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Leden

Ohlédnutí za rokem 2017
Nový rok přivítala Jihlava tradič- 

ním způsobem – slavnostním ohňo-
strojem se svařákem.

Šest primátorů jedná v Jihlavě o  
problémech samospráv, zvláště nejed-
notnostech lhůt a dalších problémech s 
vyhlašováním výzev.

Jihlava spustila nové webové strán- 
ky.

Na Šacberku příznivá zima umož- 
nila vytvořit více jak 10 km lyžařských 
stop.

Během prosince a ledna navštívilo  
jihlavskou radnici šest skupin studentů 
z jihlavského Gymnázia a Střední školy 
stavební, aby diskutovali o vznikajících 
územních studiích pěti lokalit v Jihlavě. 
Studenti si prohlédli návrhy hodnoce-
né v architektonické soutěži a následně 
se věnovali zejména územním studiím 
Havlíčkovy ulice a Špitálského před-
městí.

Na magistrátě proběhla návštěva  
Tří králů.

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek (vpravo) podepsal smlouvu s obchodním 
ředitelem společnosti Bosch Diesel Ralphem Klausem Carlem o vzájemné spolu-
práci města a fi rmy Bosch Diesel v oblasti předškolního vzdělávání.
 Foto: archiv MMJ

Jedná zastupitelstvo města (ZM).  
Spoustu času věnovali zastupitelé pře-
vodům peněz z minulého roku na 
pokračování projektů, jednalo se o 
spolkovém domě, a zastupitelé přidě-
lovali granty. Část jednání se vedla o 
Horáckém zimním stadionu.

Zemřela hokejová legenda – hráč a  
trenér Josef Augusta.

Krutá zima vede město ke zřízení  

provizorní ubytovny pro bezdomovce 
v ulici Žižkova.

V hotelu Gustav Mahler jsou vysta- 
veny repliky korunovačních klenotů. 
Výstava se setkala s velkým zájmem 
veřejnosti.

FC Vysočina odstartoval boj o  
záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži, o 
postup se naopak v baráži snaží hokejo-
vá Dukla.

Únor

LETOŠNÍ zima vytváří pro lyžaře úžasné podmínky. Jen v okolí Šacberku se 
podařilo pracovníkům fi rmy Salix Integra udělat více jak 10 km stop rolbou, 
dostali se do míst, kam to už dlouho nešlo. Firma použila i výjimečné zaříze-
ní, tzv. aktivního neseného stopaře, které má pouze Šacberk. Lyžaři s klasickým 
běžeckým stylem zase mohou využívat stopu rolby se stopařem pro klasiku.

 Foto: Pavel Havlíček

Březen
Jihlava připravila na květen nové  

parkování v jihlavských zónách.
Desatero problémů Zdravého  

města očima žáků ZŠ ukázalo nejen na 
problémy, které vnímají mladí studen-
ti v Jihlavě, ale také ukázalo, na co se 
nejvíce těší – na Vysočina fest, zápasy 

Dukly či MFDF.
Vedení města seznamuje s progra- 

mem revitalizace Masarykova náměstí.
Henčov se stává dopravním pro- 

blémem pro řidiče využívající místní 
komunikaci jako zkratku do průmyslo-
vé zóny. Město umístilo značky Zákaz 

průjezdu a uvažuje i o kamerovém 
monitorování situace.

V Novinách jihlavské radnice začí- 

ná seriál týkající se poskytování sociál-
ních služeb v krajském městě.

Duben
Zastupitelstvo řešilo další investice  

do infrastruktury města i Horácký zim-
ní stadion.

Jihlava získala ocenění jako Město  
pro byznys. Třetí místo získala za hos-
podaření, čerpání dotací EU a vysoký 
podíl radnice na investicích.

E. Plocek získal čestné občanství  
města, olympionik Lukáš Krpálek a 
hudebník Jiří Jakeš obdrželi Cenu měs-
ta Jihlavy.

Nebezpečnou a přetíženou kři- 
žovatku u ONO začínají řídit světelné 

přenosné semafory.
Letošní Den Země provázely osla- 

vy na Masarykově náměstí, velikonoč-
ní Cyklojízda po jihlavských cyklostez-
kách a další akce pro děti i dospělé.

Fórum Zdravého města potvrdilo,  
že Jihlavané se dobře cítí v odpočin-
kové lokalitě Českého mlýna, v zoo, či 
u Staré Plovárny, z kulturních akcí byl 
ceněn Festival GM, MFDF  či Vysoči-
nafest.

Hokejová Dukla si vybojovala  
postup do Extraligy.

DLOUHÁ zima se zákonitě podepsala na stavu jihlavských vozovek. Na způsob 
opravy jsme se ptali náměstkyně primátora Jany Mayerové na str. 6 tohoto vydá-
ní. Pracovníci Služeb města Jihlavy používají směs Canader-mix pro nejnaléha-
vější případy. Foto: Lubomír Maštera

MASOPUSTNÍ veselí.  V Domově pro seniory na Lesnově se na masopustní 
zábavě zavzpomínalo na dřívější časy. Klienty domova a pestrý rej masek nav-
štívili i náměstek primátora Vratislav Výborný a vedoucí odboru sociálních věcí 
Josef Labuda. Masopustní rej byl jak se patří rozpustilý a veselý. K poslechu a tan-
ci zahrála kapela „Triomix“.   Foto: Vlastimil Václavek

Ve městě začíná Mahler Jihlava  
Music Festival Hudba tisíců.

Sešlo se mimořádné zastupitelstvo  
k Horáckému zimnímu stadionu.

Měsíc květen je v duchu oslav na  
Masarykově náměstí – staví se májka, 
koná se májový jarmark a startuje cyk-
listický závod Jihlavská 24 MTB.

Primátoři Jihlavy a čínskéhu Wu- 
hanu podepsali Memorandum o spolu-
práci měst.

Na vybrané cyklostezky jsou umís- 
těny sčítače pro informace u jejich 
využívání.

Ve městě probíhá blokové čistění  
města, desítky vozidel jsou odtaženy.

Krov kostela sv. Jakuba se dočkal  
rekonstrukce po 500 letech.

FC Vysočina se zachránila v nej- 
vyšší fotbalové soutěži.

Dokončení v dalším vydání NJR.

Květen


