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Web Jihlava.cz je nejlepší v ČR

PETR ROUS, správce systému odboru informatiky.
Web Jihlava.cz se umístil na prvním místě příčce v kategorii nejlepší
webové stránky města a také získal
Zvláštní cenu Jana Savického za nejlépe zvládnuté povinné informace.
„Responzivní design webu umožňuje
plnohodnotné zobrazování a funkčnost na různých zařízeních ať na různě velkých monitorech počítačů a notebooků, tak na tabletech či mobilních
telefonech,“ sdělil vedoucí odboru informatiky Vladimír Křivánek.
Výsledky již 21. ročníku soutěže o
nejlepší webové stránky a služby města a obcí byly slavnostně vyhlášeny na
začátku dubna v Hradci Králové.
Jihlava své prvenství uhájila například před webovými stránkami Prahy 12, Karlovými Vary, Nymburkem
či Hradcem Králové. Cenu převzal
náměstek primátorky pro oblast informatiky Jaromír Kalina a vedoucí
odboru informatiky Vladimír Křivánek.
„Ocenění patří zejména pracovníkům
odboru informatiky, kteří dokáží vytvořit přívětivé online služby a neustále
je zdokonalovat. Úřad se tak krůček po
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krůčku přibližuje Jihlavanům,“ sdělil
náměstek primátorky pro oblast informatiky Jaromír Kalina.
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Zlatý erb
Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen v detailním srovnání
webů měst a obcí či v motivaci o
dosažení co nejlepšího výsledku,
ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový
pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace
a hodnocení pro další zlepšování.
„Hlavní důraz již není kladen
na uspořádání webu. Tam již na
základě sdílených dobrých praxí
málo co překvapí. Lze hovořit až o
jakési standardizaci obecních webů,
protože hlavní komerční redakční
nástroje mají rozložení webů velmi
podobné. Hlavní důraz je kladen na
obsah a aktuálnost webu, na jeho
užitečnost pro návštěvníky stránek,“
uvádí na webu Zlatého erbu Tomáš Holenda, předseda poroty
pro hodnocení celostátního kola
Zlatého erbu.

Jihlava ocenila pracovníky
příspěvkových organizací
Jihlava poděkovala za dobrou spolupráci učitelům. Primátorka města
Karolína Koubová a uvolněný radní
Daniel Škarka ocenili učitele ze základních škol zřizovaných městem i
ostatních školských organizací. Květinu a drobný dárek obdrželo přes
40 pracovníků na konci března v gotické síni jihlavské radnice.
„Letos byli poprvé oceněni také dva
pracovníci ze SCIO školy. Vždy se z
jednotlivých škol oceňují dva až tři
pracovníci, podle velikosti organizace,“
uvedl Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
jihlavského magistrátu.
Vyhodnocení oceněných probíhá v
jednotlivých organizacích různě. Někde na základě nominací oceněného
určí ředitelka, jinde celé vedení nebo
si o tom nejlepším rozhodnou všichni zaměstnanci pomocí hlasování.
Kromě květiny a dárku se ocenění vyfotili s primátorkou města a
uvolněným radním. „Událost se koná
již po sedmé a mohu říct, že nejvíce si
pracovníci cení toho, že mohou po slavnostním předávání u občerstvení pohovořit se zástupcem vedení města. Letos
zde zůstal pan radní Škarka, čehož si
ceníme,“ doplnil Tomáš Koukal.
„Jsem také rád, že jsem si mohl s pracovníky z jihlavských škol nezávazně

VÍCE NEŽ 40 lidí bylo oceněno v
předvečer Dne učitelů v gotické síni
jihlavské radnice. Primátorka města
Karolína Koubová a uvolněný radní
Daniel Škarka ocenili učitele ze základních škol zřizovaných městem i
ostatních školských organizací.
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popovídat. Dozvěděl jsem se spousty
zajímavých podnětů a poslechnul si,
jak to na školách reálně chodí. Pro lepší spolupráci města a příspěvkových či
jiných školských organizací je důležité
nahlédnout pod pokličku a zjistit, jaké
procesy u nich fungují,“ uvedl uvolněný radní Daniel Škarka.
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Podle veřejného fóra se má
město zaměřit na řeku Jihlavu
Řeka Jihlava je podle veřejných fór
jedním z hlavních problémů Stříbrného údolí. Týden po fóru mladých,
kdy žáci jihlavských základních škol
vyjádřili nutnost řeku více zpřístupnit, proběhlo veřejné fórum, kde se
účastníci shodli, že je nejvíce trápí
špatný stav řeky. Jihlavané naopak
volají po klidu, mladí by uvítali více
altánů u stezek, ostatní z veřejnosti
zase klidovou lokalitu.
„Fórum Zdravého města jsme letos
pojmuli trochu jinak než v minulých
letech. Účastníci, rozděleni kolem čtyř
tematických stolů, navrhli negativa a
pozitiva jednotlivých lokalit, poté tipy
na změny a cílové aktivity, pro které by
zde chtěli mít místo. Všichni poté pro
jednotlivé návrhy hlasovali,“ uvedla
koordinátorka Projektu Zdravé město Jihlava Martina Řídká.
Mezi řešené lokality patřil lesopark
Heulos, Stará Plovárna a Český mlýn,
který obsáhl dva téměř plné stoly. Na

