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Prosinec
- S velkým úspěchem skončila výsta-

va Pabla Picassa, jeho výstavu nahradi-
la výstava Evy Činčerové.

- Vedení města zdůvodňuje veřejnos-
ti své rozhodnutí vystoupit ze SvaKu 
Jihlavska.

- Po Jihlavě neubývá černých skládek 
a město je rozhodnuto proti zakladate-
lům přitvrdit.

- Studie o čistotě ovzduší v Jihlavě 
prokázala, že největším zdrojem zne-
čištění ovzduší je doprava v krajském 
městě.

- V prostorách magistrátu i na Masa-
rykově náměstí pořádá město vánoční 
kulturní program.

(Přehled roku 2009 připravil -lm-)

Událo se v roce 2009
(Dokončení ze str. 20) 

Červenec
- Dopravní podnik města hodlá nakoupit šetrnější autobusy MHD na stla-

čený zemní plyn. Cena je 61 milionů korun za deset autobusů.
- Po propojení Březinek probíhá zkušební provoz, výsledky jsou bez pro-

blémů. 
- Jihlavou pochodují pravicoví extremisté, magistrát zvládá pořádek ve měs-

tě na výbornou.
- Nový starosta Purmerendu pan A. Ph. 

Hertog navštěvuje Jihlavu.
- Rozbíhá se příprava na bezbariérové 

úpravy Masarykova náměstí. Předpokládá 
se cena kolem 3,8 milionu korun.

- Je opravena jižní stěna Horáckého zimní-
ho stadionu.

- ZŠ Březinova otevřela multifunkční nové 
sportovní hřiště.

- Jihlavští dobrovolní hasiči odjíždějí na 
pomoc oblastem postiženým povodněmi.

- Morový sloup a kašny prochází rekon-
strukcí, cena 1,3 milionu korun.

- V Třebízského  ulici vyhořel dům a jeho 
střecha. Město se postaralo o postižené a 
iniciuje výstavbu  nové střechy domu.

- Zastupitelé rozhodli – město vystupuje 
ze Svazu vod a kanalizací Jihlavska. Důvo-
dem jsou kromě jiného nesrovnalosti kolem 
vlastnictví kanalizace.

JIHLAVŠTÍ hasiči snášejí z 
kostela sv. Jakuba zraněnou oso-
bu. Stalo se tak v rámci nácviku.

Srpen
- Začínají bezbariérové úpravy Masarykova náměstí, které se má stát přátel-

štější pro osoby s tělesným postižením.
- Město pořádá na Masarykově náměstí promenádní koncerty dechovek, 

které jsou hojně navštěvovány jihlavskými seniory.
- Je vyhodnocena akce analyzující čistotu ovzduší v Jihlavě, výsledkem je 

potvrzení čistoty vzdu-
chu. Jen pět procent 
Jihlavanů si ještě stěžu-
je na občasný zápach 
podle lokalit, kde bydlí.

- MHD zahajuje vý-
měnu průkazek za elek-
tronické (čipové). 

- Z důvodu rekon-
strukce Heulosu do-
chází k uzavření prů-
chodu přes lesopark.

- Zastupitelé schvalu-
jí záměr výstavby par-
kovacího domu v ulici 
Legionářů v blízkosti 
obchodního domu Bil-
la.

- Horké dny lákají k návštěvám Vodního ráje. Po nesmělém létě se konečně 
trhají rekordy v návštěvnosti. SMJ provádějí rekonstrukci bazénu Rošického.

- Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka navštěvuje v Jihlavě areál Jih-
lavských Teras a zajímal se o výstavbu Domova seniorů Stříbrné Terasy. Cel-
kové náklady mají dosáhnout 107 milionů korun.

MĚSTO PRO seniory připravilo promenádní koncer-
ty dechovek v  prostoru Masarykova náměstí.

Září
- V Jihlavě začíná výstava 

světoznámého malíře Pabla 
Picassa. Připravena je celá řa-
da doprovodných akcí od ko-
mentovaných prohlídek až po 
koncerty.

- Park Gustava Mahlera do-
stává konkrétní podobu – jsou 
nainstalovány žulové kvádry. 
Téměř dvacetitunové sochy 
představují ptáky.

