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KRTEČKA VIDĚLO PĚT TISÍC LIDÍ. Více než 5.000 lidí se přišlo podívat na 
výstavu Zdeněk Miler dětem, v „hlavní roli“ s populární pohádkovou postavič-
kou Krtečka. Bude tak výrazně překonaná návštěvnost výstav z minulých dvou 
let, dvojici Pat a Mat vidělo 4.071 lidí, na kostýmy ze seriálu Arabela se podívalo 
4.075 osob.  

STRÁŽNÍCI MAJÍ AUTO NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN. Jihlavské městské po-
licii slouží nové vozidlo Fiat Qubo poháněné CNG – stlačeným zemním plynem. 
Auto má úsporný provoz, ujetý kilometr přijde asi na jednu korunu, dojezd na 
plnou nádrž je 400 kilometrů. 

„Do budoucna při obnově vozového parku magistrátu budeme také zvažovat 
nákup vozidla poháněného CNG, zejména pokud půjde o auto určené ke krat-
ším cestám po městě. Mimo přínosu v nízkých provozních nákladech by to také 
byl příspěvek, byť symbolický, pro jihlavské ovzduší,“ uvedl tajemník magistrátu 
Lubomír Dohnal.

1234 KEŘŮ PROTI PRACHU. Dvanáct set třicet čtyři keřů je nově vysazeno v 
Jiráskově ulici poblíž autobusového nádraží. Číslo je náhodné, přesně tolik se jich 
vešlo na záhony podél silnice v Jiráskově ulici od křižovatky s Fritzovou ulicí k bu-
dově vysoké školy. Původní keře byly přestárlé a rostly ve špatném substrátu, který 
je také vyměněn. „Keře jsou jednoduchým a účinným opatřením proti prašnosti 
z vozovky. Vybrali jsme druhy, které jsou v náročných podmínkách v sousedství 
fr ekventované silnice schopny existovat,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu Katarína Ruschková. 

V JIHLAVĚ PŘIBÝVAJÍ PARKOVACÍ MÍSTA. Nové podzemní parkoviště s ka-
pacitou 184 míst je od 1. září k dispozici motoristům města v areálu Jihlavské 
Terasy v Havlíčkově ulici. „Podzemní garáže jsou k dispozici nejen uživatelům a 
obyvatelům areálu, ale i jeho návštěvníkům,“ informoval o nové možnosti pohodl-
ně zaparkovat nedaleko centra města Radek Vávra, jednatel společnosti Corbada, 
která projekt Jihlavských Teras buduje.  

Během prázdnin se zvýšila kapacita parkování na dalším místě. V proluce v 
Křížové ulici rovněž soukromý investor vybudoval nové parkoviště s kapacitou asi 
sedmi desítek míst.

MOST U JÁNŮ PROŠEL REKONSTRUKCÍ. Jihlavský secesní most U Jánů je 
otevřen pro veřejnost. Několikaměsíční rozsáhlá rekonstrukce zachránila stavbu, 
které  už pro nevyhovující technický stav dokonce hrozilo odstranění. Nyní bude 
památkově chráněný objekt sloužit nemotorové dopravě – pěším, cyklistům a in-
line bruslařům. 

NĚKDEJŠÍ STAROSTA PURMERENDU NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Th eo van 
Dam, někdejší starosta holanského města Purmerend, navštívil v srpnu Jihlavu. 
V roce 1991 stál u zrodu partnerství obou měst. Th eo van Dam byl v Jihlavě sou-
kromě, nicméně vedení města využilo jeho přítomnosti k setkání na radnici, kte-
rou měl možnost si prohlédnout poprvé po její rekonstrukci v roce 2006. Navští-
vil také rekonstruovaný kostel Povýšení sv. Kříže. „Jihlava mi přirostla k srdci. Je 
zajímavé sledovat, jaký kus cesty město od počátku partnerství urazilo,“ vyjádřil 
se bývalý purmerendský starosta, kterému v roce 2001 jihlavští zastupitelé udělili 
čestné občanství.


