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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. 12. 
2015 přihlášeno k trvalému 
pobytu 50.710 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci prosinci 2015

Koncem ledna do České republiky 
přicestuje skupina iráckých křesťanů, 
kteří prchají před islámským násilím a 
bezprávím v jejich zemi. Přesun schvá-
lila česká vláda, organizačně i fi nanč-
ně jej zajišťuje Nadační fond Genera-
ce 21. Jde o několik rodin, o osoby od 
dětského po seniorský věk.

Novým domovem se pro tyto oso-
by stane Vysočina. Úvodní dva až tři 
měsíce stráví společně v rekreačním 
středisku Okrouhlík v  péči integrač-
ních pracovníků. Další přibližně tři až 
čtyři měsíce budou bydlet v  bytech 
v Jihlavě. Po udělení azylu získají mož-
nost najít si práci a přestěhovat se kam-
koliv v České republice. Také v této fá-
zi se o ně bude starat Nadační fond, 
který již nyní registruje řadu nabídek 
na práci a ubytování od soukromých 
podnikatelů.

Kdo to je?
V případě těchto osob nejde o 

nekontrolovatelnou skupinu lidí, kte-
ří se chtějí z nějakého důvodu přesu-
nout do Evropy. Jde o výběrovou sku-
pinu lidí, Nadační fond Generace 21 
pro přesídlení do Česka vybral osoby 
se statutem mezinárodních uprchlíků, 
kteří už před odletem do ČR prošly 
bezpečnostními prověrkami tajných 
služeb ČR a pohovory s českými stát-
ními orgány. Po příjezdu by na základě 
dohody s Ministerstvem vnitra měly 
relativně rychle získat azyl. 

Všichni absolvovali důkladné lékař-
ské prohlídky a dalšími projdou po pří-
letu. Celkem ČR přijme asi 150 osob, 
necelé tři desítky zkusí začít nový život 
v Jihlavě. Podle informací dostupných 
před uzávěrkou Novin jihlavské radni-
ce je skupina složena ze sedmi rodin, 

ve kterých je 14 dětí.
„Takřka všichni zažili přímou zkuše-

nost s krutostí Islámského státu, jehož 
bojovníci zavraždili jejich příbuzné či 
přátele. Proto mají jedinou touhu – opět 
žít normální život a v bezpečí vychovávat 
své děti,“ přiblížil okolnosti příchodu 
ředitel Nadačního fondu Jan Talafant.

 „Iráčtí křesťané obecně patří k nadstan-
dardně vzdělané části obyvatelstva. Polo-
vina mužů v celé skupině 153 uprchlíků 
má vyšší odborné či vysokoškolské vzdě-
lání, stejně jako třetina žen. Je mezi nimi 
například bývalý ředitel školy, programá-
tor, lékař, stavební inženýr nebo zdravot-
ní sestra. Před vyhnáním z domovů žily 
tyto rodiny běžným středostavovským 
způsobem života. Jejich zájmem je mož-
nost začít pokud možno co nejdříve pra-
covat a děti navštěvovat školu,“ uvedl 
mediální zástupce Generace 21 Martin 
Frýdl. Tito lidé před krutostí Islámské-
ho státu utekli z Iráku do Libanonu.

Celý projekt organizuje a fi nancu-
je Nadační fond Generace 21, který 
v prvním roce uhradí náklady na uby-
tování a životní potřeby iráckých 
křesťanů, stejně jako integrační služby, 
mezi něž patří výuka jazyka i seznáme-
ní se s českou kulturou a společností. 
Prostředky fond získal výhradně od 
soukromých dárců. 

Nový začátek v jiné zemi
První dva až tři měsíce stráví všich-

ni společně v rekreačním středisku 
Okrouhlík poblíž obce Čížov u Jih-
lavy. Zde budou mít prostor pro klid-
nou aklimatizaci, rovněž zde získají 
základní informace, aby se co nejlépe 
integrovali a sžili s českou společností 
a kulturou. Následně se přestěhují do 
Jihlavy, kde budou bydlet v jednotli-

vých městských bytech. Jihlava je při-
pravena rodinám pomoci. 

