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Jen deset dnů v červenci vydržela 
situace, kdy jsme v Jihlavě a okolí 
nemuseli dbát na přísná protikoro-
navirová omezení. Centrem další-
ho výskytu se stal Větrný Jeníkov a 
následná opatření postihla celý okres 
Jihlava.

Jihlava vydala 10. července zákaz 
návštěv na pobytové odlehčova-
cí službě a na Domově pro seniory 
na Lesnově. Zákaz návštěv vyhlásila 
také jihlavská nemocnice.

Od 13. července je znovu zavedena 
povinnost nošení roušek při vstupu 
do budov úřadu. Nemocná byla jed-
na spolupracovnice města z komise 
pro občanské záležitosti.

„Roušky vyžadujeme především ve 
vozech MHD nebo ve službách kadeř-
nic, kosmetiček, pedikérek apod. Dále 
ve velkých obchodech a nákupních 
centrech, ve všech zdravotnických i 
ambulantních zařízeních a v sociál-
ních službách, včetně odlehčovací a 
domácí péče. Prostě všude tam, kde je 
běžný kontakt vzdálenosti bližší 1,5 
metru. Restaurace zůstávají v běžném 

režimu,“ vysvětlila veřejnosti primá-
torka města Karolína Koubová.

Veřejné akce mohly pokračovat, 
pořadatelská služba a organizáto-
ři jsou ale povinni zajistit, aby měli 
účastníci každé hromadné akce 
zakryté dýchací cesty. Také dětské 
tábory mohou pokračovat, a to bez 
roušek, těch se opatření hygieniků 
netýká.

Potom ale přibývá na Jihlavsku 
nemocných, hygiena vydává mimo-
řádná opatření s účinností ode dne 
14. července od 15 hod. do odvolání 
na území obcí Jihlava, Telč a všech 
obcí, pro které vykonávají rozšířenou 
působnost. Ta platila do 27. červen-
ce, kdy znovu (již po naší uzávěrce) 
zasedal krizový štáb a epidemiologo-
vé rozhodli o dalším postupu.

Kompletní aktuální znění stále 
platného nařízení hygieniků najdete 
na webu města.

Primátorka Jihlavy vyzvala obyva-
tele a návštěvníky regionu v souvis-
losti s výskytem nemoci covid-19 k 
dodržování pravidel hygieniků.

„Je patrný nárůst onemocnění pře-

devším u nás na Jihlavsku. Pravidelně 
informace od hygieniků vyhodnocuje i 
naše pracovní skupina krizového štá-
bu města Jihlavy. Musím konstatovat, 
že jsem ráda, že epidemiologové mimo-
řádným opatřením nařídili roušky na 
Jihlavsku už před dvěma týdny. Výraz-
ně to pomohlo i ke zklidnění situace ve 
Větrném Jeníkově,“ řekla primátorka.

Situace se na Jihlavsku ale dál 
zhoršuje přesně tak, jak předpoklá-
dali hygienici. Naštěstí ale počet 
nemocných nestoupá raketovým 
způsobem, nemoc ale zasáhla nej-
ohroženější skupinu lidí v Alzheimer 
centru. 

K výzvě primátorky se připojil i 
hejtman Jiří Běhounek. Vyzval oby-
vatele i návštěvníky Vysočiny, aby 
důsledně a uvědoměle dodržovali 
všechna hygienickou stanicí naříze-
ná nebo doporučená opatření.

Nošení roušek, důsledná dezin-
fekce rukou, udržování rozestupů 
v obchodech nebo na zastávkách a 
minimalizace shromažďování v uza-
vřených objektech je nyní nutností.

 -lm-

PROMENÁDNÍ KONCERTY. Na Masarykově náměstí se i letos konají koncerty dechových hudeb pro milovníky dechovek. Ti 
ale vzhledem k nasazeným rouškám dávají přednost poslechu před tancem. V srpnu jsou naplánovány tyto koncerty: 6. 8. 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA, 13. 8. BOBRŮVANKA, 20. 8. JÁSALKA BAND, 27. 8. MYSLIVECKÁ KAPELA 
ATLAS, 3. 9. VYSOČINKA. Promenádní koncerty se budou konat pravidelně každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.

 Foto: Lubomír Maštera

Epidemie se vrací, město 
zareagovalo zpřísněním opatření

Stará televize končí 
27. srpna

Na konci srpna z Jihlavy zmizí starý 
televizní standard DVB-T.

Je nutné přeladit na DVB-T2. Změna 
v Jihlavě a okolí bude ke konci srpna.

V ČR probíhá druhá vlna televizní 
digitalizace. Přeladění na nový digitál-
ní signál DVB-T2 se postupně dotkne 
všech domácností, které přijímají vysí-
lání pomocí venkovní či klasické anté-
ny nebo společné antény v bytovém 
domě. Dotkne se tedy také Jihlavy a 
našeho regionu.

„Už 27. srpna 2020 vypnou své stá-
vající vysílání DVB-T vysílače Jihlava-
Javořice a Pardubice-Krásné. Jejich signál 
využívá převážná většina obyvatel naše-
ho regionu,“ informoval mluvčí města 
Jihlavy Radovan Daněk s odkazem na 
dopis generálního ředitele ČT Petra 
Dvořáka.

Česká televize je totiž prvním vysíla-
telem, který opouští starý vysílací stan-
dard DVB-T a nabízí divákům pomoc 
s řešením a informacemi. Lidé se tak 
mohou s jakýmikoli dotazy ohledně 
vypínání vysílačů a přeladění na DVB-
T2 obracet na telefonní linku Čes-
ké televize 2 6113 6113 případně na 
email: info@ceskatelevize.cz. Podrob-
né informace jsou zároveň dostupné 
také na webu www.digict.cz. -lm-

Jógu cvičí každou 
neděli na Skalce 

V Jihlavě se do 30. srpna cvičí jó-
ga zdarma. Podložky si mohou nejen 
začátečníci, ale i pokročilí jogíni 
položit každou neděli pod stromy v 
parku Skalka. Nedělními sestavami 
provází Michaela Novotná ze studia 
Joganomi, každé cvičení začíná v 16 a 
trvá do 17.30 hodin.

„Jóga je o poznání vlastního těla, proto 
v ní neexistují žádná omezení a je pro lidi 
všech forem. Na nedělním cvičení se vždy 
zaměříme spíš na sestavy pro narovná-
ní zad a protažení končetin, které bude 
vždy zakončené krátkou meditací,“ řekla 
Michaela Novotná.

Cvičení zdarma pod širým nebem 
probíhá v rámci projektu Cvičte jógu 
s námi v Jihlavě 2020, kterou pořádá 
Evropská federace jógy.  -lm-
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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-



 STRANA  3 Aktuality JN – SRPEN 2020

Restaurátor Tomáš Drdla z Jihlavy 
bude celé prázdniny pracovat na obno-
vě a opravách Pomníku vítězství Rudé 
armády na náměstí Svobody. 

