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� Jak se vyvíjí situace v centru 
Jihlavy? Kriminalita je tam prama-
lá, ale pocit bezpečí tam lidé stále 
nemají. Vedení města to ví a reago-
valo uspořádáním veřejné besedy. 
Její téma měli být bezdomovci. 
(Uskutečnila se až po uzávěrce). 
Tedy o někom úplně jiném než o 
lidech, kteří na tom náměstí ten 
neklid vyvolávají. Možná se čeká 
na zimu, kdy nezbední lidé zůsta-
nou ve svých domovech a náměstí 
se uklidní a bude vše vyřešeno.

� Před volbami přituhovalo, a do 
éteru se dostávaly skutečné perly. 
Třeba, že jistý kandidát nerozdělu-
je lidi podle politické příslušnosti, 
ale podle jejich charakteru. A pro-
to přijal nabídku Andreje Babiše. 

� Jistý jihlavský občan, třicetiletý 
Ondřej Doležal, uspěl v dlouhole-
tém boji proti energošmejdům. Byl 
vyslyšen vysočinským politikem 
Milošem Vystrčilem, mimochodem 
předsedou Senátu, a spolu s další-
mi politiky i jihlavskou zastupitel-
kou Evou Decroix, se jim v Senátu 
a následně ve sněmovně podařilo 
notně vylepšit novelu energetické-
ho zákona. 

� Vedení radnice uspořádalo „pro 
podnikatele“ trachtaci. Byla jen pro 
pozvané, jejichž seznam je asi taj-
ný. Ke kritice, že to stálo 130 tisíc, 
reagovala paní primátorka tak, že 
to bylo v režii Brány Jihlavy. Už ale 
neřekla, že to je příspěvková orga-
nizace města, takže to jsou stále 
peníze města. Přitom stačilo říct, 
že město chtělo poděkovat vybra-
ným podnikatelům. Jenže pak by 
muselo říct, dle jakého klíče pod-
nikatele vybíralo. Mimochodem, 
byl tam i Kronospan? 

� Studentské volby nanečis-
to ukázaly jednu zásadní věc: Jak 
rozdílné vzdělání ovlivňuje, koho 
budu volit. Z toho lze usuzovat, 
že pro některé strany nemusí být 
vzdělání prioritou. Ba naopak! 

 Petr Klukan

Měsíční glosování

Studentské volby „nanečisto“, 
které proběhly v celé republi-
ce na 312 středních školách, 
předznamenaly blížící se volby 
do sněmovny. 

�-pk-

Z Vysočiny se do projektu, který 
zaštituje organizace Člověk v tísni, 
zapojilo 14 škol. 

V celorepublikovém hlasování 
vyhráli Piráti a Starostové, když od 
studentů získali 30,4 % hlasů, dru-
hé bylo SPOLU (ODS, KDU-ČSL, 
TOP 09) se 29,4 % a třetí skončilo 
ANO 2011 s 8,5 % hlasů. Čtvrtá byla 
Strana zelených. 

Kraj Vysočina kopíroval celorepub-
likové výsledky. Zvítězili Piráti a Sta-
rostové – 30,5 %, druhé bylo SPO-

STUDENTI SI ZKUSILI volit i na jihlavském gymnáziu. Volby „nanečisto“ mají mladé lidi připravit na něco, co by se mělo 
stát běžnou součástí jejich budoucího života.  Foto: Petr Klukan

Žáci preferují strany i podle 
typu školy, kterou navštěvují

LU s 26,3 % a třetí ANO 2011 – 10,3 
% a čtvrtá Strana zelených. 

Rozdílné celorepublikové výsled-
ky však vykázaly různé typy škol. V 
gymnáziích zvítězilo SPOLU (35,4 
%) před Piráty a Starosty (32,8 %), 
hnutí ANO se propadlo na 4,6 % a do 
sněmovny by se vůbec nedostalo. 

U středních odborných učilišť 
(SOU) byli první Piráti a Starostové 
(24,6 %), druhé hnutí ANO (16,4 %) 

a třetí SPOLU (13,7 %).
Největší rozdíl se projevil u prefe-

rencí SPD. U gymnázií SPD volilo jen 
2,5 % studentů, u studentů středních 
odborných škol (SOŠ) získalo 5,5 % a 
u středních odborných učilišť dokon-
ce 9,9 %. 

Podobný rozdíl lze spatřit i u KSČM. 
Studenti gymnázií jim dali 1,5 % hla-
sů, SOŠ 2,9 % a SOU 5,2 %. 
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Elektronickou městskou kni-
hu pro hlášení závad občané 
příliš nevyužívají. Většinou ji 
plní strážníci městské policie. 

Pavel Bajer ז

Vajgly v ulicích, špinavé přeplně-
né koše, papírky a roušky na zemi i 
zarostlé chodníky. Občané poslední 
dobou stále častěji kritizují nepořá-
dek v centru Jihlavy. Volají nám do 
redakce i na různé odbory magistrá-
tu. Jedním z nich je například Jaro-
slav Kukla, který nám napsal, že si na 
nepořádek stěžuje opakovaně. 

Kritizuje především stav v uli-
ci Hluboká, která vede od náměstí 
směrem k městské knihovně a něk-
terým odborům jihlavského magis-
trátu. 

„Já tudy chodím 2-3 krát týdně do 
knihovny. To, co je zde ke spatření, je 
otřesné, ulička je pos… od holubů, a 
zdá se, že to nikoho nezajímá,“ popsal 
mimo jiné. 

Město občany vyzývá, aby zjištěné 
závady hlásili do elektronické knihy 
závad města: zavady.jihlava.cz/zava-
dy/. Sami občané tak mohou přispět 
k čistotě města. 

Po rozkliknutí odkazu vyplníte svůj 
e-mail, určíte místo závady a popíše-
te ji. 

Pod těmito údaji naleznete mapku, 
do které místo také zanesete. Apli-
kace vám navíc umožní do systému 
nahrát fotografii. Poté kliknete na 
odkaz uložit hlášení. 

Podle ředitele jihlavské městské 
policie Jana Frence se pak zadaná 
hlášení dostávají k vedoucím pří-
slušných odborů. V systému si pak 
můžete zkontrolovat, jestli bylo 
odstranění závady objednáno. 

Až pokud k tomu nedojde, je vhod-
né kontaktovat příslušné odbory. 
Těmi jsou odbor životního prostředí 
a odbor dopravy. 

Mezi občany je však tato aplikace 
málo známá, protože ji nejvíce plní 
strážníci městské policie.  

K využívání Knihy závad obča-
ny vyzval také vedoucí jihlavského 
odboru dopravy Lubomír Dohnal. 

„Nahlašovat nepořádek nemusí jen 
naši pracovníci, strážníci městské poli-
cie nebo správce komunikací, ale chce-
me zpětnou vazbu také od lidí. Slouží 
k tomu například i aplikace Hláše-
ní závad, kterou lze snadno najít na 
webových stránkách města,“ doporu-
čil. 

Jednou z možných příčin nepořád-

Vidíte ve městě nepořádek? 
Nahlaste ho do Knihy závad!

ÚVODNÍ strana Knihy závad. Zde napíšete svůj email, popíšete zjištěnou záva-
du a vložíte fotografii.  Zdroj: reprofoto

ku ve městě je, že loni při blokovém 
čištění nebyla odtahovaná auta. To 
připouští i ředitel městských strážní-
ků Jan Frenc. 

„Je to jeden z důvodů, proč město 
nebylo uklizené tak, jak by mělo být. 
Letos úklid proběhl, odtáhli jsme asi 
286 vozidel,“ přiblížil. 

Frenc se pozastavil nad tím, že 
99 % hlášení v Knize závad je od 
strážníků městské policie. Sdělil, že 
ti je v rámci svých povinností doku-
mentují během obchůzkové činnosti. 

Po ukončení obchůzky ukládají 
strážníci nalezené závady do systé-
mu Knihy závad. 

Uklízejí také alternativně 
odsouzení

Denně se v Knize závad od měst-
ské policie objevují až desítky hláše-
ní o nepořádku v ulicích. 

Do Knihy závad však mohou obča-
né vkládat nejen podněty, které se 
týkají nepořádku ve městě.     

„Nejedná se pouze o úklid, ale tře-
ba i o propadlý chodník, propadlý 
kanál, zeleň, která dejme tomu zakrý-
vá dopravní značku, popelnici, která 
je plná, nebo černou skládku apod. Ne 
všechno jsou strážníci schopní podchy-
tit,“ poradil Frenc.  

Zmínil, že městská policie nad 

rámec svých povinností v otázce 
úklidu spolupracuje s Azylovým 
domem pro muže. Jeho klienti za 
to dostávají stravenky, za které si 
mohou koupit jídlo. 

K odstraňování nepořádku využí-
vají také osoby odsouzené k alterna-
tivní formě trestu. Dle ředitele měst-
ské policie se jedná doposud asi o 
640 osob, které byly odsouzené od 
50 do 400 hodin veřejně prospěš-
ných prací. 

„Pod naší hlavičkou tito lidé odstra-
ňují černé skládky na území města, 
provádějí úklidové, výkopové a další 
práce,“ specifikoval. 

V uplynulých městech probíhal 
generální úklid města pouze jednou 
ročně v rámci jarního blokového čiš-
tění. Nyní radnice avizovala, že čiště-
ní města navýší na dvakrát ročně. 

„Každopádně jsem pro, protože ně-
které ulice je nutné douklízet. I když 
to bude znamenat pro radnici zvýše-
né náklady, tak si to město zaslouží,“ 
vyjádřil se ředitel jihlavských stráž-
níků. 

Čisticí a zametací vozy vyjely 
mimořádně do ulic v městské památ-
kové rezervaci ve středu 15. září. 

Podle vedoucího odboru dopra-
vy Dohnala bylo během tohoto dne 
vyčištěno několik zón, mezi nimi 
například Benešova ulice.  

Panel ke hledání na hřbitově
-Pro lepší orientaci na ústřed ז

ním hřbitově v Jihlavě bude u vstupu 
umístěna interaktivní dotyková deska 
s podrobnými mapovými podklady. 
Aplikace obsahuje mj. evidenci hro-
bových míst na hřbitovech v Jihlavě a 
umožňuje vyhledávání pohřbených a 
dále označení majitele hrobů.

Trolejbusy do Pávova
 Město avizuje, že zahájí stavbu ז

trolejového vedení do Pávova již na 
podzim letošního roku. S dokon-
čením prací počítají v druhé polo-
vině příštího roku, kdy by po nové 
trati měla začít jezdit MHD - kon-
krétně parciální trolejbusy. Ty pak 
mají z Pávova pokračovat na baterii 
přes Červený Kříž až do Antonínova 
Dolu.

Výsadba v rámci revitalizace
-Příprava revitalizace Masaryko ז

va náměstí úspěšně pokračuje. Probí-
há příprava první etapy výsadby pěti 
stromů (jerlínů) nad Priorem. Nový 
„pokojíček“, jak architekti pobytové 
místo nazývají, bude první ze tří pláno-
vaných. Další dva vzniknou v jižní části 
náměstí při dalších etapách.

Příspěvky na fasády
 Majitelé některých nemovitostí v ז

městské památkové rezervaci v Jihla-
vě dostali od zastupitelů příspěvek na 
opravy zdiva nebo fasády.

Mimořádný příspěvek z rozpočtu 
města Jihlavy v celkové výši 50.500 Kč 
poputuje například na opravu venkov-
ní fasády směrem na hradební parkán 
na domě s adresou Kosmákova 37.

Zastávka a maringotka 
pístovským hasičům

-Zastupitelé odsouhlasili poskyt ז
nutí neobvyklého daru dobrovolným 
hasičům z Pístova a Spolku Valentýna 
z Pávova. Dostanou od města marin-
gotku a autobusovou zastávku. Marin-
gotka je v hodnotě 12.000 Kč a auto-
busová čekárna se stojanem na veřejné 
vyhlášky v hodnotě 33.000 Kč. 

Hluk z frekventovaných silnic
 .Město se spolu s developery z H ז

Kosova bude podílet na realizaci pro-
tihlukových opatření podél frekvento-
vaných komunikací. Město se zavazu-
je na ulici S. K. Neumanna a na ulici 
Vrchlického realizovat protihluková 
opatření, skládající se z výměny stá-
vající obrusné vrstvy nebo realizo-
vat jednorázová opatření na fasádách 
dotčených bytových domů.        -tz, vd-

Krátce
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LEOŠ MAREŠ
DJ SHOW

16. 10.
FASHION DAY

Radnice vynaložila 130 tisíc korun na společenskou 
akci, kterou prezentuje jako setkání s podnikateli. Kdo byl 
pozván, zůstalo utajeno.  

Pavel Bajer �

V polovině září uspořádalo vedení města na hradebním parkánu ve 
spolupráci se svoji neziskovkou Brána Jihlavy setkání s pohoštěním a 
kapelou. Radnice to prezentovala jako setkání s podnikateli a fotogra-
fi emi se pochlubila na Facebooku.  

Jihlavskými novinami oslovení podnikatelé však o žádném setkání 
nevěděli. Na žánrových snímcích, které radnice zveřejnila, se jednalo 
o velkou akci, na fotografi ích však nejsou zachyceny žádné konkrétní 
osoby. 

Na sociálních sítích se poté v komentářích objevily názory, že se jed-
ná o zbytečné vyhazování peněz, i to, že o setkání podnikatelé nevědě-
li. 

Celá akce se na posledním jihlavském zastupitelstvu stala také ter-
čem kritiky opozice. „Bylo tam nějaké setkání s podnikateli. Proběhla tam 
i částka 130 tisíc korun, že stálo uspořádání celé té akce. Veřejnost to vnímá 
poměrně negativně,“ poznamenal opoziční zastupitel Radek Popelka 
(ANO). „O co tam šlo, kdo tam byl pozván, jaké jsou z toho výstupy, proč 
byl zvolen takovýto formát?“ ptal se zastupitel. 

Podle jihlavské primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) měli 
toto setkání s podnikateli naplánované již dříve, ale kvůli covidu se 
neuskutečnilo. 

