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Ofi ciální stránky města Jihlavy zís-
kaly hlavní ocenění. Stalo se tak na 
během dvanáctého ročníku konfe-
rence Internet ve státní správě a sa-
mosprávě v Hradci Králové. 

Již tradičně se udělovaly ceny Zlatý 
erb pro nejlepší internetové stránky 
měst a obcí v ČR, a také EuroCrest 
o nejlepší internetové stránky měst, 
obcí a regionů v Evropě. Právě v sou-
těži EuroCrest se mezi hlavní oce-
něné projekty roku zařadily ofi ciální 
stránky města Jihlavy. Ocenění za 
nejlepší webovou stránku města v 
soutěži Zlatý erb patří dalšímu měs-
tu z Vysočiny Moravským Budějovi-
cím, svoje ocenění získala také Při-
byslav.

Cílem EuroCrestu je, podobně ja-

Sobotka předal cenu za internetové stránky 
ko u soutěže Zlatý erb, ocenit výji-
mečné projekty, podporovat vzájem-
nou výměnu zkušeností a ohodnotit 
snahu zástupců místní správy a sa-
mosprávy účinně využívat informač-
ních technologií ke zvyšování kvality 
a přístupnosti služeb veřejné správy. 
Touto cestou tak chtějí pořadatelé 
přispět ke zrychlení rozvoje služeb 
evropských institucí veřejné správy.

Cenu pro Jihlavu přebírali primátor 
Jaroslav Vymazal, tajemník jihlavské-
ho magistrátu Lubomír Dohnal a ve-
doucí odboru informatiky Vladimír 
Křivánek. K úspěchu jim blahopřál 
předseda Senátu Parlamentu ČR 
Přemysl Sobotka, který primátorovi 
předal pamětní list.                         -lm-

PŘEDSEDA Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka předal primátorovi Jihla-
vy Jaroslavu Vymazalovi cenu EuroCrest za ofi ciální webové stránky města.
                                                                                                                       Foto: archiv NJR

Téma lávky spojující největší jihlav-
ské sídliště s centrem města je velmi 
silné a nosné. Jednak s ohledem na 
podporu nemotorové dopravy, jed-
nak jako oživení centra města. 

Před nedávnem jsme v Novinách 
jihlavské radnice přinesli návrhy láv-
ky přes Heulos. Úřad územního plá-
nování oslovil Fakultu architektury 
VÚT v Brně, která toto téma nabíd-
la studentům pro semestrální práci. 
Přihlásilo se devět studentů, kteří 
navrhli devět názorů na umístění a 
architektonické řešení lávky. Všech-
ny návrhy byly prezentovány médi-

Lávka přes Heulos
ím na tiskové konferenci, vystavené 
ve vestibulu radnice a na webových 
stránkách. Občané měli možnost se 
k tomuto tématu vyjádřit. 

Svůj názor, většinou kladný (47) 
vyjádřilo 54 občanů, z toho 24 pod-
pořilo návrh č. 3. „Vedení města se 
těmito podklady zabývalo, a přesto-
že akci vnímá jako přínos, po zvážení 
fi nančních možností a priorit města 
doporučilo se tématem lávky zabývat 
v dalším programovacím období po 
roce 2013,“ uvedl k tématu tiskový 
mluvčí radnice Radek Tulis.        -lm-

Ve Zborné (část Jihlavy) vyroste na 
nevyužitém prostranství proti bývalé 
škole víceúčelové hřiště. Vybudová-
no bude menší hřiště s umělým po-
vrchem a konstrukcí sestávající z ko-
še na basketball a jedné brány se sítí, 
pro ostatní míčové hry. 

„Pro menší děti zde bude postavena 
herní sestava složená ze šplhací síťové 
stěny, lezecké tabule, síťového tunelu a 
dvou věžiček spojených můstkem,“ řek-
la Bohuslava Jílková z odboru roz-
voje města magistrátu. Okolí bude 
doplněné o drobnou architekturu 
(lavička, altán). Realizace proběhne 
do konce roku 2009. Městu Jihlava 
byly na základě schváleného státní-
ho rozpočtu České republiky na rok 
2009 na vybudování víceúčelového 

Zborná bude mít  víceúčelové hřiště

Vedení jihlavské radnice minulý měsíc položilo květiny k pamětní desce Ev-
žena Plocka, který se pokusil 4. dubna 1969 upálit na protest proti okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vážně popálený Plocek žil ještě 
pět dní v jihlavské nemocnici, kde 9. dubna zemřel. Sebeobětováním navá-
zal Evžen Plocek na odkaz Jana Palacha a Jana Zajíce, ale na rozdíl od nich o 
Plockovi veřejnost dlouho nevěděla, komunistickému režimu se podařilo za-
bránit rozšíření informace o další zápalné oběti v médiích. Páteční vzpomín-
kové akce na Masarykově náměstí se zúčastnilo asi sto lidí.                             -rt-

Vedení města položilo květiny
k pamětní desce

hřiště v části města Zborná vyčleně-
ny prostředky ve výši 1.260.000 Kč. 
Na akci je zpracovaná projektová do-
kumentace. Již proběhlo výběrové ří-
zení na zhotovitele.                        -lm-

NÁVRH lávky od Martiny Bařinové.                                             Repro: archiv NJR

VEDENÍ města položilo kytice na památku uctění zápalné oběti Evžena Plocka.
                Foto: archiv NJR

V některých médiích jsem zazna-
menal kritiku města od pana zastu-
pitele Jirouška za pomalý rozvoj zoo-
logické zahrady v posledních letech. 
Rád bych proto uvedl několik kon-
krétních čísel. 

Město Jihlava  poskytuje zoologic-
ké zahradě provozní příspěvek. Ten-
to se v posledních 5 letech vyvíjel 
následovně:

rok 2004 -    5 880 tis. Kč
rok 2005 –   5 361 tis. Kč
rok 2006 –   9 000 tis. Kč
rok 2007 – 10 200 tis. Kč
rok 2008 – 10 160 tis. Kč
Z uvedeného přehledu jasně vy-

plývá, že podpora města provozu 
zoologické zahrady se za posledních 
5 let prakticky zdvojnásobila. Krom 
provozního příspěvku město zoolo-
gické zahradě poskytuje i investiční 

dotace. Porovnám-li si celkový čis-
tý výdaj z rozpočtu města na rozvoj 
zoo (provozní příspěvek  + investič-
ní dotace – odvod z odpisů) vyvíjel 
se v následujících třech letech takto:

rok 2006 – 15 879 tis. Kč
rok 2007 – 17 512 tis. Kč
rok 2008 – 27 719 tis. Kč
Myslím si, že čísla celkem jasně do-

kreslují podporu města naší jihlavské 
zoologické zahradě. A že se nejedná 
jenom o čísla, mohou ocenit zejmé-
na návštěvníci, když prochází kolem 
nově dokončených projektů v zoo: 
medvědinec, Shetlandské ostrovy, 
expozice jeřábů, nové dětské hřiště.

…A další rozvoj zoologické zahra-
dy bude následovat. Připravuje se ex-
pozice žiraf, ale i další nové projekty.

Radek Vovsík,
náměstek primátora

Město a  jihlavská zoo


