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Koncem loňského roku skonči-
la pětadvacetiletá spolupráce města 
a Jihlavských listů na tvorbě a distri-
buci Novin jihlavské radnice (NJR). 
K historii vzniku a vydávání radnič-
ních novin se vracíme podrobněji na 
str. 2 tohoto vydání.

Od ledna 2020 navazujeme na 
zkušenosti jednoho čtvrtstoletí a 
představujeme vám Jihlavské novi-
ny. Budeme vycházet jako měsíčník 
a kromě informací o činnosti jih-
lavského magistrátu, vedení měs-

ta i úředníků chceme informovat o 
dění ve městě, proběhlých akcích a 
představovat zajímavé lidi, kterých 
v Jihlavě žije bezpočet.

Chceme vám také představit vize 
o Jihlavě, jak by mohla vypadat v 
blízké či vzdálenější budoucnosti, i 
zavzpomínat na „staré“ časy. 

Oslovíme všechny věkové kate-
gorie obyvatel tohoto města a hlav-
ně dáme zaznít různým názorům. 
Hodláme dát prostor všem, kteří si 
myslí, že mají k Jihlavě, jejím oby-

vatelům a událostem co říci. 
Dnešní doba umožňuje vyslovit 

svůj názor například pomocí inter-
netu, ale velmi často také internet 
poslouží k osobním útokům na vás 
od těch, kteří mají odlišný názor.

Hodláme se vašim problémům 
života v Jihlavě věnovat a hledat za 
vás řešení u těch, kteří k tomu mají 
co říci. 

Ale nejenom to – život přináší i 
veselé chvíle, spoustu nahodilých 
událostí, které stojí za to zazname-

nat a podělit se s ostatními. Vžil se 
již pojem I-reportér. Dnes lze poří-
dit kvalitní fotografie pouhým mobi-
lem, tak proč byste si nemohli zkusit 
připojit pár řádků a zaslat to k nám 
do redakce? 

Popřejme si tedy vzájemně, ať se 
nám do budoucna daří a Jihlavské 
noviny nebudou jen další tiskovinou 
ve vaší schránce, která bez povšim-
nutí skončí v kontejneru.

 Redaktor JN Lubomír Maštera

Po 25 letech stojíme opět na startu – 
představujeme Jihlavské noviny

LEDOVÝ anděl pod vánočním stromem na náměstí má přinést vánoční pohodu a klid našim duším. Sochu vytesal v první 
polovině měsíce Marian Maršálek - sochař, restaurátor a tvůrce zvukových objektů  z Lipovce. Foto: Lubomír Maštera

Vše nejlepší
Jihlavské noviny přejí občanům Jihlavy, 

aby úspěšně vykročili do roku 2020. Aby 
se jim splnila novoroční přání, aby se jich 
drželo pověstné štěstí, zdraví a síla. Také 
Vám přejeme pevné nervy, pohodu v rodi-
nách a toleranci k ostatním.

Ať dobrá nálada rozzáří Vaše tváře, 
ať ochota pomáhat potřebným neskon-
čí koledou na Nový rok a ať se Vám 
rozprostře v srdcích mír.

A samozřejmě ať se Vám líbí Jihlav-
ské noviny :-) Redakce

Rozpočet města 
Zastupitelé města v prosinci schvá-

lili rozpočet města na rok 2020.
Příjmy mají být 1156 milionů, výda-

je o 109 milionů vyšší. Na investi-
ce vyčlenili 270 milionů, velkou část 
spotřebuje výstavba nové Horácké 
multifunkční arény. Návrh rozpočtu 
jihlavští zastupitelé schválili nejtěsněj-
ším poměrem 19 pro, 7 proti, zdrželo 
se 10 a jeden nehlasoval. -lm-


