
20 LET PO REVOLUCI. S přáním k novému roku se připojují i zastupitelé města současní a bývalí, vzešlí z prvních svobodných voleb po revoluci. U příležitosti 20. 
výročí pádu totalitního režimu pořádal primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal setkání prvního porevolučního a současného zastupitelstva města. Přítomní vyslechli 
krátký kulturní program a prezentaci nejvýznamnějších „proměn“ města za uplynulých dvacet let. K přítomným promluvili všichni starostové a primátoři, kteří stáli od 
roku 1990 v čele města: Daniela Brodská (1990–1991), František Dohnal (1991–1998), Vratislav Výborný (starosta 1998-2000, primátor 2000–2004) z důvodu 
pracovních povinností v zahraničí nebyl nepřítomen – zaslal zdravici, Vladimír Hink (2004–2006) a současný primátor Jaroslav Vymazal. Na závěr setkání se všich-
ni přítomní podepsali do pamětní knihy města.                                                                                                                                                                                        Foto: archiv NJR

Vážení spoluobčané, 
 máme za sebou nejkrásnější svátky uplynulého roku, ro-

ku 2009. Byl to rok jubilejní, kdy jsme si připomněli výročí 
dvaceti let od pádu komunistického totalitního režimu. 

 Až při rekapitulaci nejvýznamnějších událostí je možné 
si uvědomit to, co běžně nevnímáme, totiž jak velmi se naše 
město za uplynulá dvě desetiletí proměnilo. Nutno dodat, 
že velké změny neprobíhaly jen v letech po pádu totality, 
ale město se k lepšímu mění průběžně a aktivita v poslední 
době rozhodně neupadla, naopak nabrala na intenzitě. 

 Zřejmě se ale shodneme v tom, že rok 2009 nepatřil ke 
klidným rokům, ať už si vybavíme události ve vedení naší 
země, vývoj ekonomiky či jiné skutečnosti, které asi niko-
mu z nás na pocitu klidu nepřidaly. S potěšením může-
me konstatovat, že průběh minulého roku v našem městě 
zdaleka nebyl tak bouřlivý a neproduktivní, naopak jsme 

mohli v mnoha případech přihlížet dokončení akcí, které 
nepochybně přinesly a ještě přinesou zpříjemnění života v 
Jihlavě. 

 Je to vyvrcholení práce z předchozích let a výsledky cel-
kově stabilní atmosféry v zastupitelstvu města, jakkoliv 
neskrýváme, že některým dohodám předcházejí náročné 
diskuze. Této stability a schopnosti kompromisu si velmi 
vážíme.

 Nyní stojíme na prahu nového roku 2010. V Jihlavě do 
něj vstupujeme opatrně, fungování města je značnou mě-
rou závislé na fi nančních možnostech, které jsou letos vý-
razně nižší než v minulosti. Nicméně do dalšího „kola“ 
vstupujeme s předsevzetím úspěšně dokončit započaté prá-
ce a zahájit další pro město důležité akce. Rok 2010 také 
bude rokem změn - svoje názory budeme moci vyjádřit ve 
trojích volbách.                                                        

(Pokračování na str. 3)

 Konec roku svádí k bilancování. 
Třebaže se k uplynulému roku 2009 
vrátíme podrobněji po měsících v 
připravované retrospektivě v dalším 
vydání Novin jihlavské radnice, při-
pomeňme si několik nejvýznamněj-
ších akcí.

 V krajském městě máme konečně 
bezbariérové Masarykovo náměstí. 
Jsou upravené přechody pro chod-
ce, barevně odlišená dlažba, zvuková 
signalizace na budově magistrátu pro 
zrakově hendikepované. 

 Významnou akcí pro bezpečnost 
ve městě je rekonstrukce a přístavba 
objektu hasičského záchranného sbo-
ru Jihlava – Bedřichov. Ale tou hlavní 
společenskou událostí byla slavnost 
Havíření 2009 - setkání havířských 
měst a obcí České republiky, spojené 

s Koncertem bez hranic a Dnem Jež-
ka.

 V oblasti kultury došlo k znovu-
otevření domu Gustava Mahlera a 
následovala ojedinělá a  úspěšná vý-
stava Picasso v Jihlavě. 

 Pro veřejnost byla dokončená a 
otevřená stezka pro chodce a cyklis-
ty Jihlava (Telečská ul.) - Pístov. Pro 
děti byla  otevřena pětice nových dět-
ských hřišť a dětská hřiště při nových 
sportovištích a parcích (Hellerův 
rybník, park nad tunelem, Zborná) a 
v lokalitě Havaj.

 Rovněž došlo k zahájení projektů 
fi nancovaných z EU :  

- Areál pro sport a volnočasové ak-
tivity u Hellerova rybníka (před do-
končením)

- Park nad tunelem (dokončeno, v 

jarních měsících 2010 zprovoznění 
jezírka, zeleň)

- Revitalizace parku Malý Heu-
los (dokončení  v 3/4 2010)

 - Kostel Povýšení sv. Kříže (probí-
há, konec 2011)

- Park Gustava Mahlera (dokonče-
no, instalace sochy GM  - 2010).

 O plánech na rok 2010 hovoří pri-
mátor na jiném místě. Připomeňme 
tedy jen další velký projekt, který vze-
šel z městského prosincového zastu-
pitelstva – vybudování druhé ledové 
plochy v Tyršově ulici v investici 230 
milionů korun. Město si vezme úvěr 
100 milionů, stavět se začne v říjnu 
2010 a stavba má skončit do dubna 
2012. Výpis usnesení z prosincového 
jednání zastupitelstva přineseme v 
dalším vydání.                                    -lm- 

Ohlédnutí za minulým rokem 2009

 Zbývá necelý rok volebního obdo-
bí, který může vedení města využít k 
uskutečnění zamýšlených cílů. Zeptali 
jsme se proto primátora města Jarosla-
va Vymazala, na co se ještě můžeme 
těšit.

 
Jistě se budou vaše plány odvíjet 

podle fi nancí?
Budeme s napětím očekávat, zda 

se odpovědně připravený rozpočet 
opravdu naplní na straně příjmů a ne-
budeme muset hledat fi nanční pro-
středky k zaplnění propadu  příjmů, 
především ve sdílených daních, stejně 
jako v tomto roce. 

 Naší snahou bude poskytovat ve 
stále lepší kvalitě jednotlivé služby ob-
čanům, ať už na přepážkách magistrá-
tu nebo při úklidu města, správě zele-
ně, sběru odpadu, provozu sportovišť 
a škol, zajištění bezpečnosti ve městě, 
opravách a údržbě městských budov 
a komunikací až... po květinovou  vý-
zdobu.                   (Pokračování na str. 3)

Rok 2010 
je plný úkolů

Jaroslav
Vymazal


