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Telč má novou atrakci: bagry uvízlé v bahně
TELČ (kra) - „Do třetice všeho
dobrého?“ škodolibě prohlásí ve středu, krátce před desátou hodinou dopoledne, jeden
z přibližně dvacítky diváků, sledujících aktuální dění na hrázi
Štěpnického rybníka v Telči.
Ve svém komentáři naráží na
příjezd nového bagru se širokými pásy, který má pomoci
vytáhnout z rybničního bahna
dva stroje, které už ve vypuštěné nádrži uvízly. Jeden v pondělí večer. Druhý v úterý, když měl
„zachránit prvního kolegu“.
Kolem právě prochází skupinka japonských turistů, kteří
atrakci vítají, a pořizují raritní
snímky.
„Tak nám turistická sezona
letos začala díky této netradiční atrakci dřív,“ konstatuje další z diváků. „Chtěl jsem sem jít
kolem polikliniky, ale byl tam
zátaras, tak jsem musel obejít
celé město,“ povídá vedle stojícímu kamarádovi, co před chvílí
na místo dorazil na kole.
Místní vzpomínají na to, jak se
největší rybník v Telči odbahňoval naposledy. „To bylo myslím v roce 1990,“ zmiňuje jeden
z přítomných a vzpomíná v této
souvislosti na událost, která se
odehrála, odhadem před osmi
lety, v Ulickém rybníce.
(Pokračování na str. 2)

Sloupek

Odchod

Po odchodu lékaře Procházky z jihlavské nemocnice následuje další mediálně
sledovaný případ ukončení
pracovní smlouvy. Z jihlavského magistrátu „dobrovolně“ odchází tajemník úřadu.
Magistrát vedl 12 let. Proč
odchází? Dopátrat se není
snadné.
Jediné, na čem se všichni
shodnou, je skutečnost, že se
o jeho odchodu začalo hlasitě hovořit s vytvářením nové
koalice. ODS a Forum Jihlava
bylo tehdy vyhozeno, k ČSSD
a lidovcům nastoupilo ANO.
Podle primátora byl odchod
tajemníka požadavkem ANO.
Podle ANO magistrát nefunguje správně a za to může vždy
jeho ředitel, tedy tajemník.
Pokud opravdu úřad nepracuje dobře, není to věcí
jen tajemníka nebo odejitých ODS a Fora Jihlava, ale
naprosto všech politických
stran – tedy politiků.
V čem nemá úřad konkrétně
fungovat je na diskuzi mezi
politiky. Až pak se ukáže, zda
„vyhození tajemníka“ není
jen záminkou, a zda někomu nešlápl na kuří oko. Třeba bráněním politikům, aby
nezasahovali do chodu státní
správy. To se opravdu nesmí.
Petr Klukan

AKTUÁLNĚ byl v době uzávěrky JL v bahně uvězněn ve Štěpnickém rybníce v Telči už jen jeden bagr. Toho, který se mu snažil pomoci, už se podařilo vyprostit.
Foto: David Kratochvíl

Chcete svatbu 7. 7. 2017?
V Jihlavě nemáte šanci

Svatebčany láká především červen. Magická data svateb dodávají
podle sociologa sňatkům jistou exkluzivitu.
Pavel Bajer
Region

Dny 8. 8. 2008… 5. 5. 2015, 6.
6. 2016 a v létě se dočkáme dalšího magického data - 7. 7. 2017.
Taková data již od nepaměti přitahují zejména mladé lidi, kteří
se chtějí vzít.
V tom, proč si svatebčané rádi
takováto data vybírají, vidí jihlavský sociolog Daniel Hanzl tři
hlavní příčiny. Víru v moc čísel,
hledání dokonalosti v číselných
kombinacích i naprosto pragmatické důvody.
Přibližuje, že hlavní slovo při
volbě termínu svatby mají především nevěsty. Připustil, že
magické datum může být také
jakousi pojistkou proti manželově zapomnětlivosti.