V rámci akce provede očištění kame-
ne od nečistot a mikrovegetace, odstra-
ní druhotné a nevyhovující doplňky, 
dojde i ke zpevnění narušených míst a 
provedena bude injektáž prasklin, pří-

padně hmotové doplnění destrukcí a 
chybějících částí včetně spárořezu. 

Celková cena prací činí dle smlouvy 
137.100 Kč. Peníze hradí město Jihlava 
ze svého rozpočtu. Autorem pomní-
ku je Antonín Kalvoda, pomník byl na 
místě slavnostně odhalen v roce 1951. 
 -lm-

Herec Jiří Bartoška přijel v polovi-
ně července do Jihlavy s projektem 
Tady Vary. Kvůli pandemii orga-
nizátoři filmového festivalu včet-
ně jeho prezidenta Bartošky jezdili 
po kinech v regionu. Herec si stihl 
prohlédnout Masarykovo náměs-

tí, pochválil Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů. Otrávil ho 
ale obchodní dům Prior. Podle jeho 
slov vypadá na jihlavském krásném 
náměstí jako brambora ve šperkov-
nici. -lm-

Pomník vítězství Rudé armády 
se rekonstruuje

Podle množství produkovaného 
odpadu a dalších dat může v Jihla-
vě bydlet jiný počet lidí, než ukazují 
oficiální statistiky. Jihlavanů přihlá-
šených k trvalému pobytu je přibliž-
ně 50 tisíc. 

Pokud by tady žilo víc obyvatel a 
využívali by služby a infastruktu-
ru města, tak by na to město doplá-
celo. A protože Jihlava nechce zdar-
ma poskytovat jednotlivé výhody 
městské infrastruktury lidem, jejichž 
daňové výnosy končí v pokladnách 

jiných obcí, vedení města iniciova-
lo vznik kampaně nazvané „Staň se 
Jihlavákem“. Ta má za cíl zvýšit počet 
trvale přihlášených obyvatel.

Kvalitativní výzkum pro Jihlavu 
provádějí pracovníci spolku Socio-
naut, které je možné potkat v ulicích 
do 30. září. Výstupem výzkumu, kte-
rý vyjde asi na 150 tisíc korun, má 
být komplexní analýza identity měs-
ta a jeho obyvatel, a to společně s 
návrhy dalšího postupu.  -lm-

Stříbrné údolí v Jihlavě se snaží 
město oživit také jednoduchými her-
ními prvky pro děti. První hry jako 
dětské skákačky nebo labyrinty už 
jsou instalované v areálu letního ki-
na na Heulose.

Další mají přibývat na základě 

požadavků veřejnosti. Vznikly v rám-
ci projektu spolupráce města Jihlavy 
se Střední uměleckou školou grafic-
kou. Město teď organizuje k návr-
hům dalších venkovních her anketu.

 -lm-

Silnice z kamen-
ných kostek na Křiží-
kově ulici vedoucí pod 
Brněnským mostem až 
k obchodnímu domu 
City Park se bude roz-
šiřovat. Nový povrch 
bude opět z kamenných 
kostek, komunikace se 
však rozšíří z původ-
ních 3,5 metrů v někte-
rých místech až na šest 
metrů šířky. Velká část 
rozšíření komunikace 
je navržena do areálu 
Alfatex. Stavební práce 
vyjdou přibližně na 2,3 
milionu Kč. -lm-

Zjišťují, kolik lidí bydlí 
bez trvalého přihlášení

Uplynulo 160 let od narození Gus-
tava Mahlera a na programu oslav 
byl živý vstup z narozeninové oslavy 
a koncertu v Kalištích u Humpolce.

Jihlava připravila dvouleté při-
pomenutí mahlerovských výročí 
pod hlavičkou MAHLER 2020/21, 
Mahler s gustem! „Zahajovacím týd-
nem Léta s gustem bude první srpno-
vý týden, kdy na Masarykově náměstí 
proběhnou workshopy a také prezen-
tace nových upomínkových mahlerov-
ských předmětů, jako jsou např. ple-
chové hrníčky, skleněné lahve na pití, 
ekologické obědové krabičky z pšenič-

né slámy nebo např. dřevěná bezdrá-
tová nabíječka na mobilní telefony. Ve 
spolupráci s Domem Gustava Mahlera 
odhalíme v neděli 9. srpna také nový 
díl Skrytých příběhů a chystáme na 
letošek i na příští rok celou řadu dal-
ších akcí,“ řekla radní Silvie Čermá-
ková.

Od 23. června až do 6. září je v 
DGM instalována výstava s názvem 
Gustav Mahler - Naslouchání. Od 
16. září bude festival pokračovat 
hlavním programem, který potrvá až 
do 30. listopadu. -lm-

Začal festival Hudba tisíců

VENKOVNÍ hry pro malé děti můžete nalézt v prostoru letního kina na Heulose.
 Foto: Lubomír Maštera

PRÁCE na rozšíření 
vozovky probíhají ten-
to měsíc pod Brněnským 
mostem v ulici Křižíkova.
 Foto: Lubomír Maštera

JIHLAVSKÝ PRIOR má dalšího odpůrce. Herec Jiří Bartoška při návštěvě města 
Prior nazval bramborou ve šperkovnici. Foto: Lubomír Maštera

POMNÍK vítězství Rudé armády bude po očištění kompletně zrekonstruován.
 Foto: archiv MMJ

Skákačky a labyrinty postavili 
v lesoparku Heulos

Křižíkova ulice se do října 
uzavře pro rozšíření

Bartoškovi se nelíbí Prior
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Jen málokterý jihlavský patriot spojil svoji 

životní dráhu s budováním Jihlavy tak jako 

bývalý primátor Vratislav Výborný. Dnes 

se ohlíží zpět s nadhledem, s úsměvem 

vzpomíná na uplynulých dvacet šest let, 

ale z každého slova vnímáme zapálení, kte-

ré jeho práci provázelo.

Lubomír Maštera ז

Pamatujete se na svůj vstup na radnici do 

komunální politiky v roce 1994?

Starosta František Dohnal řekl, že si mě pamatuje, 
že jsme spolu hrávali fotbal v tělocvičně na průmys-
lovce. A spojoval moje jméno s Josefem Výborným, 
to byl vládní komisař, který v roce 1924 zavedl mezi 
úřední jazyky češtinu. S ním jsem ovšem neměl nic 
společného. 

Jaké jste měl zkušenosti z politiky?

Já jsem začínal jako předseda Hospodářské komo-
ry, takže jsem už jednal s řadou politiků i úředníků, 
čili jsem trošku na politickou scénu nakukoval. Když 
se připravovala kandidátka do komunálních voleb, 
řada mých kolegů v ODS řekla, že na jedničku kan-
didovat nebudou, že chtějí podnikat, rozvíjet firmy 
a politiku  až někdy v budoucnu. Jelikož jsme vol-
by vyhráli, účastnil jsem se povolebního vyjednává-
ní. Vzpomínám, jak si mne pozval Jaromír Schling z 
ČSSD a přesvědčoval mě, ať jdu na starostu rovnou, 
že mne ČSSD podrží. Tehdy jsem řekl, že ne, že pro-
ti Dohnalovi nepůjdu. Že mám pocit, že je to fakt 
chlap na svém místě a že by bylo zbytečné, aby se to 
tam začalo takhle tříštit. Řekl jsem, že  se budu ved-
le Dohnala učit a zpětně si myslím, že to byl dobrý 
krok, že jsem se nenechal vtáhnout do politiky tím-
hle způsobem.

