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KONTEJNERY NA ELEKTRO. Už 22 červených kontejnerů na drobné elektro 
slouží v Jihlavě. Tento nový je na Štefánikově náměstí, sloužit bude ke stejnému 
účelu, ale měl by být odolnější proti pokusům průzkumníků, kteří se čas od času 
zajímají o jeho obsah. V dohledné době se počet těchto nádob zvýší na celkem 26 
kusů. Loni Jihlaváci do těchto kontejnerů odevzdali bezmála 11 tun elektroodpa-
du.

OSLAVA VELIKONOC. S velkým zájmem se setkala akce, kterou radnice připra-
vila na Velký pátek. Bohatý program se sice musel před nepřízní počasí přesunout 
do Brány Matky Boží, což ale nic neubralo na dobré atmosféře, podařilo se ode-
hrát i hojně navštívené divadelní představení. Na jednom ze stanovišť ředitel jih-
lavského Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop učil plést pomlázky. 

VYPOUŠTĚLI NETOPÝRY. S nečekaně velkým zájmem se setkala aktivita Sta-
nice Pavlov, která v Jihlavě v polovině dubna vypouštěla zpět do přírody netopýry. 
V lesoparku Heulos u toho bylo asi pět desítek zvědavých diváků všeho věku. Si-
tuace je způsobena ničením jejich zimních úkrytů, zejména zateplováním fasád a 
kácením doupných stromů.  Foto: Katarína Ruschková

KOČÁRKY NA POMOC NEMOCNICI. V Jihlavě proběhl 4. ročník celorepubli-
kových závodů kočárků ve sportovní chůzi. Soutěžilo se ve třech hlavních kate-
goriích (maminka, tatínek, celá rodina), akce se zúčastnilo 31 kočárků. Částka, 
která byla vybrána na startovném, činila 2.840,- korun. Celá částka byla věnová-
na Nemocnici Jihlava, dětskému oddělení novorozenecké JIP na nákup pelíšků pro 
předčasně narozené děti. V Jihlavě byla akce uspořádána v areálu letního kina za 
podpory projektu Zdravé město, MA 21, města Jihlavy a místních partnerů.

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ. Na pět stovek trofejí, včetně raritních, bylo k vidění v go-
tickém sále jihlavské historické radnice. 

Chovatelskou přehlídku trofejí každý rok navštíví bezmála tisíc lidí. Přehlídka 
představuje trofeje zvěře ulovené od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. Mimo pěti stovek 
trofejí se návštěvníci přehlídky mohou seznámit se současnou veterinární proble-
matikou, s modely mysliveckých zařízení, s druhy a množstvím lovené zvěře v ho-
nitbách, mohou se dovědět, jak se určuje věk zvěře, jak se bodují trofeje.


