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 Svaz důchodců pořádá již 4. roč-
ník s názvem „Vítání Jihlavského léta 
2009“. 

 Na travnatém prostranství před 
Svazem důchodců v ulici Karolíny 
Světlé 18. června od 14 do 17 hodin 
proběhne program, v němž vystopí 
člen Horáckého divadla pan Kubín a 
členka Vysočanu paní Hromádková. 
Rovněž se představí pěvecký krou-
žek Seniorek Svazu důchodců a hu-
dební program doplní známá kapela 
Otíňanka. Svaz důchodců zve na tu-
to slavnost širokou veřejnost.

                                                                -lm-

Vítání Jihlavského 
léta 2009

 V červnu 22. a 23. vyroste na Masarykově náměstí z přineseného elektrood-
padu socha Šrotonátora. Tu vytvoří výtvarník z Vysočiny.

 Tato akce se koná pod záštitou primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala a 
hejtmana kraje Vysočina  Jiřího Běhounka a podporuje občany v recyklaci a 
sběru elektroodpadu. Do akce jsou formou soutěže zapojeny i školy na www.
recyklohraní.cz. Akci pořádají společnosti Asekol a Ekolamp, neziskové organi-
zace, zabývající se sběrem elektroodpadu a zářivek a recyklací. Akci podporuje 
zahradnictví Školky Montano, které má pro návštěvníky sazeničky - symbolic-
kou protiváhu sebraného elektroodpadu, který by jinak skončil na skládce či ve 
spalovně.                                                                                                                                  -lm-  

Šrotonátor přichází

 V lese na vrchu Rudný u obce 
Zborná (část města Jihlavy) byl za 
zvuku lovecké fanfáry odhalen nový 
pomníček s motivy patrona myslivců 
sv. Huberta. Na místě nahradil pů-
vodní již neexistující kamenný po-
mník. 

 Nový vyřezávaný pomníček byl 
odhalen za přítomnosti primátora 
Jihlavy Jaroslava Vymazala,  jedna-
tele Správy městských lesů Václava 
Kodeta a velmistra Řádu sv. Huberta 
Jana Františka Votavy. Na závěr malé 
slavnosti pomníček požehnal svato-
jakubský farář Petr Ivan Božík.

 Obnovu pomníčku iniciovali pra-

Pomníček sv. Huberta 
je odhalen a požehnán

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) byl přítomen slavnostnímu od-
halení pomníčku sv. Huberta na vrchu Rudný.                               Foto: archiv NJR

covníci státní Správy lesů a mysli-
vosti Magistrátu města Jihlavy, po-
mníček městu věnovala Hospitální 
nadace Františka Antonína hraběte 
Sporcka v Kuksu, kterou podporují 
členové Řádu sv. Huberta. Řezbu sv. 
Huberta s  jelenem, typicky vyobra-
zeným s křížem mezi parohy, vytvo-
řil Karel Hurdálek z Hronova. Deska 
je osazena do mohutného, asi tuno-
vého dubového kmene.

 Pomník sv. Huberta je umístěn v 
lese poblíž lesní cesty vedoucí od za-
stávky městské hromadné dopravy 
„U Lyžaře“ východním směrem ke 
sjezdovce na vrchu Rudný.           -lm-

Červen je měsícem svateb. Cel-
kem devět svateb proběhne 6. červ-
na v obřadní síni magistrátu, jeden 
svatební obřad je venku a dva sňat-
ky jsou církevní. Rovněž tento den 
se bude slavit diamantová svatba, 
oddávat bude primátor města.

Koncem měsíce došlo  ve velké 
gotické síni k slavnostní předává-
ní „ Zlatých křížů III. stupně dár-
cům krve za 80 odběrů a předá-
vání zlatých a stříbrných  plaket 
profesora doktora Jana Jánského.

                                                            -lm-

Krátce


