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Rok 2021 bude plný
práce a důležitých
rozhodnutí
Co nás letošek naučil, je,
že bychom měli našlapovat
opravdu opatrně, protože i
vteřina může rozhodnout,
říká primátorka města Jihlava
Karolína Koubová.
 זVeronika Dawidowicz

Paní primátorko, jak byste zhodnotila rok 2020?
Rok 2020 byl opravdu neskutečně nejistou a náročnou výzvou, která nás nekompromisně donutila
vystoupit z vlastní komfortní zóny. A
musím říci, že zvýšené nároky vedly
i ke zvýšeným výkonům, proto bych
letošní rok i přes všechny problémy
hodnotila jako úspěšný, i když vnímám, jak jsme všichni velice unavení.
Co se v uplynulém roce nejvíce
povedlo?
Největším úspěchem je ukončení osmiletého sporu, které městu
vrátilo vodohospodářský majetek i
jeho provozování. Ale podařilo se i
mnoho dalších věcí: Léto s Gustem,
nové dopravní hřiště, hasičská zbrojnice ve Zborné, umístění pamětních
cedulí pro letce RAF a pro politické
vězně padesátých let.
(Pokračování na str. 3)

Nejtvrději se k rozpočtu vyjádřila
ne opozice, ale koaliční zastupitel
Koaliční zastupitel označil
magistrát za hrad, který ani v
době míru neotevírá brány.
 זPavel Bajer

Déle než hodinu diskutovali jihlavští zastupitelé o rozpočtu města, než

ho schválili. Město tak bude v příštím roce hospodařit přibližně s 1,2
miliardy korun.
Rozpočet počítá se 171milionovým schodkem při plánovaných
výdajích ve výši více než 1,3 miliardy korun. A to se nelíbilo především opozici a koaličnímu zastupiteli Miroslavu Tomancovi (Fórum
Jihlava).
Tomanec se tvrdě opřel i do
magistrátu. Podle něho úřad
nekontrolovatelně roste a stává se
neefektivním.
„Náš úřad je hrad, který ani v době
míru neotvírá brány. Nově příchozí

jsou pečlivě přesvědčováni o dokonalosti hradu a ten jsou potom vysíláni
bránit do posledního dechu před vstupem kohokoliv, bez ohledu na jeho cíl
a úmysly,“ opřel se svým citátem do
magistrátu.
Tajemník magistrátu Evžen Zámek na Tomancovu poznámku
nereagoval. Kromě schodku v rozpočtu opoziční ANO poukazovalo
také na údajnou nesystémovost při
jeho tvorbě.
Jeho zástupci upozornili také, že
město čekají v budoucnu výdaje
celkem za několik miliard korun.
(Pokračování na str. 3)
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V nemocnici připravují
Vánoční pokoj
 Již poosmé připravila jihlavská
nemocnice tradiční akci pod názvem
Vánoční pokoj. Letos má za cíl opravit pokoj pro pacienty po úrazech a
nehodách v rámci ortopedicko-traumatologického oddělení.
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Majitel domu: Na významných
budovách by měla vlát vlajka

V Jihlavě se sázelo
 Až do zámrazu půdy se budou
letos na podzim po Jihlavě sázet
nové stromy. Půjde převážně o
alejové listnáče, ovocné stromy a
tako o víc než patnáct set nových
keřů. Výsadby jsou umisťovány po
celém městě. Nejvíce keřů bylo
vysázeno na Ústředním hřbitově,
na parkovišti P+R v ul. Žižkova a
také na dopravním hřišti.

Pozor! Bude se měřit
rychlost na „Hosáku“
 Jihlavská radnice již dříve slíbila,
že se začne měřit rychlost vozidel
na Hosově. Původně se tak mělo
stát ještě před Vánoci, nakonec se
však systém naplno spustí pravděpodobně během ledna 2021.

Brána má nového
ředitele
 Novým ředitelem organizace Brána Jihlavy byl Radou města Jihlavy
jmenován Jakub Deml. Hlavním
úkolem Brány Jihlavy bude organizace kulturního a společenského
života v Jihlavě, zároveň se bude
starat o oblast cestovního ruchu
a destinačního managementu.
Brána Jihlavy začne fungovat k prvnímu dni roku 2021, její konkrétní
cestu ke splnění cílů však nastaví až
ředitel organizace.
-vd,tz-

Vyšel Jihlavský
kalendář 2021

Jihlavské vydavatelství Astera G
vydalo Jihlavský kalendář s historickými pohlednicemi. Kalendář obsahuje snímky Jihlavy či blízkého okolí
a historické pohlednice, které se dají po odstřižení a nalepení známky
skutečně odeslat. Snímky pořídil Ivo
Gilbert, dobové pohlednice poskytl
Aleš Mátl.
-pk-

VLAJKA na rohovém domě vlaje nejen o svátcích, ale každodenně. Majitel domu jí vyjadřuje hrdosta a vlastenectví.
Foto: Petr Klukan

Na významných budovách
by měla vlát vlajka. Na rohu
ulice Komenského směrem
k Masarykovu náměstí stojí
dům nesoucí název U Svaté trojice, na jehož střeše
celoročně vlaje vlajka České
republiky.
 זVeronika Dawidowicz

Petr Michálek je spoluvlastníkem
společnosti, která před patnácti lety
dům koupila. Tam, kde nyní ční vlajka, byl dříve pouze relikt původního
televizního stožáru.
Při opravě střechy a souvisejících
technických zařízení nechala společnost v roce 2017 upravit původní televizní stožár s tím, že ho využijí
pro vyvěšení firemních vlajek našich
nájemců.
„Jsme přesvědčeni, že na významné
budově, kterou naše historická památka bezpochyby je, by měla vlát vlajka,“
říká Michálek.
Když se blížilo výročí 100 let od
vzniku České republiky, bylo téměř
jasné, že vlajka na domě vlát bude.
„Bylo to z čiré radosti, že můžeme svobodně žít ve svobodném státě,“ vysvětluje Michálek, který vlajku nechal
vlát i po tomto jubileu.
V následujícím roce totiž následovalo další velké výročí, a to 30 let
od sametové revoluce. „Tuto událost považuji za nejdůležitější historickou událost mého života. Dodnes
ze mě nevyprchal ten nádherný pocit
svobody, který mám spojený s velkým
množstvím vlajek a trikolor, ke kterým

se téměř každý hrdě hlásil,“ vzpomíná
spoluvlastník domu.
Dle slov Petra Michálka se dnes
barvy vlajky trochu vytrácí. „Je to
stejné, jako když se vytrácela euforie

devadesátých let,“ říká a dodává, že v
nejbližších týdnech bude stará vlajka
vyměněna za novou s nadějí, že bude
připomínkou doby, kdy náš národ
nebyl rozdělený tak, jako dnes.

