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Brankář Žukov
hrdinou Dukly

Řidiči odtažených
vozidel jsou stále
agresivnější
Někteří řidiči si myslí, že se
auta neodtahují. Zřejmě je to
i tím, že v loňském roce probíhal jarní úklid komunikací bez
odtahů, což ale byla výjimka
kvůli pandemii covidu–19, říká
tiskový mluvčí Služeb města
(SMJ) Jihlavy Martin Málek.
 זVeronika Dawidowicz

Martin
Málek

Jak doposud probíhá čistění ulic
města Jihlavy a kolik vám ještě teď
ke konci dubna zbývá míst k vyčištění?
Čištění probíhá podle harmonogramu a jsme zhruba v jeho polovině. Zároveň tím chci říci, že neměníme data ani časy úklidů, tak jak jsou
naplánované a schválené s Magistrátem města Jihlavy, a to konkrétně
s odborem dopravy.
(Pokračování na str. 3)

MAXIMA ŽUKOVA budou mít nejen jihlavští fanoušci dlouho v paměti.
Foto: Michal Boček

Hokejová Chance liga má nový hit –
jihlavského gólmana Maxima Žukova.
Jedenadvacetiletý Rus byl nejlepším
hráčem letošního play off. Fantastickými výkony dotáhl Duklu do finále.
„Chytá neskutečně. Max je náš hrdina.
Máme v bráně poklad,“ nešetřil komplimenty 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 Viktor Ujčík.
Jak se rodák z Kaliningradu objevil v
krajském městě Vysočiny? Legendární klub NHL Toronto Maple Leafs
hledal pro Žukova tréninkové a herní uplatnění, aby se talentovaný „prospekt“ výkonnostně posouval. Nabídl
ho Jihlavě, která se dlouhodobě pyšní
výchovou gólmanů.
„Trefili jsme jackpot. Max je cílevědomý a obrovsky pracovitý kluk, a přitom velice pokorný. Roste pro světový
hokej. Toronto je nadšeno, jaký pokrok
tady udělal,“ prozradil trenér brankářů
Dukly Petr Jaroš.
Maxim Žukov se v Jihlavě rychle zabydlel. Fanoušci a spoluhráči ho
milují, soupeři nenávidí. Ve finálové 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 extraligy,“ řekl.
Dnes již víme, jestli se mu podařilo
postupovou misi splnit…

Dukla Jihlava se se stadionem
rozloučí až po příští sezoně

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

plánem nové multifunkční arény.
Dle radního a manažera výstavby haly Davida Bekeho (ODS) se
zatím harmonogram plnit daří. Přesto nastal posun a došlo k jedné
zásadní změně. Celou příští sezonu 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 základní varianty arény. „Jde o hodně peněz
a musíme si být jistí, že to, co máme
naprojektováno, bude reálné za peníze, které budou k dispozici, postavit,“
řekl JL.
Jihlava dosud nemá zajištěno financování stavby. Z původní přibližně
jedné miliardy korun se po projektu cena vyšplhala až na 1,6 miliardy
korun, což je příliš. Město proto hledá úspory.
-pab-
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Obchvat Jihlavy
 Kraj Vysočina v květnu vypíše
novou zakázku na jihovýchodní
obchvat Jihlavy. Zakázka bude rozdělena na dvě samostatné části. Kraj
plánuje, že by se první část (spojení
silnic na Znojmo a Třebíč) mohla
začít stavět na podzim. Obchvat se
již stavět měl, ale kvůli odvolání jednoho z účastníků byla zakázka zrušena.

V květnu začnou dělat novou
lávku ve Starých Horách

Oprava rybníka v Kosově
 Od letošního dubna do července
budou probíhat práce na návesním
rybníku v Kosově. Předpokládané
náklady by neměly přesáhnout dva a
půl milionu korun. Na projekt bude
městu poskytnuta dotace ve výši
953 tisíc korun.

Další posílení spojů MHD
 Od 19. dubna posílily spoje autobusové linky 5. Častější spoje si
vyžádala veřejnost a na podněty cestujících Dopravní podnik města Jihlavy rychle zareagoval.

Na očkování doprava zdarma
 Každý cestující se sms zprávou, která ho na daný den zve na očkování,
má jízdu všemi spoji po celém městě zdarma, jízdné platí město Jihlava. Očkovací centrum se nachází
v Hruškových Dvorech, kam jezdí
linky 4 a 44.

Městská knihovna přístupná
 Díky zmírnění opatření proti koronaviru si mohou Jihlaváci knihy
osobně přijít vybrat do knihovny.
Doposud fungovalo jen výdejní
okénko.

Kolony na ul. Romana Havelky
 Kvůli výstavbě křižovatky je na této ulici doprava kyvadlově řízena
semafory a na pomoc už byla přivolána i policie, která se snažila zajistit
plynulý provoz. Největší kolony se
zde tvoří v odpoledních hodinách.
Křižovatku pro řidiče zprovoznit do
konce letošního července.

Budou testovat na HIV
 V rámci akce Světlo pro AIDS se
mohou ve středu 19. května lidé
nechat anonymně a zdarma otestovat na HIV. Není třeba se objednávat, stačí přijít mezi 14. a 18.
hodinou k sanitce, která bude stát u
vedlejšího vstupu z ulice U Dlouhé
stěny u jihlavského City Parku. Testování pořádá jihlavský tým sdružení
Rozkoš bez rizika se Státním zdravotním ústavem. Přijít mohou všichni starší 18 let.

VRT povede přes Jihlavu
 Správa železnic počítá, že vysokorychlostní trať (VRT) z Prahy do
Brna povede přes Jihlavu. S dokončením trati Praha - Brno se předběžně počítá na rok 2035.
-vd, tz-

Omluva

Omlouváme se za uvedení chybné
fotografie u dubnové otázky pro politické kluby, kde místo fotografie Josefa
Kodeta ml. byla zveřejněna fotografie
Josefa Kodeta st.
-red-

LÁVKA ve Starých Horách stojí na vlastních podpěrách v řečišti. V květnu proběhne její demolice.

Pod někým se houpe lávka,
pod jiným křeslo. Můstek pro
pěší přes řeku Jihlavu posloužil
jako měřítko pevnosti koalice.
� Pavel Bajer
Jihlava

Lávka pro pěší a cyklisty ve Starých
Horách stojí na vlastních pilířích
vedle silničního mostu přes řeku Jihlavu. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu, a proto začnou stavět
nový mostek, který ji nahradí.
„Zahájení realizace stavby předpokládáme v květnu s termínem dokončení stavebních prací do 180 kalendářních dnů, respektive uvedením do
předčasného užívání,“ informovala JL

mluvčí jihlavské radnice Aneta Hrdličková.
Město odhadlo náklady na stavební práce na 12,8 milionu korun s
DPH. Po dobu stavby starou lávku
přisunou blíže k silničnímu mostu
a po dobu stavebních prací poslouží
pro pěší a cyklisty jako provizorium.
Poté ji zdemolují.
„V místě, kde je stávající, vyroste nová
lávka. Nebude mít podpěry v řečišti, ale
údolí bude kompletně jedním obloukem nebo mostovkou přemostěné,“ přiblížil jihlavský radní a poslanec Jaroslav Vymazal (ODS).
V souvislosti s bodem o stávající
lávce došlo na posledním jihlavském
zastupitelstvu k humorné vložce.

Foto: Pavel Bajer

Jejími hlavními aktéry byli náměstek
jihlavské primátorky Martin Laštovička (KDU-ČSL) a opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO).
„Je to ta lávka, jak se chodí na Zaječí skok vedle mostu. Sám jsem zjistil,
že se tak nějak divně houpe, když po
ní jdete. Takže není v dobrém stavu,“
argumentoval náměstek Laštovička.
„Pode mnou se lávka nehoupe a chodím tam poměrně často,“ podivil se
Popelka.
„Nehoupe se? Pode mnou se tedy
houpala,“ stál si za svým náměstek.
„Možná křeslo, možná lávka, ono
je to asi různé,“ kontroval opoziční
zastupitel, přičemž narážel na vratkost stávající radniční koalice.

Na Bukové nebo Jarní jiřičky nechtějí
Na konci dubna a počátkem května
se k nám vracejí jiřičky nebo rorýsi.
Přilétají sem z teplých krajů, aby zde
vyvedli svá mláďata. Hnízda mívají na obytných budovách. Ne všichni vlastníci domů však jejich návrat
vítají.
Odpůrci jiřiček jim shazují hnízda, nebo na místa, kde by je mohli
ptáci stavět, věší CD disky, staniolové nebo igelitové pásky. V Jihlavě je
několik oblastí, kde se tak děje.
„Snad nejhorší situace je v posledních
letech v ulicích Buková a Jarní v Horním Kosově, ve čtvrti obytných domů
v Hruškových Dvorech, v ulici Kollárova, ale i jinde po celé Jihlavě,“ říká
Iva Šimková, členka Českého svazu
ochránců přírody Jihlavy.
Jak dodává, nechápe, proč to lidé
dělají. „Chce se zakřičet: Prosím vás,
vy, kteří toto děláte, PROČ to děláte?“
Užitek jiřiček, které se živí hmyzem,
je neoddiskutovatelný.
Důvodem, proč se tak děje, je pře-

Pták roku 2020
� Česká společnost ornitologická

vyhlásila jiřičku obecnou ptákem roku
2020. Udělením titulu chtěli ornitologové upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem stavebních úprav a
zásahů do hnízdišť.
-pk-

devším trus, který pod hnízdem
jiřičky zanechávají. Ochránkyně
však vysvětluje, že se vše dá řešit.
Například připevněním podložky na
zachycení trusu přímo pod hnízdo.
„Prosíme o trochu nadhledu, soucitu
a shovívavosti s živáčky, kteří netuší,
jestli hnízdí na soukromém bytě, veřejné budově či firmě, a jestli je tam někdo
chce mít, nebo ne,“ vyzývá všechny

majitele budov Šimková.
Doplňuje, že odstraňování hnízd
či bránění v hnízdění je protizákonné a ochránci přírody a ornitologové
takovéto chování mapují a mohou
ho nahlásit České inspekci životního
prostředí.
„Samozřejmě nikdo nechce přistoupit k takovému řešení, proto se, prosím,
nejprve zamyslete, než hnízdo shodíte či budete jiřičkám v hnízdění bránit. A opravdu si myslíte, že takovým
přístupem k přírodě jdete svým dětem
a vnoučatům nejlepším příkladem?“
pokládá řečnickou otázku Iva Šimková.
-pk-
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Řidiči odtažených vozidel jsou stále...

