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DĚTI SE VRÁTILY DO ŠKOLNÍCH LAVIC. 696 dětí letos poprvé usedlo do lavic dva-
nácti jihlavských základních škol. Dobrý start jim přišli popřát zástupci města. 
ZŠ TGM v Žižkově ulici a novou montessori školu Meruzalka navštívil primátor 
Jaroslav Vymazal, do ZŠ E. Rošického přišel náměstek primátora pro oblast škol-
ství Rudolf Chloupek.

PAVILON PLAZŮ. Tak velký rozvoj, jako v posledních letech, jihlavská zoo za celou 
svoji historii nezažila. Velký projekt Zoo pěti kontinentů, který mimo jiné umož-
nil přivézt do Jihlavy trojici oblíbených žiraf, se přehoupl přes polovinu. Nyní se 
pracuje na architektonicky výjimečném projektu nejen v rámci zoo, kterým je 
pavilon plazů. Jeho otevření se návštěvníci dočkají až příští rok, ale už nyní je jis-
té, že se mohou těšit na velký zážitek. 

OBČANKY PRO IMOBILNÍ. Magistrát vyřizuje žádosti o občanský průkaz pro imo-
bilní občany. Jedná se o službu pouze pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, 
kteří si nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít požádat osobně o no-
vý doklad. Samotná služba je bezplatná, zůstává ale povinnost uhradit správní 
poplatek, pokud tak stanoví zákon.

SLAVNOST HAVÍŘSKÝCH MĚST. Jihlava se zúčastnila setkání havířských měst v 
Českém Krumlově. Průvod prošel zcela zaplněným městem, setkal se s velkým zá-
jmem turistů, kteří dostávali od zástupců města drobné propagační materiály. 
Zejména havířci, ale i jihlavské měšťanky a garda byli těmi, s kým se především 
japonští turisté fotili nejvíce.  Stránku připravil -lm-

SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ. U příležitosti blížícího se 25. výročí svobody, a také kon-
čícího funkčního období se konalo setkání zastupitelů, kteří prošli jihlavským za-
stupitelstvem od revoluce. Bylo jich za tu dobu více než 160, 16 z nich už bohužel 
nežije. Na slavnostní setkání, spojené s kulturním programem, zápisem do pa-
mětní knihy a prezentací událostí města za uplynulých 25 let, však přišlo slabých 
pět desítek osob. 

TO BUDE TANEC. Rekonstrukce a rozšíření Domu dětí a mládeže postoupila o 
další krok. Největším posunem je do dvora nově vybudovaný objekt, ve kterém 
bude taneční sál. Budova už má také přístavbu, pod střechou vzniknou výuko-
vé prostory a zázemí. Z čelní strany budovy se už rýsuje konstrukce budoucího 
výtahu. Jihlava převzala od Kraje Vysočina zřizování Domova dětí a mládeže a 
brzy připravila kompletní rekonstrukci a rozšíření nevyhovujícího objektu. Celá 
stavba by měla být dokončena v březnu 2015.


