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Ohlédnutí za rokem 2019
Duben

� Zastupitelstvo rozhodlo o dočasném využí-
vání volných prostor v areálu bývalé Modety pro 
kulturní, sportovní a spolkové aktivity.
� Město vyhlásilo užší architektonickou soutěž 

na návrh Horácké multifunkční arény. Jsou oslo-
veny tři architektonické kanceláře přímo a další na 
návrh odborné poroty.
� Padlo rozhodnutí o restaurování Mariánského 

sloupu, jeho vitalitu snížilo nešetrné restaurování 
v roce 1983 a prorůstání kořenů okolních stromů 
do základů sloupu.
� Začaly práce na rozšíření Hradební ulice u 

City Parku o odbočovací pruh a chodník.
� Web Jihlava.cz se umístil na prvním místě v 

kategorii nejlepší webové stránky města. Součas-
ně získal Zvláštní cenu Jana Savického za nejlépe 
zvládnuté povinné informace.
� Setkání Fóra mladých pro žáky ZŠ a vedení 

města přineslo požadavek na větší zpřístupnění 
řeky mládeži. Následovalo veřejné fórum, které 
poukazovalo na špatný stav řeky. Akce proběhla v 
rámci projektu Zdravé město Jihlava.
� Vedení ocenilo na 40 učitelů ze ZŠ i ostatních 

školských organizací.
� Vedení města se rozhodlo zapojit do projektu 

Housing First. Pro rodiny ve finanční nouzi při-
praví 12 bytů, provede průzkum v rodinách a vy-
losuje rodiny k bydlení.
� Na Staré Plovárně byla dokončena naučná 

stezka.

� Na Vysoké škole polytechnické město zahájilo 
cyklus přednášek na téma sportovního prostředí v 
Jihlavě a na Vysočině.
� Vedení města se rozhodlo podpořit Den 

Romů a na magistrátě zavlála romská vlajka.

Květen
� Jihlava v celorepublikovém kole soutěže Měs-

to pro byznys 2018 skončila pátá, ještě lépe se 
umístil Humpolec.
� Zastupitelé města se zúčastnili oslav 60. výročí 

partnerství německého Heidenheimu a francouz-
ského Clichy. Přivezli si také poznatky, jak se míst-
ní firmy podílejí na rozvoji města.
� Primátorka Karolína Koubová a náměstek Vít 

Zeman jednali v Salzburku s Peterem Kaindlem – 
majitelem Kronospanu – o minimalizaci negativ-
ních jevů firmy v Jihlavě.

� Sportovní událostí měsíce se stala Jihlavské 
24 MTB. Cyklistický závod zahájila rekordní dě-
lostřelba 64 slavnostních výstřelů z historických 
zbraní.
� V Jihlavě byl zahájen mezinárodní festival 

Hudba tisíců Mahler Jihlava.
� Rada města rozhodla o nepořádání jihlavské 

pouti na Masarykově náměstí. Město bude hledat 
důstojnější formu pouťových oslav.

Červen
� Dopravní podnik získal po odchodu dlouho-

letého ředitele Josefa Vilíma do penze nového ře-
ditele Radima Rovnera.
� Jihlava při tvorbě strategického plánu rozvo-

je města 2020 – 30 spolupracuje také se žáky jih-
lavských ZŠ. Náměstek Vít Zeman se vyjádřil, že 
slyšel od dětí víc nápadů než na jednání zastupi-
telstva.
� Tiskovým mluvčím magistrátu se stal bývalý 

novinář Jaroslav Šnajdr.
� Město vyzvalo veřejnost k návrhům názvu no-

vých radničních novin, které budou vycházet od 
ledna 2020.
� Vedení města se na vlastní oči přesvědčilo 

o míře postižení městských lesů kůrovcem. Pri-
mátorka Koubová ocenila práci jednatele Správy 
městských lesů Václava Kodeta.
� Jihlava skončila druhá v soutěži třídění elek-

tronického odpadu. V kategorii měst do 90 tisíc 
obyvatel skončil lépe pouze Děčín.

� Začala oprava Mariánského sloupu za 900 ti-
síc korun.
� V rámci oslav 23. setkání hornických měst pro-

šel Jihlavou největší průvod za posledních deset let.
� Začala výstavba záchytného parkoviště u hřbi-

tova.
� Město upozornilo veřejnost, že v Kronospanu 

probíhají stavební práce bez potřebných povolení. 
Firma dostala soupis otázek ke své činnosti a měs-
to je rozhodnuto aktivity i provoz Kronospanu 
bedlivě sledovat.
� V Heulosu proběhl za velkého zájmu veřejnos-

ti další ročník souboje siláků – Eurojack 2019.
� Náměstek Jaroslav Kalina (KDU-ČSL) rezig-

noval na svoji funkci k 30. červnu na protest pro-
ti rozhodnutí rady města o ukončení spolupráce s 
advokátní kanceláří Radka Ondruše.