„Zatím nemáme ofi ciální žádost Gene-
race 21 o byty, ale jsme v kontaktu a na 
ofi ciální podnět budeme reagovat. V radě 
města panuje ve věci pomoci křesťanským 
uprchlickým rodinám shoda,“ uvedl pri-
mátor města Rudolf Chloupek. 

Po dobu společného pobytu uprch-
líků má radnice prostor na vyhledání 
vhodných bytů a vyřízení s tím spoje-
né administrativy. Nájemné bude po 
nezbytně nutnou dobu hradit nadace. 
Později, až si noví obyvatelé najdou 
práci a budou soběstační, si budou 
hradit nájem sami, následně si budou 
muset najít i vlastní bydlení. 

„Není to neobvyklý postup, město má 
možnost na přechodnou dobu lidem 
v podobné situaci takto pomoci. Jihla-
va už v minulosti podobným způsobem 
pomáhala rodinám z Kazachstánu a 
Ukrajiny,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra Jaroslav Vymazal.

Kdo přesun organizuje
Snahou NF G21 je pomoci těm, kdo 

patří v současném krvavém konfl ik-
tu v Iráku a Sýrii mezi nejohroženější: 
místním křesťanům. „Křesťané jsou ve 
velmi složité situaci. Ze svých původních 
domovů uprchli do islámského prostře-
dí, které o ně však nemá zájem. Křesťané 
zde živoří a nemají budoucnost. V ute-
čeneckých táborech zažívají od musli-
mů další perzekuci a jasně jim je dáváno 
najevo, že zde nejsou vítáni. Řadě z nich 
byli zavražděni manželé, dcery, synové 
a další příbuzní nejen během teroru IS, 
ale také v letech předtím. Proto je pro ně 
jediná možnost, jak prožít plnohodnot-
ně život, a často i přežít, požádat o azyl 
v zemích, kde křesťané nejsou pronásle-

dováni,“ říká Jan Dezort z NF G21. 
Zástupci a spolupracovníci NF G21 

uprchlické tábory v Erbílu v Iráku 
několikrát navštívili. Na vlastní oči se 
přesvědčili, že situace mnoha rodin 
je opravdu zoufalá a přímo na mís-
tě vytvořili seznam žadatelů o přijetí 
do ČR. Na seznamu jsou především 
celé rodiny a vdovy s dětmi, jejichž 
situace je beznadějná. 

Z těch, kteří již nestudují, má přes 
35 % osob vysokoškolské a vyšší 
odborné vzdělání, a 15 % středoškol-
ské. Z mužů pak má vysokoškolské 
a vyšší odborné vzdělání celá polo-
vina. Jedná se o praktikující křesťany 
z křesťanských komunit, jejichž totož-
nost byla několikrát prověřena nejen 
v pohovorech, ale také ve spolupráci 
s místními církevními diecézemi, které 
jim nyní poskytují charitativní pomoc 
a osobně je znají.  -tz-

Jihlava pomůže obětem násilí

Zastupitelé města Jihlavy se letos poprvé sejdou 
1. února. Mimo jiné budou projednávat investice v 
hodnotě 55 milionů korun. Obvykle se projedná-
vají až v dubnu, dřívější termín schválení umožní 
zahájit a uskutečnit akce v kratších termínech, v pří-
padě investic ve školách v době prázdnin bez zása-
hu do vyučování apod.  

Desetimilionovou investicí je ZŠ E. Rošického.   
Ta půjde na navýšení prostředků na rekonstrukci 
sociálních zařízení školy, vč. rekonstrukce zdravot-

ně technických instalací a rozvodů elektro, vzdu-
chotechniky a ústředního vytápění, WC pro ZTP, 
rekonstrukce výtahu, rekonstrukce zpevněné plo-
chy před vstupem do ZŠ a bezbariérové úpravy pří-
stupového chodníku v areálu ZŠ. 

