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Město Jihlava má k 30. 11. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 618 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci listopadu 2009

 Jihlava zareagovala na opakované 
tragické nehody způsobené pádem 
tzv. mobilních branek. Protože se 
několik takových konstrukcí nachá-
zelo i v Jihlavě, vedení města vydalo 
pokyn k jejich okamžitému zajištění. 

 „Odbor správy realit magistrátu řetě-
zy a zámky zabezpečil mobilní branky 
u ZŠ Březinova. Branky na Horní ulici 
a na ploše nedaleko objektů HZS Vy-
sočina na ulici Romana Havelky byly 
i z důvodů špatného technického sta-
vu zlikvidovány,“ řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. 

 Město bude řešit jejich případné 
náhrady bezpečným zařízením v jar-
ních měsících příštího roku. Během 
prosince proběhla kontrola všech 
známých mobilních konstrukcí na 
pozemcích města, nebezpečné prvky 
byly okamžitě likvidovány.

 V této souvislosti vyzýváme jih-
lavskou veřejnost, aby magistrátu 
oznámila místa nebo zařízení hřišť 
a sportovišť, která by mohla být pro 
uživatele nebezpečná. „Je možné, že 
na území města se taková zařízení na-
cházejí, aniž by je magistrát vedl v evi-

Jihlava zlikvidovala staré branky

JIHLAVA provedla kontrolu a zajištění fotbalových branek na území města, aby 
nemohlo dojít k podobnému tragickému případu jako v Cerekvi.

Foto: archiv NJR

denci - opuštěná, neudržovaná zaříze-
ní, která vznikla z dobrovolné aktivity 
obyvatel apod.,“ doplnil tiskový mluv-
čí Tulis. V této věci je možné kontak-

tovat odbor správy realit Magistrátu 
města Jihlavy, pana Ondřeje Strán-
ského, tel.:  567 167 300, e-mail: on-
drej.stransky@jihlava-city.cz.   

 Naše město se velmi dobře umísti-
lo - zásluhou svých občanů - v soutě-
ži „My třídíme nejlépe 2009“. Jihlava 
obsadila 2. místo v kategorii obcí nad 
10 tisíc obyvatel za nejúspěšnějším 
Novým Městem na Moravě. 

 Na úplně nejvyšší příčce pak skon-
čila Jihlava v doplňkovové soutěži za-
měřené na hodnocení výtěžnosti zpětného odběru elek-
trozařízení skupin 3 (zařízení informačních technologií a 
telekomunikační zařízení), 4 (spotřebitelská zařízení) a 
7 (hračky, vybavení pro volný čas a sporty). 

 „Děkujeme všem obyvatelům, že berou nutnost třídění od-
padů tak vážně. Samozřejmě nejde o umístění v soutěžích, 
ale o zodpovědnost k přírodě. Tříděný opad se dále lépe 
zpracovává, recykluje, méně se ho ukládá. Dobré umístění v 

této soutěži je poděkování za dobrý přístup k našemu život-
nímu prostředí,“ řekl k výsledku primátor Jaroslav Vyma-
zal. 

 Za druhé místo v hlavní soutěži dostane Jihlava dar ve 
výši 35.000 Kč, za prvenství v doplňkové soutěži 40.000 
Kč, částky jsou určeny na podporu odpadového hospo-
dářství obce.  

 Soutěž „My třídíme nejlépe“ připravuje kraj Vysočina 
se společností EKO-KOM a Asekol                                -lm-

Tradičně umíme třídit odpady

 Nový park nad tunelem v 
Jihlavě ještě ani nezačal naplno 
sloužit veřejnosti a už je poni-
čen. Někdo začal rozebírat bře-
hy jezírka a kameny naházel do 
vody, resp. na led. 

 Jsou poničeny břehy, je zde i 
obava z poškození fólie na dně 
jezírka. Některé kameny ledem 
nepropadly, ale zamrzly v něm, 
je tak navíc znemožněno brus-
lení, ke kterému už mohli lidé z 
okolí novou plochu využít. Ka-
meny jsou v březích narovnány 
tzv. na sucho, aby se mezi nimi 
mohla časem uchytit zeleň. 

