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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 30. 4. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 564 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2011

Jaké problémy nejvíce trápí občany 
města Jihlavy? Na tuto otázku hledali 
v květnu odpověď občané města, kteří 
se již počtvrté sešli na diskusním Fó-
ru Zdravého města a MA21, známého 
pod titulem S Vámi o všem? Ovšem!

Z veřejného projednávání vzešlo no-
vé desatero největších problémů, me-
zi něž se na předních příčkách umístil 
problém nedobudované kanalizace, 
následovalo nedostatek míst v MŠ, oži-
vení kultury v centru města včetně pa-
mátek a rozšíření dotačních titulů na 
podporu primární a sekundární pre-
vence.

Nejprve probíhala diskuse v jednot-
livých pracovních skupinách, např. na 
téma Životní prostředí, Kultura, Sport 
a Volný čas, Vzdělávání a osvěta, Soci-
ální problematika nebo Doprava. Poté 
bylo vybráno 15 témat, ze kterých na-
konec vzešlo hlasováním občanů desít-
ka největších priorit. Vedení města se 
obrací na občany s anketou v NJR na 
straně 10 k jejich názoru. -lm-

Diskuze na Fóru určila určila
nové desatero problémů města

Desatero problémů města Jihlavy: 
1.           Nedobudovaná kanalizace
2.           Nedostatek míst v MŠ
3.           Živá kultura v centru a oživení památek
4.           Rozšíření dotačních titulů na podporu primární a sekundární 

prevence
5.           Dokončení obchvatů
6. - 8.   Závazný strategický a územní plán včetně fi nančního 

harmonogramu
6. - 8.   Podpora chráněného bydlení (začleňování do běžného života)
6. - 8.   Podpora drobného a středního podnikání především 

v centru města
9. - 10. Realizace zeleného okruhu
9. - 10. Psí exkrementy

Další problémy:
11.           Sportoviště dostupná pro všechny generace
12. - 14. Podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu
12. - 14. Zvýšení účasti veřejnosti na veřejných projednáváních
12. - 14. Průjezdnost křižovatek
15.           Podpora nekuřáckých restaurací

V Jihlavě začala jedna z největších 
kulturních událostí roku - 10. ročník 
festivalu Mahler Jihlava 2011 - Hud-
ba tisíců. Slavnostního zahájení v go-
tické síni jihlavské radnice se vedle 
mnoha významných osobností zú-
častnil i ministr kultury Jiří Besser. K 
přítomným promluvil také primátor 
Jaroslav Vymazal, hejtman kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek a ředitel festi-
valu Jiří Štilec. 

Zahájení předcházel koncert na Ma-
sarykově náměstí, následovala krátká 
pieta v Parku Gustava Mahlera u pří-
ležitosti 100. výročí úmrtí věhlasného 
dirigenta a skladatele, náměstci primá-
tora Rudolf Chloupek a Josef Kodet 
položil k soše GM květiny. Na slav-
nostní zahájení navazovala vernisáž 
výstavy malíře Adolfa Rollera v Domě 
Gustava Mahlera ve Znojemské ulici. 
Vrcholem zahájení byl večerní koncert 
v nově zrekonstruovaném kostele Po-
výšení sv. Kříže. -lm-

Ministr kultury byl přítomen
zahájení festivalu Mahler 2011

10. ROČNÍK festivalu Mahler Jihlava 2011 - Hudba tisíců byl v květnu zahájen. 
Zahájení předcházel koncert na Masarykově náměstí a vystoupení mažoretek.
 Foto: archiv MMJ

Počátkem května se konala v na-
šem krajském městě v kině Dukla 2. 
kulturní konference s názvem „Kul-
tura v našem městě“.   

Z  diskuse účastníků mimo jiné 
vyplynulo, že příští konference by 
měla být uspořádána jako diskusní 
fórum u kulatého stolu se společ-
ným řešením problémů. 

Programem konference bylo 
zhodnocení období od r. 2007 v 
souvislosti se schválenou Koncep-
cí kultury, fi nancování kultury za 
uplynulé volební období 2007–
2010 (poskytnuté dotace), způsob 
fi nancování, grantová řízení, rozdě-
lení do žánrů a posuzování komisí. 

Dále se řešila propagace města 
Jihlavy prostřednictvím kulturních 
projektů v období 2006–2010 a vi-
ze kultury na volební období 2011 
-2015 a aktualizace Koncepce kul-
tury města 2012-2015.

Konference se zúčastnilo 61 účast-
níků z řad subjektů pořádajících ve 
městě kulturu, zástupců příspěvko-
vých organizací, města a kulturní 
komise.  -lm-

V Dukle se probírala
kultura města

Jihlavská radnice opět vydává ob-
líbený „letní“ Jihlavský kulturní a 
sportovní kalendář. Jsou v něm po-
drobně zaznamenány akce, které se 
budou ve městě konat od června do 
září. O brožurku je pravidelně vel-
ký zájem, proto letos radnice zvýšila 
tradiční náklad z 4,5 tisíce na 5 tisíc 
kusů. „Máme od občanů reakce, že 
brožura je opravdu v domácnostech po 
ruce a rodiny si podle ní plánují volný 
čas. To nás samozřejmě těší,“ popsal 
zkušenosti primátor Jaroslav Vyma-
zal.

Kalendáře jsou k vyzvednutí zdar-
ma v Turistických informačních cen-
trech (v budově radnice a v Bráně 
Matky Boží) a Městských informač-
ních centrech (v radnici). 

Kalendář je možné si na webu 
města stáhnout také v elektronické 
podobě. Na webu je také možné si 
akce vyhledávat podle svého vkusu 
a časových možností v pravidelně 
(denně) aktualizovaném kalendáři 
akcí. 

Výroba brožurky přišla asi na 25 
tisíc korun. -lm-

Vyšel kulturní a sportovní 
kalendář na léto


