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Kašna se sochou
Neptuna zůstává
suchá

V květnu magistrát města Jihlavy zajistil napuštění jezírka v parku
Gustava Mahlera i spodní kašny na
Masarykově náměstí.
Horní kašna zatím zůstává bez
vody, jelikož jí protéká dno. Magistrátu se podařilo pohotově zajistit
firmu, která provádí opravu, nicméně termín napuštění horní kašny je
zatím neznámý.
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Do prvních tříd
nejméně dětí

Do jedenácti základních škol, které zřizuje město Jihlava, se letos zapsalo celkem 614 předškoláků. Za
posledních osm let je to nejmenší
počet přihlášených. V minulém roce
se zapsalo o osm dětí více, největší
nápor školy zažily ve školním roce
2015/2016, kdy se přihlásilo 753
žáků.
„Nikoho se nedotkla letošní změna
spádových obvodů škol. Všechny děti se
dostaly tam, kam chtěly,“ sdělila Hana
Ustohalová z magistrátního odboru
školství, kultury a tělovýchovy.
Nejvíce dětí přišlo do ZŠ E. Rošického, a to 94. Velký zájem byl i o
školy O. Březiny, Demlovu nebo Seifertovu, do kterých se přihlásilo po
85 dětech.
Do přípravných tříd se letos zapsalo 60 dětí. Jihlavské základní školy
navštěvuje celkem asi 5,3 tisíce dětí.
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Řidiči se dočkají
nové křižovatky
ulic Žižkova
a Rantířovská

Jihlava ukončila výběrové řízení na
vybudování parkoviště P+R (park
and ride) na Žižkově ulici, zakázku
za 31 milionů korun vyhrála s nejnižší nabídkou společnost PSJ, a. s. Projekt, který řeší také frekventovanou
křižovatku s Rantířovskou ulicí, začne
v červnu (informace také na str. 6).
„Pro řidiče by mělo parkoviště fungovat jako záchytný bod, odkud se městskou hromadnou dopravou dostanou
do centra města. Součástí jsou tedy
také dvě zastávky. Jedna bude na rohu
Ústředního hřbitova Jihlava, a druhá
na protější straně komunikace,“ přiblížil náměstek pro oblast dopravy a investic Vratislav Výborný.
Stavba bude probíhat ve dvou etapách. V té první, která má být dokončena do 30. listopadu, firma
vybuduje parkoviště, příjezdovou
cestu, chodníky, veřejné osvětlení a
zastávky MHD.
Ve druhé etapě dojde na roky očekávanou úpravu křižovatky, s termínem dokončení 30. dubna příštího
roku. Křižovatka bude světelně řízena, vzniknou nové přechody pro
chodce. „Součástí křižovatky bude
také nový odbočovací pruh, který zajistí její vyšší prostupnost směrem do města,“ doplnil náměstek primátora pro
úsek územního plánu města Radek
Popelka.
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NJR – ČERVEN 2018

Aktuality

Zdeněk Laštovička je čestným
občanem krajského města

Jihlavská radnice ocenila nejvýznamnější osobnosti města
Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek
a náměstek primátora Radek Popelka předali čestné občanství panu
Zdeňku Laštovičkovi. Čestné občanství mu jihlavští zastupitelé udělili za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání, za usilovný podíl při vzniku
vysokého školství v Jihlavě, za důraz na význam stříbrného dolování
a rozvoj hornického města Jihlavy,
za obětavou práci v oblasti ochrany
přírody, mimořádnou dlouhodobou
činnost pro českou turistiku, za celoživotní práci a hájení zájmů Českého
svazu bojovníků za svobodu
Rozdány byly také Ceny města a
Ceny Rady města. Stalo se tak při
slavnostním ceremoniálu, který je
zároveň zahájením jednoho z nejvýznamnějších festivalů ve městě i v
celém regionu: Mahler 2018 – Hudba tisíců.
Bylo předáno také druhé nejvyšší
ocenění, kterým je Cena města Jihlavy. Tentokrát ji převzali:
Ing. Pavel Brada za dvacetileté
úspěšné vedení pěveckého sboru
Foerster a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí,
Jaroslav Dřevo za celoživotní práci
pro uchování a rozvoj kulturního dědictví v duchu lidových tradic,
Mgr. Dana Fučíková za celoživotní přínos uměleckému vzdělávání ve
městě Jihlavě,
František Nosek za celoživotní
práci ve sportu,
Mgr. Bohdan Sroka za mimořádnou celoživotní činnost ve školství,
za práci s mladými lidmi, velký přínos v hudebním i kulturním dění a
nezištnou duchovní službu.