Všimli jste si někdy vlajky na rohovém domě
v Komenského ulici? Víte proč zde vlaje?
 זLíba Jarošová

No, vím, že to tam vlaje už několik let, ale nikdy jsem se nepozastavovala
nad tím, proč tomu tak je. Jsem z vesnice a všimla jsem si, že na obecních
úřadech teď vlajky nechávají vlát pořád a jsem za to moc ráda. Měli bychom
být na svou zem hrdí.
 זEliška Doležalová

Vlajky jsem si všimla, ale proč tam vlaje, to nemám tušení. Nepřemýšlela
jsem nad tím, ale líbí se to synovi, tak na ni společně koukáme.
 זFrantišek (celé jméno je redakci známo)

Zrovna včera jsem si té vlajky všiml, ale ani mě nenapadlo se nad tím nějak
pozastavovat.
 זIveta Kokejlová

Ano, všimla jsem si jí, ale netuším, proč tam je. Nemám ani žádný tip, proč
by to tak mohlo být.

Historie domu
 זDům U Svaté trojice nenesl vždy tento vznesený název. Dříve to byl pouze

měšťanský dům č.p. 1321. Jeho umístění a historie ho řadí mezi nejvýznamnější
nemovitosti v centru historické Jihlavy. Do státního seznamu památek byl zapsán
již v roce 1958.
 זPředpokládá se, že na tomto místě stál již ve XIV. století kamenný dům vrcholně
středověké dispozice.
 זObjekt byl v průběhu století ve vlastnictví mnoha osob a jeho prostory byly užívány jak k bydlení, tak i k obchodu a výrobě. Kromě jiného zde byl provozován
obchod se suknem, bylo tady vařeno pivo, ale hlavně zde byla několik století provozována lékárna. Na začátku minulého století zde sídlila filiálka Julia Meinla.
 זOd posledního lékárníka Emila Válka, který v domě provozoval lékárnu mezi světovými válkami, byl převzat i název „U Svaté trojice“.
-vd-
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Rok 2021 bude plný práce a důležitých...
(Dokončení ze str. 1)
Občané města jistě zaznamenali i
nový přístup ke komunikaci radnice
– noviny, aplikace Hlášení rozhlasu,
videa a aktivita na sociálních sítích.
Přípravy v plném proudu jsou samozřejmě u Horácké multifunkční arény,
ale projektovat se začíná také Modeta a okolí ZOO, náměstí. Začali jsme
připravovat rybníky na koupání, jednotnou koncepci parkování, WC na
náměstí. Mnoho času jsme věnovali
také koncepcím a strategiím.

vstoupím s rozvahou a budu připravená čekat na to, co se bude dít a
podle toho jednat. Myslím si, že další rok také přinese mnoho nového a
neočekávaného.
Jaký podle vás rok 2021 bude?
Od Jihlavanů víme, že je trápí jak
parkování a stav silnic či chodníků,
tak čistota města a péče o zeleň. To
je velkým úkolem pro nás všechny
na příští rok. Zároveň musíme rozjet
novou příspěvkovou organizaci, která má nastartovat turismus a kulturu
ve městě – Bránu Jihlavy.
Čeká nás také převzetí vodohospodářské infrastruktury, zde je naší
prioritou pohodlí pro občany, kterých se to týká, a kteří se musí přihlásit pod nového provozovatele. Ve
zkratce tedy, rok to bude plný práce a důležitých rozhodnutí. Nebude
jednoduchý.

Rok to byl plných různých opatření kvůli pandemii. Co vám osobně nejvíce chybělo v době tzv. lockdownu, kdy bylo „vše“ zavřeno?
Jednoznačně kultura. Člověk
nemůže jít do kina, do divadla, odreagovat se od práce. A pak samozřejmě také přátelé a naše společná
setkání, normálně jít k někomu na
návštěvu třeba s dětmi, to mi chybí
moc.
Jak plánujete oslavit začátek
nového roku?
Doufám, že se tento netradiční rok
do dalšího překlene v klidu a rodinné pohodě. Co nás letošek naučil, je,
že bychom měli našlapovat opravdu opatrně, protože i vteřina může
rozhodnout. Proto do dalšího roku

PRIMÁTORKA Karolína Koubová při slavnostním odhalení Lavičky Václava
Havla před kinem Dukla.
Foto: Petr Klukan

Co byste popřála obyvatelům
Jihlavy v roce 2021?
Vážení a milí Jihlavané, v příštím
roce vám přeji hlavně zdraví a štěstí. Abychom měli konečně všichni
možnost se nadechnout a srovnat.
Ať vám to šlape v práci, ať se konečně navrátí všechny tradiční jistoty.
Hlavně se mějte rádi a hledejte si
každý den radost, to je nejdůležitější.

Přepisy vody v bytových domech
zajistí samosprávy jednotlivých domů
Voda ani po Novém roce nikomu nepřestane téci, i když se nenahlásíte novému
dodavateli.
 זPavel Bajer

Máte v Jihlavě rodinný domek, nebo chatku a
vaším dodavatelem vody byla Vodárenská akciová
společnost (VAS)? Tak si budete muset buď elektronicky, nebo osobně vyřídit změnu dodavatele vody.
Od 5. ledna si bude město provozovat svoji
vodárenskou infrastrukturu samo prostřednictvím nové vodárenské divize Služeb města Jihlavy
(SMJ).
Pokud bydlíte v panelových či bytových
domech, přepis vody zařídí vaše samospráva.

„To je záležitost sdružení vlastníků nebo bytových
družstev. Sami si přepis budou muset zajistit pouze
majitelé rodinných domů a chat na území města nebo
většina firem působících v Jihlavě,“ vysvětlil v rozhovoru pro JL jednatel SMJ Josef Eder.
Lidem, kteří mají v Jihlavě chatku nebo rodinný dům, postačí, když do konce prosince zanesou
na jedno ze zákaznických center SMJ kopie svých
smluv. Ta jsou v Hruškových Dvorech a v sídle
společnosti v Havlíčkově ulici.
„Pokud je nenaleznou, mohou na našich webových
stránkách: vodasmj.cz vyplnit přihlášku, která se stane podkladem pro uzavření nové smlouvy,“ podotkl
jednatel.
Jestliže tak neučiníte, neznamená to, že budete
odpojeni od dodávek vody. „To v žádném přípa-

dě. Není to možné ani ze zákona. Pitná voda poteče,
odpadní vody se budou dál odvádět,“ vyloučil Eder.
Klienty VAS, kteří smlouvy na zákaznické centrum nedoručí, pak osloví během příštího roku
SMJ sami formou dopisu s formulářem. Může
vám to však způsobit problémy se zálohami na
vodné a stočné.
„Pokud lidé z důvodu, že nás nezkontaktují, budou
mít nezaplaceno několik záloh, tak je budou čekat na
konci zúčtování vysoké nedoplatky a to jim může způsobit problémy,“ upřesnil nejvyšší představitel SMJ.
Voda bude od ledna ve městě stát 95,13 korun za
kubík. Avšak dle Edera se její cena po roce změní.
„Až zjistíme ekonomickou stránku tohoto podnikání, tak budeme schopni relevantně spočítat, jaká je
reálná výše vodného a stočného v Jihlavě,“ dodal.