(Dokončení ze str. 1)
Přesto díky výkyvům počasí jsme ve
skluzu, protože v uplynulých čtrnácti
dnech bylo počasí jako na houpačce.
Jeden den jsme dělali blokové čištění
místních komunikací a hned druhý
den zase zimní údržbu. Hlavní problém nebylo ani tak samotné sněžení,
ale teploty pod bodem mrazu. Hrozilo, že by voda zamrzala v kropicích a
zametacích strojích a mohlo by tak
dojít k jejich poškození.

Počítali jste s komplikacemi, které počasí způsobilo?
Každý rok si necháváme v plánu
úklidu týden rezervu, právě kvůli
počasí. To znamená, že ulice a chodníky, které jsme nemohli kvůli špatnému počasí uklidit, budeme čistit až
v posledním týdnu blokového čištění
ve dnech od 24. do 31. května.
Jak to letos vypadalo s odtahem
aut? Je jich více než obvykle?
Zatím to vypadá, že odtahů bude
letos více než v uplynulých letech.
Jako by si někteří řidiči zvykli, že už
se auta neodtahují. Zřejmě je to i
tím, že v loňském roce probíhal jarní úklid komunikací bez odtahů. To
ale byla opravdu jenom výjimka kvůli pandemii covidu–19. Letos je sice
situace ohledně nařízení vlády ČR
skoro stejná, ale už se to nedalo dále
odkládat.
V některých částech města už bylo
znečištění komunikací opravdu velké
a hlavně nám začínalo čím dál častěji
docházet k zanešení a ucpávání kanálových vpustí.

A k těm odtahům: Denně se průměrně odtáhne 10 až 15 aut. Od
začátku úklidu už bylo odtaženo 158
vozidel. Odtah jednoho vozidla stojí
3000 korun, plus 60 korun denní stání na odstavném parkovišti DP Jihlava, než si ho majitel vyzvedne.

Stěžovali si majitelé odtažených
aut? Jaké jsou vlastně jejich reakce, když zjistí, že auto je pryč?
Reakce majitelů, kteří zapomněli vozidlo v den úklidu přeparkovat,
jsou vesměs každý rok stejné. Výmluvy typu - neviděl jsem značky, že
bude blokové čištění, máte to špatně
značené, zaspal jsem, spletl jsem si
datum a podobně. Jinak celkově přibývá agresivity ze strany některých
majitelů vozidel a neochoty zaplatit.
Už se kromě každodenní asistence
městské policie, která mimochodem
odvádí skvělou práci, řešilo i přivolání Policie ČR, aby se celá situace
uklidnila a hlavně vyřešila.
V jakém pořadí čištění probíhá?
Jsou to například prvně chodníky,
pak silnice, pak zeleň…?
Jak jsem se již zmínil, jedeme podle
schváleného harmonogramu a vždy
v dané lokalitě, kde uklízíme, děláme
souběžně chodníky i silnice. Zeleň
má na starosti Správa městských
lesů (SML) Jihlava. Jinak by bylo asi
dobré zmínit, že ještě jsou některé
komunikace na území města Jihlavy v majetku Kraje Vysočina, takže
na nich neprovádíme zimní údržbu a ani blokové čištění. Tam jim to
zajišťuje SÚS.

Která z městských částí se jeví na
úklid jako nejproblematičtější?
Nejvíce problematické jsou všeobecně všechna sídliště. Březinova,
Demlova, Královský vršek, Kollárova a další. Hodně aut, málo parkovacích míst, takže auta jsou v den úklidu jako škatule, škatule hýbejte se a
přejíždějí a přeparkovávají z ulice do
ulice, z místa na místo. Není to určitě
pro majitele jednoduché.

Jak je to v případě roušek? Aktuálně se „válí“ na každém rohu. Jak
probíhá sběr tohoto druhu odpadu?
Je potřeba si uvědomit, že v tuto
chvíli máme všechny pracovníky,
kteří mají na starost údržbu místních
komunikací, na jarním blokovém čištění místních komunikací.
Až tento generální úklid krajského města skončí, tak se opět vrátíme
k manuálnímu úklidu papírků, nedopalků od cigaret, roušek, posmrkaných kapesníčků a dalšího odpadků.
Aktuálně zajišťují každý den úklid
zejména městské památkové rezervace naši dva pracovníci se svými vysavači „Ufounky“. Samozřejmě také
košovkou vyvážíme odpadkové koše
všude, kde jsou umístěné.
Nějakou dobu trval zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Mělo
to nějaký vliv na množství odpadků poházených v některých parcích?
Po dobu vládních nařízení kvůli
koronaviru, kdy je spousta zaměstnanců doma, ať už na překážky

v práci, home office, žáci a studenti
nechodí do školy, lidé jsou v karanténě, marodí, nefungují restaurace, tak
je narůst všech odpadů enormní.
V podstatě jde o všechny druhy
odpadu, ať už je to komunál, papír,
plast, sklo i velkoobjemový odpad.
Vezměte si, že řada lidí si zboží
objednává přes e-shopy, protože není
ani jiná šance, jídlo se vydává u okýnek v plastových nádobách, vyklízí se
půdy, garáže, předělávají se byty.
Jednak mají lidé paradoxně na tyto
věci více času a také ty peníze, které
třeba měli nachystané na dovolené,
nemají momentálně jak utratit. Na
základě těchto okolností SMJ navyšují po dohodě s městem, konkrétně
s odborem životního prostředí, počty
svozů. Častěji vyvážíme kontejnery
ze sběrných dvorů, více se plní třídička odpadů a vše je to logisticky daleko náročnější.

Dalo by se o nějaké městské části či parku říct, že jsou téměř bezúdržbové a je zde čisto?
O žádné takové nevíme. Všude
jsou místa, kde je nějaký nepořádek,
i když se tam třeba lidé více starají
o životní prostředí kde žijí a přiloží
ruku k dílu nad rámec svých povinností a na úkor svého volného času.
Stejně tak tam ale žijí lidé, kterým
je úplně jedno, kde co zahodí, zničí,
zaneřádí. Já vždycky říkám: Chovejte se venku tak, jakoby to bylo u vás
doma v obýváku. Věřme, že těch slušných spoluobčanů bude čím dál tím
více, ale popravdě řečeno, nedělám si
o tom žádné velké iluze.

Děti se vrátily do MŠ, musely se testovat
Zhruba v polovině dubna se konečně mohli vrátit do mateřských škol i ti
nejmenší. Tedy, ne tak úplně. Konkrétně
se za svými kamarády mohly vydat předškolní děti. I tak však musela být dodržena jistá bezpečnostní opatření.
Podmínkou pro nástup k předškolnímu
vzdělávání je negativní test provedený přímo ve školce.
„V naší školce testují dva pracovníci hned
ve vestibulu budovy, takže pokud by nějaký
test vyšel pozitivní, což se nám zatím nestalo, podchytneme ho hned u vstupu,“ říká Dana Rychlíková, zástupkyně ředitelky MŠ
Mozaika pro pracoviště Březinova 30.
Z počátku se dle slov Rychlíkové děti
bály, co je čeká, při třetím testování už
byly celkem klidné. „Některé maminky
například vymyslely dětem básničky, které
jim během testování říkaly,“ dodala zástupkyně.
Předškolní děti mít roušky ve školce
nemusí, pedagogové využívají respirátory
a nanoroušky.
„Poprvé jsem se trochu bála, a tak mi s testováním pomáhala maminka. Podruhé už
jsem to zvládla sama,“ komentovala předškolačka Verunka svoje dojmy z testování.
Na Březinově 30 testovali okolo třiceti
předškolních dětí, a, jak sama zástupkyně
ředitelky říká, fronty se netvoří. Už si však
neumí představit, jak by situace vypadala,
kdyby se do školky vrátily všechny děti,
kterých je okolo stovky.
To se však pravděpodobně nestane.
Pokud se vrátí do školek všechny děti,

Jak zvládají testování vaše předškolní děti?
Testování ublíží míň než zavřené školky

� Kamila K.: Náš Honzík je na tohle tak trochu exot. Jelikož

měli ve školce koronu před Vánoci, tak měli nakázáno testování
všech dětí. Měla jsem z toho trochu strach. Dělali mu ten klasický test, jak strčí tu špejli snad až do mozku. A co on? Jemu se to
tak líbilo, že potom jsme doma museli simulovat „uchošťourem“,
že mu to jako dělám, a pořád tam chtěl znova jít, jak se mu to líbilo. Myslím si, že testování ať předškolním tak školním dětem ublíží
o mnohem méně než to, že jsou doma, protože psychicky to nesou
velmi špatně jak větší, tak i malí. Fyzicky věci tělo zvládne nějak
zapomenout nebo vstřebat, ale psychika je neoblomná.

