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Město Jihlava má k 31. 5. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 586 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci květnu 2010

Gotický sál jihlavské radnice byl 
opět místem významné události. 
Proběhl zde ceremoniál předávání 
Cen města Jihlavy. Zastupitelé ce-
nu udělili Janu Novákovi z jihlavské 
pobočky České numismatické spo-
lečnosti a manželům Poukarovým 
ze Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera. Ceny předával pri-
mátor Jaroslav Vymazal a náměst-
kyně primátora Irena Wagnerová, 
oceněným pak blahopřáli i další pří-
tomní zastupitelé a veřejnost.

 Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způso-
bem ovlivnili veřejné dění ve měs-
tě Jihlava, a to především v kultuře, 
vzdělání, sportu, podnikání, péči o 
životní prostředí a dalších oblastech 
veřejného života, případně se vý-
znamně zasloužili o propagaci města 
Jihlavy v celostátním nebo meziná-
rodním měřítku. Návrh na udělení 
ceny může podat kdokoliv, o uděle-
ní ceny pak rozhoduje zastupitelstvo 
města. -lm-

Jihlava předala nejvyšší ocenění

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal (zleva) předal Cenu města Jihlavy Janu Novákovi a manželům Poukarovým. 
 Foto: archiv MMJ

 Muži i ženy mají na magistrátu 
stejné příležitosti. Potvrdil to vý-
sledek soutěže ministerstva vnitra.

 Jihlavský magistrát se letos po-
prvé připojil k soutěži Úřad roku 
2010 „Půl na půl - respekt k rov-
ným příležitostem“. A hned uspěl, 
v kategorii měst obsadil druhé mís-
to. 

 Soutěž vyhlašuje ministerstvo vni-
tra a obecně prospěšná společnost 
Gender studies, porovnává rovnost 
příležitostí pro muže a ženy, ale ta-
ké třeba pro osoby pečující o ne-
mocného člena rodiny, nebo které 
jsou jinak znevýhodněny při výko-
nu zaměstnání. První příčku obsadil 
Úřad městské části Prahy 18.

 „Aktuálně připravujeme kurzy pro 
osoby na mateřské a rodičovské do-
volené, aby jim v oboru „neujel vlak“. 
Nebrali jsme to původně jako gende-
rovou myšlenku, řešili jsme praktic-
ký problém, aby tyto osoby byly po 
návratu do zaměstnání schopné co 
nejdříve zastávat svoje úkoly. Je to 
přínosné pro ně i pro úřad,“ komen-
toval potěšující výsledek tajemník 

Magistrát druhý v soutěži 
Úřad roku 2010 „Půl na půl“

TAJEMNÍK magistrátu Lubomír Dohnal převzal ocenění na Ministerstvu vnitra 
ČR. Foto: archiv MMJ

úřadu Lubomír Dohnal, který cenu 
v sídle ministerstva vnitra pro jih-
lavský magistrát převzal. 

 Ceny se předávaly v programu 
konference „Rovné příležitosti“ a 

další z nich také putuje do našeho 
regionu - 3. místo v kategorii krajů 
přebíral za Krajský úřad kraje Vy-
sočina jeho ředitel Zdeněk Kadlec. 

  -lm-

 Jihlava nechá odborně ošetřit bezmála čtyři tisíce 
stromů. Město získalo devadesátiprocentní podporu 
projektu revitalizace městské zeleně v hodnotě dvace-
ti milionů korun. 

 „Budou to ošetření typu výchovných, zdravotních a 
bezpečnostních řezů nebo redukce korun,“ popsala ve-
doucí odboru životního prostředí Katarína Ruschko-
vá. V korunách stromů se bude od začátku příštího 
ledna pracovat až do prosince 2013.

 V Jihlavě roste asi 30 tisíc stromů, z toho dvě třetiny 
na pozemcích města. Všechny jsou zapsány v tzv. pas-
portu zeleně, v kterém se průběžně sleduje stav, věk, 
všechny provedené zásahy a další informace, které 
úřadu pomáhají ve správě stromů. Samotná existence 

pasportu byla jednou z podmínek pro získání dotace. 
 „Dotace městu pomůže uskutečnit alespoň část dlouho-

dobých plánů v péči o zeleň. Chceme mít zdravé město, o 
zeleň je nutné se starat a rozvíjet ji,“ komentoval dotaci 
a připravenou revitalizaci zeleně primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

 Stromy, které projdou odborným zásahem, jsou vy-
brány na území celého města. Nejvíce je jich v par-
cích, dále ve stromořadích, areálech škol, na volných 
plochách a hřbitovech. Udržitelnost projektu je deset 
let. „To mimo jiné znamená, že strom, který v rámci pro-
jektu ošetříme, nesmíme po dobu deseti let odstranit třeba 
kvůli stavbě,“ doplnila Katarína Ruschková. -lm-

Město ošetří čtyři tisíce stromů
 Zastupitelé města schválili záměr 

vybudovat společný dopravní termi-
nál. Jednotné vlakové a železniční 
nádraží by mělo vzniknout v prosto-
ru současného městského vlakové-
ho nádraží, ale k realizaci vede ještě 
dlouhá cesta kvůli množství subjek-
tů a vlastnictví pozemků. Terminál 
by měl vzniknout ve dvou etapách – 
v první by došlo k úpravám venkov-
ního prostoru, ve druhé etapě by se 
řešil výjezd autobusů směrem k Fe-
roně.   -lm-

Pro jednotný
dopravní terminál 


