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PODPOVRCH OTEVŘENO. V magický čas 11:11 hod. 11. 11. 2011 bylo slav-
nostně otevřeno v jihlavské zoo centrum environmentálního vzdělání, symbolicky 
nazvané PodpoVRCH. Originální interiér si prohlíží náměstek primátora Rudolf 
Chloupek a primátor Jaroslav Vymazal s ředitelkou Zoo Jihlava Eliškou Kubíko-
vou, kteří se v helmách a s kladivy museli při slavnostním otevření „pod povrch“ 
prokopat.

NOVÝ ŘEDITEL DDM. Ředitelem 
Domu dětí a mládeže (DDM) v Jih-
lavě bude Vilibald Prokop. Vzešel ja-
ko nejúspěšnější z výběrového řízení, 
jehož výsledek včera potvrdili radní. V 
čele DDM nahradí Miroslava Němce.

DDM dosud zřizuje Kraj Vysočina, 
od 1. ledna příštího roku bude zřizo-
vatelem město Jihlava, při té příleži-
tosti bylo vypsáno výběrové řízení na 
ředitele. Přihlásilo se devět uchazečů, 
sedm z nich se dostalo do užšího vý-
běru a předstoupilo před výběrovou 
komisi.

RADNICI UŽ PROVONĚLY VÁNOCE. Gotickou síň jihlavské historické radni-
ce provonělo jehličí. Pracovníci Správy městských lesů tradičně zdobí sál zelenými 
řetězy, adventními věnci a stromky před začátkem bohatého předvánočního kul-
turního programu. 

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE. Za účasti stovek lidí se na první adventní neděli 
rozsvítil vánoční strom a výzdoba ulic Jihlavy. Vánoční strom zdobí 27 modrých 
světelných řetězů v celkové délce 540 metrů a 72 dalších svítících i nesvítících vá-
nočních ozdob. Na 24 sloupech jsou modrobílé vánoční ozdoby, které mají podo-
bu stromečků. V ulicích visí tradiční světelné převěsy (ulice Matky Boží, Palacké-
ho, Benešova a Křížová).

NA SVATÉHO MARTINA HOŘELY OHNĚ. Na náměstí opět letos vítaly sv. 
Martina desetitisíce Jihlavanů. Bílý kůň šel Jihlavou 11. listopadu v průvodu, v 
němž nechyběly ani dobové vojenské úbory. Vše završil ohňostroj. 
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VÝSADBA STROMKŮ. Třicítka nadšenců využila svátečního dne 28. 10. a vy-
sadila v okolí konečné MHD V Ráji padesát nových stromků. Stalo se tak v rám-
ci projektu s názvem Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu. Akci 
zorganizovali žáci ZŠ TGM v Jihlavě. Břízy, jeřáby a další stromky dodal magis-
trát města.

PŘEDVÁNOČNÍ SVOZ. K předvánočním přípravám patří i vysypání odpadků 
z podzemních kontejnerů na Masarykově náměstí. Pracovníky Služeb města Jih-
lavy při této činnosti sledují desítky diváků.