 „Naší snahou je, aby jezírko 
po čase fungovalo a působilo při-
rozeně, včetně zeleně. Proto nejsou bře-
hy zality betonem. Že je park po třech 
týdnech od dokončení poničen, nás 
opravdu mrzí,“ komentoval událost 
primátor Jaroslav Vymazal. 

 Zajištěním parku už se zabýva-
li úředníci magistrátu a pracovníci 
městské policie. Není možné, aby 
každý park ve městě bez ustání hlí-

Park nad tunelem je už poničen

dali strážníci, na pokrytí celého par-
ku kamerovým systémem by bylo 
nutné několik kamer. „Nemalé pro-
středky použité na zkvalitnění života 
ve městě přicházejí vniveč. Vyzýváme 
občany k všímavosti a k tomu, aby ctili 
majetek, který slouží ostatním,“ dodal 
primátor Vymazal. 

 Stavba parku nad tunelem přišla na 

cca 8 milionů korun, částkou téměř 
6,9 milionu korun byla podpořena 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod. V rámci 
projektu bylo vybudováno sportov-
ní hřiště s pískovým povrchem, kte-
ré je vybaveno basketbalovými koši, 
sloupky pro volejbal a fotbalovými 
brankami. 

 Dále bylo vybudováno dětské hřiš-
tě s hracími prvky pro menší děti, 
které obsahuje houpačku, kolotoč, 
lezeckou stěnu, hrací stěnu s klou-
začkami a je oploceno. Ulici Rantí-
řovskou a ulici Přední, která dostala 
nový povrch, propojila cyklostezka s 
veřejným osvětlením a chodník. 

 K odpočinku bude sloužit dřevěný 
altán umístěný v centrální části par-
ku. Nejvýraznějším prvkem nového 
parku je vodní plocha s lávkami. Sou-
časně bylo vysazeno velké množství 
stromů a keřů, nezapomnělo se ani 
na revitalizaci travnatých ploch. Celý 
park je vybaven mobiliářem v podo-
bě laviček a odpadkových košů. 

 -lm-

VANDALŮM není nic svaté. Tentokrát do-
kázali poničit ještě nedokončený park nad 
jihlavským tunelem. Škoda může být značná, 
pokud naházené kameny porušily fólii budou-
cího jezírka.                           Foto: archiv NJR

 Tradičně s velkým zájem veřejnos-
ti probíhalo slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu na Masarykově ná-
městí v Jihlavě. Spolu s primátorem 
Jaroslavem Vymazalem a moderáto-
rem Milanem Řezníčkem odpočítá-
valo posledních deset vteřin do roz-
svícení stromu několik tisíc lidí, kteří 
zcela zaplnili horní část náměstí. 

 Program na náměstí běžel už před 
rozsvícením stromu, po krátké zdra-
vici primátora na pódiu vystoupil 
zpěvák a klavírista Marek Ztracený. 
Lidé si mohli na náměstí koupit tra-
diční medovinu, svařené víno a jiné   
lahůdky. Rozsvícením stromu tak 
odstartoval vánoční program a vá-
noční trh.                                            -lm-

Rozsvícení 
vánočního stromu 

přihlížely tisíce

 Rada města Jihlavy na své posled-
ní schůzi v roce 2009 udělila tři svo-
je ocenění. Ceny Rady města Jihlavy 
nově náleží Lukáši Topinkovi, juni-
orskému mistru světa v kulturistice, 
Lukáši Krpálkovi, juniorskému mis-
tru světa v judu, a Jiřímu Vybíhalovi, 
který je autorem knihy Jihlava pod 
hákový křížem. „Radní ocenili přínos 
knihy pro dokreslení historie města v 
období německé okupace,“ řekl k roz-
hodnutí rady jihlavský primátor Ja-
roslav Vymazal. Samotné předávání 
cen proběhne až během roku 2010.

                                        -lm-

Ceny Rady města

-lm-

Dvacítku pedagogů ocenil magi-
strát za jejich práci u příležitosti Dne 
učitelů. Magistrát toto ocenění udě-
loval počtvrté. S programem vystou-
pily děti ze ZŠ Demlova a učitele 
ocenil také primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal.                                             -lm-


