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Mrkněte na články
Takový dovětek měl na sociální síti 

Facebook příspěvek politického usku-
pení STAN Kraje Vysočina, který sdí-
lela primátorka Karolína Koubová 
(Fórum Jihlava), jež v krajských i chys-
taných parlamentních volbách kandi-
duje právě za STAN. 

Pomiňme, že sebe a své kolegy ze 
STANu nepropaguje na svém vlastním 
profilu, ale na primátorském. 

O jaké články vlastně jde? O několik 
rozhovorů v srpnovém vydání časopi-
su PRO města a obce. Jihlavská primá-
torka vévodí titulní straně časopisu a 
následně se prezentuje ve třístránko-
vém rozhovoru. V pěkném až píáro-
vém textu nelze očekávat kritické otáz-
ky. A to i vzhledem k faktu, že pražský 
novinář nemůže znát místní podrob-
nosti. 

Proto paní primátorce prošla odpo-
věď na dotaz, jaký je stav záměru Čes-
ké pošty uzavírat v Jihlavě pobočky. Co 
odpověděla? „Česká pošta na začátku 
června oznámila, že plánuje s koncem 
letošního října sloučit a uzavřít poboč-
ky na třech velkých jihlavských sídlištích. 
Podle našich průzkumů by se to dotklo 
skoro 20 tisíc obyvatel města. To zaskoči-
lo nejen zastupitele, ale i samotné obyva-
tele, kteří sepsali petici…“

Kdo žije v Jihlavě, ví o tom své. Paní 
primátorka se naopak k záměru poš-
ty postavila vcelku vstřícně. To lidé 
s peticí a následně především radní 
David Beke (ODS) svým přístupem 
a „bojem“ za lidi, dokázal formulovat 
zástupcům České pošty dotazy, které 
odhalily nesmyslnost záměru vymyšle-
ného v Praze. 

A do Prahy na jednání s vedením 
České pošty nejela primátorka, jak by 
se očekávalo vzhledem k důležitos-
ti problému, nebo některý z náměst-
ků, ale „obyčejný“ radní David Beke 
spolu s předsedou Senátu Milošem 
Vystrčilem. Ten je naštěstí z Vysočiny 
a vnímal to stejně jako půlka obyvatel 
krajského města. 

Výsledek je znám. Česká pošta upus-
tila od záměru rušit na podzim v Jih-
lavě pobočky a vše odložila, i když 
pobočku v Aventinu zřídí. Snad jen 
tolik k příspěvku na primátorském Fa-
cebooku, který končí slovy: Mrkněte 
na články. Tak jsme se mrkli.

 Petr Klukan

LAURINKA A VERUNKA letos usednou do školních lavic úplně poprvé, a tak bylo potřeba se na školní rok náležitě připra-
vit a vybavit „aktovky“. Nezbývá než věřit, že letošní prvňáčci už si školní rok užijí se vším všudy a o distanční výuce budou 
vědět jenom z doslechu. Foto: Veronika Dawidowicz

Vedení města se vyjádřilo 
k bezpečnosti v centru města. 

Petr Klukan ז

Od doby, kdy si občan Zdeněk 
Gerbrich přišel postěžovat kvůli 
(ne)bezpečnosti centra Jihlavy rad-
nímu Danielu Škarkovi (Fórum Jih-
lava), uplynul víc než měsíc. 

Od té doby se sociální sítě plnily 
i díky bývalému zastupiteli Miro-
slavu Tomancovi z Fóra Jihlavy pří-
spěvky o tom, jak se na náměstí žije. 
Nebo o tom, jaké tam jsou veče-
ry, když se lidé vychutnávající vín-
ko musí popasovat s malými dětmi 
(romskými), které pokřikují a hrají 

Oddělme problém od normálnosti
si na náměstí fotbal. Diskuse na Fa-
cebooku přinášely mnohdy i rasis-
tické příspěvky. 

V poslední srpnový týden se pri-
mátorka Karolína Koubová (Fórum 
Jihlava) i radní Škarek k problema-
tice bezpečnosti v centru náměstí 
vyjádřili na tiskové konferenci. 

„Emoce vyhraněné na sociálních 
sítích nepovažuji za zbytečné,“ uvedla 
primátorka, „ukazují nějakou atmo-
sféru, která tu dlouhodobě je.“ Otáz-
kou podle ní ale je, zda se tvrzení 
diskutujících zakládají na správných 
informacích. 

 (Pokračování na str. 3)
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Veřejnosti se 7. srpna opět zpřístupnila krytá část Vod-
ního ráje, která byla uzavřena z důvodu požáru, který o 
několik dní dříve koupaliště zachvátil. 

„Pojišťováci vyčíslili škody v řádech milionů. Poškozená 
byla i vzduchotechnika a aktuálně se zjišťuje v jakém rozsa-
hu,“ říká Martin Málek, tiskový mluvčí Služeb města Jih-
lavy, pod které akvapark spadá.

Konkrétně hořelo v kryté části, kde se nachází sauna a 
pára. Požár, který vypukl doslova minutu před tím, než 
se měla krytá část otevřít, uviděl plavčík, který si v plav-
číkárně na kamerovém systému všiml kouře a spolu 
s kolegy ihned zavolali hasiče.

Za příčinu požáru označili vyšetřovatelé technickou 
závadu na saunových kamnech, která se vždy zapína-
jí ještě před příchodem návštěvníků, aby v sauně byla 
požadovaná teplota. 

Statika budovy není ohněm poškozena, bude však 
potřeba vyměnit nosníky, které se žárem zkroutily. 

Přesto, že se krytá část koupaliště otevřela, zatím si 
návštěvníci saunu ani páru neužijí. Vstup do této části je 
oddělen od bazénu příčkou a stále zde probíhají úklido-
vé práce.

„Bude se muset postavit v podstatě celý nový saunový srub 
včetně kamen. Čeká nás běh na dlouhou trať. Znovuotevření 
sauny je otázkou měsíců. Navíc je těžké sehnat nejen staveb-
ní materiál, ale i firmu, která se do oprav pustí,“ vysvětluje 

Nejen pro Duklu Jihlava, ale snad 
i pro všechny fanoušky českého 
hokeje byl 24. srpen 2021 smutným 
dnem. Ve věku 76 let zemřel legen-
dární bek Jan Suchý. 

Havlíčkobrodský rodák se narodil 
10. října 1944. V rodném městě také 
začal s ledním hokejem. 

Do Jihlavy „nastoupil“ v roce 1963, 
když se rozhodl, že se bude věnovat 
lednímu hokeji a pro svou budou-
cí sportovní kariéru si vybral jihlav-
skou Duklu.

Za Jihlavu odehrál 562 utkání 
během 16 sezon s úžasným skó-
re 162 nastřílených branek. Ligový 
titul slavil celkem sedmkrát.

Byl jediným obráncem v historii, 
který ovládl kanadské bodování čes-
koslovenské/české nejvyšší soutěže 
(1968/69 – 56 bodů). 

V národním týmu nasbíral 160 
startů a 44 gólů. Reprezentaci 
pomohl k olympijskému stříbru v 
Grenoblu 1968 a startoval na sedmi 
mistrovstvích světa (4x stříbro, 2x 
bronz).

Na mistrovství světa v roce 1969 
byl součástí reprezentace, která udě-
lala tento ročník nezapomenutel-
ným nejen pro Československo.

Dvakrát se totiž podařilo našim 
hokejistům porazit tehdejší Sovět-
ský svaz, což po srpnové okupa-
ci v roce ´68 bylo především bráno 
jako jistá odveta. Hráči tehdy navíc 
odmítli ruské reprezentaci po skon-
čení hymny podat ruce.

Jan Suchý byl dvakrát vyhlášen 
nejlepším bekem světového šampio-
nátu (1969, 1971) a ovládl také prv-
ní dva ročníky ankety Zlatá hokejka 
(1969, 1970). V roce 2008 vstoupil 
do Síně slávy českého hokeje. Rok 
poté se mu dostalo stejné pocty v 

Krátce Jihlavský akvapark stále odklízí 
škody po požáru v saunách

Jan Suchý: zemřela legenda 
československého hokeje

rámci Síně slávy IIHF (Mezinárod-
ní hokejové federace).

Během aktivní kariéry byl spo-
lečně s kanadskou ikonou Bobbym 
Orrem považován za nejlepšího 

obránce planety.
Památku hokejové legendy uctila 

Dukla Jihlava i její fanoušci na pří-
pravném zápase s Havlíčkovým Bro-
dem minutou ticha.  -vd-

JAN Suchý, přezdívaný „Souška“, odehrál za tým Dukly Jihlava 16 sezón. 
 Foto: hcdukla.cz

VODNÍ ráj má před sebou ještě několikaměsíční cestu než 
se návštěvníci budou opět moci usadit ve vyhřáté sauně. 
 Foto: archiv JN

Málek složitou situaci.
„Zaplať panbůh, že nebyla žádná ztráta na životech a 

v těchto prostorách se v době nehody nikdo nenacházel,“ 
řekl Málek závěrem.  -vd- 

Od září posílí MHD
� Na nástup školáků po prázdni-

nách posílil dopravní podnik spoje 
na linkách B i C. Další posílení tro-
lejové dopravy je naplánováno na 
20. září. Interval odjezdů spojů na 
linkách A, B a C v přepravní špičce 
se sníží na 12 minut ze současných 
patnácti. Znamená to, že každou 
hodinu bude z každé trolejbusové 
zastávky vypraveno pět spojů mís-
to současných čtyř.

Plot proti padajícím kame-
nům

� Prostory u skály v Mos-
tecké ulici využívali motoris-
té k parkování. Z masivu se však 
kvůli zvětrávání uvolňují kame-
ny, které ohrožují chodce i pro-
jíždějící či parkující vozidla.  
Prostor město ohradilo drátěným 
plotem a nyní padlo rozhodnutí, že 
se zde vybuduje speciální ochran-
ná bariéra s plotem dosahující do 
výšky dvou metrů, umístěna podél 
silnice.

Žádost o 300 miliónů
� Město Jihlava potřebuje zís-

kat na výstavbu nové multifunkč-
ní haly 300 milionů korun od stá-
tu. Stát prostřednictvím Národní 
sportovní agentury (NSA) v čer-
venci vypsal výzvu na dotace do 
sportovní infrastruktury. Radnice 
už má na halu, která bude stát na 
místě stávajícího zimního stadio-
nu, stavební povolení.

