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Střecha stadionu...
(Dokončení ze str. 1)
 Město si v létě loňského roku  ne-

chalo ještě před zahájením zimní 
sezóny zpracovat statické posouzení 
stavu střešní konstrukce. Z posudku 
statika vyplývá, že užívání zimního 
stadionu je podmíněno okamžitým 
odstraňováním sněhu ze střechy 
při dosažení 30 cm vrstvy mokrého 
sněhu nebo 60 cm vrstvy sypkého 
sněhu. 

 Nájemce stadionu - Dukla Jihla-
va s.r.o. tuto povinnost plní, vrstvu 
sněhu na střeše stadionu monitoru-
je a například při velkém spadu sně-
hu   v prvním lednovém týdnu bylo 
potřeba sníh ze střech skutečně ruč-
ně odstranit.

 Jste spokojen s údržbou měst-
ských domů? Jsou fi nance hlav-
ním problémem?

 Samozřejmě, že i zde platí pří-
má úměra mezi stavebním stavem 
městských domů a přílivem fi nancí 
do bytového majetku. 

 Stav městského bytového fondu  
je ovšem vizitkou mnoha minulých 
desetiletí, kdy nebyla mnohdy pro-
váděna ani nejnutnější údržba do-
mů a bytů. A když už byla údržba 
prováděna, tak se rozpočet na opra-
vy rozdrobil do mnoha drobných 
oprav a neřešeny tak byly, až na vý-
jimky,  komplexní rekonstrukce jed-
notlivých domů.  

 Myslím, že zastupitelé města Jih-
lavy zvolili v minulých letech ro-
zumný trend prodeje městských 
bytů, především mimo centrum. 
Kvalita bytového fondu se po pře-
chodu do soukromých rukou spíše 
zlepšila. 

 Město by si mělo ponechat cca 
350 bytů v Domech s pečovatelskou 
službou a především do nich  inves-
tovat největší objemy peněz. Město 
také dosud vlastní mnoho domů v 
městské památkové rezervaci v cen-
tru města. 

 Můj názor je  - tyto domy nepro-
dávat, investovat do jejich celko-
vé opravy a ponechat je v majetku 
města jako zdroj příjmů z nájemné-
ho pro budoucí generace.           -lm-

 V dobré náladě a ve společnosti 
blízkých oslavil v Domově pro seni-
ory v Jihlavě - Lesnově neuvěřitelné 
103. narozeniny pan Jindřich Ho-
ráček. S gratulací za město Jihlavu 
přišel primátor Jaroslav Vymazal a 
předsedkyně Komise Rady města 
Jihlavy pro občanské záležitosti Re-
nata Fehérová.

 Jubilant obdržel dárkový koš, pa-
mětní list a květiny. S gratulací se 
připojil ředitel domova Vladimír 
Maštera a personál. 

 Jindřich Horáček se narodil ve 
Věžnici (okres Jihlava), vyučil se a 
pracoval nejprve jako cementář, za 
války byl totálně nasazen v Rakous-
ku, později pracoval jako zámečník 
u dráhy. Pan Horáček v domově pro 
seniory žije deset let, pokoj s ním 
sdílí jeho dcera, která pomáhá pra-
covníkům v péči o otce.  Největším 
celoživotním zájmem oslavence by-
la rodina, pokud to zdravotní stav 
dovolil, rád se procházel v přírodě a 
v okolí domova, byl pravidelným ná-
vštěvníkem knihovny.                      -lm-

Jindřich Horáček oslavil 103 let

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal přišel osobně blahopřát Jindřichu Horáč-
kovi ke 103. výročí narozenin.                                                           Foto: archiv NJR

 S ohledem na příznivé předpo-
vědi počasí připravila radnice pro 
obyvatele Jihlavy malé překvape-
ní. Od konce ledna jsou připraveny 
dva strojově upravené okruhy pro 
lyžaře v celkové délce 24 kilomet-
rů. Jeden z nich začíná na Telečské 
ulici, vede směrem k vodárenským 
rybníkům, k obci Vysoká a zpět. 
Druhá trasa vychází od ulice S. K. 
Neumanna směrem na Zaječí skok 
a k obci Rantířov a zpět.

