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Město Jihlava má k 31. 7. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.712 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červen 2016

Vážený pane Krpálku,
milý Lukáši, 

s velkým napětím jsme sledovali váš 
boj o dosažení vůbec nejvyšší možné 
sportovní mety, kterou je získání zlaté 
medaile na olympijských hrách. Napl-
ňuje nás velkou radostí a dojetím, že to 
byl boj úspěšný. 

Jsme velmi pyšní, že rodák z Jihlavy 
dosáhl tak mimořádného úspěchu, kte-
rým se navždy zapíše do historie nejen 
našeho města, ale celé naší země.

Váš výkon zdaleka přesahuje hrani-
ce sportovních tabulek a statistik. Je 
úžasným završením příběhu, jehož jste 
hlavním představitelem. Zlatá medaile 
z olympijských her je nepochybně tím 
nejlepším možným zadostiučiněním a 
zúročením vaší dlouhé, systematické a 
tvrdé přípravy. 

Zlatá medaile, ve kterou jsme pro Vás 
od počátku doufali, je tím nejkrásněj-
ším poděkováním všem, kdo při Vás 
po celou dobu stál, kdo vám pomáhal 
a podporoval Vás, je to poděkování v 
té nejdokonalejší podobě vaší rodině a 
nejbližším.  

Vaše olympijské prvenství je obrov-
ské gesto pro společnost, která se v 
době úspěchu semkne ve společném 
prožívání radosti, a pro kterou je váš 
výkon příkladem a důkazem toho, že 
má smysl tvrdě pracovat, odříkat si, 
nevzdávat se, a že jen takto dosažený 
výsledek přináší nefalšovanou radost, 
uznání a úctu.

Očekává se, že v tak mimořádné situ-
aci, kterou je boj o zlatou olympijskou 
medaili, je hlavní aktér soustředěn zce-
la na sebe a svůj výkon. Vy jste doká-
zal, že dokážete i v tak vypjaté chvíli 
dát prostor myšlenkám na své nejbližší, 
na rodinu, na přátele. Vaše motivace 
nepochybně oslovila nejen obyvatele 
naší země.

Milý Lukáši, za město Jihlavu a 
všechny jeho obyvatele Vám blahopřeji 
a děkuji, přeji Vám ty nejhezčí prožit-
ky z vítězství a Vám i vašim nejbližším 
přeji jen to nejlepší. 

S úctou
Rudolf Chloupek,
primátor města Jihlavy

Blahopřejný dopis
primátora Lukášovi Krpálkovi

LUKÁŠE Krpálka přivítal na Masarykově náměstí primátor Rudolf Chloupek. 
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlavská radnice pokračuje v 
úpravách veřejných prostranství. 

Revitalizace proběhly například 
na Královském vršku, na Březin-
kách, v Pávově atd. Nyní je připra-
vena studie pro další území – Skal-
ku. Radnice zveřejnila na webu 
města www.jihlava.cz prezentaci, ve 
které jsou návrhy popsány. 

Nad návrhy se pak vedení města 
hodlá pobavit s občany při veřejném 
setkání, které se připravuje na říjen. 
„Slibujeme si od tohoto postupu, že 
obyvatelé Skalky se s materiálem pře-
dem seznámí, setkání se pak, spíše než 
v informativním duchu, už může ode-
hrát jako konstruktivní diskuse,“ uvádí 
náměstek primátora pro oblast roz-
voje města Vratislav Výborný.

V době uzávěrky zářijového čís-
la datum setkání nebylo ustanove-
no, radnice bude občany informovat 

v příštím čísle NJR i prostřednictvím 
dalších médií. 

Radnice hodlá pojmout úpravy 
komplexně od řešení silnic, chod-
níků a cyklostezek, přes parkování a  
kanalizaci, až po hřiště a sportoviště 
a úpravy zeleně. 

„Není v možnostech města provést 
všechny změny jednorázově, v souhrnu 
jde o investice v řádech desítek milio-
nů korun. První kroky bychom ale rádi 
uskutečnili už v příštím roce,“ říká Vra-
tislav Výborný. 

Ve studii se mohou obyvatelé 
seznámit s návrhy řešení někdej-
ší rekreační nádrže, fotbalového a 
volejbalového hřiště, propojením 
ulic Telečská a Seifertova, s výmě-
nou povrchů ulic z hlučné dlažby na 
asfalt, studie se zabývá i garážemi, 
chodníky, hřišti, stáními kontejnerů 
nebo řešením zeleně. -tz-

NA WEBU města je návrh úpravy veřejného prostranství Skalka. Obyvatelé se s 
ním mohou seznámit a vedení města připravuje další setkání s občany k získání 
připomínek veřejnosti. Repro: archiv MMJ

Jihlava připravuje úpravy 
veřejného prostoru Skalky

V Popicích přes léto jihlavská radnice buduje nové víceúčelové hřiště. 
Původní travnaté už dosluhovalo, rozpadala se opěrná zeď, mnoho vyžití už 
obyvatelů nenabízelo. 

Nové hřiště bude s umělým povrchem. „Víceúčelové hřiště poslouží na malou 
kopanou, tenis, volejbal, street basketball, součástí bude tréninková stěna na 
tenis,“ popsal investici náměstek primátora pro oblast rozvoje města Vrati-
slav Výborný. Hřiště bude mít nový plot a sítě, součástí zakázky je i oplocení 
pro sousední dětské hřiště. Akce vyjde na 2,2 miliony korun, náklady měs-
tu o 800 tisíc korun sníží dotace Nadace ČEZ. Dodavatelem je z výběrového 
řízení fi rma Linhart, hotovo bude do konce září. -tz-

Jihlava vítala olympijského...

V Popicích bude nové
víceúčelové hřiště

V POPICÍCH se staví víceúčelové hřiště, sportovci se těší na možnosti nového 
vyžití. Foto: archiv MMJ

(Dokončení ze str. 1 )
Po autogramiádě odešel Lukáš 

Krpálek do radnice, kde na něj v 
přízemí čekalo několik desítek mla-
dých judistů, kteří rovněž toužili 
po podpisu a společné fotografii se 
svým vzorem. 

Až po setmění se světový šam-
pion dostal na setkání s primáto-
rem, hejtmanem a radními města 
v jejich zasedací místnosti. Zde se 
podepsal do pamětní knihy města 
i kraje. 

Po takřka třech vyčerpávajících 
hodinách, během kterých rozdal 
stovky podpisů, vyhověl desítkám 
požadavků o společnou fotografii 
a dal několik rozhovorů pro místní 
média, odcházel unavený do svého 
vozu za radnicí. 

U brány do dvora radnice čekala 
desítka dalších sběratelů autogra-
mů… -tz-


