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Rada města v lednu schváli-
la Programové prohlášení Rady 
města Jihlavy. Jde o významný 
programový dokument pro nej-
bližší volební období, proto doku-
ment přinášíme v plném znění.

Koaliční strany ČSSD, KDU-Č-
SL a ODS se dohodly na vzájem-
ných programových prioritách 
pro období 2010-2014.

Rozvoj 
a hospodaření města

Koaliční strany budou prosazovat 
průhledné a kontrolovatelné hospo-
daření města, transparentní průběh 
výběrových řízení, zadávání veřej-
ných zakázek, poskytování příspěv-
ků a grantů a jejich zveřejňování na 
webových stránkách města. Budeme 
důsledně postupovat vůči neplati-
čům a dlužníkům. 

Dokončíme privatizaci domů a 
bytů s výjimkou vybraných domů v 
městské památkové rezervaci. Bude-
me usilovat o maximálně účelné vy-
užití dotací z prostředků EU. 

Další úvěrové zatížení města je 
možné pouze na dofi nancování do-
tovaných akcí a akcí důležitých pro 
rozvoj města (vodohospodářská in-
frastruktura). 

Budeme usilovat o zvýšení přínosu 
městských obchodních společností 
pro rozvoj města. 

Podpoříme dosud méně obvyklé 
způsoby fi nancování projektů (part-
nerství soukromého a veřejného 
sektoru).

Prioritní investiční 
záměry města pro 
období 2010–2014:

- rekonstrukce a budování kanali-

zací a vodovodů nutných pro další 
rozvoj města

- zajištění dalších 100 míst v mateř-
ských školkách

- zavedení trolejbusové dopravy v 
prodloužené části ulice Vrchlického

- výstavba sportovně-relaxačního 
areálu Český mlýn (in line dráha, 
skate park, travnaté hřiště, dětské 
hřiště, lávka...)

- výstavba parkovacího domu v 
centru města

- další rozvoj zoo (projekt Zoo pěti 
kontinentů)

- rekonstrukce a rozšíření Základní 
umělecké školy

- podpora výstavby přestupního 
dopravního terminálu u městského 
vlakového nádraží včetně výstavby 
silnice s vyústěním na Jiráskovu ulici

- výstavba veřejného sportoviště 
pro lední sporty v Tyršově ulici – 
vedlejší ledová plocha Horáckého 
zimního stadionu

- zkvalitňování podmínek v domo-
vě pro seniory a v domech se sociál-
ními službami

vybudujeme veřejné WC v Kosmá-
kově ulici.

Životní prostředí 
a územní plánování

Budeme podporovat všechny inici-
ativy vedoucí ke snížení imisní zátě-
že obyvatel Jihlavy. 

Budeme usilovat o upravenost a 
čistotu veřejných ploch a komuni-
kací.

Budeme pokračovat v ošetřová-
ní zeleně na území města, rozšíříme 
rozlohy udržovaných ploch ve měs-
tě.

Dokončíme revitalizaci a výstavbu 
dalších dětských hřišť.

Zrevitalizujeme další rybníky a 
vodní toky.

Budeme rozvíjet sběr tříděného 
odpadu, rozšíříme skládku směsné-

ho komunálního odpadu v Henčově 
a budeme zlepšovat systém nakládá-
ní s odpady.

Budeme postupně realizovat revi-
talizaci městských sídlišť i příměst-
ských částí.

Připravíme nové lokality pro vý-
stavbu rodinných domků.

Pořídíme nový územní plán města 
odpovídající potřebám města a jeho 
obyvatel.

Budeme vyvíjet aktivity směřují-
cí k pokračování výstavby obchvatu 
města.

Budeme pokračovat ve snižová-
ní energetické náročnosti budov ve 
vlastnictví města (zateplování, vý-
měna oken).

Kultura
a propagace města

Kulturní politika města musí vyvá-
ženě podporovat jak tradiční velké 
kulturní akce, tak musí zajistit dů-
stojné provozování i nových a alter-
nativních kulturních projektů. Pod-
poříme tradiční kulturní akce, jako 
je festival Gustav Mahler, Havířský 
průvod, svatý Martin, Festival sbo-
rového umění, Mezinárodní festival 
dokumentárních fi lmů. Vyhlašované 
dotační tituly budou zachovávat rov-
ný přístup k žadatelům.

Zlepšíme propagaci města tak, aby 
se Jihlava více zviditelnila jak v ČR, 
tak i ve světě, budeme dále rozvíjet 
informační systém pro návštěvníky i 
občany města.

Chceme pokračovat v oživování 
Masarykova náměstí.

Dokončíme rekonstrukci městské-
ho kostela Povýšení sv. Kříže a za-
jistíme jeho využívání pro kulturní 
akce.

Budeme dále rozvíjet partnerské 
vztahy s Heidenheimem, Purmeren-
dem a Užhorodem.

Sport
Podpoříme sportovní kluby, zejmé-

na pracující s mládeží, a sportování 
veřejnosti.

Budeme pokračovat v rozvoji cyk-
lostezek a cyklotras ve městě a okolí.