Jihlava byla asi hodně jiné město než dnes?

Bylo to město jako každé jiné, které bylo před 
revolucí řízeno centrálně přes národní výbory. To 
byl ústřední výbor a vláda, která jako jednobarevná 
sestavuje státní rozpočet, takže peníze byly přiděle-
ny na krajské národní výbory, krajský národní výbor 
rozdělil na okresní národní výbory a okresní národní 
výbory rozdělily peníze na jednotlivé obce stylem - 
tohle máte na komunikace, tohle máte na školu atd. - 
cíleně tam nebyl žádný prostor si něco vymyslet. 

No a po revoluci se to začalo měnit, samospráva 
obcí nabývala na stále větším významu a začal neu-
stálý „boj“ o peníze, pravomoci a nejrůznější zákon-
né normy. Vše se měnilo, novelizovalo a upřesňovalo. 
To vygradovalo před rokem 2000, kdy se připravo-
vala reforma veřejné správy. V roce 1998, kdy jsem 
už byl starostou, jsme vytvořili neformální skupinu 
starostů a primátorů měst, která měla ambice stát se 
krajskými. Jezdili jsme do parlamentu a přesvědčova-
li poslance. Nakonec se to podařilo a Jihlava se stala v 
roce 2000 krajským městem. 

Ještě se vrátím otázkou ke starostovi Františovi 

Dohnalovi. Jak jste ho vnímal ve vedení města?

Já jsem si nešel na jeho úkor budovat kariéru, takže 
jsme hráli velmi otevřeně. Potkávali jsme se na radni-
ci o sobotách a nedělích, kdy jsme konzultovali a plá-
novali další postupy, připravovali se na jednání zastu-
pitelstva.  

Co se muselo bezodkladně začít řešit?

Bezesporu to byly byty, protože tehdy stát převedl 
na obce veškerý svůj bytový fond. Dostali jsme přes 
7000 bytů. Domy v městské památkové rezervaci 
byly zchátralé, nájemné úplně směšné. Ani paneláky 
nebyly v nejlepší kondici. 

Jihlava měla úplně jiné startovní podmínky než 
třeba jiná města, protože tady byli vlastníci domů v 
centru Němci, a ti byli vyhnáni, takže nebylo domy 
komu vracet. Spousta těchto domů přešla do vlast-
nictví města a my jsme samozřejmě na to neměli 
vůbec žádné peníze. Takže jsme to řešili privatizací 
celých domů. Centru to neuvěřitelně pomohlo, pro-
tože noví vlastníci domy rekonstruovali a nebyly to 
koupě pro spekulaci.

Další věc, do které se tehdy Frantovi moc nechtělo, 
a já jsem na to fakt hodně tlačil, byla privatizace bytů, 
která se nakonec nad očekávání povedla. Občas to 
byl v zastupitelstvu ostrý boj, ale díky velmi podrob-
né přípravě, kdy jsme si vše předjednávali s opozicí a 
uvědomovali si rizika, se vše docela podařilo. 

Jak jste vnímali problémy v té době spojené s 

kanalizací?

Tak ta největší časovaná bomba, která ani dodneš-
ka není úplně vyřešená, to bylo podzemí v jihozá-
padní části města, kde byly v minulosti velmi necit-
livě provedeny sanace probetonováním podzemních 
chodeb ve vztahu k historickému podzemí. Nepoda-
řilo se dokončit kolektory. Takže komplexní řešení 
ještě není a bohužel i dlouho nebude.

Do toho jsme si vážně netroufli jít. 

Na co jste kladli důraz v té době?

Franta byl dominantní osobnost jako předseda Sva-
zu měst a obcí a tlačil doslova na vládu na větší daňo-
vé výnosy. Já jsem měl tu kliku, že jsem to mohl sle-
dovat. Takže tím jsem se naučil orientovat i ve vztahu 
k vládě, státním orgánům, ministerstvům atd. Poznal 
jsem tam spoustu lidí, a když jsem převzal starosto-
vání, tak už jsem nechodil jako neznámý. Byl jsem z 
Jihlavy a to něco znamenalo.

A v Jihlavě?
Na hašení problémů. Tak například v té době pro-

bíhala rekonstrukce divadla, no a tehdy to měl jako 
investici Okresní úřad, jenže kdovíjak by to dopadlo, 
kdyby se město do toho nevložilo. 

Vzpomínám si na Dělnický dům….

To bylo až někdy v roce 92. Dělnický dům zpriva-
tizovala Tesla a situace byla taková, že odborák patřil 
tak jako dosud odborovým svazům a Horácké diva-
dlo patřilo státu, Divadlo na Kopečku taky.

A nebylo tady nic jiného, kde by město mělo nějaké 
vlastní kulturní zázemí. Nakonec se nenašlo dost 
peněz na rekonstrukci a objekt byl prodán soukro-
mému zájemci.

Zimní stadion?

Ten patřil Sportovnímu Klubu Jihlava (SK). My js-
me jim dávali dotaci na provoz stadionu, ten ho pro-
najímal Dukle atd., a když SK bylo už finančně hod-
ně v úzkých, tak nám zimák nabídl. Nakonec jsme ho 
koupili, protože jsme měli strach, že když SK zkra-
chuje, tak se to zavře a Dukla skončí. 

Další věc, kterou jsme museli intenzivně řešit, byla 
rekonstrukce bazénu na ul. Rošického. Ten patřil TJ 
Spartak Jihlava. Rekonstrukce se ukázala jako vel-

mi ambiciózní a dostala se do finančních problé-
mů. Město přislíbilo potřebnou finanční pomoc za 
podmínky, že rekonstrukce bude řádně dokončena. 
To se ale nepovedlo a dle smlouvy přešel nemovitý 
majetek Spartaku do vlastnictví města. Tak přešel do 
vlastnictví města bazén se sportovní halou, fotbalový 
stadion a tenisové kurty.

U tenisových kurtů to dopadlo tak, že vzniklo 
Teniscentrum a.s. a vypsaly se akcie, město mělo 
asi 57 %, zbytek PSJ, ICOM transport a další fir-
my. Postupem doby některé firmy ztratily počáteční 
zájem, protože manažery firem už tenis tak nelákal.  

Řekl bych, že ta doba nebyla o tom, co by se nám 
tady líbilo postavit. Byly to většinou vynucené kroky.

Se zoo ale problémy žádné nevznikaly?

