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Služby města Jihlavy, které provozu-
jí Vodní ráj v Jihlavě, připravily na čer-
ven soutěž o „Miss Vodní ráj 2012“. 
Soutěže krásy se mohou zúčastnit že-
ny a dívky ve věku od 15 let.

Přihlásit se na tuto akci je možné v 
termínu do 7. června 2012.

Každé úterý a čtvrtek v čase od 
16.00 do 17.00 hodin budou mít zá-
jemkyně o účast v soutěži vstup na 
Vodní ráj zdarma.

V této době bude také zajištěno fo-
cení pro soutěžící, které budou mít 
zájem. 

„Miss Vodní ráj 2012“ proběhne v 

aquaparku v Jihlavě ve dvou katego-
riích. První bude Miss internet, kdy 
jednotlivé soutěžící budou hodnotit 
návštěvníci webových a facebooko-
vých stránek Vodního ráje. 

Druhá kategorie bude vyhodnoce-
na odbornou porotou. Hlasy svým 
favoritkám můžete posílat až do 15. 
6. 2012. Slavnostní vyhlášení soutěže 
krásy proběhne na Vodním ráji v Jih-
lavě. Pro vítězky budou připraveny 
zajímavé dárky.

Bližší informace k soutěži „Miss 
Vodní ráj 2012“ najdete na www.vod-
niraj.cz. -lm-

„Miss Vodní ráj 2012“ v Jihlavě

Digitalizace městského kamero-
vého systému, internetová komuni-
kace, informační registry nebo ma-
pový systém GIS jsou oblasti, které 
řeší odbor informatiky magistrátu. 
Tak, jako postupují nové techno-
logie a vývoj dopředu, je třeba rea-
govat a aplikovat tyto novinky i do 
informatiky města.

V roce 2011 připadla na odbor 
informatiky starost o vlastní tech-
nologie městského kamerového 
systému. „Vzhledem k tomu, že stá-
vající analogové technologie již pra-
cují téměř 12 let a údržba a opravy 
si vyžadují poměrně značné fi nanční 
prostředky, bylo rozhodnuto tyto tech-
nologie vyměnit a systém plně digita-
lizovat,“ řekl náměstek primátora 
František Zelníček. 

Jedná se o dvanáct stávajících ka-
mer, soft ware na jejich ovládání a 
ukládání dat a vlastní datové úložiš-
tě na digitální záznamy. 

O úspěchu v soutěži Zlatý erb o 
nejlepší webové stránky měst a ob-
cí a nejlepší webovou službu jsme 
již psali v minulém vydání. Do sou-
těže se město Jihlava přihlásilo jak 

se stránkami města, tak s webovou 
službou zveřejňování výběrových 
řízení a jejich zasílání pomocí služ-
by zasílání novinek. 

„V kategorii elektronická služba 
jsme se umístili na třetím místě a v ka-
tegorii webových stránek města jsme 
zůstali těsně pod branami vítězství a 
skončili jsme na druhém místě v celo-
státním kole,“ řekl vedoucí odboru 
informatiky Vladimír Křivánek. 

Vzhledem ke stále se zvětšující 
konkurenci měst na poli poskytova-
ných webových služeb i vzhledem k 
tomu, že město Jihlava se každoroč-
ně umísťuje na předních místech v 
celostátním kole soutěže, je tento 
výsledek určitě úctyhodný.

„To, co nás již provází a bude prová-
zet po celý letošní rok i v letech násle-
dujících, jsou Základní registry. Jedná 
se o další z „pilířů“ eGovernmentu 
(elektronizace veřejné správy), který 
bude mít obrovský dopad do veřejné 
správy, obzvláště do výkonu přenese-
né působnosti státu,“ řekl František 
Zelníček. 

Jedná se o čtyři základní registry 
(databáze), ve kterých budou tzv. 

Odbor informatiky magistrátu nespí

Dámský klub jihlavských zastupitelek navštívil obyvatele nedávno otevře-
ného nového Domova seniorů Stříbrné Terasy.  Zastupitelky předaly drobné 
dárky z radnice, s klienty domova pobesedovaly a prohlédly si nové prostory. 
Se zastupitelkami přišel také zastupitel a člen správní rady DS Stříbrné Tera-
sy Vítězslav Schrek. -lm-

Zastupitelky navštívily seniory 

MEZI seniory na Stříbrných Terasách přišly městské zastupitelky, které nedávno 
založily dámský klub. Foto: archiv MMJ

V gotickém sále jihlavské radnice 
opět proběhla tradiční chovatelská 
přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulo-
vené v roce 2011. Pořádání chova-
telských přehlídek trofejí má již svou 
dlouholetou tradici, jsou hojně na-
vštěvovány myslivci i veřejností včet-
ně škol a školek.

