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PIETNÍ AKT. V květnu proběhla v Jihlavě na Ústředním hřbitově vzpomínková 
akce u příležitosti 68. výročí osvobození Československa od nacismu. Zástupci 
města Jihlavy, Kraje Vysočina a dalších organizací položili květiny k sousoší Za-
váté šlépěje, k pomníku ruských vojáků a ke hrobům padlých jihlavských občanů 
a pamětní desce v Žižkově ulici.  Foto: Tomáš Koukal

HRÁLO SE U MAHLEROVY SOCHY. Dechové orchestry hrály 17. května v Ma-
hlerově parku v Jihlavě, představitelé radnice položili květiny ke skladatelově soše. 
Šlo o jednu z prvních akcí festivalu Mahler Jihlava 2013 – Hudba tisíců. V jeho 
rámci tu v květnu vystoupili např. dirigent Libor Pešek anebo pěvkyně Kateřina 
Hebelková. Řadou koncertů festival pokračuje během června.          
 Foto: Jiří Varhaník 

HAVÁRIE KANALIZACE VE VRCHLICKÉHO ULICI. V sobotu 11. května se 
propadla vozovka ve Vrchlického ulici poblíž jihlavského pivovaru - městská ka-
nalizace volá po rekonstrukci. Havárie se stále odstraňuje, úsek je uzavřen. Špat-
ný stav kanalizace chce město řešit komplexně. Díky ministerské dotaci by se mělo 
se zásadní rekonstrukcí začít už letos na podzim nebo příští jaro.             
 Foto: Jiří Varhaník

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE. Jihlava uzavřela rekonstrukci tzv. Merfortova kříže na vrchu 
Větrník. „Oprava kříže je svým rozsahem i rozpočtem jen menší akcí, ale právě ty-
to maličkosti dodávají městu ráz, atmosféru, zpříjemňují a zkrášlují veřejný pro-
stor. Věřme, že se společnost posouvá a že kříž už nebude muset vzdorovat vanda-
lismu jako v minulosti,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal. K asi třem desítkám 
přítomných promluvil farář Petr Ivan Božik z římskokatolické farnosti u kostela 
svatého Jakuba, v motlitbě se přimluvil za rozvoj města a příjemný život v něm. 
Na místo dorazil také restaurátor Otokar Marcin ml. 

JEŽCI V UŽHORODU. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal v partnerském městě 
Užhorod na Ukrajině odhalil symbol Jihlavy - ježky. Na zábradlí u promenády ko-
lem řeky je to druhý symbol z Čech, opodál na zábradlí „sedí“ kovový Švejk. Odha-
lení ježků předcházelo pojmenování jednoho z mostů přes řeku Už po prvním čes-
kém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi.  Foto: Jiří Richter

JIHLAVA OCENILA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI. Na str. 4 NJR představujeme 
osobnosti oceněné cenami města, Cenu Rady města za tým mužů FC Vysočina pře-
vzal trenér František Komňacký (vlevo) a kapitán týmu Lukáš Vaculík.

 Foto: Petr Klukan


