
Jaroslav 
Vymazal

Vedení města zve zájemce o 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE

na parkán Brány Matky Boží 
v Jihlavě 

3. července 
POHÁDKA  Z KRKONOŠ
Divadlo Romaneto – Praha
10. července
O PRA ČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtárie – Olomouc
17. července
KOSTĚJ NESMRTELNÝ
Divadlo Studna - Hosín
24. července
KA ŠPÁRKOVY POHÁDKY
Divadlo TETA – Praha
31. července
POHÁDKY PRO VÁS
Divadlo Pohádka – Praha

Dále zveme milovníky
dechových hudeb na

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÝCH HUDEB

na Masarykovo náměstí Jihlava 
7. července
ŠEUCOVSKÁ KA PELA
Dechová hudba ze Skutče
14. července
STAVOVANKA 
Netradiční chodská dechovka 
z Domažlic
21. července
ZUBERSKÁ ŠESTKA 
Dechová hudba ze Zubří
28. července
MUZIKA NTI LADISLAVA
PRUDÍKA 
Dechová hudba z Velkého Meziříčí

Tradičně nabitý bývá červnový ka-
lendář jihlavského primátora Jaro-
slava Vymazala, nejpopsanější je v 
posledních týdnech před prázdnina-
mi. V několika dnech se účastnil za-
sedání zastupitelstva kraje, vedl za-
stupitelstvo i radu města, absolvoval 
několik pracovních návštěv hlavního 
města a celou řadu dalších povin-
ností, které završily ty společenské 
během jihlavského Havíření 2011.

 (Pokračování na str. 4)

Jihlava je 
festivalovým 

městem

Jihlava v letošním roce upraví ve-
řejné prostranství v části Pístov. Ješ-
tě letos by měl dodavatel začít pra-
covat na budování nového dětského 
hřiště a sportoviště, která budou od 
okolí oddělena protihlukovou stě-
nou a zelení. 

Vzniknou dvě bezbariérové zastáv-
ky vozů MHD. Už vybudovaná stez-
ka pro pěší a cyklisty z Jihlavy z Te-
lečské ulice do Pístova se prodlouží 
do obce, osvěcovat ji bude nové ve-
řejné osvětlení a dojde na opravy 
kratších úseků vedlejších silnic. 

„Úpravy v Pístově by měly být do-
končeny v polovině roku 2012, Jihlava 
na ně v rozpočtu připravila 6,3 milio-
nu korun, očekáváme ale, že výběrové 
řízení cenu sníží. Budeme usilovat o 
dotaci EU,“ řekl k revitalizaci Písto-
va primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal.  

Jihlava pečuje o svoje místní části 
systematicky, v poslední době měs-
to investovalo větší částky například 
ve Vysoké, Hruškových Dvorech, 
Heleníně a Sasově. -lm-  

Radnice postaví nová hřiště 
a chodníky v Pístově

V ROCE 2010 Jihlava investovala v Pístově přes 500 tisíc korun do rozšíření a 
opravy hasičské zbrojnice, nyní radnice připravuje rozsáhlou úpravu veřejného 
prostranství za více než šest milionů korun.  Foto: archiv MMJ

TRA DIČNĚ nástupem vedení města a hostů z partnerských měst – poprvé i z ukrajinského Užhorodu – bylo zahájeno 
jihlavské Havíření 2011.  Událost sledovalo několik tisíc diváků rozmístěných nejen na Masarykově náměstí, ale rovněž po 
trase pochodu havířků. Více o události na str. 16 a 17. Foto: Lubomír Maštera
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Nyní, již i v Jihlavě!


