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Vedení krajského města předalo
ocenění, včetně toho nejvyššího
Primátor města Jihlavy Rudolf
Chloupek a náměstkyně primátora Jana Mayerová předali v gotické síni jihlavské historické
radnice ceny města.
Předávali i nejvyšší ocenění města, kterým je čestné občanství.
Nejvyšší vyznamenání zastupitelé udělili Evženu Plockovi in memoriam. Evžen Plocek se 4. dubna
1969 pokusil upálit na protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy
do Československa, o několik dní
později zemřel. Na rozdíl od zápalných obětí Jana Palacha a Jana Zajíce se komunistické cenzuře podařilo informace o jeho činu zadržet.
Cenu převzal vnuk Aleš Plocek.
Čestné občanství uděluje Zastupitelstvo města Jihlavy za zcela
mimořádné zásluhy ve všech oblastech lidského působení. Čestné
občanství lze udělit za života, nebo
in memoriam.
Dalším předávaným vyznamenáním byla Cena města Jihlavy,

Zdravé město
rozdělilo 300 tis. Kč
Dotační program je systém finanční
podpory partnerským organizacím,
institucím i aktivním občanům, kteří
chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města a MA21 dílčí akcí, aktivitou či programem, a to na základě
zpracovaného projektu.
V únoru byla vypsána 1. Výzva na
aktivity realizované v období od 15.
2. do 31. 12. 2017. Maximální výše
dotace na jeden projekt činí 20.000
Kč. Komise Projektu Zdravé město a
MA21 doporučila a Rady města Jihlavy schválila osmnáct žádostí v celkovém objemu 300 tis. Kč.
Podpořeny byly jak tradiční akce,
jako např. Strollering, Seniorem v pohodě, Biojarmark, tak i nové aktivity:
Labyrintem v nás, S Bílým kruhem do
bezpečí, S obezitou si poradíme atd.
Více informací týkajících se dotačního programu lze nalézt na www.jihlava.cz/zdravemesto.
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Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2017
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Přestěhováno v místě:

46
48
94
67
40
107
0
13
10
170

Město Jihlava má k 30. 4. 2017
přihlášeno k trvalému pobytu
50.542 obyvatel.

VÝZNAMNÁ ocenění převzali vyznamenaní v gotické síni magistrátu (zleva):
Bedřich Ščerban, primátor Rudolf Chloupek, Vladimír Srb, Pavla Radová, náměstek Radek Popelka, Barbora Schreková, Aleš Plocek, náměstkyně Jana Mayerová a Jiří Jakeš.
Foto: Jakub Koumar
kterou převzal šéfdirigent Filharmonie Gustava Mahlera Jiří Jakeš
za dlouholetou uměleckou činnost
v oboru hudby pro město Jihlavu,
u příležitosti životního jubilea 50
let.
Cenu města Jihlavy zastupitelé
udělili také judistovi Lukáši Krpálkovi za reprezentaci Jihlavy,
České republiky a dosavadní vynikající sportovní úspěchy v judu,
završené ziskem zlaté medaile na

olympijských hrách v Rio de Janeiru 2016. Lukáš Krpálek byl z ceremoniálu omluven.
Cenu města Jihlavy uděluje zastupitelstvo města Jihlavy fyzickým
a právnickým osobám za dlouhodobě významný přínos pro město Jihlava. Cenou města může být
oceněna jakákoli činnost ve všech
oblastech lidského působení.
Na radnici se předávala také
Ceny Rady města Jihlavy, která

byla udělena čtyřikrát. Za úspěšnou sezónu 2016/2017 a zajištění účasti v extralize ledního hokeje byl oceněn Hokejový klub HC
Dukla Jihlava. Cenu převzal jednatel společnosti Bedřich Ščerban.
Pavla Radová je novým držitelem Ceny Rady města Jihlavy za
dlouholetý a obětavý přístup k práci ve prospěch jihlavských seniorů,
u příležitosti životního jubilea 70
let.
Barbora Schreková získala Cenu
Rady města za významné sportovní a trenérské úspěchy v akrobatickém rokenrolu, dosažené v r. 2016.
Cenu Rady města Jihlavy převzal
také Vladimír Srb za zisk zlaté medaile v půlmaratónu na Mistrovství
světa veteránů v australském Perthu v roce 2016.
Cenu Rady města Jihlavy uděluje
rada za významný přínos pro město, spočívající zejména v činnosti vedoucí k rozvoji města Jihlavy
nebo jeho propagaci, za ekonomický přínos, za aktivity v mezinárodním měřítku, za významné ovlivnění veřejného dění, za výrazný počin
v daném roce, a dále u příležitosti
životního jubilea, čestným návštěvám města apod.
Slavnostní setkání v gotickém sále
svým vystoupením skvěle doplnili žáci a žákyně Základní umělecké
školy Jihlava.
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Primátoři Jihlavy a čínského
Wuhanu podepsali memorandum
Primátor města Jihlavy Rudolf
Chloupek a Wan Yong, primátor čínského města Wuhan, podepsali memorandum o spolupráci měst.
Memorandum má napomoci vzájemné spolupráci měst v oblasti hospodářství, obchodu, kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu atd.
Jako osobní dar předal wuhanský
starosta Wan Yong jihlavskému primátorovi jeho podobiznu, zpracovanou tradiční čínskou technikou. Zástupci Jihlavy jsou na podzim zváni
do Wuhanu na setkání spřátelených
měst.
Po slavnostním přijetí čínské delegace a podpisu memoranda následovalo Ekonomické a obchodní fórum,
kterého se, kromě reprezentace samospráv, účastnili například zástupci
podnikatelských komor a podnikatelé z obou zemí.
Text memoranda:
1. Města budou udržovat pravidelné kontakty k diskuzi ve výměně a
spolupráci a záležitostech vzájemných zájmů.
2. Obě strany budou podporovat
návštěvy mezi vedením příslušných
samospráv za účelem prohloubení

JIHLAVSKÁ strana připravila jako dar pro hosty stále vyhledávaný český křišťál,
Číňané přivezli kresbu tisícileté pagody.
Foto: archiv MMJ
bilaterální přátelské spolupráce.
3. Obě strany budou podporovat
výměnu znalostí a zkušeností, a spolupráci na poli hospodářství, obchodu, kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu atd.

4. Obě strany budou rozvíjet kontakty a komunikaci mezi organizacemi a společnostmi mládeže, žen
a práce mezi oběma městy, stejně
jako personální stáže.
-tz-