„Je to jeden z formátů, který se má dít pravidelně. Toto bylo první setká-
ní. Bylo cca pro 50 lidí, byli pozvaní různí podnikatelé, zástupci velkých, 
malých fi rem, se kterými jsme spolupracovali i v rámci přípravy strategické-
ho plánu,“ přiblížila primátorka. 

Zmínila, že jim představili scénáře budoucnosti města. To, že akce 
byla pro 50 lidí vysvětlila tak, že chtěli uskutečnit nějakou menší spo-
lečenskou událost. 

Žádnou z fi rem přítomných na setkání nejmenovala. Nespecifi kovala 
ani, podle čeho podnikatele vybírali. Ke kritice veřejnosti sdělila, že se 
vždycky ozve někdo, kdo nesouhlasí s tím, co se děje. 

Finanční částku, o které hovořil Popelka, nerozporovala. „Bylo to v 
režii Brány Jihlavy, ta cena 130 tisíc korun je reálná,“ dodala.  

Kritizují „utajené“ setkání 
radnice s podnikateli Vedení města reagovalo na chvílemi až 

bouřlivou diskusi na sociálních sítích o 
(ne)bezpečnosti centra Jihlavy a rozhod-
lo se jednat s občany „z očí do očí“. 

První beseda se měla uskutečnit 
v gotické síni jihlavské radnice ve středu 
29. září po uzávěrce tohoto vydání. Jak 
primátorka Karolína Koubová (Fórum 
Jihlava) uvedla ve videu města, týkat se 
měla bezdomovectví a pobytu bezdo-
movců v Jihlavě. 

Ve zmíněném videu primátorka Koubo-
vá také sdělila, že celou situaci město řeší.  

„Na základě všech diskusí jsme se rozhod-
li, že posílíme hlídky městské policie v rámci 

centra města,“ řekla mimo jiné. 
Ve videu vyvrátila i jeden z mýtů, že 

město sestěhovává Romy do centra. 
„Město nedělá žádné kroky k tomu, aby 
sestěhovávalo jakékoliv lidi odkudkoliv, už 
vůbec ne z brněnské Cejle,“ uvedla.  

„Byty jsou nabízeny v dražbách, kdo 
chce, ten se přihlásí. V minulém roce to bylo 
devět nově obsazených bytů v centru měs-
ta. Náš majetek čítá 229 bytů města, z toho 
jen devět bylo obsazeno v minulých dvou 
letech,“ řekla ve videu s tím, že město má 
jednu podmínku: Kdo se chce přihlá-
sit do sociálního programu, musí mít tři 
roky trvalé bydliště v Jihlavě. -pk-

Ve středu 22. září se konala komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality Rady 
města Jihlavy. Na ní byl pozván i jihlavský 
občan Hynek Gerbrich, který se na téma 
bezpečnosti v centru města již dříve sešel 
s radním Danielem Škarkou (Fórum Jih-
lava). 

Gerbrich stejně jako tehdy přednesl čle-
nům komise svůj pohled na bezpečnost ve 
městě a zopakoval, že se situace za posled-
ní dva roky výrazně zhoršila. Ocenil ale, 
že jistá náprava se uskutečnila, ale jak řekl, 
mrzí ho, že se tak stalo až po tlaku veřejnos-
ti. Problém vidí hlavně v nepřizpůsobivých 
rodinách Romů, které žijí v centru. 

Pozastavil se také nad tím, že městem 
naplánované setkání s občany se bude týkat 
bezdomovectví a ne problému „soužití s 
nepřizpůsobivými“, které se již řadu měsíců 
propírá v médiích nebo na sociálních sítích. 

Přítomní členové komise, kteří reagova-
li, se shodli, že se jedná o dlouhodobý pro-
blém. Příčiny pak viděli ve zvýšené agresivi-
tě, úpadku morálky, ztrátě autorit, výchově 
dětí… Radní Škarka varoval před „kolek-
tivní vinou“. 

Zástupci městské i státní policie upozor-
nili, aby se odlišovaly pojmy kriminality a 
pocitu bezpečí. Preventistka městské poli-
cie poukázala i na skutečnost, že sociálními 
sítěmi koluje řada podvrhů (tzv. fake) a své 
tvrzení podložila snímkem údajně Romy 
napadeného muže na jihlavském Masary-
kově náměstí. Skladba dlažby však vylučo-
vala, že se o toto náměstí jednalo. 

Po internetu komisi sledovala i jedna z 
občanek města. Ta, kromě diskuse k bez-
pečnosti v centru, upozornila na špínu 
v ulicích a na náměstí včetně špinavých 
odpadkových košů.  -pk-

Občan v komisi pro bezpečnost

K tématu bezpečnosti v centru
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Staré Hory jsou historicky 
spojeny s dolováním stříbra, 
jehož pozůstatky jsou k vidě-
ní dodnes, popisuje městskou 
část předseda jejího osadního 
výboru Radek Zvolánek.

Veronika Dawidowicz ז

Jaké to je být předsedou osadní-
ho výboru? Je to velká zodpověd-
nost?

V osadním výboru se všichni čle-
nové snažíme vykonávat činnos-
ti zodpovědně. Vše děláme ve svém 
volném čase, kterého nikdo moc 
nazbyt nemá. Ale jsme rádi, že 
můžeme dělat něco pro zlepšení 
okolí svého bydliště, tedy pro Sta-
ré Hory. I když někdy se objevují i 
negativní reakce, jelikož ne každému 
je možné se zavděčit. Jako předseda 
osadního výboru koordinuji různé 
podněty a nápady, které projedná-
vám se zástupci města a magistrátu.

 
Co se vám nejvíce ve Starých 

Horách líbí?
Staré Hory patří mezi větší městské 

části Jihlavy, mají kolem 1000 obyva-
tel. I když jsou Staré Hory v těsném 
sousedství samotného města, líbí se 
mi poklidné bydlení v blízkosti pří-
rody u rybníka a lesa Borovinka, ale 
také blízkost řeky Jihlavy s cyklostez-
kou a volnočasovým areálem. 

Přímo ve Starých Horách jsou to 
víceúčelová hřiště v ulici Horní a 
Červené domky, která jsou hod-
ně využívána místními dětmi. V 
minulých letech byla hřiště oprave-
na a postupně jsou doplňována o 
požadované herní prvky.

 
Co vám dělá radost?

Určitě jsem rád, když se poda-
ří ve spolupráci se zástupci měs-
ta a magistrátu zrealizovat někte-
ré požadavky. V minulých letech to 
byla již zmíněná oprava hřišť, nový 
chodník u školky, měřiče rychlos-
ti, v letošním roce přístřešek na 
zastávce Okrajová nebo workouto-
vý prvek na hřišti Červené domky. 

Jsou to ale i drobnější věci, jako 
třeba doplněné lavičky u rybníka 
Borovinka nebo nový dřevěný roz-
cestník vyrobený místním obča-
nem. Staré Hory stejně jako jiné 
městské části mají fond pro podpo-
ru aktivit, ze kterého financujeme 
společenské akce a některé méně 
nákladné záležitosti.

Pořádáte tedy i kulturní akce?
V posledních letech se daří pořá-

dat i společenské akce, mnohdy na 
podnět místních obyvatel. Již šes-
tým rokem se letos v červnu kona-
lo zábavné odpoledne pro děti s 
večerní zábavou a kapelou Preston 
na hřišti Červené domky, v únoru 
probíhá masopustní průvod s pod-
večerním karnevalem pro děti a 
večerní zábavou na Starce, v dubnu 
je to úklid Starých Hor, také veliko-
noční tvoření, na začátku adventu 
rozsvícení vánočního stromu v ulici 
Nad Splavem s novým osvětlením.

 
A naopak – co obyvatelé Starých 

Hor nejvíc trápí? 
Největším problémem ve Sta-

rých Horách je dlouhodobý špatný 
stav Hybrálecké ulice. Ve Starých 
Horách se z ní stává evergreen, ale 
v negativním smyslu. Povrch komu-
nikace je stále horší, chybí chodník, 
chybějící dešťové odvodnění způso-
buje v okolních domech při větších 

deštích problémy. 
První petice za opravu této uli-

ce byla obyvateli sepsána již v roce 
2008. V ulici je také třeba opra-
vit vodovod a vybudovat novou 
splaškovou kanalizaci, což město v 
minulých letech nemohlo realizo-
vat z důvodu problémů s převzetím 
tohoto majetku (soudní pře mezi 
městem Jihlavou a SVAKem – pozn. 
red.). V letošním roce ale již měs-
to dopracovává projektovou doku-
mentaci a vyřizuje stavební povole-
ní. 

Situace se tedy někam posunu-
la?

Máme přislíbeno, že v příštím 
roce by se akce mohla zrealizovat, 
což ale bude záležet na schválení 
financí zastupitelstvem města. Při-
pravována je také výstavba vodovo-
du a kanalizace v ulici Strojírenská 
nebo oprava komunikace na ulici 
Romana Havelky.

 
Máte nebo chystáte nějaké 

novinky ve vaší části?
Vyloženě nějaké novinky nechys-

táme. O činnosti osadního výbo-
ru a akcích ve Starých Horách se 
snažíme obyvatele informovat přes 
webové stránky, na Facebooku, e-
maily nebo na vývěsních deskách.  

 
Mají Staré hory nějakou raritu 

či zajímavost, kterou by měli lidé 
vidět?

Staré Hory jsou historicky spoje-
ny s dolováním stříbra, jehož pozů-
statky jsou k vidění dodnes. Jsou to 
třeba prohlubně v lese u Borovinky 
nebo štola sv. Jana Nepomuckého 
po lesní pěšině do Hybrálce podél 
Smrčenského potoka.

Historie

 Obec Staré Hory vznikla na počátku ז
13. století a chvíli poté se stala důleži-
tou hornickou osadou, kolem které se 
soustředila celá řada významných a roz-
sáhlých důlních děl. 

-První písemná zmínka o obci pochá ז
zí z roku 1315 v souvislosti s budováním 
zařízení na odvodnění stříbrných dolů, a 
to v listině českého krále Jana Lucem-
burského z 29. března 1315. 

-Období největší slávy zažívá jihlav ז
ské dolování ve 13. století, ještě před 
objevem bohatších nalezišť u Kutné 
Hory, která byla velkou konkurencí. Sta-
rohorské pásmo bylo nejstarší a největ-
ší těžební lokalitou v jihlavském rudním 
obvodu.

 Veškeré práce utichly v roce 1783 ז
za vlády Josefa II. 

 V roce 1540 proslavila Staré Hory ז
Freyova papírna, v roce 1588 zase 
Stolzhagenova tiskárna a nakonec v roce 
1843 zřízená Kernova továrna na sukna, 
která byla v období okupace přeměněna 
na průmyslový podnik BMV na letecké 
motory. V září roku 1946 byl podnik pře-
měněn na Motorpal.

 Zajímavým průvodcem po historii ז
obce by mohla být Pamětní kniha čes-
koslovenské státní obecné školy Stará 
Hůra, založená roku 1921. Vypovídá o 
dramatickém střetu Čechů a Němců při 
zakládání české školy, které byla přidě-
lena budova školy německé, o vážnos-
ti, které požívali tehdejší čeští učitelé a 
o jejich péči při výchově dětí, při zaklá-
dání knihovny a při prosazování českých 
zájmů v nově se rodící ČSR a především 
v místě jejich působení. V letech 1921-
1924 docházelo postupně k výstavbě 
rodinných domů v ulicích Pod Školou, 
Červené domky (Drchanov), Hybrálecká 
a Nad Splavem. 

 Dne 23. září 1938 je vyhlášena ז
v ČSR mobilizace a místní starohor-
ská škola je zabrána pro vojenské úče-
ly. Následuje Mnichov a okupace ČSR. 
Dnem 15. března 1939 je i zdejší škola 
znovu zabrána, tentokrát německými 
představiteli, a předána německému voj-
sku. Zdroj: www.stare-hory.webnode.cz

městské části Staré HoryPředstavujeme

Nejhorší je stav Hybrálecké ulice 

MĚSTSKÁ ČÁST Staré Hory se rozkládá za řekou Jihlavou. Vlevo na kopci jsou průmyslové závody, vpravo obytná část. 
Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož snímky Jihlavy jsou nyní k vidění na Bráně Matky Boží. 
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Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím 
dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem 
takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství 
plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu navíc vydal historicky 
první Zprávu o udržitelnosti.

V KAUFLANDU VÍ, ŽE ROZHODUJÍ ČINY 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

UDRŽITELNÝ 
SORTIMENT

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

PLASTY 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

EKOLOGIE

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.
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Akci volnočasových aktivit 
na Masarykově náměstí v Jih-
lavě moderoval Milan Řezní-
ček z jihlavského soukromého 
rádia. Vídat ho můžeme ročně 
na desítkách akcí. 

Petr Klukan ז

Máte vůbec spočítané, kolikrát 
jste už moderoval?

Sám jsem si říkal, že by mě to taky 
zajímalo, ale těch akcí musí být už 
strašná spousta: V rádiu jsem při-
bližně třiadvacet let a za tu dobu 
bylo těch akcí strašně moc.  

Myslím venkovní akce mimo 
rádio.

Na moderování mě baví nejen to, 
že člověk sedí za mikrofonem, ale 
právě když může vyrazit na akce. 
Učí se novým věcem, poznává nové 
lidi, proto se mi moderování v teré-
nu moc líbí. Tam má člověk hned 
zpětnou reakci a hned vidí, jestli to 
dotyčného baví, nebaví a co má udě-
lat. Pro mě je to velká důležitá škola.

Takže statistiku si nevedete, 
abyste mohl říci: „Dnes moderuji 
svou tisící padesát šestou akci?“

(smích) Ne, to vůbec ne. Možná 
mě to i trošku mrzí, protože by mě 
to samotného zajímalo, ale vůbec to 
spočítané nemám. 

Určitě jich byly ne desítky, ale 
stovky a dostal jste se díky nim 
„všude možně“. Kam například? 

Jezdil jsem na motorce, naposled 
jsem létal ve vojenském letadle Ca-
sa, v horkovzdušném balónu… 
Vyzkoušel jsem toho opravdu straš-
nou spoustu. Máte pravdu, člověk se 
vlastně díky práci dostane i k tako-
vým věcem, kam by se normálně 
nedostal, nebo které by si normálně 
nevyzkoušel.

