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Červenec
� Jihlava získala ocenění Special Achievement 

in Gis Award 2019 za aplikaci GIS mapy, PUPík – 
připomínkování územního plánu a další informač-
ní technologie.
� Město na prázdniny otevřelo průchod pod 

opravovaným mostem na cyklostezce U Českého 
mlýna.
� V rámci kampaně Jihlava bez odpadu po Jih-

lavě jezdí trolejbusy polepené fotografiemi světo-
známého fotografa Gregga Segala a jihlavské Evy 
Bystrianské.
� Jihlava nechala pod Rudným vrchem obnovit 

křížek a klekátko.
� Ve městě je zahájen 18. ročník festivalu Ma-

hler Jihlava.
� Je opravena studánka na Skalce.
� Bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo k 

otázkám změny právní kanceláře zastupující měs-
to ve sporu se SVAKem, ale nebyl schválen pro-
gram jednání.
� Je dokončena oprava Mlýnské ulice.
� Hálkova ulice v Heleníně má nové parkoviště.

Srpen
� Je otevřena mateřská škola Na Dolech, která 

jako jediná ve městě poskytuje internátní provoz.
� Jihlava se připojila ke kampani Pěšky do ško-

ly. Chce tím snížit zatížení MHD a zlepšit zdraví a 
kondici školáků.
� Vedení města se rozhodlo vyměnit právního 

zástupce ve sporech o vodohospodářský majetek. 
Na to reagoval náměstek Kalina vypovězením ko-
aliční smlouvy za KDU-ČSL a sám rezignoval na 
funkci.
� Jihlava vlastní 747 nájemních bytů a 409 bytů 

v bytových družstvech a většina nájemců má při-
hlášený trvalý pobyt. V soukromých nemovitos-
tech je situace odlišná, pronajímatelé se brání při-
hlašování nájemců k trvalému pobytu, a Jihlava 
tak přichází ročně o miliony.
� Manažerem pro sociální začleňování a preven-

ci kriminality města se stala Michaela Jelínková.
� Suchá období si vyžádala změnu oprav chod-

níků tak, aby zadržovala vodu v krajině. Město 

Ohlédnutí za rokem 2019

BRUTÁLNÍ zákrok proti studentům na Národní třídě v Praze v listopadu 1989 připomněla při jihlavské 
listopadové oslavě 30. výročí sametové revoluce performance v ulicích. Na snímku performanci s těžkooděnci 
koordinuje její autor a organizátor Petr Píša. Ten byl poté také autorem konceptu adventního a vánočního 
programu na jihlavském náměstí.  Foto: Jiří Varhaník 

(Dokončení ze str. 14) také mění styl sečení travnatých ploch a omezuje 
výstavbu vrtů.
� Novou zastávku MHD mají v Popicích.
� Město vyčlenilo pro sprejery dvě volné plochy.
� Akce oslav 30. výročí sametové revoluce měs-

to zastřešuje do společného programu „Svobodná 
třicítka“.
� Město připravuje kvůli hluku a stížnostem 

obyvatel Vrchlického rekonstrukci ulice, ale ná-
městek Petr Laštovička není spokojen s přijatým 
řešením – pokládkou protihlukového asfaltu, kte-
rý považuje za mrhání peněz pro nízkou funkč-
nost. Požaduje větší zapojení Krajské hygienické 
stanice do vývoje města.

Září
� Statistický posudek rozhodl, že střecha zim-

ního stadionu je způsobilá do konce sezóny 
2021/22.
� Jihlava získal a 3.8 milionu na projekt Housing 

first, sama investuje 200 tisíc korun. Projekt vyčle-
ní 12 bytů města pro ubytování domácností s by-
tovou nouzí a následné pomoci.
� Byla ukončena rekonstrukce ZŠ Křížová za pět 

milionů korun.
� Magistrát hledá vedoucího útvaru městského 

architekta, který má být zejména poradním orgá-
nem ve všech územních rozhodnutích.
� Vedení města jedná s čínskou společností Zall 

Skyleader a.s. jako se strategickým partnerem, kte-
rý by vstoupil do modernizace letiště Henčov.
� Na magistrátě zaniká odbor správy realit a 

vznikájí dvě nová oddělení pro strategické pláno-
vání a pro obchodní společnosti.
� Služby města Jihlavy oslavily 25 let svého za-

ložení.
� Bylo otevřeno nové parkoviště na Horním Ko-

sově v ulici Zimní.
� Vedení města jedná s manažerem společnos-

ti Kronospan, výsledkem je, že firma navrhne svá 
opatření k omezení škodlivých vlivů, navrhne 
míru a způsob splečenské odpovědnosti a společ-
ně s městem vypracuje nepřekročitelné limity.

