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KONZULKA NA KOLE. Dánská konzulka Lise Schouboe navštívila Jihlavu. Při-
jela podpořit právě probíhající kampaň Do práce na kole. „U nás se před otevře-
ním dveří řidič automaticky dívá do zpětného zrcátka, jestli nejede cyklista. Tady 
to ještě není tolik zažité,“ uvedla konzulka a připojila inspiraci, proč vyměnit auto 
za kolo: „Kolo je podstatně levnější a zdravější způsob dopravy. Na počasí nezá-
leží, záleží jen na oblečení.“

HOKEJISTÉ NA RADNICI. Primátor Jaroslav Vymazal pozval čtvrťáky Duk-
ly Jihlava na radnici, aby jim poblahopřál k zisku putovního poháru. Ten malí 
Dukláci vybojovali na Horáckém zimním stadionu, když triumfovali v sedmém 
ročníku Turnaje o pohár primátora města Jihlavy. Na radnici mladí hokejisté do-
razili v dresech a nezapomněli si ani medaile. 

TRŽNICE OTEVŘELA. V dubnu zahájila provoz tržnice na Masarykově náměs-
tí v Jihlavě. Prodejní místa na tržnici jsou v podobě pultů, kterých je na náměs-
tí umístěných celkem 12. Trhovci mohou prodávat zemědělské produkty, květiny, 
potraviny, řemeslné a rukodělné výrobky. Denní pronájem na tržnici je stanoven 
na 200 korun. 

KVĚTINY K PAMĚTNÍ DESCE. Před 44 lety, 4. 4. 1969, se v Jihlavě na pro-
test proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa pokusil upálit Evžen 
Plocek, 9. 4. pak zemřel. Po Janu Palachovi a Janu Zajícovi šlo o třetí protest se-
beupálením. Na rozdíl od předchozích dvou se však čin E. Plocka komunistické 
cenzuře podařilo před celým národem téměř utajit. A dodnes se na tuto třetí zá-
palnou oběť zapomíná. Na připomínku jeho činu k pamětní desce E. Plocka na 
Masarykově náměstí jihlavští radní položili květiny.

SMRTÍCÍ NÁVNADA. Deratizéři položili tisíce návnad k regulaci počtu hlodavců 
v jihlavském podzemí. Jihlavská radnice takto nechává každoročně ošetřit  nejen 
kanalizaci, ale také budovy v majetku města a zelené plochy. Díky prevenci se v 
Jihlavě dlouhodobě potkani nepřemnožili.

ODZNAKY SE SYMBOLY MĚSTA. Radnice nechala vyrobit odznaky se symbo-
ly města. Drobný, ale vkusný „propagační materiál“, kterým se nositel může hlásit 
ke svému městu, je k mání v Turistickém informačním centru v budově radnice 
a Bráně Matky Boží. Odznáčky jsou ve třech provedeních, jeden je vyobrazením 
městského znaku, další dva jsou se symbolem ježka. 