Je nějaké prostředí-akce, kam 
byste chtěl, ale ještě to nevyšlo? 

Nevím, jestli mám nějaký svůj 
nesplněný moderátorský sen. Beru 
to, že akce přicházejí, a tak to má 
být. Každá je svým způsobem jiná 
a zajímavá, ale že bych chtěl mode-
rovat vyprodanou pražskou O2 aré-
nu? Tak takový moderátorský sen 
zatím asi nemám. Čekám, co přijde, 
protože tuhle práci dělám moc rád 
a vždycky jsem ji chtěl dělat. I když 
to kdysi do rádia napoprvé nevyšlo, 
já se nevzdal a jak se říká: „Když vás 
vyhodí dveřmi, musíte vlézt oknem,“ 
tak já to udělal. Jsem rád, že jsem se 
tenkrát nevzdal.

Čeho se moderátor může bát? 
Třeba, že bude mít takzvané 
okno? 

To taky, ale moderátor má nejrůz-
nější přeřeky. Hlavně v rádiu je to 
tak, že to už nevezmete zpátky, pro-
tože to je naživo. Pak je to různé 
šumlování. Já se děsím toho, že si ve 

Děsím se toho, že si ve vstupu kýchnu…
vstupu kýchnu, což se mi ještě nikdy 
nepoštěstilo a doufám, že po tom-
hle, když jsem to teď řekl, nekýchnu 
hned zítra. 

A ta okna? 
Má je a nejhorší je, když se v tom, 

co si připravíte, ztratíte. V tu chvíli to 
v hlavě šrotuje a říkáte si, jak to navá-
zat, jak to udělat, aby to nevypadalo, 
že jsem se v tom ztratil?

Venkovní moderování kromě 
počasí skýtá spoustu změn. Přijde 
někdo jiný, než měl přijít…

To se taky může stát. Jsem rád, 
když dostanu informace před akcí a 
na ni přijdu připravený. Nemám rád 
takové jakože: „před akcí si to dola-
díme na místě,“ protože vím, jak to 
na těch akcích chodí. Spousta věcí se 
řeší na poslední chvíli a ten konkrét-
ní člověk pak nemá dostatek času 
na to, aby mi ty informace předával. 
Takže když to jde, jsem rád alespoň 
za nějakou kostru, kterou můžu mít. 

Jinak se samozřejmě může stát, že 
vypadne elektrika, někdo nepřijde 
a moderátor musí nějakým způso-
bem situaci zachránit, aby to neby-
lo poznat. Takže je to o praxi a 
nenechat se ničím zaskočit.

A kdy se vám to zrovna stalo a jak 
jste z toho vybruslil?

No, doufám, že se mi to nestane 
dneska (smích).

Vzpomenete si na poslední „prů-

švih“? 
Může se stát, že nějaký host náho-

dou nepřijde a já to budu muset 
zachraňovat nějakým jiným progra-
mem, ale teď si nevzpomínám, kdy 
se mi to stalo naposled. Stát se to 
může kdykoliv, a pak je to o impro-
vizaci. Jsem rád, že i tu improviza-
ci trošku umím, protože jsem kdysi 
Na Kopečku hrál divadlo, které mi 
pomohlo vystupovat před lidmi a 
nebát se mluvit. Za to jsem ochot-
nickému divadlu moc věčný.

Nyní moderujete volnočasové 
aktivity. Čím je tahle akce jiná než 
ostatní?

Mám velkou radost z toho, že po 
covidové situaci je zájem o volno-
časové aktivity. Že nám ten pohyb a 
to scházení se scházelo. Lidé na akce 
chodí, děti si to zkouší a je vidět, že 
nemusí sedět jen s mobilem v ruce 
u počítače, ale že se můžou hýbat a 
můžou ten volný čas smysluplně trá-
vit.

Na závěr poraďte budoucím 
moderátorům, co je pro toto 
řemeslo nejdůležitější? Odvaha? 
Nebo správně vyslovovat? 

Asi odvaha, protože by se neměl 
bát mluvit. Neměl by mít vadu řeči, 
ale s tím se dá pracovat a dá se to 
samozřejmě odstranit. Neměl by se 
tedy bát a měl by si jít za svým snem 
chtít dělat práci, kterou chce dělat. 
Nebát se nějakého neúspěchu a jít si 
prostě za tím.

MILAN ŘEZNÍČEK.

V RÁMCI představení volnočasových aktivit byly na náměstí k vidění desítky 
sportovních nebo zájmových kroužků. Pod hlavičkou DDM Jihlava i chovatelský 
kroužek.   Foto na stránce: Petr Klukan

KŘESŤANSKÁ organizace pro děti a mládež školního věku Royal Rangers, kte-
rá spadá pod Apoštolskou církev, na Masarykově náměstí představila nejen šerm 
(na snímku čelem Martin Horský), ale třeba i hru ringo. Jedná se o hru, kdy se 
přes síť přehazuje gumový kroužek. Vynalezl ji v roce 1959 Polák Włodzimierz 
Strzyżewski jako doplňkový sport pro trénink šermířů. 
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Už jste navštívili naši zrekonstruovanou prodejnu? 
Najdete zde opravdu širokou nabídku elektra. 
Přijďte se k nám podívat!

NC

Citypark

NOVÝ 
A MODERNÍ

www.DATART.cz#elektrospecialista
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Uměl jsem dobře dvě věci. 
Dělat skateboarding a nebo 
pracovat rukama jako truhlář. 
Já si vybral skejt, říká Tomáš 
„Tomík“ Marek, vedoucí ska-
teboardového oddílu, majitel 
skate shopu a pořadatel sou-
těží ve skejtování.

Veronika Dawidowicz ז

Jak jste se dostal ke skejtování?
Bylo mi asi tak čtrnáct nebo pat-

náct. Nejlepší kámoš ze základní 
školy dostal skejt k Vánocům. Byli 
jsme taková partička a já jsem byl 
poslední, který skateboard dostal. 
Paradoxně jsem teď ale jediný, kdo 
se z celé party tomu i nadále věnuje 
a jezdí do teď.

Vybavení dřív nebylo takové jako 
dnes, ale už bylo alespoň dostup-
nější. Tehdy ještě nebyly žádné ska-
teparky, jak je známe teď. Byly to 
zastaralé asfaltové plochy a staré 
plechové překážky.

Jak se „rozjížděla“ skejtová scé-
na v Jihlavě?

V Jihlavě nebyla žádná parta 
skejťáků. To už jsem měl větší par-
tu ve Svitavách. A to jsem si myslel, 
že v krajským městě to bude lep-
ší (smích), víc skejťáků, nové mís-
to, ještě si zajezdím než nastoupím 
někam do práce… No, a tady nikdo 
nejezdil. Tam bych ty kluky napočí-
tal na jedné ruce a ještě ani neuměli 
jezdit.

Řekl jsem si, že to chce změnu, 
spojil jsem se tehdy s místním ska-
te-shopem, který zaštítil soutěž, 
dodal ceny a pomohl s organizací. 
Tam vznikla tehdy naše spolupráce.

Jste vyučený v oboru truhlář. 
Chtěl jste tu práci vždycky dělat, 
nebo vás to víc táhlo ke skejtu?

Po škole jsem si mohl vybrat, 
jestli se chci víc živit rukama, nebo 
dělat skateboarding. To byly dvě 
věci, co jsem uměl. Rozhodl jsem 
se tehdy pro skateboarding a zůstal 
u toho až do teď.

Kdy jste dělal první závody?
To bylo v mých sedmnácti letech 

ve Svitavách a bylo to pro dospělé 
i pro děti. Byly to vždycky závody 
spíš úplně prťavý, proti tomu, co se 
děje dneska. Závody ve skejtování 
byly prvně jednou za rok, pak dva-
krát a takhle se to drží už několik 
let.

Jak vznikla myšlenka na školu 
skateboardingu?

To byl další krok toho, jak ukázat 
městu, že tady je komunita, která 
se stále víc a víc rozrůstá. Čehož 
byly vlastně důkazem i pořádané 
závody.

Bylo nás ale pořád málo na to, aby 
nám postavili skatepark za několik 
milionů, který bude splňovat před-
poklady, že to tam bude alespoň 
minimálně pár let fungovat.

Krajské město by mělo mít vel-

„Tomík“ Marek: Ne všechno, co 
vypadá jako skejt, funguje jako skejt

ký skatepark, a tak jsem na to začal 
upozorňovat. V tu dobu se také 
zakládala Česká asociace skatebo-
ardingu a rozjížděla první „skate 
akademie“ po republice.

A vy jste si řekl, že něco tako-
vého by město mohlo jako nápad 
zaujmout…

Chytl jsem se toho a během 
roku nás „ve škole“ bylo asi dvacet 
pět. Najednou jsme byli největší 
v republice, a když už chtějí skejto-
vat i děti, byla by škoda nemít pro 
ně vyhovující podmínky, a tak se 
město snažilo pomoc.t 

Na letňáku se sice jezdit dalo, 
ale byl zde problém, že se ten pro-
stor pronajímal festivalům. Takže 
v sezóně, kdy jsme měli tréninky 
a konal se festival, vzali pořadatelé 
překážky, naházeli je na prostředek 
velké rampy a tam to zůstalo třeba 
i měsíc, protože byla pak další akce 
a na těch pár týdnů to nikdo předě-
lávat nechtěl. 

Dopadlo to ve finále tak, že jsme 
nakonec začali jezdit do Kostelce 
u Jihlavy, kde se postavil malý ska-
tepark.

Takže jeden ročník soutěže se 
udělal v Jihlavě a pak jsme další 

čtyři ročníky dělali v Kostelci.

Od kolika si myslíte, že můžou 
děti jezdit na skejtu? 

Tak čtyři, pět nebo šest let. Od 
čtyř už si to klidně můžou zkoušet, 
jsou některé tak šikovné děti, že se 
na tom už i udrží. Záleží nejen na 
nich, ale i na rodičích, když je na 
skejt budou brát. 

V téhle době je úplně normální 
mít trenéra, který jim bude ukazo-
vat co a jak, naučí je základy a ten 
progres je pak mnohem viditelněj-
ší, než když jsou na to samy, natlu-
čou si a už na skejt pak nechtějí 
stoupnout.

Pak už je na nich, jestli si najdou 
svou partičku ve skateparku samy, 
anebo se k nám přidají do školy 
skateboardingu, kdy si je vezmeme 
pod křídla a spoustu věcí jim hod-
ně usnadníme. Budou mít partu, 
budou mít zázemí a hlavně budou 
vědět, jak na ten skejt.

Jsou nějaké tipy pro děti (a 
jejich rodiče) do začátku?

Základem je určitě výbava. Pokud 
to rodiče odbydou levným skej-
tem, je malá pravděpodobnost, že 

PRO TOMÁŠE MaRka je skejt životním stylem. Po škole se proto rozhodl, že ho 
bude živit to, co ho baví, a nastoupil do skate shopu. Foto: Veronika Dawidowicz

to dítě se tomu bude věnovat dál. 
Chce to opravdu v nějaké speciali-
zované prodejně koupit lepší vyba-
vení, začátečnický komplet, kde 
vám poradí, jakou velikost, šířku. 

Člověk chce někdy ušetřit pár 
korun, koupí něco, co vypadá jak 
skejt, ale nefunguje to tak. 

Jistým způsobem je to investice. 
Z toho skejtu dítě nevyroste. Třeba 
ho nezaujme hned, ale za dva roky 
se k tomu třeba může vrátit. 

Myslíte, že se rodiče můžou bát 
toho, že se dítě tzv. chytne blbý 
party?

V téhle době si myslím, že už ne. 
Samozřejmě vlítnout do „špatný“ 
party se dá kdekoliv, ale u nás ve 
skateparku je ta komunita abso-
lutně bez problémů. Každý, kdo za 
námi přijede, si to chválí, a proto za 
námi jezdí nejen děti, ale i dospělí, 
protože jsme dobrá parta.

Je podle vás skejt životní styl?
Pro mě osobně rozhodně. Dřív 

se to i tak na ty komunity rozdělo-
valo. Byli skejťáci, bikeři, bruslaři. 
Samozřejmě každý si to pojme po 
svém. Někdo si jde zajezdit jednou 
za týden, aby měl nějaký pohyb, 
někdo potřebuje jezdit každý den.  

Je v Jihlavě skejtování populár-
ní?

Dost to tady narostlo. Je to o té 
aktivitě lidí v komunitě a taky o 
tom, mít kde jezdit a kde se potká-
vat. Když nebude prostor, tak tam 
ta komunita nebude. 

Proběhla nedávno nějaká sou-
těž v jihlavském skateparku?

V sobotu 18. září byla v Jihlavě 
historicky první zastávka Českého 
skateboardového poháru (ČSP), 
která byla vyloženě jen pro děti. 
Soutěží se v kategorii do 9 a do 14 
let a je i kategorie pro slečny, která 
se také postupně rozrůstá.

Bylo zaregistrováno přes 100 
jezdců, takže to byla jedna z nejsil-
nějších účastí.

A chystá se nějaká akce ještě do 
konce roku?

Plánujeme otevřít naši halu, kte-
rou máme pod SK Jihlava, kde 
máme svůj oddíl skateboardingu. 
Dáváme ji dohromady už skoro dva 
roky a kvůli covidu jsme ji nemoh-
li ještě oficiálně otevřít, abychom 
tam mohli trénovat, ale snad se to 
už letos na podzim podaří.

Vybudovali jsme tam zázemí, kde 
skejťáci můžou trénovat po celou 
zimu a nebudou mít tu nucenou 
pauzu, kdy se v ČR prakticky nedá 
jezdit.

Chtěl byste předat nějaký vzkaz 
čtenářům?

Možná bych mohl použít hlášku 
pana Kopeckého, člověka, který 
dřív budoval skateboarding a který 
říkal: Světu mír a dětem skateboar-
dy.
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
DO PRODEJNY V JIHLAVĚ

e-mail: kariera.jihlava@unihobby.cz

HLEDÁME
 PRODAVAČE 
 POKLADNÍ 

 
 
 
 
 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS!

