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Jaké problémy nejvíce trápí občany města Jihla-
vy? Na tuto otázku hledalo odpověď na 60 obča-
nů města, kteří se 23. listopadu sešli na druhém 
ročníku  Fóra Zdravého města, známého pod ti-
tulem S Vámi ovšem? Ovšem!

Z veřejného projednávání vzešlo nové desa-
tero největších problémů města, mezi nimiž se 
na předních příčkách umístila preference MHD 
před individuální dopravou, následoval pořádek 
v ulicích (jarní a podzimní úklid města), projed-
návání projektu sportoviště na Tyršově ulici nebo 
nutnost řešit problém heren a hracích automatů.

Nejprve probíhala diskuse v jednotlivých pra-
covních skupinách, např. na téma životní prostře-
dí, kultura, sport volný čas, vzdělávání a osvěta, 
doprava nebo podnikání a cestovní ruch... Poté 

bylo vybráno 17 témat, ze kterých nakonec hla-
sováním přítomných vzešla desítka největších 
priorit... Nově naformulované problémy budou 
následně ověřeny anketou a projednány v zastu-
pitelstvu města.

Desatero problémů města Jihlavy: 
1. Preference MHD před individuální dopra-

vou
2. Pořádek v ulicích (jarní a zimní úklid)
3. - 4. Projednání projektu sportoviště na Tyr-

šově ulici
3. - 4. Problém heren a hracích automatů
5. Nepoměr v podpoře profesionálního a ne-

profesionálního sportu
6. Parkování ve městě (parkovací místa)

7. - 10. Dostup-
né bydlení pro 
potřebné (starto-
vací, sociální, pro 
zdravotně posti-
žené občany)

7. - 10. Revize 
systém fi nančních 
prostředků do so-
ciální oblasti

7. - 10. Připra-
venost ZŠ na žá-
ky se zdravotním 
postižením (lid-
ské zdroje)

7. - 10. Stravo-
vání pro děti se 
zdravotním posti-
žením (diety).     

-lm-

Známe nové desatero 
problémů města Jihlavy

Jak se zdravě stravovat, hýbat se a pečovat o zuby 
- děti z jihlavských mateřských školek to zábavnou 
formou učila dvojice klaunů. Program Ve zdravém 
těle zdravý duch se odehrál v Karnevalovém diva-
délku Ježek  při mateřské školce na Jarní ulici v Jih-
lavě.  „Pokud se podaří sehnat další peníze, představení 
uvidí děti ze všech jihlavských mateřských škol,“ uved-
la pracovnice odboru školství, kultury a tělový-
chovy Hana Ustohalová. Představení pro nejmenší 
diváky zajišťuje město Jihlava prostřednictvím pro-
jektu Zdravé město.                                                     -lm-

Klauni učí děti zdravě žít

K FORMULOVÁNÍ problémů trápících Jihlavany posloužila tabule.
Foto: archiv NJR

I KLAUNI pomáhají jihlavským dětem, jak zdravě žít.                                                                
Foto: archiv NJR

 Jihlava už potřetí v řadě bude regulovat počty ho-
lubů v centru města. Radnice tak chce předejít pře-
nášení různých chorob a parazitů, rovněž tak chce 
omezit znečišťování městských a soukromých bu-
dov. Na střechu jednoho objektu v centru města 
budou umístěny klece s návnadami, zdravotní stav 
holubů na místě zhodnotí odborník - pokud je ho-
lub zdravý, bude nabídnut k chovu holubářům ne-
bo vypuštěn zpět, nemocné kusy budou humánně 
utraceny. „Nechceme všechny holuby v centru zlikvido-
vat, patří ke koloritu města. Ale pokud tady mají být, 
ať je jejich počet únosný a nepřenášejí choroby,“ uvedl 
tajemník úřadu Lubomír Dohnal.                          -lm- 

Počty holubů klesnou