Gustav Mahler na zdi
� Město vyhlásilo veřejnou 

zakázku malého rozsahu pro zpra-
covatele velkoformátové malby, 
na zdi za jihlavským Cityparkem. 
Tzv. Mural art je umění zaměřené 
na velkoplošnou malbu na stěny.  
Zeď za Cityparkem byla vytipová-
na architekty z Útvaru městského 
architekta, převážně proto, že je 
zde vysoká koncentrace chodců i 
řidičů. Malba bude odrážet život a 
hudbu Gustava Mahlera.

Památný dub Na Hliništi
� Naproti domu v ulici Na Hliniš-

ti nedaleko sportoviště u Domova 
mládeže Žižkova je nově vyhlášený 
památný strom. Jedná se o 200 let 
starý Frühaufův dub (Dub letní), 
který měří 24 m a obvod jeho kme-
ne činí 431 cm. Své jméno nese po 
slavném jihlavském střelci Norber-
tu Frühaufovi.

Nová pokladna na odboru 
dopravy

� Pracoviště, kam chodí obyvate-
lé Jihlavy platit například za regis-
traci vozidla či vydání řidičského 
průkazu, bylo přestavěno, aby více 
vyhovovalo jak potřebám samot-
ného odboru, tak i návštěvníkům 
úřadu. Pohodlnější bude komuni-
kace s pracovnicemi i bezhotovost-
ní placení. -vd,tz-
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VÍKEND PLNÝ

A DÁRKŮ
SLEV

 17. – 19. 9.

(Dokončení ze str. 1)
„Spousta informací, které kolují mezi 

lidmi, pravdivé nejsou a situaci to 
nepomáhá. Tím nechci snižovat atmo-
sféru, že se mají lidé cítit bezpečně, 
když se tak necítí,“ vysvětlila úvodem. 

Důležité je podle ní rozlišení, co 
je reálné ohrožení obyvatel a co jen 
nedobrý pocit. „Obě situace jsou rele-
vantní, ale s každou se pracuje jinak. 
Když mám špatný pocit z toho, že jsem 
obklopen hlučnými dětmi, které si hra-
jí s míčem a je mi to nepříjemné, pra-
cuje s tím město úplně jinak, než když 
pracuje s kriminalitou. Mám pocit, že 
v diskusi se to smývá do jednoho.“ 

Jak primátorka Koubová pokračo-
vala, často se opakuje, že je náměstí 
a okolí nebezpečné. „Musím říct, že 
tomu statistiky neodpovídají. Z čísel 
nevyplývá, že by se tam kriminální čin-
nost děla,“ sdělila. 

„Že se tam lidé necítí bezpečně, 
vyplývá z toho, že je na náměstí hluk, 
pohybující se tam hloučky dětí, kte-
ré pokřikují i neslušně. Dochází tam 
k diskomfortním situacím, ale to není 
něco, co by měla řešit městská policie, 
protože to není ohrožení bezpečnosti.“ 

Zdůraznila dále, že si je město situ-
ace vědomo, a proto při městské 
policii vznikli asistenti prevence kri-
minality (APK). Jedná se o čtyři pra-
covníky, Romy. 

Jak uvedla, na sociálních sítích 
se píše, že romské děti měly dřív 
respekt ke starším, ale teď nemají 
žádný vzor. „Za dobu co APK fungují, 

vzor i respekt k osobám romské etnici-
ty funguje a je to vidět například v par-
ku Gustava Mahlera a hřišti. Sama 
tam chodím s dětmi a situace se velmi 
zlepšila. Co tam asistenti chodí, mají 
respekt a podle toho se děti chovají.“ 

Zmínila i skutečnost, že si často 
stěžujeme, že děti jsou jen u počí-
tačů a nechodí ven, nevědí, co je 
míč… „Tady se dostáváme do blud-
ného kruhu. Je normální, když si hrají 
venku, že jsou někdy hlučné a v nějaké 
situaci agresivní dobře není, ale neměli 
bychom nadávat na to, že si děti hra-
jí venku. Pojďme oddělovat, co je pro-
blém a co je normální situace.“

Radní Škarka pak přítomným roz-
klíčoval skupiny, které jsou nositeli 
problematických jevů. Od neorgani-
zované mládeže až po bezdomovce.  
Jak zdůraznil, s každou skupinou se 
musí pracovat jinak. 

„Hrozně těžko se pracuje, když se 
vše začne sypat do jednoho pytle - 
že to jsou Romové. Je to nebezpečné 
v té náladě pro obyvatele, i pro nás,“ 
pokračovala primátorka.  

Jako typický příklad uvedla mno-

hokrát zmiňované napadení u 
autobusového nádraží, kde došlo 
k poškození na zdraví. „Okamžitě 
vyšla zpráva, že agresoři byli Romo-
vé, ale já mám zprávu od Policie ČR, 
že to Romové nebyli. Ale zpráva už je 
venku, atmosféra se zahustila a ztížila 
jakoukoli další diskusi.“ (Krajská poli-
cejní mluvčí Dana Čírtková Jihlav-
ským listům potvrdila, že se nejed-
nalo o Romy – pozn. red.)  

Primátorka pak apelovala, aby dis-
kuse o tom, kdo je nebezpečí, bylo 
pojmenováno opravdovými slovy 
a nedávaly se lidem nálepky. Škarek 
pak přímo řekl: „Etnicita by neměla 
být zmiňována. Není podstatná, pod-
statný je skutek, který se stal.“ Zmiňo-
váním etnicity se dle něho vytváří 
sociální napětí ve městě. 

„Nechci, aby se tu rozpoutaly etnické 
boje, a myslím, že k tomu máme blíz-
ko, což není dobře,“ doplnila primá-
torka. 

Bytová politika 
Karolína Koubová otevřela i téma 

bytové politiky. Jak uvedla, lidé si 
často myslí, že Romové bydlí v měst-
ských bytech zadarmo, nebo že dlou-
hodobě neplatí a město je nevyhodí. 

„Jak v sociálních bytech, tak v pro-
jektu Housing First (HF) všichni pla-
tí nájemné. Pokud neplatí, dostanou 
výpověď. U Housingu to byly dva byty, 
u ostatních nájemných bytů to pravi-
delně na radě města řešíme, jestli ukon-

číme či neukončíme nájemní smlouvu, 
když někdo neplatí.“

Housing First se dle primátorky 
osvědčil. Z 12 bytů se vyměnily jen 
dva, takže 10 domácností funguje. 
„Jsem za to velmi ráda, že jsme to zku-
sili.“ Ukázalo to dle ní, že když má 
člověk základní potřebu - bydlení, 
může začít fungovat jako normální 
rodina.  

K sousedskému soužití uvedla, že 
kdokoliv slyší hluk, agresivitu… má 
volat městskou policii. Jak dodala, 
dle jejích informací se i soužití zlep-
šilo. 

K sociálně slabým rodinám (rom-
ským) oba představitelé města řek-
li, že takové rodiny mají problém 
sehnat nájemní bydlení. I proto se, 
když má některý z nich byt, sestěho-
vávají k sobě. V městských bytech se 
dít nemá. 

„Jeden z úkolů města je, dokázat 
nabídnout dostatečný počet bytů,“ 
řekla primátorka. Jedinou cestu vidí 
v široké nabídce bydlení. 

Diskuse se týkala i možnosti zří-
zení bezdoplatkové zóny. Jak vedení 
města uvedlo, není to řešení. Bezdo-
platková zóna v městské památkové 
rezervaci by totiž dopadla i na seni-
ory, matky samoživitelky… nehle-
dě na to, že by se týkala jen nových 
smluv. Efektivita je dle nich mini-
mální. 

Sdělili i počet domácností, které na 
území města mají nárok na doplatek 
– pouhých 100 domácností. 

Beseda o bezpečnosti 
� Město chystá na konci září k pro-

blematice bezpečnosti v centru města 

besedu s občany. Vzhledem k měsíční 

periodicitě JN se obyvatelé Jihlavy o 

termínu konání besedy dozvědí napří-

klad z Jihlavských listů nebo jejich we-

bu. 

Oddělme problém od normálnosti
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Bílý kruh bezpečí pomáhá 
obětem trestných činů  
v Jihlavě už 10 let!

www.bkb.cz

Nabízíme
•  rozhovor s psychologem a právníkem 

•  srozumitelně podané právní informace 
o trestním řízení, právech obětí, náhradě 
škody, peněžité pomoci státu apod.

•  praktické rady, morální a emocionální 
podporu

•  krátkodobou individuální psychoterapii

• pomoc případového manažera

Poradna Jihlava
Žižkova 13, 586 01 Jihlava 

tel.: 606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz

Linka 
pomoci obětem

116 006 
nonstop I bezplatně

Telefonická  
krizová pomoc

Zeleň podél silnic a chodníků 
je krásná a oku jistě lahodí. 

Pokud ale keře zasahují do 
okrajů silnice, není to příjem-
né ani pro chodce, ani pro 
řidiče, kterým dřeviny brání 
ve výhledu. Jinde zase mohou 
být problémem nepřehledné 
křižovatky. Některým takovým 
úsekům se Jihlavské noviny 
podívaly na zoubek.

Veronika Dawidowicz �

Když vyrazíte autem po silnicích 
města Jihlavy, určitě narazíte na 
nějaký nepřehledný úsek.

S kritikou se potýká například pře-
chod u autobusové zastávky Kau-
fl and směrem k centru. Zde křoví trčí 
do silnice a chodec má velmi ztížený 
výhled na vozovku a ani z pohledu 
řidiče není příjemné čekat, kdy do 
vozovky někdo ze zastávky „skočí“. 

Na druhou stranu, jsou zde značky, 
které na přechod upozorňují, a řidič 
by tak měl přizpůsobit svou jízdu 
situaci.

Nepřehledná „Ypsilonka“
Marek Řezáč, člen dopravní komi-

se, prý několikrát na schůzi zmiňoval 
problémová místa Jihlavy. Jedním 
takovým byla i křižovatka Brtnická x 

Znojemská. 
„Navrhoval jsem pro směr od Zno-

jemské zrcadlo, které by zlepšilo roz-
hledové podmínky hlavně pro řidiče 
nákladních vozidel, ale i pro ostatní,“ 
řekl Řezáč a dodal, že když v zastáv-
ce Brtnická ulice stojí autobus, není 
přes něj vidět. 

Umístění zrcadla však nedoporuči-
la pracovní skupina městské mobili-
ty. „Na zmiňované křižovatce ve směru 
od Znojma odpovídají podle odbor-
níků rozhledové poměry normovým 
požadavkům, proto zde podle nich 
dopravní zrcadlo v tuto chvíli postrádá 
smysl,“ vysvětlil mluvčí města Rado-
van Daněk.

V tomto úseku se nyní plánuje jiné 
vylepšení. Cesta do kopce směrem 
na Znojmo/Brtnici není totiž úplně 
ideální pro cyklisty. 