Nejtvrději se k rozpočtu vyjádřila...
(Dokončení ze str. 1)
„Na jedné straně tady plánujeme
schodek 171 milionů, ale zároveň
víme, že do budoucna budeme investovat do multifunkční arény…, budeme
dělat Masarykovo náměstí…, budeme
řešit Centrální dopravní terminál…,“
vyjmenoval některé z nich Jiří Pokorný (ANO).
Podle náměstka jihlavské primátorky Petra Ryšky (ODS) si na rozpočtu
každý najde něco, co se mu nelíbí.
„Podle mého názoru však úplně špatně udělaný není,“ podotkl. Upozornil,
že u velkých investic se ještě bude
postupně jednat, na co město bude
mít, i o možném spolufinancování.
Jihlavská primátorka Karolína

Některé největší výdaje města

 זKancelář tajemníka - 301 milionů korun (mzdy úředníků, zastupitelstva obcí, vol-

by, městská policie aj.)
 זOdbor školství, kultury a tělovýchovy - 186 milionů korun
 זMajetkový odbor města - 107 milionů korun
 זOdbor dopravy - 161 milionů korun (silnice, chodníky, MHD apod.)
Zdroj: město Jihlava

Koubová (Fórum Jihlava) připustila, že rozpočet není vzhledem k podmínkám, které byly, ideální. Podle ní
však není možné nechat město v rozpočtovém provizoriu, které by nepomohlo ničemu.
Rozpočet nakonec s velkými výhradami podpořili zástupci opozičních
KSČM a ČSSD.
„Rozpočet podpořím, protože je lepší,

než kdybychom měli rozpočtové provizorium,“ vysvětlil Rudolf Chloupek
(ČSSD).
V následném hlasování zvedlo
pro rozpočet ruku 23 zastupitelů
z řad koalice, KSČM a ČSSD. Proti se vyslovilo pět zástupců ANO.
Hlasování se zdrželo šest opozičních zastupitelů a koaliční Miroslav
Tomanec.

Krátce

Poplatky za odpad
zůstávají stejné
 Za svoz odpadu budeme platit stejně jako v loňském roce. Rozhodli o
tom na svém prosincovém jednání
jihlavští zastupitelé. Při hlasování
se pro zachování 680korunového
poplatku vyslovilo všech 35 přítomných zastupitelů.

Nový tuleň v zoo

 Po dvou letech mohou návštěvníci
jihlavské zoo obdivovat v expozici tuleňů trojici těchto zvířat. Nový
samec se jmenuje Robbie, narodil se
v Zoo Antverpy a je mu 4,5 roku. V
Zoo Jihlava mu společnost dělají dvě
třináctileté samice Tamina a Lilly.
-vd-, -pab-
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Zaměstnání

Práce,
která baví

Najděte ty správné lidi!
Sháníte posilu do svého týmu?
Rádi byste v kolektivu přivítali
schopného a spolehlivého člověka a
nedaří se ho najít i přes to, že máte
pocit, že jste už vyčerpaly všechny
možnosti?
Zkuste inzerovat u nás v Jihlavských novinách. Každý měsíc jsou
naše noviny zdarma doručovány do
schránek téměř 23 tisíc domácností
v Jihlavě a přilehlých částech. Možná právě v některé z těchto domác-

ností je někdo, kdo by byl pro vaši
firmu přínosem. Naše obchodní
zástupkyně je vám k dispozici na
níže uvedených kontaktech, kde s
vámi individuálně domluví nejlepší
a nejefektivnější formu personálního inzerátu právě pro vás.

Do supr kolektivu v Kostelci u Jihlavy hledáme
SDUĨiNDQDSR]LFL
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Kontakt:
Radka Mezerová
mobil: +420 732 506 426
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Inzerce

Průměrná dělnická mzda je
u nás nad hranicí 27 tisíc korun
Asi není Čecha, který by
si nevybavil alespoň jeden produkt Kosteleckých
uzenin. A není divu, vždyť
jejich historie je delší než
sto let. Jak moc se za tu dobu
změnila „řezničina“? Téma
pro personálního ředitele
Kosteleckých uzenin Zdeňka
Lidmilu.
Jaký máte provoz – „jedete“ 24
hod, 7 dní v týdnu?
V Kosteleckých uzeninách se můžeme setkat téměř se všemi druhy směn
a pracovních kalendářů. Nicméně
většina našich výrobních linek funguje ve dvou či třísměnném provozu od
pondělí do pátku. Některé provozy jako například expedice nebo produkce
čerstvého masa však fungují od neděle do čtvrtka.
Nechybí vám aktuálně šikovní lidé - z jakých oborů u vás člověk najde uplatnění?
V posledních letech, kdy nebyl
obecně na trhu dostatek volných pracovníků, samozřejmě chyběli a chybí
lidé i nám.
Obecně se dá říci, že u nás najde
uplatnění kdokoli i bez vzdělání,
avšak musí mít zájem o práci a nesmí
se bát pracovat. Z odborných profesí
neustále potřebujeme doplňovat řezníky, elektrikáře, údržbáře….
O každé firmě koluje mezi lidmi
spoustu zažitých pověr. V případě Kosteleckých uzenin je to třeba
„zaručená zpráva“ o nízkých platech. Pojďme to uvést na pravou
míru.
V žádném případě dnes nemůžeme
souhlasit s tvrzením, že naše společnost lidi špatně platí. Jen za posledních pět let se průměrná mzda na dělnických pozicích zvedla o více než 35
%.
V letošním roce se průměrná dělnická mzda pohybuje nad hranicí 27
tisíc korun hrubého, což je na potravinářský obor velmi nadstandardní
odměna.
Mimo mzdu poskytujeme zaměstnancům širokou škálu benefitů jako
například Cafeterii s minimální dotací konta ve výši 6000 Kč na rok.
Proč by lidé měli jít pracovat do

