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Rok 2016

Ohlédnutí za rokem 2016
Leden
 זDo Jihlavy přicestovala skupina
iráckých křesťanů, kteří prchli před
islámským násilím. Plánováno bylo
ubytování na Okrouhlíku po dobu
dvou až tří měsíců, pak se měli přestěhovat do Jihlavy.
 זZemřela členka zastupitelstva
Irena Hornová (KDU-ČSL).
 זÚředníci magistrátu kontrolují
popelnice a třídění odpadu, vzorní
majitelé popelnic dostávají pochvalu
formou visačky s poděkováním.
 זJihlavané třídí odpad lépe než
loňského roku – takový byl závěr
Služeb města Jihlavy, které provozují

sběrné dvory.
 זVedení města diskutuje s fanoušky Dukly o podobě plánovaného
zimního stadionu.
 זNová zrekonstruovaná školní
sportoviště vyrostla u ZŠ Jungmannova a ZŠ T. G. Masaryka.
 זSportovní komise zpracovala
novou koncepci sportu. Úpravy se
týkaly grantových zásad a upřednostnění velkých akcí s mezinárodní
účastí.
 זFC Vysočina dolaďuje přípravu
na novou sezonu pod vedením Slováka Michala Hippa.

Březen
 זJihlavská MHD mění časové intervaly mezi spoji na dvanáct minut,
vzniká noční linka.
 זV divadle DIOD proběhlo Fórum Zdravého města mladých aneb
Desatero problémů města Jihlavy
očima žáků základních škol. Hlavní
problém vidí školáci v povalujících

se nedopalcích cigaret.
 זV Heulosu bylo nutno pokácet
na stovku stromů z důvodu napadení kůrovcem.
 זÚředníci magistrátu společně
s policií kontrolují dodržování zákazu hazardu ve městě, v několika případech došlo k porušení zákona.

MĚSTSKÁ hromadná doprava v Jihlavě jde vstříc současným i budoucím cestujícím. Od dubna zkracuje intervaly spojů a začne jezdit noční linka. Na podzim
začnou jezdit speciální spoje z největších sídlišť města do průmyslové zóny, dojde
k úpravám tras některých linek, které pak budou přehlednější a atraktivnější.
Foto: archiv MMJ

Duben
V POLOVINĚ ledna se příznivci lyžování konečně dočkali. Mrzlo jen praštělo a
také napadlo trochu sněhu. Nebylo ho mnoho, ale i to málo lyžaři na Šacberku
uvítali.
Foto: Lubomír Maštera

Únor
 זOdborníci představili výsledky
dlouhodobého monitorování kvality
ovzduší ve městě. Jihlavskému vzduchu nejvíce škodí domácí kotle a automobilová doprava.
 זPracovníci Služeb města Jihlavy
začali zpracovávat kompost ze svozu
vánočních stromků po městě.
 זNově se začíná svážet popelnice
jedenkrát za čtrnáct dní.
 זZastupitelstvo města rozhodlo o
přidělení grantů pro oblast kultury
na rok 2016.

 זNáměstek primátora Vratislav
Výborný nechal stáhnout z programu jednání zastupitelstva projednávání územního plánu pro nejednotu
názorů koalice.
 זVedení města se setkalo s pořadateli kulturních akcí ve městě
v rámci zpracovávání kulturní koncepce města.
 זDukla vstoupila do play off
z druhého místa tabulky.
 זNa Masarykově náměstí proběhl
3. ročník Jihlavského masopustu.

V JIHLAVĚ je druhé veřejné místo, kde si může kdokoliv zahrát na piáno. Slavnostní rozezvučení druhého piána proběhlo na adrese Křížova 2 (v rohu náměstí) v průchodu obchodního centra firmy PSJ. Velkou červenou mašli na nástroji
přestřihli primátor Rudolf Chloupek a náměstek primátora Milan Kolář. Piáno
darovala městu učitelka Dr. Hana Nováková z Jihlavy, kterou k činu inspirovalo
uvedení prvního piána v Jihlavě ve veřejném prostoru Horáckého divadla. Na nástroj pak jako první zahrál jihlavský hudebník a kavárník Přemysl Hrubý.
Foto: archiv MMJ

 זMěsto připravilo řadu akcí na akci
Čarodějnice 2016 a Brány památek
dokořán, akce se konaly na radnici a na
Masarykově náměstí.
 זVe městě začalo blokové čistění
místních komunikací.
 זFórum Zdravého města k top akcím města a problémům potvrdilo Jihlavské havíření v čele zájmu veřejnosti.
Zazněla podpora výstavby kamenného
hospicu a výstavba záchytného parkoviště pro pracující v Jihlavě.
 זMasarykovo náměstí ožilo oslavami Dne Země s farmářským jarmarkem a cyklojízdou po jihlavských stezkách.
 זDo čínského Wuhanu odcestovala
delegace z krajského úřadu, Jihlavu zastupoval náměstek Výborný.
 זRudolf Veverka – první český sta-

rosta Jihlavy - získal rozhodnutím zastupitelů města titul Čestný občan, hokejista Jiří Holík, sochař Jan Koblasa
a ředitel jihlavské zoologické zahrady
Vladislav Jiroušek získali Cenu města.
 זV Henčově byla zahájena výstavba
nové kanalizace a čistírny vod.
 זVedení města vzpomenulo výročí
upálení Evžena Plocka.
 זMěstská tržnice zahájila svůj letní
provoz.
 זJihlavská Dukla nepostoupila do
nejvyšší soutěže, ale získala pohár
WSM-Ligy. Ten byl vystaven veřejnosti na radnici města.
 זZastupitelé města se opět nedomluvili na variantě, jak dál s Horáckým
zimním stadionem, o dalším bude rozhodovat odborná komise, která připraví podklady.

LOŇSKÉ přemnožení kůrovce lze pozorovat nejen v lesích, ale také v městských
parcích. Platí to bohužel i pro lesopark Velký Heulos v centru Jihlavy, kde muselo
být nařízeno odstranění bezmála stovky stromů. Tento krok by měl zamezit dalšímu šíření brouka a odstranit poškozené nebezpečné stromy. Jak se škůdci „daří“
ukazuje na kůře z právě pokáceného smrku Libor Chromek z oddělení lesního
hospodářství a myslivosti jihlavského magistrátu. Vykácené jehličnany nahradí
nejpozději během příštího roku pestřejší skladba nově vysazených stromů, které
jsou do parků vhodnější a vůči škůdcům odolnější.
Foto: archiv MMJ
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