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Krátce

Lavička Václava Havla
Již v dubnu měla být před kinem  �
Dukla umístěna Lavička Václava 
Havla. Vzhledem k epidemii koro-
naviru byl stanoven nový termín 
slavnostního odhalení - v pátek 21. 
srpna v 17 hodin. Lavičku zaspon-
zoroval jeden jihlavský dárce.  

Výstavba za Tescem
V lokalitě za Tescem by v budouc- �
nu mohlo vzniknout městečko 
pro 2,5 tisíce obyvatel s bulvárem, 
náměstím i zázemím. Tak představi-
li veřejnosti tento prostor přerovští 
architekti. O budoucnosti tohoto 
projektu rozhodnou investice měs-
ta.

Cyklostezky do mobilu
Do mobilů si mohou zájemci stáh- �
nout 30 km jihlavských cyklostezek 
a dalších 20 km silnic, zvýhodňují-
cích cyklisty.

Nové jednosměrky
Podle odhadu počítá radnice až  �
s 30 tisíci aut v Jihlavě v roce 2025. 
Uvažuje se proto o nových mož-
nostech parkování i zavedení jedno-
směrných ulic ve městě.

Zázemí pro bezdomovce
Magistrát zakoupí jihlavským bez- �
domovcům jednu kontejnerovou 
budku s hygienickým zázemím za 
350 tisíc korun.

Do práce na kole
Ke kampani Do práce na kole se  �
letos zapojilo 411 cyklistů z Jihlavy 
a ti najeli i přes koronavirovou krizi 
přes 70 tisíc kilometrů. Tím finanč-
ně podpoří projekty, na které pořa-
datel poskytuje finance.

Stres z pandemie
Zastupitel Marek Hovorka vyzval  �
vedení města k organizaci pomoci 
lidem, postižených stresem z probí-
hající pandemie.

Branný závod
Počátkem září se bude konat ve  �
městě branný závod pro seniory. 
Soutěžit se bude v hodu granátem, 
střelbou se vzduchovky, zdravově-
dě, pravidel silničního provozu atd. 
Více informací na webu pořadatele 
Nebojte se policie.

Prominuli nájemné
Magistrát prominul nájemné v době  �
koronaviru nejen malým podnika-
telům, ale i např. firmě Modeta Sty-
le, která nemusí hradit nájemné ve 
výši 108 tisíc korun.

Podpora mladistvých
Město se přihlásilo k projektu EU,  �
který podporuje aktivity mladist-
vých ve věku 14 až 17 let, kteří se 
pohybují v disfunkčních lokalitách. 

Střecha v nominaci
Oprava krovu a střešního pláště  �
farního kostela sv. Jakuba Většího 
je nominována na památkářskou 
cenu. Kostel je od roku 2008 národ-
ní kulturní památkou.

ZOO TÁHNE. Letošní léto s omezenými možnostmi cestování, pořádání kulturních akcí a dalšími omezeními je ideální pří-
ležitostí návštěv místních atrakcí. Jihlavská zoo patří bezesporu k místům, které stojí za to navštívit. Zaplněné parkoviště 
dokazuje, že tomu tak opravdu je. Foto: Lubomír Maštera 

Hlavní atrakce Jihlavy v době léta

Do provozu jihlavské MHD se v 
nejbližších dnech dostane pětice 
zcela nových plynových autobusů 
Solaris Urbino 12 CNG a Dopravní 
podnik města Jihlavy už zcela vyřadí 
z provozu naftové autobusy.

„Právě teď probíhají poslední provoz-
ní zkoušky nových autobusů. Vozy už 
jsou plně funkční včetně odbavovací-
ho a řídícího systému a budou během 
následujících dnů nasazeny na pravi-
delné linky MHD v Jihlavě,“ informo-
val radní pro oblast dopravy Jaroslav 
Vymazal (ODS). Díky pohonu auto-

busů na stlačený zemní plyn jsou 
významně omezeny emise škod-
livých látek. Navíc tyto autobusy 
prokázaly v mnoha evropských vel-
koměstech i českých městech svou 
velkou spolehlivost a praktičnost. 
Výrobce také maximálně dbá na bez-
pečnost. 