Dalších dvacet milionů „spolkne“ rekonstrukce 
ZŠ Křížová. Jde o navýšení prostředků na rekon-
strukci střechy – nová krytina a částečná výměna 
krovu, vybourání a výměna veškerých konstrukcí 
z azbestocementu na půdě (příčky, sociální zaříze-

ní apod.), rekonstrukce kotelny na půdě, výměna 
oken z důvodu hluku z přilehlé komunikace, opra-
va fasády. Předpokládané náklady jsou 21.000 Kč. 

Další investice směřují např. do chodníků. Spojova-
cí chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn 
předpokládá 400 tisíc na projekt a následné vybu-
dování chodníku v místě současné často využívané 
vyšlapané stezky v zeleni od chodníku podél přiva-
děče do sportovně relaxačního centra Český mlýn 
v délce cca 50 m. -tz-

Zemřela někdejší 
zastupitelka města 

Irena Hornová
Dne 3. ledna 2016 zemřela MUDr. 

Irena Hornová /1922/. Byla člen-
kou Zastupitelstva města Jihlavy 
za KDU-ČSL ve volebním obdo-
bí 1990 - 1994 a 1994 - 1998. Dr. 
Hornová byla oceněna Cenou Rady 
města Jihlavy za celoživotní přínos 
v oblasti zdravotnictví u příležitosti 
životního jubilea 85 let.

Vedení města Jihlavy vyjadřuje 
pozůstalým upřímnou soustrast. -tz-

Zastupitelé rozhodnou o 55 milionech

• ZŠ E. Rošického, budova Jarní - 
stavební úpravy  - 10 mil.

• ZŠ Křížová - stavební úpravy  - 15 
mil.

• Akustické úpravy tělocvičny ZŠ 
Seifertova -  4,8 mil.

• Protiradonová opatření objektu 
Dětské jesle, Seifertova 4a - 2 mil.

• Chodník ul. Brtnická, Jihlava, od 
domu č. 3a – 200 tis.

• Spojovací chodník mezi přivadě-
čem a lokalitou Český mlýn -  400 tis.

• Chodník ul. Březinova, Jihlava (od 
domu Březinova č. 125 k nákupnímu 
středisku) – 100 tis.

• Parkoviště a rekonstrukce komu-
nikace ul. Mostecká  (u Teniscentra) 
-  1 mil.

• Světelné signalizační zařízení pro 
chodce u křižovatky ul. Tolstého,  
Tyršova,  včetně rozšíření komunika-
ce ul. Tolstého – 2,3 mil.

• Výstavba dopravního terminálu - 
městské nádraží - I. a II. etapa - 2 mil.

• Dopravní terminál ul. Na Dolech 
– 100 tis.

• Lávka přes řeku Jihlavu, ul. Na 
Dolech – 150 tis.

 Zřízení zastávek MHD ul. Hradeb-
ní – 200 tis.

• Zastávky MHD, chodník a veřej-
né osvětlení ul. Brtnická (před DP-
MJ) – 500 tis.

• Vodojem Bukovno  -  3 mil.
• Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - 

severozápadní větev - 2 mil.
• Vodovod Zborná - napojení na 

skupinový vodovod - 1 mil.
• Kanalizace ul. Strojírenská – 500 

tis.
• Brněnská 29 - rekonstrukce objek-

tu  na spolkový dům – 300 tis.
• Fritzova 15 - rekonstrukce 2 bytů 

– 400 tis. 

• Demlova 36 - zateplení domu, 
oprava balkónů – 1,8 mil. 

• Benešova 16 - rekonstrukce 2 
bytů - 500 tis. 

• Na Hliništi 24 - rekonstrukce 2 
bytů - 560 tis.

• Úvoz 19 - rekonstrukce 3 bytů - 
820 tis.

• Stadion Na Stoupách - rekon-
strukce atletické dráhy vč. sektorů – 
150 tis.

• Vybudování kotevních míst pro 
norné stěny - Hasičský záchranný 
sbor Kraje Vysočina – 500 tis.

• Veřejné WC Český mlýn – 220 
tis.

• Pístovské rybníky - řešení technic-
kého stavu – 300 tis.

• Sportovní a dětské hřiště Popice – 
4,2 mil.

• Celkem   55 milionů. 


