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Město Jihlava má k 30. 9. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.840 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2011

Pětadvacet dětí přišlo začátkem 
října do nově zřízené třídy mateřské 
školy v Kollárově ulici. 

Jihlava třídu „Broučků“ zřídila ve 
volných prostorách základní školy, 
má ale svůj samostatný vchod a záze-
mí. O děti tu pečují tři pracovnice - 
dvě učitelky a školnice, která se stará 
i o výdej stravy přivážené z kuchyně 
při MŠ v Riegrově ulici.  

„Většina dětí je tříletých, máme zde 
i několik dětí předškolního věku. Pro 
pobyt dětí venku je možné využít spor-
toviště školy, ve které třída sídlí, a také 
zahradu mateřské školy na Riegrově 
ulici,“ doplnila ředitelka školky Jar-
mila Bučková. 

Celkové náklady na zřízení třídy 
mateřské školy včetně projektu a vy-
bavení jsou 1,6 milionu korun. 

 -lm-

Nová MŠ Kollárova

Týdeník Ekonom vyhlásil 
výsledky soutěže Město pro 
byznys. 

Jihlava obstála skvěle, v porovnání s 
dalšími 14 městy v Kraji Vysočina je na 
druhém místě. První místo z loňského 
roku si vyměnila s Humpolcem. 

Z hodnocení vyplývá, že Jihlava 
uspěla díky kvalitní veřejné správě a 
dobrému podnikatelskému prostředí. 
Třetí místo v soutěži patří Pelhřimovu. 

Ceny Město pro byznys se předá-
valy v sídle Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, za Jihlavu cenu přebíral 
primátor Jaroslav Vymazal, vyhlášení 
se zúčastnil také náměstek primátora 
Rudolf Chloupek a tajemník úřadu 

Lubomír Dohnal. 
„Nezávislý pohled na činnost města je 

užitečný a umístění na druhé příčce je vel-
mi dobré, ale také inspirativní pro zlep-
šování. Hodnocení jednotlivých kritérií 
prostudujeme, co bude v silách města, to 
zlepšíme. Některé hodnocené skutečnosti 
ale změnit nemůžeme,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal v reakci například na 
kritiku přebujelé byrokracie, jejíž roz-
sah města nemohou ovlivnit. 

Jihlava obdržela ještě jednu cenu, a 
to speciální ocenění za přístup veřej-
né správy, kterou udělil partner sou-
těže, společnost Eurovia. Cenu předal 
do rukou primátora ředitel brněn-
ského závodu fi rmy Martin Řehořek.
 -lm-

Město pro byznys – Jihlava mezi 
nejlepšími v Kraji Vysočina

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal (vlevo) převzal ocenění Jihlavy v soutěži Město 
pro byznys. Foto: archiv NJR

Investice do příměstských částí
Jihlava také zřizuje Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech 

města. Fond využívají osadní výbory podle svého rozhodnutí k financo-
vání údržby a rozvoje občanské vybavenosti, na podporu společenského 
života, na udržování a obnovu tradic v částech města. V roce 2011 je na 
účtu téměř 4,5 milionu korun, místní části za letošní rok asi 610 tisíc ko-
run.

Místní části Jihlavy: Antonínův Důl – Červený Kříž, Helenín, Henčov, 
Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré 
Hory, Vysoká a Zborná.  -lm-

Chvála hudbě – nová výstava v 
Domě GM. Město Jihlava a Státní 
okresní archiv Jihlava připravily dal-
ší výstavu v Domě Gustava Mahlera 
ve Znojemské ulici. 

Výstava Chvála hudbě nese podti-
tul Hudební tradice Jihlavy 19. sto-
letí, k vidění je do 26. listopadu 
2011.

Na panelech jsou použity archivá-
lie, tisky a fotografi e z fondů a sbírek 
Státního okresního archivu Jihlava, 
historické fotografi e a reprodukce 
výtvarných děl poskytlo Muzeum 
Vysočiny Jihlava a reprodukci kres-
by Gustava Kruma Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě.  -lm-

Prior zmizí. Jihlavský PRIOR zmizí 
na týden z jihlavského náměstí. Ce-
lá budova bude zahalena do bílých 
ochranných sítí do úterního večera. 
Jde o akci v rámci 15. Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních fi lmů.
 -lm- 

Město pravidelně investuje do městských částí, na jiném místě uvádíme dvě 
dokončené investiční akce v Herolticích a Kosově. Další akce jsou v chodu a 
nebo se připravují.

V tabulkách přinášíme přehled větších investic a oprav. 