 (Pokračování na str. 18)

Leden
� Kraj Vysočina a Ministerstvo zemědělství na 

návrh města zrušily povolení k provozování části 
jihlavských vodovodů a kanalizací společnosti Vo-
dárenská akciová společnost a.s.(VAS). Majetek v 
hodnotě 350 milionů mají spravovat Jihlavské vo-
dovody a kanalizace ( JVAK).
� Nový plán zimní údržby počítá s tím, že na vy-

tipovaných chodnících začnou pracovníci Služeb 
města Jihlavy odklízet sníh bezprostředně po spa-
du bez ohledu na pracovní dobu.
� V lesoparku Heulos začalo kácení prvních 

ze 170 stromů, napadených kůrovcem nebo 
uschlých.
� Město vyčlenilo na údržbu a opravy silnic přes 

25 milionů.
� Zoologická zahrada může bezplatně využívat 

460 metrů čtverečních plochy pozemků bývalé 
Modety, které od roku 2016 vlastní město.
� Rekonstrukcí prochází malá obřadní síň ma-

gistrátu, která vyžaduje speciální postup, protože 
v minulosti sloužila jako stáj pro koně.
� Do Policejní akademie spolku Nebojte se po-

licie, pomáhající seniorům zvládat obtížné životní 
situace, se přihlásilo přes 130 zájemců.
� Pro bezdomovce se otevřela noclehárna v Žiž-

kově ulici.
� Jihlavská zoo se v návštěvnosti roku 2018 při-

blížila rekordnímu rok 2016. Návštěvnost činila 
333.016 návštěvníků.
� Dvě lípy u Mariánského sloupu byly pokáceny 

pro sníženou vitalitu a nebezpečí pádu větví.

Únor
� Nové vedení města představilo Programové pro-

hlášení rady města. Hlavní body se věnují klíčovým in-
vesticím – revitalizaci náměstí, výstavbě multifunkční 
kulturní a sportovní arény, zpevněné dráhy letiště, dále 
vodohospodářství a bezpečnosti ve městě.
� Město připravuje revitalizaci okolí viaduktu 

a Památníku královské přísahy, proti návrhu pro-
testují obyvatele mostecké ulice, kteří se obávají 
ztráty parkovacích míst, poničení domů silničním 
provozem i ztráty garáží.
� Domy U Mincovny 6 a 8 projdou rekonstruk-

cí tak, aby v roce 2021 mohly sloužit magistrátu. 
Město chce asi 60 milionovou investici hradit z 
poloviny dotací.
� Na magistrátě vznikl nový odbor Útvar měst-

ského architekta jako poradní orgán pro všechna 
územní rozhodnutí.
� Veřejnost se mohla seznámit s plánem mobi-

lity Jihlavy na besedě s občany, ten je rozdělen do 
šesti oblastí a předpokládá investice města ve výši 
asi jedné miliardy, asi dvě miliardy mají být získá-
ny z dotačních titulů.
� Ministerstvo dopravy podpořilo Modernizaci 

ŽST Jihlava město. Schválení bylo základní podmín-
kou pro výstavbu Centrálního dopravního terminá-
lu Jihlava, náměstek Petr Laštovička předpokládá v 
dobrém případě otevření terminálu v červnu 2023.
� Jihlava byla druhá v Kraji v celostátním výzku-

mu Město pro byznys 2018.

Březen
� Začalo jarní blokové čistění Jihlavy.
� Vedení města zřídilo odbornou pracovní sku-

pinu pro sledování aktivit společnosti Kronospan.
� Majitelé psů jsou informování e-mailem a 

SMSkou o výši poplatků za držení psa. Stejné je to 
s úhradou nájemného z pozemků a místního po-
platku z ubytovací kapacity.
� Na radnici zavlála tibetská vlajka. Jihlava se tak 

zapojila do akce Vlajka pro Tibet.
� Město dopadlo několik zakladatelů černých 

skládek a pokuta je neminula.
� Náměstci Kalina a Laštovička zveřejnili dluž-

né částky Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK) městu na dlužném nájemném ve výši 
269.677.951,- Kč a na úroku z prodlení více jak 50 
milionů, dále podíl Jihlavy na zhodnocení majet-
ku SVAKu 225.906.088,- Kč a úrok z prodlení této 
částky přes 90 milionů korun.

ČERVEN patřil v ulicích Jihlavy slavnosti Havíření a setkání zástupců hornických měst. Nad havířky kráčejí-
cími v průvodu se  vznášely postavy andělů.  Foto: Jiří Varhaník


