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Prosinec
Na radnici probíhají vánoční oslavy konce roku.
MŠ Březinova byla opravena. Na sto dětí, které byly rozmístěny do dal-

ších MŠ, se tak mohlo vrátit do opravené budovy.
Na sjezdovce Rudný vzniklo nové zázemí pro milovníky lyžování.
Město upravuje pro lyžaře běžkařské stopy.
Služby města Jihlavy zavedli placení parkovného pomocí SMS.
V centru města je nově upraveno značkami parkování, průjezdy a také zá-

sobování.                                                                                                                    -lm-

Červen
Ve městě proběhla jihlavská pouť.
Magistrát města získal druhé místo v soutěži „Půl na půl“ českých úřadů, 

mapující rovné příležitosti pro muže a ženy.
Cena Stavba Vysočiny připadla Jihlavě za výstavbu medvědince v zoo.
Zastupitelé dali zelenou pro výstavbu jednotného dopravního terminálu ve 

městě.
Město zkouší využití nových svítidel na principu LED diod, která mají při-

nést výraznou fi nanční úsporu.

Červenec
Za přítomnosti prezidenta Klause je otevřen Park Gustava Mahlera.
V Ráji vzniká nová zastávka MHD.
Jihlava zavádí nového audioprůvodce pro návštěvníky města.
V krajském městě probíhá Jihlavské kulturní léto s připravenými kulturními 

událostmi.
Město uzavírá průjezd náměstím pro hlučnost provozu, jsou dokončeny 

práce na bezbariérovosti náměstí.
Na Vodním ráji je připraven kulturní a sportovní den s názvem Havaj na 

Vodním ráji.

Srpen
V Heulosu je slavnostně otevřen 

nový odpočinkový areál pro veřej-
nost.

V Domě Gustava Mahlera probíhá 
první velká výstava velikána malíř-
ství Salvadora Dalího.

Hřbitov Na Kalvárii prošel rekon-
strukcí.

V Pístově byla zrekonstruována ha-
sičská zbrojnice.

V objektu jihlavské zoo byl položen 
základní kámen Centra environmen-
tální výchovy.

Září
V rámci svého třídenního turné po Vysočině navštívil Jihlavu prezident ČR 

Václav Klaus s chotí.
Vedení města a jihlavští havířci se účastnili Havíření ve Stříbře.
Poklepáním na základní kámen začala na Havlíčkově ulici výstavba domova 

pro seniory Stříbrné terasy.
SMJ otevřely nový sběrný dvůr na ulici Rantířovská.
ZŠ Speciální na Březinově ulici byla uvedena po rozšíření do provozu.
Na radnici je vystavena Ďáblova bible.

Říjen
Nové komunální volby rozhodly o složení volebních stran na radnici.
Město zavádí tzv. Knihu hříchů, do které je možno zapisovat elektronicky 

závady ve městě.
Jihlava má třetí partnerské město – ukrajinský Užhorod.
Na třicet nových zastávek MHD vzniklo po městě v rámci bezbariérového 

cestování po městě.
Zastupitelé se rozhodli prodat další městské byty. 

Listopad
Primátorem Jihlavy se stává opět Jaroslav Vymazal (ODS) se čtyřmi ná-

městky (3x ČSSD, 1x KDU-ČSL).
Odbor sociálních věcí se přestěhoval na novou adresu na Vrchlického ulici.
Byl otevřen úsek cyklostezky od zoo po sídliště Březinova.
Oslavy sv. Martina přilákaly na Masarykovo náměstí tisíce diváků.
Na centrálním náměstí je postaven vánoční strom a SMJ připravily výzdo-

bu centra města.


