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Na jednání dubnového zastupi-
telstva zastupitelé rozdělovali ceny 
Rady Města, ceny města a čestná 
občanství. Předání cen oceněným se 
uskuteční při slavnostním zahájení 
hudebního festivalu Mahler Jihlava 
2018 - Hudba tisíců, ve velké gotic-
ké síni jihlavské radnice 16. května 
2018. Oceněným bude předána cena 
vztahující se k Jihlavě – symbolické 
vyjádření těžby stříbra v podobě slit-
ku investičního stříbra, květina a pa-
mětní list.

Cena Rady města Jihlavy 
byla udělena v r. 2018:

Olze ŠTREJBAROVÉ,
za proměnu nápadu pomoci opuš-

těným seniorům v domovech v pro-
jekt s celostátním dosahem, pod ná-
zvem „Ježíškova vnoučata“.

Davidu LUPAČOVI,
za získání titulu mistra světa v silo-

vém trojboji v r. 2017.

Lukáši TOPINKOVI,
za získání titulu mistra Evropy v 

kulturistice v r. 2017.

MUDr. Zdeňce DRLÍKOVÉ,
za mimořádné zásluhy o rozvoj 

spolupráce mezi orgány města Jih-

lavy a Psychiatrickou nemocnicí 
v Jihlavě.

Martinu PROKOPOVI,
za získání 7. místa v celkové klasi-

fikaci kategorie automobilů na 40. 
ročníku nejtěžšího extrémního závo-
du světa Rallye Dakar 2018. 

Marii NAHODILOVÉ,
za reprezentaci města Jihlavy v rám-

ci kraje Vysočina i České republiky.

Evě ULLMANNOVÉ,
za dlouholeté působení v oblasti 

kultury v oboru recitačním, diva-
delním, hudebním a za záslužnou 
práci  se seniory u příležitosti 80. 
narozenin.

Rainerovi  DOMBERGOVI,
za zásadní podíl na vzniku a rozvoji 

vztahů mezi partnerskými městy Jih-
lava a Heidenheim an der Brenz.

Cena města Jihlavy 
udělena v r. 2018:

Ing. Pavlu BRADOVI,
za dvacetileté úspěšné vedení pě-

veckého sboru Foerster a obětavou 
činnost ve prospěch sokolského 
hnutí.

Jaroslavu DŘEVOVI,  
za celoživotní práci pro uchování a 

rozvoj kulturního dědictví v duchu 
lidových tradic.

Mgr. Daně FUČÍKOVÉ,
za celoživotní přínos uměleckému 

vzdělávání ve městě Jihlava.

Františku NOSKOVI,
za celoživotní práci ve sportu.

Mgr. Bohdanu SROKOVI
za mimořádnou celoživotní činnost 

ve školství, za práci s mladými lidmi, 
velký přínos v hudebním i kulturním 
dění a nezištnou duchovní službu.

Čestné občanství města 
Jihlavy, udělené v r. 2018:

doc. RNDr. Zdeňku LAŠTOVIČ-
KOVI, CSc., 

za zásluhy o rozvoj vědy a vzdě-
lávání, za usilovný podíl při vzniku  
vysokého školství v Jihlavě, za kla-
dení důrazu na význam stříbrného 
dolování a rozvoj hornického města 
Jihlavy, za obětavou práci v oblasti 
ochrany přírody, mimořádnou dlou-
hodobou činnost pro českou  tu-
ristiku, za celoživotní práci a hájení 
zájmů Českého svazu bojovníků za 
svobodu. -tz-

Oprava Úprkovy 
ulice začala

Už v pátek 20. dubna započala avi-
zovaná rekonstrukce Úprkovy ulice 
v Jihlavě. Stavbu se podařilo zahá-
jit takřka o dva měsíce dříve, než se 
přepokládalo. Rekonstrukce zahrnu-
je kompletní rekonstrukci vozovky a 
chodníku. Oprava asi stometrového 
úseku radnici přijde na 2,5 milionu 
korun. Původní odhady hovořily o 
částce blízké čtyřem milionům ko-
run, výběrové řízení cenu snížilo. 
Zakázku provede společnost EURO-
VIA CS, a. s., jako uchazeč s nejnižší 
nabídkovou cenou.  -tz-

Jihlavané poznají oceněné občany

Šmejdi tvrdí, že 
pracují pro magistrát

Občanům tvrdí, že magistrát 
sdružuje žadatele o levnější  
energie. 

Do jihlavských domácností se v těch-
to dnech vnucují podomní prodejci 
se záminkou uzavření smluv o změně 
dodavatele energií. Uvádějí, že obča-
ny navštěvují z důvodu „sdružování“, 
které pořádá Magistrát města, a proto 
mohou mít levnější energie.

Magistrát města Jihlavy ujišťuje, že 
žádnou takovou akci nepořádá ,ani 
nepodporuje. Někdo se pokouší ob-
čany podvádět a přesvědčovat ke 
změně dodavatele energií. 

