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Leden

 Systém plateb parkovného v Jihlavě pomocí SMS byl spuštěn na začátku 
roku

 Město pro lyžaře upravuje lyžařské stopy pro běžkaře
 Lednové nadílky sněhu donutily SMJ přistoupit k vyvážení odklizeného 

sněhu ze středu města
 Anketa s občany ukázala na hlavní vnímaný problém města – preference 

MHD před zimní údržbou chodníků a komunikací
 Byla úspěšně zakončena první etapa rekonstrukce kostela Povýšení sv. 

Kříže a rozbíhá se etapa druhá, která má za úkol připravit kostel pro otevření 
ke konci roku

 Rada města schválila Programové prohlášení rady města na roky 2011 až 
2014

Únor

 MHD se rozšířila o počet spojů do místních částí města
 Vandalové zničili sloupky osvětlení u Hellerova rybníka
 V době vegetačního klidu pořádal odbor životního prostředí magistrátu 

masivní prořezávky nemocných a starých stromů v ulicích města
 Cenu primátora města obdržel Karel Tůma. Cenu získal za celoživotní 

přínos turistice
 Občané města na magistrátu odevzdali 180 autolékárniček pro Afghánis-

tán v rámci veřejné sbírky

Březen

* * * Ohlédnutí za rokem 2011 * * *
 Primátor města organizuje besedu s občany města, věnovanou dalšímu roz-

voji města
 Jihlava hledá po jednání městského zastupitelstva provozovatele pro svoje 

vodovody a kanalizace. Nový provozovatel má být znám po skončení konces-
ního řízení v roce 2012

 Zástupci města se seznamují v rakouské spalovně odpadů ve městě Dürn-
rohr s podmínkami provozu podniku

 Jihlavský Evropský dům uspořádal v gotickém sále magistrátu setkání s ar-
cibiskupem Dukou. Setkání proběhlo za mimořádného zájmu veřejnosti

Duben

 Ve městě startuje blokové čistění města. Současně s ním se rozbíhá akce 
magistrátu s názvem Čistá Jihlava pro základní školy a městské úředníky

 Město připravilo bohatý program ke Dni Země 20. dubna
 Primátor zasadil v ulici Matky Boží historický střed města, který později 

zloději ukradli a pohodili. Městská policie kovovou desku našla a střed byl zno-
vu označen.

 Jihlava je oceněna za druhé nejlepší webové stránky města v rámci celé ČR
 Vedení města rozhodlo o ocenění pěti občanů města. Cenu města Jihlavy 

převezmou PhDr. Zdeněk Jaroš, Ladislav Vilímek, Luboš Hrůza (in memori-
am), Jan Med (in memoriam) a Josef Volný (in memoriam)

 V jihlavské zoo vzniká lanové centrum pro veřejnost
 Město ukončilo rekonstrukci studánky Na Skalce a slavnostně ji na podzim 

vysvětí kněz

Květen

 Ve městě startuje festival Mahler Jihlava 2011 – hudba tisíců, který potrvá 
do července

 Diskusní fórum města pod titulem S Vámi o všem? Ovšem! ukázalo na 
dva hlavní problémy, které trápí občany – problémy s kanalizací a nedostatkem 
míst v mateřských školách

 K tématu městské kultury se konala v kině Dukla konference s názvem  
Kultura v našem městě. Konference se zúčastnila šedesátka subjektů pořádají-
cích kulturní akce ve městě, hodnotilo se uplynulé období 2006–2010 a před-
stavena byla koncepce na roky 2012 až 2015

 Na Masarykově náměstí proběhl happening za HIV pozitivní v ČR
 Na Bráně Matky Boží byla za velkého zájmu veřejnosti zahájena výstava Jak 

se rodí večerníčky. Nejvíce zájmu přitahovaly postavy Pata a Mata – známých 
nešiků

 Po Jihlavě je rozmístěno 43 nádob na sběr elektroodpadů
 Vodní ráj díky teplému počasí zahájil letní sezonu
 Po dva dny horská kola ovládla dění v Jihlavě. Ve městě se poprvé jel závod 

24 MTB na 24 hodin
 Zahajovací cyklojízda otevřela unikátní projekt cyklostezek Stříbrné pomezí
 Zastupitelé města neschválili výstavbu parkovacího domu v Jihlavě

 Stránku připravil -lm-, dokončení v příštím vydání NJR

KOSTEL KOSTEL Povýšení sv. Kříže.Povýšení sv. Kříže.

DIDIOOD -D - divadlo otevřených dveří divadlo otevřených dveří

NÁVŠTĚVANÁVŠTĚVA v rakouské spalovně. v rakouské spalovně.

USAZENÍ USAZENÍ středu města.středu města.

HHAPPENINGAPPENING za AIDS. za AIDS.