Plivací testy by byly lepší
� Radka M.: Před prvním testováním jsem přemýšlela, že rad-

Šestiletá předškolačka Verunka se zpočátku testování bála. Nakonec ale zjistila, že to
nic není a už se zvládá otestovat i bez asistence
maminky.
Foto: Radka Mezerová
nebude podle ministra zdravotnictví
Arenbergera testování nadále nutné.
Po konzultaci s epidemiology ministr
zdravotnictví také řekl, že školky budou
fungovat pro všechny děti jen v krajích,
kde týdenní přírůstek nových případů
covidu-19 bude nižší než 100 na 100 tisíc
obyvatel. Kraj Vysočina měl ke dni 20.
dubna 271 nakažených na 100 tis. obyvatel. Otázkou zůstává, zda se situace zase
nějak nezmění.
-vd-

ši dceru nebudu dávat do školky, aby se nemusela testovat těmito
testy, které vůbec neschvaluji (lepší by určitě pro děti byly „plivací“ testy), ale říkala jsem si, že to jednou zkusíme a pak se uvidí.
Jelikož to proběhlo vše v pohodě, tak nadále dcerka chodí do školky a každé pondělí a čtvrtek se testuje a dokonce to zvládá i sama.
Poprvé jsem jí tedy pomáhala, ale nyní sama strká tyčinku do nosu
a říkala, že ji to šimrá. Já osobně těmto testům vůbec nevěřím a
přijde mi to zcela zbytečné.

Testování už bere dcera jako součást školky
� Jana Z.: Pokud by děti používaly testy s vysokoprocentní spolehlivostí, byla bych za ně ráda. Brala bych to jako pomoc pro zdraví dětí i ostatních. Pokud se budou používat testy s nízkou účinností, nemá to potom smysl. Ráno nám to dvakrát týdně zabere 30
minut času. Musíme s tím počítat a vstávat o to dřív. Před prvním
testováním jsem měla veliké obavy, jak celé testování dcera zvládne. Myslela jsem si, že ji to bude bolet a že ji budu zbytečně trápit.
Ale zvládla to velice dobře, v nosánku se pošimrala sama a smála
se, že ji to lechtá. Teď už to bere jako součást školky.
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Čestná občanství pro lidi
morálních hodnot

Alois JAnáček

PAvel novák

Na dubnovém zasedání
udělili jihlavští zastupitelé
dvě čestná občanství. V obou
případech byla udělena in
memoriam.

Čestné občanství bylo uděleno i
Pavlu Novákovi (1943-1997) za
celoživotní boj proti totalitě, činnost v disentu a šíření Charty 77,
poklidný přechod k demokracii v
porevoluční době ve státě obecně i v Jihlavě ve funkci přednosty
okresního úřadu.
Pavel Novák se již v mladém věku
zapojil do odporu proti komunistické totalitě. Podílel se na formování Klubu angažovaných nestraníků (KAN) na Jihlavsku. Byl činný
v disentu a šířil Chartu 77. V době
normalizace byl za svoji činnost
vězněn. Práci sehnal například v pilníkárně, kde pracoval manuálně.
V době Listopadu 1989 byl
významným
představitelem
Občanského fóra na Jihlavsku. V
letech 1990-1993 byl prvním porevolučním přednostou Okresního
úřadu v Jihlavě.
Podílel se také na znovuobnovení ČSSD. V letech 1993-1995 byl
prvním místopředsedou strany. A
mohl pomýšlet i výše. Roku 1993
kandidoval na předsedu ČSSD.
Jenže ve druhém kole ho porazil
současný český prezident Miloš
Zeman.
-tz, pab-

Alois Janáček (1900-1967)
byl oceněn za morální zásady a
křesťanské hodnoty při vykonávání
práce a politické činnosti považované vždy za službu lidem a společnosti bez ohledu na vlastní prospěch a také za záchranu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě.
Alois Janáček po 2. sv. válce vykonával funkce poslance Národního
shromáždění a předsedy krajského výboru Československé strany
lidové (ČSL) v Jihlavě.
Po únorovém komunistickém
převratu v roce 1948 patřil k části
vedení ČSL, která se odmítlo podřídit komunistům.
V roce 1949 byl zatčen a ve
vykonstruovaném procesu jako
člen „protistátní skupiny“ odsouzen na doživotí. V roce 1960 byl na
základě amnestie prezidenta republiky propuštěn.

Oblastní charita Havlíčkův Brod
hledá do týmu

Vrchní sestru domácí
hospicové péče a charitní
pečovatelské služby
Jste odborník a rádi pomáháte druhým?
Pak se ozvěte na dolezel.marcel@charitahb.cz
více na https://hb.charita.cz/aktualne/volna-mista-1/

Překvapení. Miroslav Tomanec
z Fóra oznámil rezignaci
Spoluzakladatel koaličního Fóra
Jihlava Miroslav Tomanec na zasedání zastupitelstva v počátku dubna
oznámil, že se po pěti letech v zastupitelstvu k 30. dubnu vzdá mandátu.
Svým ohlášením všechny přítomné překvapil. Důvod své rezignace nespecifikoval. Tomanec však v
minulosti několikrát s koalicí nehlasoval nebo kritizoval lídryni Fóra
primátorku Karolínu Koubovou.
Pro Jihlavské listy následně uvedl,
že se „přestal ztotožňovat se směrem
vládnutí, metodami i konkrétními
kroky, kterými se ubírala tato koalice,

Miroslav
Tomanec

hlavně v hospodaření s veřejnými
prostředky a s nedostatečným bojem
proti klientelismu“.
V zastupitelstvu by jej měl nahradit
Jiří Antonů.
-pk-
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Zaměstnání
Jak přežít v klidu pracovní den
Nasnídejte se
Pokud vás ráno nejlépe nastartuje snídani, neodpírejte si ji ani
v pracovní dny. Ať už jsou to palačinky, míchaná vajíčka nebo ovocné smoothie, s plným žaludkem
jde všechno lépe.

Kafe „sebou“
Jste zvyklí na ranní kávičku?
Zkuste s její konzumací chvíli
vydržet a dopřejte si ji například až
na cestě do práce. Po ránu vaše tělo
automaticky naskočí na režim bdělosti a kofein není hned potřeba.

Pitný režim je základ
To, že přísun tekutin je nezbytně
nutný netřeba opakovat. Vyhněte se však slazeným nápojům, které vám energii spíše uberou. Ani
nadměrné pití kofeinu není úplně
šťastnou volbou. Dobře uděláte,
když budete pít čistou vodu nebo
bylinkové čaje.

Když mozek vynechává
Máte pocit, že vám to nemyslí?
Je dokázáno, že ořechy mají díky
nenasyceným mastným kyselinám
blahodárný vliv na mozkovou činnost a lidskou psychiku. Je dob-

ré jich mít zásobu v šuplíku. Nejlépe fungují čerstvé, nesolené a
nepražené.

Smích uvolňuje
Je jasné, že po nepříjemném
zážitku vám nejspíš do smíchu
nebude, ale zkuste to zlomit. To,
co se vám před pěti minutami jevilo jako katastrofa možná právě
teď působí jako vtipná historka.
Obzvlášť, pokud jste celou situaci
zdárně vyřešili.

Protáhněte se
Obzvlášť v případě, kdy máte
sedavé zaměstnání pomůže jakákoliv rozcvička. Projděte se po kanceláři, vyběhněte schody do dalšího patra, udělejte pár dřepů anebo
se prostě a jednoduše protáhněte.
Dodá vám to energii a vaše tělo
vám poděkuje.

Když už je toho moc
Pokud se vám problém nepodařilo zdárně vyřešit, práce se na vás
valí ze všech stran a váš nadřízený vám pořád nedal vydechnout,
prostě si zobněte pár čtverečků
čokolády. Nejlépe funguje ta vysokoprocentní.
-vd-
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Nezaměstnanost v březnu klesla

Ke konci března evidoval Úřad práce v Česku celkem 306.616 uchazečů o zaměstnání. Je to o téměř 5.000
méně než v únoru a o 80.938 osob
více než před rokem. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,2 %.
Vzrostl počet volných pracovních
míst. Zaměstnavatelé jich prostřednictvím Úřadu práce nabízeli celkem
338.862. V mezinárodním srovnání
měla Česká republika podle posledních dostupných dat druhou nejnižší
míru nezaměstnanosti v celé EU.
Situace na pracovním trhu je stabilní a nezaměstnanost se i přes pandemii koronaviru drží na relativně
nízkých číslech. Počet volných pracovních míst, která zaměstnavate-

lé prostřednictvím Úřadu práce ČR
nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. „S
příchodem jarního období dochází k
rozjezdu sezonních prací. Zaměstnavatelé tak momentálně hledají mimo
jiné nové zaměstnance v zemědělství,
lesnictví, stavebnictví, v logistice či eshopech. Dlouhodobý zájem mají i
o kvalifikované řemeslníky a výrobní
dělníky. Zároveň roste zájem ze strany
měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Na trhu práce jsou odvětví, která
výrazně postihlo nařízené uzavření
provozů, především cestovní ruch, gastronomie, služby, obchod, kultura. -tz-
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Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

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. Pojď-

Mgr. Zdeněk
Lidmila
me 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 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

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 vyčerpali
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
domácností 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.

