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PŘIJEL MARTIN NA BÍLÉM KONI. V neděli 11. listopadu po setmění přijel do 
Jihlavy už popatnácté svatý Martin na bílém koni. Ani tentokrát sice nepřivezl 
sníh, i tak ho přišly přivítat tisíce lidí. Sv. Martin vjel do města poslední zachova-
nou bránou, projel ulicí Matky Boží, Palackého a Benešovou na lidmi zcela zapl-
něnou horní část Masarykova náměstí. Kolem pošty a radnice se dostal do středu 
náměstí, po celou dobu rozhazoval do davu zlaťáky. V průvodu nechyběli konšelé 
v talárech, zbrojnoši, vlajkonoši na chůdách, kejklíři, selky a děvečky s vánočkami, 
pečenými husami a martinskými rohlíčky, havíři a další postavy. Podle některých 
názorů byla letos účast veřejnosti nejvyšší v patnáctileté historii, podle některých 
odhadů přišlo osm až deset tisíc lidí. Akci zakončil tradiční ohňostroj.

JEDNALO SE O BŘEZINKÁCH. Beseda s občany nad plánovanými úpravami 
sídliště Březinova přilákala do gotického sálu radnice několik desítek občanů, kte-
ří předali magistrátu svoje připomínky a podnětné návrhy. Více na úvodní straně 
NJR.

DĚTI DALY MĚSTU SRDCE. „Srdečný obraz“ jako poděkování dostalo město 
Jihlava od dětí ze ZŠ speciální a Praktické školy v Jihlavě. „Je to poděkování měs-
tu od našich dětí a od nás za rekonstrukci a rozšíření školy a také lidem, kteří tuto 
rekonstrukci podpořili v soutěži Projekt mého srdce,“ uvedla ředitelka školy Zuza-
na Šimková, která s dětmi a kolegy ze školy přišla obraz předat do rukou primá-
tora Jaroslava Vymazala. 

NOVÉ STROMY V PÁVOVĚ. Firma Bosch Diesel s.r.o. darovala městu stromy 
- čtyři nové habry. Stromy společně zasadili zástupci fi rmy a města v Jihlavě – Pá-
vově s výhledem na areál fi rmy v pozadí. Za město se účastnili náměstci primáto-
ra Rudolf Chloupek a Josef Kodet, za fi rmu Bosch ekonomický ředitel Hermann 
Butz a technický ředitel Karsten Müller.

„Nové stromy jsou pomyslnou tečkou za revitalizací, kterou radnice v Pávově le-
tos provedla a fi rma se k ní takto připojila, což vítáme. Je to symbol spolupráce 
mezi největším zaměstnavatelem v regionu a naším městem,“ uvedl na místě ná-
městek primátora pro životní prostředí Rudolf Chloupek.  

DRAKIÁDA NA SKALCE. Tradiční drakiádu na Skalce uspořádalo za krásného 
slunečného počasí Sdružení Slunce. Téma letošního ročníku bylo Vzdušní piráti, kte-
rých se na Skalku dostavilo na 70, přičemž všech drakovodičů, doprovodů a pozoro-
vatelů se dostavilo na 160. Ocenění za nejhezčího draka Kraje Vysočina si v soutěži 
vysloužil Dominik Kovář a titul Nejhezčí drak v podobě piráta si odnesl Jakub Rou-
bíček, který spolu s bráškou a rodiči donesl fl otilu létajících pirátských lodí.

BAZÉN S PLOŠINOU PRO HENDIKEPOVANÉ. Na základě revizní zprávy a 
vyhodnocení technického stavu rozhodlo město Jihlava jako  majitel bazénu Ro-
šického o výměně invalidní plošiny. Pořídila se zcela nová, která je umístěná na 
schodech z pánských sprch směrem k malému výukovému bazénu. Náklady na 
pořízení byly 170 tisíc korun, které uhradilo město.