veřejné fórum se totiž dostavilo i několik zástupců obyvatel údolí řeky
Jihlavy v okolí rodinného centra Robinson. Právě obavy z plánovaných
změn zdejší lokality se umístily v hlasování na druhém místě.
„Jsem nesmírně rád za účast obyvatel
lokality pod viaduktem. Přestože mají
z plánované úpravy okolí jejich obydlí
obavy, jsou ochotni diskutovat o problémech i o možných variantách řešení.
Při diskuzi mi vnukli spoustu důležitých podnětů, které je potřeba zohlednit při vytváření studie této lokality,“
sdělil náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.
Z výsledků veřejného fóra nyní
pracovníci Projektu Zdravého města Jihlava vytvoří anketu. „Možnost
vyjádřit se k tématům tedy bude mít i
široká veřejnost. Anketa bude zveřejněna na webu města i v Novinách jihlavské radnice,“ doplnila Martina Řídká.
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FÓRUM Zdravého města bylo tentokrát zaměřeno na Stříbrné údolí.
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Pro rodiny ve finanční nouzi
Jihlava připraví osm bytů

Jihlava pilotně vyzkouší nový přístup
k řešení bytové nouze rodin i jednotlivců Housing First. Zařadí se tak mezi
dalších přibližně 20 měst v České republice, která řeší situaci existenčně
ohrožených rodin. Program Housing
First bude schopen v krajních situacích
domácnostem mimořádně ohroženým ztrátou bydlení pomoci, zamezit
nárůst dluhu na nájemném a stabilizovat rodiny v období krize.
„Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a domácnosti jednotlivců, přičemž
projekt cílí primárně na rodiče samoživitele s dětmi v bytové nouzi. Podmínkou pro zařazení je prokazatelný pobyt na území města Jihlavy minimálně
3 roky,“ uvedl uvolněný radní města
pro sociální oblast Daniel Škarka.
Město se uchází o dotaci programu, kterou vypsalo Ministerstvo
práce a sociálních věcí (dále MPSV).
Projekt bude dotacemi financován z
95 procent, rozpočet města projekt
podpoří pěti procenty, a to maximálně ve výši 200 tisíc korun. Současný
předpoklad rozpočtu programu pro
Jihlavu je 3 miliony korun, ministerstvo však doporučuje podle potřeb
projektu rozpočet navýšit až na 4
miliony.
„Město předpokládá zařazení osmi
bytů, které dle možností doplní až o
další čtyři. Byty jsou v majetku města a
jsou po Jihlavě rozprostřené, nejedná se

tedy o byty pouze v jednom či dvou domech. Při výběru obsazení bytů rozhoduje jednak míra ohrožení domácnosti
bytovou nouzí, jednak velikost domácností vzhledem k velikostem bytu. Počet zapojených domácností bude pravděpodobně vyšší než počet bytů, proto
se počítá s náhodným výběrem z těchto
kategorií,“ sdělil Daniel Škarka.
Bydlení především
Metodologie pomoci bezdomovcům Housing First vznikla v roce
1988 v americkém Los Angeles. Vychází z myšlenky, že základní potřebou osob bez domova je získat stabilní ubytování, díky kterému budou
schopni vyřešit své ostatní potřeby i
problémy.
„Rodiny se nejprve v domácnostech
zabydlí, poté je bude intenzivně navštěvovat pracovník odboru sociálních
věcí. Město rodinám poskytne také
poradenství ohledně prevence dluhů a
přecházení rizikům,“ doplnil uvolněný radní.
Z důvodu možného výpadku příjmů domácností se počítá s vytvořením garančního fondu, který bude v
jasně vymezených situacích vykrývat
výpadky v příjmech domácností. Vedení města jmenuje komisi garančního fondu, která bude vyhodnocovat
žádosti o příspěvek zprostředkované
sociálními pracovníky.
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