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Jihlavská radnice hodlá během ro-
ku nasvítit dalších devět přechodů 
pro chodce a zvýšit tak bezpečnost 
provozu ve městě. Třináct již je takto 
upraveno z předchozích dvou let. 

Na nasvícení osmi přechodů bude 
město žádat podporu z dotace Kra-
je Vysočina, celkové náklady budou 
kolem 1,1 milionu korun. Další, na 
dotaci nezávislý záměr má radnice s 
přechodem pro chodce z Komenské-
ho ulice na náměstí Svobody. 

„Přechod se posune asi o pět metrů 
směrem k domu kultury, upraví se ost-
růvek, takže přecházení bude přehled-
nější a bezpečnější pro chodce i řidiče. 
Přechod bude rovněž nasvícen,“ uvedl 
náměstek primátora pro dopravu Jo-
sef Kodet. Součástí projektu je i vy-

Přibudou nasvícené “zebry”

 V ulicích Šrámkova, Humpolecká 
(u Motorpalu), Jiráskova (u garáží 
a Ferony), Rantířovská (u super-
marketu), Sokolovská (na křížení se 
Slavíčkovou a s ulicí 5. května) a v 
Pávovské ulici + náměstí Svobody.

Kde se budou nasvěcovat 
přechody pro chodce: 

budování dvou míst pro zastavení 
před ZŠ Křížová pro bezpečnější vy-
stupování a nastupování dětí do aut. 
Rozpočet akce je 750 tisíc korun.  

Loni už Jihlava zajistila nasvíce-
ní osmi přechodů, v roce 2011 pět.
 -rt,lm-

Oživení kontaktů...
(Dokončení ze str. 1)
Purmerendská městská nemocni-

ce je, dle pana primátora Bijla, nej-
větším zaměstnavatelem ve městě a 
nizozemská strana by velmi uvítala 
spolupráci s nemocnicí v Jihlavě. 

Jihlavská nemocnice vytváří 
pracovní příležitosti...

Jihlavská nemocnice je rovněž vel-
mi významným zaměstnavatelem 
v Jihlavě a byť město Jihlava není 
jejím zřizovatelem, neznamená to, 
že by si velká zdravotnická zařízení 
v Purmerendu a v Jihlavě nemohla 
vyměňovat zkušenosti. 

Předpokládám, že jak návštěva 
představitelů jihlavské městské po-
licie i návštěva několika lékařů jih-
lavské nemocnice by se uskutečnila 
na podzim 2013. 

Takže to vypadá, že po několika 
rocích vzájemné nižší činnosti se 
situace obrací?

Jsem velice rád, že po citelném 
ochlazení vztahu z nizozemské stra-
ny k partnerství mezi Purmeren-
dem a Jihlavou před několika lety se 
podařilo loni uzavřít  novou pětile-
tou partnerskou smlouvu a že nyní 
sama purmerendská strana přichází 
s vlastními iniciativami ve věci pro-
hloubení partnerství.  -lm-

Jihlavský web www.jihlava.cz stále patří mezi nejlepší v zemi. V posledním 
ročníku soutěže Zlatý erb skončil jako druhý nejvýše ohodnocený. První mís-
to tentokrát patří městu Úštěk, třetí příčka Bruntálu. Výsledky se tradičně 
vyhlašovaly v Hradci Králové na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a 
samosprávě). Jihlava získala nejvyšší ocenění v roce 2008, tehdy s úplně no-
vým webem. „Takto dobré umístění i po několika letech svědčí o tom, že neztrácí-
me dech a web se stále inovuje,“ komentoval výsledek náměstek primátora Fran-
tišek Zelníček. Právě stále nové služby webu zřejmě byly tím, co zvyšovalo 
hodnocení webu. Jihlava vyhrála krajské kolo soutěže se službou PUPík, tedy 
připomínkováním územního plánu. „Do toho prostřednictvím této internetové 
služby přišlo na 750 připomínek. Obvykle k návrhům změn v územním plánu při-
šlo sotva několik připomínek poštou,“ popsal náměstek Petr Pospíchal.  -rt-

Web města je stále úspěšný

Zastupitelé a rada města uděli-
la v dubnu ocenění v rámci svých 
kompetencí. Ceny města Jihlavy a 
Cena Rady města Jihlavy bude pře-
dána 16. května 2013 v rámci zahá-
jení festivalu Gustava Mahlera v go-
tické síni magistrátu. Oceněnými 
občany jsou:

 Ing. Milan KOLÁŘ (1953)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

významný podíl na rozvoji kultury 
ve městě Jihlavě u příležitosti 60. 
narozenin.

