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VÝSTAVBA SPORTOVNĚ RELAXAČNÍHO CENTRA ČESKÝ MLÝN OFI-
CIÁLNĚ ZAČALA. V údolí Jihlavy vzniknou nové stezky pro cyklisty a in-line 
bruslaře, nová lávka poblíž restaurace Starka, skatepark, sportovní plácek, dět-
ské hřiště, hřiště pro pétanque a prostor s venkovními posilovacími stroji, terénní 
úpravy nábřeží a vybudování stezek umožní pohodlnější přístup k řece, vzniknou 
tzv. pobytové louky k odpočinku, slunění, piknikování apod. Na snímku poklepá-
ní základního kamene stavby, která bude hotová do konce roku 2014. 

REVITALIZACE ZELENĚ. Stromolezci ošetřují stromy v rámci projektu „Revita-
lizace městské zeleně v Jihlavě“. V rámci projektu již byly ošetřeny stromy v měst-
ských parcích, školkách, školách, na Ústředním hřbitově a ve vybraných uličních 
stromořadích. Nyní se dokončují práce v Malém Heulose. Na ošetření čekají stro-
my na Velkém Heulose a v areálu krematoria. Projekt bude dokončen nejpozději 
do prosince 2014. 

NÁVOD NA DLOUHOVĚKOST – STŘÍDMOST. Rovných sto let slavila 11. úno-
ra paní Marie Vítková z Jihlavy. Jubilantce za město gratuloval primátor Jaroslav 
Vymazal a předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Re-
nata Fehérová. Oslavenkyně dostala dárkový koš, květiny, pamětní listinu a tom-
bakový čtverec. Od rodiny dostala mimo jiné dort s vlastní fotografi í z mládí 
a „olympijskou pohlednici ze Soči“, na které je vyfocena v mládí na lyžích.

Rodačka z Jihlavy se kromě slabšího sluchu těší dobrému zdraví. Dlouhověkost 
má paní Marie v rodině, její maminka se dožila 84 let, babička 90 let. Svoji dlou-
hověkost přikládá také celoživotní střídmosti v jídle.

Oslavenkyně je z pěti dětí, její sestra v 83 letech jezdí na kole, druhá setra v 82 letech 
řídí auto. Paní Marie do 95 let chodívala s kamarádkami dvakrát týdně do centra 
města na besedu, z původní skupiny šesti sedmi dam zůstaly už jen dvě a tradici pře-
rušily. Marie Vítková má pět dětí, dvě už zemřely. Pracovala v balírnách kávy a jejím 
největším koníčkem byla zahrada, zejména květiny, kterých měla na zahradě stovky.

BESEDA S OBČANY VE ZBORNÉ. Už několik desítek domácností v částech měs-
ta Pávov a Zborná se zapojilo během prvních dní do pilotního projektu svozu biood-
padu. V únoru byla pro občany zorganizována setkání, kde projekt podrobně před-
stavili a na dotazy a podněty reagovali pracovníci odboru životního prostředí. 

SENIOŘI FANDILI NAŠIM V SOČI. Tipovací soutěž, ochutnávku tradičního rus-
kého boršče, výstavku dobových společenských i sportovních artefaktů, olympij-
ský oheň a mnoho další věcí včetně autentického brankáře u příležitosti Zimních 
olympijských her 2014 v Soči připravili senioři na Stříbrných terasách.

 Stránku připravil -lm-

SAUNOVÉ DIVADLO NA BAZÉNU. V bazénu E. Rošického se v únoru uskuteč-
nily první saunové ceremoniály na Vysočině. V rámci akce SaunaFest na cestách 
se mohli návštěvníci jihlavské sauny podívat na skvělou saunovou show a nápa-
dité saunové ceremoniály. SMJ se rozhodly pro rozšíření provozu o saunování pro 
rodiče a děti, které bude probíhat každou sobotu v době od 10 do 14 hodin. 


