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Ohlédnutí za rokem 2015
 Proběhl pracovní seminář zastu-

pitelů města k územnímu plánu, za-
stupitelé navrhli odložit přemostění 
Sasovského údolí.
 Vedení města diskutuje o aktu-

alizaci Zdravotního plánu města pro 
roky 2015 až 2017, priority se zamě-
řují na zdraví mladých.
 Od počátku roku platí v Jihlavě 

zákaz hazardu. Úředníci magistrátu 
zahájili sérii kontrol za účasti Městské 
policie.
 Od ledna do března ve městě 

probíhá potřebné kácení a probírka 
stromů a keřů.

 Magistrát spustil web, podle 
kterého si občané mohou zjistit, zda 
splňují podmínky pro získání slevy 
z poplatku za svoz komunálního 
odpadu.
 Náměstek primátora Vratislav 

Výborný v rozhovoru pro NJR uvedl 
potřebu multifunkční kulturní haly 
pro krajské město.
 Jihlavská zoo zhodnotila návštěv-

nost v uplynulém roce a potvrdila, že 
je největším lákadlem pro návštěv-
níky krajského města.
 Česká pošta zahájila rekonstrukci 

v pobočce na Masarykově náměstí.

Únor
 Zastupitelé uvolnili 97 milionů 

na investice například do revitalizace 
Královského vršku, opravy ulice 
Jarní, zateplení základních škol nebo 
výstavbu školních hřišť.
 Výstavba nové kanalizace ve 

městě si vyžádala práci horníků, 
kteří pod ulicí Okružní razili šedesá-
timetrový tunel.
 Aplikace PUPík, která umož-

ňuje zapojení veřejnosti do připo-
mínkování územního plánu, získala 
další ocenění, tentokrát IT projekt 
roku 2014.

 V únoru začala revitalizace ulice 
Srázná.
 Město ve spolupráci  s Krajem pra-

videlně zveřejňuje zprávu o sledování 
kvality ovzduší v Jihlavě,  letos byla 
kvalita nejlepší za sledovaná období.
 Náměstek primátora Milan Kolář 

v rozhovoru pro NJR představil svoji 
vizi Jihlavy jako města úsměvů a po-
tkávání.
 Dlouhodobé sledování vytíže-

nosti jihlavských cyklostezek potvr-
dilo, že cyklostezky slouží i pro cesty 
do školy nebo zaměstnání.

 Rada města zveřejnila svoje pro-
gramové prohlášení, prioritu dostala 
tolerance, klidné soužití občanů a 
rovnost před zákonem.
 Jihlava byla oceněna Zlatým er-

bem za svoje internetové stránky.
 Proběhlo veřejné projedná-

vání upraveného návrhu územního 
plánu, veřejnost se dostavila v hoj-
ném počtu, zpracovatelé obdrželi 
asi dvě stě nových podnětů, které by 
měli být zapracovány.
 V lokalitě Na Slunci proběhl 

první svoz bioodpadu, zájem veřej-
nosti byl značný.
 Náměstek Jaromír Kalina si 

sám stanovil jako prioritu vyřešení 
problému s vodou v Jihlavě, jak řekl 
v rozhovoru pro NJR.
 Na Brněnské ulici byla položena 

nová dlažba, pokračuje také rekon-
strukce Srázná.
 Pod Brněnským mostem se 

započalo s vybudováním retenčních 
nádrží, které mají pomoci zadržet 
velkou vodu v Jihlávce.
 V divadle DIOD se mládež 

vyjadřovala v rámci projektu Zdravé 
město k problémům, které ji trápí. 
Nelíbí se jí obtěžování problé-
movými občany, naopak si chválí 
MFDF.

Duben
 Zastupitelé uvolnili 15 milionů 

na opravu chodníků, opěrných zdí a 
povrchů ve městě.
 Proběhlo setkání s občany 

v rámci Fóra Zdravého města – jako 
problém byla označena čistota ve 
městě před městským obchvatem a 
revitalizace náměstí.
 Zemřel hokejista, trenér a bý-

valý zastupitel města Jaroslav Holík 
a jihlavský Jan Koday byl uveden do 
Síně slávy české turistiky.
 Ředitelka jihlavské speciální 

školy Zuzana Šimková obdržela 

vyznamenání  - Medaili ministerstva 
školství ,  mládeže a tělovýchovy 1. 
stupně za dlouhodobou vynikající 
pedagogickou činnost.
 Ve městě proběhla deratizace 

proti přemnoženým hlodavcům.
 Po Jihlavě pracovníci rozmístili 

kontejnery na elektroodpad.
 Na radnici proběhla tradiční 

výstava trofejí.
 Městská tržnice zahájila svůj 

provoz na Masarykově náměstí.

(Pokračování na str. 24)

BřezenLeden

TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI I RADNICI. Tři králové dorazili ke konci roku na 
radnici. Na dobrou věc přispělo vedení města i úřadu, koledníci navštívili i další 
pracoviště magistrátu. 

JIHLAVA SKONCUJE S DALŠÍM „TANKODROMEM“. Během února začala 
kompletní revitalizace Srázné ulice v Jihlavě. Projekt řeší prostor od Úvozu ulicí 
Sráznou nahoru až po náměstí Svobody. 

JARNÍ ÚKLID MĚSTA. Příznivého počasí využívají Služby města Jihlavy 
k úklidu dříve než začne blokové čistění města.

OSLAVA VELIKONOC. S velkým zájmem se setkala akce, kterou radnice připra-
vila na Velký pátek. Bohatý program se sice musel před nepřízní počasí přesunout 
do Brány Matky Boží, což ale nic neubralo na dobré atmosféře, podařilo se ode-
hrát i hojně navštívené divadelní představení. Na jednom ze stanovišť ředitel jih-
lavského Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop učil plést pomlázky. 


