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Bláto už nekomplikuje jízdu 
po nejfrekventovanější cyklos-
tezce v regionu z Jihlavy do Luk 
nad Jihlavou. Problematické mís-
to se podařilo provizorně odvod-
nit a cyklostezka je sice zúžená, 
ale průjezdná. Práce na trvalém 

řešení, které by mělo definitivně 
zamezit zaplavování tohoto úse-
ku vodou po každém dešti, budou 
pokračovat podle slov tiskového 
mluvčího Radovana Daňka mimo 
exponovanou cykloturistickou 
sezónu. -lm-

V předstihu se podařilo dokončit plánovanou opravu Sokolovské ulice. 
Došlo zde ke kompletní výměně povrchu vozovky na 420 metrů dlouhém 
úseku silnice od dálničního přivaděče ke křižovatce s Pávovskou ulicí.

Od těžkých kamionů zde byly vyjeté koleje hluboké až 15 cm. Způsobovalo 
to velké problémy především za deště a hlavně v zimě, kdy sníh a voda v kole-
jích zmrzla a jízda po takovém povrchu byla velmi nebezpečná.

Za opravu povrchu úseku Sokolovské ulice širokého 11 metrů zaplatí měs-
to Jihlava 7,5 mil Kč vč. DPH. -lm-

V Jihlavě se sečení objednává 
podle aktuálního vývoje počasí. 
Letos se tedy, na rozdíl od suchých 
let minulých, údržba zeleně takřka 
nezastaví. 

„Co je stanoveno vyhláškou, je 
minimální počet sečí. Podle obecně 
závazné vyhlášky se má sekat mini-
málně dvakrát ročně, přičemž první 

seč musí proběhnout do 15. června a 
druhá do 15. září,“ uvedl Vladimír 
Másílko z odboru životního pro-
středí, který má objednávku sečení 
v Jihlavě na starosti.

Cena za sečení se v posledních 
třech letech blížila 34 milionům 
korun, letos se však předpokládá 
její zvýšení.  -lm-

Posečené trávníky ve městě

Sokolovská ulice je opravenáCyklostezku do Luk 
nad Jihlavou město opravuje
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Již 4. ročník fotografické sou-
těže Milujeme Jihlavu se ote-
vřel od 1. června. Na webu 
www.milujemejihlavu.cz si každý 
může prohlédnout soutěžní foto-
grafie s tématem Jihlavy a hodnotit 

je, anebo se i soutěže zúčastnit. Sta-
čí poslat nápaditý, kvalitní snímek. 
Nejlepší fotografie budou vystaveny 
na jihlavském náměstí od 7. 10. do 
7. 11. 2020.

V předchozích třech ročnících se 

do soutěže zapojily stovky fotografů. 
Některé úspěšné fotografy, finalisty 
předchozích ročníků, bychom vám 
rádi představili formou jejich sním-
ků a malého fotografického životopi-
su. - lm -

Nový ročník fotosoutěže Milujeme Jihlavu

Otázka JN: Kterého snímku si 
nejvíce ceníte a proč? 

Petr Sokol: Asi nejvíce si cením 
snímku z roku 2019 „Pávovské 
obrazy“. Focení je relaxace, odpo-
činek a právě takové pohlazení po 
duši snímek vyjadřuje. Symbolizuje 
ticho, klid a pohodu, rád se k němu 
vracím.
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Fotograf Petr Sokol se pravidelně 
účastní soutěže Milujeme Jihlavu. 
Jeho fotografie kombinují technic-
kou preciznost a poetiku v neza-
měnitelném rukopisu. Snímky Jih-
lavska jsou ozdobou každé výstavy 
Milujeme Jihlavu.

Narodil se v roce 1965 v srdci 
Valašska, v Rožnově pod Radhoš-
těm. Od roku 1986 bydlí v Jihlavě, 
kde se cítí doma.

S focením se seznámil již na 
základní škole. Tátovu „Praktiku“ 
má dodnes vystavenou v polici…. 

Fotí vše, hlavně však přírodu, 
dominantní je krajina. Z analogové 
Praktiky přešel na digitál - od kom-
paktu až po plnoformátovou zrca-
dlovku. 

Petr Sokol: Pávovské obrazy

Petr Sokol

JN představují fotografy

Digitální technika se zpracováním 
obrazu v počítači mu vzhledem k 

jeho profesi IT technika maximálně 
vyhovuje. Fotografování je pro něj 

koníček, zábava, relaxace a hlavně 
radost, když se fotka někomu líbí…


