
Šestý ročník celorepublikové 
soutěže Do práce na kole má letos 
poprvé nové kategorie i pro běžce 
a chodce. 

Cílem kampaně je ulevit obcím 
přetíženým automobilovou dopra-
vou a přivést co nejvíce lidí k šetr-
nějším způsobům přepravy. K 
zapojení stačí utvořit s kolegy 2-5 
členný tým a jezdit během května 
co nejčastěji do práce na kole (ane-
bo chodit či běhat). 

V Jihlavě bude kampaň a sou-
těž Do práce na kole probíhat 
již počtvrté. Každý registrovaný 
účastník získá originální eko tri-
ko s motivem letošního roční-
ku. Registrovat se lze až do konce 
dubna,  vše pak odstartuje právě ve 
spolupráci s městem jarní cyklo-
jízda 20. dubna kolmo Jihlavou do 
pivovaru. 

Soutěžní měsíc květen, kdy se 
společně rozjedou staronové 
firemní kolektivy, bude jistě atrak-
tivní i z pohledu nabídky akcí 
zdarma „na triko“. Nebude chybět 
tradiční „Kafe na triko“. Šlapáči v 
Jihlavě si budou mít možnost užít 
i „Spinning na triko“, „Koncert na 
triko“ nebo „Kino na triko“, a to 
jistě není všechno. 

Kdo bude poctivě šlapat do pedá-
lů po celý květen, odměnou mu 
bude 16. června „Koupák na triko“, 
kde budou vyhlášeny výsledky a 
předány věcné ceny. 

Hlavní cenou v kategorii pravi-
delnost jednotlivců bude jak jinak 

než jízdní kolo. Díky dalším part-
nerům bude připraveno ale mnoho 
dalších atraktivních věcných cen. 

Neváhejte tedy, vytvořte s kole-
gy svůj firemní tým, rozjeďte svůj 
koloktiv, vyhecujte se navzájem k 
maximální pravidelnosti cest do 
práce realizovaných na kole nebo 
jinak bezemisně, a přispějte tím ke 
zlepšení své kondice, nálady i lep-

šímu životní prostředí ve městě.
Organizaci kampaně a soutěže se 

bude věnovat opět spolek SLIBY – 
CHYBY, hlavním partnerem je sta-
tutární město Jihlava, které cyklo-
dopravu dlouhodobě podporuje a 
je aktivním členem Asociace měst 
pro cyklisty. 

Odkaz na stránky www.
dopracenakole.cz -tz-
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Jihlavská městská vyhláška tak-
řka zastavila hazard v hernách a 
restauracích. 

Někteří provozovatelé tak přesu-
nuli svoje podnikání do soukromých 
klubů, kam mají přístup obvykle jen 
registrovaní hráči. Vyhláška ale pla-
tí i za zdmi těchto široké veřejnosti 
nepřístupných provozoven. 

„Vyhláška nezakazuje herny jako 
takové, ale provoz hazardních her,“ 
upozorňuje Jan Jaroš, který na jih-
lavském magistrátu vede ekonomic-
ký odbor. Úřady ve spolupráci s poli-
cií zahájily první kontroly v těchto 
„skrytých“ hernách. 

Dosud měli kontroloři možnost 
do heren volně vstupovat. Při prv-
ní kontrole, která proběhla začát-
kem března v soukromém klubu, 
bylo všechno jinak. Vstup jim nebyl 
umožněn ani přes přítomnost stát-
ní policie, dovnitř se dostali až po 
odvrtání zámku. 

„V prostorách klubu ještě sálalo tep-
lo z výherních přístrojů, které obsluha 
hromadně vypnula jediným stiskem 
tlačítka dálkového ovládání. Zadním 
vchodem se pokoušeli uniknout dva 
muži, jak policie zjistila, šlo o hosty 
podniku,“ popsal zkušenost Jan Jaroš. 

Hazard jako podpora 
duševního rozvoje hráčů
Za pozornost také stojí veřejně 

dostupné stanovy hráčských klubů, 
které se označují třeba za spolek des-
kových her. „Mimo jiné uvádí, že úče-
lem a cílem jejich činnosti je podpora 
členů spolku při jejich psychickém a 
duševním rozvoji. Pokud si vybavíte řa-
du tragických osudů osob, které hazar-
du propadly, pak to nelze označovat 
ani za hořkou ironii, jako spíše za vul-
garitu nejhrubšího zrna,“ poznamenal 
vedoucí ekonomického odboru Jan 
Jaroš.  

Na kontrole se podílely dva odbo-
ry jihlavského magistrátu – Obec-
ní živnostenský úřad a ekonomický 
odbor, dále Specializovaný fi nanční 
úřad, Městská policie Jihlava a Poli-
cie České republiky. 

Kontrola se zaměřila na porušová-
ní příslušné městské vyhlášky zaka-
zující provozování hazardních her, 
dále na zákaz nalévání alkoholu mla-
distvým a dodržování povinností dle 
živnostenského zákona a souvisejí-

cích právních předpisů. 
Do doby uzavření kontroly nebu-

dou zúčastněné orgány sdělovat 
podrobnosti. „Již nyní však můžeme 
konstatovat porušení živnostenského 

zákona ve třech případech,“ doplnil 
Jan Kubišta, vedoucí Obecního živ-
nostenského úřadu. Další kontro-
ly  následovaly ještě během měsíce 
března po naší uzávěrce. -tz-

Hazard podléhá předpisům 
i v soukromí. Úřady zahájily kontroly

KONTROLY hazardu odhalily obcházení zákona také v Jihlavě.
 Foto: archiv MMJ

Do klubu se kontrola dostala až po odvrtání zámku. Osazenstvo unikalo zadním vchodem

ZMĚNY V MHD. Od dubna budou jezdit trolejbusy podle nového jízdního řádu, 
a vznikne nová noční linka s označením N. Další změny v městské hromadné 
dopravě se připravují na podzim. Nově začnou jezdit expresní linky z největších 
sídlišť do průmyslové zóny.  Radnice uspořádala na tématu besedu s veřejností v 
divadle DIOD, kam dorazila asi stovka lidí. Foto: archiv MMJ

Nová noční linka MHD

Jezděte Do práce na kole Pomožte městu 
s proměnou 

náměstí
Jihlavská radnice chce promě-

nit slova v činy a začít pracovat na 
roky diskutované úpravě vzhledu 
a funkčnosti centra města. 

Pro tento záměr hledá aktivního 
a zapáleného partnera, odborníka, 
který se k výzvě dokáže postavit 
čelem. 

Na podnět vedení města je 
vyhlášeno výběrové řízení na 
pozici manažer/manažerka revi-
talizace městského prostoru.

„Půjde o zajímavou práci pro kre-
ativního odborníka zaměřenou na 
sběr informací od respondentů vč. 
tvorby průzkumů a jejich vyhod-
nocování, přípravu podkladů pro 
zadání architektonické soutěže na 
regeneraci Masarykova nám. v Jih-
lavě a další,“ uvádí tajemník úřadu 
Lubomír Dohnal k pozici, která 
bude svým rozsahem překračo-
vat zaměření jednotlivých odborů 
magistrátu. 

Město hledá komunikativní 
osobnost se znalostí problemati-
ky městského prostoru a městské 
památkové rezervace, vztahem k 
historii, orientací v tvorbě, zpra-
cování a vyhodnocování šetření 
a průzkumů a znalostí zákona o 
obcích.

Bližší informace najdou zájem-
ci na webu města www.jihlava.cz 
v sekci výběrová řízení. Přihlášku 
je nutné doručit do 8. 4. 2016 do 
pravého poledne. -tz-


