketu, ze které by měl 
vzejít nový „pohodlnější“ název pro 
toto nové originální vzdělávací zaříze-
ní. Návrhy je možné posílat e-mailem 
na adresu info@zoojihlava.cz. 

Jihlava neustává v rozvoji největ-
ší turistické atrakce v kraji Vysočina, 
kterou loni navštívilo bezmála 300 
tisíc lidí. Před nedávnem byl otevřen 
nový výběh pro medvědy, připravuje 
se také rozsáhlý projekt Zoo pěti kon-
tinentů a výběh pro žirafy. -lm-

Podzimní volby se blíží a magis-
trát zveřejnil přihlášené kandidátky 
pro komunální a senátní volby.

Registračním úřadem byla ve 
všech 48 obcích našeho správního 
obvodu přijata jedna či více kandi-
dátních listin, aby mohly proběh-
nout volby do zastupitelstev obcí.

Celkem bylo podáno 196 kandi-
dátních listin, které obsahují 1243 
kandidátů. 

Ve městě Jihlava bylo přijato 12 
kandidátních listin pro komunální 
volby (podle abecedy):

VOLBY se blíží a magistrát připravuje materiály pro členy volebních komisí.
 Foto: Lubomír Maštera

Do zastupitelstva je 12 kandidátek

V dalším vydání NJR budeme 
opět zveřejňovat volební vyhlášku a 
uvedeme přehled volebních okrsků 
města. -lm-

• ČSSD
• KDU-ČSL
• Krásná Jihlava NOJ - Jihlavská 
   aliance - Svobodní
• KSČM
• Město lidem
• Nestraníci
• ODS
• Strana Práv Občanů 
   ZEMANOVCI a Suverenita 
   - blok Jany Bobošíkové, 
   strana zdravého rozumu 
• Strana Zelených
• TOP 09

• Věci veřejné
• Volte pravý blok...
   (zkrácený název)

Po kontrole následovala registrace 
kandidátních listin. 

Senátní volby: 
pro ně je magistrát města pověřený 

obecní úřad v sídle volebního obvo-
du 

Přijaty přihlášky k registraci za ná-
sledující volební strany: 

• ČSSD
• KDU-ČSL

• KSČM
• ODS
• Strana Práv Občanů 
   ZEMANOVCI
• Strana svobodných občanů
• Suverenita - blok Jany 
   Bobošíkové, strana zdravého 
   rozumu 
• TOP 09 s podporou Starostů

Hokejový klub Dukla Jihlava při-
pravuje výstavu z historie, která po-
nese název „Ta jihlavská, naše Duk-
la... hokejová univerzita z Vysočiny“. 
Výstava bude umístěna v budově 
Muzea Vysočiny v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí 57/58 a veřejnosti 
bude přístupná od 17. září do 28. lis-
topadu 2010.

Výstava 
hokejové Dukly