Vystaveno bylo přes 400 trofejí 
srnčí, jelení, mufl oní, daňčí a černé 
zvěře. Mimo trofejí návštěvníci vidě-
li výstavu fotografi í zvěře autora Kar-
la Ženíška. Součástí přehlídky byly 
přehledy o všech 74 honitbách ve 
správním obvodu Jihlavy jako obce 
s rozšířenou působností, o lovu zvě-
ře v honitbách, s životopisnými údaji 

zvěře, dobami lovu a dalšími zajíma-
vostmi. 

Ve správním obvodu Magistrátu 
města Jihlavy je schváleno 74 ho-
niteb. Celková výměra honiteb je 
81.060 ha. Z toho je zemědělských 
pozemků 51.126 ha, lesních pozem-
ků 26.313 ha, vodních ploch 990 ha 
a ostatních pozemků 2.631 ha. Prů-
měrná výměra honiteb činí 1.095 ha. 
Z celkového množství 74 honiteb 
je 69 společenstevních a 9 honiteb 
vlastních. Ve dvou společenstevních 
honitbách vykonává výkon práva 
myslivosti přímo honební společen-
stvo.  -lm-

Na radnici jsou opět k vidění 
trofeje lesní zvěře

TRA DIČNÍ chovatelská přehlídka přiláká na radnici každoročně milovníky mys-
livosti. Foto: archiv MMJ

referenční údaje o všech obyvate-
lích, osobách, nemovitostech a ad-
resních bodech v rámci celé České 
republiky. Po spuštění základních 
registů se bude mít za to, že pouze 
údaje v nich obsažené jsou jediné 
správné, a všechny orgány veřejné 
moci budou muset tyto údaje pou-
žívat. 

„Pro úřad to znamená upgrade 
všech aplikací, které údaje z registrů 
budou využívat. Pro občany i pod-
nikatele pak výhodu, že údaje, které 
jsou obsaženy v základních registrech, 
již nebudou muset na úřadech znovu 
a znovu předkládat,“ doplnil vedou-
cí odboru Křivánek.

Nespí ani práce na mapách. V ro-
ce 2011 vzniklo i několik větších 
projektů, ve kterých byla využita 
technologie GIS jako nástroje pro 
jednoduchý přístup k informacím 
za pomocí mapy. Tím největším byl 
projekt Stříbrné pomezí (htt p://
www.stribrnepomezi.eu), který je 
určený pro cyklisty a pěší turisty, 
kteří zavítají do Jihlavy a jejího oko-
lí. 

„Návštěvníci těchto stránek ma-
jí možnost se dozvědět informace o 
partnerských obcích nebo o zajíma-
vostech, které se v tomto regionu na-
chází. Součástí je také interaktivní 
mapa, pomocí které je možné si jedno-

duše naplánovat a vyhledat trasu, a 
to podle způsobu, jaký pro cestu zvo-
líte. Výslednou trasu je možné si blíže 
prohlédnout, případně upravit, uložit 
do svého GPS zařízení nebo vytisk-
nout,“ přiblížil tento projekt náměs-
tek Zelníček.

Pravidelní návštěvníci ofi ciálních 
stránek města si možná již stihli 
všimnout, že některé její části jsou 
„oživené“ interaktivní mapou. Ty 
byly v průběhu loňského roku im-
plementovány do více částí. Za 
zmínku stojí např. Seznam ulic měs-
ta Jihlavy nebo mapa sítě nekuřác-
kých restaurací.

„V průběhu minulého roku se velmi 
intenzivně také pracovalo na vytvo-
ření zadání pro digitální povodňový 
plán města Jihlavy a jejího správního 
území. Jedná se o projekt, který by měl 
být hotový na konci roku 2013. Bude 
mít ale velký význam jak pro práci 
povodňových komisí, tak pro informo-
vanost občanů v době případných po-
vodní,“ dpolnil přehled Zelníček. 

Skládá se z několika na sobě rela-
tivně nezávislých částí, které budou 
na konci propojeny do jediné apli-
kace a promítnuty do mapy. Bude 
se jednat například o hladinoměry, 
srážkoměry nebo vyrozumívání ob-
čanů pomocí městského rozhlasu či 
pomocí SMS. -lm-


