STRANA 6

Aktuality

NJR – DUBEN 2019

Dětská hřiště otevřela dříve

Bohumila a Alois jsou svoji již 60 let

NA HŘIŠTÍCH OTEVŘENO. V Jihlavě je celkem 79 dětských hřišť, z toho jich je
34 oplocených, a v zimním období kvůli bezpečnosti zamčených. Jejich standardní
otevírací doba je od dubna do října, letos se však otevřela dříve, a to díky podnětu
primátorky města. „Otevírací dobu dětských hřišť je možné změnit při příznivém
počasí. Letos se jaro opravdu vyvedlo, proto jsem se obrátila na odbor správy realit,
aby je otevřel dříve,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.
Foto: archiv MMJ

DIAMANTOVÁ SVATBA. Na jihlavské radnici se opět sešli manželé Bohumila a
Alois Valíkovi, aby na místě, kde si dali svůj první novomanželský polibek, oslavili společných šedesát let. Alois a Bohumila se seznámili v Malém Beranově roku
1957, pracovali spolu ve firmě Partex. Nyní mají dvě děti, pět vnoučat a sedm
pravnoučat. Při diamantově svatbě jejich sňatek stvrdila radní města Jihlavy Silvie Čermáková.
Foto: archiv MMJ

Nový vrátek pro havíře v Rounku Na radnici zavlála tibetská vlajka

VRÁTEK PRO DOLY. Vrátek nebo také naviják dříve sloužil pro vytahování dřevěných věder, nebo kožených pytlů s rudou ze šachet rudných dolů. Jeho přesnou
kopii vytvořili pracovníci oddělení správy podzemí jihlavského magistrátu pro
šachtu na Rounku. Vrátek bude veřejnosti představen při letošním 23. setkání
hornických měst a obcí, při Jihlavském Havíření 2019.
Foto: archiv MMJ

Klima se mění, změň se i ty!

VÝSTAVA NA RADNICI. Od poloviny března lze zhlédnout u informačního centra v přízemí radnice výstavu Klima se mění, změň se i ty! Před vernisáží výstavy
proběhla v gotické síni jihlavské radnice také beseda s odborníky na téma klimatických změn, a to pro žáky jihlavských základních škol. Výstava v přízemních
prostorech radnice probíhala až do konce března.
Foto: archiv MMJ

VLAJKA PRO TIBET. Jihlava se letos zapojila do mezinárodní kampaně Vlajka
pro Tibet, která vyjadřuje solidaritu s Tibeťany a nesouhlas s porušováním lidských práv. Tibetskou vlajku k připomenutí 10. března 1959, kdy Tibeťané povstali proti čínské okupaci, vyvěsila z okna kanceláře primátorky města radní Silvie Čermáková.
Foto: archiv MMJ

Kupte si jihlavskou lahev!

LAHVE S PÁKOVÝM UZÁVĚREM. Zastupitelé města používají od začátku roku
na jednáních znovupoužitelné a ekologicky šetrné skleněné lahve na vodu s logem
Jihlavy. Lahve s pákovým uzávěrem jsou od března společně se sklenicemi, které jsou
také ozdobeny logem Jihlavy, ke koupi na Turistickém informačním centru – lahev
0,5 litru stojí 50 korun a lahev 1 litr stojí 70 korun, skleničky jsou v prodeji za 35
korun.
Foto: archiv MMJ

