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NA JIHLAVSKÉM náměstí se v rámci zářijových Dnů evropského dědictví 
uskutečnila dožínková slavnost. Centrum města zaplavily stánky s různými tra-
dičními řemesly, návštěvníci mohli ochutnat i pravé poctivé, na ohni dělané lívan-
ce. A náměstí se využilo opravdu celé. Vystavily se tam i zemědělské stroje, jak 
nové, tak veteráni. Přístupné byly i památky, a to zcela zdarma.

V RÁMCI Evropského týdne mobility se uskutečnila netradiční dobrodružná 
soutěž pro nejmenší zvědavce. Podstatou Putování za jihlavským příběhem bylo 
hledání indicií v okolí jihlavské radnice, plnění úkolů a hledání pokladu. Děti zjis-
tily více o náměstí Minoritů, Židovské ulici i dvoru za radnicí. Právě tam se ukrý-
val poklad, pečlivě skrytý v truhle radničního sklepení.

STUDENT Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava Thanh 
Binh Nguyen je nejlepším mladým autolakýrníkem v republice podle soutěže Au-
toopravář junior 2019. Mladý student v rámci soutěže vyhrál 11 tisíc korun, kte-
rou se rozhodl věnovat jihlavskému školství.  Poukaz předal při osobním setkání 
přímo primátorce města. Děkujeme! Foto na str.6: Jakub Koumar

BĚHEM zářijových slavností se na kola vydaly i malé děti, a to s cyklistickou le-
gendou Josefem Zimovčákem. Při zahájení cyklojízdy předal náměstek pro oblast 
životního prostředí darovací šek ve výši 20 tisíc korun nadačnímu fondu Josefa 
Zimovčáka, který podporuje onkologicky nemocné děti. Chcete je také podpořit? 
Navštivte stránku nakoledetem.cz.

TRADIČNÍ součástí Evropského týdne mobility je Jihlavský Den zdraví. Ná-
městí opět zaplnily stánky s tematikou zdravého životního stylu. Letos však byla 
akce doplněna o rozličné sportovní zážitky. Kolemjdoucí si mohli pinknout bad-
minton, odpálit svůj první homerun nebo slanit svou první jihlavskou hradbu 
v Parku Gustava Mahlera. A to stálo za to!

DÉŠŤ se Jihlavě jako zázrakem vyhnul, přestože to bylo zpočátku pěkně napí-
navé. Závodníků se na trať šestého ročníku Jihlavského půlmaratonu nakonec vy-
dalo celkem 735. Nejrychlejším mužem letoška byl Jakub Exner a mezi ženami 
zvítězila Olga Krčálová. Nechyběl ani charitativní rodinný běh, díky němuž se vy-
bralo 20 tisíc pro nemocnou Natálku.
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