NABÍZÍME
  zázemí silné společnosti
  prémiový a bonusový systém
  stravenky
 dovolená navíc
  zvýhodněný zaměstnanecký nákup
  výhodná pracovní doba
  možnost profesního růstu
 příjemný kolektiv
  zdravé pracovní prostředí

Staňte se členem oblíbeného ryze českého řetězce hobby prodejen pro kutily, 

zahrádkáře a profesionály, který se specializuje na stavbu, bydlení, techniku a zahradu.

Sháníte posilu do svého týmu? 
Rádi byste v kolektivu přivíta-
li schopného a spolehlivého člo-
věka a nedaří se ho najít i přes to, 
že máte pocit, že jste už vyčerpali 
všechny možnosti? Zkuste inzero-
vat u nás v Jihlavských novinách. 
Každý měsíc jsou naše noviny zdar-
ma doručovány do schránek téměř 
23 tisíc domácností v Jihlavě a při-
lehlých částech. Možná právě v ně-
které z těchto domácností je někdo, 

kdo by byl pro vaši fi rmu přínosem. 
Naše obchodní zástupkyně je vám 
k dispozici na níže uvedených kon-
taktech, 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

Najděte ty správné lidi!

Na Vysočině dosáhla průměrná 
hrubá měsíční nominální mzda na 
přepočtené počty zaměstnanců za 
prvních šest měsíců roku 2021 část-
ky 34.034 Kč, což proti předchozí-
mu roku představuje nárůst o 9,3 %, v 
absolutním vyjádření se jedná o zvý-
šení o 2887 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání 
jde o sedmou nejvyšší hodnotu, vyšší 
průměrnou úroveň mezd mají Hlavní 
město Praha a kraje Středočeský, Jiho-
moravský, Královéhradecký, Plzeňský 
a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl na 
Vysočině v relativním vyjádření z regi-
onů České republiky nejvyšší a repub-
likovou úroveň převyšoval o dva pro-
centní body. V absolutním vyjádření 
byl mzdový růst na Vysočině druhý 
nejvyšší (za Královéhradeckým kra-
jem) a republikovou úroveň předstihl 

o 368 Kč. Přesto výše mzdy na Vyso-
čině za celorepublikovým průměrem 
stále výrazně zaostává (o 2773 Kč).

Spotřebitelské ceny se v České 
republice ve stejném období zvýšily o 
2,5 %, reálná mzda tak v Kraji Vysoči-
na proti předchozímu roku vzrostla o 
6,6 %. Růst reálné mzdy byl zazname-
nán i na celorepublikové úrovni a ve 
všech ostatních regionech.

V oblasti zaměstnanosti došlo k 
poklesu počtu zaměstnanců jak v rám-
ci celé České republiky, tak i ve velké 
většině regionů s výjimkou Prahy a 
Středočeského kraje. Nejhlubší úbytek 
byl zaznamenán v Karlovarském kraji 
(o 3,9 %). Na Vysočině se oproti prv-
ním šesti měsícům roku 2020 počet 
zaměstnanců snížil o 0,8 %, v mezi-
krajském srovnání to je pátý nejvyšší 
úbytek. -kurzy.cz-

Průměrná mzda na Vysočině je 34.034 Kč

Lze si přivydělat na mateřské?
Mnoho žen, a v současné době i 

mužů, kteří jsou na mateřské / rodi-
čovské dovolené přemýšlí, jak pomoci 
rodinnému rozpočtu.

Takzvaná mateřská je vyplácena po 
dobu 28 týdnů. Nárok vzniká těm, kte-
ří jsou za poslední dva roky alespoň 
270 dnů účastníky nemocenského 
pojištění. 

Při pobírání mateřské je možné si 
přivydělat, ovšem pouze na dohodu o 
pracovní činnosti (DPČ) nebo doho-
du o provedení práce (DPP). Není sta-
novena maximální hranice příjmu na 
dohodu a je možné pracovat u původ-

ního zaměstnavatele, je ovšem nutné 
uzavřít novou smlouvu na jinou práci. 

OSVČ nemohou během čerpání 
mateřské vykonávat žádnou výděleč-
nou činnost.

Jakmile skončí nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství, je vyplácen rodi-
čovský příspěvek. Dobu vyplácení 
si může rodič vybrat v rozmezí šesti 
měsíců až čtyř let.

V tomto případě je možnost při-
výdělku neomezena. Lze pracovat i 
na HPP a i OSVČ již mohou vykoná-
vat svoji živnost. 

 -vd, vasevyzivne.cz-
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Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

Krájecí a balicí centrum nabízí podmínky operačního sálu

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

Asi není Čecha, který by si 
nevybavil alespoň jeden pro-
dukt Kosteleckých uzenin. A 
není divu, vždyť jejich historie 
je delší než sto let. Řezníci a 
uzenáři patří i v dnešní době k 
uznávaným a váženým řemesl-
níkům.

 Řeznická profese se za 100 
let existence Kosteleckých uze-
nin změnila, řezníci si již větši-
nou nevystačí pouze s ostrým 
nožem. 

 Vzhledem k pokroku, stroje 
a moderní technologie zasáh-
ly za posledních třicet let asi 
každý obor, rozhodně i masnou 
výrobu. K výměně technologií 
jistě došlo i v Kosteleckých uze-
ninách. Za nejvýznamnější se 
považuje „Krájecí a balicí cent-
rum“ a „Dopravníkový systém“. 

Již dva roky, přesně od září 2019, Kos-
telecké uzeniny oficiálně krájí a balí 
výrobky v nových prostorách vybudo-
vaného krájecího a balicího centra.

Jeho provoz je koncipován tak, aby 
splňoval ty nejpřísnější hygienické a 
veterinární podmínky v kombinaci s 
nejmodernějšími technologiemi.

Velký důraz byl od začátku kladen na 
čistotu výrobních prostor, vzduchotech-
niku a klimatizaci a bezpečný pohyb 
personálu a materiálu. Pro představu 

laika, než se výrobek dostane na expe-
dici, tak musí projít několika výrobními 
operacemi.

Jsou jimi: příjem produktu, tempe-
race produktu před krájením, vážení, 
hygienizace obalu, loupání, krustování 
(povrchové zamražení), krájení, balení 
a nakonec etiketování.

Při krájení produktů je využíváno 
několika stupňové filtrace vzduchu, což 
znamená, že výrobní prostory s označe-
ním HRZ (HIGH RISK ZONE) spada-
jí do třídy ISO 5 tj. kategorie operační-
ho sálu.

Jde o jedno z nejmodernějších kráje-
cích center minimálně v rámci EU.

V loňském roce byl v provozu kos-
teleckého masokombinátu dokončen 
i dopravníkový systém pro prázdné a 
naplněné přepravní obaly a zabalené 
zboží. 

Jeho cílem je doprava plných přepra-
vek zabalených výrobků z prostoru bali-
cího centra do depozitního skladu ke 
třem paletovacím místům, dále odsun 
kusových salámů z manipulačního pro-
storu.

Díky systému došlo k propojení balí-
cích linek s pasterizačními linkami, 
odsun všech druhů přepravek z myčky 
obalů do prostoru baličky uzenin, expe-
dice uzenin a nového prostoru krájecí-
ho a balicího centra. Součástí akce je 
také doprava plných přepravek na expe-
dici uzenin. 

I přes veškerá omezení, která tato 
akce přinesla, se vše úspěšně zvládlo a 
celý výše popsaný dopravníkový systém 
funguje dle očekávaných představ. Vel-
ký dík patří všem lidem, kterých se tato 
investiční akce dotkla a to především 
zaměstnancům na balírně a expedici.

j1
0-
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Někdy se do práce těšíme a někdy 
je těch osm hodin prostě trošku 
náročnějších…Jak si je zpříjemnit 
a udělat si pracovní dobu pohodo-
vější?

Prosím hudbu…
Někdy člověk potřebuje naprostý 

klid a ticho a někdy nám k lepším 
pracovním výkonům může dopo-
moci oblíbená melodie. Pokud 
však kancelář sdílíte s kolegou, kte-
rý není milovníkem muziky, raději 
si nasaďte do uší sluchátka a užijte 
si ničím nerušený poslech.

Chval a budeš chválen
Taková pochvala potěší snad 

každého. Je jasné, že když někdo 
pochválí vás, zlepší vám to den a 
máte pocit, že vaše práce vlastně 
vůbec není marná, i když se vám 
to tak mohlo zdát. Zkuste se ale 
zamyslet a vzít to i z druhé stránky.

Chválíte dostatečně lidi ve vašem 
okolí i vy? Nezapomínejte na to a 
zvedněte milou pochvalou sebevě-
domí i vašim kolegům či podříze-
ným. Na pracovišti to jednoznačně 
vytvoří lepší atmosféru.

Najezte se
Jezme abychom žili, nežijme 

proto, abychom jedli. Tak zní jed-
no moudro. No, ale co si budeme 
povídat, s plným žaludkem se pra-
cuje lépe. Jak je známo nepodce-

Jak si udělat pracovní dobu příjemnější

ňujte snídani, je to základ dne a 
může vás příjemně „nastartovat“. 

Mějte po ruce nakrájené ovo-
ce, které vás osvěží a můžete si jej 
uzobnout v podstatě kdykoliv, i 
když máte zrovna „fofry“.

Obědovou pauzu si užijte, odlož-
te telefony a v klidu se najezte, ať 
vám nekručí v břiše a myšlenky 
na hlad a jídlo vás nerozptylují od 
práce.

Příjemné prostředí
Pokud pracujete ve fabrice, asi si 

jen těžko můžete udělat prostře-
dí dle vašich představ. Těžko si u 

pásu vyskládáte rodinné fotografie 
nebo oblíbenou květinu. Můžete 
si ale například udělat hezkou vaši 
pracovní skříňku, kde se o pauze 
„dobijete“ pohledem na svou rodi-
nu nebo vašeho čtyřnohého maz-
líčka.

Pokud sedíte za pracovním sto-
lem, máte tento úkol o něco snazší 
a proto neváhejte využít možnosti 
vytvořit si útulné pracovní prostře-
dí.

 
Květiny

Zelené rostlinky nejenže čis-
tí vzduch, ale také tlumí hluk a 

odbourávají podráždění očí a 
bolest hlavy. Navíc například tako-
vý rýmovník je dobrým pomocní-
kem při rýmě. 

Při instalaci květin však nezapo-
mínejte na to, aby vám nestínily 
například světlo zvenčí. To by vám 
neprospělo a některým druhům 
kytek také ne. 

V potaz berte také starost o kvě-
tiny. Nebylo by možná od věci 
vybrat květiny, které nejsou na péči 
příliš náročné a například v době 
vaší dovolené nebo nemoci se vám 
o ně může ochotný kolega nebo 
kolegyně postarat. 

Pitný režim
Asi nejoblíbenějším nápojem 

v zaměstnání je káva. Lidé ji mají 
spojenou s dobíjením energie. „Bez 
kafe nefunguju,“ slýcháme často na 
všech pracovištích a to bez rozdí-
lu toho, zda se jedná o sekretářku, 
dělníka nebo učitelku. 

Pokud vám káva nic neříká a 
nejste jejím fandou, nebojte se 
nahradit ji například čajem. Spous-
ta čajů má téměř stejné, ne-li lepší 
účinky jako káva. Nebo co takové 
maté? To je svými silnými povzbu-
zujícími účinky vyhlášené.

Nezapomínejte však i na běžný 
pitný režim. Za každou kávu byste 
měli běžný příjem tekutin navýšit 
alespoň o dvě deci vody za každý 
šálek. -vd-

Ilustrační foto: pixabay.com
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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 stárnutím 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 aby současně byla zajištěna 
péče o jejich blízké. Každodenní 
péče je velmi vyčerpávající, i když 
rodiny využívají např. pečovatel-
skou službu 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-j10-34D)

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková 
organizace, je zřizovaná Statutárním městem Jihlava
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Pro mnohé z vás, milí studenti, se blíží čas, kdy opus-
títe lavice základní školy a přesunete se dál - na střední 
školu. Jak si ale vybrat obor, který vás bude zajímat?

� 1. Uvědom si, co očekáváš, 
       co umíš a co ti nejde

Objev svoje schopnosti a porovnej je s požadavky 
pro studium i povolání. Buď si vědom i slabých míst a 
zvaž také svůj zdravotní stav. 

� 2. Promluv si s nejbližšími
Neváhej probrat svoje studijní vyhlídky s lidmi, kte-

rým důvěřuješ. Mohou to být rodiče, příbuzní, kama-
rádi, učitelé nebo i výchovný poradce.  Ber v potaz i 
jejich názor, i když může být jiný než tvůj.

� 3. Vytvoř si seznam zajímavých oborů
Zapisuj si, které odvětví tě zajímá. Podívej se na 

nabídku jak maturitních, tak učebních oborů. Můžeš 
to také vzít z druhé strany a „vyškrtat“ obory, které tě 
nezajímají.

� 4. Jaké povolání tě láká?
Zjisti si, co tvé vytoužené budoucí povolání obnáší. 

Bavilo by tě to? Mysli při výběru jen na sebe a přemýš-
lej, jestli požadované vzdělání a dovednosti pro tuto 
práci, odpovídají tvým schopnostem.

� 5. Informace o školách
Uvědom si, co od školy očekáváš a jak chceš, aby tě 

připravila pro život. Tvůj výběr by se neměl omezovat 
jen na tu nejbližší školu, ale na tu podle tebe nejlepší. 
Nezapomeň si zjistit podmínky pro přijetí.

� 6. Běž to omrknout
Nejlepší cestou, jak o škole zjistit co nejvíc, je den 

otevřených dveří. Připrav si otázky a neboj se zeptat na 
všechno, co tě napadne. Rozhodně zavítej do více škol, 
ať můžeš porovnávat.

� 7. Reference o škole
Podívej se na reference od bývalých či současných 

studentů tvé vytipované školy. 
Vizitkou škol bývají také jejich webové stránky, ze 

kterých také něco vyčteš.

� 8. Na základce ti poradí
Pokud potřebuješ poradit s tím, kam dál, i ve tvé 

současné škole ti rádi poradí. Například třídní učitel, 
výchovný poradce, nebo učitel, ke kterému máš prostě 
důvěru.

