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Město Jihlava má k 31. 10. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.902 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjnu 2011

Skvělého ocenění se dostalo Jihla-
vě v mezinárodní soutěži Liv Com, 
v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci 
obyvateli skončila na třetím místě. 

Nejlépe hodnocené město v ka-
tegorii byl německý Pfaff enhofen 
an der Ilm a Mandurah v Austrálii. 
Města prezentují svoji činnost před 
nezávislou mezinárodní porotou, 
která účastníky porovnává a vyhod-
nocuje v šesti různých oblastech.

„Přínosů soutěže je několik. Přede-
vším se na činnosti města nahlíží zce-
la nezávisle, hodnotí se bez předsud-
ků. Soutěž je také zdrojem inspirace, 
schází se zde nápady z celého světa. 
Účastníci ze všech koutů světa zde 
vidí, jaké jsou trendy rozvoje měst,“ 
komentoval druhou účast Jihlavy v 

soutěži Liv Com primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. 

Poprvé se Jihlava soutěže s pat-
náctiletou tradicí účastnila v roce 
2009, a hned si přivezla prvenství 
v individuální kategorii životního 
prostředí.  

„Účast v soutěži je mezinárodní pre-
zentací města. Po našem vystoupení se 
začaly kvapem rozebírat propagační 
materiály o Jihlavě, které jsme na místo 
přivezli,“ doplnil postřeh z průběhu 
náměstek primátora  Rudolf Chlou-
pek, který má ve své kompetenci 
činnost Zdravého města Jihlavy. 

Úspěšnou prezentaci města při-
pravovaly pracovnice právě Zdra-
vého města a odboru rozvoje města 
magistrátu Jihlavy. 

Název soutěže Th e International 
Awards for Liveable Communi-
ties je zkracován na Liv Com, jeho 
českým ekvivalentem je „Město, ve 
kterém stojí za to žít“. Jde o jedinou 
soutěž místních komunit na světě, 
která se zaměřuje na environmen-
tální řízení a tvorbu měst. 

Cílem je podpořit příklady dobré 
praxe, vynalézavost a způsob vede-
ní, jež směřuje k živoucí, ekologic-
ky udržitelné obci, která zlepšuje 
kvalitu života. Účastníci prezentují 
činnosti města v několika oblastech 
(dědictví, udržitelnost komunity, 
zdravý životní styl, plánování bu-
doucnosti…), o výsledku rozho-
dují odborné mezinárodní poroty a 
zástupci zúčastněných měst. -lm-

Jihlava obstála ve světě

JIHLAVA je třetím městem své velikosti na světě podle výsledků mezinárodní soutěže Liv Com. Ocenění převzal primátor 
Jaroslav Vymazal, přítomen byl také náměstek primátora Rudolf Chloupek. Foto: archiv MMJ

Vánoční jarmark. Součástí před-
vánoční pohody bude také vánoč-
ní jarmark ve stylu dřevěné ves-
ničky. Vánoční jarmark začne od 6. 
12. 2011 a potrvá do 23. 12. 2011. 
Otevřeno bude asi 40 dřevěných 
stánků, prodejní doba bude od 8.00 
do 18.00 hodin. 

Na vánočním jarmarku se bude 
opět prodávat zboží různého dru-
hu, například svíčky, medovina, 
punč, stříbro, kožená galanterie, vy-
řezávané betlémy, dřevěné hračky, 
dárkové zboží, textil, rukavice, če-
pice, šály, ponožky, vánoční strom-
ky, ryby, atd. 

Součástí vánočního jarmarku bu-
de také bohatý kulturní program v 
podobě soutěží, povídání, básniček, 
vyhlášení nejkrásnějšího vánoční-
ho stromečku, košů s otevřeným 
ohněm, zpívání koled, vystoupení 
známých zpěváků, atd.  -lm-

Jihlavský Denní a týdenní staci-
onář projde rekonstrukcí. Pro šest 
desítek klientů vzniknou nové dílny 
a učebny, zlepší se také zázemí pro 
zaměstnance, zateplení celé budovy 
a výměna všech oken sníží náklady 
na energie. 

Jihlavští radní už na akci schválili 
zadávací řízení, pokud přípravy nic 
nezkomplikuje, rekonstrukce začne 
v dubnu 2012.

Po dobu rekonstrukce budou kli-
enti navštěvovat náhradní prostory 
v Jihlavě a v Třešti. „Těšíme se, že se 
podaří zvýšit úroveň tohoto zařízení 
podobně, jako se to povedlo například 
v ZŠ speciální. Úroveň společnosti se 
hodnotí mimo jiné podle toho, jak se 
umí postarat o slabší a nemocné. Nám 
se tento standard postupně daří zvy-
šovat,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal.

V nových prostorách vznikne na-
příklad výtvarná a textilní dílna, 
truhlářská dílna, logopedická a fy-
zioterapeutická poradna nebo „pra-
covní“ kavárna. Předpokládané ná-
klady jsou 14,9 milionu korun bez 
DPH, město bude usilovat o získání 
dotace. Zrekonstruovaný a rozšíře-
ný stacionář by měl být zpět v pro-
vozu v jarních měsících roku 2013.
 -lm-

Jihlava opraví 
a rozšíří stacionář

„DĚKUJEME všem divákům, paní předsedkyni Němcové, městu Jihlava a 
všem, kteří se na přípravě akce podíleli,“ napsal v děkovné zprávě organizátor 
sbírky, fundraiser Oblastní charity Jihlava Zdeněk Kousal. Peníze poslouží na 
nákup vanových zvedáků, které pomáhají v domácnostech při péči o imobilní 
osoby. S poděkováním všem návštěvníkům a také sponzorům projektu „Nicky-
ho rodina do škol“ se připojuje předsedkyně Miroslava Němcová i primátor Ja-
roslav Vymazal.  Foto: archiv MMJ

Benefi ční projekce fi lmu Nicky-
ho rodina v jihlavském kině Dukla 
vynesla 5.129 korun na podporu 
sociálního projektu Charitní ošet-
řovatelské služby. Promítání fi lmu o 
záchraně sedmi stovek dětí z váleč-
ného Československa zajistila před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Miroslava Němcová s 
podporou primátora Jihlavy Jarosla-
va Vymazala.  -lm-

Diváci fi lmu pomohli dobré věci


