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Krátce

Kalendář s nahatými lékaři
� Jihlavští lékaři se svlékli a vyfotili v 
kalendáři, který prodejem podpořil 
jejich nemocného kolegu.

Vítězové soutěže JL
� Tradiční soutěž Paroly O nejhez-
čí vánoční stromeček vyhrály děti z 
MŠ Mozaiky - Studánky a ZŠ Nad 
Plovárnou.

Euroklíč v zoo
� Euroklíč umožňuje lidem se sníže-
nou schopností pohybu, seniorům 
a rodinám s dětmi do tří let rychlý 
přístup k vyhrazeným výtahům, plo-
šinám nebo například toaletám pro-
střednictvím speciálního klíče. Euro-
klíčem je nyní nově osazena plošina 
v pavilónu žiraf. 

Sportovec Vysočiny
� Hledá se Sportovec Kraje Vysočina 
pro rok 2019. V lednu odstartovala od-
borná část ankety, veřejnost může hla-
sovat od 6. února na www.kr-vysocina.
cz/sportovec.

13 hnízd orla mořského
� Ornitologové napočítali na Vyso-
čině celkem 13 hnízd orla mořského. 
Uvedl to odbor životního prostředí 
Kraje Vysočina.

Úsek měření. Město trvale monitoruje dodržování rychlosti v Jihlavském tune-
lu, nově se bude měřit také na výpadovce na Pelhřimov. Úsek dosavadní rychlosti 
70 km/hod se podle slov náměstka Petra Laštovičky nedodržuje a problémy mají 
chodci, kteří po vystoupení na zastávce od Pelhřimova musí přecházet vozovku 
při cestě do Horního Kosova i autobusy MHD, které vyjíždějí na hlavní silnici. 
Město dokoupí potřebné vybavení. Foto: Lubomír Maštera

Město chce měřit 
na Pelhřimovské výpadovce

Systém VDV  
přijat s rozpaky

Možnost použít jednotnou jízden-
ku na vlak, autobus i MHD stála u 
zrodu Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV), který spustil Kraj Vysočina 
v polovině prosince 2019.

V lednu se upravily i jízdní řády 
vlaků a autobusů a České dráhy zru-
šily zpáteční jízdenky. Podle ohlasů v 
redakční poště jsou cestující ale ne-
spokojení, vznikají petice, stěžují si 
starostové obcí, řada lidí znovu do-
jíždí svými auty. Krajský úřad nyní 
zpracovává podněty a připravuje se 
na březnové sjednocení jízdenek.

 -lm-

Obsadili prvních 
pět sociálních bytů

První vylosovaná rodina v projek-
tu Housing First se ubytovala 30. 
prosince. Další tři rodiny a dva spo-
lečně žijící jednotlivci byli postupně 
zabydleni k 1. únoru. Do zbývajících 
sedmi bytů budou podle vyjádření 
mluvčího magistrátu další vylosova-
ní účastníci projektu umístěni po-
stupně do konce prvního čtvrtletí 
roku 2020. -lm-

Výstava novinářských fotografií

média kraje Vysočina. V lednu byla k vidění již tradiční výstava novinářských 
fotografií Region Press Foto na Krajském úřadě. K vidění bylo více než padesát fo-
tografií, které pořídili novináři z novin nebo zpravodajských serverů na Vysočině v 
uplynulém roce. Výstava je putovní a bude postupně i v dalších městech Vysočiny. 
Letošní sedmý ročník pořádá Syndikát novinářů Vysočiny. Své fotografie vystavila 
také redakce dnes již neexistujících Novin jihlavské radnice a svoji tvorbu předsta-
vily též Jihlavské listy. Foto: Petr Klukan

Loni se narodilo 
nových 1312 dětí

Rodí se víc Jihlavanů. Nejčastěji se 
jmenují Jakub a Tereza.