MGR. ZDENĚK LIDMILA
Kosteleckých uzenin – zkusíte
vyjmenovat tři důvody?
Stabilní společnost fungující bez
ohledu na krize.
Jistota výplaty v termínu na účtu.
Zajímavá práce ve společnosti,
která je jedničkou na trhu v produkci masa a uzenin.
Co děláte proto, abyste si udrželi zaměstnance – co děláte pro
jejich rozvoj? Mají nějaký kariérní růst?
Vzhledem k tomu, že 90 % našich
zaměstnanců pracuje na dělnických pozicích, není kariérní růst
zrovna tou atraktivní motivací pro
setrvání ve společnosti Kostelecké
uzeniny. Spíše se snažíme našim lidem nabízet atraktivní benefity.
Říká se, že motivovaní zaměstnanci jsou hybateli pokroku celé
firmy. Platí to i u vás?
Samozřejmě, šikovní a motivovaní zaměstnanci jsou to nejdůležitější, co ve společnosti máme.
Jak to bylo v dobách ekonomické krize či v pandemii koronaviru… – propouštěli jste?
V žádném případě jsme nepropouštěli. Naopak, vzhledem ke
zvýšené poptávce po jídle, zejména v počátcích pandemie, jsme navyšovali počty zaměstnanců a stále
hledáme nové lidi pro práci v našich provozech.
Věříme, že náš obor je fungující
bez ohledu na ekonomické krize,
a proto jsme pro naše zaměstnance
důvěryhodným a dobrým zaměstnavatelem a tím budeme i nadále.

KOSTELECKÉ UZENINY A.S.
č. p. 60, 588 61 Kostelec
Tel | +420 567 577 060
Mobil| +420 606 772 014
Fax | +420 567 577 101
e-mail |zita.havova@ku.cz
www.kosteleckeuzeniny.cz
(PI-j01-8D)
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Přijít o koncerty je jako ztratit největší lásku

KAPELA Nuklear objíždí plesy a zábavy zhruba 10 let. Zleva Rudolf Kostka, Hanuš Kučera. Štěpánka Schneiderová, Lukáš Vídenský, Pavel Dunička
Foto na stránce: archiv kapely
Jak dlouho fungujete jako plesoJe to hrozně frustrující, naštěstí to lidé. Vystupujeme pro lidi, a když
Za normálních okolností by
vá kapela?
není naše živobytí, takže tím není vidíte plný sál bavících se lidí, kteří
byla v lednu plesová sezona
Kapelu Nuklear jsme založili v roce ohroženo přežití, ale je to jako ztra- s vámi zpívají a skáčou, tak je to nejv plném proudu. Společenský 2011.
Čili rozjíždíme desátou sezónu. tit největší lásku, najednou sedíte lepší odměna za naši snahu. Plesy
život však stále nemilosrdně
sami doma, žádná akce, žádný styk jsou výjimečné v tom, že jsou hojně
drží jako rukojmí covid-19 a
Živí vás muzika, nebo je to spíše se super lidmi. Kapela je něco jako oblíbené a navštěvované. Většinou
rodina a najednou je 3 měsíce nevi- jsou to tradiční události, na které se
s ním spojená vládní nařízení. koníček?
Je to pouze víkendový koníček, ale díte. Pro mě osobně je to dost nepo- celý rok těšíte a pak si to tam jdete s
„Když vidíte plný sál bavících
když se hraje pátek a sobota, znaná nová etapa života, jelikož po kamarády užít. A takové publikum je
se lidí, je to nejlepší odměna za občas,
tak je člověk pryč z domu, jako by zábavách hraji už 15 let. A z ničeho prostě nejlepší.
naši snahu,“ řekl za jihlavskou
jel víkendovou šichtu ve fabrice. Jen nic máte na měsíce dopředu prázdný
kapelu Nuklear Hanuš „Hajda“ můžeme při práci i pít.
kalendář.
Stihli jste alespoň v roce 2020
nějaký ples odehrát nebo vše zhaKučera.
Jak zvládáte aktuální dobu, kdy
Jak moc je těžké pro muzikanta, tila korona?
 זVeronika Dawidowicz
je zakázáno zpívat?
když ztratí kontakt s lidmi v době
Plesovou sezonu 2020 jsme odekarantény?
hráli bez sebemenšího výpadku.
Vše je jinak, jste zvyklí se s kapelní
rodinou a skalními kamarády vidět
A myslíte si, že zvládnete odekaždý týden a najednou jste jak na hrát sezónu 2021?
opuštěném ostrově. Člověka nebaví
K té bohužel přistupuji dost vlažně.
ani doma hrát a vymýšlet nic nové- Blíží se konec roku a není sebemenší
ho, protože není žádný pevný cíl, náznak, že by vláda cokoliv z kultury
datum, či cokoliv, co by dalo moti- uvolnila. Domlouváme a bookujeme
vaci zase do toho pořádně šlápnout. termíny na únor, a přitom si v duchu
říkám, že není ani z 20% jisté, že se
Co vás na hraní na plesech baví vůbec bude smět hrát. A když ano, tak
nejvíc?
za takových podmínek, že pro pořadaTombola (smích). Jednoznačně tele bude nesmysl se v tom angažovat.

HANUŠ přezdívaný Hajda zastupuje v kapele post kytaristy.

BUDOUCNOST plesové sezóny 2021 je zatím ve hvězdách.
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Končí etapa papírových
dálničních známek
Po pětadvaceti letech končí etapa papírových dálničních známek.
Od roku 2021 je vystřídají známky
elektronické.
Již čtvrt století platí zákon, který
zpoplatnil jízdu po dálnicích a dalších důležitých komunikacích.
K 1. lednu 1995 tehdy bylo zpoplatněno 569,9 z 651,2 kilometru
tehdejší celkové sítě dálnic a silnic
dálničního typu.

Jak to začalo

V počátcích se prodávala pouze
známka, která měla platnost jeden
rok.
Majitele automobilů do 3,5 tuny
vyšel tehdy kupon na 400 Kč.
Cena dálničních známek postupně rostla a zastavila se v roce 2012
na částce 1500 Kč.
Od roku 2000 k jednoroční variantě přibyla i měsíční a desetidenní. Cena měsíčního kuponu je v
současné době 440 korun, desetidenního pak 310 korun.
Jednu dobu byly známky povinné i pro vozidla nad 3,5 tuny a pro
nákladní auta a kamiony.
V roce 2007 vznikla pro kamionovou dopravu povinnost platit
mýtné. To se navíc týká i některých silnic I. třídy.

