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Město Jihlava má k 31. 12. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 615 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci prosinci 2009

 Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
a náměstkyně primátora pro oblast 
sociálních věcí Irena Wagnerová byli 
přítomni slavnostnímu otevření no-
vě zrekonstruovaného centra sociál-
ních služeb Mahenka na Mahenově 
ulici, které vybudovala Oblastní cha-
rita Jihlava. 

 Dlouhodobým cílem projektu je 
pomáhat v začleňování osobám s 
různým typem znevýhodnění. Hlav-
ní cílovou skupinou jsou mladí lidé 
bez zaměstnání a kvalifi kace. V kom-
pletně rekonstruované budově jsou 
dílny pro truhláře, malíře, připra-
vovat se zde budou také zahradníci, 
nechybí počítačová učebna a další 
zázemí. 

 „Nové prostory otevírají možnost 
spolupráce s dalšími organizacemi, kte-
ré se věnují osobám jak sociálně znevý-
hodněným, tak i osobám se zdravotním 
postižením,“ uvedl zástupce ředitele 
Oblastní charity v Jihlavě Vítězslav 
Schrek.  

 „Charita a město Jihlava jsou dlou-
hodobě dobrými partnery. Projekt Ma-
henky má podporu radnice, je to za-
řízení, které bude sloužit obyvatelům 
města. Tento projekt může mnoha li-
dem pomoci,“ řekl k otevření Mahen-
ky primátor Jaroslav Vymazal, který 
v objektu v minulosti pracoval - učil 
v něm, nikoliv ale truhláře či malíře, 
ale automechaniky. 

 Projekt Mahenky je zahrnut v In-

Krajské město má nové centrum 
sociálních služeb Mahenka

tegrovaném plánu rozvoje města Jih-
lavy (dokument umožňující čerpání 
prostředky EU), dotace z Regionál-
ního operačního programu Jihový-
chod je ve výši 18,5 milionu korun.

 „Ze starého papírového domku se dí-
ky získané dotaci z Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod (ROP 
JV) povedlo během necelého jednoho 

roku vybudovat moderně vybavené cen-
trum sociálních služeb, ve kterém se mo-
hou lidé podle svých potřeb vzdělávat, 
zvyšovat si kvalifi kaci, využívat služeb 
poradenství nebo se mohou zapojit do 
motivačních a terapeutických progra-
mů“, řekl Vítězslav Schrek, který pro-
jekt řídil.                                             -lm- 

DVA TÝDNY po ofi ciálním otevření Mahenky následovala ještě druhá slavnost, 
kdy centrum soc. služeb žehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Foto: archiv NJR

 Jihlava se tradičně prezentovala 
na mezinárodním veletrhu cestovní-
ho ruchu RegionTour a GO v Brně. 
Jihlavská prezentace byla součástí 
velkého stánku kraje Vysočina, pod 
jehož značkou se ucházelo o pozor-
nost laické i odborné veřejnosti 37 
vystavovatelů. 

 Jihlava letos u příležitosti oslav 
životních jubileí regionálního rodá-
ka, světoznámého skladatele a diri-
genta Gustava Mahlera upozornila 

Jihlava na RegionTour v Brně
především na „Rok Mahlera“. Nad 
prezentací oslav převzala taktovku, 
a to nikoliv jen obrazně, náměstky-
ně primátora pro oblast kultury Ire-
na Wagnerová. 

 Mahlerovský rok představila sty-
lově - ve fraku, s cylindrem na hla-
vě a taktovou v ruce. Nejvýznam-
nější nejen kulturní událostí roku 
bude ofi ciální otevření Parku Gus-
tava Mahlera a především odhalení 
sochy tohoto skladatele, která bude 

středem nově zbudovaného parku. 
 K výročí se připravuje také pro-

gram koncertů, výstav a setkává-
ní příznivců mistrovy hudby, které 
budou probíhat nejen v Jihlavě, ale 
i v rodných Kalištích u Humpolce. 
Oslavy připravuje město Jihlava ve 
spolupráci s krajem Vysočina. 

 Společným tématem všech 37 
spoluvystavovatelů byla Vysočina 
fi lmová a Vysočina jako cíl dovolené 

pro rodiče a děti. Vysočina 
v letošním roce vsadila na 
veletrhu na atraktivitu regi-
onu a prezentovala ji očima 
fi lmových tvůrců, proběhla 
zde veřejná premiéra nové-
ho prezentačního fi lmu. 

 Vedle natočených pozvá-
nek do měst a obcí se pro-
mítal krátký dokument o 
minulosti a současnosti Ja-
derné elektrárny Dukovany 
a sestřih života a díla Gusta-
va Mahlera. 

 V programu prvního dne 
veletrhu byla i autogrami-
áda trojice protagonistů 
z Četnických humoresek, 
které se z části točily právě 
na Vysočině. Expozici kra-
je Vysočina na letošním 19. 
ročníku RegionTour při-
pravila agentura cestovního 
ruchu Vysočina Tourism 
s podporou ROP Jihový-
chod.     

NÁMĚSTKYNĚ primátora Irena Wagnerová (uprostřed) představila mahlerovský rok 
stylově ve fr aku s cylindrem.                                                                                Foto: archiv NJR

 Radní města Jihlavy byli sezná-
meni se záměrem navrácení sochy 
prvního československého prezi-
denta Tomáše G. Masaryka do Jih-
lavy. 

 Dílo sochaře Jaroslava Šlezinge-
ra stálo před gymnáziem do roku 
1961, kdy jej nechali komunisté 
strhnout, kopii sochy zhotoví so-
chař Roman Richtermoc. O umís-
tění zatím není defi nitivně roz-
hodnuto, předběžně se uvažuje o 
prostoru před gymnáziem či ško-
lou T. G. Masaryka. 

 „Rada města aktivitu schvaluje, 
vyjádřila jí morální podporu. Pova-
žujeme to za důstojný způsob připo-
mínky významných osobností prezi-
denta T. G. Masaryka a výjimečného 
umělce Jaroslava Šlezingera,“ uved-
la k rozhodnutí rady náměstkyně 
primátora pro oblast kultury Irena 
Wagnerová. 

 Socha by do Jihlavy měla být na-
vrácena v roce 2011 u příležitosti 
100. výročí narození sochaře Jaro-
slava Šlezingera a 50. výročí zniče-
ní sochy. S aktivitou přišlo občan-
ské sdružení Spolek pro navrácení 
sochy TGM do Jihlavy.               -lm-

Budeme mít 
sochu Masaryka

Město zvýšilo nájemné za sjez-
dovku Šacberk z původních 10 tisíc 
korun na 350 tisíc ročně. Se zvýše-
ním nájemného fi rma Salix Integra  
souhlasila a nájemní smlouva je do-
mluvena na dobu neurčitou s fi xací 
do roku 2017.

Magistrát za minulý rok snížil 
počty úředníků ze 420 na 411.  Sil-
ným zastáncem snižování stavů je 
náměstek Radek Vovsík.            -lm-

-lm-


