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KAŠNA AMFITRITÉ. Už jen staré fotografi e a obrazy připomínaly, jak se v minu-
losti v Jihlavě na zimu zakrývaly kašny. „Právě na základě starých snímků a ob-
rázků nechala jihlavská radnice před dvěma roky stejným způsobem zakrýt kaš-
nu Neptun v horní části Masarykova náměstí, nyní došlo i na kašnu Amfi trité ve 
spodní části náměstí,“ řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek Tulis. Zakrytí kašny 
vyšlo na 175 tisíc korun. Obrácené „kornouty“ budou na kašnách až do jarních 
měsíců, aby dvě staletí staré památky chránily před sněhem, odpadky a vandaly. 
V případě horní kašny kryt chrání také nedávno nainstalované osvětlení.  

 Strážníci městské policie měli mi-
nulý měsíc napilno. „Podařilo se za-
držet pachatele vloupání do budovy 
Odboru dopravy magistrátu města 
Jihlavy na Tyršově ulici. Muž rozbil 
skleněnou výplň okna u bočních vcho-
dových dveří a poté se z místa pokusil 
utéct,“ řekl zástupce ředitele městské 
policie Stanislav Maštera. 

 V Antonínově Dole bylo nalezeno 
zaparkované vozidlo, po kterém bylo 
policií vyhlášeno pátrání. Strážníci 
zadrželi dvojici mladíků, kteří ula-
movali zpětná zrcátka parkujících 
vozidel. Na základě využití městské-
ho kamerového systému byly rovněž 
zadrženy dvě skupiny osob, prová-

dějících neoprávněný výlep plakátů 
mimo vyhrazené plochy. 

 Dále na Masarykově náměstí byla 
nalezena podnapilá mladistvá dívka, 
u které bylo orientační dechovou 
zkouškou zjištěno 1,38 promile al-
koholu.  Ve spolupráci s pořádkový-
mi složkami Policie ČR by zajišťován 
dohled nad veřejným pořádkem při 
zápasech HC Dukly Jihlava v play-
off  1. ligy ledního hokeje.  

Strážníci i nadále věnují pozornost 
nebezpečným ledovým rampou-
chům ohrožujícím chodce a jsou 
prováděny asistence pracovníkům 
Služeb města Jihlavy při odklízení 
sněhu.                                                  -lm-

Vylepovali načerno plakáty
 Posypového materiálu má Jihlava 

dostatek. Zásoby by měly stačit na 
normální průběh zimy.

 Služby města Jihlavy také stále od-
klízejí sníh z ulic ve městě. „Sníh vy-
vážíme od 11. ledna, denně průměrně 
vyvezeme sníh na 24 až 30 nákladních 
autech Tatra,“ řekl tiskový mluvčí 
Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin 
Málek. „Na jednu korbu náklaďáku 
se vejde kolem 2,5 tuny sněhu. Když 
to spočítáme celkem, tak podle našich 
statistik bylo při zimní údržbě z města 
už vyvezeno  asi 1950 tun sněhu, který 
vyvezlo 780 plně naložených náklad-
ních aut.“

 Do poloviny února stála zima 
městskou pokladnu celkem 11 mili-
onů Kč. V listopadu a prosinci 2009 
stála zimní údržba 1,5 milionu, v led-
nu a únoru  zimní údržba stoupla na 
9,5 milionu korun. Nadále kromě 
vývozu sněhu probíhá stále úklid 

místních komunikací od sněhu, le-
du, námrazy a odstraňování rampou-
chů ze střech.

 Pro srovnání - v období  od 1. 
11. 2008 do 31. 3. 2009 stála zimní 
údržba městskou pokladnu 8.720 
000,-Kč.

 Statistika posypového materiá-
lu, který byl zatím použit:

Listopad 2009 - 6 t písek
2 t sůl
100 l solanka
Prosinec 2009 -  500 t písek
250 t sůl
26 000 l solanka
Leden 2010 - 250 t písek
(do 10. 2. ráno) 500 t sůl
60 000 l solanka.
 Podle slov tiskového mluvčího 

Martina Málka měly SMJ k polovině 
února ještě k dispozici 200 tun soli, 
250 tun písku a 80 tun posypové dr-
tě.                                                          -lm-

SMJ mají zásoby 
posypového materiálu

(Stránku připravil -lm-)MASOPUST V PÁVOVĚ. V době masopustů proběhly v jihlavských příměst-
ských částech masopustní reje. Náš snímek je z oslav masopustu v Pávově. „Začali 
jsme v 10 hod., tentokrát v Novém Pávově v počtu kolem 30 dospělých a víc než 
10 dětí a končili kolem 16. hod. ve Starém Pávově. Pro děti byl opět k dispozi-
ci povoz s koňmi a pro všechny účastníky i návštěvníky svařák pro zahřátí,“ řekl 
předseda osadního výboru Petr Mlejnek.

DEVADESÁTINY FRANTIŠKA HOFFMANNA. Tento týden proběhla na radnici 
oslava devadesátin významného archiváře Františka Hoff manna. Součástí oslav 
byl křest jeho knihy spisů o Jihlavě, kterou připravil Státní okresní archiv v Jihlavě.

ARABELA V TELEVIZI A „NAŽIVO“. Náměstkyně primátora Irena Wagnerová 
otevřela výstavu kostýmů z televizního seriálu Arabela na Bráně Matky Boží.