V Jihlavě platí tržní řád, který tyto 
praktiky, tedy podomní prodej zboží 
a služeb, zakazuje. Pokud vás takoví 
„obchodníci“ navštíví, Magistrát do-
poručuje jakýkoliv kontakt s těmito 
osobami, tzv. šmejdy, odmítnout, 
stejně jako odmítnout jakékoliv je-
jich nabídky, a pak volat městskou 
policii (156) s informacemi o čin-
nosti a pohybu těchto osob. -tz-

Cyklostezka 
R. Havelky 
je uzavřena

ŘSD opravuje most přivaděče
Od 16. dubna Ředitelství silnic a 

dálnic opravuje most dálničního při-
vaděče I/38 nad ulicí Romana Ha-
velky v Jihlavě. Do 25. května 2018 
bude neprůjezdná cyklostezka, která 
prochází pod mostem. 

Ve dnech 28. - 29. dubna a 16. - 17. 
června pod mostem neprojedou ani 
auta. „Objížďka povede ulicemi Hav-
líčkova, Fritzova a Jiráskova,“ uvedl 
Hynek Schimmer z odboru dopravy 
města Jihlavy.

Uzavírka se bude týkat trolejbu-
sové linky E. Dopravní podnik měs-
ta Jihlavy ji v uvedených termínech 
nahradí autobusy, které budou sta-
veniště objíždět stejnou trasou jako 
ostatní vozidla. „V úseku od Motorpa-
lu po Kaufland budou po dobu uzavír-
ky zrušeny zastávky MHD,“ doplnil 
Hynek Schimmer. -tz-

Skoro sto lidí přišlo debatovat nad 
zdravým životním stylem do diva-
dla DIOD. Město Jihlava, které rea-
lizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, zde připravilo na středu 
4. dubna již tradiční Fórum Zdravé-
ho města.

Hlavním tématem letošního fóra 
bylo Zdraví obyvatel, související s 
aktualizací Zdravotního plánu měs-
ta Jihlavy na roky 2018 až 2020. Pro 
toto období byly veřejností stano-
veny tři cíle, a to podpora aktivit 
zaměřených na zdravý životní styl v 
seniorském věku, zvýšení pohybo-
vých aktivit obyvatel a rozvoj ochra-
ny životního prostředí ve prospěch 
obyvatel města.

„Z diskuze u stolů například vyply-
nulo podpořit otevření školních hřišť 
pod dohledem správce, jako možnost 
aktivního trávení volného času dětí, 
mládeže i široké veřejnosti,“ sdělila 
Soňa Krátká z projektu Zdravé měs-
to a místní Agenda 21.

Novinkou na letošním Fóru bylo 
představení projektů, které podpo-
ruje Zdravé město Jihlava, a násled-
ná možnost hlasovat pro top pro-
jekt, který byl v závěru odměněn 
darovacím šekem. „Největší přízeň 
účastníků si získal projekt Branný 
závod pro seniory, organizovaný spol-
kem Nebojte se policie, prezentovaný 
Antonínem Křoustkem,“ doplnil pri-
mátor města Rudolf Chloupek.

Kdo přišel debatovat do diva-
dla DIOD, mohl si díky sdružení 
Zdravá Vysočina také zdarma ne-
chat změřit krevní tlak, cholesterol 
nebo BMI, a procento tělesného 
tuku. „Zdraví nevzniká v nemoc-
nicích, tam se pouze napravuje, ale 
vzniká v rodinách, ve školách, na 

Dotační program Zdravého města 
je systém finanční podpory partner-
ským organizacím, institucím i ak-
tivním občanům, kteří chtějí přispět 
k naplňování cílů Zdravého města a 
MA21 dílčí akcí, aktivitou či progra-
mem, a to na základě zpracovaného 
projektu.

V únoru byla vypsána 1. výzva na 
aktivity realizované v období od 15. 
2. do 30. 11. 2018. Maximální výše 
dotace na jeden projekt činí 30.000 
korun. Komise Projektu Zdravé měs-
to a MA21 doporučila a Rady města 
Jihlavy schválila jedenáct žádostí v 
celkovém objemu téměř 250 tisíc 

korun. Podpořeny byly jak tradiční 
akce, jako např. Branný závod seni-
orů, Zachraň život s městem Jihlava, 
Seniorem v pohodě, tak i zcela nový 
projekt „Procházka od QR k IQ“. 

Na dotace v rámci PZM a MA21 
bylo v letošním roce alokováno 400 
tisíc korun. 150 tisíc tedy zbývá ješ-
tě na druhou výzvu, projekty reali-
zované v období od 20. 4. 2018 do 
30. 11. 2018. Termín pro podávání 
žádostí je od 23. května 2018 do 31. 
května 2018 do 14.00 hodin.

Více informací týkajících se dotač-
ního programu lze nalézt na www.
jihlava.cz/zdravemesto. -tz-

Zdravé město rozdělilo dotace

Tři hlavní cíle ZM určila veřejnost

STOVKA občanů přišla debatovat do DIODU nad zdravým životním stylem.
 Foto: archiv MMJ

pracovištích, ve městech, prostě tam, 
kde žijeme, pracujeme, odpočíváme 
a stárneme,“ řekla na setkání Ka-

teřina Janovská, garantka procesu 
zpracování Zdravotních plánů v 
České republice. -tz-

Dřevorubci v červnu
O víkendu 9. a 10. června proběh-

nou už tradiční závody dřevorubec-
kého sportu EUROJACK 2018. I 
letos bude akce spojena s festivalem 
malých pivovarů Jihlavské pivní pá-
bení a v sobotu večer proběhne hu-
dební festival Pilník.  -tz-