Desatero pro správný výběr střední školy

� 9. Pomoc odborníků
Pokud máš problémy s učením a nevíš co s 

tím, není žádná ostuda obrátit se na odbor-
níky. Může tam být například dyslexie, dys-
grafie nebo porucha pozornosti. Obrať se 
na pedagogicko-psychologickou poradnu, 
kde ti pomohou s tvou cestou za vzděláním.

� 10. Příprava na přijímačky
Nepodceň přípravu a pořádně se připrav 

na přijímačky. Na internetu najdeš spous-
tu tipů, na co si dát pozor. Některé školy 
dokonce nabízí „přijímačky na nečisto“.

 -vd, infoabsolvent.cz-

Ilustrační foto: pixabay.com
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Každý rok se tisíce dětí musí roz-
hodnout, kam dál po základní škole. 
Někteří si zatím vybírají pouze ško-
lu, pro některé už je to příprava na 
jejich vysněné budoucí zaměstnání.

V pátek 12. listopadu se v DKO 
Jihlava bude konat 24. Přehlídka 
středních škol oblasti Vysočiny

V prostorách společenského sálu 
a foyer divadelního sálu Domu kul-

tury v Jihlavě se každý rok schází na 
50 škol různého zaměření, aby pre-
zentovaly své výukové programy i 
mimoškolní aktivity a představily se 
možným novým žákům.

Každoročně této nabídky využí-
vá velké množství především žáků 
základních škol a jejich rodičů, ale i 
studentů středních škol, kteří uvažují 
o svém dalším odborném růstu. -vd-

Přehlídka středních škol 
z Vysočiny v DKO

Ilustrační foto: pixabay.com
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Vysočina Gladiators získali 
poprvé za svou historii zla-
tou trofej a stali se tak vítězi 
Czech Bowlu.

Veronika Dawidowicz ז

V sobotu 11. září zaplnili stadion 
v Jiráskově ulici příznivci americké-
ho fotbalu. Proti domácímu týmu 
Vysočina Gladiators se postavili 
Prague Lions. 

Bylo úžasné vidět zaplněné tribu-
ny fanoušků jihlavského týmu, kte-
ří přišli z převážné části oděni do 
černého. 

Tento nápad vyvěsili Glads na 
svých sociálních sítích, a jak bylo 
vidět, fanoušci chtěli vyjádřit pod-
poru týmu nejen hlasitým povzbu-
zováním, ale i vizuálně. 

Atmosféra na zápase byla po 

celou dobu skvělá, fanoušci skan-
dovali ostošest, zvedali se ze svých 
sedaček a fandili domácímu týmu, 
aby získal tolik vytouženou trofej.

Již ke konci poslední čtvrtiny 
bylo zřejmé, že skóre už se nezvrátí 
tak, aby Prague Lions mohli bojo-
vat alespoň v prodloužení, a slavit 
tak pomalu začali nejen fanoušci na 
tribunách, ale i Gladiátoři. 

Skóre 23:0 jasně ukazuje, kdo 
ovládl tento ročník Czech Bowlu. 
Poprvé v historii klubu se šampio-
ny stali Vysočina Gladiators.

O radost z vítězství se běželi pod 
tribuny všichni hráči podělit se 
svými fanoušky, kterým předvedli i 
vítězný pohár.

No a jak celý zápas vnímali 
fanoušci Gladiators, kteří prý údaj-
ně patří k jedněm z nejlepších?

Mistři! Jihlavští Gladiátoři ovládli Czech Bowl

Martin Pech ז
Psal se rok 2017, když se ke mně 

poprvé dostalo to, že se v Čes-
ké republice a přímo u nás v Jih-
lavě hraje něco takového, jako je 
právě americký fotbal. Přišel s tím 
za mnou můj starší brácha s jeho 
ženou a vzali mě na první zápas. 

Tehdejší třetí liga se hrávala ješ-
tě Na Stoupách. Už v té době se mi 
zalíbilo to, jak to Glads mají vyřeše-
né. Od počátku byl vždy přítomen 
skvělý komentátor, který dokáže i 
úplným nováčkům přiblížit alespoň 
základní pravidla hry. Rád vzpomí-
nám na zápasy právě na tomto prv-
ním hřišti v Jihlavě    

Rok od roku se celý tým začal 
posouvat nezastavitelnou rychlos-
tí výš a výš napříč tabulkami všech 
lig, co u nás v Česku máme. Sice se 
až do tohoto roku nepodařilo týmu 
ulovit silver nebo bronze bowl, ale 
vždy předvedli neskutečný výkon a 
na tabulce zapisovali první příčky. 

Gladiators mají jednoznačně nej-
lepší fanouškovskou základnu a 
není se čemu divit. Každý zápas se 
tým snaží propagovat a díky úžas-
né vlastní grafice od Davida Suché-
ho byla hračka zaujmout nové lidi. 
Pokaždé vymyslí pestrý plán a člo-
věk se na hře ani o přestávce nikdy 

nenudí, tudíž není divu, že stále při-
tahuje více a více lidí!

Tuhle sezónu v roce 2021 měli 
Glads šanci zrekapitulovat sko-
ro dosáhnutý Czech Bowl z minu-
lé sezóny, která kvůli opatřením 
musela být zrušena. Jak se dalo 
čekat, kluci se této příležitosti od 
prvního zápasu chytli výtečně a 
předváděli překrásné passové, ale i 
runnové akce v každém ze zápasu! 

S těmito výsledky bylo jasné, že 
velké finále je nadosah. Kromě jedi-
ného zápasu s Prague Lions vyhráli 
všechny zápasy a zasloužili si tím, 
že se Czech Bowl XXVIII odehrál 
mezi domácími v Jihlavě. Atmosfé-
ra před zápasem houstla, otevřela 
se i druhá tribuna, aby bylo kam si 
posedat. 

Po celou dobu zápasu byla ale 
napjatá atmosféra, v americkém 
fotbale se může vše v mžiku změ-
nit. Když si ale po necelých deseti 
minutách Gladiátoři připsali první 
touchdown, všichni doufali, že si 
tento náskok udrží. Nakonec kluci 
překvapili a nenechali Prahu skó-
rovat ani jednou. Byl to super pocit 
vidět po těch letech, co kluci dře-
li, vyhrávali a nezískali ani jeden 
bowl, jak mohou zvednout rovnou 
nad hlavu ten zlatej! 

Gladiators mají nejlepší 
fanouškovskou základnu 

Filip Horký ז
Je to teprve pár týdnů, co jsem 

se od přátel dozvěděl, že se u nás, 
dokonce v nedaleké Jihlavě, hra-
je americký fotbal. Ačkoli jsem o 
americkém fotbale moc nevěděl, 
chtěl jsem to vidět! Přiznám se, 
čekal jsem spíš „vesnickou ligu“, 
ale o to víc mě překvapilo, na jaké 
úrovni tým Vysočiny hraje. 

Už od prvního příchodu na sta-
dion mě pohltila atmosféra, kterou 
kolem sebe Gladiátoři mají. Věr-
nou a početnou komunitu fanouš-
ků, roztleskávačky, vlastní merch, 
zázemí s cateringem. 

I když pro mě, jako pro naprosté-
ho nováčka, bylo těžké se v dyna-
mické hře orientovat, zápas jsem 
si skvěle užil a věděl jsem, že tam 
nejsem naposledy. 

Když jsem byl na utkání s Pra-
gue Lions na jejich domácím hřišti, 
atmosféra nebyla taková jako v Jih-
lavě. Bylo poznat, že pro Vysočinu 
je americký fotbal víc než jen hra, 
je to jejich život. Zápas v Praze byl 
od začátku do konce velmi vyrov-
naný. I když skončil naší porážkou, 
tušil jsem, že náš čas ještě přijde, že 
se s Lions potkáme… 

Samotným Czech Bowlem opět 

zavládla skvělá atmosféra podpoře-
na tribunou v černých barvách. To 
jistě přispělo tomu, že Gladiátoři 
zkrotili Lvy a po domácím hřišti si 
je pěkně povodili. 

Plně ovládli utkání a Lions odje-
li domů bez jediného bodu. Čekal 
jsem dlouhé a napínavé derby, a 
ne tak rychlý a jednoznačný zápas. 
Gladiátoři si zisk titulu rozhod-
ně zasloužili a já jsem rád, že jsem 
byl svědkem právě takové sezóny, 
která byla pro hráče i hrdé fanouš-
ky Vysočiny netrpělivě vyhlížena. 
Těším se na novou sezónu, která 
bude jistě stejně úspěšná jako tato.

Čekal jsem spíš „vesnickou ligu“

Bára Pech Kašparová ז
Na první zápas amerického fotba-

lu v Jihlavě mě vzal jedno nedělní 
odpoledne můj muž a ihned jsme 
oba věděli, že nám to přirostlo k 
srdci a stalo se takovou naší tradicí. 

Rádi jsme sledovali Super Bowl a 
představovali si, jaké by to asi bylo 
fandit tak skvělým týmům a zažívat 
tu vítěznou euforii z každého zápa-
su. Tenkrát jsme chodili Vysoči-
na Gladiators podporovat a užíva-
li jsme si každý zápas. Když Glads 
vbíhali na hřiště na jihlavských 
Stoupách, všichni jásali a fandili, 
jak jen to šlo. 

V průběhu let se k nám připojila 
spousta přátel, kteří si americký fot-
bal zamilovali a od té doby s námi 
chodí fandit pravidelně.

Každým rokem byl tým lepší a 
lepší, nezalekli se žádného soupeře 
a nám najednou vize českého Bow-
lu nepřišla už nijak zvlášť vzdálená 
a s každým dalším zápasem jsme se 
těšili na zasloužené finále, kterého 
jsme se letos dočkali. 

Byla to poměrně dlouhá cesta, ale 
i přes to všechno se ve finále jihlav-
ští utkali s pražskými Lions. 

Soupeřův tým nám již v průbě-
hu roku nedal nic zadarmo, o tom 
jsme se přesvědčili na zápase, kde 
Lions zvítězili na domácí půdě, 
takže jsme věděli, že to nebude 
snadný soupeř do finále. 

Najednou se to stalo skutečnos-
tí a my se 11. září přišli podívat na 
Czech Bowl 2021, kde mezi sebou 
soupeří Glads a pražští Lions. Pro 
každého fanouška to byl neskuteč-
ný a výjimečný okamžik, napětí se 
dalo krájet a všichni fandili, co jim 
jen síly a plíce dovolily. 

Když dal náš tým první touch-
down, celý stadion sjednocený v 
černém oblečení na počest domá-
cího týmu, jásal jako o život. 

Gladiátoři to nakonec dokázali 
a stali se mistry Czech Bowlu. Ta 
tvrdá příprava celého týmu stála 
za to a na konci dne mohli zved-
nout zlatý pohár nad hlavy. Všich-
ni jsme byli pyšní, že jsme s nimi 
tu dlouhou cestu za vítězstvím 
mohli ujít a být u těch malých 
krůčků, které je dovedly až sem. 
Díky za všechny fanoušky a těšíme 
se, až se znovu všichni sejdeme na 
tribunách.

Miroslav Pech ז
Americký fotbal jako takový jsme 

tenkrát viděli max. jednou za rok v 
TV, a to, když bylo finále NFL, tedy 
Super Bowl. 

I když toho vesměs o pravidlech 
člověk tolik nevěděl, tak nás lákala 
myšlenka zajít si na domácí zápas 
Vysočiny Gladiators, kteří v tu 
dobu hráli v Jihlavě na Stoupách, 
a to konkrétně ve 3. lize. Vydali 
jsme se, v té době ještě s přítelkyní, 
dnes už manželkou, na první zápas 
v roce 2017 a hned jsme si tým a 
atmosféru opravdu oblíbili. Teď 
jsme již manželé a na zápasy chodí-
me stále spolu, a to je na tom asi to 
nejhezčí, sdílet to právě s ní. 

Nebylo to zdaleka jen hrou, čím si 
nás místní tým získal, ale i tím, jak 
Glads vždy skvěle přistupovali ke 
svým fans a snažili se, aby si zápas 
každý člověk, který přišel, parádně 
užil bez rozdílu, zda již na někte-
rém zápase byl, nebo nebyl. 

Komentováním všech domácích 
zápasů Glads a neustálým přibližo-
váním pravidel na těchto zápasech 

se člověk cítil, jako by americký 
fotbal sledoval věky. Nebylo to ale 
jen komentováním, ale určitě i tím, 
že každý zápas se už tenkrát snažili 
lidem zpříjemnit. 

Nyní po čtyřech letech fandění 
jsme se dočkali toho, že se Glads 
dostali do finále České ligy na 
domácím stadionu. Navíc z toho 
vyšli vítězně, když porazili pražské 
Lions v nádherném poměru 23:0.

Czech Bowl byl skvělý zážitek, 
vidět toho bojového ducha celého 
týmu během zápasu a slyšet pod-
poru tolika lidí, zvlášť když se člo-
věk rozhlédl po tribunách a viděl, 
jak většina z nich přišla v černém 
dress kódu – což byl nápad Glads 
na sociálních sítích :)

Za tu dobu s námi chodí fandit 
spousty super lidí včetně mého 
mladšího brášky. Proto i tenhle 
poslední zápas byl nejlepší zážitek, 
být u toho s tolika super kamarády 
a vidět Glads zvednout nad hlavu 
pohár mistrů ČR!

Obrovská gratulace týmu a za 
všechny věrné fans díky!!!

Karolína Astalošová ז
Na zápasy Gladiators cho-

dím jeden rok. Přivedla mě 
k tomu moje nejlepší kamarád-
ka s manželem. Musím se přiznat, 
že jsem ze začátku nevěřila, jak 
mě tento sport uchvátí a že začnu 
chodit na každý domácí zápas. 
Dokonce jsme už vyjeli i na pár 
venkovních zápasů, třeba na zápas 
se Steelers do Ostravy. 

Po tom, co jsem se přestěhovala 
do Prahy, jsem i tak na tento tým 
nezanevřela. Na Czech Bowl jsme 

přijeli v celkem hojném počtu. Byl 
to jeden z nejlepších zápasů, na kte-
rém jsem byla. 

