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Dotační program Zdravého města
Dotační program je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním
občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města a
MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod., a to na základě zpracovaného projektu.
Pro rok 2015 byla na tento dotační program vyčleněna částka
200.000 Kč, kdy maximální výše
dotace na jeden projekt činí 20.000
Kč. V únoru byla vypsána 1. výzva
na aktivity realizované v období
1. 4. – 31. 12. 2015.
Komise Projektu Zdravé město
a MA21 doporučila a Rada města Jihlavy schválila jedenáct žádostí v celkovém finančním objemu
197.000 Kč.
Více informací týkající se dotačního programu Zdravého města naleznete na odkazu www.jihlava.cz/
zdravemesto.
-tz-

Oznámení úřadu
práce v Jihlavě
Dne 25. 6. 2015 bude ukončen
provoz agend dávek pro osoby
v hmotné nouzi a dávek pro osoby zdravotně postižené Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Jihlavě
v prostorách budovy Žižkova 89,
Jihlava. Provoz těchto agend bude
obnoven pondělí 29. 6. 2015 v budově úřadu práce na ulici Brtnická
21, Jihlava (na Slunci) v obvyklých
úředních hodinách.
-tz-

Ministerstvo dává za pravdu
městu a končí s hazardem
Magistrát města obdržel v uplynulých týdnech devět rozhodnutí Ministerstva financí, kterými ruší svá
dřívější povolení k provozování loterií a jiných podobných her, například interaktivních videoloterijních
terminálů (VLT), rulet apod.
Ministerstvo financí tak přistoupilo k rušení povolení z důvodu jejich

rozporu s Obecně závaznou vyhláškou města Jihlavy z roku 2012, která
zakazuje provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na celém území města Jihlavy. Počet zařízení povolovaných magistrátem je už
na nule, stovky dalších zařízení ale ve
městě fungují dál, spadají totiž pod
schvalování ministerstva, zákaz se na

Předali ceny Rady města Jihlavy
Zdeněk Geist a sdružení SLIBYCHYBY byli oceněni Cenou Rady
města Jihlavy. V gotické síni jihlavské historické radnice ceny předal
primátor města Rudolf Chloupek.
Předávání cen proběhlo spolu se
slavnostním zahájením festivalu
Mahler Jihlava 2015.
Zdeněk Geist byl oceněn za aktivní činnost ve Svazu PTP v Jihlavě a
dlouholetou snahu o připomínání
neblahých událostí totalitní minulosti u příležitosti významného životního jubilea.
Pan Zdeněk Geist v důsledku otcova uvěznění v únoru 1948 nesměl
jako politicky nespolehlivý studovat.
Narukoval na tzv. převýchovu k PTP,
po úrazu na šachtě byl s trvalými následky propuštěn. Následně nuceně
vykonával kopáčské práce a jiné dělnické práce. Po založení celostátního
svazu PTP se stal jedním ze zakladatelů jihlavské územní organizace.
Dosud se aktivně účastní diskusních setkání na základních a středních školách, kde studentům přibližuje dobu, kdy lidé jako on byli
perzekuováni. Po listopadu 1989 se
vedle své činnosti v rámci PTP věnoval veřejným aktivitám jako člen
Okresní privatizační komise a později jako přísedící u Okresního soudu v Jihlavě.

ZDENĚK GEIST a sdružení SLIBY CHYBY byli oceněni Cenou Rady města Jihlavy.
Foto: Jan Černo
Za svou činnost byl v r. 2010 oceněn Skleněnou medailí Kraje Vysočina. V letošním roce se pan Zdeněk
Geist jako stále aktivní předseda jihlavské územní organizace PTP dožívá významného životního jubilea
– 85 let.
Cena Rady města Jihlavy byla udělena také občanskému sdružení SLIBY-CHYBY za mimořádný počin v

roce 2014, kdy sdružení uspořádalo
Jihlavský půlmaratón. Šlo o mimořádnou sportovní událost, která v
Jihlavě dosud chyběla.
Perfektní příprava akce pro širokou veřejnost zaznamenala nebývalý
ohlas, už prvního ročníku se zúčastnilo přes 700 závodníků všech věkových kategorií. Z výtěžku rodinného
běhu organizátoři pořídili masážní
vanu pro těžce nemocnou dívku. Organizátoři připravili akci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Cenu přebírali Hana Šabatková, Ivo
Renza a Jiří Holoubek.
Ocenění Cenou Rady města Jihlavy obdrželi symbolické vyjádření
ceny v podobě investičního stříbra,
květiny a pamětní list. Slavnostní atmosféru předávání Cen Rady města
Jihlavy podpořili skvělými výkony
žáci Základní umělecké školy v Jihlavě.
Cena Rady města Jihlavy může
být udělena fyzickým a právnickým
osobám za výrazný podíl při rozvoji
města Jihlavy nebo jeho propagaci,
za ekonomický přínos, u příležitosti
životního jubilea, za činnost v mezinárodním měřítku, za významné
ovlivnění veřejného dění, čestným
návštěvám města, za výrazný počin v
daném roce apod.
-tz-

ně začal vztahovat až od 1. 1. 2015.
„Zrušením povolení dochází k uplatnění práva města na samosprávu. Ke
konci května se zrušení týká 107 technických zařízení. Ministerstvo tak plní
to, co deklarovalo začátkem roku, kdy
předpokládalo, že v průběhu měsíce
dubna začne rozesílat rozhodnutí o
zrušení povolení k provozu technických
zařízení,“ mohl konstatovat vedoucí
ekonomického odboru Jan Jaroš.
V roce 2011, tj. před účinností vyhlášky, bylo na území města Jihlavy
povoleno Ministerstvem financí 867
zařízení. V letech 2012 a 2013 se počet pohyboval kolem pěti set přístrojů, v roce 2014 počet klesl na čtyři
stovky přístrojů, nyní se tedy snížil
asi ke třem stovkám zařízení. „Prozatímní praxe ukazuje, že provozovatelé
se snaží všemožnými dostupnými prostředky a úkony toto ukončení oddálit,“
podotkl vedoucí odboru Jan Jaroš.
-tz-

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2015
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

57
41
98
64
39
103

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Přestěhováno v místě:

0
5
12
167

Město Jihlava má k 30. 4. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu
50.551 obyvatel.