„Trasy nebylo složité vybrat, tradič-
ně jsou v těchto směrech vyjeté stopy. 
Snad to jihlavská sportovní a turis-
tická veřejnost přivítá. Pokud to bu-
de mít ohlas, bude příznivé počasí a 
najdou se peníze, můžeme uvažovat 
o dalších trasách,“ řekl k novince 
primátor Jaroslav Vymazal, který s 
nápadem přípravy upravených ly-
žařských stop přišel a rád by, aby se 
lyžařské trasy v okolí Jihlavy mohly 
připravovat i v budoucnu.             

-lm- 

Lyžařské stopy
jsou připraveny

 Magistrát města Jihlavy upozor-
ňuje na zvýšené riziko odlamování 
a padání větví ze stromů. Nízké tep-
loty způsobují, že stromy jsou křeh-
čí. Ve spojení s hmotností sněhu se 
pravděpodobnost vylomení větví 
zvyšuje. Z tohoto důvodu doporuču-
jeme veřejnosti zvýšit pozornost při 
pohybu v okolí stromů. 

 Vzhledem k vývoji počasí rovněž 
upozorňujeme na možnost vzniku 
náledí i na ošetřovaných komunika-
cích a chodnících. Doporučujeme 
zejména chodcům, aby v tomto ob-
dobí věnovali pohybu po komunika-
cích zvýšenou pozornost.               -tz-

Magistrát 
upozorňuje na 

riziko padání větví

 Výhrou v okresním kole v Jihlavě 
a opětovnou výhrou v krajském ko-
le ve Žďáře nad Sázavou si družstva 
dívek a chlapců ze Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2 zajistila účast  
na vrcholné soutěži -  republikovém 
fi nále v plavání základních škol. 

 Finále ČR se konalo ve dnech 10. 
- 11. 1. 2010 v Jindřichově Hradci. 
Obě družstva zde změřila své síly s 
dalšími 13 družstvy z celé ČR.

 Družstvo dívek ve složení Bukova-
nová, Davidová, Hajnová, Loubová, 
Smrčková, Vítková nenašlo přemoži-
tele a nekompromisně vyhrálo a tím 
získalo zlatou medaili pro ZŠ Rošic-
kého na mistrovství ČR ASŠK (Aso-
ciace sportovních školních klubů).

 Družstvo chlapců ve složení  Hor-
ňák, Horský, Fuchs,  Kružík A., Kru-
žík J., Souček svedlo nádherný sou-
boj se závodníky ze Zlína, kteří jako 
jediní dokázali štafetu porazit. Druž-
stvo chlapců získalo stříbrnou me-
daili z mistrovství ČR a obsadilo tak 
celkově 2. místo.

ZŠ Rošického má vynikající plavce

PLAVCI ze ZŠ Rošického dosáhli v celorepublikovém fi nále na zlato a stříbro.
Foto: archiv NJR

 Strážníci městské policie zadrželi 
pachatele krádeže zboží z obchodu 
na Kosmákové ulici. Zloděj se po-
kusil z obchodu utéct a strážníci ho 
na útěku zadrželi. „Zadržen byl po-
dezřele se pohybující muž, u kterého 
byla později nalezena kukla a střelná 
zbraň,“ řekl zástupce ředitele měst-
ské policie Stanislav Maštera. 

 Strážníci řešili oznámení na ženu 
sedící na římse u City Parku, která 
projevovala úmysl skočit dolů. Měst-
ská policie také zasahovala u přípa-
du domácího násilí, kdy byla mladá 

žena s dítětem ohrožována svým 
partnerem. V parku Gustava Mahle-
ra byla zadržena skupina dívek, kte-
rá sprejovala na sníh a znečistila při 
tom barvou kamenné bloky.

„Městská policie v současné době vě-
nuje zvýšenou pozornost nebezpečným 
sněhovým návějím na střechách domů, 
ledovým rampouchům ohrožujícím 
chodce. Jsou také prováděny asistence 
pracovníkům Služeb města Jihlavy při 
odklízení sněhu,“ doplnil informaci 
Maštera.                                              -lm-

Sníh v pozornosti strážníků

 Tímto žáci ZŠ Rošického  opět do-
kázali, že plavecké třídy v Jihlavě pa-
tří mezi nejlepší v ČR. Za úspěchy je 
jak velmi dobré zázemí na ZŠ Rošic-

kého a bazénu na ul. Rošického, tak 
kvalitní trenérské trio Ryška, Krčál, 
Javorek.                                         -lm, tz-


