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SOUTĚŽ NEVIDOMÝCH. V Jihlavě se konal druhý ročník celostátní soutěže ne-
vidomých s vodicími psy – Pomoz mi najít cestu tmou. Na třetím místě se umístila 
Zuzana Třeštíková se psem Hormony Line z Jihočeského kraje, na druhém Zdeň-
ka Horká se psem Homerem z Prahy a vítězem se stal Jan Mareček se psem Da-
janem z Jihlavy. V doprovodném programu si mohlo cca 500 účastníků vyzkoušet 
např. SMS na mobilních telefonech s hlasovým výstupem, chůzi s bílou holí po 
stanovené trase apod.

NOVÁ CYKLOSTEZKA. Více než tři kilometry dlouhá je nová stezka pro chodce 
a cyklisty v Jihlavě. Vede ze Smetanových sadů (ulice Jana Masaryka) dál ulicemi 
Vrchlického a S. K. Neumanna, končí u železničního přejezdu ve Starých Horách, 
kde by měla dále navazovat na již vyprojektovanou a stavebně povolenou cyk-
lotrasu  R03 – její stavba proběhne letos. 

JIHLAVŠTÍ HAVÍŘCI V CHOMUTOVĚ. Tradiční setkání hornických měst pro-
běhlo letos v dubnu v Chomutově pod názvem Chomutovské Krušení. V tradičním 
průvodu nechyběli jihlavští havířci a zástupci radnice, kteří zde stejně jako v minu-
losti v jiných městech udělali Jihlavě skvělou reklamu.  Foto: Jindra Kavina

AUTO PRO HASIČE. Dobrovolní hasiči z Jihlavy-Heroltic dostali dodávku s pří-
věsem. Dosavadní třímístnou letitou avii nyní nahradil repasovaný devítimístný 
Volkswagen Transporter a nový přívěs. Vozidlo hasičům předal primátor Jaroslav 
Vymazal na úvod IV. ročníku hasičského víceboje O pohár primátora statutární-
ho města Jihlavy.

JIHLAVSKÁ BAMBIRIÁDA. Díky svolení Armády ČR proběhla jihlavská Bam-
biriáda o posledním květnovém víkendu ve vojenském prostoru v Rančířově. 
Kromě prezentace desítky sdružení zde byly k vidění i ukázky bojových umění 
a výcviku služebních psů, seskoky parašutistů, vojenské, hasičské a zdravotnické 
techniky, nechyběly vyhlídkové lety vrtulníkem nebo svezení na vojenských stro-
jích. Areálem prošlo na 6 tisíc lidí.

67. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY. Na ústředním hřbitově proběhl pi-
etní akt, kterého se zúčastnilo vedení města Jihlavy, zástupci Kraje Vysočina, Kraj-
ského vojenského velitelství v Jihlavě a veřejnost. Nechyběli rovněž zástupci Konfe-
derace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu a někdejší členové 
pomocných technických praporů a Sokola Jihlava. Účastníci piety položili květiny 
k sousoší Zaváté šlépěje, k památníku sovětských vojáků a ke hrobům českých vo-
jáků padlých ve válce.

PŘEHLÍDKA ČARODĚJNIC. Děti z jihlavských MŠ a ZŠ vyrobily krásné čaro-
dějnice. Vystaveny byly v přízemí historické radnice. 


