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JIHLAVU NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC USA. V září navštívil Jihlavu velvyslanec 
USA v ČR Andrew Schapiro. Zajímal se o plány města do budoucnosti, ale také o 
jeho bohatou historii. Delegace si prohlédla jihlavské podzemí, na závěr návštěvy 
navštívil velvyslanec v doprovodu Ladislava Vilímka židovský hřbitov, kde uctil 
památku jihlavských Židů, kteří zahynuli během 2. světové války. 

PODZEMNÍ KONTEJNERY. Jihlava v září ofi ciálně uvedla do provozu dvě sta-
noviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Z ulic tak zmizely rozměrné 
plastové nádoby, které nahradily méně výrazné „komíny“ pro vhazování odpadu 
do podzemí. V případě nového stanoviště u křižovatky pěti silnic (ulice Palackého, 
Bezručova a Jana Masaryka) nové řešení rovněž přispělo k bezpečnosti provozu 
zejména chodců.

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM V ČESKÉM MLÝNĚ. Při slavnostním 
otevření areálu v pestrém programu nabídli akrobaté - závodníci na horských a 
krosových kolech – show, kdy se divákům tajil dech. Dnes se po nových stezkách 
denně prohání cyklisté, in-line bruslaři, běžci, nebo se tu mimo rušné komunika-
ce prochází rodiny s dětmi nebo kdokoliv, kdo si chce v klidu oddechnout. Jihlava 
také získala jeden z nejmodernějších skate parků, který vyhledávají kluci a holky 
na prknech z celé republiky. K projektu volnočasového areálu patří i nová lávka 
nedaleko restaurace Starka, dětské hřiště, upravené přístupy k řece atd.

HAPPENING PRO VEŘEJNOST. Program s názvem: Bonjour! Salut! Přene-
sl na chvíli fr ancouzské Zvonokosy na jihlavské náměstí. Šansony, víno, šarm a 
umění žít, to byla témata příležitostného pouličního Kabaretu herců Horáckého 
divadla. Venkovní prostor Kavárny Muzeum herci proměnili na komediantskou 
kavárnu, prolnuli se s hosty a dali jim i kolemjdoucím „ochutnat divadlo“ a po-
zvat je do něj. 

PRIMÁTOR VE ŠKOLE. Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek zahájil školní rok 
na ZŠ Kollárova, kde promluvil k rodičům dětí, učitelům i dětem a předal jim 
drobné dárky.