V kopci jezdci ztrácí rychlost a na 
frekventované „ypsilonkové“ kři-
žovatce je pak situace nepříjemná a 
nebezpečná nejen pro ně, ale i pro 
řidiče motorových vozidel. Nově 
tedy budou cyklisti moci využívat 
chodník na pravé straně, směrem od 
centra.

„V brzké době zde přibyde cedule 
s nápisem Vjezd cyklistů povolen,“ řekl 
náměstek primátorky Jaroslav Vyma-
zal Jihlavským novinám.

Ukrytý přechod i semafor
Jako problémový se jeví také sema-

for u jihlavské mlékárny, který je při 
jízdě v přímém jízdním pruhu smě-
rem na Staré hory velmi špatně vidi-
telný.

Pokud řidič tuto trasu nezná, může 
se stát, že bude brzdu „zadupávat“ na 
poslední chvíli.

„Na této křižovatce neevidujeme za 
6 let provozu tohoto světelného signali-
začního zařízení žádný problém s vidi-
telností světelného návěstidla. Zatím 
tedy neplánujeme žádné úpravy a ,zvi-
ditelnění’ semaforu,“ vysvětlil situaci 
mluvčí.

Hned dál v tomto směru pod kole-
jemi za mostem je přechod vedoucí 
přímo z cyklostezky. Zde si chodec 
může také nějakou chvíli počkat, 
jelikož málo řidičů bere v potaz, 
že by zde někdo mohl vstoupit do 
vozovky.

Náměstek Vymazal však dodává, 
že v tomto místě je pro bezpečnost 
chodců uděláno maximum a dokon-

ce je zde i vybudovaný podchod/
podjezd.

Novinky v ulicích
Město Jihlava v současnosti dokon-

čuje například rekonstrukci ulice 
Hálkova, kde byl dlouholetým pro-
blémem neexistující chodník. Ten je 
v těchto dnech již hotov a dokončuje 
se křižovatka silnic u rybníka v Hele-
níně, kde bude i nový přechod pro 
chodce. 

Podle jihlavského mluvčího Daňka 
je v plánu oprava světelné signalizace 
na křižovatce u Zverimexu a v příš-
tím roce by město chtělo postavit 
nová světla na křižovatce ul. Roma-
na Havelky a Humpolecké. 

„Ještě letos se snad stihne opravit 
také ulice Tolstého a část ulice Vrch-
lického, záleží ale na výsledcích výbě-
rových řízení, kolik se přihlásí fi rem a 
za jakou cenu, protože s kapacitami 
a cenami dodavatelských stavebních 
fi rem začíná být trošku problém,“ řekl 
Radovan Daněk. 

Řidiči, dávejte pozor na chodce, 
chodci nepřehlédněte řidiče

NA KŘIŽOVATCE ulic Znojemská a Brtnická pracovní skupina městské mobili-
ty nedoporučila umístění zrcadla. Dle nich je křižovatka přehledná.

U RESTAU� CE Venuše jezdí řidiči často nepřiměřenou rychlostí. Chodci a cyk-
liské mohou využít podchod, který je však v současnosti uzavřen. 

Foto: Veronika Dawidowicz



Jihlava – Enviropol technologic-
ky vyspělým zpracováním elek-
troodpadu za minulý rok uspořil 
planetě takové množství vody, 
jaké spotřebujeme při  30 milio-
nech sprchováních. Vyplývá to z 
environmentálního vyúčtování 
společnosti.

Firma se v krajském městě 
Vysočiny dlouhodobě věnuje 
recyklaci vysloužilých elektro-
spotřebičů.

 „Již při samotné výrobě elek-
trozařízení je životní prostře-
dí zatěžováno velkou spotřebou 
vody. Enviropol dokáže násled-
nou recyklací vysloužilých spotře-
bičů další spotřebu vody snižovat. 
Celkově jsme ušetřili  1,4 mld lit-
rů vody! Tyto úspory v rámci 
ochrany  životního prostředí nás 
velice těší,“ komentuje manažer-
ka závodu Pavla Marušová s tím, 
že to ale není všechno. 

„Enviropol také uspořil 32 mil. 
litrů ropy. Tato čísla jasně dokazují 
náš významný podíl na cirkulární 
ekonomice a udržitelném rozvoji.“

Díky neustálým inovacím a no-
vým technologiím dokáže závod 

efektivně využít až 95 % elektro-
odpadu. Množství zpracovaného 
odpadu se dostalo už na hranici 
30 tis. tun ročně.. 

„Kdyby náš zpracovatelský závod 
neexistoval, odpad by pravděpo-
dobně končil na skládkách. Nezna-
menalo by to pouze velkou zátěž 
pro životní prostředí, ale také 
nemožnost využít principů cirku-
lární ekonomiky, tedy znovu použí-
vat důležité materiály pro výrobu 
nových zařízení,“ řekla manažerka 
firmy.

Jihlavský Enviropol patří mezi 
nejmodernější zpracovatele elek-
troodpadu v Evropě. Mimo jiné 
spolupracuje s kolektivním sys-
témem ASEKOL, který provozu-
je síť červených kontejnerů, kam 
mohou lidé odevzdávat drobná 
elektrozařízení. 

Závod nejčastěji zpracová-
vá spotřebiče, jako jsou mobily, 
počítače, klávesnice, monitory, 
mikrovlnky, tiskárny, rychlovar-
né konvice nebo fény. „Dokážeme 
zkrátka udělat ze starého nové,“ 
uzavřela Pavla Marušová.  

 (PI-j09-21d)

Enviropol šetří planetě vodu 
odbornou recyklací 

Jihlavský závod je předním zpracovatelem elektroodpadu v Evropě

P R A C U J T E  P R O  E N V I R O P O L

BEZPEČNÁ
A EKOLOGICKÁ

RECYKLACE
ELEKTROODPADU

GENERÁLNÍ PARTNER FC VYSOČINA

Více informací na:

www.enviropol.cz

Chcete pracovat v bezpečném prostředí na 
nejmodernější recyklační lince na zpracová-
ní elektroodpadu v Evropě? Chcete stabilní 
práci v regionu za nadstandardní platové 
ohodnocení? Pak hledáme právě Vás!

Volné pozice pro závod v Jihlavě:
 Strojník / obsluha nakladače
 Obsluha zařízení na separaci kovů
 Operátor výroby – třídění komodit
 Řidič VZV / Skladník
 Ruční úklid výrobních hal
 Teamleader / Vedoucí výrobní směny
 Obsluha nakladače a kontejnerového vozu

f   Enviropol Jihlava

Náborový

příspěvek

20 000 Kč
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Zaměstnání STRANA 6

Při hledání nového zaměstnání se 
spousta lidí dívá také na to, jaké kromě 
platu nabízí zaměstnavatel benefity.

Home office - jedním z významných 
plus je možnost práce z domova. Na tu 
si spousta lidí zvykla během řádění viru 
covid-19 a valná většina by se jí jistě 
nejraději nevzdávala. 

Flexibilní pracovní doba - spous-
ta zaměstnavatelů si je také vědoma 
toho, že pevná pracovní doba není pro 
každého a že ne u každé práce je potře-
ba. Někde je potřeba spíš mít výsledky 
než sedět za stolem přesně 8 hodin.

Sick days -  čím dál častěji se objevu-
jící benefit. Jedná se obvykle o něko-
lik dní volna navíc, které se využívají 
k zotavení z krátkodobé nemoci. Nebo 
je lze využít pro krátkodobé a rychlé 
vyléčení z přicházející nemoci. Zaměst-
navatelé je do určité míry proplácí 
podobně jako dovolenou, ale nejedná 
se o čerpání nemocenské.

Kurzy, semináře, jazykové školy - 
Velmi populárními se v poslední době 
staly kurzy zaměřené na vzdělávání 
a seberozvoj zaměstnanců, a tak není 
divu, že zaměstnavatelé začali nějakou 
tu lekci či přednášku zdarma nabí-
zet. Lidé, kteří se rádi zlepšují v tom, 
co dělají, totiž ocení proplacení kurzu 
mnohem více než například firemní 
produkty zdarma. 

Wellness - S odpočinkem a regene-
rací nejednomu zaměstnanci po nároč-
ném pracovním procesu jistě takový 

Benefity, které lákají nové zaměstnance
bazén či vířivka pomůže. Navíc některé 
procedury mohou předcházet nemo-
cem a zabránit syndromu vyhoření. 

Spokojený a odpočinutý zaměstna-
nec pak navíc je ve své práci mnohem 
efektivnější.

Stravenky a slevové karty - Někte-
ré firmy svým zaměstnancům dělají 
také například radost slevovými kar-
tami do posiloven, nabízí jim výrazné 
slevy na produkty jejich společnosti 
či partnerských firem. Stravenky jsou 

dnes již téměř úplnou samozřejmostí. 
Zaměstnavatelé také velmi rádi „své 
lidi“ ocení dárky k narozeninám či 
odměnou za každý odpracovaný rok 
ve firmě (poukazy, dárkové koše,…) 
 -vd-
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Dřív byli parkouristi braní 
jako vyvrhelové, kteří ská-
čou po garážích a ničí veřejný 
majetek, říká Martin Kašiar, 
spoluzakladatel parkourové 
akademie StayHero a licen-
covaný trenér volnočasových 
aktivit. 

Veronika Dawidowicz ז

Jak byste představil parkour 
začátečníkům?

Ze začátku to vzniklo jako dis-
ciplína - umění pohybu, kdy bylo 
hlavním cílem dostat se z bodu A 
do bodu B co nejrychleji a co nej-
snadnějším způsobem. Oprav-
du šlo tehdy převážně o rychlost. 
Ti kluci skákali po střechách a 
garážích, ale nebyla tam téměř žád-
ná salta a složitější akrobacie.

Postupem času se začaly přidávat 
přemety, salta a divácky více zají-
mavé prvky. 

Postupně se to vyvinulo až v sou-
časnou podobu, kde už figurují 
právě akrobatické prvky.

Jak dlouho děláte parkour?
Začínal jsem na gymnastice, ale 

parkour dělám devět let. Pak jsme 
začali trénovat s kolegou Markem 
Klátilem a řekli si, že k tomuto 
sportu povedeme i ty mladší.

A povedlo se vám to?
Kromě parkourových kroužků, 

které máme na několika místech 
Vysočiny, Prahy i Plzeňského kra-
je jsme začali dělat i letní tábory, 
jak příměstské, tak pobytové, kde 
se mimo jiné věnujeme i parkouro-
vým tréninkům. 

Hrozně nás to chytlo.