Relativně stabilní zoo se vyvíjela díky tomu, že 
zahradě řediteloval Ing. Jiroušek, no a ten to měl 
jako srdeční záležitost. Dokázal vymámit finance 
od nejrůznějších sponzorů, vymýšlel nové pavi-
lony, stavěl je a zajišťoval nepřetržitý rozvoj. Pro-
blémy jsme měli, když Modeta měla zájem prodat 
pozemky, které by umožnily další rozvoj ZOO. 
Byly to poměrně komplikované směny pozemků a 
ani zastupitelstvo nebylo jednotné.

Ještě se zeptám na Vodní ráj?

Vodní ráj jsme si dali do volebního programu, 
ale byla to poměrně velká investice. Podařilo se 
nám však zajistit financování díky prodeji akcií 
energetických společností, kdy jsme utržili 130 
milionů. Ty jsme vložili na termínovaný vklad a 
zároveň jsme si od banky půjčili 130 milionů na 
výstavbu tak šikovně, že úrok z vložených peněz 
byl vyšší než úrok z úvěru. To už se asi nikomu 
nepodaří.

Jak celkově dobu začátků hodnotíte?

Jako vzpomínky na vojnu (na které jsem nebyl).  
Člověk si pamatuje to lepší a nepěkné zážitky podvě-
domě vytěsňuje. Zdědili jsme ohromný infrastruk-
turní dluh, který se jen pomalu snižuje, pamětníci 
si vzpomenou, jak byla Jihlava šedivá a oprýskaná. 
To se výrazně zlepšilo, ale například komunikace, 
zejména chodníky, kanalizace a vodovody, jsou stále 
podfinancované a je to na nich vidět. Věřím ale, že se 
to bude stále zlepšovat.

V. Výborný spojil svou kariéru s Jihlavou

VRATISLAV Výborný dnes s úsměvem vzpomíná na přerod Jihlavy na krajské město.
 Foto: Lubomír Maštera

Ing. Vratislav Výborný (*1953)

člen ODS, od r.2008 člen ČSSD 2005 – 1991 ז

-místostarosta Jihlavy, 1998-2004 sta 1998- 1994 ז
rosta (primátor), 2014-2018 náměstek primátora 
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VYSOČINA ARENA TOUR 

ČESKÉ SPOŘITELNY

15.8.2020 - 16.8.2020

AKCE PRO 

CELOU RODINU
MTB TRASY

FAMILY JÍZDA

ZÁVODY PRO DĚTI

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI
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Zeptali jsme se:

Jihlavské supermarkety na jednu stranu zatěžují dopravu ve městě, 

na druhou stranu přináší pohodlí pro obyvatele města. Jaký postup by 

mělo volit vedení města k těmto investičním akcím?

Připravujeme pravidla pro plánovací smlouvy
Z návštěvnosti supermarketů je jednoznačně vidět, že je o tuto službu mezi 

občany všeobecný zájem, a proto je dobře, že podnikatelé i v tomto segmen-
tu investují v našem městě. 

Současně si však uvědomme, že 
se tím zvyšují nároky především na 
dopravní infrastrukturu - její budování 
a údržbu. 

Proto již od roku 2010 město uzavírá 
s investory tzv. plánovací smlouvy, ve 
kterých se investor dobrovolně zava-
zuje k vybudování určité infrastruktu-
ry. Chápejme to jako jejich společen-

skou odpovědnost za udržitelný rozvoj města a kvalitu života v něm. 
Pro tyto závazky v plánovacích smlouvách však nejsou stanovena pevná 

pravidla. Město proto připravuje pro investory jasná pravidla, která jsou v 
současné době diskutována na různých platformách a budou předložena k 
projednání na podzimním jednání zastupitelstva.

Podpora investic je prioritou
Investice nesmí nadměrným způ-

sobem poškozovat životní prostře-
dí města. Mám tím na mysli zejména 
výrobu přinášející další emise, zne-
čišťující ovzduší nebo přímo výrobu a 
služby…. 

Pokud se týká dopravy ve městě, 
samozřejmě ji investice dále zvyšu-

jí. Včetně zásobování supermarketů… Osobně se domnívám, že ve městě je 
supermarketů dost a nepochybuji, že i nově stavěné supermarkety na Pelhři-
movské své zákazníky najdou… . 

Občané by za nákupem mohli jít pěšky nebo jet městskou hromadnou 
dopravou. Místo toho jsou parkoviště plná aut… . Jednoznačně dopo-
ručuji investice ve městě podpořit. Návrh náměstka primátora Ing. Víta 
Zemana na zavedení poplatků investorů městu u investic považuji za 
škodlivý a tento případný návrh nemohu podpořit.

Supermarketů máme dost
Vedení města by k růstu počtu dal-

ších supermarketů mělo zaujmout 
velice zdrženlivý a uvážlivý postoj. 
Souhlasem s výstavbou a následným 
otevřením City Parku si tehdejší 
vedení města způsobilo vylidnění 
centra a uzavírání menších obchodů 
a provozoven. 

Jestli chtějí investoři v Jihlavě stavět další supermarkety, je třeba mít na 
zřeteli, že nejsou jihlavští, v Jihlavě budou realizovat zisky a odčerpávat 
jihlavskou kupní sílu jinam. 

Místní podnikatel peníze podrží v regionu… .
Staví se Aventin na pelhřimovské výpadovce a koncem tohoto roku by 

měl zahájit provoz. Určitě to znatelně pocítí City Park a výrazně a samo-
zřejmě i návštěvnost centra města. 

… Muselo být tehdejšímu vedení zřejmé, že provoz Aventinu bude mít 
dopad na návštěvnost centra. 

… A co taková ekologie a energetická náročnost?  V každém supermar-
ketu je zapnutá klimatizace, chladírenské zařízení, osvit a prostory se vytá-
pí. … Má v Jihlavě význam stavět další a další supermarkety? Já říkám, že 
ne.

 (Redakčně kráceno, v plném znění na webu JL – Váš politik)Pavel Šlechtický,

KSČM

Jaroslav 

Vymazal,

ODS
Petr Paul,

SPD

Má město omezovat supermarkety?
Otázka na srpen pro politické kluby
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• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 750 000 000 za rok vynaloženo 
na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 
bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 
hodin denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

všem
Díky

Děkujeme, že s námi vítězíte.

všem
Díky
všem
Díky
všem

Klientské centrum Jihlava  I  Masarykovo náměstí 35

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.

Ad: Zkušební komisaři na vlastní odpověd-
nost 

Čtenář iniciuje petici za nápravu
Reaguji na článek Jihlavských novin v jejich čer-

vencovém  vydání, týkající se chování a hodno-
cení zkušebních komisařů při závěrečných jíz-
dách v jihlavských autoškolách. Jejich chování a 
argumenty, na základě kterých nevydají někte-
rým žákům osvědčení o způsobilosti, dlouhodo-
bě poškozují pověst Odboru dopravy Magistrátu 
města Jihlavy.  

Je zcela nepřípustné, aby byl život mladých li-
dí, z nichž mnozí nutně potřebují řidičský průkaz 
k výkonu budoucího povolání, závislý na zlovů-
li určité skupiny lidí, kteří si patrně myslí, že jsou 
nedotknutelní a že si mohou dělat, co chtějí. Toto 
je v Jihlavě dlouhodobý problém, o kterém všich-
ni vědí, ale stále se neřeší.  

