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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 31. 3. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.556 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2015

Město Jihlava, které realizu-
je projekt Zdravé město a místní 
Agendu 21, připravilo v  dubnu 
pro občany veřejné projednání 
tzv. Fórum Zdravého města. 

Toto veřejné setkání proběhlo i 
v letošním roce formou „Desate-
ro problémů“ a nově byla zařazena 
i diskuse k „Top akcím ve městě“ a 
„Pocitová mapa“ – možnost označit 
místa, kde se cítím/necítím dobře.

Cílem setkání bylo zjistit, jaké akce 
se občanům Jihlavy ve městě líbí, 
jaké problémy vnímají aktuálně jako 
nejpodstatnější. Občané přišli disku-
tovat o rozvoji města, problémech a 
možnostech jejich řešení s vedením 
města a zaměstnanci magistrátu. Na 
veřejné debatě se sešlo v DIODu 
přes 100 účastníků. Primátor Rudolf 
Chloupek přiblížil přítomným stav 
řešení problémů, které byly vytipo-
vány v roce 2014. 

U každého z osmi stolů diskutovali 
občané nejprve o aktivitách, které se 
jim ve městě líbí. Dvě z nich vybra-
li a pak o nich všichni měli možnost 
hlasovat.

Top akce / aktivity ve městě:
1.  Havíření
2.  Mezinárodní festival dokumen-
tárních fi lmů
3.  Festival Gustava Mahlera
4.  Svatý Martin
5.  Kulturní pivovarské léto
6.  Kamerový systém
7.  Den Seniorů
8. - 9.  24 MTB
8. - 9.  Bezbariéry
10. – 12.  Den památek
10. - 12.  Jazzové koncerty
10. - 12.  Fórum Zdravého města

Z pocitové mapy vyplynulo, že 
nejvíce občanů se necítí dobře v 
centru města, na náměstí, v okolí 
Městského vlakového nádraží či na 
křižovatce u Coopu, naopak nejlépe 
se cítí v areálu letního kina, zoolo-
gické zahradě a celé této lokalitě, na 
Skalce, v areálu Českého mlýna, na 
Staré plovárně či v okolí Pístova.

Diskuse o problémech města pro-
bíhala u 8 tematických stolů, kde 
jednotlivé skupiny určily dva nej-
větší problémy. Témata, o kterých 
se diskutovalo, byla zaměřená na 
všechny oblasti rozvoje města (A - 
udržitelný rozvoj města a plánová-
ní, B - životní prostředí, C - kultura 
a cestovní ruch, D - sport, volný čas, 
E - sociální oblast, zdravotnictví a 
bezpečnost, F - vzdělání a výcho-
va, G - podnikání a zaměstnanost, 
H - doprava, udržitelná mobilita). 
V průběhu společných diskuzí byly 
zaznamenány připomínky obyvatel 
a návrhy řešení, které budou předá-
ny vedení města a příslušným od-
borům. 

Výsledkem následné diskuse bylo 
defi nování tzv. „Desatera hlavních 
problémů“. Zde je pořadí problémů, 
o kterých se na Fóru hlasovalo:

Desatero hlavních problémů:
1.  Čistota města – psí exkrementy 
a nedopalky (B2)
2.  Obchvat města (H2) 
3.  Revitalizace náměstí (C2)
4.  Absence noclehárny (E1) 
5. – 6.  Řešení zeleně na náměstí, v 
ulicích a kultivace veřejného pro-
storu (B1) 
5. – 6.  Oživení náměstí o prázdni-
nách a víkendech (C1) 

Občanům se líbí kulturní akce, nelíbí 
se nepořádek v ulicích

STOVKA  občanů se sešla s vedením města v DIODu, aby diskutovala o desateru 
hlavních problémů, které tíží Jihlavany. Foto: archiv MMJ
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V sobotu 28. března 2015 se ve 
Slovanském domě v Praze konala 
celostátní konference Klubu čes-
kých turistů (KČT), během níž byl 
do Síně slávy české turistiky uve-
den Ing. Jan Koday. 