Loni se do Jihlavy narodilo a přihlá-
silo 1312 dětí, je to o 75 novorozen-
ců víc než v roce 2018. O něco víc 
se rodí chlapců než děvčat. Zatímco 
v roce 2018 bylo nejčastější jméno 
Adam, loni už se ve statistikách toto 
jméno skoro nevyskytovalo a na-
hradilo ho jméno Jakub. Nejčastější 
Aničku z roku 2018 nahradilo loni 
jméno Tereza. -lm-

Restaurování  
první tramvaje

První tramvaj v Jihlavě vyjela v roce 
1909 a po vyřazení sloužila ve slez-
ské Opavě jako seník. V roce 2012 
ji zakoupila Jihlava za 30 tisíc korun, 
chtěla ji zrestaurovat projektem za 20 
tisíc a vystavit ji na most U Jánů. V 
roce 2014 vůz zpamátnilo minister-
stvo kultury a tím by se restaurování 
značně prodražilo. Tramvaj by navíc 
musela být ve výstavních prostorách. 
Zatím je v městském depozitu. -lm-

Poplatek za odpad 
V roce 2020 se poplatek za svoz od-

padu v Jihlavě nemění, o pět korun se 
však zvyšuje výše úlevy pro Jihlavany 
zapojené do Programu zodpovědného 
nakládání s odpady. Kdo poctivě třídí, 
platí za svoz odpadu 580 korun. Kdo 
netřídí, platí o sto korun více. -lm-

Etický kodex
Na magistrátu začal od nového roku 
platit etický kodex úředníka. Kromě 
jiného bojuje proti korupci. Za po-
rušení hrozí postih.  -lm-

Za projekt 65 milionů
Podrobnou projektovou dokumen-

taci Horácké multifunkční arény 
(HMA) pro město vypracuje ateliér 
Chybík+Krištof za necelých 65 mili-
onů korun.

„Mám radost z toho, že Jihlava pode-
psala smlouvu právě s tímto architek-
tonickým ateliérem. Projekt je opravdu 
velkolepý, městotvorný, a daří se v něm 
plnit účel celé věci – oživit město i to sa-
motné místo, aby nebylo využíváno je-
nom hokejisty, ale i ostatními uživateli 
a třeba i kolemjdoucími. Věřím, že tam 
bude živo nejenom při hokejových zá-
pasech, ale od rána do večera,“ uvedla 
primátorka města Karolína Koubová 
(Fórum Jihlava).

Cena obsahuje všechny stupně 
projektové dokumentace od studie, 
dokumentace pro územní rozhod-
nutí, stavební povolení i realizaci 
stavby, po studii a projekt interiérů, 
výkon autorského dozoru po dobu 
výstavby či související inženýrskou 
činnost. Součástí je také projekt de-
molice stávajícího stadionu.

Finální studie by však měla doznat 
dílčích změn. Ty ve většině vzešly z 
podrobného nastudování soutěžního 
návrhu a následných diskuzí mezi ar-
chitekty a budoucími uživateli. Ten-
to dialog nemohl z důvodu zacho-
vání anonymity soutěže proběhnout 
během soutěže, je však důležitou 
součástí přípravy výstavby. -lm-

Petr Laštovička 
(ods)

Koupě domu a pozemku ve stře-
dočeských Mnichovicích náměst-
kem Petrem Laštovičkou (ODS) má 
dohru u soudu a vedla v konečném 
důsledku k rezignaci na funkci ve 
vedení města a Laštovička se vzdal i 
mandátu zastupitele.

Soud vydal platební rozkaz na za-
placení dvoumilionového dluhu 

Náměstek P. Laštovička (ODS) 
rezignoval, končí v zastupitelstvu

majitelce, který dosud Laštovička 
neuhradil. V souvislosti s tím bylo 
podáno i trestní oznámení.

Náměstek vyjádřil ochotu dluh v 
krátké době uhradit a přiznal pochy-

bení. Poté se rozhodl odstoupit. 
Petr Laštovička na tiskové konferen-

ci koncem ledna uvedl: „Toto všechno 
činím zejména proto, že to považuji 
za čestné a nevidím jinou možnost, než 
zabránit dalšímu poškozování práce, 
kterou jsem vykonal.

Zároveň jsem přesvědčen, že zbaven 
tíže veřejné funkce, jsem schopný mno-
hem lépe a rychleji urovnat své vlastní 
osobní spory s osobou, se kterou jsem 
měl ještě před tím velmi dobré vztahy,“ 
dodal závěrem.  -lm-


