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Město Jihlava má k 29. 2. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.003 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2012

S úspěchem odcházeli zástupci 
města Jihlavy z vyhlašování tradič-
ní soutěže Zlatý erb, která hodnotí 
webové stránky měst, obcí a dalších 
institucí. 

Web Jihlavy byl v kategorii měst 
na Vysočině vyhlášen nejlepší strán-
kou. Dalším oceněním je první mís-
to v kategorii elektronických služeb 
za modul Výběrová řízení, který 
přehledně zobrazuje seznam a prů-
běh všech výběrových řízení. 

„Pochopitelně je to potěšující výsle-
dek, který je zároveň poděkováním za 
práci týmu lidí, kteří web města spra-
vují a snaží se jeho služby neustále vy-
lepšovat,“ poznamenal po převzetí 
ocenění náměstek primátora pro ob-
last informatiky František Zelníček. 

„Je to také závazek kvalitu webu 
udržet. Budeme velmi zvědaví na 
umístění v celorepublikovém kole, úro-
veň městských webů se v poslední době 
hodně zvýšila. Umístění mezi prvními 
třemi by bylo velmi dobré,“ doplnil 
vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek.

Jihlava získala cenu za nejlepší 
web města v České republice už tři-
krát (v letech 2008, 2003 a 2000), 
loni obsadila v celorepublikovém 
porovnání skvělé druhé místo. Jih-
lavský web byl oceněn i v evrop-
ském hodnocení Eurocrest.  

Jihlava v minulých letech získala 
v regionálním kole ceny i ve speci-
ální kategorii elektronických služeb, 
například za službu Kulturní a spor-
tovní kalendář, do kterého mohou 
záznamy zanášet a upravovat nejen 
pracovníci radnice, ale i například 
pořadatelé akcí, oceněna byla služ-
ba WebCall, která klientům umož-
ňuje objednat se na konkrétní den 
a hodinu k vyřízení některých do-

ZÁSTUPCI MĚSTA (zleva) náměstek primátora František Zelníček, tajemník 
magistrátu Lubomír Dohnal a vedoucí odboru informatiky Vladimír Křivánek pře-
vzali na kraji ocenění za nejlepší web a elektronickou službu. Foto: archiv MMJ

kladů, cenu dostala i služba, která 
informuje klienta o stavu vyřízení 
jeho dokladu. Oceněno bylo také 
zpracování jednání zastupitelstva, 

které je možné sledovat on-line na 
internetu i v záznamu, je možné do-
hledat i hlasování jednotlivých za-
stupitelů k bodům jednání.  -lm-

Dagmar Havlová děkuje občanům 
Jihlavy za projevy soustrasti s úmr-
tím jejího manžela, prvního české-
ho prezidenta Václava Havla. Po-
děkování vzkázala všem občanům 
prostřednictvím dopisu primátoro-
vi města Jaroslavu Vymazalovi. 

„Spontánní účast veřejnosti mě pře-
svědčila o tom, že myšlenkový svět, 
občanské postoje i politická rozhodnu-
tí Václava Havla zůstávají hodnotou 
pevně spojenou s našimi novodobými 
dějinami. Hodnotou, kterou – jak vě-
řím – nelze zapomenout, kterou ne-
lze obejít a která dokáže v důležitých 
okamžicích silně zaznít. Bude-li to 
skutečně tak, považovala bych to za 
nejlepší ocenění jeho díla a jsem doja-
ta tím, jak se občané Vašeho města k 
němu přihlásili,“ stojí v dopise Dag-
mar Havlové. 

Jihlavská radnice připravila v době 
po úmrtí Václava Havla nejen pro 
občany města kondolenční listiny, v 
den pohřbu uspořádala pietní setká-
ní pro širokou veřejnost a v lednu 
otevřela výstavu fotografi í Oldřicha 
Škáchy, který sledoval a dokumen-
toval čtyřicet let života Václava Hav-
la až do jeho posledních dnů. -lm-

Jihlava má nejlepší web 
a elektronickou službu v kraji

Poděkování 
Dagmar Havlové

Kino Dukla digitálně. Jihlava uspě-
la se svojí žádostí o dotaci na digita-
lizaci kina Dukla. Státní fond České 
republiky pro podporu a rozvoj čes-
ké kinematografi e městu uvolní 550 
tisíc korun. Po úpravách bude kino 
moci přehrávat a přenášet obraz z 
nejmodernějších médií. Ve velkém 
sále bude i technologie 3D, na tu se 
ale dotace nevztahuje. Cena úprav 
vzejde z výběrového řízení, snahou 
města bude stihnout úpravy kina bě-
hem léta. -lm-

Uživatelé kabin v sportovním areálu Na Stoupách se 
mohou uklidnit. Ve stěnách staré budovy je mnohem 
méně azbestu, než se čekalo. V objektu proběhlo měření, 
které prokázalo, že hodnoty jsou hluboko pod limitem. 
„Limit je tisíc azbestových a minerálních mikrovláken na 
jeden metr krychlový, naměřené hodnoty byly mezi 160 až 
387 vlákny,“ vyčetl z dokumentace Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě, který měření provedl, tiskový mluv-
čí magistrátu Radek Tulis. Hygienici prostor s výskytem 
pod pět stovek vláken považují za „bezazbestový“. „Podle 
vyjádření odborníků se dají podobné hodnoty jako v kabi-
nách naměřit v podstatě kdekoliv,“ doplnil mluvčí. 

V budově jsou použity tzv. lignátové desky, které azbest 
obsahují. Pokud by byly stěny narušeny například vrtá-
ním, prokopnutím apod., naměřené hodnoty by mohly 
být vyšší. Úniku však zabraňovalo třeba to, že se v objek-
tu pravidelně maluje, větrá a udržuje se v něm pořádek.

Objednávka měření byla mimo jiné i reakcí radnice na 
nedávno publikované reportáže o azbestu v některých 
školách. Jihlava v žádné ze svých škol nebo mateřinek az-
bestové materiály nemá, posledním objektem jsou právě 
dosluhující kabiny, pro jistotu zde proto úřad měření za-
jistil. 

I přes dobré výsledky měření před sebou kabiny prav-
děpodobně nemají dlouhou budoucnost. Už dávno ne-
vystačí množství a požadavkům sportovců, kteří je uží-
vají. Radnice nyní bude usilovat o dotaci, kterou pokud 
získá, spustí druhou etapu tzv. revitalizace Parku Malý 
Heulos. Ta bude mimo jiné obnášet i likvidaci kabin, 
které nahradí nový objekt s kabinami pro sportovce, zá-

Azbestu méně, než se čekalo

MLADÍ FOTBALISTÉ se po vyhraném turnaji vraceli do ka-
bin (v pozadí), které jsou staré a nevyhovující, ale azbest v nich 
nedýchali. Možná už zanedlouho budou mít sportovci v areálu 
Na Stoupách mnohem lepší zázemí.  Foto: archiv MMJ

zemím pro rozhodčí, časomíru, občerstvení, hygienické 
zázemí a malou tribunou. Na místě dnešních starých ka-
bin bude parkoviště pro několik desítek aut. 

Součástí projektu je doplnění atletického areálu o sek-
tor pro hod kladivem a diskem, oplocení, úprava pro-
storu pro volný čas, cirkus apod. cyklostezka s mostkem 
přes řeku Jihlávku a rozšíření příjezdové komunikace a 
vybudování chodníku. Pokud projekt získá dostaci, prv-
ní práce by mohly začít ještě v tomto roce.  -rt-