 PhDr. Renata PISKOVÁ 
(1957)

Cena města Jihlavy za dlouhodo-
bou a soustavnou činnost archivní a 

historickou ve prospěch města Jih-
lavy a širšího regionu Vysočiny.

 Prof. Henry-Louis de La 
Grange, dr.h.c. (1924)

Cena města Jihlavy za světově vý-
znamnou badatelskou a ediční čin-
nost spojenou s osobností hudeb-
ního skladatele Gustava Mahlera 
včetně podrobného zdokumentová-
ní jeho mládí v Jihlavě a na Vysoči-
ně.

 Vladimír ŠIC (1954)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

dárcovství krve.

 Mgr. Petr RYŠKA  (1967)
Cena města Jihlavy za dlouhole-

tou úspěšnou trenérskou činnost 
pro jihlavské plavání s výraznými 
dlouhodobými úspěchy v tomto 
sportu.

  Bohuslav KOPECKÝ (1928)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

práci pro jihlavský fotbal.

 Bohumil NOVÁK (1947)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

činnost v oblasti sportu, zejména 
rozvoj a propagaci vytrvalostního 
běhu, dlouholetou organizaci bě-
žeckých závodů a triatlonu v Jihlavě 
a trenérskou práci v ledním hokeji.

 Zdeněk KURKA  (1931)
Cena města Jihlavy za celoživot-

ní přínos a obětavou práci v oblasti 
turistiky, za podíl na veřejném živo-
tě města Jihlavy a jeho propagaci s 
přesahem hranice krajské i státní.

 Ing. Zdeněk TULIS (1956)
Cena města Jihlavy za dlouhole-

tou úspěšnou činnost v jihlavském 
fotbalu, vrcholící postupem do I. 
ligy, a mimořádnou reprezentaci a 
propagaci města Jihlavy.

Cena Rady města Jihlavy 
 FC VYSOČINA JIHLAVA 

– tým mužů
Cena Rady města Jihlavy za mi-

mořádné výkony a výbornou repre-
zentaci města Jihlavy v r. 2012. 

 -lm-

Ocenění Cenou města a Rady města

Po roce opět ožilo Masarykovo 
náměstí v Jihlavě oslavami Dne 
Země. Na asi dvou desítkách sta-
novišť se návštěvníci mohli dobře 
pobavit, poučit a dovědět mno-
ho zajímavostí z oblasti životního 
prostředí, šetrného nakládání se 
surovinami, energiemi apod.

Mezi největší atrakce pravidelně 
patří zvířata, po náměstí se například 
procházel dvanáctiletý samec želvy, 
ale velmi rušno bylo třeba i u stánku 
s potřebami pro domácnost, vyrobe-
nými z nepotřebných obalů, látek, 
PET lahví apod. 

Údiv kolemjdoucích vzbuzoval 
například i oběd uvařený sluncem – 
pára se valila z hrnce umístěného v 
„satelitu“, který soustředil sluneční 
paprsky právě do nádoby s vodou, ve 
které se vařila cizrna. Velkou atrak-
cí „navíc“ byly zvláštně upravené 
bicykly, kdy na některém z nich se 
šlapalo dozadu, jiný zatáčel naopak, 
další měl volant místo řidítek a dvo-
jice na dvojkole k sobě seděla zády. 

Nechyběla také v současnosti vel-
mi oblíbená elektrokola, další stánky 
a stanoviště představovaly aktivity 
různých organizací, nezapomnělo 
se na osvětu třídění odpadů včetně 
upozornění na zavedení nových kon-
tejnerů na textil, které jsou už na ně-
kolika místech ve městě.

Den Země 2013 pořádalo Zdravé 
město Jihlava. Den Země (22. duben) 
je ekologicky motivovaný svátek, kte-
rý má upozorňovat širokou veřejnost 
na dopady ničení životního prostředí 

SLUNEČNÍ PAPRSKY soustředěné do 
jednoho místa přivedly vodu v nádobě k 
varu. Foto: archiv MMJ

a vést k ohleduplnému chování k pří-
rodě. Historie vyhlášení tohoto dne 
sahá až do roku 1969. -rt,lm-

Oběd uvařený sluncem a zvířata 
- Jihlava oslavila Den Země


