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NADMOŘSKÁ VÝŠKA. Chodci procházející Sráznou ulicí, která je právě v re-
konstrukci, budou moci sledovat, do jaké se dostali nadmořské výšky. Do nové 
dlažby chodníku jsou po pěti výškových metrech usazovány kameny s vyznačeným 
údajem. První je 475 metrech, poslední s hodnotou 520 metrů nad mořem bude 
umístěn v horní části ulice u křižovatky s Křížovou ulicí. Drobný vtipný nápad, 
jehož uskutečnění nebylo drahé a technicky náročné, vzešel jako požadavek úřadu 
na projektanta, aby se kromě opatření k zlepšení pohodlí, bezpečnosti a plynulosti 
dopravy objevily i prvky, které cestu dlouhou příkrou ulicí nějak ozvláštní.

NÁVŠTĚVY PŘES TISÍCOVKU. V horké letní dny je jihlavský Vodní ráj v oble-
žení návštěvníků. V červenci se díky tropickým dnům jejich počty přehouply přes 
tisícovku nejen o víkendech.

PÓDIUM PRO KULTURU. Z podnětu náměstka primátora pro oblast kultury 
Milana Koláře vzniklo na Masarykově náměstí malé pódium. Mělo by v budouc-
nu sloužit pro hudební a divadelní produkce, případně i pro komerční prezentace. 
Zájemci o produkci na pódiu mohou kontaktovat odbor dopravy, který užívání 
veřejného prostranství administruje. Umístění pódia je letos plánováno a povole-
no do konce září. Na zimní období se bude pódium odvážet.

VYSOČINAFEST. Hlavním magnetem příznivců festivalů se stal jihlavský VY-
SOČINAFEST. Celkem šest dnů na Masarykově náměstí a v amfi teátru Malý 
Heulos diváci sledovali řadu vystoupení kapel, tančilo se a zpívalo dlouho do noci. 
Počasí přálo a během hlavních vystoupení amfi teátr „praskal ve švech“.

KROPÍCÍ VŮZ V ULICÍCH. Služby města Jihlavy (SMJ) v červenci prováděly ro-
sení ulic v městské památkové rezervaci. Rosení místních komunikací se provádí  z 
důvodů snížení prašnosti, osvěžení a zvlhčení teplého vzduchu. 

TULENI V JIHLAVSKÉ ZOO. V červenci v časných ranních hodinách se narodil 
také tuleň obecný. Mládě porodila samice Tamina na břehu ve vnitřní části tulení 
expozice. Zoo Jihlava chová tuleně obecné od roku 2006. Dvanáctiletý samec Ar-
tos pochází ze Švýcarska, osmileté samice Lily a Tamina se narodily v Německu. 
V minulém roce prošel bazén tuleňů i celá jejich expozice rozsáhlou rekonstrukcí 
i proto, aby mohli tuleni snáze vylézat z vody a samice měly maximální komfort 
při případných odchovech mláďat.  Foto: Martin Maláč


