
 V jihlavské zoo proběhl Den 
zvířat v zoo.
 V Popicích byl požehnán 

zrestaurovaný křížek.
 Na náměstí se uskutečnil tradič-

ní jihlavský jarmark.
 U sochy TGM proběhla vzpo-

mínková slavnost u příležitosti vzniku 
Československa.
 Zemřel historik a archivář, čest-

ný občan města František Hoff mann.
 V rámci svého turné se na 

magistrátu objevily vítězky soutěže 
krásy Miss Princes sof the World.
 V Jarní ulici vznikly po rekon-

strukci nová místa pro parkování 
vozidel.
 Jihlavští úředníci představi-

li sněmovně ČR oceňovaný projekt 
k územním plánování PUPík.
 Náměstek primátora Jaromír 

Kalina v rozhovoru pro NJR uvedl 
svoje výhrady ke spolupráci s Čínou, 
na zastupitelstvu hlasoval proti 
Memorandu o spolupráci s Wuha-
nem.
 Na jihlavském vlakovém 

nádraží byl k vidění Legiovlak, který 
se představil jako legionářské pojízd-
né muzeum.
 V Jihlavě se mluvilo o so-ciál-

ních službách, na Masarykově náměs-
tí byl k vidění Den sociálních služeb.
 Jihlava se stala centrem pozor-

nosti dokumentaristů i veřejnosti – 
začal další ročník MFDF.

 Skončila rekonstrukce ulice 
Jiráskova, jihlavské dopravě se tím 
velmi ulehčilo.
 Zemřel dlouholetý zastupitel 

města Ladislav Zadražil.
 Jihlava získala modely soch 

akademického sochaře Jana Koblasy, 
které sloužily ke vzniku soch v parku 
GM.
 Bedřichovští hasiči oslavili 80. 

výročí založení sboru, součástí oslav 
byl Den otevřených dveří.
 Byla ukončena rekonstrukce 

sauny na bazénu Rošického.
 Náměstek primátora Milan 

Kolář v rozhovoru pro NJR vyjádřil 
nespokojenost s městskými jarmar-

ky na Masarykově náměstí.
 Herci Horáckého divadla 

uspořádali na Masarykově náměstí 
Happening pro veřejnost s názvem 
Bonjour! Salut!
 Jihlavu navštívil velvyslanec 

USA Andrew Shapiro.
 Primátor města Rudolf Chlou-

pek zahájil nový školní rok na ZŠ 
Kollárova.
 Město uzavřelo Memorandum 

s čínským městem Wuhanem. 
 Vedení města uspořádalo kula-

tý stůl pro veřejnost k MHD.
 Město oslavilo Evropský týden 

mobility, v Domě GM byla zahájena 
výstava Města s dobrou adresou.

 Ve sportovní hale SK Jihlava 
soupeří v malé kopané týmy Jihlavy 
s týmem populárních osobností ČS 
LEV.
 Oslavy sv. Martina přilákaly na 

jihlavské náměstí a do centra tisíce 
návštěvníků.
 Na konci měsíce primátor 

Rudolf Chloupek provedl slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu a osví-
cení centra města.
 V gotickém sálu radnice 

odstartoval program vánočních kon-
certů vystoupením jihlavské Cam-
panuly.
 Finišuje projekt Snížení zne-

čištění ve vodních tocích ze stoko-
vé sítě města Jihlavy, rozpočet akce 
činil 140 milionů korun a má být 
dokončen v půli ledna 2016.
 Další bezpečný a nasvícený 

přechod pro chodce vznikl v blízkos-
ti MŠ Nad Plovárnou.
 Bazén Rošického ztratil náh-

lým poryvem větru střechu, naštěstí 

nebyl nikdo zraněn.
 Jihlava prohrála u ústavního 

soudu svoji stížnost k referendu o 
spalovně. Referendum se uskuteč-
ní současně s volbami do krajského 
zastupitelstva.
 ZŠ Havlíčkova a Seifertova 

otevřely svá nová dětská hřiště.
 Náměstek Jaroslav Vymazal 

v rozhovoru pro NJR vyjádřil spoko-
jenost se stavem městské mobility.
 Na Masarykově náměstí 

proběhla část oslav výročí bitvy U 
Štoků.
 Během oslav 17. listopadu byla 

v areálu Českého mlýna odhalena 
socha Klíčů.
 Pod Brněnským mostem 

byla dokončena výstavba retenční 
nádrže.
 V Domě Gustava Mahlera 

začal fungovat  nový audioprůvodce 
pro chytrá zařízení.

 (Pokračování na str. 26)
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BITVA U ŠTOKŮ. Na Masarykově náměstí  byli k vidění Napoleonovi vojáci 
z roku 1805. Stalo se tak u příležitosti oslav výročí bitvy U Štoků. Návštěvníkům 
náměstí byla představena výzbroj a výstroj tehdejší doby a také byli seznámeni 
s průběhem bitvy.

MISS PRINCESS OF THE WORLD V RÁJI. Služby města Jihlavy, které provo-
zují Vodní ráj v Jihlavě, poskytly krytou část bazénu k  relaxaci a vodním rado-
vánkám  vítězkám soutěže Miss Princess of the World.  Krásky si tak s nadšením 
vyzkoušely jízdu na tobogánu, divokou řeku, perličková lůžka, vířivku, saunu, 
páru, potápění, podvodní soutěže a nesmělo chybět ani veselé focení s maskotem 
mývalem Ondrou.

PODZEMNÍ KONTEJNERY. Jihlava v září ofi ciálně uvedla do provozu dvě sta-
noviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Z ulic tak zmizely rozměrné 
plastové nádoby, které nahradily méně výrazné „komíny“ pro vhazování odpadu 
do podzemí. V případě nového stanoviště u křižovatky pěti silnic (ulice Palackého, 
Bezručova a Jana Masaryka) nové řešení rovněž přispělo k bezpečnosti provozu 
zejména chodců.

 Rekonstrukce MŠ Nad Plo-
várnou je ukončena a dala městu 
dalších 100 míst pro děti.
 Na cyklostezkách proběhlo 

dopravní značení, určené pro cyklis-
ty i chodce.
 V Palackého ulici za Snahou 

je vybudováno nové kontejnerová 
stání na tříděný odpad.
 Do sběrného dvora na Brtnické 

ulici jsou umístěny kamery pro opa-

kované krádeže kovů.
 Vedení Vodního ráje a Baumaxu 

se domluvilo na využívání parko-
viště u Baumaxu pro návštěvníky 
Vodního ráje. 
 V srpnu se veřejnosti otevřel 

další zábavní komplex pro děti 
Robinson v prostoru Českého 
mlýna.
 Na Vodním ráji proběhlo Mis-

trovství ČR v plážovém volejbalu.


