
Prázdniny jsou u konce a Jihlava je 
opět o něco bohatší. Ve spěchu ži-
vota však často změny nevnímáme, 
přehlížíme či rychle zapomínáme.

Především v centru města na mís-
tě bývalé tržnice stojí Park Gustava 
Mahlera. Pravda – ještě málo zelený 
a zarostlý stromy, ale to chce čas. Jen 
o kousek dál ve Smetanových sadech 
již dříve sochařské sympozium oži-
vilo prostor sochami a nyní vznikly 
upravené prostory před gymnáziem 
i s opravenými chodníky. A jen přes 
silnici tu najdeme bývalé kino Dukla 
s moderními sály, které brzy naplno 
rozezní Mezinárodní festival doku-
mentárních fi lmů.

V lesoparku Heulos se udály také 

mnohé změny. Koryto potoka bylo 
odkryto a vyspraveno, vznikl pro-
stor pro menší koncerty či divadla, 
prostor letního kina byl opraven a 
vzniklo zde dětské hřiště. A změny  
ještě nejsou u konce. 

Ostatně nová dětská hřiště vznikla 
po celé Jihlavě, to poslední u Helle-
rova rybníka společně s oddychovou 
zónou. Stejně tak Jihlavu postupně 
protkly cyklostezky a na té nejvyu-
žívanější na ulici Romana Havelky 
můžeme vidět nejen cyklisty, ale in-
line bruslaře všech věkových katego-
rií. A nejen to – významně pokroči-
la stavba úseků cyklostezky Jihlava 
– Raabs, takže cykloturisté na delší 
tratě si také mohou přijít na své.

Hodně se udělalo pro postižené 
občany – přibyly bezbariérové trolej-
busy a autobusy, spravují se zastávky 
MHD, Masarykovo náměstí je nyní 
jako bezbariérové.

A nezapomínejme na kulturu – kdy 
se tady například v minulosti objevi-
ly výstavy takových malířů, jako jsou 
Pablo Picasso či Salvador Dalí?

Můžeme pokračovat výstavbou no-
vé mateřské školy u ZŠ Demlova ne-
bo přístavbou objektu a hřiště u ZŠ 
Speciální. Je položen základní kámen 
environmentálního centra v zoo, při-
pravuje se projekt na sportovní a spo-
lečenské centrum Český mlýn, Skalka 
nebo výstavba veřejného sportoviště 
pro lední sporty. -lm-

Jihlava se mění před očima

Vedení města zve občany města na 
fórum s veřejnou diskuzí 
„S Vámi o všem? Ovšem!“. 

Setkání se koná ve středu 8. září 
od 16.00 hodin v kongresovém sálu 
Hotelu Gustav Mahler.

Veřejná diskuze

Veřejné jednání
zastupitelstva

Vedení města zve na 
jednání městského 

zastupitelstva, 
které se koná 7. září ve 13.00 ho-

din ve velké zasedací místnosti ma-
gistrátu. Průběh jednání je možno 
také sledovat v živém přenosu na we-
bu města.

Prezident Václav Klaus letos podruhé 
navštíví Jihlavu. Tentokrát na Vysočinu 
přijíždí na třídenní „turné“, které začne 
13. září. Nejvíce času ve městě stráví 
ve středu 15. září. Ráno navštíví jedno 
z jihlavských rádií, sejde se s krajskými 
zastupiteli a novináři. Před desátou na-
vštíví gymnázium, zhruba v 10.45 by 
se pak měl vydat do jihlavských ulic, v 
plánu je i návštěva kostela sv. Jakuba. 
Před půl dvanáctou se sejde na radnici 
s představiteli samosprávy, krátce nato 
bude pokračovat jeho cesta do Nové-
ho Města na Moravě. -lm-

SALVADOR DALÍ vystavuje v Jihlavě! Po Pablu Picassovi mají Jihlavané možnost vidět dalšího velikána světového malíř-
ství. Výstava byla zahájena minulý měsíc vernisáží v Domě Gustava Mahlera na Znojemské ulici. Foto: archiv MMJ

Město opět navštíví 
prezident Klaus

Magistrát města Jihlavy připravu-
je stěhování odboru sociálních věcí 
z objektu někdejšího okresního úřadu 
na Tolstého ulici do budovy na Vrch-
lického ulici, která dříve sloužila jako 
vojenská ubytovna. Novou služebnu 
tam bude mít i městská policie, která 
sem přesune zázemí z ulice U Cvičiš-
tě. Zeptali jsme se proto tajemníka 
magistrátu Lubomíra Dohnala:

Kdy se bude stěhovat? 
Než začneme stěhovat odbor so-

ciálních věcí, musí být připrave-
na budova. Práce na rekonstrukci 
jdou oproti předpokladům rychleji. 
Smluvní termín dokončení stavby je 
konec listopadu, takže jsme plánova-
li stěhování na prosinec, předpoklá-
dáme ale, že by mohlo proběhnout 
už v polovině listopadu. 

Omezí to nějak činnost odboru 
vůči veřejnosti?

Budeme se snažit, aby se stěhování 
uskutečnilo bez dopadu na klienty 
úřadu, přesto se nejméně jednoden-
nímu uzavření neubráníme. 

 (Pokračování na str. 3)

Část magistrátu 
se postěhuje

Lubomír 
Dohnal