Říjen
� Vítězem užší architektonické soutěže o návrh 

Horácké multifunkční arény se stal návrh Josefa 
Chybíka. Vítězný návrh ale není stoprocentním 
řešením, bude následovat dopracování studie.
� Došlo k otevření dopravního terminálu Jihlava 

– Staré Hory.
� Jihlava představuje veřejnosti podobu vánoč-

ních oslav v centru města.
� Začala příprava projektu Housing First – měs-

to hledá dobrovolníky pro vyhledávací fázi rodin s 
bytovou nouzí.
� Jihlava získala od společnosti Arnika Odpa-

dového Oskara v krajské soutěži měst nad 50 tisíc 
obyvatel.
� Jihlava oceňuje zaměstnance v sociální oblasti.

� Rada vlády ocenila jihlavský spolek Nebojte 
se policie za sedm let organizování policejní aka-
demie pro seniory.
� Na konci měsíce začíná plánovaná oprava 

Vrchlického ulice.
� Město připravuje architektonickou soutěž na 

revitalizaci okolí Dělnického domu. 

Listopad
� Skončila koaliční krize. KDU-ČSL se vrátila do 

koalice, novým náměstkem je Martin Laštovička.
� Nový městský zpravodaj se bude jmenovat 

Ježkovy oči, Parola bude vydávat měsíčník Jihlav-
ské noviny.
� Delegace z Plzně přijela do Jihlavy sbírat zku-

šenosti z organizování městské hromadné dopra-
vy v praxi.
� Je dokončena úprava křižovatky Žižkova a 

Rantířovská, dodělává se záchytné parkoviště.
� V centru města proběhly oslavy sv. Martina.
� Souběžná oprava Vrchlického ulice a křižovat-

ky u hřbitova vyvolala dopravní chaos. Zpoždění 
se týkalo i MHD.
� Město spolupracuje s dobrovolníky při sázení 

stromů v Jihlavě v reakci na kůrovcovou kalamitu.
� Byla odhalena pamětní deska v místech bývalé 

budovy jihlavského vězení v Hluboké ulici.
� Ve městě proběhly oslavy třicetiletého výročí 

sametové revoluce.

Prosinec
� Zastupitelstvo města schválilo těsnou většinou 

rozpočet města na rok 2020.
� Svaz vodovodů a kanalizací navýšil cenu vod-

ného a stočného z 94,85 na 99,45 korun za ku-
bík.
� Vedení města odmítlo nabídku společnost 

i Rebuy Stars na dotování výstavby nového zim-
ního stadionu za možnost provozovat luxusní ka-
sino.
� Ve městě začíná platit systém Veřejné dopravy 

Vysočina.
� Zastupitelé schválili ideovou studii Stříbrného 

údolí za 30 milionů korun.
� Vedení města ocenilo své čtyři občany Cenou 

města a Cenami rady města.
� Jihlava převzala v Římě ocenění v soutěži Liv-

Com Awards za 3. místo v kategorii měst od 20 do 
75 tisíc obyvatel.
� Provedený průzkum v rámci projektu Hou-

sing First v Jihlavě našel 235 domácností, trpících 
závažnou bytovou nouzí. Vylosovaní se mohou od 
ledna ubytovat ve dvanácti městských bytech.
� Rada města rozhodla o přijetí memoranda mezi 

městem a SVAKem o smírném vyřešení sporu poté, 
kdy návrh neprošel zastupitelstvem města.
� Město přijímá nové vyhlášky o psech a poplat-

cích za ubytování. 

9. RočNÍk závodu Jihlavská 24 MTB vyhrál 
brněnský biker Martin Palásek.  Foto: Michal Boček
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