leden

MAGISTRÁT VYDAL KNIHY LADISLAVA VILÍMKA O HISTORII MĚSTA. Dvě nové publikace „I domy umírají vstoje“ (4. díl) a „Židovští studenti latinského
a německého gymnázia v Jihlavě“ podepisoval autor, badatel z Rounku na Jihlavsku, v gotické síni radnice v polovině prosince za obrovského zájmu veřejnosti. Více na
str. 29.
Foto: Jiří Varhaník

Vážení čtenáři Novin jihlavské radnice,
milí spoluobčané,

v době, kdy se Vám dostávají do schránek a do rukou tyto noviny, za
sebou pravděpodobně máte nejkrásnější svátek v roce a před sebou oslavy příchodu Nového roku 2018.
Věřím a doufám, že tento čas prožíváte skutečně svátečně, v dobré
atmosféře, v klidu, ve společenství blízkých a milých lidí.
Možná patříte k těm, kdo si nedávají předsevzetí. Přesto si dovoluji
Vás vyzvat, že bychom mohli v roce 2018 zkusit být k sobě milí a vstřícní, častěji zvedat oči od dokumentů, monitorů a displejů moderních
technologií a dívat se kolem sebe, ohlížet se, být ohleduplní. Bylo by to
viditelně k dobru toho přicházejícího, mladého, a zatím nezkušeného
nového roku.
A když už zvednete oči, tak první den roku 2018 také zakloňte hlavu, abyste si mohli prohlédnout tradiční novoroční ohňostroj, na který
Vás srdečně zvu. Třeba si právě i s Vámi připiji na zdraví dobrým svařeným vínem, které budeme s kolegy z vedení města podávat na Nový
rok v podvečer na Masarykově náměstí.
Přeji Vám, abyste nový rok 2018 prožili ve zdraví, štěstí, obklopeni
příjemnými lidmi, a aby se vám dobře žilo v Jihlavě.
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
primátor města Jihlavy

1. 1. 2018 v 17.30

Slavnostní NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
v podání Leo Válka, rodáka z Jihlavy.
Od 17.00 novoroční pohoštění, zástupci města podávají „svařák“.
Na Masarykově náměstí.

Horácký zimní
stadion se dočká
opravy střechy
Zastupitelé města na svém prosincovém jednání rozhodli o opravě
střechy Horáckého zimního stadionu. Statik odmítl prodloužit dobu
životnosti střechy po roce 2019, a
zastupitelé museli rozhodnout.
Na programu poslední schůze
letošního roku zastupitelé schválili
rozpočet města pro rok 2018 poměrem hlasů pro - 22 (ke schválení je třeba 19 hlasů – pozn. redakce), zdrželo
se 12 zastupitelů a proti byli zastupitelé Koubová a Tomanec (Fórum
Jihlava).
Zastupitelé také po delší diskuzi
přidělili dotace do sportu, kultury a
sociálních věcí jednotlivým organizacím. Ve sportu se dotace zaměřily
na mládežnické kluby a na pokrytí ztrát z provozu stadionů a dalších
zařízení.
Například 9,3 milionu dostala Duk-

la Jihlava – mládež na úhradu nákladů za užívání ledové plochy na zimním stadionu a na pokrytí činnosti
spolku pro rok 2018. Fotbalový klub
mládeže Vysočina Jihlava dostal 5
milionů na úhradu nákladů na komplexní zajištění výchovného procesu
mládeže a správy letního stadionu
Na Stoupách a E. Rošického v Jihlavě v r. 2018.
Zastupitelé také dorovnali ztrátovost Služeb města Jihlavy za provozování bazénu Rošického a areálu
Na Stoupách ve výši devíti milionů.
Další podpora směřuje k organizátorům MFDF Ji:hlava 2018 ve výši
2,1 milionu (více k dotacím na webu
města).
Přijaty byly také dvě vyhlášky o
psech (podrobněji na str. 6) a o stanovení výjimek z doby nočního klidu při pořádání akcí.
-lm-

