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 Ve městě odstartoval tradiční 
hudební festival Mahler Jihlava – 
hudba tisíců.
 Zdeněk Geist a sdružení Sli-

by-chyby převzali ceny Rady města 
Jihlavy.
 Magistrát uspořádal ve městě 

průzkum k MHD.
 Náměstek Jaroslav Vymazal pro 

NJR uvedl snahu města o řešení 
sjezdu z dálničního přivaděče k Vod-
nímu ráji z obou směrů.

 Byla ukončena 2. etapa revi-
talizace Malý Heulos. Stadion na 
stoupách byl upraven pro potřeby 
sportovců i návštěvníků.
 Cyklistický závod 24 MTB při-

lákal do Jihlavy tři stovky závodníků 
a těšil se pozornosti diváků.
 Jihlava oslavila 70 . výročí Dne 

osvobození, na náměstí se konala 
vzpomínková akce na oběti AIDS 
Světlo pro AIDS.

Červen
 Město pořádalo tradiční slav-

nosti Havíření 2015.
 Magistrát vyhodnotil anketu 

občanů města k problémům života 
v Jihlavě – občané poukázali na 
absenci hřiště pro malou kopanou, 
v návrzích se objevil požadavek na 
vykoupení a zbourání Prioru.
 Most na Okružní se začal opra-

vovat za omezeného provozu pro 
řidiče.
 Město zavedlo v nočních hodi-

nách nástup do vozidel MHD jen 
předními dveřmi z důvodu bezpeč-
nosti.
 Ve městě se zřizují nové plochy 

na kontejnery sběru odpadu.
 Primátor Rudolf Chloupek 

v rozhovoru NJR hovořil o priori-
tách města, problémem je stále spor 
se SVAKem a městská kanalizace.
 Jihlava slavila světový Den bez 

tabáku otevřením kulturních pamá-
tek občanům.
 Náměstek primátora Vrati-

slav Výborný  byl v rámci krajské 
návštěvy Číny seznámen se zájmem 
Číňanů o investice v Jihlavě a kraji 
Vysočina.
 Živý obraz byl představen ve-

řejnosti v Parku GM jako pokus o 
rekord živých obrazů z doby národ-
ního obrození.
 Ve vstupním prostoru Horác-

kého divadla Jihlava slavnostně vy-
stavila veřejné piáno pro veřejnost.

 Na Masarykově náměstí město 
pořádá pro veřejnost koncerty de-
chových hudeb.
 Pro rodiče s dětmi Na Parkáně  

hrají divadla Ježkovy pohádkové 
neděle.
 Festival Mahler Jihlava – hudba 

tisíců byl zakončen koncertem 
v kostele Povýšení sv. Kříže.
 V parku Gustava Mahler je opět 

vyvěšena zrestaurovaná deska o vy-
pálení židovské synagogy.
 Horácké divadlo má nového ře-

ditele. Stal se jím Ondrej Remiáš. 
 Revitalizace ulice Srázné vstou-

pila do své závěrečné fáze – upravuje 
se náměstí Svobody. 
 Na sídlišti Dolina se opravily 

chodníky.
 Náměstek primátora Vratislav 

Výborný informuje v rozhovoru 
NJR o své cestě v Číně a potvrzuje 
zájem o propojení čínského Wuhanu 
s krajským městem.
 Na Masarykově náměstí je 

postaveno podium pro pořádání 
kulturních akcí.
 Srázná ulice je vybavena des-

kami v chodníku s údaji o nadmoř-
ské výšce.
 Je opraven a vydlážděn chodník 

na Znojemské ulici a ulici Vojanova.
 Hřiště na plážový volejbal na 

Vodním ráji má večerní osvětlení a 
splňuje tak požadavky pro pořádání 
soutěží v plážovém volejbalu.
 Ulice Na Stráni má nový povrch.
 Z centra Jihlavy do Malého 

Heulosu byl zřízen nový průchod 
vedle restaurace U Jakuba.

Srpen
 Jihlavský Dům dětí a mládeže 

prošel rekonstrukcí a otevřel se pro 
veřejnost.
 Ve městě proběhlo setkání ke 

vzpomínce na oběti justiční vraždy 
politických vězňů padesátých let.
 Na konci měsíce bylo slavnostně 

otevřeno sportovní a relaxační cent-
rum Český mlýn.

 Na Masarykově náměstí pro-
bíhaly oslavy Dne zemědělců, po-
travinářů a venkova kraje Vysočina. 
Při této příležitosti se také otevřely 
památky města v rámci Dnu otevře-
ných dveří památek.
 Na Malém Heulosu soutěžili 

dřevorubci na soutěži Eurojack 
2015.

Červenec

Květen

REVITALIZACE HEULOSU. Jihlava ofi ciálně ukončila II. etapu projektu Revita-
lizace části parku Malý Heulos. Projekt s rozpočtem 66 milionů korun zahrnuje 
investice do bezpečnější dopravy a do infr astruktury pro sportovce. Do stále více 
využívaného údolí se sportovním areálem a letním kinem se návštěvníci dostanou 
po rozšířené silnici s novým chodníkem a osvětlením, ve sportovním areálu je nová 
třípodlažní budova se zázemím pro sportovce i tribunou pro diváky, vznikl nový 
sektor pro další disciplíny, cyklostezka, nová parkovací místa, upraveno je také 
volné prostranství pro volnočasové aktivity.

HAVÍŘENÍ 2016. Jihlavské Havíření patří vždy k události, kterou si Jihlavané ne-
nechají uniknout. Nejinak tomu bylo i letos. 

VYSOČINAFEST. Hlavním magnetem příznivců festivalu se stal jihlavský Vyso-
činafest. Celkem šest dnů na Masarykově náměstí a v amfi teátru Malý Heulos di-
váci sledovali řadu vystoupení kapel, tančilo se a zpívalo dlouho do noci. Počasí 
přálo a během hlavních vystoupení amfi teátr „praskal ve švech“.

SILÁCI V HEULOSE . O víkendu 8. a 9. srpna 2015 hostila Jihlava již počtvrté 
závod prestižního seriálu dřevorubeckých sportů EUROJACK 2015. Český závod 
byl třetím a zároveň fi nálovým závodem v letošní sezoně.
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