Ty emoce, jak ze strany hráčů, 
tak ze strany fanoušků, kteří fandili 
z plných plic, byly naprosto nepo-
psatelné. Myslím, že po smolném 
zápase, který se hrál v Praze, nikdo 
nečekal, že Gladiators nepustí 
Lions k žádné větší akci.

Pevně věřím, že se Gladiátorům 
bude dařit i nadále a že budeme 
moct vidět další skvělé zápasy a 
poháry. Lets go, Glads!

Byl to jeden z nejlepších 
zápasů, na kterém jsem byla

Czech Bowl byl skvělý zážitek

Každým rokem byl tým lepší, 
nezalekli se žádného soupeře

POLÍBIT nebo zdvihnout nad hlavu vítěznou trofej si po letech snažení a dři-
ny Glads opravdu zasloužili. Několikrát ji také předvedli svým fans pod tri-
bunami, kde s ní všichni hráči radostně skotačili.
 Foto: archiv BPK a David Kratochvíl

VELCÍ fanoušci Vysočina Gladiators Miroslav Pech s manželkou Bárou a 
kamarádkou Karolínou chodí podporovat jihlavský tým kdykoliv to jen jde.

MISTŘI! Gladiátoři nenechali pražské Lvy ani jednou skórovat. Za výsledek 23:0 si pak zaslouženě dopřáli sprchu ze 
šampaňského.

NESMĚLO chybět ani selfie s jedním ze šampiónů. Tady je to konkrétně Erik 
Kotek, kterému se na krku třpytí zlatá medaile.
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Divadla

HORÁCKÉ DIVADLO - VELKÁ 
SCÉNA

� 8. října - Tak šel čas jihlavskou 
ulicí

Dokudrama o městě, ve kterém žije-
me. Dramatická koláž, mozaika pří-
běhů, dojmů, vjemů a dějinných udá-
lostí, které utvářely duši tohoto města 
- očima režiséra, který se přistěhoval 
do prázdného bytu v jednom domě v 
Jihlavě.

� 11. října - Zahrádky
Děj této komedie začíná ve chví-

li, kdy se vedle domu starousedlíků 
Kubátových přistěhují noví sousedé. 
Mezi novými sousedy a starousedlíky 
to jiskří a vzniká tak spousta vtipných 
dialogů a tragikomických situací. Tři 
manželské dvojice, tři generace ve 
svých domech a na svých zahradách 
rozdělených ploty. 

HORÁCKÉ DIVADLO - MALÁ 
SCÉNA

� 1. října - Swing Heil
Inscenace obrací pozornost na sub-

kulturu vyznavačů jazzu a swingu, 
která v období druhé světové války 
stála v opozitu vůči totalitnímu nacis-

tickému režimu. Zdvihnout pravici a 
namísto obligátního pozdravu zakři-
čet „Swing Heil!“ znamenalo přihlá-
sit se ke skupině odpůrců, provokovat 
vrstevníky v uniformách Hitlerju-
gend.

� 14. října - Utrpení mladého 
Werthera

Spojení předobrazu skutečných 
událostí rozeznělých jmény Johann, 
Charlo� e, Christian a Karl, dalo 
vzniknout jednomu z neslavněj-
ších děl světové literatury. J. W. Goe-
the spojil tyto elementy v milostný 
román, jenž formou dopisů zasahu-
je čtenáře už od svého vydání v roce 
1774 naléhavostí mládí, láskou, osa-
měním, posedlostí či hledáním svo-
body.

DIVADLO NA KOPEČKU
� 17. října - O Zlatovlásce
Klasická pohádka ve verších, kte-

rou napsal Josef Kainar – v podání tří 
herců a sedmi loutek. Pohádka začíná 
v království, kde jedna stará babička 
přinese královi hada s tajemným tvr-
zením, že když ho král upeče a sní, 
tak začne rozumět, o čem si spolu 
povídají zvířata. Kuchaři Jiříkovi to 

při pečení nedá, aby to taky nezku-
sil. Chamtivý král ale bohužel pozná, 
že mu z hada někdo kousek ujedl, a 
pošle Jiříka za nebezpečným úkolem: 
získat a přivézt královu budoucí ženu 
Zlatovlásku. Dobrosrdečný Jiřík ces-
tou pomůže mravencům, rybě a hla-
dovým krkavcům, kteří mu za odmě-
nu pomohou Zlatovlásku získat.

� 24. října - Zakletá princezna
Základní surovinou je Hrubínův 

Špalíček pohádek. Přidáme špetku 
žonglérského umu, krásnou prin-
ceznu, hrozného čaroděje s divnou 
vrbou, vynalézavého Matěje, trochu 
zpěvu a hrst fantazie... Necháme 50 
minut povařit a máme tu Zakletou 
princeznu. Podáváme na masivní ruč-
ně vyřezávané dřevěné scéně. Chutná 
nejen nejmenším školákům, ale i těm, 
co školní lavici již dávno opustili.

DKO JIHLAVA
� 2. října - HELENA – VZHŮRU 

K VÝŠKÁM Tour 2020
Legenda české pop music a držitel-

ka mnoha světových ocenění Helena 
Vondráčková vyjede na podzim na 
odložené česko-slovenské turné, kte-
ré mělo původně začít loni na jaře.

� 13. října - 4TET verze V.
Již téměř 16 let udivuje diváky svý-

mi neuvěřitelnými pěveckými, ale i 
hereckými výkony a nápady VOKÁL-
NÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani 
v cylindrech opět připravili originální 
podívanou! Umělecky plnohodnot-
ný, precizní a přitom osobitý projev 
tohoto vokálního seskupení se snou-
bí s již pověstnou dokonalostí a pro-
fesionalitou Jiřího Korna.

� 14. října  - Nerez a Lucia 
Nerez se po 25 letech vrací na scé-

nu! Zakládající členové legendárních 
Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál 
se spojili se zpěvačkou Luciou Šora-
lovou a navázali tak na tvorbu neza-
pomenutelného uskupení Nerezu 
z počátku osmdesátých let minulého 
století

� 15. října - Zatrestband: Děku-
jeme

Výjimečný galakoncert věhlasné-
ho swingového orchestru věnova-
ný lidem z první linie, bojujícím v 
posledních letech s následky pande-
mie COVID 19. Netradiční výběr 
skladeb i produkce akce a možná i 
překvapení, které k akcím pod tak-
tovkou Petra Píši patří.

� 17. října - Horská dráha
Když si starší, ale zkušený lev 

salónů přivede do svého luxusní-
ho pařížského bytu mladší atraktiv-
ní dámu, kterou před chvílí potkal v 
baru, je jasné, že nikoho nečeká nud-
ný večer.

Koncerty

D-CLUB JIHLAVA
� 15. října - PSH 
Česká rapová skupina působící od 

poloviny devadesátých let 20. stole-
tí, jejímž základním členem je Michal 
Opletal na scéně známý spíše jako 
rapper Orion. Dalšími členy jsou Vla-
dimír Brož, který vystupuje pod pseu-
donymem Vladimir 518 a DJ Mike 
Trafi k.

� 30. října - Sotury - Křest alba 
Anděl zkázy

Kulturní přehled
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Nejspíš nikomu z nás není lhostejné, 
v jakém světě žijeme. Většina z nás chce 
vědět, co nás může v blízké i vzdálenější 
době potkat nebo jak předcházet mož-
ným problémům.

Informační střediska EUROPE 
DIRECT a Eurocentrum Jihlava vám 
umožňují se o problémech Evro-
py dozvědět něco víc, ale také nechat 
zaznít vaše názory a připomínky.

Konference 
o budoucnosti Evropy

Konferenci tvoří řady živých diskuzí 
vedených občany, které mají lidem z celé 
Evropy umožnit sdílet své myšlenky a při-
spět tak k utváření naší společné budouc-
nosti.

Ani Jihlava nechybí mezi městy, které se 
do konference zapojí. Obyvatelé Vysoči-
ny se tak mohou 19. října 2021 v Městské 
knihovně od 17 hodin zapojit do debaty 
s jihlavskou primátorkou Karolínou Kou-
bovou, hercem Horáckého divadla Zdeň-
kem Stejskalem a redaktorem Hospodář-
ských novin Ondřejem Houskou. Tato 
debata se navíc koná v rámci slavnostního 
zahájení střediska ED Jihlava.

Co je cílem konference?
Konference o budoucnosti Evropy nabí-

zí veřejnosti prostor, v němž může ote-
vřeně sdílet názory na řadu problémů a 
výzev, jimž Evropa čelí.

Hlavním záměrem je vzít v potaz naši 
rozmanitost a přiblížit Unii i lidem, kte-
ří nežijí přímo v hlavních městech. Kon-
ference chce přinést ideje evropského 
projektu do všech koutů Evropské unie a 

posílit vazbu mezi Evropany a evropskými 
institucemi. Vítána je zejména účast mla-
dých lidí, jejichž názory jsou důležitým 
příspěvkem do diskuze.

Eurocentrum a EUROPE 
DIRECT: spojení s Evropou

Informační střediska EUROPE 
DIRECT a Eurocentrum Jihlava pořá-
dají různé přednášky, debaty či soutěže. 
Jejich pomocí představujeme široké 
veřejnosti aktuální evropská témata, ať 
už z oblasti zdravotnictví, ekologie, digi-
talizace či dopravy a hospodářství. Půso-
bíme jako most mezi obyvateli Vysočiny 
a institucemi Evropské unie. Snažíme se 
občany zapojit do diskuse nad dalším 
směřováním Unie. Vaše názory a podně-
ty můžeme předávat Evropské komisi a 
dalším evropským institucím: na vašem 
hlase v Evropě záleží! 

Můžeme vám také pomoci se zorien-
tovat v evropské politice a fondech nebo 
vám nalezneme kontakt na jinou organi-
zaci, která vám pomůže. Studentům pak 
poskytujeme informace o možnostech, 
jaké Evropa přináší mládeži.

Aktuální informace naleznete na 
webu: jihlava.eurocentra.cz nebo na: 

europedirect.cz/jihlava
Facebook: www.facebook.com/

Eurocentrum.Jihlava
E-mail: jihlava@europe-direct.cz

Telefon: 702 084 532
Můžete přijít i osobně do kanceláře 

v Jihlavě na Fritzově 4 (budova 
Státního pozemkového úřadu)

Ovlivněte i vy budoucnost Evropy

j1
0-

25
D

Městská knihovna Jihlava

� 6. října - 30. listopadu La-
be-Dunaj-Odra: řeky tří moří

Výstava fotografií z kajakář-
ských výprav PhDr. Zdeňka 
Lyčky

� 14. října - Pamětní des-
ky v blízkosti Masarykova 
náměstí

Jste zvědaví, jaké zajímavosti 
můžete vidět v blízkosti Masa-
rykova náměstí? Zveme vás na 
vycházku zaměřenou na pamět-
ní desky osobností a událostí 
očima jihlavské rodačky Lud-
mily Hronové. Sraz před vcho-
dem do knihovny v Hluboké 
ulici v 16 hodin.

� 19. října - Vysočina v srd-
ci Evropy

Přijďte se zapojit do diskuze 
na téma Vysočina v srdci Evro-
py: Jakou budoucnost si přejete? 
Odborné debaty pro veřejnost 
v rámci Konference o budouc-
nosti Evropy se zapojí Karolína 
Koubová, primátorka Jihlavy 
a kulturní manažerka, Ondřej 
Houska, redaktor Hospodář-
ských novin a Zdeněk Stejskal, 
herec Horáckého divadla v Jihla-
vě. Diskuzi bude moderovat Jan 
Kabrda, Eurocentrum a Europe 
Direct Jihlava.

� 21. října - 6000 km mezi 
Mexikem a Guatemalou

Navštivme společně země 
opeřeného hada a bájného ptá-
ka Quetzala v přednášce „6000 
km mezi Mexikem a Guatema-
lou“ cestovatele Marka Kováře.

Přípravy na jubilejní 25. Ji.hlavu, která 
se uskuteční ve dnech 26.-31. října, jsou 
v plném proudu! Po roční pandemic-
ké pauze opět do jihlavských kinosálů 
vstupují ty nejzajímavější kousky doku-
mentaristů z celého světa. 

Nabitý program nabídne například 
režijní debut herečky Charlotte Gain-
sbourg, příběh popularizátora LSD 
Timothyho Learyho, neotřelý filmový 
portrét písničkáře Jana Nedvěda nebo 
retrospektivu slovensko-českého etno-
grafa Karola Plicky. Zakoupením fes-
tivalové akreditace do 20. září přispějí 
návštěvníci na obnovu tornádem zniče-
né Základní školy Hrušky.

„Těšíme se zpátky do kina! Na setká-
vání a inspirativní diskuse. Festival 
dává filmům tváře svých diváků a divá-
kům společný intenzivní zážitek,“ říká 
ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka. I pro-
to jedno z festivalových kin nabídne 
výběr z filmů uvedených v loňském 
roce. „Tvůrci na tuto nabídku reagovali 
nadšeně, na ji.hlavské publikum se moc 
těší,“ dodává. Ji.hlava ale nerezignu-
je ani na online prostor. Po skončení 
živého festivalu v ji.hlavských kinech 
naváže 1. listopadu čtrnáctidenní fes-
tival online. „Každý prostor – fyzický i 
digitální – má svá specifika, a proto se 
filmový program obou podob festivalu 
bude lišit. Některé filmy poběží jenom 
v kinech, internet zas nabídne bonu-
sy, které v kinech neuvidíte,“ dodává 

Čtvrtstoletí Mezinárodního 
festivalu dokumentů Ji.hlava

Foto: archiv JN

Hovorka. Akreditace, které jsou 
nyní v prodeji, zajišťují přístup jak 
na fyzickou, tak online verzi festi-
valu.

A jaký bude mít pětadvacá-

tá Ji.hlava program? Jako tradičně 
nabídne klasický i experimentál-
ní autorský dokument a tematické 
retrospektivy plus řadu nesoutěžních 
programových sekcí. -tz-
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Podzimní volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 
8. a 9. října 2021. Na Vysočině předložilo 
kandidátní listiny 19 volebních uskupení 
s víc jak třemi sty kandidáty. To je o pět 
uskupení méně, než krajský úřad evidoval 
před čtyřmi lety. 