Byl čestný předseda KČT Čeřínek 
Jihlava, celoživotní propagátor tu-
ristiky, přírody a kultury Vysočiny, 
osobnost, která měla zásadní podíl 
na regionální organizované turistice 
a ovlivnila několik generací násle-
dovníků. 

K nejvyšší poctě, kterou lze v tu-
ristice dosáhnout, blahopřáli dceři a 
synovi Jana Kodaye ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcel Chlá-
dek, předseda KČT Vratislav Chvátal 
a emeritní předseda KČT Jan Havel-
ka.

Jan Koday se narodil 28. června 
1920 v Moravských Křižánkách a 
jedinečná příroda Žďárska jakoby 
předurčila priority jeho života. 

První turistické túry začal podnikat 
v roce 1937 – jeho pečlivé zápisky 
v denících jsou dokladem o vývoji 
turistiky ve třicátých letech minulé-

J. Koday uveden do Síně slávy

ho století.
Po válce dostudoval Vysokou ško-

lu obchodní v Praze, žil a pracoval 
v Jihlavě, všechen volný čas věnoval 
turistice a orientačnímu běhu. Tou-
to činností a mnohaletým předsed-
nictvím v odboru, i pořádáním za-
jímavých a dokonale připravených 
akcí, se stal Ing. Jan Koday výraznou 
a uznávanou postavou: dokázal mo-
tivovat členy k osobnímu rozvoji a 
všestrannému poznávání navštíve-
ných lokalit.

Turisté k Janu Kodayovi vzhlíželi 
– v době, kdy nebyly informace tak 
snadno dostupné jako dnes, dosta-
li tazatelé od něj vždycky kvalifi ko-
vanou odpověď – přezdívalo se mu 

„chodící encyklopedie“ nebo jako 
skvělému společníkovi láskyplně 
„náš Jánoš“.

 Míša Svatošová, KČT Čeřínek

Ve věku 72 let zemřel v dubnu le-
gendární útočník a úspěšný trenér 
Jaroslav Holík. Během své kariéry 
vybojoval s Duklou Jihlava jedenáct 
mistrovských titulů (sedm jako hráč, 
čtyři jako trenér), získal světové zla-
to v roce 1972. Coby trenér přivedl 
české juniory dvakrát ke zlatu na MS. 
Jaroslav Holík byl také zastupitelem 
města Jihlavy v letech 1998 – 2002. 

Poslední rozloučení proběhlo za 
přítomnosti stovek lidí v jihlavském 
krematoriu. Smutečního obřadu se 
zúčastnili zástupci vedení města, kte-
ré vyjádřilo účast rodině a nejbližším. 

Čest památce Jaroslava Holíka

7.  Zpřístupnění sportovišť veřej-
nosti (D1) 
8. - 10.  Finanční podpora mino-
ritních sportů (D2)
8. – 10.  Schází kapacita školních 
družin (F1) 
8. – 10. Podpora zaměstnávání 
ZTP (G2) 
11. – 13. Revitalizace sídlišť (A1) 
11. – 13. Zřízení instituce Hlavní-
ho architekta (A2) 
11. – 13. Řešení dopravy na Masa-
rykově náměstí (H1)
14. – 15. Revitalizace povrchu Ma-
sarykova náměstí (E2) 
14. – 15. Zlepšení bezpečnosti na 
dětských hřištích (F2)
16. Živnostenský dům – podpora 
podnikání (G1) 

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 
Anketní lístek k této problematice je 
součástí květnového vydání Novin 
jihlavské radnice a bude k dispozici i 
v elektronické podobě na webových 
stránkách města.

Výsledky budou předloženy vede-
ní města a následně bude zpracován 
Plán zdraví a kvality života 2015 – 
2016, kde budou u jednotlivých pro-
blémů uvedena konkrétní opatření a 
aktivity. 

Více informací: 
www.jihlava.cz/zdravemesto.

 Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21


