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Zemřel 
Arif Salichov

Dne 28. února 2018 v ranních 
hodinách zemřel ve věku nedo-
žitých 67 let JUDr. Arif Salichov. 
Od roku 2014 byl členem Zastu-
pitelstva města Jihlavy, které ze 
zdravotních důvodů opustil v po-
lovině roku 2016. Jihlavské veřej-
nosti byl Arif Salichov znám jako 
okresní státní zástupce, a také 
jako autor povídek a fejetonů.

Na památku Arifa Salichova byl 
na radnici vyvěšen smuteční pra-
por.

Vedení města Jihlavy vyjadřuje 
politování nad odchodem této 
respektované osobnosti a vyja-
dřuje soustrast pozůstalým. 

Čest jeho památce. -tz-

V Heidenheimu, německém part-
nerském městě Jihlavy, se slavilo ně-
kolik společných výročí. Kromě 15 
let společného partnerství také 25 
let od vzniku spolku Dům Gustava 
Mahlera, nebo 60 let patronátu měs-
ta Heidenheim nad jihlavským jazy-
kovým ostrovem.

V Heidenheimu byl připraven 
dvoudenní program se slavnostním 
setkáním primátora města Bernhar-
da Ilga a německými zástupci spolku 
Dům Gustava Mahlera. Dvoudenní 
zahraniční cesty do Heidenheimu 
se společně s primátorem města Ru-
dolfem Chloupkem zúčastnili také 
náměstci Vratislav Výborný, Radek 
Popelka a zástupci spolku Dům Gus-
tava Mahlera.

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
v projevu k zástupcům partnerského 
města zmínil letošní oslavy 100. vý-
ročí vzniku Československé republi-
ky a jeho význam pro společnou his-
torii Čech a Německa. 

„V tomto bodě je ale nutné si uvědo-
mit, že události nevznikají a netvoří 
se samy. Vždy za nimi stojí konkrétní 
lidé. V případě Jihlavy to byli lidé, kteří 
chtěli navázat na to, co bylo přerušeno, 
co mělo být zapomenuto, kteří věřili, 
že pouta, která existovala, byla natolik 
pevná, že je nepřerušily ani kruté udá-
losti, ani zákazy, ani dlouhá absence 

Jihlava a Heidenheim jsou 
už 15 let partnerskými městy

Německé město navštívila delegace z Jihlavy

NA HEIDENHEIMSKÉ radnici vystoupil primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a 
připomenul význam 100letého výročí vzniku Československé republiky.
 Foto: archiv MMJ

dříve častých kontaktů,“ řekl jihlavský 
primátor.

„Byl jsem v Heidenheimu poprvé, at-
mosféra tohoto střetnutí ve mně zane-
chala hluboký zážitek. Je krásné vědět 
a zažít, že veškerá ostražitost a zášť, 
která dříve panovala na obou stranách, 
je nyní zapomenuta. Díky intenziv-
ní práci jedinců se dnes potkáváme se 
skutečnými přáteli. To, co se za 15 let 
partnerství povedlo mezi Jihlavou a 
Heidenheimem, má již nyní obrovský 

mezinárodní přesah,“ uvedl náměstek 
Radek Popelka.

 „Bylo obdivuhodné, s jakou vážnos-
tí a zodpovědností se k oslavě podpisu 
smlouvy postavila samospráva Hei-
denheimu,“ řekl náměstek Vratislav 
Výborný. Na programu byla také 
prohlídka města a nově postavené 
knihovny, nebo koncert Nového 
komorního orchestru Heidenheim 
a Iglauer Singkreis v Koncertním 
domě. -tz-Do Pávova povede 

cyklostezka
Cyklostezka s označením R08 po-

vede podjezdem i po nové lávce
Radnice propojí Bedřichov s Pá-

vovem cyklostezkou. Povede mezi 
hlavní silnicí na Havlíčkův Brod 
a železniční tratí Jihlava – Havlíčkův 
Brod. Její součástí bude také pod-
jezd pod Sokolovskou ulicí a 78 me-
trů dlouhá lávka, která cyklostezku 
navede na Pávovský most.

