
Novoroční 
ohňostroj

Město Jihlava srdečně zve na 
Slavnostní novoroční ohňostroj, 
který bude odpálen 

1. ledna v 17.30 hodin 
na Masarykově náměstí.  

Od 17.00 bude primátor města Ja-
roslav Vymazal a náměstci primátora 
podávat svařené víno a čaj - zdarma. 
Rozlévat se bude až do vyčerpání  
zásob, připraveno bude 100 litrů sva-
řeného vína.

Zeptali jsme se tajemníka magis-
trátu Lubomíra Dohnala na novinky 
pro občany i fungování magistrátu 
v novém roce.

V jaké podobě se představí ma-
gistrát veřejnosti v příštím roce?

Za novinku stále ještě můžeme po-
važovat nové sídlo odboru sociálních 
věcí, které je přesunuto z Tolstého na 
Vrchlického ulici. Snad už se vychy-
taly drobné počáteční nedostatky a 
jak veřejnost, tak personál si na nové 
pracoviště zvyká. 

Novinkou od ledna budou delší 
úřední hodiny v pátek. Nyní se o pát-
cích zavírají přepážky v jedenáct, no-
vě budeme končit ve dvě hodiny od-
poledne. Jde o reakci na požadavky 
a podněty zejména studentů a pra-
cujících mimo město a region, kteří 
během týdne nemají možnost se do 
Jihlavy dostat. V pondělí a ve středu 
zůstávají standardní úřední hodiny 
od osmi do pěti odpoledne. 

Úřední hodiny o sobotách nepři-
pravujete?

Už jsme to v minulosti zkoušeli. 
Hezky to vypadá hlavně v novinách, 
ale u veřejnosti to nemělo valnou 
odezvu. Několik lidí se přišlo podí-
vat, jestli máme opravdu otevřeno, 
ale vyřizování nechali na běžné úřed-
ní dny.

 (Pokračování na str. 3)

Více práce, 
méně peněz

Lubomír 
Dohnal

Vážení spoluobčané,
 
Noviny jihlavské radnice vychází na přelomu roku, tak-

že je dostáváte do rukou v době, když už máte za sebou 
vánoční svátky a možná jste už i oslavili příchod nového 
roku. Věříme a doufáme, že to bylo pro všechny období 
radostné, období strávené s blízkými a snad také období 
pro odpočinek před novým startem do koloběhu všedních 
starostí.

Z pohledu našeho města i celé naší země nebyl rok 2010 
dobou klidu a rutiny. Do roku 2010 jsme vstupovali s vě-
domím pokračující a prohlubující se ekonomické krize. 
Jako obyvatelé města i České republiky jsme mohli třikrát 
využít svoje volební právo, což se výrazně projevilo na tzv. 
překreslení politických map republiky i měst. 

I přes nepříznivé ekonomické vyhlídky a s úspornými 
opatřeními město dokázalo dokončit desítky projektů, 
které posunuly Jihlavu o kus vpřed. Ani „supervolební“ 
rok 2010 nenarušil pokračování rozběhlých a přípravy 
dalších nových projektů rozvíjejících město. 

Do roku 2011 vstupuje město Jihlava ještě opatrně-
ji než do toho předchozího. Ač ekonomika obecně vyka-
zuje poněkud pozitivnější výsledky, jejich kladné dopady 
na rozpočty států a měst jsou pozvolné. Jihlava si v roce 
2011 nemůže dovolit vlastní vysoké investice, nicméně do 
dalšího kola jde s předsevzetím úspěšně dokončit započa-
té projekty podpořené Evropskou unií a zahájit přípravu 

Další investice města do školských zařízení je ukončena. 
Zástupci města a dodavatele společně otevřeli nově opra-
venou mateřskou školu v Březinově ulici 113. 

Sto dětí, které školku navštěvují, bylo po dobu rekon-
strukce umístěno v ostatních mateřinkách ve městě. „Jih-
lava systematicky udržuje a zvyšuje úroveň svých školských 
zařízení. Za poslední čtyři roky město investovalo do škol a 
školek na 200 milionů korun,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal s tím, že další investicí by v příštím roce měla být 
nová mateřská škola pro 100 dětí v sídlišti Dolina. Původ-
ní odhad ceny byl asi 35 milionů korun, výběrové řízení 
ale cenu snížilo na necelých 20 milionů korun.  -lm-

MŠ Březinova je opravena

dalších pro město důležitých akcí, které nám všem v na-
šem městě zpříjemní život.

Do nového roku 2011 vám přejeme hodně štěstí, zdraví, 
přejeme energii k dosažení vašich cílů i překonávání pře-
kážek každodenního života, přejeme vám příjemné lidi ve 
vašem okolí. Přejeme vám, aby se nám všem v roce 2011 
dobře žilo v Jihlavě. 

 primátor Jaroslav Vymazal
 náměstek primátora Rudolf Chloupek
 náměstek primátora Petr Pospíchal
 náměstek primátora František Zelníček
 náměstek primátora Josef Kodet

ZIMA letos přišla včas a pomohla Masarykovu náměstí navodit vánoční atmosféru. Tradiční vánoční smrk a prodejní stán-
ky na náměstí se svými vůněmi a světly lákaly k návštěvě bez ohledu na mnohdy opravdu mrazivé podvečery.
 Foto: Lubomír Maštera


