STRANA

2

Aktuality

Nemocné stromy postupně
mizí z ulic města
Jihlava nechává v době vegetačního
klidu provádět tzv. pěstební probírky nevhodně vysázených a poškozených stromů a keřů.
V celé Jihlavě a příměstských obcích je k odstranění určeno přibližně 450 stromů. V místech, kde bude
možné stromy opětovně vysadit, bude provedena náhradní výsadba.
„Havarijní stav stromů je dán především poškozením kořenů, infekcí
kmenů a kosterních větví, tlakovým
větvením v koruně, výskytem spálenky skořepaté (tzv. dřevomor) a dalších
dřevokazných hub,“ popsala Martina
Brandová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Hodnocení stromů provádí odborník,
arborista.
V roce 2011 proběhnou pěstební
probírky v sídlištích Nad Plovárnou,
U Pivovaru, U Hřbitova, Za Prachárnou a mezi ulicemi Hamerníkova a
17. listopadu.
V Jihlavě roste asi 30 tisíc stromů, z
toho dvě třetiny na pozemcích statutárního města. Všechny dřeviny jsou
zaznamenané a popsané v tzv. pasportu zeleně.
V pasportu jsou uvedeny základní
charakteristiky jako rod, druh, zdravotní stav, stabilita dřeviny, provedené zásahy, navrhovaná opatření a
další informace, které úřadu pomá-
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Cena primátora pro Karla Tůmu. Za
celoživotní přínos v oblasti sportu letos primátor udělí cenu jedenaosmdesátiletému Karlu Tůmovi. „Celoživotně se věnuje turistice, a to nejen
pro sebe, ale především pro druhé. Organizoval různé akce, byl značkařem
a podílel se na vytyčování turistických
tras,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav
Vymazal důvody pro ocenění. Cenu
primátora dostane přední představitel regionální turistiky Karel Tůma
10. března při příležitosti vyhlášení
ankety Nejlepší sportovec Jihlavska.
-lm-

DDM v rukou města

NA SÍDLIŠTI U Pivovaru probíhá probírka a kácení nevhodných a poškozených
stromů a keřů.
Foto: archiv MMJ
hají ve správě stromů. „Na základě
výstupů z pasportu byly vybrány stromy, které jsou provozně nebezpečné a
je nutné je pokácet,“ vysvětlila postup
výběru kácených dřevin Martina
Brandová.
Správce zeleně (odbor životního

prostředí, odd. služeb v ŽP) postupně provádí značení vybraných stromů a vyřizuje nutné formality spojené s povolením ke kácení. Značení
stromů probíhá od srpna 2010 a nyní v době vegetačního klidu dochází
ke kácení.
-lm-

Dům dětí a mládeže v Jihlavě bude
od roku 2012 zřizovat město. Převzetí od kraje Vysočina odsouhlasili
na své poslední schůzi zastupitelé.
„Pokud by město dům nepřevzalo, kraj
by jej zrušil bez náhrady. Bude to znamenat další náklady, ale myslíme si, že
by ve městě toto zařízení nemělo chybět,“ řekl k rozhodnutí zastupitelstva
náměstek primátora pro oblast školství Rudolf Chloupek. Podobně jako
Dům dětí a mládeže před několika
lety město Jihlava převzalo od kraje
Vysočina i základní uměleckou školu.
-lm-

Jihlava si připomněla oběti
Vedení města Jihlavy se poklonilo obětem holocaustu. Primátor Jaroslav Vymazal v doprovodu náměstků
Rudolfa Chloupka, Františka Zelníčka a Josefa Kodeta položil květinu k pamětní desce studentů a pedagogů jihlavského gymnázia zavražděných nacisty v době
okupace v letech 1939–1945.
Pietního aktu se zúčastnil také historik a archivář
dlouhodobě sledující osudy obětí holocaustu Ladislav
Vilímek a člen ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Laštovička, který pietu inicioval.

Aktu se zúčastnili také příbuzní lidí, kteří prošli nebo
zemřeli v koncentračních táborech.
Účastníci krátkého setkání zdůraznili nutnost připomínat zejména mladším generacím i temné události naší nedávné minulosti. Vzdělanost a povědomí o krutých činech
nacismu by měly být prostředkem proti sílícím aktivitám
neonacistických hnutí, které před pamětní deskou čítající
desítky obětí nacismu účastníci piety odsoudili.
Akt položení květin k pamětní desce proběhl u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů
proti lidskosti.
-lm-

Dodavatele plynu určí
elektronická aukce
Jihlava připravuje elektronickou
aukci dodávky plynu pro svoje organizace. Město se stane tzv. centrálním zadavatelem, zastoupí celkem 18
svých organizací v soutěži, která by
měla přinést úsporu na dodávkách
plynu.
„První zkušenosti z loňska jsou dobré,
Jihlava a několik jejích organizací prostřednictvím elektronické aukce ušetřila
38 procent nákladů na dodávku elektřiny. Letos se pokusíme dosáhnout úspor i
v dodávkách plynu,“ řekl k připravované akci primátor Jaroslav Vymazal.
Celková částka za dodávku plynu,
kterou loni zaplatily organizace sdružené do aukce, dosahuje téměř 23 milionů korun.
„Některá města už aukce plynu pro-

vedla, z původních částek ušetřila až
jednu třetinu. Očekávám, že dosáhneme podobného efektu,“ vyjádřil se dále
primátor Jaroslav Vymazal s tím, že
by aukce měla proběhnout koncem
května.
Lepší cena se bude soutěžit například pro společnost Služby města
Jihlavy, Prádelnu a čistírnu Jihlava,
Zoologickou zahradu Jihlava, budovy magistrátu či několik základních
škol.
V aukci tohoto typu se odhazuje,
resp. „přihazuje naopak“, účastníci
nabízejí nejnižší částku, za kterou
jsou ochotni městu komoditu dodávat. Soutěžení účastníků je možné
sledovat on-line na monitoru počítače nebo projekční ploše, přičemž

nikdo z účastníků ani zadavatel nevidí názvy soutěžících firem, ty mají v
aukci přidělena čísla. Až po uzavření
aukce se všichni dozví, kdo nabídl
nejnižší cenu.
Poprvé tento proces sledovali zástupci města a úřadu v roce 2010 při
aukci dodávky elektřiny. Soutěž přinesla úsporu 1,8 milionu z původního objemu 4,8 milionu korun.
Aukce proběhla na dodávku elektřiny pro příspěvkové organizace
a budovy města - některé základní a mateřské školy, budovy úřadu,
Zoo Jihlava a objekty městské firmy
Správa městských lesů. Smlouva na
dodávku proudu se uzavřela na rok,
letos se bude elektronická aukce
opakovat.
-lm-

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci lednu 2011
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:

53
47
100
89
42
131
31

6
8
164
Město Jihlava má k 31. 1. 2011
přihlášeno k trvalému pobytu
49 495 obyvatel.

