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Vymazal

Vedení města zve všechny občany 
města a návštěvníky Jihlavy na 
Oslavy 150. výročí narození 

Gustava Mahlera. 
Oslavy vyvrcholí 7. července ote-

vřením parku Gustava Mahlera. Více 
k oslavám uvnitř NJR.

Jihlavské kulturní léto 
je další možností, jak prožít v kraj-
ském městě dobu prázdnin. Jejich 
součástí bude i Jihlavská pouť v ter-
mínu 23. až 27. června. Přehled akcí 
Jihlavského kulturního léta přináší-
me na stranách 16 a 17.

Jihlava je nejvhodnějším městem pro 
byznys v kraji Vysočina. To je výsledek 
už tradičního srovnávacího průzkumu 
Město pro byznys v režii časopisu Eko-
nom. 

Na první pozici mezi patnácti hod-
nocenými městy se Jihlava vyšvihla z 
loňského devátého místa, následuje 
Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Na slav-
nostním ceremoniálu ocenění pro Jih-
lavu přebral náměstek primátora Josef 
Kodet: „Výhodná poloha města a rozvoj 
průmyslové zóny přispěly k vyrovnání se 
s porevolučními hospodářskými změna-
mi. Nově založené velké podniky se staly 
velkou příležitostí i pro rozvoj místních 
středních a malých fi rem.“

Jihlava podle výzkumu Město pro 
byznys vykázala nejlepší výsledky ze-
jména v kvalitě podnikatelského pro-
středí a v přístupu veřejné správy, jih-
lavská radnice má například také druhý 

nejlepší web. 
 V Jihlavě přibývají rychleji noví pod-

nikatelé (dynamika růstu počtu eko-
nomických subjektů převyšuje kraj-
ské hodnoty o polovinu), na rozdíl 
od ostatních měst regionu je zde vyšší 
podíl středních a velkých fi rem a je zde 
nejvyšší zastoupení sektoru služeb. 

 „S ohledem na situaci ekonomiky nás 
výsledek průzkumu obzvlášť těší. Je to ta-
ké závazek - dobré hodnocení udržet, a 
ještě vylepšit podmínky pro podnikání, ze 
kterého potom město profi tuje třeba vyšší 
nabídkou práce. Úspěchy podnikatelů ale 
nezáleží jen na vůli radnice, ale také na 
podmínkách nastavených státem,“ při-
pomněl primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal. 

 Dále výzkum ukázal, že bytová vý-
stavba v Jihlavě dosahuje téměř trojná-
sobku průměru ostatních měst v kraji, 
ceny bytů jsou o čtyřicet procent vyšší. 

Kriminalita je sice nejvyšší, ale mezi-
ročně nejméně vzrostla! Vzhledem k 
počtu obyvatel zde působí druhý nej-
vyšší počet strážníků. Mateřské školy 
mají o více než desetinu nižší kapacitu, 
meziroční přírůstek obyvatel však té-
měř třikrát převyšuje krajský průměr. 
Pracovní neschopnost je oproti jiným 
okresům nejnižší. 

 Srovnávací výzkum Město pro byz-
nys probíhá potřetí, města jsou hod-
nocena podle padesáti kritérií z oblasti 
podnikatelského prostředí, kvality regi-
onu, přístupu veřejné správy, situace na 
pracovním trhu a cenových podmínek, 
součástí získávání dat pro vyhodno-
cení je také telefonický průzkum mezi 
podnikateli. Celorepublikové pořadí 
mezi všemi 205 posuzovanými městy 
v Česku bude vyhlášeno v září. Vyhla-
šovatelem této celorepublikové akce je 
týdeník Ekonom.                                 -lm-

Jihlava rájem pro podnikání
OSLAVY GUSTAVA MAHLERA  v Jihlavě začaly.  Jejich součástí byl i koncert operní pěvkyně Dagmar Peckové. Vyvrchole-
ním slavnosti bude otevření parku Gustava Mahlera příští měsíc.  Foto: Jiří Varhaník

 Prázdniny se blíží, a tak nás zajíma-
lo, co může návštěvník Jihlavy v těch-
to měsících očekávat, ale také to, jak 
bude trávit svoji dovolenou primátor 
města Jaroslav Vymazal.

 
Takže, pane primátore, kam letos 

na dovolenou?
 Tradičně jezdím s přáteli první tý-

den v červenci na Šumavu, kde jezdí-
me na kole, a pokud je dostatek vody, 
tak i na raft ech po Otavě. Letos ale 
pobyt zkrátíme, protože 7. července 
je ukončení festivalu a otevření po-
mníku Gustava Mahlera. Těšíme se 
na poznávací jízdu po Evropě – pře-
devším Itálii, kde si vedle přírody 
chceme užít Florencii a Řím.

 Kola, předpokládám, budete mít 
s sebou?

 Bez kol by to nešlo. Město a jeho 
okolí poznáte nejlépe kombinací 
chůze a jízdy na kole.   Jinak taková 
klasická dovolená bude na oblíbe-
ném místečku v Chorvatsku u moře. 

 
Prázdniny v Jihlavě – na co se 

mohou návštěvníci těšit?
 Myslím si, že máme co nabídnout. 

V případě hezkého počasí to může 
být procházka městskou památko-
vou rezervací s návštěvou muzea ne-
bo galerie Vysočiny, prohlídkou kos-
tela nebo vyhlídkou na město z věže 
sv. Jakuba či Jihlavské brány... 

Primátor: 
dovolená a práce

(Pokračování na str. 3)


