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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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-
36

3
5

127
Město Jihlava má k 31. 12. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 526 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci prosinci 2010

Jihlava se i v letošním roce v 
lednu prezentovala na 20. ročníku 
mezinárodního veletrhu turistic-
kých možností v regionech  REGI-
ONTOUR. Pro návštěvníky byla 
připravena kompletní nabídka pro-
pagačních materiálů o městě včetně 
kulturního a sportovního kalendáře 
na rok 2011. Město se představilo na 
samostatném stánku v letech 2004–
2009. Od roku 2010 se veletrhu 
účastní v rámci stánku kraje Vysoči-
na.                                                      -lm-

Desatero problémů Jihlavy
Co trápí Jihlavany? Na tuto otázku dala odpověď anke-

ta, kterou vypsalo město pro své občany.
Město připravilo nejprve pro občany veřejné projed-

nání Desatera problémů města. Toto veřejné setkání s 
názvem Fórum Zdravého města proběhlo 8. září 2010 v 
prostorách Hotelu Gustav Mahler. Cílem tohoto veřej-
ného setkání bylo defi nování tzv. 10P, tzn. nejpalčivěj-
ších problémů města, jejichž řešení vidí občané města 
jako prioritní. 

Koordinátorka projektu Lenka Marečková seznámila 
přítomné se stavem řešení problémů, které byly vytipo-
vány v roce 2009. Následovala práce v týmech, kde jed-
notlivé skupiny vytipovaly dva největší problémy. 

V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány 
připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do ře-
šení příslušných odborů. 

Po fóru následovala anketa, která měla prověřit, zda se 
na zvolených problémech města shodnou i ostatní obča-

né Jihlavy. „Ověření výstupů z tohoto fóra formou anketní-
ho průzkumu bylo na přelomu září a října 2010 zrealizová-
no zejména proto, že jsme si plně vědomi, že se fóra nemohl 
nebo nechtěl zúčastnit každý. 

Proto jsme chtěli dát občanům města Jihlavy možnost vy-
jádřit názor na problémy města Jihlavy,“ řekla koordiná-
torka fóra Lenka Marečková. 

Nyní se zpracovává dokument (Plán zdraví a kvality ži-
vota), kde bude uvedeno, co se v té které problematické 
oblasti podniká a jaké další projekty se chystají. 

Problémy tedy budou mít návazná řešení a město k nim 
bude přijímat opatření.

Bližší informace včetně výsledků ankety budou k dis-
pozici na webových stránkách www.jihlava.cz pod odka-
zem Projekt zdravé město a MA21 či osobně v kanceláři 
v objektu Brány Matky Boží v Jihlavě. Informace podá 
koordinátorka projektu Lenka Marečková, tel.: 567 167 
125 nebo e-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz. -lm-

Seznam problémů Jihlavy

Na magistrát došlo celkem 98 žádostí o podporu kultur-
ních akcí pořadatelů. Celková výše na fi nance po sečtení 
činí více než devět milionů korun, což je o třetinu víc, než 
má vedení města pro granty připraveno. Pro zajímavost 

ještě uvádíme srovnání se sportem – pro podporu města 
rozdělilo přes tři miliony korun. V přehledu níže uvádí-
me rozdělení žádostí. O výsledku rozhodne zastupitelstvo 
města na svém jednání.                                                             -lm- 

 Na kulturní granty na rok 2011
přišla magistrátu stovka žádostí

Přehled žádostí o dotaci na rok 2011
Zaměření 

celkem 
CELKEM

Výzva Došlé Částka Kč
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 515 500
1 036 800

85 740
543 144
231 500
555 004
324 500
373 000
218 900
316 300
57 000
28 000

186 200
192 050

Hudba - klasická
Hudba - ostatní
Hudba - vzdělávací koncerty
Divadlo - místní
Divadlo - hostující
Divadlo - dětská představení
Tanec
Happening
Vzdělávací pořady
Film
Výtvarné umění
Výstava
Akce, aktivity, publikační činnost
Městské slavnosti a jiné akce a aktivity

88
98

4 663 638
9 452 738

Významné kulturní akce
Jednoletá podpora - činnost
Jednoletá podpora

5
5

4 375 000
414 100

Poděkování 
za chodníky

Vedení města děkuje občanům, 
kteří i přes platnost tzv. chodníko-
vého zákona nečekají na správce ko-
munikace a sami odklízejí z chodní-
ků u svých domů sníh. „Není možné 
mít tolik techniky a lidí, aby ihned po 
napadání nového sněhu byly ulice a 
chodníky v celém městě uklizeny. Dě-
kujeme občanům, kteří úklidem u svých 
nemovitostí přispívají k pořádku a také 
bezpečnosti na chodnících ve městě,“ 
řekl náměstek primátora pro oblast 
dopravy Josef Kodet. První v pořadí 
údržby jsou například frekventované 
ulice v centru, u zdravotnických zaří-
zení, nádraží apod.                          -lm- 