Kontakt:
Radka Mezerová
mobil: +420 732 506 426
e-mail:
mezerova.njr@seznam.cz

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.

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.

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.

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-j05-4D)
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Oceněná sestra: V práci zdravotníků
se kloubí odbornost s posláním
Cena města Jihlavy

Moje práce je cesta, která se skládá z různých každodenních střípků, které vás těší, někdy zklamou
a mrzí, ale vždy v určitém směru
motivují, posunují, a tím dávají
smysl naší práci, říká dětská sestra
z Nemocnice Jihlava Simona Hájková, která v březnu získala Cenu
města Jihlavy.
 זVeronika Dawidowicz

Kdy jste zjistila, že se jako zdravotní sestra chcete zaměřit na dětské pacienty?
Bylo to při rozhodování, které čeká
všechny žáky devátých tříd, tedy v
době, kdy vlastě ještě moc „netušíme“, kdo jsme a co opravdu chceme.
Věděla jsem, že bych ráda pracovala
s dětmi, to pro mě bylo zásadní, a tak
mé konečné rozhodování bylo mezi
učitelkou v mateřské škole nebo dětskou sestrou.
A co nakonec rozhodlo o vašem
výběru?
Vzhledem k tomu, že nemám
hudební nadání a nikdo by si nepřál,
abych učila děti zpívat, bylo rozhodnuto. (smích)
Nejbližší Střední zdravotnická škola
s vypsaným studijním oborem dětská
sestra byla v Brně nebo v Jihlavě. Bydlela jsem tehdy v Náměšti nad Oslavou a doba dospívání s sebou nese
své. Chtěla jsem se trochu osamostatnit, jít na internát, který bych v Brně
nedostala, a tak vyhrála Jihlava. Nyní
už vím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, nejenom profesně, ale i v osobním životě.
Zvažovala jste někdy i jiný obor?
Lhala bych, kdybych řekla, že jsem
v určitých chvílích o změně nepřemýšlela. V roce 2019 jsem se rozhodla opustit pozici vrchní sestry a od
té doby působím jako vyučující na
Katedře zdravotnických studií Vysoké
školy polytechnické Jihlava, kde vyučuji ošetřovatelskou péči v pediatrii a
neonatologii. Je to pro mě další a velmi
zajímavá zkušenost, které si cením.
Profesi dětské sestry a dětské oddělení Nemocnice Jihlava jsem neopus-

Simona Hájková se mimo jiné zasloužila o to, aby na dětském oddělení bylo
prostředí pro maminky s dětmi příjemnější a jejich pozitivní reakce jsou pro ni největší odměnou.
Chtěla jste s tím někdy, jak se
tila, ani bych nemohla. Na zkrácený
úvazek zůstávám na oddělení novoro- říká lidově, seknout?
Ano. Nikdy se to netýkalo péče o
zenecké JIP a jsem za to ráda.
děti a jejich rodiče, ale byly chvilMyslíte si, že být zdravotníkem ky, kdy jsem s pozicí staniční sestry
i vrchní sestry chtěla „seknout“. A
je poslání?
Práce zdravotníků je velmi náročná a jsem ráda, že jsem to v té dané chvíli
určitě se v ní kloubí odbornost s poslá- neudělala.
ním. Vztah k lidem, empatie a pomoc
Na kterou z věcí, které se vám v
druhým jsou vlastnosti, které nás ovlivjihlavské nemocnici podařilo změňují už při výběru naší profese.
nit, jste nejvíce pyšná?
Slovo pyšná bych nepoužila, tak to
Co vás na vaši práci nejvíc naplnecítím. Ale těší mě, že dlouhodoňuje?
Nedá se přesně vyjádřit co nejví- bá snaha o lepší prostředí dětského
ce. Uzdravení a navrácení nemoc- oddělení pro malé pacienty, jejich
ných dětí do běžného života je cílem rodiče a také personál měla a má
a součástí naší práce. Je to cesta, kte- svůj význam. Vnímám to v každorá se skládá z různých každodenních denní práci, kdy maminky nebo děti
střípků, které vás těší, někdy zkla- pozitivně reagují na prostředí, na
mou a mrzí, ale vždy v určitém smě- pokoj, na hračky i ve chvíli, kdy jsou
ru motivují, posunují, a tím dávají přijímány, do nemocnice a mají obavy z toho, co přijde. A to je ono, vnísmysl naší práci.
Počínaje akutními stavy a záchra- mám to, nemusí nic říkat.
nou života až po denní radostné
Co byste si přála ještě v budoucchvilky, jako je první kontakt mámy s
novorozencem. Děti, které přijímáte nu změnit?
Ještě chybí dokončit čtyři pokoje
ve špatném stavu a v další službě se
už na vás usmívají a začínají rošťa- pro děti, sesternu a pracovny. Přála
čit. Fotky, které nám rodiče posílají, bych si, aby časem došlo na kompletnebo se za námi zastaví a my vidíme, ní rekonstrukci dětského oddělení
jako celku, aby se vše nemuselo řešit
jak se dětem daří, jak rostou.
z darů kousek po kousku a čekat, až
se nastřádá částka. Byla bych ráda,

 זSimona Hájková obdržela Cenu města Jihlavy za dlouhodobou a systematickou mimořádnou činnost spočívající ve
zlepšování prostředí dětského oddělení.
 זDo Nemocnice Jihlava nastoupila v
roce 1988, postupně zastávala funkce
dětské sestry, staniční sestry oddělení
JIP novorozenci a v roce 2008 byla jmenována vrchní sestrou dětského oddělení. V roce 2014 obdržela prestižní cenu
Sestra roku.
 זNad rámec své práce Simona Hájková organizovala charitativní akce, komunikovala s dárci a sponzory, nadacemi,
ale i řemeslníky a designéry interiérů.
Výstupem tohoto úsilí od roku 2008 jsou
více než čtyři miliony korun získaných
pro dětské oddělení od více než 100
dárců, za což bylo doposud předěláno
17 dětských pokojů, tři vyšetřovny a tři
ambulance tak, aby se malí pacienti i
jejich doprovod v nemocničním prostředí
cítili co nejlépe. V tuto chvíli jsou tak do
příjemného a domovu přibližujícího hávu
oděny tři čtvrtiny oddělení.
Zdroj: Město Jihlava

kdyby došlo i na zázemí personálu,
které na dětském oddělení postrádám. Některé zrekonstruované
pokoje už děti využívají dvanáct let a
brzy budou zase znovu na řadě.
Jak jste reagovala, když jste zjistila, že jste získala Cenu města Jihlavy, a co to pro vás znamená?
Se vší pokorou k ocenění musím
upřímně sdělit, že se mi v současné
pandemické situaci nepřijímá zrovna lehce a určitě nemusím vysvětlovat proč.
Znamená pro mne poděkování,
kterého si velmi vážím. O to víc, že
ocenění vnímám jako poděkování
pro všechny, kteří jakkoliv pomáhali
a podporovali naše charitativní aktivity, realizovali vlastní akce pro podporu dětského oddělení NJ nebo přispěli finančním darem. Byly to roky
práce i zábavy. Vždy jsem měla podporu rodiny, vedení i celého týmu
dětského oddělení a nikdy jsem na
to nebyla sama.

Foto: archiv SH
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Chráníme životní prostředí
pomocí snižování energií
Společnost HEATEX je jedním z hlavních globálních
výrobců tepelných výměníků
systémem „vzduch – vzduch“
a technologií pro rekuperaci
tepla.

Jediný výrobní
závod v Evropě
Naše produkty naleznete po
celém světě. Působíme v oboru vzduchotechniky všude tam,
kde je potřeba řešit řízení tepla
- v kancelářských i obchodních
budovách, ale i v průmyslových
závodech, data centrech a elektro
rozvodnách.
Díky špičkovým technologiím a neustálému rozvoji naplňu-

jeme důležitou vizi společnosti,
kterou je ochrana životního prostředí pomocí snižování energií.
Neustálým zvyšováním efektivity
našich produktů, které dosahují
již 90 %, se řadíme mezi leadery
na trhu.

Historie společnosti sahá až do
roku 1987 do Švédska, kdy byla
založena první pobočka. Postupem času byly vybudovány další
výrobní závody v České republice, v USA a v Číně.
V roce 2010 byla založena jihlavská výrobní pobočka a v roce
2019 byl dokončen přesun kompletní výroby z mateřského závodu v Malmö. Jihlavský závod
je tedy v současnosti jediným
výrobním závodem v Evropě, který zaměstnává 130 lidí.
V současné době rozšiřujeme
výrobní prostory o 7000 m2, plánujeme aplikaci nové lakovací
linky na nejvyšší technologické
úrovni a připravujeme výrobní
prostory pro nově získaný projekt.

Projekt GE, rosteme, investujeme
Na konci roku 2020 společnost Heatex podepsala kontrakt s jednou z největších energetických
společností světa General Electric na výrobu kompletních chladících jednotek pro nejvyšší a
nejvýkonnější větrné elektrárny světa Haliade-X.
Výstavba těchto elektráren je naplánována v Severním moři, mezi Velkou Británií a Dánskem, druhá část bude východně od New Yorku v Atlantském oceánu. Celkem má být vystavěno přes 400 elektráren typu Haliade -X.
Díky novým projektům rosteme, inovujeme, investujeme a využíváme nejmodernější technologie.