JN – LEDEN 2021

Aktuality

Přínos elektronických
známek

Velkou novinkou bude u elektronických dálničních známek způsob
jejich pořízení.
Řidiči si známku budou moci
koupit kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím e-shopu, který poběží na webu edalnice.cz a bude
dostupný jak z počítače, tak z chytrého mobilního telefonu.
Elektronickou známku bude prodávat na vybraných pobočkách
Česká pošta nebo čerpací stanice
EuroOil. V prodeji bude i v samoobslužných kioscích umístěných
nejčastěji u hraničních přejezdů
nebo na počátku dálnice.
Další výhodou elektronických
dálničních známek bude jejich
platnost. Nyní si i u roční varianty řidiči budou moci zvolit, od kterého dne začne známka platit. Od
toho data pak bude mít známka
platnost 1 rok. Se začátkem platnosti je to stejné i u 30denní nebo
10denní varianty.
Všechny tři známky také bude
možné koupit v předstihu až tří
měsíců.
Ceny známek zůstanou pro rok
2021 stejné jako v roce 2020, tedy
roční za cenu 1 500 Kč, 30denní
440 Kč a 10denní na 310 Kč.
-vd-

Psalo se před 20 lety
Jungmannova a Hálkova
škola budou zrušeny
V roce 2001 odsouhlasili jihlavští
zastupitelé zrušení školy v Hálkově
a Jungmannově ulici.
ZŠ Hálkova v Heleníně se nacházela v okrajové části města a zapsáno zde bylo 29 žáků ve čtyřech
postupných ročnících rozdělených
do dvou tříd. Na provoz takové
školy musela být v té době udělena
výjimka MŠMT.
Přesto, že ZŠ tuto výjimku získala,
bylo nepravděpodobné, že by splnila její podmínku, která zní průměrný
počet třináct žáků na třídu. O docházku do místní školy projevily zájem
pouze tři rodiny školáků z osmi.
U ZŠ Jungmannova bylo důvodem zrušení, že se v nevelké vzdálenosti od ní nachází školy Kollárova a Havlíčkova, které byly svou
kapacitou schopny pojmout počet

žáků ze ZŠ Jungmannova. Odbor
školství, kultury, zdravotnictví a
tělovýchovy navrhl přestěhovat
do uvolněné budovy Zvláštní školu internátní, jejíž provoz byl bez
samostatné pomocné školy zajišťován v pěti budovách.
„Zrušení škol je velice citlivá
záležitost, v Jihlavě ale bohužel dětí
ubývá. Vím, že ZŠ v Heleníně je pěkná a ve velmi hezkém prostředí, ale
fakt je ten, že zájem o tuto školu upadá. Přestěhování zvláštní školy do
budovy Jungmannova je velice dobrým řešením, děti že ZvŠ si toto pěkné
prostředí zaslouží. Jediným negativem
bude doprava,“ řekla v roce 2001
Jindřiška Zápotočná.
Přestěhováním ZvŠ by muselo
dojíždět na Jungmannovu přes 160
dětí.
-vd-

Zoo chtěla zdražovat vstupné
Před 20 lety přednesl návrh zdražit vstupné do jihlavské zZoo Radě města
ředitel zoo v Jihlavě ing. Vladislav Jiroušek. Jako hlavní důvod zvýšení vstupného uvedl vydání brožury, která by byla každému návštěvníkovi darována.
Brožura v ceně pěti korun by měla být součástí vstupného, obsahuje plán
celé zoo a informace o nových přírůstcích. Rada města tento návrh neschválila a vstupné tak zůstane zachováno a brožura bude zřejmě dána do prodeje
samostatně.
-vd-

5 000

až
Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
Klientské centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 35

Možnost změny zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března 2021.

Školství
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Desatero pro správný výběr střední školy

Pro mnohé z vás, milí studenti, se
blíží čas, kdy opustíte lavice základní školy a přesunete se dál - na
střední školu. Jak si ale vybrat obor,
který vás bude zajímat, a ze kterého
by se mohlo vyklubat vaše budoucí
povolání?

4. Jaké povolání tě láká?
Zjisti si, co tvé vytoužené budoucí povolání obnáší. Bavilo by tě to?
Mysli při výběru jen na sebe a přemýšlej, jestli požadované vzdělání
a dovednosti pro tuto práci odpovídají tvým schopnostem.

1. Uvědom si, co očekáváš, co
umíš a co ti nejde
Objev svoje schopnosti, ale i slabá místa a zvaž také svůj zdravotní
stav. Přemýšlej o svých studijních
výsledcích a také o tom, jak přistupuješ k učení. Všechno je možné změnit, ale jen když to opravdu
chceš a uděláš pro to maximum.

5. Informace o školách
Uvědom si, co od školy očekáváš
a jak chceš, aby tě připravila pro
život. Tvůj výběr by se neměl omezovat jen na tu nejbližší školu, ale
na tu, podle tebe, nejlepší. Nezapomeň si zjistit podmínky pro přijetí.

2. Promluv si s nejbližšími
Neváhej probrat svoje studijní
vyhlídky s lidmi, kterým důvěřuješ.
Můžou to být rodiče, přátelé nebo
učitel, kterému důvěřuješ. Zamysli se nad jejich názorem a ber jej
v potaz, i když může být jiný než
tvůj.
3. Vytvoř si seznam zajímavých
oborů
Zapisuj si, které odvětví tě zajímá.
Podívej se na nabídku jak maturitních, tak učebních oborů. Můžeš to
také vzít z druhé strany a „vyškrtat“
obory, které tě nezajímají.

6. Běž to omrknout
Nejlepší cestou, jak o škole zjistit co nejvíc, je den otevřených
dveří. Připrav si otázky a neboj se
zeptat na všechno, co tě napadne.
Rozhodně zavítej do více škol, ať
můžeš porovnávat.
7. Reference o škole
Podívej se na reference od bývalých či současných studentů tvé
vytipované školy a pobav se s nimi.
Dobrou vizitkou také bývají webové stránky školy.
8. Na základce ti poradí
Pokud potřebuješ poradit s tím,
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kam dál, i ve tvé současné škole ti
rádi poradí. Například třídní učitel, výchovný poradce, nebo učitel,
ke kterému máš prostě důvěru.
9. Příprava na přijímačky
Nepodceň přípravu a pořádně
se připrav na přijímačky. Na internetu najdeš spoustu tipů, na co si
dát pozor. Některé školy dokonce
nabízí „přijímačky na nečisto“.

