
Jaroslav
Vymazal

Setkání ke vzpomínce 
na oběti justiční vraždy politických 

vězňů padesátých let,
popravených ve věznici 

Krajského soudu v Jihlavě v letech 
1950 až 1952.

V neděli 29. července 2013
v 8.30 mše svatá v kostele sv. Ignáce

na Masarykově náměstí,
10.00 setkání u památníku 

na popravené v Jihlavě, Tyršově ulici.

Koncerty dechové hudby
4. 7. v 16.00

SEDMIKRÁSKA 
Promenádní koncert dechové hudby 
z Týna nad Vltavou na Masarykově 

náměstí.
11. 7. v 16.00
VYSOČINKA 

Promenádní koncert populární 
dechové hudby z Humpolce na Ma-

sarykově náměstí.
18. 7. v 16.00

POLENSKÁ DECHOVKA 
Promenádní koncert dechové hudby 

z Polné na Masarykově náměstí.
25. 7. v 16.00

BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hudby 
z Bobrůvky na Masarykově náměstí.

S primátorem 
o kanalizaci

V uplynulých týdnech jihlavská ve-
řejnost v médiích sledovala události 
související s kanalizací v Jihlavě. Na 
jedné straně právní a mediální výmě-
ny mezi Svazem vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko (SVAK) a jihlavskou 
radnicí, na druhé straně reálné pro-
blémy s kanalizací přímo v ulicích. 

Brněnskou ulicí tekly splašky, ve 
Vrchlického se kanalizace dokonce 
propadla, oprava zabrala několik týd-
nů. O rozhovor k tématu jsme požádali 
primátora města Jaroslava Vymazala.

Pane primátore, na úvod pro ši-
rokou veřejnost snad nejdůleži-
tější informace – i přes problémy 
mezi Jihlavou a SVAKem, poteče 
obyvatelům města voda? 

 (Pokračování na str. 24)

HNED dvě veledůležité události se odehrály v minulém měsíci. Jihlava se dočkala žiraf, pro které postavila ve své zoo nový 
pavilón, a pro veřejnost vedení města připravilo víkendové Jihlavské havíření 2013  s bohatým doprovodným programem. 
K Havíření se vracíme také uvnitř NJR. Foto: archiv MMJ a Lubomír Maštera

Jihlava zažila jednu z největších 
událostí roku. V areálu zoologické 
zahrady byl ofi ciálně otevřen afric-
ký pavilon a představeni jeho noví 
obyvatelé. Středem pozornosti jsou 
hlavně tři žirafí samci Zuberi, Paul a 
Manu, pavilon je ale útočištěm i pro 
další africké kopytníky a malé savce. 
Expozice žiraf svým vzhledem evo-
kuje africkou savanu, u pavilonu vy-
rostly ochozy s vyhlídkami, návštěv-
níci se mohou žirafám dívat takřka z 
očí do očí.

Africký pavilon je druhou dokonče-
nou stavbou z velkého stočtyřicetimi-
lionového projektu s názvem Zoo pě-
ti kontinentů. Od dubna je veřejnosti 
přístupná také australská expozice. 

„Jihlava letos dala k dispozici veřej-
nosti novou ledovou plochu, dokončila 
rekonstrukci a rozšíření základní umě-
lecké školy a nyní se stala skutečností i 

Zoo má jedinečnou atrakci

Vážení spoluobčané, 
doufáme, že každý z vás bude mít možnost si v následujících týdnech či měsících 
odpočinout. Jestli zůstanete doma, přejeme klidný oddych v důvěrně známém 
prostředí, pokud vyrážíte na cesty po naší zemi nebo do zahraničí, přejeme 
vám kromě bezstarostné dovolené také šťastný návrat domů. Pokud vám práce, 
studium nebo jiné důvody nedovolí alespoň na chvíli změnit rytmus, nezbývá 
než vám popřát, aby i tak pro vás byly letní měsíce příjemné a podařilo se vám 
nabrat sílu do práce i do života v druhém půlroce. 
 Pěkné a dlouhé léto přeje vedení města Jihlavy

myšlenka mít v Jihlavě žirafy,“ zreka-
pituloval nejdůležitější dokončené 
investice města primátor Jaroslav 
Vymazal. Místo stříhání pásky muse-
li primátor a ředitelka zahrady Eliška 
Kubíková proházet cestu k pavilonu 
hromadou sena a vojtěšky. 

Stavba byla vyčíslena na necelých 
26 miliónů korun. Celý projekt Zoo 

pěti kontinentů bude stát celkem 
135 miliónů korun. Jihlavě se podaři-
lo získat více než 94miliónovou pod-
poru Evropské unie – ROP NUTS 
II Jihovýchod. Partnerem žiraf v jih-
lavské zoo je také společnost Sapeli, 
která do projektu vstoupila více než 
jedním milionem korun a marketin-
govými aktivitami. -lm,rt-


