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Prezidentské volby 
za městské peníze

Zatím jen 20 tisíc korun obdržel 
Magistrát města Jihlavy od státu na 
zajištění lednových prezidentských 
voleb. Aby mohly být volby zajiště-
ny, musela Rada města Jihlavy uvol-
nit sto tisíc korun z městské kasy. 
„Peníze od státu přijdou, ale až bě-
hem roku 2013. Ale volby proběhnout 
musí, musíme je zajistit, my jsme za 
to zodpovědní,“ vyjádřil se tajemník 
úřadu Lubomír Dohnal. Magistrát 
do každých voleb musí zapojit a or-
ganizovat desítky lidí, výpočetní a 
komunikační techniku, automobily, 
zajistit vybavení volebních místností 
a volebních komisí atp. -lm-

Magistrát města Jihlavy, odbor do-
pravy, začal vydávat rezidentské a 
předplatitelské parkovací karty na 
rok 2013. Parkovací karty se vydávají 
do tří zón městské památkové rezer-
vace a tří přilehlých ulic Tyršovy, Le-
gionářů a Bezručovy. Karty je mož-
né vyzvedávat v úředních hodinách 
v budově odboru v Tyršově ulici. 

Rezidentská parkovací karta za 
120 korun za měsíc je určena pro 
fyzické osoby, které mají ve vyme-
zené oblasti trvalý pobyt anebo tam 
vlastní nemovitost, za druhou rezi-
dentskou kartu se hradí 360 korun 
za měsíc. Tzv. předplatitelská karta 
je určena pro právnické osoby pro 
parkování např. u fi rmy, její cena je 
840 korun za měsíc, každá další je 
2.400 korun. Ročně úřad vydá asi 
680 karet. -lm-

Parkovací karty 
pro rok 2013 jsou 

k dispoziciRovnou stovku slaví paní Božena 
Kalná z Jihlavy. K významnému ži-
votnímu jubileu jí poblahopřál za 
město Jihlavu náměstek primátora 
Josef Kodet a předsedkyně Komise 
Rady města Jihlavy pro občanské zá-
ležitosti Renata Fehérová. 

Návštěva z radnice přinesla oslaven-
kyni dárkový koš, květiny a pamětní 
list. Rodačka z Řehořova, která vyrůs-
tala v Jersíně, oslavila sté narozeniny v 
plné duševní svěžesti. Bývalé učitelce 
už moc neslouží sluch a nohy, zato 
paměť má velmi dobrou, rodině i hos-
tům vypráví vzpomínky včetně jmen, 
zná stovky básniček a písniček. 

„Pamatuji si všechny chalupy a oby-
vatele v Jersíně. V poslední době si stá-
le více vzpomínám hlavně na ty staré, 
hodně staré lidi,“ vyprávěla hostům 
z radnice. Detailně si vybavuje na-
příklad i tragické válečné události ve 
Velkém Meziříčí, ale i hraběte Harra-
cha a zámecké svatby. „Šaty družiček 
byly jako nebe, bílé a blankytně modré. 
Viděli jsme, jak se vdávají princezny. To 
bylo opravdu jak v pohádce,“ vzpomí-
nala s úsměvem stoletá dáma.

Jako učitelka obešla několik škol i 
ve velkých vzdálenostech od bydliš-
tě, po válce se dostala do pohraničí, 
v závěru praxe působila v Jihlavě. V 
posledních několika letech žije v péči 
příbuzných a profesionálních pečova-

Návod na dlouhý život? Kafe! 

BOŽENA Kalná z Jihlavy oslavila 100. výročí svého narození. Foto: archiv MMJ

telek. Dlouhověkost má oslavenkyně 
po mamince, která se dožila dvaade-
vadesáti let. „Kafe,“ bez váhání od-
pověděla Božena Kalná na dotaz na 
recept pro dlouhý život. Po operaci 

očí si oslavenkyně čte noviny a kni-
hy, sleduje televizi a dění za oknem 
na zahradě a vzkazuje: „Žádnej ať se 
netrápí s bolavýma očima, operace mi 
moc pomohla.“ -lm-

Celkem 43 obyvatel jihlavských do-
movů pro seniory se zapojilo do ak-
cí Rotopedtours a Pěškotours 2012. 
Z Domova seniorů Stříbrné terasy 
účastníci ušli počet kilometrů odpoví-
dající vzdálenosti do Vídně a ujeli na 
rotopedech vzdálenost do Pardubic. 
V Lesnově „došli“ do Amsterdamu a 
„dojeli“ do Bernu. V Lesnově je ná-
pad chytil natolik, že v chození a po-
čítání kilometrů pokračují i po skon-
čení projektu. Na Vysočině se celkem 
zúčastnilo 176 seniorů, kteří ujeli 
3.447.570 m a nachodili 77.954.710 
m. Akci organizuje občanské sdružení 
Zdravá Vysočina. -lm-

Senioři došli do Amsterodamu

SENIOŘI v domovech seniorů sportují. Módou je dojít například do Amsteroda-
mu pěšky pomocí rotopedů. Foto: archiv MMJ

Na zimní údržbu je v rozpočtu 
města připravena částka 15 milionů 
korun. Od ledna 2012 je vyčerpa-
ných 14 milionů korun, zbývající 1 
milion korun byla rezerva cca do 17. 
prosince (faktury z následujících dní 
se hradí už z rozpočtu 2013). 

V případě, že je 100procentně vy-
tížený personál a technika správce 
komunikací a smluvních dodavatelů 
(viz níže), je denní čerpání asi 110 
tisíc korun. Maximální čerpání je 
spíše výjimečné – po větších příva-
lech sněhu. Jihlava prostřednictvím 
správce komunikací (Služby města 
Jihlavy - SMJ) udržuje 181 km silnic 
( v pořadí podle vyhlášky: 56 I. po-
řadí, 24 II. pořadí, 101 III. pořadí) a 
135 km chodníků (+ 20 km se neu-
držuje).

Vlastní prostředky SMJ:
 od 28. 11. nonstop 1x dispečer + 

2x řidiči (ostatní na zavolání = 7 řidi-

čů + 15 pracovníků na ruční odklíze-
ní sněhu)

 3x sypač velký (2x MB, 1x Liaz) 
 5x multicar M 26
 1x traktor
 2x nakladač na posypový materiál 
 15  pracovníků na ruční 
odklízení sněhu

 1.300 tun soli, 400 tun drtě 
(frakce 2-4) a 400 tun písku

 130 kontejnerů na posypový 
materiál rozmístěných po městě

Nasmlouváno:
 10 traktorů s radlicemi
 2x multicar
 2x čtyřkolky
 5x valník a 2x nakladač na odvoz
sněhu

 8 ručních pracovníků

SUS na zimní údržbu směr Vysoká, 
Popice a Heroltice (nově převzaté sil-
nice statutárním městem v délce cca 
10 km – I. pořadí). -lm-

Zimní údržba za 15 milionů

SKI BAR NA ŠACBERKU. Na lyžař-
ské sjezdovce Šacberk v Jihlavě je do-
končena výstavba zázemí pro lyžaře. 
V hodnotě čtyř milionů zde byl po-
staven Ski Bar pro lyžaře, kteří si tak 
mohou zpříjemnit zimní sezónu.

 -lm-  


