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Město Jihlava má k 31. 5. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 605 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2011

VEDOUCÍ kanceláře tajemníka Karel Hadrava převzal ocenění jihlavského ma-
gistrátu v soutěži úřadů „Půl na půl“. Foto: archiv MMJ

Úřad uspěl v porovnání
příležitostí pro ženy a muže

Třetí místo v konkurenci 48 úřadů 
vybojoval magistrát města Jihlavy v 
soutěži „Úřad půl na půl“, aneb rov-
né příležitosti žen a mužů. 

Výše dosáhl už jen úřady Prahy 18 
a Mostu. Cenu za jihlavský magistrát 
převzal vedoucí kanceláře tajemníka 
Karel Hadrava. 

Soutěž byla vypsána pro krajské 
úřady a úřady obcí III., II. a I. typu. 
Spolu s obecně prospěšnou společ-
ností Gender Studies ji pořádá Mi-
nisterstvo vnitra ČR. 

Kritérii v soutěži „Půl na půl“ je 
mimo jiné počet žen ve vedoucích 
funkcích, antidiskriminační opatření 
uvnitř úřadu, dále například zohled-
nění rovnoprávných hledisek v inter-
ních dokumentech, jako je pracovní 
řád či etický kodex. Soutěž hodnotí 
také např. zpracování materiálů, jako 
je strategie rozvoje, vize města a po-
dobně. -lm-

Omluva NJR
V minulém vydání jsme nesprávně 

uvedli křestní jméno vedoucího sta-
vebního úřadu Michala Jarca. Za chy-
bu se omlouváme. Redakce NJR

Jihlavští přinesli 18 tun oděvů. 
Neskutečných 18 tun oděvů přinesli 
obyvatelé Jihlavy na vlakové nádraží, 
kde 18. května proběhla sbírka oša-
cení organizovaná Diakonií Brou-
mov. „Děkujeme všem občanům města 
za jejich snahu, kdy ve svém volném ča-
se nejen připravili, ale i  dopravili jejich 
materiální dary na nádraží. Věříme, že 
i nadále nám zachovají svou přízeň,“ 
píše se v děkovném dopise z brou-
movské Diakonie, která poděkova-
la také jihlavské radnici za pomoc s 
propagací. Další sbírkový vagon je v 
plánu na 20. 8. 2011, o akci budeme 
opět v NJR a na webu města infor-
movat.  

Jihlavský Park Gustava Mahlera 
získal titul Prestižní stavba Vysoči-
ny 2010. Nejvyšší ocenění v katego-
rii staveb pro sport i volný čas včera 
převzal za investora, tedy za město 
Jihlavu, primátor Jaroslav Vymazal. 
Autorem architektonického návrhu 
a hlavním projektantem je architekt 
Martin Laštovička, dodavatelem Po-
zemní stavby Jihlava, spol. s r. o.

Park byl za přítomnosti prezidenta 
Václava Klause slavnostně otevřen 7. 
7. 2010 u příležitosti 150. výročí na-
rození Gustava Mahlera, rovněž byla 
odhalena socha tohoto světově pro-
slulého dirigenta a skladatele, který 
v Jihlavě vyrůstal. 

Vybudování Parku Gustava Ma-
hlera bylo spolufi nancováno z dota-
ce Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod. 

Park G. Mahlera je Stavbou Vysočiny

Gotická síň jihlavské historické radnice byla minulý 
měsíc plně vytížena. Atraktivní prostor využívaly míst-
ní školy k předávání maturitních vysvědčení, výučních 
listů a diplomů. 

Za měsíc si sem pro doklady o dokončení studia při-
šlo na devět stovek studentů a učňů, se kterými přichá-
zejí příbuzní, spolužáci a kamarádi, radnice tak v těchto 
dnech opravdu žije. 

Odehrálo se zde i předávání Cen města Jihlavy, sálem 
prošli účastníci celkem 46 svateb.

„Těší nás, že je gotická síň tak využívaná. Významné 
události, jako je ukončení studia, stejně jako svatby ne-
bo koncerty klasické hudby, si zasluhují, aby se odehrály 
v důstojném prostoru, kterým gotická síň jihlavské radni-
ce bezpochyby je,“ komentoval využití srdce historické 
radnice primátor Jaroslav Vymazal. -lm-

Gotická síň radnice magistrátu žije

GOTICKÁ SÍŇ magistrátu posloužila i k takovým slavnost-
ním událostem, jako bylo předávání maturitních vysvědčení.
 Foto: archiv MMJ

Jihlavské vedení města přivítalo 
verdikt Ústavního soudu, umožňu-
jící městům zakázat provoz video-
terminálů i přesto, že by tak mohlo 
přijít o 14 milionů ročně do městské 
pokladny.

PARK GUSTAVA MAHLERA  stále ještě nemá defi nitivní podobu. Čeká se, až 
dorostou stromy. Foto: Lubomír Maštera

12. července v 11.00 hodin bude 
v areálu Dopravního podniku města 
Jihlavy ofi ciálně uvedena do provo-
zu stanice na CNG – stlačený zemní 
plyn, a také první autobusy poháně-
né CNG. Po otevření bude následo-
vat projížďka novým vozem. Připra-
vuje se také den otevřených dveří.

 -lm-

Úplná uzavírka jihlavské ulice Hu-
sova čeká na řidiče do 13. července. 
Objížďka povede kolem kina Dukla 
po ulici J. Masaryka do Palackého a 
zpět do Husovy, kde bude zrušena 
jednosměrka. Důvodem je oprava 
plynovodu.