Proto žádám Ministerstvo dopravy České repub-
liky o okamžitou nápravu tohoto stavu a vytvořil 
jsem k tomuto účelu petici podobného znění na 
Petice.com, kde můžou čtenáři připojit v případě 
souhlasu svůj podpis. Důvody petice jsou zcela 
zřejmé. Není přece možné, aby většina žáků auto-
školy neprospěla u závěrečné jízdy v Jihlavě potře-
tí, počtvrté, někteří i víckrát. Pak jim dojde trpě-
livost a jedou na závěrečky např. do Telče, kde si 
musí předem zaplatit další jízdy, domluvit termín 
zkoušky atd., všechno zbytečné peníze navíc a 
ztráta času. A tam je jim vydáno osvědčení hned 
napoprvé a úplně v klidu, bez problémů a stresu. 
Co to znamená? Že jsou zkušební komisaři v Jihlavě 

nejlepší? Že ostatní komisaři v jiných městech nedě-
lají svoji práci dobře a nemají snad zodpovědnost? 
To sotva... 

Každopádně výsledek je skoro vždycky stejný, v 
Jihlavě to nejde, jdu jinam a mám to hned, prostě 
jezdím. O to víc je to zarážející a nahrává to určitým 
spekulacím, proč se tohle v Jihlavě děje. Každého 
určitě něco napadne…

V nejlepším případě, necháme-li stranou speku-
lace o důvodech chování komisařů, jsem minimál-
ně toho názoru, že se jedná o zkostnatělý systém 
s dlouhodobě stejným personálním obsazením a 
minimálně by mu prospěl svěží vítr ve formě změny 
na těchto postech. Další věcí je, že už sami instruk-
toři a majitelé autoškol jsou z toho nešťastní, nevě-
dí totiž, co už mají žáky učit, aby prošli. Podotýkám, 
instruktoři s mnohaletou praxí.

 S pozdravem Jan Schwarz 

S vyzněním článku nesouhlasíme
1.  Není možné, aby se žadatel nedozvěděl, proč 

byl hodnocen „neprospěl“, VŽDY je seznámen 
s konkrétními chybami.

2. O zkoušce se vždy vede záznam, kt. žadatel 
podepisuje (v čase covid-19 seznámen před učite-
lem).

3. Hodnocení „neprospěl“ je vždy kvůli chybám 

v řízení nebo nebezpečnému vedení vozidla, kt. 

snižuje bezpečnost, nebo kvůli porušení pravi-

del, které ohrozí, nebo může ohrozit bezpečnost 
viz zák. 247/2000 § 43.

Nejčastěji se jedná:
A) nezastavení na STOP

B) nezvládnutý pohyb v jízdních pruzích (bez 
kontroly prostoru a bez směrového světla, neboli 
nejdřív vjede, pak se dívá a bliká)

C) jízda kolem překážek vysokou rychlostí (nedo-
držování bočního odstupu, nebezpečná nepředví-
davá jízda, bez přizpůsobení jízdy schopnostem, 
okolnostem a jízda takovou rychlostí, ze které není 
žadatel schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na 
kterou má rozhled)

D) nebezpečné ovládání vozidla (couvání na pře-
chodu pro chodce, při nezvládnutém rozjezdu)

E) chybí kontrola „volného směru“ při jízdě do 
řízené křižovatky na signál STŮJ a doplňkovou zele-
nou šipku

4. Požadavky na dovednosti u závěrečné zk. viz 
vyhl. 167/2002, §19. 

5. K drobným pochybením se naopak snažíme být 
tolerantní a „akceptovat“  je s vědomím, že je žadatel 
u zkoušky „nervózní“.

6. K pořizování záznamů ze zkoušky:  Statutární 
město Jihlava je od roku 2011 držitelem Osvědče-
ní o provedení registrace zpracování osobních údajů 
pro účel pořizování audiovizuálního záznamu prů-
běhu a vyhodnocení zkoušky z praktické jízdy vyda-
ného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Má také 
k dispozici kameru k pořízení tohoto záznamu.

Pořízení záznamu bylo před zahájením zkoušky 
nabízeno, k tomu však nikdy nedal souhlas učitel 

ani žadatel. 
Pan redaktor článku tak zcela chybně předjímá, že 

komisaři nedají souhlas k použití kamer.
  Mgr. Antonín Bezrouk, 

 odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy

Závěrečné zkoušky v autoškolách 
stále terčem kritiky
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Zatímco v zimě platí Vyso-
čina Arena za centrum čes-
kého biatlonu a běžeckého 
lyžovaní, v létě se stává cen-
trem těch největších závodů 
na horských kolech, co se u 
nás pořádají. Kromě podniků 
světového poháru nebo mis-
trovství světa v cross country, 
které se v Novém Městě na 
Moravě konalo v roce 2016, se 
odsud již tradičně na své trasy 
vydávají účastníci největšího 
seriálu horských kol pro veřej-
nost Kolo pro život. Letos se tak stane během víkendu 15. a 16. srpna, kdy se 
zde uskuteční Vysočina Arena Tour České spořitelny, sedmý podnik letošního 
sezony Kola pro život.

V Novém Městě se bude podobně jako na Orlíku při sezónním otvíráku závo-
dit v průběhu celého víkendu, program zde bude ovšem ještě o něco nabitější, 
a to především díky jedinečným možnostem zázemí ve Vysočina Areně.

Další důležitou informací je fakt, že Vysočina Arena Tour České spořitelny 
je i letos součástí mezinárodního UCI kalendáře, a i letos tedy bude možné v 
rámci UCI trasy A sbírat body do světového žebříčku. V sobotu 15.8. se kro-
mě trasy A bude také závodit na dvou dalších trasách – B a C, s délkou 54 km a 
32 km. Všechny tři tratě směřují severně od Vysočina Areny a cyklisty tak pro-
vedou nejatraktivnějšími místy Žďárských Vrchů, jako jsou Žákova hora nebo 
nejvyšší vrchol Devět skal.

Na neděli 16.8. je pak nachystán program zaměřený především pro rodiny s 
dětmi a cyklisty pohodáře. Program otevře start závodu Gravel & MTB Rall-
ye Vysočina, přímo v areálu se pak uskuteční závody pro děti všech věkových 
kategorií. Chybět nebude delší trasa pro starší žáky Junior Trophy Marathon. 
Po dětských závodech se jako již tradičně vydají na nezávodní vyjížďku celé 
rodiny v rámci Trasy D – Family jízdy. 