Čím to, že se parkour v posled-

ních letech tak dostal do podvě-
domí lidí?

Je to nejspíš pro diváky zajímavé. 
Lidé nebyli zvyklí na takový sport 
a nejspíš je lákalo něco nového. 

Znali například gymnastiku, kte-
rá se cvičí v tělocvičně a jsou v ní 
určitá pravidla. Parkour je takový 
sport „bez pravidel“.

Tedy samozřejmě zde nějaká pra-
vidla jsou, ale spíš v rámci bezpeč-
nosti.

Říkáte, že lidé nebyli zvyklí na 
takový „sport“. Parkour je tedy 
sport?

Mezi sporty, konkrétně pod gym-
nastiku, je parkour zařazen nově - 
asi tři roky zpátky. 

Existují soutěže v parkouru?
Teď, v době, kdy je brán jako 

sport a spadá pod Gymnastickou 
federaci, tak ano. Dělají se i „pohá-
rovky“ tady v Česku. Na těchto 
soutěžích jsou kategorie Speed run 
- zaměřená na rychlost a pak kate-
gorie zaměřená na styl, kde se hod-
notí bezpečnost, provedení, obtíž-
nost daných prvků. 

Nejznámější soutěže se jmenu-
jí Redbull Art of Motion (umění 
pohybu, pozn. redakce) a probíha-
jí po celém světě. Parkouristé se na 
tyto soutěže musí kvalifikovat na 
základě natočeného videa.

Jezdíte i vy na nějaké soutěže?
My nejezdíme. Tady dřív sou-

těže spadaly pod vodku a já úplně 
neschvaluji, aby se alkohol a sport 
dávaly dohromady.

Kdo může parkour začít dělat?
Kdokoliv. My máme věkově na 

parkourovém táboře SH Camp děti 
od 6 let. Nezáleží ani tolik na věku, 

Parkour není nebezpečný, stačí 
když člověk dodržuje jistá pravidla

ale spíš na tom, jak je dítě stavě-
né nebo třeba jestli už má základy 
z nějakého jiného sportu. Začít ale 
může každý.

Skoky, salta… to všechno vypa-
dá dost nebezpečně. Je to nebez-
pečné?

Když se začíná opatrně a tak, 
jak má, tak ne. My říkáme, že je 
to vždycky nebezpečné tak, jak 
si to člověk udělá. Pokud trénuje 
postupně a od začátku, to znamená 
přeskoky, kotouly, hvězdy, tak je to 
bezpečný sport… Určitě to není o 
tom, že se hned budou skákat sal-
ta.

Co by třeba měli vědět rodiče, 
kteří by chtěli dát děti na tuto 
aktivitu?

Je vždycky důležité zjistit, kde 
děti budou trénovat. Často mají 
totiž tendenci učit se někde samy 
venku s kamarády, kde to pak 
opravdu může být nebezpečné. 
Můžou se snadno nechat vyheco-
vat a to většinou končí špatně.

My trénujeme bezpečně v tělo-
cvičnách, kde máme žíněnky, 
pořádný dopadový materiál a tre-
nérský dozor.

Co dělat, když někdo chce s 
parkourem začít, ale bojí se? Jak 
překonat strach?

Jak už jsem zmínil, je dobré začí-
nat postupně. Kotoul dopředu je 
vlastně takové salto na zemi. Roz-
hodně je super, když má člověk 
někoho k sobě, kdo ho jistí. 

Je potřeba nějaké speciální 
vybavení na parkour?

To je právě výhoda tohoto spor-

tu, že tady stačí tepláky a tenisky. 

Na začátku rozhovoru jste zmí-
nil, že parkouristé dříve skákali 
po střechách. Díky tomu je mno-
zí považovali za vandaly. Myslíte 
si, že je to pravda?

Teď už to naštěstí tak není, jelikož 
parkour začaly dělat i menší děti. 
Když jsme ale začínali my s klu-
kama před osmi lety, tak to fakt 
bylo tak, že parkouristi byli oko-
lím bráni jako vyvrhelové. Lidé je 
brali tak, že jsou to jen kluci, kte-
ří skáčou po garážích a ničí veřejný 
majetek. Ale tak to není. 

Prostě jen trénovali na zíd-
kách a tam toho těmi gumovými 
podrážkami moc nezničíte. 

Je potřeba na parkour opravdu 
pohlížet jako na sport.

Občas je někdo vidět, jak tak-
hle běhá například po jihlav-
ských hradbách. Co si o tom 
myslíte?

Tam už je to trochu jiný případ. 
Jednak je to kulturní památka, 
takže tam by se skákat nemělo, a 
jednak je to nebezpečné. 

Jaké jsou při parkouru nejčas-
tější úrazy?

My jsme ještě naštěstí žádný váž-
ný neměli, ale dějí se. Nejhorší je 
krční páteř. Děti nejsou zvyklé, 
skočí salto dopředu a dopadnou na 
hlavu. Proto máme vždy na trénin-
ku u žíněnky instruktora, který je 
otočí na záda. Jištěním se dá úrazu 
dobře předcházet.

Má parkour potenciál dostat se 
třeba na olympiádu?

Určitě. Už se o tom mluví. 
SALTA i přemety Martin předvedl i na akci Loučení s létem ve Vyskytné nad Jih-
lavou. Foto: Veronika Dawidowicz a Petr Klukan

MARTINA Kašiara baví předávat parkourové „umění pohybu“ i těm nejmenším. 
Například na letních táborech.
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Mezinárodní mistrovství v off -
roadtrialu, ale také několik dakarských 
závodníků. To jsou letošní Pístovské 
mokřady, které se konají 11. a 12. září. 
Účast už potvrdil nejúspěšnější letošní 
závodník Martin Macík s celým svým 
Big Shock Racing týmem.

Těšit se návštěvníci mohou na jíz-
dy v závodním kamionu, autogrami-
ádu, dakarský bivak a v sobotu večer 
nebude chybět vyhlášená talk show 
Posedlí Dakarem. 

Stejně jako v předchozích ročnících 
nebude chybět vojenský obojživel-
ný pásák ani skoky do největší tůně. 
Letos pořadatelé slibují vyšší odra-

zovou rampu a více bahna. 
Chybět nebudou ani atrakce pro 

děti, které zde najdou trampolíny 
nebo terénní čtyřkolky.

Pístovské mokřady je akce pro 
terénní auta ze všech koutů České 
republiky. Zajímavostí akce je, že se 
jedná o off road akci na pomoc pří-
rodě, kdy kola terénních aut suplují 
stáda zubrů, kteří v dávných dobách 
chodívali pít k potokům a udržovali 
tak v jejich okolí podmáčenou a bah-
nitou strukturu povrchu. 

V ní pak žili dnes už vzácní a záko-
nem chránění živočichové jako je lis-
tonoh, žábronožka, kuňka apod.  -tz-

Pístovské mokřady budou 
letos největší v historii

na očkování 
pro dítě

Kč

nově až

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientské centrum Jihlava   
Masarykovo náměstí 35

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč5 000Kč

Kč

Jihlava  

Kč

Ad Bezpečnost v centru se 
zhoršila

Je dobré, že se o něčem takovém 
konečně píše a mluví. Naprosto sou-
hlasím s panem Gerbrichem. Byd-
lím také v centru Jihlavy a vidím tedy 
na vlastní oči, jak se situace ve městě, 
zejména po nástupu nového vedení 
radnice, naprosto zhoršila. 

V centru města už není bezpečno, jak 
po léta bývalo, potloukají se tady tlupy 
nepřizpůsobivých, kdy zejména jejich 
starší mládež se chová jako dobytek, 
pokřikuje někdy nadávky, je agresivní. 

Byl jsem jednu neděli svědkem rvač-
ky dvou podivných tmavých tlup u 
dolní kašny, kdy místní občané a turis-
té tomu řevu a agresivitě s údivem při-
hlíželi. 

Město by rozhodně nemělo tako-
vé nově příchozí (které zejména paní 
primátorka vítá, protože prý zved-
nou počet obyvatel města) ubytová-
vat v centru. S radostí jim dává byty na 
náměstí, čímž ho opravdu oživí - hlav-
ně agresivitou, kriminalitou a odpadky. 

S panem radním Škarkou bych si o 
tom také rád promluvil. Nebude to asi 
jihlavský rodák, protože je vidět, že mu 
zřejmě nejde o skutečnou pohodu a 
spokojenost občanů města, ale o cosi 
zcela jiného. 

Radnice by se neměla starat o luxus-
ní bydlení a další komfort pro jakési 
nově příchozí a lákat je sem, ale o bez-
pečnost a problémy stávajících obča-
nů. To je ale asi tak úplně nezajímá. 

 Dr. Vladimír Kříž, Jihlava

Z dopisů redakci
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proč pro ovoce a zeleninu do Kauflandu.
Život bez ovoce a  zeleniny si už ani neumíme představit. 
I proto si v Kauflandu dávají záležet na výběru toho nejlep-
šího, co naše země nabízí. Přečtěte si pět důvodů, proč pro 
ovoce a zeleninu vyrazit právě sem.

1. Spolupráce s lokálními dodavateli
Věděli jste, že více než 30 českých farmářů pěstuje své 
produkty pro zákazníky Kauflandu? Své oblíbené pro-
dukty od  lokálních dodavatelů můžete nalézt v  prodejně 
do 48 hodin od  sklizně. Zkracováním logistických cest tak 
řetězec navíc snižuje emise CO2. Unikátní je i přístup Kau-
flandu ke  spolupráci s  českými dodavateli. S  jednotlivými 
farmáři uzavírá každoročně smlouvy s  garancí budoucího 
odběru na další sezónu. Umožňuje jim tak lépe naplánovat 
výsadbu, sklizeň i skladování. Až příště vyrazíte do Kauflan-
du, tak neváhejte ochutnat jablka z Českého Brodu, rajčata 
z  Mutěnic, Kostelce na  Hané, Smržic, Tvrdonic a  z  Kada-
ně, mrkev z Piletic či kysané zelí z Brniště a Nových Bránic. 
Z úrodného Polabí můžete vyzkoušet brambory ze Semic, 
dýně z  Kolínska, čerstvý salát z  Přerova nad Labem nebo 
cukety od pana Hanky z Mochova.

2. Kvalita na prvním místě
Na kvalitu sortimentu si v Kauflandu dávají záležet. Všechno 
zboží je při příjmu na centrální sklad podrobeno důkladné 
kvalitativní kontrole. Zboží se váží, měří, ochutnává. Nejvyš-
ším stupněm kvality jsou BIO produkty. Vetšinu z nich najde-
te pod privátní značkou K-Bio. V současné době Kaufland 
nabízí v sortimentu více než 30 artiklů v BIO kvalitě v úseku 
ovoce a zeleniny.