Hledáme nové kolegy do našeho týmu
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 30.000,-

� Montážní mechanik
� Operátor elektro
� Nástrojař
� Seřizovač
� Operátor výroby
Kontakt: E-mail: alena.krejcova@heatex.com | Tel.: 773 747 407

HEATEX CZECH REPUBLIC, S. R. O. | Červený Kříž 282 | 58602, Jihlava, CR

(PI-j05-9D)

K projektu právě probíhají instalace nového vybavení, jako mostových jeřábů, montážních a zkušebních stanic. Současně hledáme i nové kolegy do našeho týmu, kteří se budou podílet na výrobě chladících jednotek.

STRANA 12

Publicistika

JN – KVĚTEN 2021

Jak vidí červenožlutý

Hokejový klub Dukla Jihlava momentálně svádí souboj o návrat do
extraligy. Vyzpovídali jsme tedy dva fanoušky, kteří nám přiblížili, co
pro ně Dukla znamená.
 זVeronika Dawidowicz

Pověstný duklácký kotel nesměl chybět na žádném hokejovém
zápase. současná situace tuto formu podpory na stadionu nedovoluje, a tak se fandí alespoň u televizních obrazovek.

Dukla do extraligy patří
Barbora Bubeníková pár sezón stála za bubnem fanoušků Dukly Jihlava.
Dostala se k této funkci prý úplnou náhodou. Jednou si zkusila v dukláckém kotli
zabubnovat a už tam zůstala. Tehdy prý na každém zápase byly minimálně dva
bubny.
Jak dlouho jste fanouškem Dukly Jihlava?
O Dukle jako takové vím od malička, jelikož jsem Jihlavačka, ale samozřejmě více jsem ji začala vnímat
kolem desátého roku.

to, ale tahle doba je jiná. Je smutná.
Hokej je absolutně bez atmosféry a
ti diváci prostě chybí.
K hokeji fandění patří. Doufám,
že se brzy fanoušci sejdou zase “na
značkách” a budou slyšet.

Chodila jste na všechny zápasy?
Utkvěl vám nějaký v paměti?
Nejvíc mi utkvěl v paměti zápas
v bohužel sestupující sezóně
2004/2005, kdy České Budějovice
vyhrály v Jihlavě poslední zápas, který je poslal do extraligy.
Všude po zápase po nás padaly
gumy značky KOH-I-NOOR, vím,
že jsem tam byla s tatínkem, dědečkem a bratránkem a byla parádní
atmosféra. V době mého největšího
fandění jsem opravdu poctivě chodila na všechny domácí zápasy.

Jaký největší zážitek s Duklou
máte?
To byla určitě poslední postupová
sezóna. Dukla šlapala jak hodinky a
závěr korunovaný postupem do extraligy byl opravdu sladkou třešničkou na dortu.
Na poslední zápas jsme vyjeli od
nás do Pardubic limuzínou a užívali
jsme si pocit postupu, to bylo moc
fajn.

Jak teď snášíte, když se na zápasy
dá dívat pouze online?
Jelikož mám dvě malé děti a bydlím 90 km od Jihlavy, tak jsme jezdili
s rodinou na zápasy už jen občas, ale
jakmile to vyšlo, tak jsme moc rádi
vyjeli.
Chci tím říct, že jsme koukali na
on-line zápasy doma docela čas-

Co byste jako fanoušek pro Duklu momentálně nejraději udělala?
Nejraději bych Duklu jela pořádně
podpořit na stadion, ale to bohužel
nejde.
Co byste Dukle popřála do
budoucna?
Do budoucna bych Dukle přála rychlou stavbu nového stadionu
a postup zpátky tam, kam patří - do
extraligy.

Hokejová Dukla patří
Jurovi (příjmení je redakci známo) je třiatřicet let. Jako kluk si psal statistiky a
tabulky, lepil fotky hokejistů z novin a Dukláků (informační časopis klubu), sbíral hokejové kartičky a ve škole je měnil se spolužáky. Největším trestem pro něj
byl v mládí zákaz jít na zápas.

Byl jste na všech zápasech?
V začátcích jsem určitě na všechny
zápasy nechodil. Nezáleželo totiž jen
na mně, takže největší „domácí trest“
pro mě byl, když jsem měl zákaz na
hokej jít.
Nejednou jsem byl schopný hned
po vyučování zamířit ke stadionu a
přijít domů až po osmé. I když jsem
to doma schytal jak pes, stálo to za
to.

určitě mnoho a nemusela to být jen
ta vítězná. Čím déle člověk na hokej
chodí, tím více ocení, když to na
ledě celý tým odjezdí na maximum.
I při prohře je po zápase z ochozů
slyšet potlesk.
Ten kontakt hráče a fanouška stylem „Prohrálo se, ale se vztyčenou
hlavou“ je pro mě k nezaplacení.
Když se daří, to umí každej blbec.
Vybavuji si zápas se Vsetínem, za
který v 90. letech hrálo to nejlepší,
co na zimních stadionech v ČR hrát
mohlo. Tenkrát se v Jihlavě hra kouskovala a pěstních výměn bylo požehnaně. Zapojil se do nich i brankář
hostů Čechmánek. Můj oblíbenec
Leoš Pípa s červenožlutou armádou
se s Dopitou a spol. nemazlili a trestné lavice prázdné nezůstávaly.
Celý zimák byl na nohou. Plechy
pod tribunami na stání, do kterých
se všemožně mlátilo a kopalo, dotvářely neopakovatelnou kulisu. Ten
večer jsme společně slavili výhru nad
„seřezanými Valachy“ 3:2!

Utkvěl vám nějaký v paměti?
Utkání, co mi utkvěla v paměti, je

Jak teď snášíte, když se na zápasy
dá dívat pouze online?

Odkdy jste fanouškem Dukly
Jihlava?
Na hokej jsem šel poprvé, když mi
bylo tak šest sedm roků. Chodil jsem
s tátou na sedačky, vstupné bylo za
„dvě pětky“ a děti zadarmo. Fascinovala mě atmosféra, vůně popcornu a
klobás a celkově dění na zaplněném
stadionu.
Když hrála Dukla venku, poslouchali jsme na Frekvenci pořad „S
mikrofonem za hokejem“. To byl
jediný způsob, jak ještě ten den znát
výsledky zápasu.

BarBora BuBeNíková fandí Dukle s celou rodinou i přes to, že bydlí několik desítek kilometrů daleko.
Foto: archiv BB
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klub jeho fanoušci
Fanoušci vypravili svůj srdcový tým na cestu do Kladna ve velkém stylu (foto
nahoře). Jihlavští fanoušci ale nejsou jen hokejoví příznivci. Často se na stadionu
tvoří dlouholetá přátelství (dole).
Foto: Archiv BB a JK

k Jihlavě úplně stejně jako ježek do znaku
Sledovat hokej v obýváku není můj
styl. Fanoušek patří na tribunu a
pouze svými hlasivkami a koupenou
vstupenkou mu může pomoci. Sport
bez emocí, burácejících ochozů, té
správné rivality a adrenalinu nikdy
nebude sportem. Ať teď sleduji v
televizi jakékoliv utkání, jsou to spíš
takové „přáteláky“.
Není to jen o hokeji, ale i o setkávání lidí, které potkáte jen na stadionu. O přestávce spolu dáte pivko
a pokecáte, protože přejete stejným
barvám.
Je nějaký rozdíl ve „fandění“
kdysi a dnes?
Člověk za těch spousty sezón objede všemožné stadiony a arény, ale
nejradši to má doma. Naše stodola,
jak ji přezdívají jižní sousedé z údolí, pamatuje jako skoro žádná. Těch
mistrů, kteří se v ní měli možnost
sklouznout!
Když se podívám na novodobé arény v Třinci, K. Varech, Chomutově,
Ostravě a třeba v Liberci, to hokejové představení se z nich už nějak
vytrácí.
Připadá mi to spíš jako divadlo, kde
ta správná hokejová atmosféra je na
bodě nula. Z přehlušujících repráků
hrají remixy a do toho se ztrapňující diváci, oblečeni jak na masopustní
veselí, snažící se co možná nejvíce na

To, že bude muset
Dukla Jihlavu na několik
desítek měsíců opustit,
bude pro nás
fanoušky závazek,
aby se do města
zase jednou vrátila
sebe upozornit reklamním „tleskátkem“, mě nenechává klidným. Snad
se nedožiji toho, aby to jednou tahle
vypadalo i u nás.
Jaký největší zážitek jste s Duklou zažil?
Těch zážitků s lidmi, kterými se za
ta léta na hokeji obklopuji, si myslím, že není málo. Možná by to ani
na knížku nestačilo. (smích) Jsou to
kamarádi a dobří známí.
Kdybych ovšem měl něco vyzdvihnout, byla to ta poslední postupová.
Tu sezónu Dukla slavila 60 let a my
jsme to pojali slavnostně už na přáteláku na Slovensku, proti Dukle z
Trenčína, kde jsme se jako fanoušci sešli v dobrém počtu a udělali
„našim“ domácí atmosféru doplněnou choreografií právě k oslavě našeho klubu.

