
STRANA 15 Aktuality NJR – ÚNOR 2015

Ohlédnutí za rokem 2014

PRIMÁTOR JIHLAVY JAROSLAV VYMAZAL a jeho náměstci Rudolf Chlou-
pek (vpravo) a Josef Kodet na první den roku před slavnostním ohňostrojem na 
Masarykově náměstí rozlévali lidem zdarma novoroční svařák.

JIHLAVSKÉ ZOO již delší dobu dominuje výškový jeřáb a pod ním probíhající 
stavební činnost. Projekt Zoo pěti pavilonů vstupuje do své fi nální fáze, a tak se 
nedá ani mluvit o zimním klidu, nehledě na nezvyklé jarní počasí.

PĚTADVACET DĚTÍ strávilo jarní prázdniny v příměstském táboře DDM Jih-
lava, kde pro ně byl připraven bohatý program.

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RUDOLF CHLOUPEK a vedoucí odboru životního 
prostředí magistrátu Katarína Ruschková v kině Dukla besedovali s občany města 
o programu třídění odpadů.

 Byla zahájena druhá etapa revi-
talizace parku Malý Heulos

 Ve městě začali občané třídit i 
bioodpad, Služby města Jihlavy roz-
místily nové kompostajnery

 Byla vyřešena trasa městského 
okruhu přes Havaj
 Aktivisté bojují za referendum 

proti energetickému využívání 
odpadu
 Na RegionTour 2014 Jihlava 

představuje svoje naučné stezky
 Vedení města nalévalo 1. ledna 

před slavnostním ohňostrojem 
svařák
 Město aktualizuje na svém webu 

přehled čestných občanů města

Únor
 V Zoo se pracuje na výstavbě 

pavilonu plazů a projektu Zoo pěti 
kontinentů – pavilonu Asie
 Jihlava po dlouhých právních ta-

hanicích získala ze Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavska 54 milionů 
korun, které obratem investovala na 
opravy
 Vedení města převzalo ocenění 

za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 
za rok 2013

 Ve městě se podařilo bez váž-
nějších problémů umístit všechny 
prvňáčky
 Město vyhlásilo grantové pro-

gramy pro Zdravé město
 Ve Zborné proběhla beseda 

vedení města s občany o třídění 
bioodpadu
 Byl položen základní kámen vý-

stavby sportovně relaxačního centra 
Český mlýn

 V Jihlavě začaly úpravy veřej-
ného prostranství v městské památ-
kové rezervaci – hradebních zdí, 
parkánu, průchodu do Heulosu

 MHD upravuje svoje trasy 
s ohledem na plánované opravy jih-
lavských mostů

 V krajské soutěži Zlatý erb si 
Jihlava odnáší dvě vítězství – za 
nejlepší web a ze soutěže Kam letí 
naše smetí

 Arnika doručila vedení města 
nabídku na vypracování studie na 
řešení nakládání odpadů, město ne-
souhlasí s cenou za studii
 Dlouhodobý průzkum ovzduší 

ve městě vynáší verdikt – největší 
znečištění přináší domácí topeniště 
a doprava
 Ve městě začíná blokové čistění 

ulic
 V centru města proběhly oslavy 

Dne Země

Duben
 Dubnové zastupitelstvo města 

rozhodlo o 68 milionech přebytku 
z minulého roku. Peníze půjdou do 
oprav škol, bezbariérových křižova-
tek a protihlukového opatření.
 Vedení schvaluje výběrové řízení 

k Revitalizaci sídliště Březinova
 Uzavírá se most v ulici Pražská a 

doprava se komplikuje
 Radnice představuje veřejnosti 

systém motivačních plateb za třídění 
odpadu

 Vedení klade květiny k pamětní 
desce Evžena Plocka

 V gotickém sále magistrátu se 
koná Chovatelská přehlídka trofejí 
zvěře

 Magistrát navštívil velvyslanec 
Nizozemska Eduard Hoeks
 Základní umělecká škola získala 

ocenění v soutěži Top Invest 2013
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