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Město Jihlava má k 30. 4. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.242 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2013
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Nový africký výběh jihlavské zoo 
už má své obyvatele. Zabydluje se 
zde trojice žirafích samců. 

Příjezd žiraf se neobešel bez kom-
plikací, zdrželo se nakládání jedno-
ho ze zvířat v německém Münsteru, 
přesun vozu s nejvyššími tvory pla-
nety komplikoval i silný vítr a ob-
jížďky. 

„Na jihlavskou půdu vyrazil jako 
první odvážnější samec Paul z Ně-
mecka (žirafa síťovaná), druhý sa-
mec Zuberi z belgického Bellevaerde 
parku (žirafa Rothschildova) otálel 
a přepravní box opustil až druhý den 
po příjezdu. Později dorazil z Ostravy 
třetí nový obyvatel, samec Manu (rov-
něž žirafa Rothschildova). Zvířata 
mají otevřený vstup z objektu do vý-
běhu, který postupně prozkoumávají,“ 
řekla mluvčí zoo Kateřina Kosová. 

Návštěvníci zoo budou moci žirafy 
spatřit od 5. června, kdy je napláno-
váno slavnostní otevření pavilonu.

Expozice žiraf je druhou dokon-
čenou stavbou projektu Zoo pěti 
kontinentů. Svým vzhledem evo-
kuje africkou savanu a u pavilonu 
vyrostly ochozy s vyhlídkami, takže 
návštěvníci se budou moci dívat ži-
rafám takřka „z očí do očí“. Uvnitř 

Do jihlavské zoo přijely žirafy

PŘEPRA VA něčeho tak velikého a křehkého, jako jsou žirafy, vyžaduje i lidskou sílu. Foto: Zoo Jihlava

pavilonu bude kromě ustájení žiraf 
a kopytníků také několik vnitřních 
expozic pro malé africké savce. 

Stavba byla vyčíslena na necelých 
26 miliónů korun (25.653.998,- 
Kč). Celý projekt Zoo pěti konti-

nentů bude stát celkem 135 milió-
nů korun, investorem je Statutární 
město Jihlava, kterému se na projekt 
podařilo získat více než 94milióno-
vou podporu Evropské Unie – ROP 
NUTS II Jihovýchod. Partnerem 

žiraf v jihlavské zoo je také společ-
nost Sapeli, která přispěla částkou 
1 100 000 korun, např. na studii a 
projekt, a organizovala propagační 
kampaň s názvem „Žirafy míří do 
Jihlavy“. -lm-

Úplně nová hala a zázemí je od 18. 
května k dispozici veřejnosti v jihlav-
ském Teniscentru v Mostecké ulici.

„Nová víceúčelová hala s rozměry 
30 x 18 metrů s palubkovou podlahou 
je určena především pro stále populár-
nější badminton - čtyři badmintonové 
kurty vyhovují parametrům soutěží 
v České republice. Hala může slou-
žit také pro nohejbal, volejbal a ma-
lou kopanou, podle zájmu i k dalším 
sportům, cvičením ve skupinách a po-
dobně,“ představil projekt předseda 
představenstva Teniscentra a primá-
tor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Při rekonstrukci zmizela původní 
budova s nevyhovujícími šatnami, 
sociálním zařízením, kanceláří a ob-
čerstvením. Nahradila ji nová bu-
dova s moderním zázemím, objekt 
navazuje i na stávající tenisovou a 
squashovou halu. 

„V areálu je k dispozici ještě osm ven-
kovních tenisových antukových kur-
tů, z nichž tři prošly rovněž celkovou 
rekonstrukcí, a pět tenisových kurtů s 
umělým povrchem v halách,“ doplnil 
ředitel Teniscentra Gustav Slavík. 
Areál využívají sportovní kluby i ši-

Nová hala Teniscentra slouží veřejnosti

roká veřejnost, probíhají zde soutě-
že, turnaje a další akce.  

Projekt je vypracovaný tak, aby 
se objekt případně dal v budoucnu 
rozšířit o nadzemní podlaží, kde by 

mohlo být ubytování a relaxační za-
řízení. 

Celková cena za rekonstrukci je 40 
milionů korun, město Jihlava se na 
úhradě podílí částkou 9 milionů ko-

run. Město Jihlava má ve společnosti 
Teniscentrum, a.s., asi 52procentní 
podíl. Areál kurtů navštíví průměr-
ně 200 lidí denně, společnost ročně 
hospodaří s asi čtyřmi miliony ko-
run, které získává z tržeb zejména za 
pronájmy sportovišť. -rat,lm-

JIHLAVSKÉ TENISCENTRUM bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost. 
 Foto: Lubomír Maštera

dovolujeme si vás pozvat na veřejné projednání 
Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihla-
vy na období let 2014-2020, 

které se uskuteční: 
ve středu 19. června 2013 od 16.00 hodin 
na Magistrátu města Jihlavy v zasedací místnosti zastu-

pitelstva města (vstup z Masarykova náměstí).
Jihlava v příštích letech? Přijďte se seznámit s vizí a stra-

tegií rozvoje města do roku 2020. V rámci setkání vám bu-
de představen koncepční dokument, zabývající se význam-
nými oblastmi života ve městě, jako je například doprava, 
životní prostředí, vzdělávání, sociální a zdravotní služby, 
kultura, sport a mnohá další témata.

Vyjádřete se také k představě o budoucnosti města Jihla-
vy tím, že se zapojíte do připomínkování návrhu strategic-
kého plánu. 

Těšíme se na setkání s Vámi. -tz-

Vážení občané města Jihlavy,