10. Pomoc odborníků
Pokud máš problémy s učením a
nevíš co s tím, není žádná ostuda
obrátit se na odborníky. Může tam
být například dyslexie, dysgrafie
nebo porucha pozornosti. Obrať
se na pedagogicko-psychologickou
poradnu, kde ti pomohou s tvou
cestou za vzděláním.
-vd, infoabsolvent.cz-

STRANA 9

Školství

Zvládli byste přijímačky
na střední školu?

Ilustrační foto: pixabay.com
Ovládáte český jazyk dobře nebo si
to o sobě alespoň myslíte? Vyzkoušejte si pár otázek, které se vyskytují u
přijímacích zkoušek a zjistěte, jak jste
na tom.
Text k otázkám
Nevzpomínám si, kdo přišel s
nápadem, abychom si opatřili do
bytu nějaké přítulné zvířátko.
1. Urči počet vět v tomto souvětí:
a) 4
b) 3
c) 2
2. Vypiš větu hlavní:
a) kdo přišel s nápadem
b) abychom si opatřili do bytu
nějaké přítulné zvířátko
c) Nevzpomínám si
3. Urči věty vedlejší podle pořadí
v souvětí:
a) předmětná, přívlastková
b) předmětná, podmětná
c) podmětná, přívlastková
d) přívlastková, předmětná
4. Urči větný člen v textu – do bytu:

a) předmět
b) příslovečné určení místa
c) přívlastek shodný
5. Urči větný člen v textu – přítulné:
a) příslovečné určení místa
b) předmět
c) přívlastek shodný
6. Urči větný člen v textu – zvířátko:
a) předmět
b) přívlastek shodný
c) příslovečné určení místa
7. Druhou větu vedlejší změň ve
větný člen
a) Nevzpomínám si na příchozího
s nápadem...
b) ...s nápadem opatřit si...
8. Urči slovní druh v textu – kdo:
a) zájmeno neurčité
b) zájmeno tázací
c) částice
d) zájmeno vztažné
-vd,
www.zkousky-nanecisto.cz-
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Nejhezčí stromečky byly od dětí
z Jihlavy a Vyskytné nad Jihlavou
Již po osmnácté pořádaly
Jihlavské listy ve spolupráci s městem Jihlava soutěž
O nejhezčí vánoční stromeček. Ze čtyřiceti soutěžních
stromečků vybírala veřejnost tři nejhezčí v kategorii
základních škol a tři nejhezčí
v kategorii škol mateřských.
 זVeronika Dawidowicz

V kategorii MŠ a celkově největší
počet bodů získala školka z Vyskytné nad Jihlavou. S druhým nejvyšším počtem bodů následovala MŠ

Kvítek a třetí místo získaly děti ze
školky v Antonínově dole.
Mezi „základkami“ zabodovali
nejvíce klienti z odlehčovací služby Adapta. O deset bodů za nimi
skončili druzí žáci z jihlavské školy E. Rošického a bronzovou příčku obsadily děti ze ZŠ Speciální a
praktické.
Nutno podotknout, že letos byly
stromečky opravdu krásné a ozdoby
velmi nápadité.
Z reakcí dětí a učitelů bylo evidentní, že takové zpříjemnění
náročného kalendářního roku 2020
uvítali, a že si celou akci společně
užili.

DĚTI z Vyskytné n. Jihlavou nasbíraly rekordní počet hlasů.

Děti z Antonínova Dolu získaly třetí místo za stromek, kterému dominoval vánoční
skřítek.

Kategorie mateřsKé šKoly
Název školy
Hlasy internet Hlasy kupon
46
875
1. místo MŠ Vyskytná n. Jihlavou
54
803
2. místo MŠ Kvítek
34
383
3. místo MŠ Antonínův Důl

Celkem
921
857
417

Kategorie záKladNí šKloy
Název školy
Hlasy internet Hlasy kupon Celkem
18
180
1. místo Odlehčovací služba Adapta
198
26
162
2. místo ZŠ Evžena Rošického
188
70
99
3. místo ZŠ Speciální a praktická
169

STROMEČKY se v roce 2020 vrátily
opět na Masarykovo náměstí

UŽIVATELÉ z odlehčovací služby Adapta zazářili v kategorii ZŠ.
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Co vám jednoznačně jiný rok 2020
po pracovní stránce dal a vzal?
Zeptali jsme se lidí z různých profesních odvětví a rozdílných
pracovních pozic, jak hodnotí zpětně rok 2020.

Velká rána pro kulturu

Těšili jsme se, že po zaplacení všech
pohledávek bude rok 2020 po 4 letech
provozu v plusových číslech. Březen
způsobil ztrátu přes čtvrt milionu při
první vlně a při druhé vlně dalších 100
Eva ĎurĎová
tisíc. Tedy dostali jsme se zpět na dobu
majitelka salonu
před 2 lety. Další pokračování podniku
krásy
bude velice záviset na množství dalších lockdownů. Upřímně lze říct, že
ještě jeden asi zvládneme, na další již nebude kde brát. Máme 12 pracovních
úvazků a několik brigádníků. Roku 2021 se obáváme snad ještě víc. Teď už
tušíme, jak moc bude komplikovaný.

Kultura dostala v roce 2020 strašlivou ránu, ale uvědomuji si, že jsou
lidé, kteří jsou na tom mnohem hůř.
S myšlenkami například na živnostníky, majitele restaurací, a hlavně na
PETr
zdravotníky, si vlastně nemohu stěžoPaLovčíK
vat.
ředitel DKO
Za DKO nám vzal žánrově pestrou
a vyváženou sezónu, a to včetně akcí,
které nebude možné „opakovat“. Nastupoval jsem do DKO s vizí, že budu
„tvořit“ a povinná „úředničina“ bude jistou daní. Rok 2020 ze mě udělal
úředníka na plný úvazek.
Dal mi respekt a velký vděk mým kolegům, kteří se dokázali vyrovnat se
všemi nečekanými úklady.
Pro mě osobně to byl těžký rok, zatížený velkou ztrátou a bolestí. Proto
všem lidem přeji, aby rok následující byl veselejší, aby vrátil pokoj, klid, štěstí, zdraví a veselí.

Volnější silnice, prázdnější města

Táhneme za jeden provaz

 זVeronika Dawidowicz

Ztráta přes čtvrt milionu

Život spojený s problematikou roku
2020 mi vzal dědu, koncerty, sociální
kontakty, částečně pocit svobody a víru
ve schopnosti a důvěryhodnost naší
vlády. Dal mi více nadhledu, nové zkuHonza ToTH
šenosti a možnosti, letní zážitky, uvědomění si, že mám stabilní práci a také
řidič MKD
mi dal okusit novou úroveň “nachlazení”. Pracovně mě to nikterak neomezilo,
kamiony i při zavřených hranicích měly volnější průjezd. Nikdo nás neomezoval, snad jen jednou či dvakrát nárazově jsem zažil kontrolu přímo na hranicích.
Silnice byly volnější, města prázdnější, lépe se jezdilo.