3. Rezidua pesticidů
V oblasti reziduí pesticidů má Kaufland přísnější normy než 
EU. Akceptuje maximálně 1/3 reziduí pesticidů, které povo-
lují evropské normy. Z vlastní iniciativy posílá každý týden 
20–30 produktů na laboratorní rozbor. Zhruba pětkrát roč-
ně tak řetězec zkontroluje kvalitu každého produktu v úse-
ku ovoce a zeleniny nad rámec běžných kontrol, které dělají 
pěstitelé či státní orgány.

4. Úspora 100 tun plastů ročně
Kaufland se zavázal, že do roku 2025 sníží množství plastové-
ho odpadu minimálně o 20 %. Na začátku loňského roku pře-
stal prodávat jednorázové plastové nádobí či vatové tyčinky 
s plastovým středem. Velké kroky také učinil v úseku ovoce 
a zeleniny. Významné množství plastu redukuje u balení po-
lévkové zeleniny, banánů, mandarinek či koriandru a  máty. 
Díky jednotlivým opatřením ušetří ročně až 100 tun plastu.

5. Nakupujte EKO-logicky
K větší udržitelnosti můžete přispět i vy. Stačí omezit množ-
ství jednorázových plastových sáčků. V Kauflandu si proto 
neváhejte pořídit nEKOnečný sáček. Znovupoužitelný sáček 
je v horní části opatřen látkovým štítkem pro nalepení etike-
ty s váhou a cenou a dá se prát na 30 stupňů.

Rozhodují
činy.

5 důvodů,
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V září je obvykle venku ještě 
hezké počasí a tak je potřeba 
nachytat poslední paprsky, než 
se nám slunce tady na Jihlavsku 
úplně schová za mraky. Jihlav-
ské noviny pro vás zjistily, kte-
rá dětská hřiště je v krajském 
městě dobré navštívit s vašimi 
ratolestmi.

Veronika Dawidowicz �

Český mlýn
Jedno z nejchválenějších a pravděpo-

dobně i nejnavštěvovanějších hřišť se 
nachází v lokalitě Český mlýn, v těsné 
blízkosti řeky. Najdete tam nejen sklu-
zavky, houpačky, horolezeckou stěnu, 
ale i velké pískoviště či workoutové 
hřiště. Celý prostor je navíc oplocen, 
takže pokud návštěvníci zavírají bran-
ku, jak mají, dítko vám nikam neuteče. 
V těsné blízkosti jsou toalety a v míst-
ním kiosku občerstvení.

Hřiště v Benešově ulici
Menší oblibě už se pak těší hřiště 

naproti parku Gustava Mahlera. Jsou 
zde sice atrakce pro všechny věko-
vé kategorie, ale často se zde nachází 
nevychovaní teenageři. Dá se však ale 
narazit na den, kdy zde nejsou a dětmi 
se to tu jen hemží.

� Ze sociálních sítí: 
Kamila K.:
Je to katastrofa. Použitý těhotenský 

test, prezervativy, lahve, špína, nedo-
palky,…

Nelíbí se mi tam. Navíc se tam schází 
čučkaři s vínem a taky nedobrá skvad-
ra lidí z našich obyvatel města se svý-
mi dětmi, kteří lítají sem a tam a vlast-
ně jsou všude a nikde.

Na Bukové spíše 
pro starší děti

Na Horním Kosově se nachází oplo-
cené velké hřiště. Když sem však člo-
věk vejde, po chvíli zjistí, že je vhodné 
spíše pro děti 6+ anebo děti do tří let. 

Pro ty menší jsou „prolízky“ téměř 
nedostupné, jelikož jsou šprušle umís-
těny velmi vysoko nad zemí a jsou 
mezi nimi velké mezery. Menší děti si 
zde však přijdou na své díky pískoviš-
ti.

� Ze sociálních sítí: 
Lenka K.:
Tohle je i mezi šprušlemi na Heu-

lose. Malé děti by tam propadly, všu-
de musí člověk šplhat s nimi, ty lano-
vé sítě a případně mosty taky na nic. 
Neznám žádné hřiště, které by bylo 
trošku ve stínu. Klouzání po rozpále-
né plechové klouzačce, to je labůžo. 
Samozřejmě ale buďme rádi, že tady 
máme hřišťátka.

Hanuš K.:
S ročním zatím spíš pískovišťujeme, 

ale na čistotu a upravenost si nemůžu 
stěžovat. Takhle upraveno a čisto 
za nás rozhodně nebylo, už jen díky 
oplocení proti psům.

Jitka P.:
Synovi budou dva roky, a když jde-

me na hřiště, tak ho musím opravdu 
hodně hlídat, takže je to spíš pro větší 

děti. Pískoviště jsou super a čistá.
Petr Š.:
Prolízačka celkově budí dojem, jako 

by byla špatně instalovaná. Možná 
tam je málo kamínků. Působí, že je 
celá výš, což je vidět na kotvicích pat-
kách do země, nebo viz ten žebříček 
první schod vysoko, což je pro menší 
problém. Co si budeme povídat, dnes-
ka na taková hřiště chodí děti do 6 let 
s doprovodem rodičů a pár samot-
ných dětí do 10 let a hotovo konečná 😃 No ještě že takové hřiště je.

U Staré plovárny
Nejspíš všechny věkové kategorie 

se mohou vyřádit u Staré plovárny. 
Menší nízké prolézačky, lanovka, sklu-
zavka. Chybí zde pouze pískoviště, ale 
to se dá nahradit například zhoupnu-
tím na pružinovém autíčku.

Dětské hřiště Heulos
Velmi oblíbené a čisté je také hřiště 

v amfi teátru letního kina. Prolézač-
ky sice opět dostupné spíše pro starší 
děti, ale pro menší je zde drak se sklu-
zavkou. Zde je pouze nevýhoda nere-
zových skluzavek, které jsou často od 
sluníčka opravdu hodně rozpálené. 

� Ze sociálních sítí: 
Veronika I.:
Na hřiště u amfi teátru chodíme nej-

častěji a přijde mi čisté. Písku na pís-
kovišti dost, nikde žádné střepy, a 
když je na zemi sem tam nějaký obal 
od jídla, tak mi nedělá problém ho 
uklidit, jsou tam dvě popelnice. Dce-
ra je zatím malá, tak využíváme hlavně 
ten písek.

Ale možná ta čistota hřiště úzce sou-
visí s tím, že je celé pod kamerou.

Březinky vedou
V jihlavské části Březinky se mají asi, 

co do počtu hřišť, nejlépe. Populár-
ní a věčně plné dětí je hřiště, kterému 
dominuje velká loď. V tomto prostoru 
se vyřádí všechna dítka. 

Co v Jihlavě dětským 
hřištím chybí?

Toto není zdaleka seznam všech dět-
ských hřišť, téměř každá část krajské-
ho města má to své. Někde jich je více, 
někde méně. Například v lokalitě Bed-
řichov se nachází pouze jedno hřiště, a 
to v ulici Slavíčkova. 

„Na klouzačku se dostanete přes hou-
pací kužely a vedle klouzačky je prostor, 
kde vám malé dítě může spadnout dolů. 
Písek neudržovaný, špinavý, houpač-
ky pouze pro větší děti vržou tak, že vás 
musí slyšet celé sídliště,“ stěžuje si Vero-
nika H.

Opakujícím se nedostatkem bylo 
mále zeleně na hřištích, která by bráni-
la tomu, aby se v teplých dnech z dět-
ského hřiště stala výheň. 

„Na většině hřišť je povrch z kamín-
ků nebo černých kostek a horko z toho 
přímo sálá. Pár stromů kolem, které by 
vrhaly stín, by nevadilo,“ zmínila se 
Sandra M. 

Většina rodičů by také uvítala „plá-
cek“, kde by se jejich ratolesti mohly 
vydovádět s vodními prvky. 

Na závěr je tedy třeba říct, že jihlav-
ské děti mají kam vyrazit.  

Prolezte s námi jihlavská hřiště

HŘIŠTĚ na Horním Kosově je vhodné spíše pro větší děti, které snáz dosáhnout 
na šprušle.

V BENEŠOVĚ ulici si na hřišti najdou to své děti všech věkových kategorií. 
 Foto: Veronika Dawidowicz
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Politika bolí a vy do ní jde-
te – není to riskantní po 
úctyhodné kariéře ve vážené 
instituci, jakou je Hasičský 
záchranný sbor?

Neptáte se první. Zvlášť, když 
jsem mohl relativně v klidu 
zakončit svou kariéru u HZS 
jako její styčný důstojník v 
Bratislavě. Rozhodně to není o 
penězích, ani o osobních ambi-
cích. Celý život jsem pracoval 
pro profesionální a dobrovolné 
hasiče a pro občany této země. 
Jsem si jistý, že v poslanecké 
sněmovně, pokud budu zvolen, 
mohu být všem občanům této 
země a jistě i hasičům užiteč-
ný. Chtěl bych zde zúročit své 
dosavadní zkušenosti v oblasti 
vnitřní bezpečnosti a integro-
vaného záchranného systému. 

Vybral jste si hnutí ANO, z 
jakého důvodu?

Nerozděluji lidi podle poli-
tické příslušnosti, ale pod-
le jejich charakteru a toho, co 
dokázali svou prací. Za dobu 
svého působení v čele Hasič-

ského záchranného sboru Čes-
ké republiky, a vlastně po celý 
svůj život, jsem měl a mám 
přátele téměř ve všech politic-
kých stranách. Proto, když mne 
pan premiér oslovil s nabídkou 
za ANO kandidovat, jsem ji po 
krátkém zvážení přijal. Byla to 
jediná takováto nabídka. 

Integrovaný záchranný sys-
tém, o kterém jste se zmí-
nil, řídí hasiči, kteří v pří-
padě vážné nehody či krize, 
vedou a koordinují ostatní 
útvary státu, jako záchraná-
ři, policie, i armáda i další. 
Jak se podle Vás tento systém 
osvědčil?

Bez zaváhání a jediné pochyb-
nosti říkám s klidným srdcem, 
že je to právě díky IZS, že Čes-
ká republika je na předních 
místech světa, co se bezpečí 
obyvatel týče. Policie má jas-
ně vymezenou oblast působ-
nosti, stejně tak zdravotnic-
ké záchranné služby apod. Na 
vše ostatní jsou zde hasiči, ať 
už profesionální, nebo dob-

rovolní. Díky IZS má každá 
ze složek přesně dané kompe-
tence a rozdělené úkolů. Pro-
to nevznikají zmatky a chaos, 
jako se tomu dělo před zavede-
ním tohoto systému. 

