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VZNIK ČESKOSLOVENSKA. Jihlava si připomněla 94. výročí vzniku samostat-
ného Československa. U sochy prvního československého prezidenta T. G. Masa-
ryka se sešlo několik desítek lidí, ke kterým promluvil primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a člen Ústřed-
ního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Laštovička. Květiny k 
soše položili zástupci Sokola Jihlava, Konfederace politických vězňů a Svazu Pra-
covně technických praporů, Armády ČR, Policie ČR a také Spolku pro návrat so-
chy TGM do Jihlavy. Přítomni byli rovněž zástupci nizozemského partnerského 
města Purmerend, jeho starosta Don Bijl a člen rady města Rob Sampimon.

PEKLO V PODZEMÍ. Je to k nevíře, ale konec roku se opět rychle blíží a s ním 
všechny jeho oslavy. V Jihlavském podzemí opět vystoupí  také Svatý Mikuláš, 
ochránce všech čistých. Více v kulturním přehledu na konci NJR. 

SČÍTAČ DOPRAVY. U jihlavských cyklostezek bude sloužit mobilní automatický 
sčítač. Přístroj zaznamenává hodinové průjezdy sledovaným úsekem, rozeznává 
čas a směr pohybu, ale také typ dopravního prostředku - cyklisty, automobily a 
chodce. In-line bruslaře a průchozí s kočárkem zařízení vyhodnocuje jako chodce. 
Ze získaných dat bude úřad porovnávat tendence vývoje pěší a cyklistické dopravy 
na vybraných cyklostezkách a komunikacích (více na str. 14).

UKRAJINSKÝ BISKUP NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Otec Milan Šášik, biskup řec-
ko-katolické církve ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, navštívil Jihlavu. V nabitém 
programu měl setkání s vedením kraje Vysočina, v kostele svatého Jakuba v Jihlavě 
sloužil mši, setkal se také s vedením Jihlavy, našel si čas i na prohlídku historické 
radnice a kostela svatého Ignáce, na město se podíval i z vyhlídky na věži koste-
la svatého Jakuba. Z Jihlavy pokračoval na prohlídku historického centra Telče a 
premonstrátského kláštera v Nové Říši. Ukrajinský Užhorod je „nejmladším“ ze 
tří partnerských měst Jihlavy, další partnerství je s Heidenheimem (Německo) a 
Purmerendem (Nizozemí).

MAGISTRÁT PŘIPRAVIL VOLBY. Magistrát města Jihlavy zajišťoval průběh 
voleb v sedmapadesáti volebních okrscích. Musel tedy vybavit 57 volebních míst-
ností věcmi, které jsou povinné, jako třeba vlajka, znak, označení místnosti, ná-
hradní lístky a obálky. Celkem průběh voleb v Jihlavě zajišťovalo asi 450 osob ve 
volebních komisích, z toho asi 50 zaměstnanců města. 


