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Květen
 זVe městě se koná jarní květinový jarmark.
 זJe zahájen největší hudební
festival Music festival Mahler Jihlava koncertem v kostele Povýšení
sv. Kříže.
 זV Jihlavě se staví májka v rámci
oslav Květen na náměstí.
 זBrána Matky Boží a vyhlídková věž kostela sv. Jakuba se otevře-

ly veřejnosti v rámci akce Cesta za
čistým vzduchem – Světový den
bez tabáku.
 זVe městě probíhá blokové čistění ulic.
 ז6. ročník závodu horských kol
Jihlavská 24 MTB doprovodil hudební minifestival.
 זFC Vysočina bojuje o udržení
v nejvyšší fotbalové soutěži.

KOBERCE květin zdobí jihlavské parky. V loňském roce nechala jihlavská radnice na několika místech ve městě strojově zasadit tisíce cibulovin, nyní jsou vidět
první výsledky. Například ve Smetanových sadech a Štefánikově náměstí začaly
kvést krokusy, na dalších místech se v nejbližších týdnech ukážou ještě tulipány,
narcisy a modřence. Bohužel se této křehké kráse nevyhýbá vandalismus, lidé už
začali čerstvě vykvetlé rostlinky vykopávat a krást, nebo je „aspoň“ otrhávají.
Foto: archiv MMJ

Červen
 זV Malém Heulosu proběhl za
velkého zájmu diváků závod evropské soutěže Eurojack.
 זV DIODu se setkali zástupci
města, veřejnosti a zpracovatelé strategie městské kultury.
 זOslavy 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát a 590. výročí
jihlavské radnice proběhly v rámci vytvoření živého obrazu v parku
Gustava Mahlera.
 זVe městě pokračuje festival vážné hudby Music festival Mahler Jihlava řadou koncertů a akcí.
 זU City Parku byly zprovozněny
semafory s kamerovým systémem,
vedení města si slibuje zklidnění dopravy na tomto centrálním dopravním uzlu Jihlavy.
 זSlužby města Jihlavy otevřely ve
svém areálu školící Ekocentrum určené pro výchovu, jak nakládat s tří-

děním odpadů.
 זV rámci návštěvy Vysočiny na
jihlavskou radnici zavítal premiér
ČR Bohuslav Sobotka.
 זNa Ústředním hřbitově v Jihlavě
proběhl pietní akt k 71. výročí konce
2. světové války.
 זŠvýcarský velvyslanec J. E. Markus-Alexander Antonietti navštívil
magistrát a hovořil o budoucí možné spolupráci.
 זJihlavské dny Iglauer Heimattage
oživily dění ve městě Havířským
průvodem a trhem řemesel v centru
města.
 זFC Vysočina udržela první ligu,
v domácím utkání porazila sestupující Baník Ostrava 3:0.
 זZastupitelé se opět nedomluvili při schvalování územního plánu
města, koaliční smlouvu porušilo
mimo jiné zastupitele Fórum Jihlava.

MIMOŘÁDNĚ plachého pivoně lesního, nesprávně označovaného jako zajíc parohatý, těžko potkat ve volné přírodě. Schopní lovci z Jihlavska však jednu vzácnou trofej mají a ta byla k vidění na přehlídce trofejí v budově jihlavské radnice.
Za pozornost stojí mimo jiné potměšilý úsměv tohoto tvora, kterého nejen že studoval Ch. Darwin.
Foto: archiv MMJ

 זPrázdninovou pohodu oživily

promenádní koncerty dechových hudeb, hojně navštěvované především
jihlavskými seniory.
 זVýjezd z průmyslové zóny nově
pomáhají řešit světelné semafory.
 זU sochy Zaváté šlépěje na Ústředním hřbitově proběhla vzpomínka na
oběti komunistických procesů.
 זPolitická reprezentace ukrajinského Užhorodu navštívila radnici kvůli
domluvě o další spolupráci mezi oběma městy.
 זKe změnám dochází v jihlavské
MHD – rozšiřuje se provoz noční linky a zvyšuje se četnost obsluhy některých zastávek.
 זVe městě skončilo blokové čistění

města.
 זJihlavu navštívila velvyslankyně
JAR Franki Verwey, zajímala se o historii města.
 זVenkovní část areálu Vodního ráje
se otevřela veřejnosti k nové sezoně.
 זMěsto vyhodnotilo anketu Zdravého města k problémům života
v krajském městě, ukázal se opět problém s umístěním Prioru na náměstí,
který občanů vadí.
 זFestival Mahler Jihlava skončil
světovou premiérou koncertu německé autorky Dorothey Hoffman v kostele Povýšení sv. Kříže.
 זSlužby města Jihlavy provedly po
městě desinfekci odpadních nádob.

U PŘÍLEŽITOSTI oslav 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát a
590. výročí jihlavské radnice vznikl koncem června Živý obraz v Parku Gustava
Mahlera. Společně s herci Horáckého divadla se zapojilo vedení města v historických oblecích. V parku koncertovala ZUŠ Jihlava a Campanula.
Foto: Lubomír Maštera

Srpen
 זMší v kostele sv. Ignáce a setkáním
u památníku na popravené v Tyršově
ulici vzpomněli zúčastnění na historické události.
 זPéče vedení města o třídění odpadu přineslo své výsledky – Jihlava
vyváží do skládky o stovky tun méně
odpadu.
 זZástupci města a jihlavští havířci
se zúčastnili oslav sv. Martina ve francouzském Tours.
 זV Jihlavě přibývá ploch s květinami. Magistrát postupně rozšiřuje plochy pro výsadbu zeleně a tak se parky

zdobí květy z vybraných směsí semen.
 זV letním areálu přilákal festival Vysočina fest rekordní účast návštěvníků.
Podle organizátorů přišlo 35 tisíc lidí.
 זNa Masarykově náměstí pokračují
koncerty dechovek, pro děti se na parkánu hrají Ježkovy pohádkové neděle.
 זNávštěvy jihlavské zoo trhají
všechny rekordy, po půl roce navštívilo
zahradu 132 tisíce návštěvníků.
 זJihlava uvítala olympijského šampiona Lukáše Krpálka.

PRVNÍCH šest měsíců roku 2016 do Zoo Jihlava přišlo 132.256 návštěvníků.
Oproti minulým letům je to docela výrazný nárůst. V r. 2015 přišlo za první půlrok cca 104.000 lidí, v roce 2014, který byl historicky rekordní, to bylo za stejné
období cca 124.000 návštěvníků. Výrazné letošní návštěvnosti pomohl v prosinci
loňského roku otevřený tropický pavilon, protože přišlo výrazně více lidí i v zimních měsících. Navíc byla relativně mírná zima. V zoo už se momentálně nic nestaví, jsou dokončeny kompletně všechny stavby a expozice projektu Zoo pěti kontinentů, navíc je v zoo i nová expozice vlků iberských nebo údolí včel.
Foto: Lubomír Maštera
(Pokračování na str. 15)

