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ZÁVODY KOČÁRKŮ. Na 40 místech ČR se konaly v květnu závody kočárků, na 
jihlavský závod přišlo 21 rodin. Celkem se závodu zúčastnilo 41 závodníků. Výtěžek 
ze startovného je 2185,- Kč a byl věnován Spolku pro pomoc mentálně a zdravotně 
postiženým dětem a lidem v Jihlavě, konkrétně na prostředky a realizaci psychoreha-
bilitačního pobytu. Akce se konala s podporou Zdravého města Jihlavy.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Neuvěřitelných 56 druhů ptáků se předvedlo nebo ozva-
lo během jihlavské vycházky v rámci celoevropsky organizované akce Vítání ptačího 
zpěvu. Odchyt ptáků byl připravený u Kněžského rybníka, v odchytové síti uvízl str-
nad obecný, rákosník obecný a brhlík lesní.  Odchycené ptáky ornitologové okrouž-
kovali, účastníci je vyfotili a pustili zpět do volné přírody.  

AUTOGRAMIÁDA. Autora knihy Druhá porce jihlavských fejetonů Arifa Salichova 
(vpravo) představil veřejnosti náměstek primátora Jaromír Kalina při autogramiádě 
koncem května v gotickém sálu magistrátu. Dřívější státní zástupce, a dnes důchod-
ce svým křestem knihy zaplnil sál do posledního místa svými příznivci, kteří si mohli 
poslechnout přednes tří jeho fejetonů. Více fotografi í z akce můžete vidět na www.
jihlavske-listy.cz/njr.

ZAREGISTRUJE VÁS SČÍTAČ. Statistika má cenné údaje třeba i o počtu chodců 
a cyklistů, kteří užívají jihlavské chodníky a stezky. Jihlava má 11 míst pro sčítání 
a tři sčítače, které tyto průchody a průjezdy zaznamenávají, takže je městu známa 
vytíženost jednotlivých tras a směrů. Údaje se pak využívají mimo jiné k plánování 
dalších dopravních staveb. Na snímku pracovník úřadu umisťuje jeden z přenosných 
sčítačů, tentokrát v parku Heulos. 

KVĚTEN NA NÁMĚSTÍ. Uplynulý měsíc byl ve znamení akcí na Masarykově 
náměstí. Startovala zde, kromě jiného, Jihlavská 24 MTB,  proběhl Májový jarmark 
a náměstí zdobila jihlavská májka.

PŘEDÁNÍ CEN MLADÝM LYŽAŘŮM. V areálu Šacberk se v květnu odehrála slav-
nostní událost – lyžaři vyhodnocovali mladé talenty uplynulé sezóny. Za vedení měs-
ta se akce účastnil primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a jeho první náměstkyně Jana 
Mayerová. Více fotografi í z akce můžete vidět na www.jihlavske-listy.cz/njr.