Co je Vaší prioritou v přípa-
dě, že budete zvolen?

Jako poslanec za kraj Vyso-
čina chci pracovat při řešení 
toho, v čem je kraj „slabý“, a 
podporovat to, v čem je jeho 
silný potenciál. Velmi silnou 
stránkou Vysočiny je tzv. soci-
ální kapitál. Tedy lidé jsou hrdí 
na to, kde se narodili a kde žijí.  
Chápu, že ne všechny mladé 
lidi takový život láká, ale jako 
patriota mne trápí vidět, jak se 
komunitní život v malých síd-
lech vytrácí, a není to vinou 
jejich obyvatel. I proto budu 
podporovat dobrovolné hasi-
če, sportovce a spolky v obcích 
Vysočiny. Každá obec na Vyso-
čině je důležitá, chci se zasadit 
o to, aby nedocházelo k rušení 
místních obchodů a pošt. Dal-
ší prioritu vidím v dostupném 

zdravotnictví ve všech částech 
kraje a samozřejmě i dostup-
ném školství a zvyšování jeho 
kvality. Rozhodně chci podpo-
rovat zemědělce a drobné pod-
nikatele. S tím úzce souvisí i 
řešení kůrovcové kalamity, kte-
rá Vysočinu velmi silně zasáh-
la, a ochrana vodních zdrojů. 

Tak teď Vám nechám pro-
stor na Vaše závěrečné slovo 
a děkuji za rozhovor!

Asi to může znít patetic-
ky, ale nic si z toho nedělám: 
CELÝ ŽIVOT JSEM POMÁ-
HAL OBČANŮM TÉHLE 
SKVĚLÉ ZEMĚ, TAK TO 
BUDU DĚLAT DÁL. Slušně, 
bez agrese. Politický oponent 
není nepřítel, ale soupeř, jak 
při volbách, tak třeba při prá-
ci v parlamentu. Vím, že ti, co 
mne znají, o tom nepochybují. 
Prostě: na závěr svého profesi-
onálního života se nehodlám 
zpronevěřit tomu, jak jsem žil 
a pracoval doposud.

Drahoslav Ryba: Celý život 
pomáhám lidem

Zpracovat a zadavatel ANO 2011
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Jsme registrovaným poskytova-
telem sociálních služeb, a to pečo-
vatelské služby, denního stacioná-
ře, pobytové odlehčovací služby a 
od ledna 2020 domova pro seniory. 
Současně jsme registrovaným posky-
tovatelem zdravotních služeb.

Kombinace těchto služeb je stá-
le žádanější a organizace zazname-
nává nárůst klientů, kteří potře-
bují pomoc v činnostech, jež sami 
nezvládají, a často jsou určitým 
omezením a obavou v širší rodině. 
Jedná se zejména o obavu, zda stá-
vající situaci zvládnou v domácím 
prostředí tak, aby nemuseli např. 
opustit zaměstnání.

Je všeobecně známou situací, že 
v souvislosti se stárnutí populace, s 
přibýváním seniorů a prodlužová-
ním života ve stáří dochází k potře-
bě sociálních služeb pro tuto sku-
pinu obyvatel. Služby by měly být 
nastaveny tak, aby došlo k odvráce-
ní od jednoduchého řešení „stařec-
ká nezdatnost = ústavní zabezpeče-
nost“. Sociální služby by měly být 
nastaveny na podporu v domácím 
prostředí, individualizaci služeb 
spojenou s udržením kvality života.

V pečovatelské službě zazname-
náváme od pečujících osob poptáv-
ku po odlehčovací službě pobytové 
formy. Tento druh služby je určen k 
tomu, aby pečující osoba měla mož-
nost odpočinku, oddychu, načerpa-
la síly a současně byla zajištěna péče 
o jejich blízké. Každodenní péče je 
velmi vyčerpávající, i když rodiny 
využívají např. pečovatelskou služ-
bu 3x – 4x během dne, a to po celý 
týden.

Péče v přirozeném prostředí má 
stále stoupající tendenci a je vše-
obecně vnímána velmi kladně a je 

preferována před ústavními zaříze-
ními. I celostátní politika prezento-
vaná MPSV se ubírá tímto směrem.

Tento vývoj nás vedl k tomu, aby-
chom požádali a projevili zájem o 
využití prostor v objektu Žižkova 
106, který je v současné době zre-
konstruován za podpory zřizova-
tele a evropských fondů. Objekt je 
celkově vhodný svojí polohou, je 
uvnitř zastavěného území, náleží 
k němu pozemek využitelný pro 
pobyt venku, je dopravně přístup-
ný. 

Okruh osob, ke kterým naše služ-
by směřují, jsou převážně senioři, 
osoby s demencí a dalšími onemoc-
něními. Jedná se např. o mladší oso-
by s roztroušenou sklerózou, o oso-
by po úrazech, které se staly plně 
imobilními. Podmínkou je vždy 
péče v domácím prostředí.

Optimálním modelem je posky-
tování služeb v domácnostech li-
dí, kteří danou službu potřebují. 
K využití pobytových služeb typu 
domova pro seniory by mělo dojít 
až ve chvílích, kdy není možné jiné 
řešení. Změnou prostředí (umístě-
ním do zařízení) dochází k vytváře-
ní dalších handicapů, které člověka 
poznamenávají. Jedná se zejména 
o narušení citové a sociální oblasti. 
Domov, pocit vlastního soukromí 
a prostoru, je pro každého člověka 
významnou potřebou, je to místo, 
kde člověk nalézá jistotu, svobodu a 
důstojnost.

Moderní účelná péče o křehké 
seniory by měla být charakterizo-
vána kombinací lidského přístupu 
propojeného se základním ošetřo-
vatelstvím a poskytováním sociální 
služby, ve spolupráci s neformálním 

pečujícím prostředím (rodina, přá-
telé), které kompenzují určitý defi-
cit a umožňují pobyt v přirozeném 
domácím prostředí. 

Začínáme se zaměřovat i na 
pomoc neformálním pečujícím, 
zapojili jsem se do projektu Čes-
ké asociace pečovatelské služby, v 
rámci kterého pořádáme odborná 
setkání s pečujícími – blízkými oso-
bami našich klientů.

Z těchto důvodů je pečovatelská 
služba poskytována od pondělí do 
neděle, včetně svátků, v době od 
7,00 – 20,00 hodin. Denní stacio-
nář je provozován v pracovní dny 
od 6,30 do 18,00 hodin. Pobytová 
odlehčovací služba je poskytová-
na nepřetržitě po celý rok. Domácí 
zdravotní péče má obdobnou pro-
vozní dobu jako výše uvedená pečo-
vatelská služba.

Domov pro seniory Lesnov má 
nepřetržitý provoz. Domov je 
určen pro osoby, u kterých je péče 
v domácím prostředí značně nároč-
ná, obvykle vyžadující 24hod. péči. 
Často je péče pečovatelská spojená s 
péčí ošetřovatelskou, kterou zajišťu-
jí všeobecné sestry. Pobytová sociál-
ní služba typu domova pro seniory 
je skutečně zaměřená na pomoc při 
řešení náročných situací spojených s 
péčí. 

Více informací:
Integrované centrum 
sociální služeb Jihlava

Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava
Tel.: 565 599 401

www.icss.cz

 (PI-j09-22D)

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková 
organizace, je zřizovaná Statutárním městem Jihlava
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Na Masarykově náměstí se poslední 
prázdninový pátek konal fanoušky vel-
mi oblíbený Fans Day jihlavské Dukly. 

Malí i velcí fanoušci ledního hoke-
je se v odpoledních hodinách začali 
srocovat na Masarykově náměstí a 
netrpělivě očekávali příchod svých 
oblíbenců.

Na úvod byla představena kom-
pletní sestava A týmu Dukly Jihlava 
a následoval dlouho očekávaný oka-
mžik - představení nových dresů.

Sezóna už klepe na dveře, a tak 
byli všichni zvědaví, v čem hokejisté 
vyjedou na led. 

Kmotry dresu, který se logem na 
hrudi vrací „ke kořenům“, se sta-
li hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 

Schrek, primátorka Jihlavy Karolí-
na Koubová, jednatel Dukly Bedřich 
Ščerban a legenda nejen jihlavské-
ho, ale také českého hokeje, Oldřich 
Válek.

Na dres se však nelilo šampaňské, 
jak bývá na křtech zvykem, ale tema-
ticky teklo proudem po červeno-žlu-
tých barvách pivo Ježek. 

„Ať jsou to dresy mistrů,“ popřál do 
nové sezóny hokejistům hejtman.

Dukle se v přípravných zápasech 
převážně daří a soupeře již něko-
likrát rozdrtila s velkým gólovým 
náskokem.

První zápas Chance ligy hokejisty 
čeká na domácím ledě proti Vsetínu 
a to 15. září. -vd-

Fanoušci amerického fotbalu jása-
jí. Jihlavský tým Vysočina Gladiators 
poprvé ve své historii zabojuje o titul. 
Pět výher v základní části Kittfort 
ligy jim zajistilo vstupenku do Czech 
Bowlu. 

„Glads“ okusili hořkou chuť porážky 
tuto sezónu jen jednou, a to s pražský-
mi Lions. 

Na druhou stranu hned v dalším 
zápase s Ostrava Steelers nedovolili 
soupeři ani jednou skórovat. 

Napínavý zůstal i poslední zápas 
základního kola s Brno Alligators, 
který se na stadionu v Jiráskově ulici 

odehrál 29. srpna.
I ten byl naštěstí pro domácí vítěz-

ným, ačkoliv tentokrát opravdu těsně.
Brňáci zvládli Jihlavu ve skóre 

dorovnat, a tak následovala dvě pro-
dloužení. Ve druhém Glads zabojova-
li a nakonec zvítězili těsně 42:35.

První Czech Bowl v historii odehra-
jí Gladiátoři na domácí půdě právě 
proti Prague Lions, kteří mají na kon-
tě stejný počet vítězných zápasů, jako 
právě Jihlava. 

Přijďte je podpořit na stadion 
v Jiráskově ulici 11. září od 18 hodin.
 -vd-

O vítězi posledního zápasu základního kola Kittfort ligy rozhodlo až druhé 
prodloužení. Foto: Facebook Vysočina Gladiators

Gladiators zabojují 
o historicky první titul

NOvÝ dres s logem, které je návratem ke kořenům Foto: Veronika Dawidowicz

Dukla pokřtila nové dresy
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Obraťte se na bezplatnou 
linku Chytré recyklace nebo 
navštivte náš web, kde 
najdete celou řadu informa-
cí o třídění a recyklaci vy-
sloužilých elektrozařízení.
Rádi vám poradíme, kam 
staré spotřebiče odevzdat, 
nebo objednáme jejich 
bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz
800 976 679

My vám pomůžeme!