� Lenka Kopčáková

V rámci celé ČR kandiduje ve sněmovních vol-
bách 22 politických stran, hnutí a koalic. Státní 
volební komise jim v srpnu vylosovala a přidělila 
čísla kandidátek. 

Letošní počet je republikově menší než v roce 
2017, kdy se o hlasy voličů ucházelo 31 stran a 
hnutí. Nynější snížení nastalo spojením subjektů 
do různých koalic. 

Kandidátní listiny v Kraji Vysočina 
s přidělenými čísly: 

4 - Svoboda a přímá demokracie (SPD); 13 - 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (koalice - 
Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 
09); 18 - Komunistická strana Čech a Mora-
vy; 5 - Česká strana sociálně demokratická; 1 
- Strana zelených; 7 - Aliance národních sil; 3 - 
VOLNÝ blok; 12 - PŘÍSAHA – občanské hnutí 
Roberta Šlachty; 9 - Aliance pro budoucnost; 
17 - PIRÁTI a STAROSTOVÉ (koalice - Česká 
pirátská strana a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ); 
20 - ANO 2011; 22 - Moravané; 15 - Nevolte 
Urza.cz; 8 - Trikolóra Svobodní Soukromníci; 
10 - Hnutí Prameny; 2 - Švýcarská demokracie 

(www.svycarska-demokracie.cz); 21 - Otevřeme 
Česko normálnímu životu; 19 - Moravské zem-
ské hnutí; 16 - Koruna Česká (monarchistická 
strana Čech, Moravy a Slezska). 

Na webu mvcr.cz najdeme celkový seznam 22 
kandidátních listin, který je v rámci ČR širší o tro-
jici čísel: 6 - Volte Pravý Blok; 11 - Levice; 14 - 
SENIOŘI 21. Ty ale nemají v Kraji Vysočina své 
kandidáty do sněmovních voleb. Volební právo 
má každý oprávněný volič, který nejdéle 9. října 
2021 dovrší věku 18 let.

Každá politická strana, politické hnutí nebo koa-
lice bude mít vytištěn samostatný hlasovací lístek 
s číslem určeným losem. Volič vloží jeden vybraný 
hlasovací lístek do úřední obálky.

V seznamu kandidátů může zakroužkovat až čty-
ři, kterým dává přednost. Po skončení voleb okrs-
ková volební komise sečte všechny platné hlasy co 
do počtu lístků, tak do počtu kroužků vyznačují-
cích preferenční hlasy.

Nová pravidla pro výpočet mandátů 
Počet poslanců PS Parlamentu ČR je zákonem 

stanoven na 200 členů. Aktuální novela volební-

ho zákona upřesnila pravidla pro přepočet hlasů 
na mandáty. Mají tak lépe ctít zásady poměrného 
volebního systému. 

Předpis defi nuje nově hranice pro vstup koalic 
do Sněmovny. Koalice o dvou subjektech budou 
muset získat alespoň osm procent platných hlasů, 
ty větší jedenáct procent platných hlasů.

Ústavní soud zrušil rozdělování mandátů v jed-
nom skrutiniu za použití d´Hondtovy metody. 
Tato metoda poměrného volebního systému je 
pojmenována po belgickém právníkovi a matema-
tikovi Victoru D‘Hondtovi (1841–1901). 

Její účinek na přepočet získaných hlasů na man-
dáty politickým stranám označili odborníci za dis-
proporční ve prospěch větších stran. Systém dle 
soudu znevýhodňoval menší strany.

Pružná pandemická opatření
Letošní sněmovní volby počítají s případným 

zhoršením covidové situace. Dle pandemického 
zákona budou zřízena speciální volební místa pro 
lidi v izolaci či karanténě, v uzavřeném pobyto-
vém zařízení kvůli covidu-19 a vrací se i tzv. drive-
in, tedy místa pro hlasování z auta. 

Tato kombinace tří způsobů umožní hlasování 
i voličům, kteří se dostanou do karantény či izo-
lace den před volbami (tedy ve čtvrtek 7. 10.). 
Voliči mohou požádat volební komisi o hlasování 
do zvláštní přenosné schránky, kterou pacientovi 
doručí speciální volební tým vybavený ochranný-
mi pomůckami. Ve volebních místnostech budou 
platit aktuální hygienická nařízení s ochranou 
dýchacích cest, za která zodpovídají obce. 

Sněmovní volby jsou za dveřmi,
v říjnu vybereme poslance z Vysočiny
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Dnes každý zapadne do své-
ho bytu, nebo sedne do auta a 
odjíždí na chaty a chalupy, kde 
se často opět zabední a nestará 
se o okolí, konstatuje Ladislav 
Vilímek, jihlavský archivář a 
autor několika knih o jihlav-
ských domech. 

Veronika Dawidowicz �

Kterým domům v Jihlavě by měli 
návštěvníci nebo obyvatelé Jihlavy 
věnovat pozornost a proč?

To jsou otázky pro odborníky na 
magistrátu - památkáři, městský 
architekt, stavební úřad. Jsou pla-
ceni za dohled a vzhled města, ulic, 
domů, plánují další výstavbu a povo-
lují nové stavby a přestavby. Totéž 
platí pro využití budov či domů, kte-
ré stojí. 

Na co z minulosti nejraději vzpo-
mínáte?

Já ještě pamatuji dobu, kdy lidé 
žili ve městě. Obydlen byl každý 
dům, každé podlaží. Lidé se zdravi-
li v domě, na ulicích, setkávali se o 
svátcích v některém z bytů a tam si 
povídali, pojídali dobrůtky, popíjeli, 
děti si hrály nebo prohlížely či četly 
knížky.

Myslíte, že dnešní generace takto 

nežije?
Dnes každý zapadne do svého a 

konec. Anebo sedne do auta a odjíž-
dí na chaty a chalupy, kde se často 
opět zabední a nestará se o okolí. Já 
bych vám mohl popisovat každo-
denní cestu z domova do školy, to 
byla promenáda, po cestě se debati-
lo s lidmi v přízemí, lidé se nemíjeli 
mlčky, a dnes? Kdo by chodil pěš-
ky? Autem se jezdí do školy i ze ško-
ly. Na nádražích se mladí i starší baví 
supermobily.

Napsal jste řadu knih o jihlav-
ských domech. Ke kterému máte 
nějaký srdcový vztah a proč? 

Rád se ve vzpomínkách vracím k 
domům, kde jsme bydleli. Ten ve 
dvoře v Židovské ulici byl zbořen, 
ten ve Znojemské ulici byl zbořen 
kvůli křižovatce u Cityparku, ten v 
Minoritské ulici lituji, je stále postří-
kán barvami a půl století jsem do něj 
nevstoupil. 

Domy se dnes zamykají. Můžeme 
se jimi projít, určitě se jejich interié-
ry výrazně proměnily. O všech jsem 
psal a ještě budu psát.

Kdy vás vlastně začala zajímat 
historie?

Od mala. Jezdili jsme po hradech 
a zámcích, navštěvovali města, kos-
tely, kaple a poutní místa. K Váno-

Vilímek: Rád se ve vzpomínkách 
vracím k domům, kde jsme bydleli

cům jsem dostával pověsti, průvodce 
městy, chodili jsme do muzeí a gale-
rií. A pak jsem po roce 1989 dostal 
nabídku stát se archivářem a to mi 
zůstalo. 

Myslíte si, že mladou generaci 
historie zajímá?

Mladí lidé studují historii, navště-
vují semináře, především gymnazisti 
a pak vysokoškoláci. Měl jsem mož-

nost se s nimi scházet a povídat si. 

Plánujete vydání dalších knih?
Stále teď navštěvuji archiv a muze-

um, stále píšu, i za tři roky covidu 
jsem napsal tři publikace o domech, 
které mám v šuplíku, a píšu dál. 
Mám toho v hlavě až až, teď už záleží 
udržet si zdraví a dobré oči! A pro to 
dělám vše a moje manželka mi v tom 
pomáhá. 

LADISLAV VILÍMEK strávil v domě na Minoritském náměstí část dětství. Když 
dnes vidí posprejované dveře svého tehdejšího bydliště, je mu z toho smutno. 
 Foto: Veronika Dawidowicz
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Prázdninovým promenádním 
koncertům dechových hudeb 
na Masarykově náměstí v Jihla-
vě v letošním roce přálo pěkné 
počasí i velká účast. 

Václav Čáp ז

Město Jihlava ve spolupráci s Kar-
lem Paštykou letos už počtrnácté 
připravili prázdninové promenádní 
koncerty dechových hudeb na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě. 

Pravidelné prázdninové čtvrteční 
odpoledne si nenechali zájemci ujít. 
I letos přišla více než desítka odváž-
ných tanečních párů a bylo velice 
sympatické, že posluchači si známé 
melodie s kapelami s chutí zazpívali. 
V úvodu je třeba sdělit, že letos bylo o 
jednu kapelu více a dle názoru poslu-

chačů se pořadatelé „vycajchnovali“, 
poněvadž se jim výběr opět mimo-
řádně podařil!

Šerpa pro Jožku Smolíka
Zahájení 1. 7. si vzal na starost zná-

mý Jásalka band -  malá dechovka z 
Nového Města na Moravě s kapel-
níkem a výborným harmonikářem 
Oldřichem Henzlem. Kapela, která se 
pravidelně  objevuje v TV Šlágr, se v 
Jihlavě naposledy představila  v roce 
2015 a 2018 a vloni.

Kvalita kapely mě mile překvapi-
la, jejich písničky jsou známé a zpěv-
né, a tak mohu tvrdit, že Jásalka patří 
mezi výborné malé dechovky. To, co 
jsme od Jásalky očekávali, se splnilo. 
Na své si přišli zpívající posluchači a 
samozřejmě nechyběla ani „Červe-

ná sukénka“, která Jásalku několikrát 
vynesla na 1. místo v Dechparádě 
Karla Hegnera ve Šlágru.

Venkovská kapela 8. 7. také zahrá-
la velice známé melodie a nebylo 
divu, že se posluchačům líbily, a tak 
si i zazpívali. Petrovští hasiči, Za Starú 
Breclavú, Fláma, Hovoranský potů-
ček, ale i Děti z Pirea a další.

Vysočanka, dechová hudba z měs-
ta Brtnice, se představila 15.7. Jsou to 
moji favorité. Kapelník p. Vorlíček ml. 
navázal na několikaletou práci svého 
otce. 

Musím je pochválit za pestrý reper-
toár a líbí se nám, když dechovka 
dobře zahraje kromě tradičních polek 
a valčíků také tango a dokonce 4x 
waltz. 

V silném dvanáctičlenném obsaze-
ní mají tři křídlovky, dvě tuby a dva 

Letní Masarykovo náměstí patřilo
klarinety, dva pozouny a trubku a sil-
nou doprovodnou rytmiku, basbary-
ton a bicí, s konferenciérem p. Špejt-
kem, hýřícím vtipy a humorem. Trio 
výborných zpěváků Marcely Láníko-
vé, Jiřího Chládka a mého kamaráda 
Pepíka Smolíka. 

Vysočanku jsme také nedávno vidě-
li v České televizi v pořadu Za naši-
ma humny z Novoměstska. Na pout-
ní neděli připravili koncert domácí 
Vysočanky s hostem, Stříbrňankou. 
Návštěvníci nejvíce ocenili sklad-
by: Štěstí na rozcestí od Karla Vacka, 
valčík Za Lanžhotem v poli, Měšťan-
ská hospůdka Blahoslava Smíšovské-
ho, Zelené háje, lásko mých let, směs 
polek Karla Vacka, waltz Den svateb-
ní, Zůstaň se mnou lásko, valčík Što-
krava, Nedaleko od Trenčína, Rod-
ná víska - jihočeská polka, Moravo, 
Moravo, naše krásná zem – valčík, 
Hledání - tango, Tvoje očka – val-
čík, polka Zlatý poklad Lad. Prudíka 
z Dol. Heřmanic se Salákovým tex-
tem, krásný waltz La Pastorela skvěle 
zazpívaná Jiřím Chládkem. 

A pak přišlo zasloužené ocenění. 
Pozval jsem prof. Marii Kratochvílo-
vou z Akademie, která předala 999 
šerp maturantům, aby předala svoji 
jubilejní 1000. šerpu Jožkovi Smolí-
kovi - nestoru zpěváků Vysočanky! 
Zpívá s Vysočankou přes 30 let! 

Pardubická 6, dechová hudba z 
Pardubic s kapelníkem Ladislavem 
Šauerem, se představila 22. 7. se dvě-
ma dámami - zpěvačkou a hráčkou na 
akordeon. Kapela zahrála a zazpívala 
Od Tábora až k nám, Děti z Pirea, Pís-
ničku pro maminku, To byla kočka, 
Bílá košilička, Neodcházej lásko - od 
Lad. Prudíka, Máničko moje, Sladké 
hlouposti a Na břehu Blanice. Nejví-
ce se líbily Konvalinky bílé a Kvetou 
máky v poli.

Bobrůvanka, dechovka z Bobrůvky 
s kapelníkem Pavlem Krejčím, vystou-
pila 29.7. Kapela je stálicí na jihlav-
ských promenádních koncertech. Je 
zárukou hezké a kvalitní dechovky. 
Hraje v obsazení: dva klarinety, tři 
trubky, tři zpěváci, dvě tuby, basbom-
bardon, bicí, doprovodná trubka a 
pozoun. 

Divákům se líbily skladby: Zůstaň 
chvíli, Malý hošík černovlasý, Fláma, 
Slavonická polka Vladimíra Fuky, 
Teče vodička, Slunko nízko Miloše 
Procházky, oblíbený valčík Den sva-
tební, Krásný sen-tango, Naše česká 
vlast-valčík Lad. Kubeše a Zd. Beneše, 
valčík Včera jsem byl u muziky, Skle-
ničko ty skleněná – horácká lidová v 
úpravě Jana Vrzáčka z Bítovčic-Lučan-
ky, Pridi Jano k nám, Koně vrané, val-
čík Pro Aničku. Kelčanská polka, Až 
se lásko vrátíš a Vackova Cikánka. 