Na novou vyasfaltovanou stezku 
budou moci cyklisté najet v ulici 5. 
května, a povede tříkilometrovou 
trasou přes průmyslovou zónu až 
do Pávova. Předpokládané náklady 
na její vybudování přesahují 60 mi-
lionů korun, Město však na investici 
čerpá více než 50milionovou dotaci 
z IROP. 

Stavba by měla začít letos v červnu.
 -tz- 

Na výskyt potkanů 
mohou upozornit 

občané
Deratizace proběhne v polovině 
dubna. Od 18. do 19. 4. se budou po 
celé Jihlavě deratizovat kanalizace, 
objekty a zelené plochy v majetku 
města. Na místa, kde řádí potkani, 
mohou upozornit sami občané, stačí 
napsat nebo zavolat na odbor správy 
realit, který se o deratizaci stará.

Kontakt, odbor správy realit:
Kateřina Kadlecová
+420 565 592 701
Katerina.Kadlecova@ Jihlava.cz
 -tz-

Kraj Vysočina zahájí 1. dubna v dopoledních hodinách 
plánovanou modernizaci Brněnského mostu na silnici 
II/602 v Jihlavě. Poslední zásadní oprava mostu proběh-
la před dvaceti lety. 

Veškeré stavební práce jsou naplánované za úplné uza-
vírky mostu. Objízdné trasy jsou stanoveny a odsouhla-
seny. Povedou i po dálnici D1, kde budou osobní vozidla 
a vozidla do 3,5 t osvobozena od dálničních poplatků - 
nemusí mít dálniční známku. 

Oprava mostu má rozpočet stavebních nákladů ve výši 
58 milionů korun.

Osobní doprava, MHD a autobusy veřejné linkové do-
pravy budou moci obousměrně projíždět Jihlavou po 
značené objízdné trase ulicemi Okružní, Havlíčkova, 
Fritzova, Jiráskova, Dvořákova a Hradební. 

Po dobu rekonstrukce mostu se předpokládá pomalejší 
průjezd krajským městem, řidiči by se měli připravit na 
zdržení. 

Potřebné informace k objízdným trasám a upraveným 

trasám MHD v Jihlavě jsou dostupné na www.jihlava.cz. 

Objízdná trasa pro tranzit nad 3,5 t:
1.4. – 26. 6. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr 

Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dál-
nici Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 134 
Měřín, II/602 zpět do Jihlavy. Úsek objížďky po dálni-
ci mezi EXITy 112 a 134 v obou směrech bude v tomto 
termínu bez poplatku.

POZOR! EXIT 119 Velký Beranov je v tomto termínu 
ve směru na Brno uzavřen.

27. 6. – 31. 10. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr 
Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dálnici 
Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 119 Velký Be-
ranov a po II/353 dále na II/602 směr Jihlava.

Termíny využití D1 EXITů 112-134, následně i 112-
119, jsou závislé na dokončení stavby modernizace dál-
nice D1, úsek č. 15. -tz-

Prvního dubna začíná 
modernizace Brněnského mostu

Jihlavská radnice udržuje svůj 
web v nejlepší kondici. I letos moh-
li zástupci Jihlavy převzít z rukou 
hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší 
krajskou cenu v kategorii měst v sou-
těži Zlatý erb. 

Cenu přebíral náměstek primátora 
pro oblast informatiky Jaromír Ka-
lina a vedoucí odboru informatiky 
Vladimír Křivánek.

Jihlava má od loňského roku nový 
web. Inovace se vyplatila jak z po-
hledu uživatelského, tak odborného, 
kdy porota soutěže Zlatý erb vyhod-
notila stránky Jihlavy jako nejlepší 
v republice. 

V soutěži se uplatňuje pravidlo, že 
pokud se v krajském kole na prvním 
místě umístí vítěz loňského ročníku 
celostátní soutěže, do celostátního 

kola postupuje soutěžící z druhého 
místa v krajském kole. 

Protože v letošním roce město Jih-
lava obhájilo své prvenství z roku 
2017, kdy postoupilo do celostátní 
soutěže, kterou následně i vyhrálo, 
postupují nyní  do celostátního kola 
dvě města, která se společně umístila 
na druhém místě, a to Humpolec a 
Polná. -tz-

Jihlava má nejlepší web v Kraji


