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ZOO JAKO STAVBA. Při pohledu z letadla vypadá horní část jihlavské zoo jako 
staveniště. Dokazuje to intenzivní práce na výběhu žiraf a projektu Zoo pěti kon-
tinentů.

NOVÉ OSTRŮVKY. Pohyb chodců v Havlíčkově ulici, zejména dětí před základ-
ní školou, bude bezpečnější. K lepšímu přecházení přes širokou silnici už slouží no-
vé ostrůvky. „Ostrůvky jsou osazeny majáky žluté barvy, obnovili jsme vodorovné 
dopravní značení, včetně vodicího pásu pro nevidomé, rovněž na chodnících jsou 
varovné pásy pro nevidomé. Chodník je v této části obnoven zámkovou dlažbou,“ 
popsal provedené úpravy náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Kodet. 

PIETNÍ AKT. K pomníku Smírčí kameny v Tyršově ulici, který připomíná jede-
náct popravených ve zdech jihlavského soudu, položili květiny zástupci města Jih-
lavy, Kraje Vysočina, poslanecké sněmovny a Senátu, armády, dalších organizací 
i veřejnost. „Pustošení charakteru národa bylo tehdy nekonečné, důsledky pociťu-
jeme ještě dnes,“ promluvil k přítomným Karel Linhart z Konfederace politických 
vězňů.  

KRTEČEK TÁHNE. První polovinu návštěvy Jihlavy má za sebou slavný televiz-
ní Krteček. Od počátku června jej v Bráně Matky Boží navštívilo už 2,5 tisíce lidí. 
Výstava s názvem Zdeněk Miler dětem potrvá ještě do 2. září.

Výstava má velký ohlas hlavně u dětí, které se do historického objektu Brány 
Matky Boží společně s rodinou velmi rády vracejí. 

BETON PROTI VANDALŮM. Odpočívka u cyklostezky u lávky v Českém mlýně 
vypadala jak po nájezdu obzvlášť náruživých vandalů. Ve skutečnosti šlo o počá-
tek celkové rekonstrukce místa, které má sloužit především unaveným chodcům, 
bruslařům a cyklistům, nejčastěji se zde ale „realizují“ právě vandalové. 

„V budoucnu tak budou muset vypadat i ostatní místa, kde nemůže být trvalý 
dohled městské policie či veřejnosti. Bohužel musíme dřevo nahrazovat betonem. 
Snaha radnice upravovat veřejný prostor pro všechny naráží na „aktivity“ několi-
ka málo jedinců, kteří se baví ničením,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal. 

ITALSKÝ POUTNÍK SE PSEM. Ital Gianluca Ratt a  s fenkou Shirou už jedenáct 
let prochází Evropu, a pokouší se tak získat zápis do Guinnessovy knihy rekordů.  
Gianluca Ratt a si s primátorem Jaroslavem Vymazalem a náměstkem primátora 
Františkem Zelníčkem připil sklenicí vody na splnění snů. „Vím, kam půjdu zítra 
nebo za týden, ale neplánuji budoucnost. Život je teď. Plním si svůj sen,“ zopako-
val několikrát a stále s úsměvem čtyřicetiletý Ital, který spojoval angličtinu, italšti-
nu a češtinu. 


