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Září

 זŠkolní rok začal na ZDŠ Demlova návštěvou premiéra vlády Bohuslava Sobotky a primátora Rudolfa
Chloupka.
 ז26. ročník oslav Dne otevřených
dveří památek se spojil s Dnem zemědělců, potravinářů a venkova
Kraje Vysočina a návštěvníci zaplnili
Masarykovo náměstí.
 ז15. ročník koncertu Přijďte na
koncert, pomůžete, v jihlavském
Amfiteátru uvedl jednadvacet interpretů na dvou pódiích.
 ז27. Horácký letecký den na letišti v Henčově opět oživil víkend v Jihlavě leteckou show.

 זVe městě proběhl Evropský týden mobility.
 זPo revitalizacích Královského
vršku, Březinek a Pávova připravuje
vedení města úpravy veřejného prostoru Skalka.
 זNová brožurka Naučná stezka
Stará plovárna zve návštěvníky města do této lokality k procházkám.
 זNová vyhláška přikazuje pořadatelům kulturních akcí povinnost
ohlašovat dopředu termíny konání
akcí s koncem po 22. hodině.
 זDalší vyhláška města upravuje
možnosti pití alkoholu na veřejných
prostranstvích.

 זJihlavská koalice se rozpadla.
Zastupitelstvo odvolalo z funkce
náměstky Koláře (Fórum Jihlava) a
Vymazala (ODS), z rady vystoupila
Karolína Koubová (Fórum Jihlava).
Jejich pozice obsadila dosud opoziční ANO.
 זJednání městského zastupitelstva schválilo nové vyhlášky města a
přidělilo dotace do základních škol a
sociálních služeb.
 זNa náměstí proběhly oslavy sv.
Martina, letos poprvé byla nesena

socha tohoto světce.
 זSetkání U Klíčů a Masarykově náměstí připomenulo události
17. listopadu.
 זV Popicích se otevřelo veřejnosti
nové sportovní hřiště.
 זV Domově pro seniory na Lesnově proběhla oslava 40 let založení
organizace.
 זKoncem měsíce se v centru města uskutečnil Velký adventní jarmark
a primátor Rudolf Chloupek rozsvítil vánoční strom.

20. ROČNÍK Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů doprovázela nápaditá expozice v centru města.
Foto: Lubomír Maštera
SIMULOVANÁ HAVÁRIE a na Masarykově náměstí zasahovali hasiči a zdravotníci. Naštěstí u simulované dopravní nehody v rámci Jihlavských dnů zdraví.
Diváci tak mohli shlédnout jak techniku, tak sehranost a obratnost záchranářů.
Foto: Lubomír Maštera

Říjen
 זMagistrát uspořádal besedu s veřejností na téma úprav v území Koželužského potoka.
 זÚředníci magistrátu připravili volební místnosti ke krajským volbám.
 זNa Masarykově náměstí a na radnici proběhl Den sociálních služeb.
 זDopravní podnik posílil dosažitelnost průmyslového parku novými
linkami MHD.
 זMagistrát přečísloval telefony
úředníků.
 זKoncem měsíce začal Mezinárod-

ní festival dokumentárních filmů, na
náměstí vyrostla dřevěná stěna, festivalová kancelář a společenská budova.
 זJihlavu navštívil místopředseda
vlády Pavel Bělobrádek.
 זJihlavské referendum proti výstavbě spalovny skončilo pro pořadatele neúspěchem pro nezájem obyvatel města.
 זTrenérem FC Vysočina se stal bývalý reprezentační trenér Michal Bílek.

V DOMOVĚ pro seniory se v říjnu odehrála malá oslava při příležitosti 40. výročí založení organizace. Primátor města Rudolf Chloupek (vpravo) předal pamětní list řediteli domova Vladimíru Mašterovi.
Foto: Lubomír Maštera

Prosinec
 זMěstští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2017.
 זV gotickém sálu radnice začaly
adventní slavnosti. Prvním interpretem byla zpěvačka Eva Pilarová.
 זDotační program Zdravého města podpořil v roce 2016 celkem 18
projektů částkou 300 tisíc korun.
 זOd prosince přichází MHD
s dalšími změnami v hromadné dopravě.
 זMagistrát města dostává ocenění
za používání systému Úřad v kapse –
za používání systému zanášení infor-

mací do mapového systému města.
 זVestibul radnice posloužil pro
výstavu územní studie pěti jihlavských lokalit a pro výstavu originálů
a faksimile archivních kulturních památek uložených ve Státním okresním archivu Jihlava – Gelnhausenova kodexu a Zbraslavské kroniky.
 זDo provozu byl uveden nový semafor na přechodu u DIODu, zvýšila se tak bezpečnost frekventovaného
přechodu u autobusového nádraží.
 זFC Vysočina zápasí o udržení v
nejvyšší fotbalové soutěži.

TISÍCE lidí přilákal do centra Jihlavy program první neděle v adventu. Od dopoledne na Masarykově náměstí probíhal velký jarmark, po setmění začalo přibývat
lidí u pódia. Sledovali vystoupení Markéty Procházkové, jihlavské rodačky, která v
poslední době vstoupila do širšího povědomí účastí v televizní show. Potom už na
pódium vstoupil primátor města Rudolf Chloupek, pronesl zdravici a pozval občany města k návštěvám dalšího adventní programu na náměstí i v radnici. Potom už
všichni společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ulic. Letošním
vánočním stromem je asi desetimetrový smrk z Demlovy ulice. Program večera uzavřel koncert populárního zpěváka Janka Ledeckého.
Foto: archiv MMJ
Přehled zpracoval -lm-

