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Stručné ohlédnutí za rokem 2012
Leden

 Občané uvítali příchod Nového roku slavnostním ohňostrojem na ná-
městí a koncertem v kostele Povýšení sv. Kříže.

 Magistrát poskytuje občanům zdarma informace, jak se bránit pochyb-
ným prodejcům a dealerům.

 V reakci na rozhodnutí o vydávání občanských průkazů na menších úřa-
dech magistrát posílil úřední hodiny na oddělení OP.

 Jihlava se prezentovala na veletrhu Regiontour v Brně.
 Začala výstava fotografi í Václava Havla autora Václava Škáchy.

Únor
 V kině Dukla proběhlo setkání vedení města s občany na téma likvidace 

odpadů.
 Jednalo městské zastupitelstvo, kromě jiného se zabývalo stavem měst-

ských reklamních ploch.
 Zemřel zastupitel města Josef Daněk. 
 Jihlava spustila svoji stránku na facebooku.
 Studie na čistotu ovzduší potvrdila pořadí znečišťovatelů: 1. doprava, 2. 

lokální topeniště – kamna a kotle.
 Ve městě jsou označeny nekuřácké restaurace nálepkou.
 V příměstských částech města proběhly oslavy masopustu.

NA TRA DIČNÍ novoroční návštěvu do jihlavské porodnice dorazili zástupci jih-
lavské radnice primátor Jaroslav Vymazal a předsedkyně komise pro občanské zá-
ležitosti Renata Fehérová.

ÚNOR je dobou masopustů. Nejinak tomu bylo tradičně v Pávově.  V sobotní 
únorové dopoledne se sešla asi stovka masek a putovala za doprovodu kapely ob-
cí.

Březen
 Ve městě začalo jarní blokové čištění a opět se opakovaly problémy se za-

pomětlivými řidiči.
 Purmerend změnil svoje rozhodnutí o ukončení partnerství s Jihlavou a 

začala jednání o prodloužení.
 Jihlava je oceněna za nejlepší web a elektronickou službu v kraji.
 Jihlavští strážníci Vladimír Dufek a Miroslav Šuhaj zachránili lidský život.
 V Domě Gustava Mahlera je k vidění výstava plakátů slavného malíře Al-

fonse Muchy.
 Jihlava otevřela rekonstruovanou MŠ Mozaika v Jarní ulici.

 Vyvěšením tibetské vlajky na budově magistrátu si Jihlavané vzpomněli 
na potlačené povstání proti komunistické čínské nadvládě.

MŠ V JARNÍ ULICI. Jihlava otevřela rozšířenou a opravenou mateřskou školu 
Mozaika v Jarní ulici. Dvoupodlažní budově přibylo další jedno podlaží o dvou 
třídách, nově je vybudována výdejna stravy, sociální zařízení a zázemí pro per-
sonál.

Duben
 Zastupitelstvo schválilo investiční rozpočet.
 Město oslavilo řadou akcí Den Země.
 Most U Jánů prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je uzavřen veřejnosti.
 Zemřelého zastupitele Josefa Daňka nahrazuje Jaroslav Zeisberger.
 Do města přijela delegace z družebního Užhorodu.
 Odstartovala cykloturistická sezóna slavnostní jízdou do Třebíče po cyk-

lostezce Jihlava - Raabs.
 Ve městě proběhla tradiční celoplošná deratizace.
 Služby města Jihlavy zahájily na Masarykově náměstí provoz městské trž-

nice.

MOST U JÁNŮ prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Radikální zásah až „na kost“ 
vyžadoval jeho neuspokojivý stav na hranici havárie.

Květen
 Ve městě byl zahájen Festival Mahler 2012 – Hudba tisíců koncertem 

v kostele Povýšení sv. Kříže.
 Vedení města se setkalo s občany na Fóru Zdravého města. Občané vy-

zvali vedení k řešení odpadového hospodářství a nedobrého stavu městské 
kanalizace.

 V důsledku špatného technického stavu kanalizace se propadla vozovka 
na Hamerníkově ulici.

 Jihlavští havířci se zúčastnili tradičního setkání havířských měst, tento-
krát v Chomutově.

 Primátor města předal dobrovolným hasičům v Herolticích dodávku 
s přívěsem.

 Pro veřejnost proběhla ve vojenském areálu v Rančířově jihlavská Bam-
biriáda.

 Byla uvedena do provozu nová tříkilometrová stezka pro chodce a cyklis-
ty ze Smetanových sadů do Starých hor.

 (Pokračování na str. 16)


