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NESLYŠÍCÍ VYSTAVOVALI. Výstava k výročí 65. let vzniku 1. spolku neslyšících 
v Jihlavě byla otevřena do poloviny září v hale informačního centra magistrátu 
města. Výstavu pořádal Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská orga-
nizace Vysočina, ve spolupráci s TJ neslyšících a Jihlavskou unií neslyšících pod 
záštitou primátora Jaroslava Vymazala. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. V rámci letošního již 23. ročníku DED bylo v Ji-
hlavě otevřeno 21 objektů, které navštívilo přes 6.000 zájemců. Kromě již tradičně 
otevřených památek, jako jsou kostely, brána, městské domy, kde v současné době sídlí 
převážně kulturní instituce, byly nově otevřeny 4 zajímavé objekty.

ZUŠ Jihlava navštívilo asi tisíc osob, Horácké divadlo Jihlava si přišlo prohlédnout 
464 návštěvníků. Jihlavský pivovar s ochutnávkou piva si nenechalo ujít cca 170 lidí. 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Heleníně navštívilo 97 osob. Přes tisíc návštěv-
níků zhlédlo kulturní program na náměstí a na parkánu.

ELEKTRONICKÉ AUKCE ENERGIÍ. V září na jihlavskou radnici přišly desítky 
lidí, aby si prostřednictvím elektronické aukce snížili výdaje za elektřinu a zemní 
plyn. Část zájemců se zapojila, někteří návštěvníci si přišli pro informace. Do aukce 
je možné se zapojit každé pondělí a středu od 14.00 do 17.00 hodin do 14. října 
v budově radnice na Masarykově náměstí (vchod k prodeji jízdného MHD). 

KONEC PRÁZDNIN NA VODNÍM RÁJI. Poslední prázdninový víkend proběhlo 
na kryté části Vodního ráje v Jihlavě soutěžní odpoledne. Na závěr byla zvolena 
Miss Vodní ráj 2013, kterou se stala Jitka Halásková z Kněžic. 

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Do 11 jihlavských základních škol se po prázd-
ninách vypravily čtyři a půl tisíce žáků. 622 dětí vyrazilo do školy poprvé. Za ně-
kterými z nich přijeli s přáním úspěchů ve škole a také malým dárkem zástupci 
města, do ZŠ Nad Plovárnou primátor Jaroslav Vymazal, ZŠ Demlova navštívil 
náměstek primátora pro oblast školství Rudolf Chloupek.

VANDAL ŘÁDIL NA RUDNÉM. Vandalové zničili informační tabule Hornické na-
učné stezky na vrchu Rudný. Tato naučná stezka prochází po místech s nejvíce patr-
nými pozůstatky dolování, tak, aby návštěvníkům co nejvíce přiblížila zašlou slávu 
jihlavského stříbra. Stezka měla v této lokalitě 10 zastavení s informačními tabulemi.  Stránku připravil -lm-


