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CENA ZA IT PROJEKT. Jihlava zvítězila v celorepublikové soutěži IT projektů 
za aplikaci PUPík (připomínkování územního plánu). Z přihlášených čtrnác-
ti projektů vybrala odborná patnáctičlenná porota na základě pěti hodnotících 
kritérií osm fi nalistů. Ti pak před porotou ve dvou kolech osobně prezentovali své 
projekty a porota následně určila vítěze.

KÁCENÍ STROMŮ. Zima je obdobím vegetačního klidu a zároveň časem pro 
provedení potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů. Od ledna do 
března probíhá kácení postupně na několika místech ve městě.  V místech, kde je 
to z prostorových důvodů možné, budou realizovány náhradní výsadby. 

STÁNÍ PRO NÁDOBY NA ODPAD. Na Březinkách se v únoru upravovala stání 
pro nádoby na odpad. Kromě snadnějšího úklidu okolí se tak opět rozšiřují plochy 
pro parkování vozidel.

KVALITA JIHLAVSKÉHO OVZDUŠÍ. Největším zdrojem znečištění v Jihlavě na-
dále zůstávají tzv. lokální topeniště, tedy kotle a kamna, ve kterých obyvatelé topí 
nevhodnými palivy (např. odpady, plasty), dalším významným znečišťovatelem je 
doprava. Takové byly závěry průzkumu jihlavského ovzduší.

KŘEST KNIHY. Sedm století Jihlavy v obrazech je název nové publikace, která 
byla slavnostně uvedena v gotické síni jihlavské radnice. Kniha přináší čtyřicet 
kreseb malíře a ilustrátora Gustava Kruma s průvodními texty archiváře a histo-
rika Františka Hoff manna. Oba jsou čestnými občany Jihlavy. Slavnosti se zúčast-
nily vdova po malíři Liselott e Krumová a Jaroslava Hoff mannová jako zastoupení 
svého muže, který se ze zdravotních důvodů musel omluvit, na snímku s primáto-
rem města Rudolfem Chloupkem. Velmi povedená publikace vyšla u příležitosti 
95. narozenin Františka Hoff manna (narozen 23. 2. 1920) a nedožitých 90. na-
rozenin malíře a ilustrátora Gustava Kruma (narozen 23. 5. 1924). Kniha je k 
zakoupení v Turistickém informačním centru v budově radnice na Masarykově 
náměstí. foto: Jakub Koumar

POTRUBÍ POD ŘEKOU. I v zimních měsících v Jihlavě běží rekonstrukce stáva-
jících a vybudování nových kanalizačních stok. Velká akce vyžaduje různá řešení. 
V údolí lesoparku Heulos technika připravovala podmínky pro převedení potrubí 
pod korytem Jihlávky. Pod novou hrází se vyhloubí tunel, do kterého se uloží kana-
lizační potrubí, potom se hráz opět odstraní. O projektu Snížení znečištění ve vod-
ních tocích ze stokové sítě města Jihlavy podrobněji píšeme na jiném místě NJR.


