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KVĚTINY, ALE I KRITIKA. Také primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD) 
přivítal 11. ledna v Jihlavě ministryni školství, svoji stranickou kolegyni Kate-
řinu Valachovou. Ta přijela na zdejší ZŠ speciální a Praktickou školu pro žáky 
s mentálním postižením argumentovat za chystanou inkluzi, tedy plošné umis-
ťování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tříd běžných škol. Tento 
princip se však i v Jihlavě setkal s obavami a velkou kritikou, a to jak ze strany 
představitelů kraje, tak rodičů žáků a speciálních pedagogů ZŠ speciální, ško-
ly zřizované městem. Škola zároveň v lednu za účasti představitelů zřizovatele 
oslavila 15. výročí svého vzniku.  Foto: Jiří Varhaník 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Primátor města Rudolf Chloupek se svými ná-
městky před zahájením novoročního ohňostroje podával Jihlavanům svařené víno, 
krátce přivítal návštěvníky Masarykova náměstí, a poté se již diváci mohli kochat 
světelnou show za doprovodu hudby.

DRUHÉ PIANO PRO VEŘEJNOST. V Jihlavě je druhé veřejné místo, kde si 
může kdokoliv zahrát na piano. Slavnostní rozezvučení druhého piána proběh-
lo na adrese Křížova 2 (v rohu náměstí) v průchodu obchodního centra fi rmy 
PSJ. Velkou červenou mašli na nástroji přestřihli primátor Rudolf Chloupek a 
náměstek primátora Milan Kolář. Piano darovala městu učitelka Dr. Hana No-
váková z Jihlavy, kterou k činu inspirovalo uvedení prvního piána v Jihlavě ve 
veřejném prostoru Horáckého divadla. Na nástroj pak jako první zahrál jih-
lavský hudebník a kavárník Přemysl Hrubý. Majitel nemovitosti poskytl prostor 
pro piáno bezplatně.

PRVNÍ LETOŠNÍ DÍTĚ. Prvním letos narozeným občánkem Jihlavy je Antonín 
Vološčuk, který přišel na svět 3. ledna 2016 v 13.22 hodin s mírami 2.675 g a 48 
cm. Prvního Jihlaváčka za radnici přivítal náměstek primátora Vratislav Výbor-
ný. Dítě dostalo pamětní list a malý dárek -  plyšového ježka, který je ve znaku 
města, maminka dostala květinu. Zástupce radnice pak navštívil s dárky i ostatní 
přítomné maminky s dětmi, na závěr návštěvy pozdravil i personál oddělení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Také letos přišli koledníci Tříkrálové sbírky na první 
novoroční poradu vedení města Jihlavy. Poté, kdy přispěli členové vedení města a 
tajemník, se zástupci Charity vypravili i do dalších kanceláří úřadu.

VELVYSLANEC INDONÉSIE V ZOO. Při příležitosti otevření nového tropického 
pavilonu v Zoologické zahradě Jihlava přijal pozvání velvyslanec Indonésie Jeho 
Excelence pan Aulia Aman Rachman. Vzácnou návštěvu přivítala ředitelka zoo 
Ing. Eliška Kubíková. Jihlavu reprezentoval náměstek primátora Ing. Vratislav 
Výborný. Po návštěvě zoologické zahrady pokračovala delegace pana velvyslance 
prohlídkou centra města.