Obavy z toho, co přinese další den

Rok 2020 byl hodně o uvědomění
a prozření. Nevěřila jsem, že by vláda
mohla vše zavřít. Během první vlny
jsem každý den na pár hodin otevřela výdejní okénko a tím jsem měla
Lída
o zákazníky postaráno. Teď ke konKumbárová
ci roku je to spíš depresivní, protože
majitelka kavárny
nevíme, co přinese další den. Chtěla bych, aby se kavárna stala propojením kreativních lidí, kteří mají nějaký svůj projekt, ale chybí jim místo, kde
ho zrealizovat. Chtěla bych, aby se využil celý potenciál kavárny, včetně cvičebního sálu. Ráda bych se taky více věnovala józe, kterou jsem praktikovala
zejména sama na sobě a jsem připravena předávat ji dál.

Především nám zastavil projekty a
plány, které jsme chtěli v tomto roce
realizovat. Omezil možnost spojovat
lidi a dělat práci, která nás živí, ale i
baví.
Dal nám možnost otevřít náš bar,
PETr Švanda
kde
vznikla úžasná barová rodina,
majitel koktejl baru
která i přes těžkou situaci drží spolu a táhne za jeden provaz. Dal nám
dostatek času na trénink a zdokonalení našeho servisu. Dal nám spousty
nových zákazníků a kamarádů, kteří nás neustále podporují.

Učit se dá i jinak

Rok 2020 mi ponechal práci, kterou
mám ráda. Ukázal mi, že učit se dá i
jinak. Přestože mi chyběl přímý kontakt s žáky, jejich bezprostřední reakce,
vtípky a jak jim svítí oči, když se něHana
co opravdu povede, dokázala jsem se
WEnigová
(někdy se skřípěním zubů) prokousat
učitelka ZŠ
novými technologiemi – točením videí
a on-line výukou.
Poznala jsem další možnosti vzdělávání, a také děti a rodiče z jiné stránky.
Cením si jejich péče, kterou dětem při pracovním vytížení dokázali věnovat, a
obdivuji žáky, že zvládli hodiny sedět u počítače bez přímé interakce. To bylo
dost těžké i pro mě. Věřím, že nám příští rok dovolí trávit mnohem víc času
opět společně.
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Město se dohodlo s Aventinem
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Jak bude město
vypadat za 12 let?
Můžete se zapojit i vy

SLEDOVANÁ stavba obchodního komplexu Aventin u pelhřimovské výpadovky by se měla veřejnosti otevřít na jaře.
Foto: Petr Klukan
Jihlavští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci s nákupním centrem
Aventin. To vzniká na výpadovce z
Jihlavy do Pelhřimova. Zastupitelé
taktéž posvětili změnu územního plánu, o kterou požádal Aventin.
A to z důvodu, že potřebuje v projektu přeložit o 20 metrů komunikaci,
která ho napojí na stávající dopravní
infrastrukturu. Dle jednatele Aventinu Oty Kohoutka v případě, že by

ke změně v územním plánu nedošlo, mělo by to za následek omezení
využití areálu.
Ve smlouvě o spolupráci se Aventin zavázal, že v první etapě vloží do
okolní infrastruktury okolo 15 milionů korun.
Mezi tyto plánované investice Aventinu navíc patří například vybudování
cyklostezky nebo odbahnění rybníka.
V případě, že tak neučiní nebo

nedodrží dohodnuté termíny, vystavují se hrozbě finančních sankcí.
„Kdyby tam došlo k nějakému prodloužení, tak za dva roky se nebudeme
bavit o zhruba nějakých 15 milionech,
ale o nějakých 16,5 milionu korun,“ přiblížil náměstek jihlavské primátorky
Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!).
S otevřením nákupního centra pro
veřejnost se počítá na jaře příštího
roku.
-pab-

Co se vám v Jihlavě líbí, nebo
nelíbí? Co chcete změnit?
Na co se má město připravit
nebo kam se ubírat?
Také veřejnost se může zapojit
do strategie rozvoje, kterou Jihlava připravuje na roky 2022–
2032.
Všechny potřebné informace,
jak se do kampaně Probereme
Jihlavu můžete zapojit, zjistíte
na webu města: www.jihlava.cz/
proberemeji nebo na jeho Facebooku.
Celou kampaň má na starosti
manažerka strategického plánování Anika Chalupská.
Podle ní sběr informací potrvá
do června. Veřejnost má na zasílání svých podnětů času méně.
„V lednu až březnu budeme od
obyvatel sbírat náměty na silné a
slabé stránky a jejich důležitost,“
přiblížila manažerka.
Podle ní město chce mít vizi,
jak by mohlo vypadat v roce
2032. Jakým způsobem bude
město občany při této kampani
oslovovat, není zatím jasné.
„Jak to udělat, konzultujeme s
Brnem, Českým Krumlovem a
Ostravou, neboť tam byla veřejnost vtažena do tvorby strategie od
samého začátku,“ dodala Chalupská.
-pab-
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Astrologické okénko na leden 2021
Období Kozoroha
V pondělí 21. prosince nám
vstoupilo Slunce do znamení
Kozoroha a začala astrologická zima.
Tento den označujeme také jako
zimní slunovrat, jenž má zaručit,
že se dny začnou opět prodlužovat.
Toto období je pro všechny nejvíce
náročné, jelikož je málo slunce a
energie je schovaná v Zemi.
Některá zvířata se uložila k zimnímu
spánku, ale lidé musí být většinou
stejně aktivní jako i v jiných měsících,
což bývá energeticky náročné, a ne
nadarmo se nám tvoří už na podzim
tukové zásoby, které se pak horko
těžko snažíme na jaře zase shodit.
Období je náročné na klouby a
jakékoli prochladnutí může vést k
bolavým kolenům či zádům, proto je
dobré teple se oblékat. Zvláště nohy
je dobré udržovat v teple. Nebojte
se proto investovat do teplejší
obuvi, která vás ochrání nejen před
omrzlinami, ale také před zánětem
ledvin!

Ilustrační obrázek: Pixabay.com
Kozoroh je znamení zemské a
poměrně konzervativní. V tomto
období opravdu jen málokdo plánuje
životní změny a máme tendenci
vracet se k tradicím (svátky vánoční),
navštěvovat rodinu, zajít na hřbitov,
v duchu se vracet do dětství a
bilancovat.

