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Událo se v roce 2009
Leden

- Jihlavské ulice Úlehlova a Na Stoupách prošly celkovou rekonstrukcí. 
Město to stálo 6,6 milionu korun.

Rozsáhlé opravy se dodělaly také na Domě s pečovatelskou službou Za Pra-
chárnou. Investice dosáhly osmi milionů korun.

- Proběhla schůzka vedení města a Kronospanu – ten dokončil poslední 
kroky v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě jiného přestal vypouš-
tět formaldehydové 
zplodiny.

- Hroby ruských 
vojáků na Ústřed-
ním hřbitově prošly 
opravou. Postarala 
se o to konzulatura 
v Brně.

- Starosta Purme-
rendu Leen Ver-
beek skončil po pě-
ti letech ve funkci 
a povýšil na králov-
ského správce pro-
vincie Flevoland. 
Jihlavské vedení se s ním důstojně rozloučilo.

- Pracovníci Služeb města Jihlavy zazimovali jihlavskou horní kašnu stejně, 
jak se to dělalo před 100 lety – dřevěným bedněním.

- Základní škola Demlova se dočkala otevření zrekonstruovaného bazénu 
za 16,6 milionu korun. Ročně bazén navštíví na 50 tisíc návštěvníků.

- Zastupitelstvo města odhlasovalo vstup nového akcionáře do jihlavské-
ho fotbalu. Nizozemská společnost Limar Capital investuje do FC Vysočina 
vlastní prostředky na dobu tří let, bude-li se hrát nejvyšší soutěž, podpora 
bude prodloužena na další tři roky.

MĚSTO pořádá kulatý stůl pro své občany v rámci pro-
jektu „S Vámi o všem? Ovšem!“

Únor
- Jihlava vyjíždí na pět veletrhů 

cestovního ruchu s jasným cílem 
- přilákat do hlavního města kra-
je cizince. Na dalších pět veletrhů 
cestovního ruchu v tomto roce 
ještě pojede.

- V únoru probíhá závěrečná ak-
ce „Nos Jihlavy“. Vybraní čichači 
provedli monitoring jihlavského 
ovzduší a předali výsledky pozoro-
vání k hodnocení.

- Z původních padesáti míst se 
rozšířil útulek pro opuštěná zvířata 
na osmdesát míst. Město také zís-
kalo prostory na umístění větších 
zvířat, jako například koní a krav.

- Zimní sezóna na sjezdovce 
Rudná vyvolala přeplnění Zborné 
parkujícími automobily lyžařů. Ve-
dení města rozhodlo o provizor-
ním osvětlení trasy na parkoviště.

- Služby města Jihlavy sbírají také 
bioodpad. Po městě bude rozmístěno asi 150 sběrných nádob.

- Josef Augusta nabídl své služby Dukle formou trénování do konce roku.

KVALITA jihlavského ovzduší je předmě-
tem zkoumání. Vyhodnocení se dozvíme 
na podzim roku.

Březen
- Vedení města zveřejnilo 13 soudem potrestaných sprejerů starších 18 let.
- Renomovaná společnost Moody´s vynesla ortel – Jihlava patří mezi nej-

lépe hospodařící subjekty ČR. Úspěch přišel za malé zadlužení města, za sta-
bilní hospodaření a dobré vyhlídky v hospodaření do budoucna.

- Začala oprava kostela Povýšení sv. Kříže. Rekonstrukce má být hotova v 
roce 2010 a má stát asi 7,2 milionu korun.

- Vedení města začíná zvažovat, zda investice do kanalizace a pitné vody ve 
městě jsou účelně proinvestovány. Intenzivně jedná se Svazem vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko.

- Město stanovuje 
poplatek za odpady 
na 500 korun ročně.

- Svoji činnost roz-
bíhá mapový server 
města. Zájemci se 
nyní mohou po měs-
tě orientovat také po-
mocí internetu.

