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Někteří řidiči si myslí, že se 
auta neodtahují. Zřejmě je to 
i tím, že v loňském roce probí-
hal jarní úklid komunikací bez 
odtahů, což ale byla výjimka 
kvůli pandemii covidu–19, říká 
tiskový mluvčí Služeb města 
(SMJ) Jihlavy Martin Málek.

Veronika Dawidowicz ז

Jak doposud probíhá čistění ulic 
města Jihlavy a kolik vám ještě teď 
ke konci dubna zbývá míst k vyčiš-
tění?

Čištění probíhá podle harmono-
gramu a jsme zhruba v jeho polovi-
ně. Zároveň tím chci říci, že nemění-
me data ani časy úklidů, tak jak jsou 
naplánované a schválené s Magis-
trátem města Jihlavy, a to konkrétně 
s odborem dopravy. 

 (Pokračování na str. 3)
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Málek

Řidiči odtažených 
vozidel jsou stále 

agresivnější

Dukla Jihlava a zimní stadion k 
sobě neoddělitelně patří. Zatímco 
Dukla bojovala v dubnu o postup 
do extraligy, město Jihlava zápolilo s 

Dukla Jihlava se se stadionem 
rozloučí až po příští sezoně

plánem nové multifunkční arény. 
Dle radního a manažera výstav-

by haly Davida Bekeho (ODS) se 
zatím harmonogram plnit daří. Pře-
sto nastal posun a došlo k jedné 
zásadní změně. Celou příští sezo-
nu 2021/2022 odehrají hokejisté na 
stávajícím starém stadionu.   

Podle plánu mělo dojít k demolici 
budovy již letos prosinci. Ta se dle 
města odsune o pět měsíců. 

Podle Bekeho neměl duklácký 
boj o extraligu na posunu termí-

nu demolice vliv. Důvodem má být 
hledání variant optimalizace základ-
ní varianty arény. „Jde o hodně peněz 
a musíme si být jistí, že to, co máme 
naprojektováno, bude reálné za pení-
ze, které budou k dispozici, postavit,“ 
řekl JL. 

Jihlava dosud nemá zajištěno finan-
cování stavby. Z původní přibližně 
jedné miliardy korun se po projek-
tu cena vyšplhala až na 1,6 miliardy 
korun, což je příliš. Město proto hle-
dá úspory.  -pab-

Brankář Žukov
hrdinou Dukly

Hokejová Chance liga má nový hit – 
jihlavského gólmana Maxima Žukova. 
Jedenadvacetiletý Rus byl nejlepším 
hráčem letošního play off. Fantastic-
kými výkony dotáhl Duklu do finále.

„Chytá neskutečně. Max je náš hrdina. 
Máme v bráně poklad,“ nešetřil kom-
plimenty útočník Tomáš Čachotský. 
„Je naší velkou oporou. Tým se na něj 
může v kritických chvílích spolehnout. 
Zavře to, a hotovo… Navíc je Max 
super člověk,“ dodal hlavní kouč Vik-
tor Ujčík.

Jak se rodák z Kaliningradu objevil v 
krajském městě Vysočiny? Legendár-
ní klub NHL Toronto Maple Leafs 
hledal pro Žukova tréninkové a her-
ní uplatnění, aby se talentovaný „pro-
spekt“ výkonnostně posouval. Nabídl 
ho Jihlavě, která se dlouhodobě pyšní 
výchovou gólmanů.

„Trefili jsme jackpot. Max je cílevě-
domý a obrovsky pracovitý kluk, a při-
tom velice pokorný. Roste pro světový 
hokej. Toronto je nadšeno, jaký pokrok 
tady udělal,“ prozradil trenér brankářů 
Dukly Petr Jaroš.

Maxim Žukov se v Jihlavě rych-
le zabydlel. Fanoušci a spoluhráči ho 
milují, soupeři nenávidí. Ve finálo-
vé sérii (skončila po uzávěrce tohoto 
vydání) deptal fantastickými zákroky 
kladenské střelce v čele s Jaromírem 
Jágrem a Tomášem Plekancem.

„Líbí se mi tady, jsem spokojený. Rád 
bych pomohl Dukle k návratu do extra-
ligy,“ řekl.

Dnes již víme, jestli se mu podařilo 
postupovou misi splnit…MAXIMA ŽUKOVA budou mít nejen jihlavští fanoušci dlouho v paměti. 
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