Výčtem závodních tratí ovšem zdaleka nekončí veškeré možnosti zábavy. Po 
celý víkend se přímo ve Vysočina Areně bude zároveň odehrávat cyklistický 
veletrh Test & Expo 2020. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, 
partnerské stánky, populární Ninja dráhu pro děti nebo širokou nabídku občer-
stvení.   j08-22D

Víkendová oslava cyklistiky 

ve Vysočina aréně se blíží

Představte si klidné místo, hotel na 
Vysočině, ve kterém se vkusně snou-
bí kouzlo zámeckého panství s luxu-
sem moderního. Už první procház-
ka po hotelovém komplexu Vám 
na tváři vykouzlí spokojený úsměv. 
Valečské panství nabízí tolik rozlič-
ných způsobů zábavy a odpočinku, 
že Vám ani celý víkend nebude sta-
čit na to, abyste si všechny pořádně 
užili. 

Příjemný den můžete strávit pro-
hlídkou zámku, procházkou v 
zámecké zahradě, osvěžit se ve well-
ness centru s bazény, vířivkami a no-
vými dětskými bazény. Pro děti jsou 
k dispozici prolézačky, skluzavky, 
houpačky a zábavná stezka. Pro 
ubytované hosty je dále k dispozici 
tenis, bowling, lukostřelba, segway, 
půjčovna kol, elektrokol a animač-
ní programy. Po příjemné procház-

ce, prohlídce zámku nebo návštěvě 
wellness centra si můžete dát něco 
dobrého v naší restauraci. 

V průběhu roku připravujeme kul-
turní a společenské akce jako jsou 
plesy, ochutnávky vín s cimbálovou 
muzikou, zámecké a dýňové slav-
nosti, svatomartinské a králičí hody 
a také speciální pobyty. Všechny 
dostupné pobytové balíčky nalezne-
te na www.hotel-valec.cz.

Umíte si představit lepší dovole-
nou v Čechách? 

Kraj Vysočina pomáhá finanční 
podporou k obnovení regionální-
ho cestovního ruchu poškozeného 
koronavirovou pandemií. Vytvořil 
portál slevy.vysocina.eu, kde nabí-
zí veřejnosti slevy na pobyt formou 
tisícikorunového poukazu. Využijte 
tedy mimořádnou nabídku slev na 
pobyt v Hotelu Zámek Valeč.

Hotel Zámek Valeč – vaše nejlepší dovolená na Vysočině

Přehled akcí Valeč 2020
22. 8.  Koncert Roman Horký

              a Kamelot

12. 9.  Pouťové pobyty, 

              hudební večer s kapelou 

              Duo Arcona

12. – 26. 9. Hudební festival 

                        Petra Dvorského

12. 9.  Proč bychom se netěšili

15. 9.  Pijácké písně

19. 9.  Za Hlasem srdce

20. 9.  Melodie z roku raz dva

24. 9.  Čochtan vypravuje

26. 9.  A nakonec…Mozart

26. – 29. 9. Svatováclavské pobyty 

3. 10.    Králičí hody

31. 10.  Dýňové slavnosti

14. 11.  Svatomartinská husa

28. 11.  Vánoční trhy

31. 12.  Silvestr v hotelu 

                 Zámek Valeč t08-valecD
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ŽIJEME
DINOSAURY
ŽIJEME
DINOSAURY

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů v životních velikostech 

3D Kino Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 

Cesta do minulosti Země  Nejrůznější atrakce, houpadla a prolézačky

 DinoShop  DinoCafe  Parkování ZDARMA
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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA

SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

MÁME NOVÝ 
      FILM

Hlasujte přímo v kinosále
a sami rozhodněte 
o osudu mláděte...

DINOPARK.CZ
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Městské muzeum 
Polná

Prohlídkové trasy:

Hrad I – řemesla, kupecký krám, barokní 
lékárna, lapidárium, hladomorna

Hrad II – historie hradu a města od 13. 
do 20. století

Stará škola – tří-
da, kabinety, byt uči-
tele, černé kuchyně 

Muzeum – histo-
rie města, expozice 
historických hodin, 
výstava Muzea kutil-
ství 

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 

13-17 hodin

Akce a doprovodný program:

� 14. 8. Noční prohlídky hradu
� 19. a 26. 8. Komentované prohlídky 

výstavy Muzea kutilství
� 22. 8. Hradní slavnosti
Ukázky dravců … a další program najde-

te na www.muzeum-polna.cz

Městské muzeum Polná, p. o.
Tel. 567 212 336, 777 229 073
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz

j0
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Hospodářský dvůr
Bohuslavice

• Zážitková kuchyně
• Stylové luxuní ubytování 
   nebo spaní na peci
• Svatby, konference
• Minizoo

� Kdy máme otevřeno?

Neděle–čtvrtek 11.00–22:00 hod.
Pátek–sobota 11.00–23.00 hod.

� Kontakty 

Hospodářský dvůr, Bohuslavice u Telče
www.hospodarskydvur.cz
e-mail: info@hospodarskydvur.cz

Obludiště Dolní Pěna
3 kilometry cestiček   a sem tam nějaká 
ta Obluda.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
do 30.8.2020 denně 9-19

 Těšíme se na zablouděnou.
� Kontakty 
Obludiště z.s.
Dolní Pěna 20
377 01  Jindřichův Hradec
tel.: +420 381 300 330
e-mail: info@obludiste.cz
www.obludiste.cz

j0
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Výlety s dětmi 
po Vysočině

Na pomezí Čech a Moravy se 
nachází turistická oblast a zároveň 
turistický region Vysočina, jejíž hra-
nice jsou obdobné s hranicemi Kraje 
Vysočina. Malebná krajina Vysočiny je 
vyhledávaná pěšími turisty i cyklisty a 
nabízí nespočet možností kam vyrazit 
na výlet. 

Zvlněnou vrchovinu, rozčleněnou 
táhlými kopci a údolími, generace je-
jích obyvatel proměnily v harmonic-
kou kulturní krajinu, v níž se nachází 
množství lesů, ale i pole, louky a pas-
tviny. Potoky a řeky jsou přehraze-
ny hrázemi a vodní plochy rybníků a 
nádrží plní funkce od hospodářských 
přes rekreační až po krajinotvorné.

Na území kraje se rozkládá Česko-
moravská vrchovina, jejíž součástí jsou 
Žďárské vrchy na severovýchodě kraje, 
které zaujmou svými skalními útvary a 
vyhlídkami, a Jihlavské vrchy na jiho-
západě kraje, kde se nachází nejvyšší 
vrchol Českomoravské vrchoviny Javo-
řice (837 m). Nejvyšším bodem Žďár-
ských vrchů je skalní vyhlídka Devět 
skal (836 m). 

Na Vysočině můžeme navštívit his-
toricky zajímavá města - Jihlavu, Hav-
líčkův Brod, Pelhřimov, Telč (UNES-
CO), Třebíč nebo Žďár nad Sázavou. 
Mezi vyhledávané památky patří kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
ve Žďáru nad Sázavou (UNESCO), 
klášter Želiv, hrady Pernštejn, Kámen, 
Roštejn, Zubštejn a Lipnice nad Sáza-
vou, zámky Budišov, Jaroměřice nad 
Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Telč, 
Žirovnice a mnoho dalších. -lm-
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V Jihlavě ve Vodním ráji se v půli 
července odehrál další turnaj České-
ho poháru plážového volejbalu kate-
gorie dospělých. 