- Hokejisté Dukly 
skončili pro letošní 
sezónu ve čtvrtfi nále 
druhé nejvyšší sou-
těže.

REKONSTRUKCE v kostele Povýšení sv. Kříže odhali-
la ostatky kostry.

Duben
- Havarijní stav jižní stěny Horáckého zimního stadionu vyvolal potřebu 

rychlého řešení. Do městského zastupitelstva jde požadavek na uvolnění fi -
nančních prostředků k provizornímu zajištění skel, která hrozí pádem.

- Na trhu se objevuje nová kniha o historii Jihlavy. 
- Vedení města představuje studii výběhu pro žirafy, který má být vybudo-

ván do roku 2011 v jihlavské ZOO s odhadovaným rozpočtem přes 20 mili-
onů korun.

- Jihlava vyvěsila vlajku Tibetu a připojila se tak k protestům po celém světě 
proti čínské okupaci Lhasy.

- Hokejový trenér Jaroslav Pitner byl navržen na Cenu města Jihlavy in me-
moriam.

- Město vyhodnotilo anketu občanů k problémům života ve městě. Hlav-
ním problémem je 
doprava a nedostatek 
parkovacích míst po 
městě.

- Znovu se otevírá 
prostor pro možnou 
výstavbu lávky přes 
Heulos. Studenti ka-
tedry architektury na-
vrhovali možná řešení, 
která byla zveřejněna 
na webu města.

- V ulici Křížová se 
zrušilo parkoviště a 
centrum města přišlo o 
další parkovací místa. 

PROSTOR bývalé tržnice je nyní prostorem staveb-
ních úprav pro Park Gustava Mahlera.

Květen
- Jihlava získala ocenění EuroCrest za nejlepší internetové stránky měst, ob-

cí a regionů v Evropě.
- Ve Zborné se bude budovat víceúčelové hřiště. Vedení města na to vyčle-

nilo prostředky ve výši 1,3 milionu korun.
- Na vrchu Rudný 

byl odhalen pomní-
ček sv. Huberta. Vy-
svěcení pomníčku 
provedl svatojakub-
ský farář Petr Ivan 
Božík.

- Za Snahou se 
otevřely brány no-
vé městské tržnice. 
Provoz je pláno-
ván do konce roku 
2010.

- Ministr pro míst-
ní rozvoj Cyril Svo-
boda navštívil Jihla-
vu a přislíbil fi nance na přestěhování odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
magistrátu z Tolstého ulice na bývalou vojenskou ubytovnu ve Vrchlického 
ulici. Náklady rekonstrukce se pohybují ve výši 40 milionů korun.

- Pokračují práce na přípravě Parku Gustava Mahlera a také se staví přístav-
ba na ZŠ Speciální. Další rekonstrukce probíhá na Malém Heulosu.

NA VRCHU Rudný je odhalen pomníček sv. Huberta.

Červen
- Ve městě probíhá kulturní a společenská událost roku – Jihlavské havíření.
- Koncem měsíce probíhá na Masarykově náměstí pětidenní jihlavská pouť.
- Občané volí poslance do Evropského parlamentu.
- Město dokončilo poslední úpravy okolí staré plovárny. Počítá se ještě s vy-

budováním dětského hřiště.
- Probíhá výstavba 

stezky pro pěší a cyklis-
ty s označením R01 do 
Pístova.

- Rekonstrukcí pro-
chází dům Gustava 
Mahlera. Rekonstrukce 
se týká elektřiny a sítě 
pro počítače. Cena asi 
3 miliony korun.

- Cenu Český permon 
v rámci Havíření pře-
vzal jihlavský Zdeněk 
Laštovička za dlouho-
letou činnost v oblasti 
historie havíření.

(Pokračování 
na str. 21)

UDÁLOSTÍ roku se stává Jihlavské havíření, v je-
hož kulturním rámci navštěvují město tisíce občanů 
z okolí.


