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Martin Dobrovolný Proč se zde teda budují další nákupní centra, když 
město podporuje lokální zdroje? Určitě je fajn, když se lidi trochu vychová-
vají, ale možná by bylo lepší začít u těch největších znečišťovatelů, ne?

Petra Němcova-Vránová Chapu co se píše v článku,jediné co nechapu jak 
se má snížit používání jednorázových plen

Katarína Ruschková Třeba používáním plen bavlněných ;)?

Jana Cerna Katarína Ruschková To je zajímavé téma. Taky jsem měla po-
cit že by se jednorázové měly používat svátečně, ale praxe s dvojčaty je jiná. 
Stačí jim jedna na půl dne a nemají mokrý zadek, pleny nemacim, neperu a 
nezehlim. Tak bych řekla že převažují výhody těch jednorázových zejména s 
ohledem na komfort dítěte....

Jolana Misiarzová Jana Cerna já neměla na plenách dvojčata, ale 2 souro-
zence brzy po sobě a v pohodě to šlo i v látce - dnes už se nežehlí, nevyvařuje, 
pračka pere sama. A těch možných kombinací, barev, vzorů, střihů. I vychy-
távek, v podobě separačních vložek, které zaručí suchý zadeček na celou noc. 
Moje oblíbené Anavy mají na stránkách moc hezký přehled co a jak ... ale je 
spousta jiných výrobců. 

Jana Cerna Jolana Misiarzová Díky za tip no vida !

Z oficiálního facebooku Jihlavy
Reakce veřejnosti:

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce srpna

Sestavil Martin Laštovička z His-
torického kalendáře města Jihlavy od 
Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) 
a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská 
správa Jihlava) – Okresní archiv v Jih-
lavě, František Hoffman a Karel Kře-
sadlo (1971).

VELKÁ VODA Na fotografii lze vidět 
údolí U koželuhů, které smetla v roce 
1520 velká voda po protržení rybniční 
hráze nad městem. 
 Foto: Fotoarchiv Muzeum  

Vysočiny Jihlava

Osvobození ode všeho mýta
23. srpen 1331, datace originální-

ho pergamenu psaného latinsky s pe-
četí vydavatele, psáno v Domažlicích. 
Král Jan Lucemburský osvobozuje 
Jihlavské ode všeho mýta v Čechách 
a na Moravě. 

O dolech v království  
rozhodují Jihlavští

25. srpen 1345, datace originál-
ního pergamenu psaného latinsky 
s pečetí vydavatele, psáno v Praze.                
Karel, markrabí moravský, potvrzuje 
Jihlavským vrchní právo v horních 
věcech v Čechách a na Moravě a roz-
šiřuje jejich práva na dolování.

Potvrzení všech privilegií
30. srpen 1428, datace originálního 

pergamenu psaného latinsky s pečetí 
vydavatele, psáno ve Znojmě. Albrecht, 
vévoda rakouský a markrabě moravský 
potvrzuje Jihlavským všechna privile-
gia a práva udělená jim českými králi a 
moravskými markrabaty. 

Zemětřesení, povodeň  
a cholera

4 a 5. srpen 1328, velké zemětřesení 
v Jihlavě způsobuje zátopy v dolech. 

8. srpen 1598, velká povodeň pro-
trhla hráze jedenácti rybníků a způ-
sobila škody na domech a tavírnách. 
Dvacet lidí zahynulo.

Srpen 1832, cholera v Jihlavě. 
Z 292 zemřelých 237 umřelo na cho-
leru.

Nechte se svézt a inspirovat. Jihlavu nově brázdí čtyři trolejbusy MHD, 
které svým polepem upozorňují na kampaň města Jihlava bez odpadu. Ta 
poukazuje na potřebu výrazného snížení spotřeby jednorázových především 
plastových obalů při nákupech i při tzv. jídle s sebou, snížení produkce jed-
norázových dětských plen a dalších jednorázových výrobků, propagace ná-
kupů bez obalu a z lokálních zdrojů a podpora udržitelného životního stylu. 
Více informací najdete na stránkách www.jihlava.cz/bezodpadu

Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. 

Zastupitelstvo města může pro-
střednictvím obecně závazné vyhláš-
ky stanovit výjimky z doby nočního 
klidu nebo noční klid pro určité akce 
zkrátit.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. 

Centrum má být plné lidí, kteří se 
baví, a budou se k nám díky tomu rádi 
vracet. Noční život však nesmí rušit 
místní obyvatele a jsou způsoby, jak vy-

jít oběma stranám vstříc,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice proto pomocí 
tiskových zpráv a Novin jihlavské 
radnice každý měsíc informuje, jaké 
akce mají dobu nočního klidu zkrá-
cenou.

Výjimky z doby nočního klidu, 
srpen 2019:

31. 7. – 4. 8. Divadlo Na Plovárně  ז
(Stará plovárna – do 2 hodin ráno)

16. 8. letní zábava (Heroltice – do  ז
2 hodin ráno)

Výjimky z nočního klidu

Napište nám…
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-

jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -tz-

17. 8. Zborná volná (Zborná,  ז
parkoviště u sjezdovky – do 2 hodin 
ráno)

31. 8. Ukončení Adolského léta  ז
(Antonínův Důl – do 2 hodin ráno)

10. 8. Magmafest (Jihlavský amfi- ז
teátr – do 1 hodiny ráno)

7., 14., 21. a 28. 8. Letní kino na  ז
náměstí (Masarykovo náměstí – do 
půlnoci)

15. 8. – 15. 9. Živé kino Jihlava  ז
2019 (různé lokality, více na ji-hlava.
cz) -tz-


