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Dlouhá letošní zima plná sněhu 
se podepsala i na dopravní nehodě, 
které se nevyhnulo vozidlo Služeb 
města jihlavy (SMJ). 

„Řidič s posádkou svozového vozidla 
na komunální a tříděný odpad SMJ 
měl autonehodu,“ řekl tiskový mluvčí 
SMJ Martin Málek. V únoru došlo 
došlo na silnici III. třídy mezi obcemi 
Věž a Jedouchov k dopravní nehodě 
mezi vozidlem na svoz odpadů SMJ 
a nákladním vozidlem společnosti 
NOWACO. 

Dopravní nehoda vozidla SMJ

NA SNĚHU a ledu bourají i profesionálové. Totéž se přihodilo vozidlu SMJ.
                                                                                                                       Foto: archiv SMJ

Při nehodě byl lehce zraněn řidič 

zen do nemocnice k ošetření. Silni-
ce byla zledovatělá, nebyla ošetřená 
posypem. Přes veškerou snahu řidi-
čů obou vozidel došlo ke střetu, při 
kterém bylo silně poškozeno vozidlo 

kabiny vyproštěn. Zaměstnanci SMJ 
nebyli poraněni, vozidlo SMJ utrpělo 
škody za zhruba 50 tisíc Kč. Zavinění 
na dopravní nehodě šetří Policie ČR 
v Havlíčkově Brodě.                        -lm-

Pan Jindřich Horáček oslavil v Domě pro seniory v Jihlavě – Lesnově 102. 
narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupci města Jihlavy, oslaven-
ce navštívily náměstkyně primátora Irena Wagnerová a předsedkyně Komi-
se Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová. Jubilant ob-
držel dárkový koš, pamětní listinu a květiny.

Jindřich Horáček se narodil ve Věžnici (okres Jihlava), vyučil se a pracoval 
nejprve jako cementář, za války byl totálně nasazen v Rakousku, později praco-
val u dráhy. V domově pro seniory žije deset let. Jeho největším celoživotním 
zájmem byla rodina, pokud to zdravotní stav dovolil, rád se procházel v příro-
dě a v okolí domova, byl pravidelným návštěvníkem knihovny.                    lm-

V domově pro seniory
slavili 102. narozeniny

JINDŘICH HORÁČEK se dožil 102 let v domově pro seniory na Lesnově. Osla-
venci popřála náměstkyně primátora Irena Wagnerová.          Foto: Josef Labuda

Českoslovenští letci v boji proti fa-
šismu byl název výstavy, která byla 
minulý měsíc v budově internátu 
Vyšší policejní školy v Jihlavě v Bře-
zinových sadech. 

Nad výstavou převzal záštitu pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 
Rozsáhlá expozice připomenula ve 

Primátor zaštítil výstavu 
ČS letci v boji proti fašismu

PAMÁTCE československých letců a jejich bojům proti fašistům byla věnována 
výstava v areálu Vyšší policejní školy.                                                Foto: archiv NJR

taci okolnosti předcházející počátku 
druhé světové války, jejího průběhu a 
účasti českých a slovenských letců ve 

doplněna například o originály letec-
kých map, uniformy, vyznamenání, 
archivní dokumenty, atraktivní je ex-
pozice modelů letadel.                    -lm-

Magistrát hledá majitele
ztracených věcí ve městě

Batoh, mobil i paruku s hlavou, to 
všechno lze nalézt v úschovně nale-
zených věcí na magistrátu.  

Z ustanovení občanského zákoní-
ku vyplývá, že kdo najde ztracenou 
věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. 
Není-li vlastník věci znám, je nález-
ce povinen odevzdat ji obci, na je-
jímž území k nálezu došlo. 

Přihlásí-li se vlastník věci před 
uplynutím lhůty šesti měsíců od je-
jího odevzdání obci, je  vyzván, aby 
prokázal, že mu věc náleží.  Nepři-
hlásí-li se o věc vlastník do 6 měsí-
ců od jejího odevzdání, připadá věc 
do vlastnictví města.

Magistrát města zveřejňuje na 
webových stránkách seznam věcí, 
které mu byly předány v roce 2008 
jako nálezy, jejichž  vlastník není 
znám.  

Ze seznamu vybíráme poslední 
nalezené věci:
• ulice Matky Boží

mobilní telefon
• budova Magistrátu Jihlava

batoh modročerné barvy
• ATC - Bedřichov

červená peněženka
• Pávov

fotogra�e - 13 ks, karta objektu 
Matador

• ulice U Pivovaru
černý koženkový kufřík

• park  “ Keťásek”
jízdní kolo - modročerné

• Magistrát - informační centrum
paruka, umělá hlava, klobouk

• budova Magistrátu
řetízek s přívěskem

• ulice Zborovská
kombinované kleště

• ulice U Skály
jízdní kolo - modré

• ulice U Skály
jízdní kolo - barvy modré

• ulice Na Kopci
zpětné zrcátko

• PČR
taška - kabely

• park  “Keťásek”
hnědá peněženka

• kina Dukla
batoh - 2x, štípací kleště

• nedoloženo
zelený kostým

• ulice Havlíčkova - garáže
jízdní kolo - �alovorůžové

• ZOO
fotoaparát - Sony

• informační centrum - Magisrát
dioptrické brýle - dámské

• ulice U Pivovaru
řetízek - žlutý kov

• ulice U Rybníčka - přestupky
rozvaděčová skříň, měděný 

drát
• auto zn. PEUGEOT

maskáčový  batoh, fotoaparát, 
kleště

• ulice U Hřbitova
poškozené autorádio, 
víčko od nádrže

• vestibul Magistrátu Jihlava
černá látková taška, čaj

• ulice Matky Boží
černá kšiltová čepice              -lm-