Pamatuji si, že jsem měl od března
vyměněné dny v práci, abych byl na
co nejvíc zápasech.
Nezapomenutelné bylo, jak jsme
na poslední zápas přijeli do Pardubic
limuzínou a od autobusů se všichni
společně vydali ke vstupu stadionu.
Je podle vás některý hráč nepostradatelnou součástí dukláckého
týmu?
Je jeden hráč, který dělá zážitky na
zimních stadionech venku i doma.
Každý může říct, že hokej hraje tým
o dvaceti hráčích, jenže tenhle hráč
je přece jen pro nás nejvěrnější, kteří se na těch stadionech motáme už
nějakou dobu, daleko výš.
Je to hráč s devadesátkou na
zádech-Tomáš Čachotský. Snad kromě dvou sezón nepůsobil jinde než
ve žlutočerveném dresu.
V 39 letech neskutečně rychlý
bruslař, který objede celé kluziště s
pukem, jako by se nechumelilo.
Takového srdcaře nám opravdu
může závidět jakýkoliv tým. Neviděl
jsem za těch cca 25 let na ledě většího Dukláka. Respekt!
Co byste jako fanoušek pro Duklu momentálně nejraději udělal?
Když budu mluvit za nás všechny z
kotle, tak určitě vyprodat sektory jak
venku, tak doma a dotáhnout ji hla-

sivkami tam, kam patří.
Jinak si myslím, že v minulosti
jsme se na tribunách prezentovali v dostatečné míře, ať už mluvím
o „choreo teamu“ nebo třeba jen o
nedávném přivítání hráčů z postupu v semifinále a o jejich vyprovázení na první finálové souboje do
Kladna. Náš klub prezentujeme v
dobrém světle.
Co byste Dukle popřál do
budoucna?
Dukla k Jihlavě patří jako ježek do
znaku nebo jako fotbalová Bohemka do pražských Vršovic. Tak, jako
do našeho města patří divadlo, kostely či brána, patří sem i Dukla. Říká
se tomu tradiční symboly. Málokdo
může říct, že naše město tak proslavil, jako tento hokejový tým.
To, že bude muset Jihlavu na několik desítek měsíců opustit, bude pro
nás fanoušky závazek, aby se do města zase jednou vrátila. Tolik radosti,
vášní, emocí, přátelství, ale i smutku
a bolestí jsme s ní prošli. Nenechme
ji prosím zaniknout, protože DUKLA je Jihlava a naopak!
Přeji proto nejen Dukle, ale všem
sportovním klubům, zázemí, za které
by se nemusely stydět. Aby ty týmy s
ježkem na dresu byly v českém sportu vidět a ti nejlepší nemuseli odcházet pryč.
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Zakázali byste pyrotechniku na Heulose?
Koncem loňského roku zastupitelé Jihlavy zakázali používání dělobuchů a
petard na území celé městské památkové rezervace. Zákaz se týkal mimo jiné
i oslav Silvestra 2020.

Otázka pro politické kluby na květen:
� Byli byste pro, aby se rozšířil zákaz používání zábavní pyrotechniky
i na lesopark Heulos, kde rány mohou zneklidňovat zvířata v přilehlé
zoo?

Pyrotechnika se na Heulose používá výjimečně
Je potřeba položit si otázku, kdy je
používaná zábavní pyrotechnika občany
našeho města během roku. Vychází mi z
toho jeden přelomový den – silvestrovská noc se začátkem nového roku.
Protože na okraji lesoparku Heulos
Martin
bydlím, tak vím, že během oslav silLaštovička
vestrovské noci se zábavní pyrotechKDU-ČSL
nika zcela výjimečně používá přímo v
lesoparku Heulos. Oslavy probíhají v sousedství lesoparku, v prostoru obytných sídlišť a na soukromých zahradách a dvorech domů středu města. Rozšíření zákazu používání zábavní pyrotechniky na lesopark Heulos proto nic
neřeší.
Zvířata v zoo jsou zneklidňována spíše daleko pravidelnější, velmi hlučnou
kulturní produkcí v areálu letního kina, který přímo sousedí s naší jihlavskou
zoo. Ale to je jiná kapitola.

Nejkritičtější situace bývá na Silvestra
S rozšířením zákazu používání zábavní pyrotechniky i na lesopark Heulos
vřele souhlasím. Není pochyby, že dělobuchy a rachejtle zábavní pyrotechniky
odpalované na Heulose výrazně stresuPavel
jí zvířata jihlavské zoologické zahrady
Šlechtický
nacházející se v údolí Heulosu.
KSČM
Hluk zábavní pyrotechnicky narušuje noční klid obyvatelům středu města i
přilehlých částí města k Heulosu, ulice Na Kopci a sídliště Březinova.
Zejména nadměrný hluk vadí našim starším spoluobčanům, malým dětem
i našim domácím mazlíčkům. Nejkritičtější situace je obvykle na Silvestra. Pokud se týká kontroly tohoto zákazu užívání zábavné pyrotechniky jsem
přesvědčen, že je v možnostech městské policie.

Zákaz by byl omezováním svobody

Jaroslav
Huňáček
ODS

Můj postoj k tomuto zákazu je jasný.
Jsem zásadně proti. Přijde mi to jako
omezování svobody. Zvířata jsou na
určitý ruch zvyklá a jediné, co je teď
aktuálně mohlo stresovat, bylo, že tam
téměř půl roku nebyl žádný návštěvník.

Plošná restriktivní opatření jsou problematická
Možnost omezení zábavní pyrotechniky v okolí zoo není novinkou a obzvláště v ohledu ke zvířatům je smysluplná.
Plošná restriktivní opatření jsou však
problematická, a to nejen z nutnosti přesné definice zasažené lokality, ale
Vojtěch
také např. z hlediska následné kontroly
Prchal
dodržování vyhlášky. Obzvláště v příŽijeme Jihlavou! padě létající pyrotechniky je pak velmi
složité jasně určit, odkud byla použita a zda její efekt nastal za hranicí zvoleného území či nikoliv.
Z hlediska obsahu tak souhlasím s tím, že by užívání pyrotechniky v okolí
zoo mělo být omezeno, ale jedním dechem dodávám, že si to žádá důslednou
přípravu a je třeba zvážit, jestli současný stav užívání pyrotechniky v okolí
zoo vyžaduje tvorbu nové, plošné vyhlášky a systému její kontroly.
Zmiňuji to i proto, že jsme se formami omezení používání pyrotechniky
zodpovědně a podrobně zabývali.

Zbytečné zákazy nás vrací do dob totality
Vytvářet vyhlášky a nařízení, které
omezují užívání veřejného prostoru na
jeden den nebo dokonce jen na jednu
noc mi nepřipadá účelné ani správné.
Ona už stávající „ohňostrojová“
vyhláška vlastně nic neřeší. PyrotechRadek
niku sice nesmíme odpalovat z plochy
Popelka
ulic centra, ale v odpálení z oken, střech
ANO
a dvorů už nic nebrání. Dost dobře si
neumím představit ani kontrolu dodržování této vyhlášky. Kolik policistů
bude muset být v ulicích?
Pokud by se stávající vyhláška rozšířila i na další části města, tak se možnost
kontroly jejího dodržování reálně přiblíží nule. Já osobně víc než na vytváření nadbytečných zákazů vsázím na zdravý selský rozum. Chránit zeleň, zvířata, památky a udržovat dobré sousedské vztahy se rozhodně musí. Základ této ochrany vidím v rodinách a příkladech dobré praxe. Nové zbytečné zákazy
a nařízení nic z toho neřeší, jen nás všechny vrací do dob totality.

Smysluplný návrh bych podpořil
Na úvod musím poznamenat, že
nejsem příznivcem zábavy realizované
prostřednictvím pyrotechniky.
Pro návrh současné vyhlášky jsem
však nehlasoval. Nemyslel jsem si, že
přijatá vyhláška přinese požadovaný
Martin
efekt. Na jednu stranu teoreticky vytěsHyský
ní zábavní pyrotechniku z centra. Na
ČSSD
druhou stranu neřeší místa, kde lidé
relaxují, jako jsou parky, či kde větší množství lidí žije, tedy sídliště; a to vše
zejména s ohledem na nejexponovanější dny, jako je Silvestr a Nový rok.
Jsem však připraven podpořit smysluplný návrh na rozšíření zákazu na
lesopark Heulos i na další exponované lokality ve městě. Důležité také je, aby
chování konvenující s touto vyhláškou bylo vymáháno a byla na něj odpovídající kapacita.
Klub Fórum Jihlava nedodal odpověď do uzávěrky.

Krefeld je mementem
Ptáte se mne vlastně na můj návrh,
který jsem před rokem pronesl v diskuzi
na zastupitelstvu. Vystřelované rachejtle na náměstí nejsou ničím dobrým jak
pro zvířata v zoo, tak pro domácí mazlíčky. Na rozhodnutí rady města je, zda
Petr
ten který ohňostroj povolí.
Paul
V diskuzi jsem uvedl v té době aktuSPD
ální příklad vypálené zoo v Krefeldu od „balónků štěstí“ a chtěl jsem, aby v celém areálu Heulosu byl zákaz
používání individuální zábavní pyrotechniky.
Pyrotechniky prodávané i porůznu prodejci, ke kterým jsou každoročně připomínky ČOI, a která bývá individuálně odpalovaná i v blízkosti
zoo. Chtěl jsem, aby odpalování pyrotechniky bylo na Heulose zakázáno.
Ruší zvířata a je schopná zapálit. Krefeld je mementem. Určitě víte, že na
magistrátu v Jihlavě se vládne rozdílem jediného hlasu a pokud jakýkoli
návrh na hlasování v zastupitelstvu je předložen z řad opozice, nepamatuji
si, že koalice by byla někdy pro. Jestli se mýlím, tak mě prosím opravte.
Nakonec byl přijatý zákaz používání individuální zábavní pyrotechniky
jen v MPR jako určitý kompromis. Alespoň něco.
Na Vaši otázku týkající se Heulosu a zoo - zde zákaz používání zábavní
pyrotechniky není.
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Kvíz pro všechny: Znáte čestné
občany Jihlavy a jejich zásluhy?
a) „Vyšší princip“, který projevil svým
sebeupálením
b) přínos veřejnosti ve školství
c) rozvoj vědy a vzdělávání

V dubnu přibyli mezi čestnými občany další dvě osobnosti
Jihlavy. Vyzkoušejte si náš kvíz
a zjistěte, kteří lidé jim předcházeli.

