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Květen

Červen

 Křižovatku u Tří Věžiček nově 
řídí semafory
 Je zahájena rekonstrukce Br-

něnské ulice
 Je slavnostně zahájen projekt 

Snížení znečistění ve vodních tocích 
ze stokové sítě města, cena 138 
milionů bez DPH
 Město projektem Otevřená 

škola podporuje žáky ohrožené neú-
spěchem při studiu
 Na stránkách Novin jihlavské 

radnice město hodnotí uplynulé 

čtyřleté volební období
 O post městského zastupitele 

se před volbami uchází 417 ucha-
zečů
 Ve městě probíhají oslavy Dne 

otevřených dveří památek
 Na silnicích se nově objevují 

červené pruhy pro cyklisty
 Město opět odmítá návrh na 

vyhlášení referenda o nakládání 
s odpady jako nevhodný

(Pokračování na str. 20)

O NÁZORY OBČANŮ NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ se zajímali pracovníci magistrátu 
na Masarykově náměstí v rámci Dne Země.

VELVYSLANKYNĚ RUMUNSKA. Jihlavu navštívila velvyslankyně Rumunska 
Daniela Gitman s doprovodem. Setkala se s vedením města Jihlavy, prohlédla si 
radnici a populární jihlavské podzemí. Stěžejní část návštěvy se odehrála i za pří-
tomnosti zástupců Jihlavy v obci Dobroutov, kde proběhlo odhalení nového pa-
mátníku rumunským vojákům padlým na českém území za druhé světové války. 

PRO PŘÍZNIVCE dechovek pořádá v době prázdnin město čtvrteční koncerty 
na Masarykově náměstí. V červenci se představila veřejnosti i Šumavská osmička 
z Českých Budějovic.

POKLEPÁNÍM základního kamene začala realizace opatření, která mají dosáh-
nout zlepšení kvality vod na Jihlavsku.

 Ve městě je zahájen festival Gus-
tava Mahlera 2014 Hudba tisíců
 Vedení města pořádá besedu na 

téma Desatero problémů města
 Placené parkovné u jihlavské 

nemocnice přináší problémy s par-
kováním v přilehlých ulicích
 Probíhá přestavba Domu dětí a 

mládeže
 František Dohnal (in me-

moriam) a Igor Šmelko přebírají 
nejvyšší jihlavské ocenění, čestné 
občanství
 Jihlava nevybočuje z celostát-

ního průměru při volbách do Evrop-
ského parlamentu – volební účast 
16,6 %
 Jihlava končí na druhém místě 

soutěže Hlavní město cyklistů
 Vedení města odmítá drahou 

studii sdružení Arniky o zpracování 
odpadů na Vysočině

 Město vyhlásilo granty na kul-
turní akce
 Jihlava si připomenula oběti 

války a na Masarykově náměstí se 
konala vzpomínková akce Světlo pro 
aids 2014

 Město navštívil prezident Miloš 
Zeman
 Za účasti veřejnosti se projed-

nává návrh územního plánu města 
 Město propaguje svůj program 

odpovědného nakládání s odpady
 Začíná se mluvit o opravě scho-

diště na Keťásku
 Judista Lukáš Krpálek převzal 

Cenu primátora města za sportovní 
úspěchy a dobrou propagaci města
 Základní umělecká škola získala 

ocenění Stavba roku kraje Vysočina 
2013
 Jihlavský magistrát získal cenu 

Mluvčí roku Kraje Vysočina 2013 za 
komunikaci a činnost svého mluv-
čího Radka Tulise
 Radnice do třídění odpadu za-

pojuje i seniory a děti
 Na radnici přivítali velvyslan-

kyni Rumunska Danielu Gitmano-
vou
 Sedm tisíc dětí oslavilo svůj den 

v letním kině

 Na Masarykově náměstí město 
pořádá koncerty dechových hudeb
 Dohody mezi Jihlavou a Svazem 

vodovodů a kanalizací Jihlavsky 
konečně umožňují zahájit potřebné 
opravy vodovodní a kanalizačních 
řadů
 Opravy mostů a komunikací ve 

městě donutily vedoucího odboru 
dopravy Jána Tinku k označení situ-
ace jako krizový rok
 Náklady na likvidaci odpadu 

v Jihlavě jsou 200 korun pod celo-

státním průměrem
 Ve městě proběhl festival Vyso-

čina fest za účasti 20 tisíc návštěv-
níků
 Hudební produkce v pivovaru 

byly přerušeny pro opakované 
stížnosti jednoho občana města za 
překročení hladiny hluku, proti tako-
vému jednání vznikla petice
 Diskutuje se o plánu postavit na 

Srázné ulici kruhový objezd
 V zoo vzniká nová odpočinková 

zóna

Červenec

Srpen