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
KETOPOINTU VYSOČINA
6. 9. 2021, 14.00 HOD.
• ochutnávka dietních jídel
• široký výběr produktů na hubnutí
• výživové poradenství

U Rendlíku 1906,  393 01 Pelhřimov�

Na majetkovém odboru už 
je na hraně zvládání řídicích, 
ekonomických a dalších proce-
sů, říká tajemník jihlavského 
magistrátu Evžen Zámek. 
� Pavel Bajer

Proč vznikne na magistrátu nový 
odbor technických služeb?

Od začátku tohoto roku převza-
lo město vodohospodářský maje-
tek. Protože přípravy v loňském roce 
na tento náročný krok byly rychlé a 
hektické, přistoupili jsme na úřadu v 
tu dobu k nejefektivnějšímu řešení v 
podobě posílení a sloučení odděle-
ní vodohospodářského a oddělení 
správy podzemí. To byl základ tech-
niků pro správu vodohospodářské 
infrastruktury (VHI). 

Přibylo vám tedy více práce? 
Ano. Letošní zkušenosti ukázaly, 

že rozsah práce je mnohem větší než 

Magistrát zřídí odbor technických služeb

jsme očekávali. Proto po posouzení 
různých variant rada města rozhod-
la na základě mého návrhu o vzni-
ku tohoto nového odboru. Enorm-
ní nárůst práce ohledně VHI vedl k 
tomu, že už je na hraně zvládání řídí-
cích, ekonomických a dalších proce-
sů v tak velkém celku, kterým nyní je 
majetkový odbor.

Co se tedy mění a od kdy?
Vznikne samostatný odbor se dvě-

ma odděleními - oddělením vodní-
ho hospodářství a oddělením tech-
nické správy. Mimo to bude přímo 
podřízený vedoucímu odboru jeden 
ekonom. Oddělení vodního hos-
podářství se nebude starat pouze o 
VHI, ale také o vodní toky a rybníky 
ve správě města. Oddělení technic-
ké správy se bude, kromě technické 
podpory ve vodohospodářské oblas-
ti, zabývat správou podzemí města a 
důlními památkami; nově také pra-
cemi na hornickém skanzenu. Účin-
nost změny je od 1. 1. 2022. 

Kde bude nový odbor sídlit?
Zaměstnanci, kterých se změna 

týká, sídlí převážně v Čajkovského 
ulici v budovách bývalého odboru 
správy realit. Je tedy nejpraktičtější, 
aby zůstali tam, kde jsou. Čas ukáže, 
zda to bude vhodné řešení i v delším 
výhledu. 

Můžete být konkrétnější?
Aktuálně pracujeme na opravách 

prostor v budově Hluboká 3 a při-
pravujeme stavební úpravy v budově 
Hluboká 8. S tím souvisí další připra-
vované přesuny pracovišť, kam cho-
dí nejvíc klientů, blíže ke vchodu a k 
hlavní pokladně. Do rozložení pra-
covišť magistrátu mohou v budouc-
nu zasáhnout různé vlivy, například 
nové řešení stavebních úřadů ve stá-
tě, takže další přesuny nelze vylou-
čit, ale ani konkrétně dlouhodobě 
plánovat.

Co si od nového odboru slibuje-
te?

V budoucnu by se mohly do odbo-
ru technických služeb přesunout 
další technické činnosti, které úřad 
zajišťuje. S tím však vyčkáme až 
po personální stabilizaci odboru a 
dosažení standardního chodu prací 
na správě VHI, přípravě a plánování 
investic a oprav v této oblasti. Jedná 
se o aktivity v rozsahu desítek až sto-
vek milionů korun ročně, nechceme 
to tedy podcenit. 

V neděli 5. září
za sportem
na Vodní ráj

Město na první zářiový víkend při-
chystalo Jihlavskou sportovní nedě-
li. „V době pandemie ubylo organizo-
vaných sportovců, děti zpohodlněly a 
my si myslíme, že organizovaný sport 
je velmi důležitý. Prioritní je, aby měly 
kvalitní tělesnou výchovu ve škole a pak 
aby byly v nějakém organizovaném 
sportu,“ sdělil náměstek primátorky 
Petr Ryška (ODS). Náměstek proto 
inicioval na neděli 5. září Jihlavskou 
sportovní neděli, která se uskuteční 
na Vodním ráji. 

„Pozvali jsme tam asi dvě desítky 
jihlavských sportovních subjektů, kte-
ré chtějí ukázat šíři své činnosti. Děti i 
dospělí si budou moci vyzkoušet sporty 
a něco se dozvědět o jednotlivých klu-
bech.“ 

Město si od sportovní neděle slibu-
je další zájemce o sport nebo je ale-
spoň přitáhne k pohybové aktivitě. 
„Opravdu si myslíme, že kondice náro-
da i Jihlaváků je hrozně důležitá,“ řekl 
Ryška. 

Akce se koná v neděli 5. září od 9 
do 13 hod. na Vodním ráji. Vstup je 
zdarma.  -pk-

Avšak nebude znamenat zřízení 
nového odboru nárůst pracovníků?

Organizační změnou vznikla dvě 
nová místa. 

Kdo bude vedoucím nového odbo-
ru?

Vyhlásil jsem výběrové řízení. Aktu-
álně tedy zájemci mohou podávat při-
hlášky. Budu rád, když bude uchaze-
čů více a budeme mít možnost vybrat 
vhodného manažera pro tuto funkci. 
Vedoucí odborů jsou klíčovými osob-
nostmi pro chod města, magistrátu a 
fungování jeho služeb lidem.

Vznikne samostatný 
odbor se dvěma

odděleními - oddělením 
vodního hospodářství 
a oddělením technické 

správy.
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Velice si vážím soudržnosti 
obyvatel, zejména při větších 
problémech, kdy se dokážeme 
domluvit a společně se jim 
postavit, což už se nám něko-
likrát stalo, říká předsedky-
ně osadního výboru v Kosově 
Šárka Královská.

Veronika Dawidowicz �

Kolik má Kosov obyvatel?
V Kosově se počet obyvatel za 

posledních 30 let více než zdvojná-
sobil. Mezi lety 1980 až 1990 tam 
bylo k trvalému pobytu hlášeno 
kolem 70 obyvatel a v současnosti 
je to něco kolem 120 obyvatel. 

Jak velká zodpovědnost je být 
předsedkyní osadního výboru? 

Já i celý osadní výbor se snažíme 
vykonávat naši funkci zodpovědně a 
jak nejlépe umíme. Občané Kosova 
mně a osadnímu výboru dali důvě-
ru a tu bychom nechtěli zklamat.

Výkon této funkce má, jako vše, 
své klady a zápory. Těší mě, když 
vykonáme něco pro dobro obce a 
jejích obyvatel. 

Méně příjemné a občas náročné je 
řešení různých problémů, kde tahá-
me za kratší konec provazu, jako je 
teď například záměr obnovení těžby 
v lomu. V těchto případech se musí-
me obracet s prosbou o pomoc na 
„město“ (Magistrát města Jihlavy).

Rozhovor s předsedkyní osadního

� PLE Panny Marie z roku 1877  Foto: Veronika Dawidowicz

Městská část Kosov

� Kosov je malá vesnice, část krajského 

města Jihlava. Nachází se asi tři kilome-

try na východ od Jihlavy a k Jihlavě byla 

připojena 1. dubna 1980. Zajíždí sem 

autobusová linka č. 10. 

Čeho si vy sama zde vážíte nej-
více?

Osobně si velice vážím soudržnos-
ti obyvatel, zejména při větších pro-
blémech, kdy se dokážeme domlu-
vit a společně se jim postavit, což 
už se nám několikrát stalo. 

Například při prosazování územ-
ního plánu nebo teď při záměru 
obnovení těžby v lomu. 

Co se vám nejvíce v Kosově líbí? 
Co vám dělá radost? 

Těch věcí je spousta, ale jsou to 
obyčejné věci. Třeba naše hřiště, 
které jsme si sami v roce 2012 vybu-
dovali, kde se velice často scházíme, 
pořádáme pouťové nohejbalové tur-
naje, olympiády pro děti a spous-
tu dalších akcí. Letos jsme se také 
dočkali opravy návesního rybníka.

A naopak – co vás na Kosově 
nejvíc trápí? Jaké máte aktuálně 
největší problémy, které je potře-
ba řešit?  

Největší starost nám v součas-
né době dělá již zmiňovaný záměr 
znovuobnovení těžby v nedalekém 
lomu. 
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Otevřeli jsme pro vás  
novou Dr.Max lékárnu  
v Jihlavě
Pelhřimovská 70/3 (Aventin Jihlava)     sobota  8.00–12.00

pondělí–pátek  8.00–20.00

V září jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o   100 % 

�  inzuliny
�  vysoký tlak
�  cholesterol
�  alergie 

a dalšía další

Sleva je poskytována od 1. do 30. 9. 2021 po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout 
mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 
pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

výboru městské části Kosov
Těžba v tomto lomu byla v roce 2001 

ukončena a nyní společnost Českomo-
ravský štěrk plánuje těžbu obnovit. Pro 
odvoz kameniva se má využívat želez-
niční a nákladní doprava, která je plá-
novaná i středem obce. 

Obavy tedy máte ze zvýšené frek-
ventovanosti dopravy?

V těsné blízkosti dotčené komunika-
ce se nachází rodinné domy, kaplička, 
zastávka MHD, kontejnery na třídě-
ný odpad, ale i dětské hřiště a dětské 
centrum. Přitom v Kosově nejsou ani 
chodníky, ani přechody pro chodce. 

V souvislosti s dopravou nákladních 
automobilů obcí se obáváme také ná-
růstu hlučnosti a prašnosti. Jsme spo-
lečně s Magistrátem města Jihlavy a 
statutárním městem Jihlava v jednání 
se společností Českomoravský štěrk, 
abychom našli řešení, jak nezatížit 
obec nákladní dopravou.

Kosov se nachází pár kilometrů za 
Jihlavou. Jaká je dopravní dostup-
nost MHD? 

Myslím si, že dopravní dostupnost 
MHD je dostatečná. Ve všední dny 
zajišťuje dopravu třináct spojů. Sobo-
ty, neděle a ve svátek dva spoje denně. 
Pamatuji si dobu, kdy k nám zajížděl 
autobus MHD čtyřikrát denně a pou-
ze ve všední dny. 