9. Čím si především vysloužil čestné občanství in memoriam František Dohnal?
a) rozvoj vědy a vzdělávání
b) zasloužil se o to, že je Jihlava krajským městem
c) zkvalitnil dostupnost MHD

1. Kdy bylo uděleno první čestné
občanství?
a) 1825
b) 1870
c) 1920
2. Na čem měl zásluhu Franz
Nádherný, který získal čestné
občanství v roce 1826?
a) oprava radničních hodin
b) vybudování lesoparku na stráni
pod sv. Jakubem (Malý Heulos)
c) podílel se na stavbě kostela sv.
Jakuba
3. Kterému z prezidentů bylo
čestné občanství zrušeno v roce
2001?
a) T.G. Masaryk
b) Edvard Beneš
c) Klement Gottwald
4. Čím byl vyučen akademický
malíř Gustav Krum, který se stal
čestným občanem v roce 2000?
a) studoval dvouletou obchodní
školu
b) měl pouze základní vzdělání
c) vyučil se zedníkem

10. Ve kterém roce bylo čestné
občanství uděleno naposledy?
a) 2020
b) 2021
c) 2019
Ilustrační foto: archiv JN
5. Dar kolekce 78 obrazů a 1
sochy byl impulzem založení obrazové galerie města Jihlavy otevřené roku 1948, jež se zároveň stala
základem sbírek budoucí Oblastní
galerie Vysočiny. Která později oceněná žena tato díla darovala?
a) Terezie Magdalena Novotná
b) Marie Anna Kovaříková
c) Julie Božena Kováčová
6. Antonín Štěpánek byl v roce
1948 zatčen a odsouzen za protistátní činnost v prvním politickém
procesu po únoru 1948 v Jihlavě k 7

rokům vězení, většinu trestu strávil
v Jáchymově. Ve kterém roce se stal
čestným občanem?
a) 2004
b) 1999
c) 2000
7. Který hudební skladatel se stal
čestným občanem v roce 2009?
a) Bedřich Smetana
b) Gustav Mahler
c) J.K. Tyl
8. Evžen Plocek získal čestné
občanství za?

11. Které osobnosti se staly
posledními čestnými občany?
a) Zdeněk Laštovička a Evžen Plocek
b) Alois Janáček a Pavel Novák
c) T.G. Masaryk a Edvard Beneš
Hodnocení:
Dnešní kvíz nebude na body. Proč?
Protože tyto otázky jsou opravdu z větší části celkem těžké. Úkolem tohoto
kvízu bylo především připomenout si
alespoň některé významné osobnosti
naší historie, aby na ně nebylo zapomenuto.
Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a,
5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10b, 11b
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Doba covidová udělala z bytů kanceláře
Máme pro vás pár tipů,
které vám pomohou ulehčit současný trend – home
office.
� -lb-

Současná pandemická situace stále více ovlivňuje a mění
zaběhnuté rutiny běžného života… Naše byty se nám staly
restaurací, fitness centrem, dětským hřištěm a v mnohých případech také kanceláří.
A když už doma máme pracovat, tak je třeba ho trochu
k tomu upravit. Kde jinde bychom měli začít, než u pracovního stolu, který bývá centrem
dění každé domácí kanceláře?
Pokud už má ten váš něco za sebou a plánujete jeho
Foto: Vekra
výměnu, případně výměnu KDYŽ už doma musíte pracovat, je důležité si čas rozvrhnout.
pracovní desky, sáhněte po
inovativním nanomateriálu,
Podle něj tyto zásuvky dokážou zachytit přepětí a
který každodenní pracovní nasazení hravě zvládne.
„Jde o vysokopevnostní laminát, který na svém povr- upozornit na něj jedním ze dvou způsobů – zásuvchu nese nanočástice. Ty mu dodávají sametovou heb- ka se světelnou signalizací je vybavena zeleně svítíkost a pocitovou hřejivost, takže zónu domácího pra- cí diodou, která v případě poruchy zhasne, a zásuvcoviště snadno zútulní,“ říká Martin Dusík, vedoucí ka se zvukovou signalizací při poruše začne vydávat
obchodního oddělení největšího českého výrobce pískavý zvuk, takže se hodí zejména do míst, kde ji
nemáme přímo na očích. Pokud dojde k poruše, je
nábytkových dvířek.
Také vás nebaví neustále hledat redukci USB do nutné zásuvky vyměnit za nové, aby i nadále plnily
zásuvky pro mobil? Existuje jednoduché řešení – správně svoji funkci.
změnit klasickou zásuvku na tu s koncovkou USB.
Pozor na stres
„Pro instalaci zásuvek s USB koncovkou není třePři práci z domu je nejdůležitější udržet si rovnoba žádných speciálních předchozích příprav. Stačí jednoduše odšroubovat kryt stávající klasické elektrické váhu. Mezi prací a domácími radostmi či starostzásuvky a vnitřní elektrostrojek nahradit USB blokem, mi. Mezi aktivitou a odpočinkem. I mezi pasivikterý změní střídavé napětí 230 V na stejnosměrné 5 V tou a fyzickým pohybem. Proč je to důležité? Kvůli
a 1000 mA. V posledním kroku se jenom přiklopí a při- výkonnosti, motivaci i zdraví.
Největším skrytým nepřítelem zdraví při práci z
šroubuje pohledový kryt s USB zakončením,“ říká Lenka Vodicová, vedoucí marketingu výrobce domovní domu je stres. Možná si to ani neuvědomujeme, ale
číhá na nás v mnohých podobách.
elektroinstalace.
Stresory mohou být i vztahy v domácnosti, hrající
Stolní počítač, notebook, wifi router… to jsou spotřebiče, bez kterých se domácí kancelář asi neobejde. si děti, nedostatek pohybu, problém zorganizovat si
Jejich společným znakem je však citlivost na přepětí v pracovní dobu, prokrastinace.
Při dlouhodobé práci z domu hrozí i syndrom vyhosíti, kvůli kterému může dojít k jejich poškození. Jak
ření nebo nabytí nepříjemného pocitu, že práce, ktetakovým nehodám předejít?
„Pokud máte systém přepěťové ochrany domu řešený již rou děláte, je v podstatě zbytečná.
Stres se může projevovat již zmiňovanou únavou,
v rámci projektu od elektroprojektanta, ochranu elektronického vybavení domácí kanceláře pak snadno zajistí- pocitem zbytečnosti, ale i nechutenstvím, nespavoste pořízením zásuvek s přepěťovou ochranou, které jsou tí, podrážděností, zhoršenou náladou. Zvláště v tomto
takovým „strážcem spotřebičů“,“ říká Marek Beneda, období, kdy se ani ve volném čase nemůžeme věnovat
obchodně technický zástupce společnosti, která se oblíbené kolektivní sportovní aktivitě, setkat se s přáteli nebo se zajít pobavit do kina či divadla.
zabývá výrobou domovní elektroinstalace.

Jak zvládnout práci z domu

� 1. Dodržujte režim: Vstávejte ve stanoveném
čase, převlékněte se z pyžama, dejte si snídani.
Vše dělejte tak, jako byste opravdu odcházeli z
domu do práce.
Dodržujte i přestávky na oběd či na kávu.
Po skončení pracovní doby máte „padla“, není
důvod řešit pracovní problémy, na ty bude čas
zítra. Volný čas si rozvrhněte stejně, jako kdybyste fyzicky chodili do práce - vyhraďte si čas na sebe, na děti, domácnost...
� 2. Mějte svůj pracovní prostor: Velmi pomáhá, pokud máte v rámci domácnosti svůj pracovní
kout. Ať už to bude kancelářský stůl a židle nebo
stůl v kuchyni, vy i vaši rodinní příslušníci byste
měli vědět, že je to místo, kde pracujete a kde
máte po ruce vše, co potřebujete.
� 3. Dělejte si pracovní plány: Jako byste byli
v práci, každý den byste měli mít seznam úkolů, kterým se budete věnovat. Užitečné je mít i
týdenní a měsíční plán. Měl by být reálný s ohledem na to, kolik času a sil vyžaduje splnění jednotlivých úkolů, abyste se ani nepřepínali, ale ani
neměli pocit, že máte moře času, a pak najednou
prokrastinovali.
Součástí plánu by rozhodně měla být i komunikace s kolegy. Během práce z domu je více než
kdy jindy důležité komunikovat nejen elektronicky, ale i živě. Naplánujte si telefonáty, on-line
porady. A pokud v práci neprobíráte vždy jen
práci, ani nyní není důvod nevěnovat se chvíli i
jiným tématům.
� 4. Dbejte na zdravou stravu: Výhodou práce
z domu je, že si můžete dopřát plnohodnotné jídlo, a ne polotovar koupený kdesi v bufetu. Přednost dávejte chutným jídlům plným vitamínů, které vám pomohou udržet se v dobré kondici.
V práci máte nárok na polední pauzu, tak si ji
dopřejte. A pokud jste si během běžného pracovního režimu podporovali zdraví a imunitu i
výživovými doplňky, i nyní je důvod užívat vhodné množství vitamínu C, D, B, hořčík, zinek, železo a betaglukan.
� 5. Protáhněte se: Dlouhé sezení za počítačem neprospívá svalům, zádům, očím ani mozku.
A tak se i při práci z domu každé dvě hodiny protáhněte, udělejte pár kroků, změňte polohu.
Po práci si aspoň každý druhý den dopřejte
procházku nebo běh na čerstvém vzduchu.
� 6. Napijte se: Při dlouhém sezení u počítače
není problém zapomenout na pitný režim. Jeho
nedodržováním se zbytečně zatěžují ledviny a
hromadí se toxické látky v těle.
-tz-
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Kolik dostal soused za svůj byt?