„Může být takovéto datum
nevěstou zvolené například proto, aby si ho manžel dobře pamatoval. Potom se také může jednat ze strany ženy o touhu po
jisté exkluzivitě,“ doplnil Hanzl.
Vysvětlil, že například 7. 7. 2017,
a v obdobná data, bude mít svatbu pouze několik „vyvolených“
párů, které se do tohoto termínu
vejdou.
To potvrdili v krajské Jihlavě.
Na pátek 7. července 2017 jsou
již všechny termíny pro svatby
beznadějně obsazené. „V tomto dni se uskuteční deset svateb.
Někteří svatebčané žádali o tento
termín již v říjnu loňského roku,“
informovala jihlavská matrikářka Libuše Indrová.
Upřesnila, že pět svateb se vejde do času mezi 11 a 13 hodinou, kdy se za obřady neplatí.
Zbývajících pět párů, které
budou oddané mimo tento čas,
bude muset přispět do městské pokladny tisícikorunovým
správním poplatkem.

Pokud se budou i přesto 7.
července chtít oddat také jiné
jihlavské páry, není vše ztraceno. Mohou si zažádat v některé
menší obci, kde mají ještě volné
termíny. Ty byly k dispozici také
v Třebíči nebo Havlíčkově Brodě.
Z městských radních již dlouhodobě oddává v Jihlavě manželské páry Martin Hyský (ČSSD).
Ten zažil také několik magických dat. „Vzpomínám si, že jsem
například oddával 2. 8. 2008 a
20. 8. 2008,“ vybavil si Hyský.
Osobně si všiml, že pokud
takováto data svateb vycházejí na pátek nebo na sobotu, je o
tyto termíny větší zájem, než o
ty běžné.

V Třebíči a H. Brodě by
místo ještě našli

Na rozdíl od Jihlavy není
datum 7. 7. 2017 pro svatby ještě zcela obsazené v Třebíči ani v
Havlíčkově Brodě.
„Na pátek 7. července máme
již nyní obsazeno šest z možných
devíti termínů,“ informovala ve
středu Hana Rohrerová z třebíčské matriky. Zdá se, že třebíčské nevěsty nejsou zřejmě tak
pověrčivé jako ty jihlavské.
Na rozdíl od 7. 7. je například
již obsazeno všech devět možných termínů 1. července.
(Pokračování na str. 2)

Rozhovor

Nový šéf dopravní policie:
Šoféři nejvíc porušují rychlost

Po Radku Hamžovi se
v listopadu Josef Hromádka (36) stal novým
vedoucím Dopravního
inspektorátu Jihlava. V rozhovoru pro JL
hodnotí čtyři měsíce ve
funkci.
David Kratochvíl

Dá se po tak krátké době už
vůbec bilancovat?
Za čtyři měsíce v nové funkci se zatím moc nedá. Můžu ale
říct, že se nám daří naplňovat
priority dopravní policie.
Podařilo se nám snížit počty
dopravních nehod ve srovnání
se stejným obdobím za minulý rok, což považuji za velmi
důležité. Snížil se i počet těžce
zraněných osob při dopravních
nehodách. Zároveň jsme zjistili
i více dopravních přestupků.
Čím si to vysvětlujete?
Zaměřili jsme se zkrátka více
na místa, kde k častému porušování dopravních předpisů
dochází.
Jaké budou vaše další priority?
Jako vedoucí Dopravního
inspektorátu Jihlava chci směřovat dál dohled nad silničním
provozem do rizikových lokalit. Zaměřit se na místa častých
dopravních nehod s následky

Josef
Hromádka
na životě a zdraví.
Takže v pracovní dny bude
práce dopravní policie vypadat jinak, než o víkendech?
Přesně tak. Výkon služby v
pracovní dny chci zaměřit na
nejvíce frekventované pozemní komunikace okresu Jihlava,
víkendy pro změnu zaměřím na
menší obce v rámci okresu.
Jednoduše řečeno, chci provádět „viditelný“ výkon služby
na frekventovaných pozemních
komunikacích na okrese.
Takže v sobotu a neděli
budete mít políčeno hlavně
na podnapilé šoféry?
Nebude to jen o tom, zaměřit
se na důsledné kontroly řidičů pod vlivem alkoholu, ale i na
ty, kteří řídí i pod vlivem jiných
návykových látek. Stejně tak
se chceme zaměřit i na hrubé
porušení pravidel silničního
provozu jako je jízda na červenou, nebezpečné předjíždění,
rychlost jízdy a podobně.
(Pokračování na str. 8)