Dokončíme sportovní areál Na 
Stoupách.

Budeme pokračovat v partnerství s 
HC Duklou Jihlava a FC Vysočina. 
Budeme pro HC Duklu Jihlava hle-
dat strategického partnera.

Sociální oblast 
a bezpečnost

Zprovozníme nový domov pro se-
niory „Stříbrné terasy“ a zachováme 
územní rezervu pro případnou vý-
stavbu dalšího domova pro seniory 
za Psychiatrickou léčebnou.

Prohloubíme spolupráci s občan-
skými a profesními sdruženími ob-
čanů a také s neziskovými organiza-
cemi.

Podpoříme neziskové organizace 
působící v sociálních a zdravotnic-
kých službách.

Budeme pokračovat v budování 
bezbariérových tras a přístupů do 
městských budov. Budeme pokračo-
vat v rozšiřování bezbariérové MHD.

Podpoříme rozvoj jihlavské ne-
mocnice.

Jsme připraveni převzít zřizova-
telské funkce Domu dětí a mládeže 
Jihlava.

Budeme využívat všech možností k 
regulaci výherních a videoloterijních 
terminálů.

Zvýšíme počet městských strážní-
ků v ulicích, prioritně s působností v 
Horním Kosově.

Budeme tvrdě a efektivně postupo-
vat proti všem formám vandalizmu, 
především sprejerství a znečišťování 
města.    (Dle podkladů magistrátu

 připravil -lm-)

Programové prohlášení Rady města 
Jihlavy pro období 2010-2014

Na špici oblíbenosti jmen, která 
dávají jihlavští rodiče svým dětem, se 
stále drží Tereza a Jan. Výběr jmen v 
centru Vysočiny nevybočuje z celo-
republikového trendu. 

Nejoblíbenější chlapecká jména 
roku 2010 jsou:

 JAN (41), TOMÁŠ (31) a JAKUB 
(29). Nejoblíbenější dívčí jména za 
minulý rok jsou TEREZA (32), AN-
NA (27) a ELIŠKA  (25). 

V roce 2010 se v Jihlavě narodilo 
1.170 dětí.

Srovnání s předchozími roky: 
r. 2009 – 1.217 dětí, nejčastěj-

ší jména: chlapci - Jakub, děvčata - 
Eliška

r. 2008 – 1.268 dětí, nejčastější 
jména: chlapci - Jan, děvčata - Tereza

r. 2007 – 1.216 dětí, nejčastější 
jména: chlapci - Jan, děvčata – Na-
tálie.

Na rozdíl od minulých let v roce 
2010 matrika magistrátu města Jih-
lavy nezaznamenala výrazně neob-
vyklá nebo exotická jména. Vyboči-
lo pouze jméno Kylie, na jehož užití 
museli rodiče nechat zpracovat zna-
lecký posudek, podle něj bylo pak 
možné jméno, které nosí třeba slav-
ná australská zpěvačka Kylie Mino-
gue, bez problémů zapsat. 

Někteří rodiče pro děti volí cizí 
jména, ale neznají jejich pravopis. 
Na formuláři prohlášení o jménu dí-
těte se tak objevil například Majkl, 
Džejár nebo Děnífer.                      -lm-

V roce 2010 se narodilo 
nejvíce Terezek a Honzíků

Jihlavský primátor Jaroslav Vy-
mazal se počátkem roku poosmé 
zúčastnil populárního lyžařského 
maratonu Jizerská padesátka (44. 
ročník). 

I přes kolizi se zlámanou holí do-
jel v konkurenci čtyř tisíc závodníků 
na 835. místě, padesátikilometro-
vý okruh Jizerskými horami projel 
za 3:33:14 h. Loni Jaroslav Vyma-
zal dojel na 664. místě, v roce 2009 
na 774. místě, v roce 2008 na 1045. 
místě.

„K mému údivu jsem měl krizi už 
na šestém kilometru, držela mě až do 
devátého. Navíc jsem zlomil holi a pár 
kilometrů jel jen s jednou. Nějaká dob-
rá duše mi věnovala náhradní. Mám z 
ní sice krvavé puchýře na ruce, ale byl 
jsem za ni samozřejmě velmi vděčný,“ 

popsal tentokrát nepříliš povedený 
start první muž jihlavské radnice. 

„Přesto to byl jako vždy krásný pod-
nik, který je rok od roku lépe zorgani-
zovaný. Co by to bylo za závod, kdyby 
si člověk trochu „nehrábnul“. Pominu-
li drobné problémy a doznívající viró-
zu, jelo se mi hezky a docela jsem si to 
užil,“ neztratil v cíli optimismus pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Závodu se účastní tisíce amatérů 
i ostřílení profesionálové z celého 
světa, čelo závodu vždy patří lyža-
řům světové úrovně. Pro triumf si 
doběhl norský lyžař Anders Auk-
land, který navázal na vítězství z ro-
ku 2008. Druhý byl obhájce Oskar 
Svärd ze Švédska. Bronz už potřetí 
získal domácí Stanislav Řezáč.                     

-lm-

Primátor Vymazal opět ve 
stopě Jizerské padesátky