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek (uprostřed) a náměstek primátora Radek
Popelka (vlevo) předali čestné občanství panu Zdeňku Laštovičkovi.

Foto: archiv MMJ

Předány byly rovněž Ceny
Rady města Jihlavy:
Olze Štrejbarové za proměnu nápadu pomoci opuštěným seniorům
v Domovech v projekt s celostátním
dosahem, pod názvem Ježíškova
vnoučata,
Davidu Lupačovi za získání titulu mistra světa v silovém trojboji v r.
2017,
Lukáši Topinkovi za získání titulu mistra Evropy v kulturistice v r.
2017,
MUDr. Zdeňce Drlíkové za mimořádné zásluhy o rozvoj spolupráce mezi orgány města Jihlavy a Psychiatrické nemocnice v Jihlavě,

Vzpomínka na oběti války

PIETA. V Jihlavě proběhla pietní akce u příležitosti výročí konce
druhé světové války. Na ústředním hřbitově položili květiny k památníku a na hroby padlých zástupci města Jihlavy, Senátu ČR,
Kraje Vysočina, Generálního konzulátu Ruské federace v Brně, Armády ČR, Policie ČR, Svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací. K přítomným hovořil primátor města Rudolf Chloupek a senátor Miloš Vystrčil, čestnou stráž u pomníku padlých drželi členové
jihlavského Sokola a vojáci Armády ČR, vystoupil pěvecký sbor Foerster. 
Foto: archiv MMJ

Martinu Prokopovi za získání 7.
místa v celkové klasifikaci kategorie
automobilů na 40. ročníku nejtěžšího extrémního závodu světa, Rallye
Dakar 2018,
Marii Nahodilové za reprezentaci
města Jihlavy v rámci kraje Vysočina
i České republiky,
Evě Ullmannové za dlouholeté
působení v oblasti kultury v oboru
recitačním, divadelním, hudebním a
za záslužnou práci se seniory u příležitosti jejích 80. narozenin,
Rainerovi Dombergovi za zásadní podíl na vzniku a rozvoji vztahů
mezi partnerskými městy Jihlava a
Heidenheim an der Brenz.
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Osoby starší 65 let budou
mít levnější jízdné
Seniorská věková hranice pro zlevněné jízdné se
sníží ze současných 70 na 65 let. Rozhodla o tom
rada města ve funkci valné hromady Dopravního
podniku města Jihlavy. Změna bude platit od 1.
července, cestující si budou muset pouze pořídit
kartu za 120 korun.
„Máme odhad ztráty; během tohoto roku by to
měl být asi jeden milion korun. Otázka péče o starší spoluobčany nabývá stále více na závažnosti, už
kvůli demografické struktuře obyvatelstva,“ sdělil
primátor města Rudolf Chloupek.
Na základě ekonomického posouzení se ztráta
za rok pohybuje okolo dvou milionů korun. „Dopravní podnik si se ztrátou může poradit různými
způsoby. Buď požádat zastupitelstvo města o kompenzaci, nebo hledat přebytečné výdaje u sebe,“ uvedl před časem náměstek primátora pro dopravu
Vratislav Výborný.
Nový tarif bude zahrnut do současného systému, cestující tedy nebudou prokazovat svůj věk
občanským průkazem, ale budou potřebovat Jihlavskou kartu, kterou si mohou zakoupit za 120
korun.
„Nemusí ji však používat jako peněženku, tedy nebude nutné při každém nástupu a výstupu kartu ve
voze přikládat k terminálu. Stačí, když ji předloží
revizorovi při kontrole,“ doplnil primátor.
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