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ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA. Netradiční, a zároveň zřejmě první a poslední pohled na 
šest aut na lávce pro pěší cyklisty, se naskytl při zátěžové zkoušce nové lávky přes 
řeku Jihlavu, která je součástí nově vznikajícího sportovně relaxačního centra Český 
mlýn. Lávka je určena pro pěší a cyklistickou dopravu, maximální zatížení jsou tři 
tuny, při zkoušce ale najelo na lávku šest vozidel, o celkové váze 21 tun. 

 Stránku připravil -lm-

PRIMÁTOR PŘIJAL JIHLAVSKÉ SPORTOVCE. Primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek přijal v prosinci na radnici úspěšné jihlavské sportovce. Na setkání do 
zasedací místnosti zastupitelstva dorazilo 31 sportovců a 7 trenérů. K blahopřání 
a poděkování za sportovní výkony a reprezentaci města primátor připojil i drob-
né dárky. 

ADVENTNÍ KONCERTY. V gotickém sále jihlavské historické radnice se i tento-
krát před svátky odehrály tradiční adventní koncerty. Prvním v pořadí byl koncert 
renomovaného BROLNu, který připravilo město Jihlava a Český rozhlas Region. 
Druhý večer měl název Vánoční melodie dětem - koncert JSPS Melodie je tradičně 
věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava, ze které i tentokrát vystou-
pila skupina Raraši. Třetí adventní koncert se nesl v odlišném duchu, smyčcové 
trio Infl agranti (na snímku) s úspěchem odehrálo populární klasické, ale i popo-
vé či lidové melodie, nezřídka v aranžích taneční hudby. Sérii předvánočních kon-
certů uzavřel pěvec Jakub Pustina. V „gotice” ale proběhly i další koncerty, velký 
úspěch zde měla slovenská šansoniérka Szidi Tobias, už tradičně zde vystupují ta-
ké Nezmaři, koncert Cimbal Classic byl zároveň vzpomínkou na prezidenta Vác-
lava Havla, který zemřel před třemi roky.

V HELENÍNSKÉ ULICI JE NOVÁ LÁVKA. Po širší, pevnější a osvětlené nové 
lávce budou chodit lidé na cestě mezi Helenínem a centrem města Jihlavy. Lávka 
je, stejně jako ta dosluhující, určena pouze pro nemotorovou dopravu, je dlouhá 
celkem 27,5 metru a široká 3 metry. Cena celé dodávky je podle výsledku výběro-
vého řízení 2.941.000,- Kč, bez DPH.

HASIČI DOSTALI POD STROMEČEK AUTO. Na Masarykově náměstí v Jihla-
vě proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města. 

Pod rozsvíceným stromkem se hned nadělovalo, a ne v malém. Jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů v Jihlavě (JSDH) převzala z rukou primátora Rudolfa 
Chloupka a náměstka primátora Jaroslava Vymazal klíče od nového hasičského 
auta, v pořizovací ceně šest milionů korun. Klíče převzal velitel JSDH Jiří Bláha. 
Moderní vůz CAS TATRA  815 4x4 nahradí bezmála třicet let staré a dosluhující 
vozidlo. 

MEDAILE PRO DÁRCE KRVE. V gotické síni jihlavské historické radnice se v pátek 
28. listopadu předávaly zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského, které se udělují se za 
40 odběrů krve. Tohoto počtu odběrů dosáhalo 62 osob. Dárcům za město Jihlavu po-
děkoval primátor Rudolf Chloupek (na snímku) a náměstek primátora Vratislav Vý-
borný. Ve spolupráci s magistrátem města akci připravil Český červený kříž.


