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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 31. 1. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 623 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci lednu 2010

 Poslední dochovaný kouzel-
ný prsten nebo třeba cestovní 
plášť z natáčení populárních 
pohádkových seriálů o prin-
cezně Arabele jsou součástí vý-
stavy, která je od začátku února 
otevřena v Bráně Matky Boží v 
Jihlavě. Spolu s nimi je zde na 
pět desítek kostýmů a řada dal-
ších rekvizit.  

 Nejvzácnější a nejkrásněj-
ší vystavené kostýmy navrhl 
Th eodor Pištěk, držitel Osca-
ra za kostýmy k fi lmu Amade-
us, najdete je v přednáškovém 
sále. Další kostýmy lze spatřit 
ve třech ze čtyř pater samotné 
brány, několik kostýmů si mo-
hou návštěvníci i vyzkoušet. 

 „Výstavu doplňuje typický ná-
bytek použitý v domácnosti ro-
diny Majerových, na něm je po-
stavena i dobová televize, na které si 
návštěvníci mohou připomenout, kdo 

Šaty Arabely k vidění v Jihlavě

OPRA VDU NE každý den můžeme vidět na 
vlastní oči to, co známe z televize. Jihlavanům se 
nabídla příležitost poznat kostýmy ze známého 
televizního seriálu o princezně Arabele.                                                                 

Foto: Lubomír Maštera

kostýmy nosil a jak vypadaly na tele-
vizní obrazovce. Autentické melodie 

a zvuky doprovází výstavu v míst-
nostech věže,“ řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. 

 Návštěvníci mezi padesáti kos-
týmy uvidí oděvy královské rodi-
ny včetně šatů Arabely a Xénie, 
čarodějnice, ježibaby, Jeníčka a 
Mařenky, čarodějů I. i II. katego-
rie či rádců. Poslední dochovaný 
kouzelný prsten je ve vitrínce s 
křišťálovou koulí a kouzelným 
měšcem. Připraveny jsou panely 
s podrobnými informacemi o na-
táčení. 

Výstava je přístupná každý den 
od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 
17.00 hodin až do 28. března. 

Výstavu pro Jihlavu zajistila 
radnice pod patronátem náměst-
kyně primátora pro oblast kultu-
ry Ireny Wagnerové a výstava už 
proběhla s velkým úspěchem na 

mnoha místech republiky, na Vyso-
čině je poprvé.                                  -lm-

Výsledky ankety: Desatero problémů města

Anketa hovoří jasně individuální 
doprava ve městě je největším pro-
blémem. Magistrát vyhodnotil an-
ketu, kterou vypsal pro obyvatele 
Jihlavy a jejími výsledky se bude za-
bývat vedení města.

Tato anketa navazovala na veřej-
né Fórum Zdravého města a místní 
Agendy 21 (dále jen FZM), které 
se uskutečnilo 23. listopadu 2009 v 
prostorách DKO Jihlava. Veřejného 
fóra se zúčastnilo 58 lidí, kteří zde 
společně naformulovali 17 proble-
matických okruhů, které Jihlavany 
nejvíce trápí. Z těchto sedmnácti 
témat bylo následným hlasováním 
vybráno deset největších problémů, 
tzv. Desatero problémů města Jihla-
vy. 

Totožných 17 problémových té-
mat bylo v rámci anketního průzku-
mu nabídnuto veřejnosti. Anketní-

ho průzkumu se zúčastnilo celkem 
337 respondentů. 

Ověření výstupů z FZM formou 
anketního průzkumu bylo na pře-
lomu prosince 2009 a ledna 2010 
zrealizováno zejména proto, že jsme 
si plně vědomi, že FZM se nemohl 
nebo nechtěl zúčastnit každý. Proto 
jsme chtěli dát občanům města Jih-
lavy možnost vyjádřit názor na pro-
blémy města Jihlavy.

Vyhodnocením výstupů z FZM a 
výsledků následné ankety jsme zís-
kali zajímavé informace. Jak účast-
níci FZM tak respondenti ankety 
považují za nejdůležitější následují-
cí problémy města:

Po zpracování výsledků je tedy 
možné problémy rozdělit do tří 
okruhů. Problémy, které byly sou-
částí 10P naformulovaných na fóru 
a anketou byly ověřeny (A1, B1, 

D1, E1, E3, H1, H2). Dále problé-
my, které sice byly součástí původně 
naformulovaných 10P, ale v anketě 
ověřeny nebyly (E2, F1, F2).  Z vý-
sledků anketního průzkumu lze na-
proti tomu vyčíst další tři problémy, 
které nebyly vybrány ze sedmnácti 
na fóru diskutovaných problémů do 
10P, ale občané města je vnímají ja-
ko velmi důležité (A2, C1, C2).

Koordinátor PZM a MA21, po 
konzultaci se zástupci NSZM ČR, 
kteří Projekt Zdravé město meto-
dicky vedou, doporučuje zabývat 
se dále v první řadě problémy, které 
byly v anketě potvrzeny, příp. těmi, 
které vzešly z výsledků ankety jako 
důležité z pohledu obyvatel města.

Fórum Zdravého města i anket-
ní průzkum jsou součástí projek-
tu: „Nastartování procesu trvalého 
zapojení veřejnosti do správy věcí 

veřejných v Jihlavě“, který byl pod-
pořen z Revolvingového fondu 
MŽP ČR. Město Jihlava ho realizu-
je v rámci projektu Jihlava – Zdravé 
město a místní Agenda 21. Bližší in-
formace včetně výsledků ankety bu-
dou k dispozici na webových strán-
kách www.jihlava.cz pod odkazem 
Projekt zdravé město a MA21 či 
osobně v kanceláři v objektu Brá-
ny Matky Boží v Jihlavě. Informace 
podá koordinátorka projektu Lenka 
Marečková, tel.: 567 167 125 nebo 
e-mail: lenka.mareckova@jihlava-
city.cz                                               -lm-


