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Krátce

HC Dukla v karanténě
Poté, co byl u jednoho z hráčů jih- �
lavské Dukly zjištěn pozitivní test 
na Covid-19, přerušil hokejový 
tým tréninky a odvolal také dva pří-
pravné zápasy. Celé mužstvo se tak 
nevyhnulo 14tidenní karanténě.

Obchody i MHD  
opět bez roušek

Od soboty 8. 8. skončila na Jih- �
lavsku povinnost nosit roušky v 
obchodech a městské hromadné 
dopravě. Rozhodli o tom krajští 
hygienici z důvodů zlepšující se 
epidemiologické situace.

Chybí dárci krve
V jihlavské nemocnici ubývá dár- �
ců krve. Letos je nedostatek dárců 
v období dovolených navíc zkom-
plikován přísnějšími opatřeními, 
spojenými s koronavirem. 28 dní 
musí s darováním počkat ti, kteří 
se vrátili ze zahraničí.

Armáda v Alzheimercentru
Zhruba od začátku srpna přijelo  �
na pomoc do Alzheimercentra pat-
náct členů armády. Nejednalo se o 
přímou pomoc s pečovatelskou 
péčí, ale šlo o pomoc při zajiště-
ní provozu. Jednalo se mimo jiné 
například o pomoc s prádlem.

Smrtelné zranění  
v Kronospanu

V areálu jihlavského výrobce dře- �
votřískových desek Kronospan byl 
smrtelně zraněn pracovník exter-
ní úklidové služby. Okolnosti, na 
základě kterých k nešťastné událos-
ti došlo, zatím prověřuje policie.

Radnice přispěje  
na opravy domů

Jihlavská radnice se rozhodla,  �
že přispěje majitelům na opravu 
historicky hodnotných objektů 
v centru, které nejsou považova-
né za památky. Aktuálně se jedná 
o konkrétní objekty v ulici Farní, 
kde proběhne výměna oken a o 
opěrnou zeď na Heulose.

Parkoviště v Křížové
V brzké době by se mělo zvelebit a  �
zmodernizovat parkoviště v ulici 
Křížová, které není v úplně dobrém 
stavu. Jeho majitel, Petr Coufal, také 
zmínil, že by mělo být možné place-
ní parkovného platební kartou. 

Bazén Rošického opět 
otevřen

Po více než pěti měsících se  �
v sobotu 15. srpna otevřel bazén 
Evžena Rošického. Ten byl nej-
dříve uzavřen kvůli koronaviru a 
následně pak kvůli údržbářským 
pracím.

Pelhřimovská částečně 
uzavřena

Částečná uzavírka výpadovky na  �
Pelhřimov začala již v polovině 
srpna. Jihlavský odbor dopravy 
stanovil její trvání až do 31. října. 
Důvodem je výstavba křižovatky, 
která bude napojena k vznikající-
mu obchodnímu centru Aventin.

BROUZDALIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ. Část areálu ve Vodním ráji je vyhrazena nejmenším návštěvníkům, je ohrazena průhled-
ným plexisklem a stříkající voda je pro mnohé neodolatelným magnetem. Foto: Lubomír Maštera

Atrakci ve Vodním ráji děti vyhledávají

Město hledá způsob, jak vyho-
vět požadavkům vlastníků domů 
na revitalizaci a zvýšení obytného 
komfortu. Zároveň architekti chtějí 
zachovat charakter a architektonické 
kvality příslušného domu a obytné-
ho souboru. Útvar městského archi-
tekta (ÚMA) připravuje metodiku 
posuzování záměrů na revitalizace 
bytových domů.

„Stejně jako chráníme stavby v his-
torickém jádru města, zaslouží si citli-
vý přístup i stavby z doby nedávné. Již 
běžně zahrnujeme mezi památky stav-
by z 1. poloviny 20. století, v poslední 

době jsou rehabilitovány kvalitní sta-
vební počiny z 60. – 80. let, které done-
dávna stály zcela stranou zájmu. Mezi 
ně se řadí i soubory bytových domů, 
včetně panelových sídlišť. Díky jejich 
přetrvávajícím především urbanistic-
kým kvalitám a možnostem adaptovat 
je pro současné nároky patří i nadále k 
vyhledávanému bydlení. 

V neposlední řadě jsou nedílnou sou-
částí stavební historie a představu-
jí důležitý doklad dobového pohledu 
na bytovou problematiku. U mimo-
řádně kvalitních souborů těchto domů 
zejm. z 60. let 20. století se již uvažu-

je o památkové ochraně,“ doplnil 
náměstek pro územní plánování Vít 
Zeman.

V současné době proto ÚMA 
zajišťuje zpracování analýzy jihlav-
ských sídlišť s cílem definovat kon-
krétní hodnoty, které byly před-
mětem architektonické koncepce, 
přinášejí obyvatelům a městu určité 
kvality (jako např. dostatek volné-
ho prostoru, zeleň, světlo…), a pro-
to stojí za to je zachovat. Návazně 
by měl vzniknout soubor pravidel, 
s jejichž pomocí bude možno tyto 
hodnoty chránit. -lm-

Architekti analyzují jihlavská sídliště

Respirátory v hodnotě téměř 30 tisíc 
korun darovala bankovní instituce 
J&T Banka městu Jihlava, které je pře-
dalo k užívání Oblastní charitě Jihlava.

Sponzorský dar od společnosti 
J&T Banka obsahoval 30 respirátorů 
se stupněm ochrany ekvivalentním 
FFP3, z nichž jeden lze pořídit přib-
ližně za 900,- Kč.

„Říkali jsme si, že by se u nás tolik 
kvalitních respirátorů nevyužilo, proto 
jsme se rozhodli je darovat charitě, kte-
ré jistě poslouží. 

Člověk si řekne, že to je jenom 30 
masek, ale konečná cena daru dosa-
huje až 30 tisíc korun. A to je vzhle-
dem k současnému trendu zdražování 
ochranných pomůcek už velká pomoc,“ 
uvedl Petr Ryška.

„Respirátory s takovou ochranou jsme 
zatím k dispozici neměli. Zaměstnanci 
nosili ústenky, někteří používali respiráto-
ry s ochranou FFP2. Tyto darované mas-
ky půjdou zejména do rukou pracovníků 
hospicové péče, zdravotníkům a lékařům, 
u kterých je riziko setkání s nákazou nej-

Oblastní charita má 30 respirátorů

PŘEDÁNÍ respirátorů z rukou předsedy představenstva Okresní hospodář-
ské komory a zastupitele města Jaroslava Huňáčka (vlevo) proběhlo za účasti 
náměstka primátorky Petra Ryšky a ředitelky Oblastní charity Hany Fexové.
 Foto: archiv MMJ

větší,“ dodala Hana Fexová.
„Společnost se rozhodla tyto mas-

ky darovat všem větším a statutárním 

městům. Životnost masek je 10 let, fil-
try mají životnost dokonce 20 let,“ 
doplnil Jaroslav Huňáček. -lm-