- Na Dolině se začíná budo-
vat okolí Hellerova rybníku 
jako oddychového parku a ta-
ké se staví víceúčelové dětské 
hřiště a sportoviště na vyústění ulice Vrchlického na S. K. Neumanna.

- Z důvodu rekonstrukcí je uzavřeno Masarykovo náměstí.
- Dokončují se opravy jihlavského morového sloupu a horní kašny.
- Město uvítalo, že se našel velký investor pro výstavbu nákupního centra na 

Pelhřimovské. Celý projekt má stát až 900 milionů korun.
- MHD oslavují 100 let své existence – pro zájemce je připravena řada 

atrakcí včetně jízdy historickým vozidlem.

PO MASARYKOVĚ náměstí se proháně-
jí bagry. Děje se tak v rámci bezbariérových 
úprav náměstí.

Říjen
- Jihlava zavádí novou službu pro zájemce o dění ve městě – na e-mail je 

možno dostávat novinky z webu Jihlavy.
- Probíhá výstava obrazů Pabla Picassa, která láme rekordy návštěvnosti jih-

lavských výstav.
- Koncem měsíce se rozbíhá Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů.
- Vedení města předává Ceny města Jihlavy ak. mal. Evě Činčerové – in me-

moriam, ak. mal. Josefu Kosovi a Jaroslavu Pitnerovi – in memoriam.
- Místo před gymnáziem v Jihlavě prochází podstatnými úpravami. Jejich 

součástí jsou i úpravy chodníků, proto dochází k částečnému omezení chod-
ců.

- Jihlavští neplatiči dlu-
ží městu asi 20 milionů 
korun, ale situace se po-
stupně zlepšuje. Uvedl to 
nově jmenovaný vedoucí 
odboru správy realit Jiří 
Benáček.

- Primátor přivítal prv-
ňáčky do škol při příle-
žitosti zahájení nového 
školního roku.

- Na Den evropského 
dědictví se ve městě konala řada kulturních vystoupení a otevřely se dveře 
památek a výstavních síní. Využívá toho na pět tisíc návštěvníků.

- Gustav Mahler se in memoriam stává čestným občanem Jihlavy. Rozhodli 
tak městští zastupitelé na své schůzi.

- V Hruškových Dvorech začíná výstavba nové třídicí linky pro zpracování 
druhotných surovin. Cena bude asi 38 milionů bez DPH a linka zaměstná asi 
28 pracovníků.

- Výlov Borovinky se stává společenskou událostí, akci navštíví přes tisíc ná-
vštěvníků.

- Po městě se množí černé skládky, magistrát rozhoduje o zvýšené kampani 
proti takovému nakládání s odpadem.

- Zastupitelé nesouhlasí s výstavbou bytů v areálu Modety u ZOO.

TŘI TISÍCE lidí se sešly na hrázi rybníka Borovin-
ka, který se lovil v rámci připravované revitalizace.

Listopad
- Městu přináleží povinnost pečovat o chodníky a nastupující zima vyvolá-

vá částečné obavy, zda budou městu stačit fi nance.
- Propad v příjmech města vede k „utahování opasků“ zejména v provozní 

části rozpočtu, ale i  v ostatních oblastech zastupitelé jednají o citelných škr-
tech.

- Jihlava získala prestižní cenu Liv Com 2009 za citlivý přístup k plánování 
městské krajiny a její propojová-
ní s volnou krajinou a za snahu 
vrátit původní přírodní podmín-
ky tam, kde byly v minulosti na-
rušeny.

- Cyklostezka pro pěší a cyklis-
ty Jihlava – Pístov byla slavnost-
ně otevřena pro veřejnost.

- Cenu Rady města Jihlavy pře-
dal primátor automobilovému 
závodníkovi Martinovi Proko-
povi.

- Jihlavské havíření vychází na 
DVD a připomíná tak význam-
nou událost minulého roku.

OSLAVY sv. Martina se staly příležitostí k 
zábavě pro všechny generace občanů.

DVACETILETÉ výročí pádu totality si 
Jihlava připomenula koncertem Marty 
Kubišové v zaplněném sálu DKO.


