
STRANA 6 Událo se NJR – ŘÍJEN 2017

VE ŠKOLÁCH BYLO VESELO. Jako každý rok přišel do jedné ze škol popřát dob-
rý start do nového školního roku a nové životní etapy také primátor města. Rudolf 
Chloupek (třetí zleva) tentokrát navštívil prvňáky v ZŠ Křížová, připojil se k němu 
také radní Kraje Vysočina Martin Hyský (po pravici primátora).

DEN ZDRAVÍ OSLAVILA JIHLAVA 19. ZÁŘÍ. Na Masarykově náměstí se mohla 
veřejnost seznámit s celou řadou organizací působících v této oblasti  a využít třeba 
příležitosti k vyšetření základních parametrů zdravotního stavu. Program byl při-
praven i pro děti, které na několika stanovištích plnily úkoly a za ně dostávaly malé 
dárky. 

DEN BEZ AUT BYL VYVRCHOLENÍM Týdne evropské mobility. Tradičně byla k 
dispozici městská hromadná doprava zdarma,  pro veřejnost byly na Masarykově 
náměstí a v centru města připraveny osvětové a pohybové aktivity. Vzniklo impro-
vizované dopravní hřiště, kde se kluci a holky učili základní pravidla dopravy v 
malých elektromobilech.

CYKLISTÉ A DĚTI. Cyklohraní pro děti a cyklojízda pro dospělé se uskutečnila 
v září se startem v Heulosu. Součástí cyklohraní byl i stánek Městské policie s pro-
pagací práce strážníků.

PÍSTOVSKÉ MOKŘADY. Předposlední zářiový víkend patřil silným strojům. V 
Pístově se představila divákům stovka posádek. V blátě a dešti předvedli špičkové 
výkony nejen řidiči, ale také technika.  Foto: Tomáš Kaser

VELKOU OBLIBU SI ZÍSKALA SBÍRKA KOLA PRO AFRIKU. Při poslední pří-
ležitosti jich lidé za jedno odpoledne dopravili bezmála padesát a to až od Světlé 
nad Sázavou nebo Nového Města na Moravě! Kola po opravě poslouží afr ickým 
obyvatelům k dopravě např. za vzděláním. Loni se v Jihlavě podařilo shromáždit 
tři stovky kol, letos už celkem 170 kusů. O projektu najdete více informací na webu 
organizátora www.kolaproafr iku.cz.
Kdo se ještě chce zbavit starého nebo porouchaného bicyklu, může od 2. do 14. října 
ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin do areálu jihlavského útulku pro opuštěná 
zvířata. U té příležitosti si dárci mohou zajít na vycházku a vyvenčit některého ze 
zde umístěných psů. Stránku připravil: -lm-