Pohotovostní služba zubních lékařů – leden 2021
Datum Den Jméno
1. 1.

Místo poskytování, telefon
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava,
Pá MUDr. Doležalová Jitka
567 574 572

2. 1.

So MDDr. Křikava Libor

Husova 1643/26, 586 01
Jihlava, 567 213 032

3. 1.

Ne MDDr. Křikava Matouš

Havlíčkova 5623/34a, 586 01
Jihlava, 774 818 088

9. 1.

So

MUDr. MackováHobzová Martina

Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava,
567 155 020

10. 1.

Ne

MDDr. Mahelová
Kateřina

TOP DENTIST s.r.o., Havlíčkova
5623/34a, 586 01 Jihlava, 602 258 763

16. 1.

So

MUDr. Makumbirofa
Edson

Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou
343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334
Havlíčkova 5623/34a, 586 01
Jihlava, 774 818 088

17. 1.

Ne MDDr. Křikava Matouš

23. 1.

So

MDDr. Martinák
Břetislav

Stomatologické centrum Artdent
s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50,
586 01 Jihlava, 567 331 666

24. 1.

Ne MDDr. Mátlová Lenka

Stomatologické centrum Artdent
s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50,
586 01 Jihlava, 567 331 666

30.1.

So MDDr. Kalců Vít

Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava,
776 645 079

31.1.

Ne MUDr. Myslivcová Věra

Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava,
567 333 460

Pohotovostní služba zubních lékařů
je zajišťována SO, NE a svátky
od 8:00–12:00 hod.
Aktuálnost přehledu, prosím,

NUTNĚ ověřte na recepci
Nemocnice Jihlava.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 211
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I proto se pak začátkem ledna
pouštíme do různých předsevzetí, z
nichž mnohé nevydrží, jelikož toto
období je více odpočinkové nežli
aktivní. Lidé narození v období
Kozoroha (21.12 – 21.1.) bývají
velmi stabilní, pracovití, zodpovědní a
nemají v lásce změny. Umí se výborně
ovládat a vše si pečlivě promyslí.
Svým blízkým se snaží vytvořit
stabilní domov a také jej finančně
zabezpečit, proto jsou mnozí z
nich velmi spořiví a jen tak něco
nevyhodí.
Na věcech by však neměli tolik
lpět, jelikož se jim pak může stát, že
se jim budou doma hromadit staré
nepotřebné knihy, krabičky nebo i
oblečení po všech příbuzných.
Změny je obecně děsí, ale časem
k nim musí také dospět, aby udrželi
krok s dobou.
Mnozí z nich se zajímají o historii,
ekonomii nebo stavebnictví, ale
někteří mohou být i výborní učitelé
vedoucí své žáky k úctě k tradicím a
historii.

Kozorohové mívají obvykle slabší
pohybový aparát, zvláště kolena a
klouby.
Mají citlivou kůži, zuby a také
nehty, proto je potřeba, aby se o sebe
pečlivě starali a pravidelně cvičili.
Pomůže jim procházka na
čerstvém vzduchu, zdravá strava, a
po psychické stránce pak provětrání
skříní a také občasné vybočení ze
zajetých kolejí.
Na zahřátí organismu je vhodné
pít zázvorový čaj nebo přidat kousek
čerstvého zázvoru do polévky během
vaření.
Každopádně je velmi výhodné,
máte-li Kozoroha mezi svými
přáteli a blízkými, jelikož se bude o
vás vždy pečlivě starat. Tedy… do
té doby, než mu budete chtít něco
vyhodit :-)
Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková
(Centrum ARche)
Ke Skalce 37, Jihlava 586 05
E-mail: lucie.polakova66@seznam.cz
www.luciepolakova.cz

Hrůzné parkování? V Tyršově ul.

Ilustrační foto.
Ač to nevypadá, tak místní tvrdí, že jedno z nejhorších parkování je v Tyršově
ulici. Proč? Protože je stále porušován zákaz parkování. Stát zde totiž mohou jen
rezidenti, tedy ti, co zde bydlí. Jenže to je porušováno dnes a denně. Možná i proto, že nablízku je gymnázium.
Podle toho prý vypadá i ráno. Mnozí rodiče své děti vozí do školy. V ulici zastaví
a zbrzdí za sebou všechny ostatní.
Volná místa jsou také často využívána rodiči, které na své děti čekají. Proč by
měli platit před gymplem, když to tady mají zadarmo? Aspoň do doby, než si na
ně posvítí strážníci. A někteří dokonce parkují „po pražsku“. Jak to je? Buď mimo
vymezené pruhy nebo raději úplně na zeleni.
-pk-

Příště snad už s pozvánkou
Obvykle bývá v těchto místech
prostor pro kulturní přehledy, tipy
na divadla či výstavy.
No, popravdě řečeno, v roce 2020
nebylo moc kam zvát.
Hlediště v divadlech bez diváků,
představení bez zpěvu… s tím vším
jsme se v minulém roce potýkali.
Ten je ale už za námi a nezbývá než
věřit, že v roce 2021 se zase vrátíme
k obvyklému způsobu života.

Původně jsem chtěla napsat k „normálnímu“ způsobu života, ale nerada používám slovo normální, jelikož
pro každého z nás je normální něco
jiného.
Pryč tedy od slovíčkaření a pevně
doufám, že třeba již v příštím vydání
Jihlavských novin v těchto místech
najdeme pozvánku na nějaké milé
představení, koncert či výstavu, kde
se ve zdraví setkáme.
-vd-

Názory od vás
Máte nějaký námět na článek? Trápí vás v jihlavě něco a chcete k tomu napsat
svůj názor či potřeh: Pošlete nám e-mail: dawidowicz@jihlavske-listy.cz,
nebo volejte na tel. č.: 732 506 053.
Řešení ze strany 9: 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8d
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Naše společnost nabízí
kompletní LOGISTICKÉ SLUŽBY
Ƨ přeprava mezinárodní
Ƨ námořní přeprava lodními kontejnery
Ƨ přeprava vnitrostátní
Ƨ celní služby
Ƨ skladování zboží
Ƨ balení, přebalování a třídění zboží
Ƨ evidenci skladových zásob
propojeno se zákaznickým systémem

Ƨ distribuci zboží ke konečným zákazníkům
Ƨ distribuce a služby pro eshopy
Ƨ jsme držitelé certiﬁkátu ČSN EN ISO 9001
JITRANS logistik, spol. s r.o.
Na Hranici 12a, 586 01 Jihlava | tel.: +420 567 563 501

www.jitrans.cz