Víkendový turnaj provázelo v 
sobotu proměnlivé počasí, v neděli 
se finále Českého poháru odehrálo 
v průtrži mračen. I tak ale byl k vidě-
ní špičkový výkon obou finálových 
dvojic.

V ženách nakonec uspěla favorizo-
vaná dvojice Štochlová / Maixnero-
vá, i když jim v turnaji „zle zatápěly“ 
sestry Dostálovy. 

Český pohár žen hostila Jihlava. Do 
finále se podle předpokladů dostaly 
nasazené jedničky Marie Sára Što-
chlová s Martinou Maixnerovou. 
Nicméně ve finále jim byly víc než 
vyrovnanými soupeřkami sestry 
Dostálovy, které favoritky sice nej-
dříve poslaly do oprav, ale ve finále 
tento výsledek již nedokázaly zopa-
kovat. Třetí místo si celkem lehce 
zajistila dvojice Michaela Kulhánko-
vá s Annou Pospíšilovou. -lm-

DOBROU NÁLADU nezkazilo ani 
deštivé počasí.
 Foto: Lubomír Maštera

Český pohár žen ovládly favoritky

FINÁLOVÉ utkání provázela průtrž mračen, které ale dramatický průběh finále 
neovlivnila. Foto: Lubomír Maštera

NA STUPNÍCH vítězů první dvojice Marie Sára Štochlová s Martinou Maix-
nerovou, na druhém místě sestry Dostálovy, třetí Michaela Kulhánková s Annou 
Pospíšilovou. Ceny předal za město náměstek Vít Zeman, za pořadatele SMJ Jih-
lava jednatel společnosti Josef Eder. Foto: Lubomír Maštera

BĚHEM soboty byly všechny kurty beze zbytku zaplněny ženskými dvojicemi.
 Foto: Lubomír Maštera

UKÁZKOVÝ blok pozdější vítězky Českého poháru Marie Sáry Štochlové na síti.
 Foto: Lubomír Maštera
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Pekárkův vodní mlýn 
Rodinný mlýn zakoupil děd současného majitele Ing. 

Jiřího Pekárka, pan Karel Pekárek, v roce 1928. 
Kapacita mlýna je 30 t semletého obilí za 24 hodin. Lin-

ka je univerzální pro mletí pšenice i žita. 
Velice si zakládáme na kvalitě zpracovávaného obilí, 

vyrábíme veškerý sortiment pšeničných, žitných výrobků 
pro nejrůznější odběratele, často podle jejich specifi ckých 
požadavků. Výroba probíhá pod vedením profesionálních 
mlynářů.

Přímo ve mlýně máme otevřenu fi remní prodejnu, pro-
dáváme denně mimo pátku, soboty, neděle a svátku od 
8 do 15 hod.

Kontakty: tel.: 567 276 192, 567 276 260, 736 777 554, 603 512 368, info@pekarkuv-mlyn.cz, www.pekarkuv-mlyn.cz

Zahradní houpačka, závěsný koš 
nebo houpací síť různých barev a 
velikostí můžou náramně zpříjem-
nit pobyt na zahradě. Dospělým 
poslouží ke sladkému podřimování, 
dětem pro zábavu.

Zahradní houpačky, jak je známe 
dnes, se objevily až koncem 19. sto-
letí na panských sídlech. U zahrad-
ních houpaček je důležitá stabilita. 
Jejich konstrukce se proto vyrábě-
jí ze dřeva nebo z kovu. Obvykle se 
na nich může pohodlně usadit více 
osob. Některé houpačky mají dokon-
ce lůžkovou úpravu, to znamená, že 
fungují jako houpající se pohovka i 
jako postel.

Střecha houpaček bývá obvykle z 
nepromokavých pevných materiá-
lů. Čím hustější vlákno, tím pro ven-
kovní použití lépe. Dbáme také o 
to, aby střecha zastínila celý prostor 
pro sezení, abychom neměli spálená 
kolena nebo úpal.

Nosnost zahradních houpaček se 
pohybuje kolem 250 kg, záleží na 
tom, pro kolik osob jsou určeny.

Kovové zahradní houpačky jsou 
levnější, jejich cena začíná na tisícov-
ce. O kov se takřka nemusíme starat. 
U levnějších houpaček si ale dáváme 
pozor na stabilitu a celkové zatížení. 
Opravdu kvalitní kovové houpačky 
jsou dostupné za cenu od 6 000 Kč.

Dřevěné zahradní houpačky ladí s 
okolním prostředím a působí luxus-
něji. Nejlevnější z nich vyjdou na 
3000 Kč. Je-li konstrukce např. z 

teakového dřeva, stačí ji jednou roč-
ně ošetřit výrobcem doporučeným 
postupem.

Plastové houpačky jsou určeny 
spíše pro děti kvůli malé nosnos-
ti. Zahradní houpačku koupíme v 
každém hobbymarketu, obvykle s 
dvouletou zárukou. Ta se ale nevzta-
huje na mechanické poškození, pro-
tože některé levnější houpačky slibu-
jí větší maximální zatížení, než kolik 
skutečně unesou.

Většinou pro jednu osobu jsou 
určena závěsná křesla. Hodí se pro 
relaxaci jak v zahradě, tak i v bytě. 
Zaberou méně místa než houpač-
ky nebo houpací sítě. Nabízejí při 
sezení větší oporu, takže je mohou 
bez obav využít i osoby s omeze-
nou pohyblivostí. Nosnost křesel se 
pohybuje mezi 120 až 160 kg. Nej-
levnější se dají pořídit za 1000 Kč.

Mohou mít pevnější výplet (ratan 
přírodní i umělý) a pro větší pohodlí 
jsou opatřeny polštáři. Vypadají jako 
kukaně.

U jednodušších křesel je výplet 
nahrazen látkou z 100% bavlny nebo 
speciálními vlákny imitujícími bavl-
nu.

Tvar křesla určuje horní rozpěrná 
tyč, a látka se tak přizpůsobí propor-
cím i poloze sedícího. Závěsná křesla 
se dají doplnit podnožkou.

Nejluxusnější křesla mají pro vět-
ší stabilitu několik rozpěrných tyčí, 
podhlavník i podnožku.

 -lm-

Houpeme se v zahradních 
houpačkách

j0
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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

I TEĎ JE potřeba místem projíždět s opatrností, ale nehrozí už pád do bláta ani 
poničení kola. Foto: archiv MMJ

NA SOKOLOVSKÉ ULICI došlo ke kompletní výměně povrchu vozovky na 420 
metrů dlouhém úseku silnice od dálničního přivaděče ke křižovatce s Pávovskou 
ulicí. Foto: archiv MMJ

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.

�  �  �

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…
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 Vybrat svou vlastní venkovní vířiv-
ku není jen tak. V první řadě by nám 
v ní mělo být po celý rok teplo v 
jakémkoli počasí a měla by být odol-
ná. Jak na to, abychom zvolili tu pra-
vou?