Má Kosov nějakou raritu či zajíma-
vost, kterou by měli lidé vidět?

Vyloženě raritu či nějakou velkou 
zajímavost byste tu nenašli. Krásná 
je ale naše kaple Panny Marie z roku 
1877, která byla v roce 2011 zrekon-
struovaná a v roce 2013 byla restaurá-
tory obnovena původní výmalba kap-
le. 

V roce 2015 byl v kapli nainstalován 
elektrický pohon zvonu a v letošním 
roce byl vstupní portál kaple osazen 
kovanou mříží. Kolemjdoucí mohou 

tak do prostor kaple nahlédnout. 
Za zmínku stojí i vrch Tři smrky, 

odkud je krásný výhled na Jihlavu.

Chystají se v Kosově nějaké novin-
ky?

O žádných nevím. V letošním roce 
se měla začít budovat kanalizace a čis-
tírna odpadních vod, ale nakonec byla 
výstavba zastavena, takže nás nic nové-
ho nečeká. 

NEJEN kaple Panny Marie ale i nově opravený rybník dominuje celé návsi.
 Foto: Veronika Dawidowicz

Z historie Kosova
Ves byla založena zhruba někdy ve 

2. polovině 12. století a patřila desát-
kem ke kostelu sv. Jana Křtitele ve 
Staré Jihlavě. 

V roce 1233 se obec nazývala Kos-
sow. V tomto roce členové řádu 
německých rytířů, držitelé jihlavské 
fary sv. Jana, prodávají faru včetně 
světských statků a přilehlých vesnic 
želivskému opatství. K osadě patřil i 
mlýn na řece Jihlavě. 

Ve 14. století, v době osídlování 
okolí Jihlavy německými hornickými 
kolonisty, je v jihlavských městských 
knihách zaznamenán název Gossove, 
Gozzau, Gossaw. 

Od roku 1788 měla obec vlastní 
obecnou školu, která byla roku 1944 
zrušena.

První zmínka o dřevěné kapličce je 
z roku 1779. O více než sto let poz-
ději, v roce 1896, byla přestavěna na 
zděnou stavbu. Od roku 1918 byl 
ve věži zvon, který byl po roce 1945 
vyměněn za větší. 

Od roku 1910 spojuje Kosov s Jih-
lavou nová (stávající) silnice a o dva 
roky později byly podél silnice obou-
stranně vysázeny lípy. Původní sil-
nice do Jihlavy vedla přes Handlovy 
dvory. Památkou na tuto cestu jsou 
boží muka stojící dnes v poli.

V roce 1938 do Kosova zaveden 
elektrický proud.

V roce 1940 byla zprovozněna 
nová správní budova s hostincem a 
tanečním sálem. Budova se nachází 
v místech bývalé pastoušky, kterou 
obývali obecní pasáci vepřů. 

  Zdroj: kosov-jihlava.cz
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Rádi byste si pořídili pejska? Váš potomek 
neustále „můruje“ a slibuje, že se o něj posta-
rá? V útulcích je spousta pejsků, kteří čekají 
na nový domov, novou naději. 

Veronika Smolíková z Psince Pístov je vždy ráda, 
když pejsci najdou nový domov. Ne vždy je to ale tak 
snadné, jak se zdá. „S lidmi je to složité. Stává se, že i 
po prověření a zodpovězení všech otázek se pejsek tu a 
tam vrátí,“ vysvětluje Smolíková a dodává, že je vž-
dy důležité, aby s pejskem souhlasili všichni v rodi-
ně. V případě, že se totiž jeden nechá „ukecat“ nebo 
kvůli tomu, aby měl už pokoj, kývne, většinou nasta-
ne problém. 

S čím byste měli počítat, pokud si vezmete pejs-
ka z útulku?

Je nutné se připravit na to, že všechno neumí. 
Někdy neumí vůbec nic a pokud jde o týraného psa 
nebo pejska z množírny, dlouho trvá, než si zvykne 
a naučí se vše od čistoty, přes hraní, mazlení a pove-
ly. Někteří mladí lidé moc chtějí psa, když ale zjistí, 
kolik péče, času, trpělivosti a někdy i peněz taková 
péče stojí, rychle psa odsouvají stranou.

Pes je společník na dlouhé roky, ne chvilková 
záležitost.

Co byste měli vědět?
Všichni pejsci jsou:
• čipovaní
• komplet očkovaní (pokud nejsou po antibioti-

kách nebo nějakém zákroku)
• kastrovaní (pokud to není malé štěně)

Útulky v Jihlavě

� V Jihlavě se nachází dva útulky, a oba v lokalitě Pís-

tov. Pejsky na této stránce najdete v zařízení Psinec 

Pístov, které se nachází v areálu bývalého vojenského 

prostoru Pístov. Pejsci jsou majetkem organizace Psí 

štěstí a v Psinci se o ně dočasně starají a vypomáhají 

jim prostorem, který nemají.

� Další útočiště nejen pro pejsky je pak Městský útu-

lek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava, který se 

nachází na adrese Telečská 649 a spadá pod Statutární 

město Jihlava. 

Pes je společník na dlouhé roky

Jane 
Šestiletá bull babička.

Ann 
Roční holčička, moc hodná, mazlivá.

Cecilka
Tříletá holčička, mazlivá, hodná.

Art 
Tříletý rottweiler s PP, pro zkušeného majitele.

Aurus
Tříletý hodný bull (pitbull, stafford mix).

Vigo 
Šestiletý mix německý ovčák.

Linda 
Tříletá fenka, mix.

Podmínky adopce: 
• vhodné podmínky pro daného psa
• pro některé psy alespoň minimum zkušeností 

s plemenem
• u některých psů cvičák
• prověřuje se domov, kde bude pejsek žít 
• je nutno uhradit alespoň část veterinárních nákla-

dů, tzv. adopční příspěvek, abychom mohli dál fun-
govat a pejsky veterinárně a materiálně zajišťovat 

• v případě adopce štěněte je nutný souhlas s kast-
rací v dospělosti, kvůli prevenci množení 

Kudy do Psince?
Jednou z možností je vyjet z Jihlavy směrem na Pís-

tov, projet vesnicí a pokračovat do kopce. Jakmile 
bude možnost odbočit doleva (na panelovou cestu 
- bývalý vojenský prostor), vydejte se po ní a pokra-
čujte až na odbočku doleva. Pokračujte dál. Cesta se 
bude mírně stáčet doleva a z kopce. Náš prostor je 
nalevo od cesty.

Kontakt: 
Tel.: 605 947 190

https://psinec-pistov.webnode.cz/
-PI-
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Připrav se na školní rok
s nesmírně vesmírným optickým internetem

539 01 01 01 www.netbox.cz

Individuální 
nastavení příchozí 
a odchozí rychlosti 

internetu

Aktivace a zrušení 
zdarma, zákaznická 

podpora a servis 
7 dní v týdnu

Vhodný 
pro vícečlenné 

domácnosti 
a studentské byty

Vlastní 
IPTV Kuki
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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

4. 9. So MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 574

5. 9. Ne MDDr. Kotasová Kateřina Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

11. 9. So MDDr. Křikava Libor  Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

12. 9. Ne MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 818 088

18. 9. So
MUDr. Macková-Hobzová 

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

19. 9. Ne MDDr. Kárník Stanislav Swedish Dental Care s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 604 505 303

25. 9. So MUDr. Makumbirofa Edson Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334

26. 9. Ne MDDr. Martinák Břetislav Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

28. 9. Út MDDr. Gerhard David Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

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

Pohotovostní služba zubních lékařů – září 2021

Astrologické okénko na září

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com
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Období Panny
V srpnu nám slunce vstoupilo do 

znamení Panny přesně 22. srpna. 
Toto období značí nejen konec léta, 
a tedy ještě poměrně horké počasí, 
ale především sklizeň úrody, žně a 
pomalou přípravu na zimu. 

V období Panny máme totiž zvý-
šenou potřebu čistit svůj dům, zba-
vovat se nepotřebných věcí a také 
se více věnovat svému zdraví, ať už 
fyzickému, nebo psychickému. Ne 
nadarmo je totiž znamení Panny 
spojování především s léčením, zdra-
vým způsobem života a čistotou. 

O osobách narozených v tomto 
znamení to však platit nemusí, jeli-
kož mezi nimi jistě najdeme i spous-
tu nepořádníků nebo lenochů! 

A jací jsou vlastně lidé narození ve 
znamení Panny?

Především velmi inteligentní a 
komunikativní, pokud k tomu ma-
jí prostor. Panně totiž vládne plane-
ta Merkur značící právě rozum a dar 
řeči. I když se vám tedy bude zdát 
člověk narozený v tomto zname-
ní poněkud plachý nebo nenápad-
ný (Panny tak často působí), opak je 
pravdou. 

Mají-li možnost, dokážou hovořit 
hodiny a hodiny, navíc velmi rády 
studují a vše se snaží ihned uvádět 
do praxe. Zde je vidět rozdíl mezi 
Pannou a Blíženci, kterým také vlád-
ne planeta Merkur. Blíženci mají 
ohromný přehled v mnoha oblas-
tech, ale málokdy jdou v některé sku-
tečně do hloubky. Panny naopak tyto 
hlubiny objevují rády a jsou poměr-
ně vytrvalé, pracovité a zodpovědné. 

Jelikož mají velmi citlivé zažívá-
ní a střeva, měly by se více zajímat o 
zdravý životní styl a celkově o zdraví. 
Pannám obvykle nevadí vytrvalá a 
pečlivá práce, navíc často bazírují na 
detailech, takže mohou působit jako 
přísné až puntičkářské, ale v sobě 
mají tendenci mnoho odpouštět. V 

práci je však vždy výhodné, máte-li 
u sebe nějakou Pannu, jelikož bývá 
obětavá, spolehlivá, čestná a ještě ke 
všemu chytrá! 

Ve vztazích bývají Panny náročné a 
je dosti těžké vyhovět jejich předsta-
vám, zvláště pokud nedáváte kartáček 
na zuby do správného kelímku a cel-
kově narušujete jejich smysl pro řád.

Panny mají velmi citlivá střeva, 
proto by měly občas pít čaj z máty, 
meduňky, heřmánku nebo i z řepíku 
lékařského. Měly by se vyhýbat stre-
su a vůbec přetížení své nervové sou-
stavy, proto by jim pomohla i mateří-
douška nebo třezalka. Pokud chcete 
své Panně udělat radost, darujte jí k 
narozeninám kvalitní vysavač, super 
domácího robota, knihu nebo pou-
kázku na masáž (ideálně podle tra-
diční čínské medicíny).

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz
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