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NÁVŠTĚVA MINISTRA FINANCÍ. Ministr fi nancí Andrej Babiš navštívil Jihla-
vu. Návštěvu zahájil pracovní schůzkou s vedením města, zástupci Kraje Vysoči-
na a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Kromě problematiky fi nancování obcí se 
významná část debaty vedla k problematice vodárenské infr astruktury. Na závěr 
schůzky se podepsal do pamětní knihy města a mimo jiné dostal jihlavské tričko se 
sloganem „Ježkovy oči, EET“. Následovalo setkání s podnikateli a zástupci několika 
organizací, tématem byla především elektronická evidence tržeb. Ministr Babiš se 
také seznámil s technickým stavem Horáckého zimního stadionu a problematikou 
fi nancování jeho rekonstrukce. Neskrýval rozčarování z úrovně stadionu, pozastavil 
se zejména nad podmínkami v šatnách nejmenších hráčů. Ministr fi nancí pozname-
nal, že na rekonstrukci stadionu by se měly třetinově podílet město, kraj a stát.

GALERIE BEZ STŘECHY. Desítky lidí zaplnily nejužší jihlavskou ulici Malou 
Lazebnickou při otevření nové galerie s výmluvným názvem Nonstrop. První výsta-
va v netradičním výstavním prostoru pod širým nebem se jmenuje Sloužím vlajce, 
autorem obrazů je Ivo Návrat, telčský akademický malíř a učitel Střední umělecké 
školy grafi cké v Jihlavě. 

MASOPUSTNÍ VESELÍ.  V Domově pro seniory na Lesnově se na masopustní 
zábavě zavzpomínalo na dřívější časy. Klienty domova a pestrý rej masek navštívili i 
náměstek primátora Vratislav Výborný a vedoucí odboru sociálních věcí Josef Labu-
da. Masopustní rej byl jak se patří rozpustilý a veselý. K poslechu a tanci zahrála 
kapela „Triomix“.   Foto: Vlastimil Václavek

KDYŽ SE ODPAD NEVEJDE DO KONTEJNERU. Ne všechen odpad se vejde do 
kontejnerů, bývá pak označován jako objemný odpad. Obvykle to jsou kusy nebo 
celý nábytek, koberce, různé instalační materiály, nepoužitelná umyvadla či toalety 
atd. podobně jako minulý měsíc na Pístově.  Objemný odpad lze bezplatně odevzdat 
ve sběrných dvorech nebo do označených kontejnerů v rámci mobilního svozu, který 
město pravidelně organizuje. Termíny svozů se dozvíte v Novinách jihlavské radni-
ce a na webu www.jihlava.cz v sekci Odpady. Odložením odpadu vedle kontejneru 
vzniká černá skládka, za její založení hrozí sankce až 30 tisíc korun. Sběrné dvory 
od Vás odeberou odpad zdarma.

PŘIPOMENUTÍ REKORDU. Vodní ráj v Jihlavě zažil připomenutí rekordu v jízdě 
na vodním tobogánu, který nemá v ČR obdoby. V kryté části Vodního ráje se sešlo 
dvanáct rekordmanů z původní dvacetičlenné skupiny, která v roce 2007 vydržela 
bez přerušení jezdit 24 hodin na tobogánu. Výročí si připomenuli symbolickou jed-
nou jízdou na tobogánu. 

MARGAYOVÉ MAJÍ VYTOUŽENÉ KOTĚ Kotě se narodilo 8. února v Zoo Jihla-
va vzácným kočkovitým šelmám margayům. Zoo nyní informovala o jeho úspěšném 
odchovu. Zdařilý odchov dalšího druhu kočkovité šelmy je podle ředitelky zoo Eliš-
ky Kubíkové naplněním dalšího chovatelského snu. Foto: Zoo Jihlava