 Na trhu je velké množství výrob-
ců, z nichž jsou jen někteří skutečně 
kvalitní. Kvalitní vířivky jsou zhoto-
veny:

- z kvalitního pevného akrylátu 
(poznáte jej podle země výroby – 
kvalitní akrylát se vyrábí například 
v U.S.A, nikoli v Číně a podle hlad-
kosti povrchu vířivky – ten musí být 
silný a bez prohybů),

- nejsou ekonomicky náročné, jeli-
kož mají trojitou termální izolaci 
povrchu (akrylát má tři vrstvy, díky 
nimž nedochází tak k tepelné ztrátě),

- mají trysky, které jsou zapuštěné 
bez silikonu (méně se ničí) a jejich 
rozmístění není náhodné (jsou 
umístěné tak, aby přesně masírova-
ly vysoce namáhaná místa na těle 
– především na zádech a na chodi-
dlech), čímž dochází k léčivé hydro-
masáži,

- mají intuitivní ovládací jednotku, 
díky které lze snadno ovládat celou 
vířivku,

- součástí moderních vířivek je 
chromoterapie (osvětlení různými 
barvami, které mají terapeutický úči-
nek a prohlubují relaxaci),

- jsou vybavené filtrační pumpou, 
která čistí nejen povrch, ale i dno 
vířivky na 100%, nikoli jen částečně.
 -lm-

Kvalitní venkovní vířivky  

Půjčíme vám až 
150 000 Kč

#nežřeknetešvec
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Těšíme se na tebe v zákaznickém centru
netbox store v OC Březinky.

www  .netbox.cz

Optický internet
100/100 Mb/s

350 Kč/měsíc
450 Kč/měsíc

Nabídka platí pouze pro nové zákazníky 
do 31. 10. 2020.
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz 

http://muzeum.ji.cz/.

do 25. 10. 
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na 

Jihlavsku aneb využití dendrochronologie 

v archeologii

Výstava představuje výsledky archeologických 
výzkumů na Jihlavsku v uplynulých třiceti letech

do 6. 9. 

100 let skautingu v Jihlavě

Připomínka výročí založení jihlavského středis-
ka organizace rozšířené po celém světě

do 6. 9. 
Dopravní prostředky – z místa na místo v 

balíčku karet

Letní cestovatelská výstava připravená ve spolu-
práci s Clubem sběratelů hracích karet

6. 8. – 4. 10. 
Jiří Brodina – obrazy

Autorovy obrazy jsou z dobrého světa – je to 
svět něhy, ticha, pastelových barev a pohody

PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN OTE-

VŘENO I V PONDĚLÍ!!

(pouze v jihlavském muzeu, u poboček návštěv-
ní doba nezměněna)

Kavárna
do 16. 8.  
Portréty zvířat

Jihlavský fotograf Pavel Zach představí kolek-
ci snímků, které pořídil v jihlavské zoologické 
zahradě v průběhu posledních pěti let

18. 8. – 4. 10.  
Postřehy z krajin blízkých a vzdálených

Fotografka Vlasta Böhmová představí tvorbu z 
posledních let – fotografie krajiny, přírody Vyso-
činy a snímky z cest po Evropě, Maroku a Kubě

Třešť
do 27. 9.  
Sto letů Orla třešťského

Výstava připravená k výročí TJ Orel Třešť

do 30. 9.  
Nebylo to tak dávno

Fotografie Miroslava Čučky z nedávné, a přitom 
tak jiné doby

Roštejn
do 30. 9.  
Kameny a draho-kameny

Šperky Miroslava Štěpánka a sbírkové předměty 
Muzea Vysočiny Jihlava jsou k vidění na trase B

do 30. 9.  
Zemědělci pod Roštejnem

Zemědělská činnost v okolí Roštejna zachycená 
fotoaparátem Radka Christiána

1. 8.    
Parta starýho Hrouze

Minikoncert na nádvoří hradu, začátek ve 14.00

23. 8.   
Jazz na Roštejně

Návrat ke slavné tradici jazzových koncertů

29. 8.   
Hradozámecká noc

Tradiční celorepubliková akce spojená s letním 
kinem na nádvoří, promítat se bude film Posled-
ní aristokratka, začátek ve 20.30

Pohádky 
na parkáně

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE na parkáně 

u Brány Matky Boží:

 
26. 7. ¨
PRINCEZNA PRO DRAKA

(Divadlo Kukadlo)  

2. 8. 
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚT-

LUŠKA LIDUŠKA 

(Liduščino divadlo) 

9. 8. 
NÁMOŘNICKÁ POHÁD-

KA Z KAMPY 

(Divadlo Romaneto)

16. 8. 
PRINCEZNA JE HLOUPÁ 

MADLA 

(Divadlo KOS) 

23. 8. 
JAK PRINCEZNA HÁDA-

LA, AŽ PROHÁDALA 

(Divadlo Pohádka) 

30. 8. 
O PRINCEZNĚ HANIČCE

 (Divadlo M) 

Začátky v 18 hodin. 

Krátce

Úleva taxikářům
Novela zákona o silniční  �
dopravě zrušila pro jihlavské 
taxikáře povinnost skládat 
zkoušky z místopisu.

Oslavy roku bez 
omezení

Zastupitelé schválili výjimku  �
z nočního klidu na celou noc 
na přelomu roku z důvodu 
oslav.

Sestřička ve finále
Do finále celostátní soutěže  �
Nej sestřička se probojova-
la také jihlavská vrchní sest-
ra epidemiologického úse-
ku Nemocnice Jihlava Petra 
Vavřinová. Podpořit ji můžete 
také vy svým hlasem na 
www.nejsestřička.cz.

Trenér skončil
Fotbalový trenér FC Vysoči- �
na Radim Kučera skončil po 
více než roce v pozici trenéra.

Promoce zrušeny
V polovině měsíce se měly  �
konat v aule VŠ polytechnic-
ké promoce, ale pro rozšiřují-
cí se epidemii byly promoce 
zrušeny.

Déšť pomohl
Deštivé počasí naplnilo jih- �
lavské podzemní vody a 
nádrže na 100 %. Napomá-
há to nejen úrodě, ale také se 
zpomalil výskyt kůrovce.

Zrušená divadla
Divadelní projekt Divadlo na  �
Staré plovárně museli pořa-
datelé na doporučení hygie-
ny zrušit.

Panel skončil
Informační panel na spodní  �
straně Masarykova náměstí 
bude pro malý zájem oby-
vatel i pro jeho poruchovost 
odstraněn.

Ředitel Teniscentra
Dlouhodobě nemocného  �
ředitele Teniscentra Gusta-
va Slavíka vystřídal ve funk-
ci Marek Simbartl, který byl 
v minulosti ředitelem Pivova-
ru a sodovkárny v Jihlavě.

Fotosoutěž
Eurocentrum Jihlava vyhlá- �
silo prázdninovou fotosou-
těž na téma Zadržování vody 
v krajině. Více na stránce 
https://jihlava.eurocentra.cz/.
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