Do září se v Jihlavě objeví ješ-
tě deset nových trolejbusů. Sedm z 
nich bude parciálních. To zname-
ná, že jsou díky trakčním bateri-
ím schopny jezdit i mimo trolejové 
vedení. -lm-

V souvislosti s výskytem onemoc-
nění covid-19 bylo od poloviny čer-
vence až do odvolání na území obcí 
Jihlava, Telč a všech obcí, pro kte-
ré je vykonávána přenesená působ-
nost, rozhodnuto o zákazu pohybu 
a pobytu všech osob bez ochran-
ných prostředků dýchacích cest 
(nos, ústa), jako je respirátor, rouš-
ka, ústenka, šátek, šál, nebo jiných 
pomůcek, které brání šíření kapének.

Toto nařízení se vztahuje také na 
konání svatebních obřadů, a je tudíž 
závazné. Svatební obřady bez ohledu 
na to, zda jsou konány ve vnitřních 
nebo venkovních prostorách, není 
možné konat bez ochranných pro-
středků dýchacích cest. -lm-

Svatby s omezením

MHD v Jihlavě už bez nafty

Kronospan patří k firmám, proti 
kterým ožívají emoce. Zejména mezi 
obyvateli Bedřichova, kteří v soused-
ství továrny bydlí.

Občané se rozhodli založit spolek, 
který je odhodlán Kronospanu čelit. 
Na přípravné schůzi spolku se sešlo 
v červenci v restauraci Zezulkárna 
okolo 40 osob, z nichž většina bydlí na 
Bedřichově.

„Musíme udělat spolek, abychom pro 

ně byli partnery, protože když se v Jih-
lavě něco dělo, tak tam někdo napsal, 
byla nějaká petice a tím to skončilo,“ 
vysvětlil jeden z iniciátorů myšlen-
ky založení spolku Milan Matějka 
z Bedřichova.

Mezi přítomnými nechyběl ani 
jihlavský zastupitel Miroslav Toma-
nec (Fórum Jihlava), se kterým se 
Kronospan soudí za údajné poško-
zení dobrého jména. Firma po něm 

požaduje odškodné ve výši půl milio-
nu korun.

Ten přítomným představil body, kte-
ré bude obsahovat petice proti Kro-
nospanu. Dle něho by petice měla 
požadovat stejné podmínky jako v 
ostatních zemích EU - snížení výroby 
s ohledem na to, že se závod nachází 
na okraji zastavěného území, dále pak 
dohled nad tím, jak závod hospodaří s 
vodou. -lm-

Nový spolek proti Kronospanu

Komunitní centrum na Okružní
Přes 10 let byli důchodci zvyk-

lí využívat prostory klubu seniorů na 
Okružní ulici 13 u zastávky MHD 
Březinova. Zde měli senioři k dispo-
zici také jídelnu, do které se mnozí z 
nich chodili stravovat.

Podle radního Škárky na Okružní 
ulici 13 bude objekt bývalého klubu 
pro seniory přebudován na komunitní 
centrum, to by sloužilo spolku sdružu-
jícím seniory a osoby se zdravotním 
postižením.

„Pokud vše půjde dobře, tak bychom 
za ideálních podmínek mohli nové 
komunitní centrum otevřít od 1. ledna 
2022,“ řekl Škarka. 

Svého zázemí by se měly dočkat 
také ostatní jihlavské spolky. Měs-
to se vrátilo k záměru upravit dům 
v Brněnské ulici 29, kde dříve sídlil 
Domov dětí a mládeže a spolkový 
dům.

Tento záměr opustilo předchozí 
vedení města, protože nevyhovoval 

potřebám především spolků, které 
sdružují osoby se zdravotním handi-
capem.

„Zde počítáme s náklady na přestav-
bu ve výši 15 milionů, budeme se na to 
snažit získat nějakou dotaci,“ doplnil 
Škarka. -lm-