Bezplatná cenová mapa odhaluje částky, za které se skutečně
prodaly byty a nemovitosti ve
vašem okolí.
� Pavel Řehulka

Potřebujete zjistit cenu svého bytu,
nebo jste jen zvědaví, kolik stojí nemovitosti kolem vás? Chcete
prodat svůj byt za maximální cenu?
Nebo chcete koupit další byt, ale
nechcete zbytečně přeplácet?
U nemovitostí platí, že jejich hodnotu určuje nabídka, poptávka… a
realizované prodejní ceny obdobných bytů, domů a pozemků v okolí.
Pokud se obdobné byty v okolí prodaly za X Kč, toto X bude mít
rozhodující vliv i na cenu toho vašeho. Pro kupující/prodávající je cena
za okolní/sousední byt tzv. benchmark a z ní získávají pocit, zda je
vaše nabídka nízká, či vysoká.
Klíčem ke stanovení správné prodejní ceny je tedy informace o tom,
za kolik se ty okolní prodaly… a právě tento náhled do uskutečněných
realitních transakcí umožňuje bezplatná aplikace Atlas cen.
Shromažďuje veřejně dostupná
data o realizovaných realitních transakcích z katastru nemovitostí a zobrazuje je na mapě, kterou si může
každý prohlédnout.
Obdobnou službu nabízí v ČR řada firem, Atlas cen je ale zveřejňuje
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U NEMOVITOSTÍ platí, že jejich hodnotu určuje nabídka, poptávka…
Ilustrační foto: archiv JN
bezplatně. (Snaží se tím přivést na
své stránky návštěvníky a ty pak získat jako klienty pro své, již placené,
realitní služby.)
Na mapě uvidíte, za kolik se prodaly nemovitosti ve vašem okolí.
Můžete si je vyfiltrovat tak, aby co
nejvíce odpovídaly té vaší. (Nebo
té, kterou chcete koupit). A aplikace umožňuje i nastavit hlásič, který vám pošle zprávu, jakmile se ve
vašem okolí (či kdekoliv jinde) nějaká nemovitost prodá.

Pokud tedy uvažujete o prodeji vaší
nemovitosti, podívejte se, za kolik se
prodávají srovnatelné nemovitosti
ve vašem okolí. Pomůže vám to stanovit cenu, která bude současnému
trhu přiměřená.
A pokud kupujete, znalost okolních cen vám umožní nastavit své
nabídce rozumný strop a vyjednávat
s prodávajícím s důkazem o reálných
cenách v ruce.
(Autor je tvůrcem kurzu
JakPronajimatByty.cz)

Podpora
pro družstevní
a nájemní byty
Vláda schválila nový plán bydlení
na další roky. Má podpořit družstevní a nájemní bydlení, dále má podpořit institucionální a právní rámec
sociálního bydlení a zlepšení jeho
financování.
Základní vizí takzvané Koncepce 2021+ je podle ministerstva pro
místní rozvoj dostupné, stabilní a
udržitelné bydlení.
Dalším cílem je stabilní prostředí pro bydlení, kde je důraz kladen hlavně na legislativní prostředí a sběr dat včetně analýzy vývoje
nájemného. Koncepce se má zaměřit rovněž na využívání moderních
technologií ve stavebnictví.
Celkově je v ČR 4,37 milionu
bytů, z toho 3,83 milionu trvale
obydlených. Z těchto obydlených
bytů připadá 2,16 milionu na bytové
domy.
-lb-

Víte, že
� Cca 70 až 80 % českých domácností
má vlastní bydlení, cca 20 % Čechů bydlí
v nájmu, 10 % v družstevním bydlení.
� V podílu domácností s vlastním
domem či bytem je Česká republika mezi
zeměmi EU na 11. místě.
� Kolem roku 1989 bylo v ČR cca
milion družstevních bytů, dnes je jich
700 tisíc.

Zdroj: ČSÚ
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Astrologické okénko na květen
Období Býka
V pondělí 19. dubna nám Slunce
vstoupilo do znamení Býka. Je to
znamení pevné a ukazuje na období, v němž začíná příroda kvést, a
my tak můžeme obdivovat její krásy.
Vše se najednou zdá být barevné, plné a živé. Všude je slyšet zpěv
ptáků a jaro nabývá své nejkrásnější podoby. Člověk je součástí této scenérie a cítí se být silný. Také
naše zahrada začíná vzkvétat a my
z ní začínáme mít radost.
Člověk narozený ve znamení
Býka je velmi silný, tvrdohlavý a
umíněný, ale také má smysl pro
krásu a symetrii.

Muži – Býci bývají často technicky nadaní a mají úžasné nápady,
které jim mohou ostatní znamení jen závidět, proto často pracují v praktických profesích, v nichž
mohou svůj talent a zručnost
uplatnit. Někteří jsou vynálezci,
jiní experti přes moderní technologie nebo zahradníci. Býk zkrátka
potřebuje vidět výsledky své práce
a vynaloží veškerou energii na to,
aby byl výsledek perfektní.
Muži-Býci mají také rádi své
pohodlí a domov, ale co nejvíce
milují, je dobré jídlo. Proto bývají často statnější postavy a mívají
ohromnou sílu.
Ženy – Býci bývají velmi krásné

Pohotovostní služba zubních lékařů – květen 2021
Datum

Den

Jméno

Místo poskytování, telefon

1. 5.

So

MUDr. Makumbirofa Edson

Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334

2. 5.

Ne

MUDr. Makumbirofa Edson

Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334

8. 5.

So

MUDr. Vašek Zdeněk

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450

9. 5.

Ne

MUDr. Vašková Soňa

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341

15. 5.

So

MUDr. Vítů Lenka

Březinova 4420/62A, 586 01 Jihlava, 567 333 470

16. 5.

Ne

MUDr. Bínová Alena

Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 168

22. 5.

So

MUDr. et MDDr. Doležalová Eva Znojemská 2716/78 (budova GEO-ING), 586 01 Jihlava, 777 517 711

23. 5.

Ne

MUDr. Zdobinská Eva

Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 465

29. 5.

So

MUDr. Nahodil František

Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137

30. 5.

Ne

MUDr. Berková Marie

sídliště Janštejn 172, 588 52 Horní Dubenky, 567 374 205, 567 213 373

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

Ilustrační obrázek: Pixabay.com
(vždyť se narodily v nejkrásnějším ročním období), milují květiny, mají estetické nadání a umí
vykouzlit útulný domov. Milují
svou rodinu, pro kterou se obětují.
Býci mají citlivý krk a krční páteř,
ženy by se pak měly zaměřit více
na štítnou žlázu a uzliny na krku.
Mohou také trpět na bolesti hlavy
nebo i potíže s močovými cestami.
Velmi jim pomůže pobyt na čerstvém vzduchu nebo na zahrádce,
a samozřejmě objetí milovaného
člověka. Pro něj udělají všechno na
světě!
Býci, kteří jsou narození mezi 20.
- 30. dubnem, si poslední roky prochází velkými změnami a ostatní
Býky to čeká v následujících letech.
Tyto změny se budou týkat především zaměstnání, uzavírání minulosti a hledání vlastního životního zaměření. Změny se zřejmě
dotknou i jejich citového života,
ale není se čeho bát. Vše jistě dobře dopadne!
Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková
www.luciepolakova.cz

Výzva: Pošlete nám svůj příspěvek na téma:

Moje první zaměstnání

Vstup do zaměstnání je bezesporu významnou událostí v životě každého
z nás. A na první práci se nezapomíná stejně, jako se nezapomíná na první
lásku. Nebo ne?
Zkuste si vzpomenout na vaše první zaměstnání. Ne na brigádu o školních prázdninách, ale na opravdové zaměstnání, kterým jste nadobro vstupovali do celoživotního „pracovního procesu“.
Byla to pro vás velká změna, když jste přišli ze školního či učňovského
prostředí? Jaké to bylo, kde a kdy? Co pro vás bylo nejobtížnější? A jak vás
ostatní pracovníci přijali? Byli vstřícní, přátelští, nebo přezíraví, bez zájmu,
či zkoušeli, co vydržíte? A jak vám dlouho trvalo, než jste se zapracovali?
Máte na své kolegy nějakou pěknou vzpomínku? Nebo na někoho, kdo
se vás ujal? Prostřednictvím vaší vzpomínky můžete i bývalým spolupracovníkům poděkovat či jim něco vzkázat.
Své příspěvky, které budou otištěny v Jihlavských listech, pište na adresu klukan@jihlavske-listy.cz nebo pošlete na Jihlavské listy, Fritzova 34,
586 01 Jihlava.
-pk-
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