Srpnová vystoupení
Dechová hudba z Libkovy Vody Lib-

kovanka našla s pořadatelem termín 
5. 8. Libkovanka velkým obsazením 
deseti dobrých muzikantů, s kapelní-
kem Zdeňkem Benešem, obohatila 
promenádní koncert i pěknou šumav-
skou hudbou Karla Polaty. Zpěvačky 
Helena Šafratová a Markéta Fialová 
s Jakubem Jirků jsou známí právě i z 
České televize a studia Šlágr. Klarine-
tista Vítek Šťastný přednesl precizně 
obtížný sólový part skladby Skřivana. 
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Asi každý, kdo alespoň občas vyrazí 
do přírody, zaznamenal, jak moc se 
lesy na Vysočině změnily, proříd-
ly a na některých místech dokonce 
úplně zmizely. Je to smutný pohled 
a zřejmě si všichni uvědomujeme, 
že lesy, které rostly celá desetile-
tí, zmizely během velmi krátkého 
období.

Do obnovy lesních porostů ve 
svém okolí se ale může zapojit kaž-
dý. V okolí Jihlavy například v rám-
ci celosvětového projektu Grow, 
nadace „Kronospan Foundati-
on“, který odstartoval v letošním 
roce. Do projektu se do této doby 
zapojilo už 22 zemí z celého světa, 
cílem je vysadit 1 milion stromů 
po celém světě. Motto projektu zní 
„Pojďme budoucnost sázet spolu!“  
Budoucností jsou v tomto případě 
míněny lesy. 

Na základě spolupráce se společ-
ností Lesy České republiky, s.p., byla 

vybrána lokalita, kde se budou stro-
my sázet, a byl stanoven vhodný ter-
mín pro sázení stromů. Sázet se bude 
nedaleko letiště Henčov ve dvou ter-
mínech  – v sobotu 2.10. a v sobotu 
9.10., začínat se bude vždy v 9:00 
hodin ráno a přijít můžete kdykoliv 
během dne až do 16:00 hodin, kdy 
bude akce končit. Při sázení bude 
přítomen i lesník se zajímavými 
informacemi o lese. Akce je veřej-
ná, zúčastnit se tedy může každý. 
Pro všechny, kteří přijdou sázet, 
bude zajištěno občerstvení. 

Do sázení stromů se navíc ve 
dnech od 4.10. do 8.10. zapojí také 
žáci a studenti některých základ-
ních a středních škol z Jihlavy. Sáze-
ní stromků je pro malé i velké, pro 
jednotlivce i celé rodiny, zkrátka pro 
všechny, kterým není lhostejné pro-
středí, ve kterém žijí. 

Více informací k sázení stro-
mů v rámci akce Grow a možnost 
registrace na akci naleznete na: 
www.zasadstrom.info (PI-j10-10D)

Zasaď strom! 

Ilustrativní foto.

dechovým hudbám

AUTOR článku, moderátor Václav Čáp, s Marií Kratochvílovou a Jožkou Smo-
líkem, nestorem zpěváků Vysočanky, Martou Smolíkovou a Karlem Paštykou, 
organizátorem koncertů.  Foto: archiv VČ

Zazněly i skladby Kde řeka zpívá, 
Mažická plata, valčík Česká Kana-
da, Kajda, Když mládí odchází, 
Sousedská, V Pošumavském kraji, 
Libkovanko hraj, tango Přátelé nám 
zůstanou, valčík Chvíle štěstí, Břec-
lavská kasárna, tango Krásný sen. 

Byl připomenut i 11. 6. zesnulý 
skladatel Liepold  skladbami Koši-
lička bílá, Na břehu řeky Driny v 
Srbsku, Fláma, Krásná pasačka a 
Moje česká vlast.

Letos se poprvé představila 12. 
8. Černovická dechovka skladba-
mi Podzimní valčík, Nesmělá pol-
ka, Pro Aničku - valčík, Krásný sen 
- tango, Až půjdu k muzice - polka, 
Košilička bílá - valčík a polka Zdálo 
se mi má panenko.

Havlíčkobrodská 12 zahrála 
19. 8. Vybrali si nádherné a zná-
mé melodie: Nad Lužnicí, Římov-
ský můstek, valčík Pod tou starou 
lípou, Slavonická Vladimíra Fuky, 
Na Šumavě je dolina, Mysliveček, 
Akáty bílé, Hustopečská dolineč-
ka, Fláma, polka Javorinka šedivá, 
Zbraslavská a valčík Hovoranský 
potůček.

Muzikanti Ladislava Prudíka 
zahráli 26. 8. Základ kapely je z 
Dolních Heřmanic. Sympatické 
pěvecké duo tvoří sourozenci Dana 
Krpalá a Milan Čech. Zahájili Sla-
bákovou Znám já zahrádečku. Dále 
zazněly Jožky Konečného Nechoď 
k nám, Když jsem já šel okolo vrat, 
Ale ne, ty už mě ráda nemáš, Hej 

paní mámo, Zelené háje, Listopad 
nastává, Neodcházej lásko - od Lad. 
Prudíka, Kdybych byla ptáčkem, 
Malý hošík černovlasý, Ještě já se 
podívám, krásné tango Karla Vac-
ka Cikánka, nádherný waltz Karla 
Hašlera Ta naše písnička česká, a V 
celé eskadroně bijí zvony.

Ve čtvrtek 2. 9. vystoupila Vyso-
činka, malá dechová hudba z 
Humpolce s kapelníkem Tomá-
šem Vodrážkou a zpěvačkou Danou 
Bezstarostovou. Začali svižně. Ke 
zpěvačce se přidal zpěvák a muzi-
kant Dr. Ondřej Kolčava a k bratro-
vi kapelníkovi Vít Vodrážka, hrající 
skvěle na harmoniku. Zezadu udá-
val rytmus basbombardon Marka 
Filly a bicí Aleše Bočka. 

Úvodní skladbu Kapelo, polku 
hraj  následovala nádherná směs - 
Za tu horú za vysokú, To byla koč-
ka, ta měla očka, Na Starém Mohel-
ně na státní hranici, Soběkurská 
polka, Bubenické tango, Breclavská 
kasárna, Skalická brána, Ty falešná 
frajárko, Teče potůček bublavý, Od 
Tábora až k nám, Cestička od Dubí, 
Vyhrávala kapela, vyhrávala zvesela, 
Dneska, muziko staročeská, musíš 
pěkně hrát, Až mi spolu v kostele, 
polka Jana, Hajá, hajá, má panenka 
malá, Já jsem malý kominíček šup 
saj dá.    

Ocenění 
Děkuji všem divákům a poslucha-

čům, kteří do ankety přispěli svými 

názory a radou. Velice si toho váží-
me. Z návrhů diváků pak bylo vybrá-
no pět:

1. Poděkování organizátoru Karlu 
Paštykovi a městu Jihlava za úspěš-
nou realizaci v době coronavirové 
pandemie.

2. Ocenění Jožkovi Smolíkovi.
3. Nejlepší tanečník byl Mirek 

Karbaš z Bítovčic. Nejlepší tanečni-
ce byla Jana Husová z Uhřínovic.

4. Nejlepším tanečním párem byli 
vybráni Věra Divišová a František 

Humler, 93 letý milovník tanga a 
waltzů. 

5. Nejsympatičtějšími návštěvníky 
a stálými návštěvníky koncertů byli 
Josef Jureček a Pepíček Král. Jejich 
účast byla 100%.

Je dobře, že letošní prázdninové 
promenádní koncerty dechovek na 
Masarykově náměstí v Jihlavě měly 
velký úspěch, ať už to bylo tím, že 
kromě tří vystoupení trefily pěkné 
počasí. 
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Ohledně zeleně se nejedná pouze 
o nepřehledný přechod u Kauflandu, 
ale v Jihlavě je více takových míst, 
a hlavně na mnoha místech jsou 
zarostlé nebo na poslední chvíli vidi-
telné dopravní značky, což činí pro-
blémy řidičům neznalým místních 
poměrů.

Ukrytý přechod za mostem ve 
Starých Horách. Pokud jedete ve 
směru z Jihlavy, tak se chodec pře-
cházející zprava schová za sloup a 
navíc je na něm umístěna (z druhé 
strany) dopr. značka A 31 a, návěstní 
deska před železničním přejezdem. 
Chodec je vidět ze vzdálenosti cca 
10 metrů, což opravdu není bezpeč-
né. Podchod je trochu mimo.

Ukrytý semafor u „Mlékárny“. 
Na pravé straně je vidět opravdu na 
poslední chvíli, na levé straně český 
řidič informace nehledá, proto se zde 
často brzdí na poslední chvíli. Zasta-
vit 10tunové vozidlo opravdu není 
jako zastavit osobní vozidlo. Oprav-
du nebezpečné a nepřehledné.

Nepřehledná „Ypsilonka“. Pan 
Řezáč, člen dopravní komise, má 
pravdu. Rád bych se setkal s odbor-
níky ze skupiny městské mobility, 
kteří nedoporučili umístění zrcadla 
pro bezpečné odbočení při jízdě od 
Znojma vlevo do centra na křižovat-
ce Znojemská - Brtnická. Zřejmě ti-
to odborníci nikdy neřídili náklad-
ní vozidlo nebo autobus. Ochotně 
jim na místo postavím devět metrů 
dlouhé IVECO nebo 12 metrů dlou-
hý autobus, a ať ukáží, co umí. Zrca-

Až se něco stane....
S jihlavskou paní primátorkou mám 
jednu zajímavou zkušenost. Před pár 
lety nějaký „chytrý“ úředník z magis-
trátu zřejmě bez rozmyslu povolil 
rozšíření majiteli restaurantu a piz-
zerie na Benešově ulici v Jihlavě o 
zahrádku (spíše rozsáhlou, dodateč-
nou, zbytečně velkou a většinou ne 
plně využitou venkovní provozovnu 
s masivním nábytkem a ohrazením) 
skoro přes celý chodník. 

Takže po okraji chodníku projde 
jen jedna osoba, vozíčkář nemá šan-
ci, kočárek stěží a dva lidé se nevy-
hnou. Takže chodci musí do vozov-
ky. Pozoroval jsem tam maminky s 
kočárky a další lidi, uskakující před 
vozidly zásobování a dalšími auty, 
která jezdí. Někdy i velká auta a dost 
rychle. Většinou vždy dopoledne, ale 
někdy je ulice otevřena i celý den. 

Je to podle mne hazardování se 
zdravím a životy lidí - je asi jen otáz-
kou času, kdy se tam něco stane. 
Informoval jsem o tom osobně paní 
primátorku Koubovou, která ale jen 
namítala, že se jedná o pěší zónu (!). 
Nic v tom nepodnikla dosud, i když 
možná snad jen to, že náhle zmizela 
u muzea při vjezdu do Benešovy uli-
ce cedule s nápisem Pěší zóna. 

To nic nemění na tom, že nebezpeč-
ná zahrádka zůstává vesele dál u piz-
zerky skoro v plné šíři chodníku. Ně-
co podobného nikde v Jihlavě není. 
Takže - až se něco stane, bude pozdě 
litovat zraněné nebo možná i mrtvé 
chodce. A to jen proto, že se po chod-
níku, který je jinak široký, nedá nor-
málně projít. Vladimír Kříž

Z dopisů redakci

Ad Řidiči, dávejte pozor na chodce, chodci...

dlo by opravdu pomohlo. 
Jezdím po Jihlavě každý den s vozi-

dly autoškoly (skupiny: B+E, C, D1, 
D), která řídí žadatelé o ŘP z celé 
republiky. Mnoho z nich jsou zku-
šení dopravní policisté a nestačí se 
divit, jak to „u nás“ vypadá.

Dále by se odborníci měli zamyslet, 
proč přes některé kruhové objezdy 

není vidět. Prý psychologická brzda. 
S těmito rozměrnými vozidly nejde 
do křižovatky vjet stejně rychle jako 
s osobním vozidlem a je podstatně 
delší, takže vznikají situace, kdy na 
nás řidiči troubí, ale my je vidíme na 
poslední chvíli, a co teď s tím?

Karel Tesař, 
učitel autoškoly Policie ČR

PŘI VYJÍŽDĚNÍ z Jihlavy je za mostem ve Starých Horách přechod pro chodce.  
Ti však mohou být ukryti za sloupem, který je z druhé strany rozšířen o značku 
upozorňující na blížící se železniční přejezd.   Foto: Petr Klukan
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V polovině září byly titulem Stav-
ba roku Kraje Vysočina 2020 oceněny 
hned čtyři projekty. Sportovní hala v 
Novém Městě na Moravě, nové expo-
zice hradu Roštejn, sportovní areál 
Třebíč-Borovina a obchvat Velkého 
Beranova. 

Z projektů v krajském městě v letoš-
ním ročníku soutěže Stavba Vysoči-
ny zabodovalo Dopravní hřiště Jihla-
va. V kategorii Revitalizace veřejných 
prostranství získalo čestné uznání za 
vypořádání se s obtížnými geologický-
mi poměry a za respektování stávající 
vzrostlé zeleně.

Soutěž pořádal poosmnácté Spolek 
Stavba Vysočiny ve spolupráci se Sva-
zem podnikatelů ve stavebnictví, Čes-

kou komorou autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě a 
Krajem Vysočina.

Obchvat Velkého Beranova byl oce-
něn především za technicky náročné a 
elegantní převedení tranzitní dopravy 
mimo intravilán obce. 

Část obchvatu v lesním úseku před 
Novými Domky mezi dvěma největ-
šími mosty je doslova zaříznuta do 
skalního svahu. Kůrovcová kalamita 
v tomto úseku obnažila reliéf krajiny 
a teprve nyní naplno vynikla výjimeč-
nost a náročnost této stavby, která v 
tomto úseku splňuje kritéria v pod-
statě horské stavby – podélný sklon 
(stoupání/klesání) 6% od řeky Jihla-
vy, prudké střídání hlubokých údolí s ODBORNÍCI u rekonstrukce dopravního hřiště z 50. let minulého století, v místě 

zrušeného Koňského rybníka v ulici U Rybníčků v Jihlavě, ocenili novou bezbari-
érovou zděnou základnu, úpravu cestních sítí i vyřešení napojení na blízkou cyk-
lostezku. 

Obchvat zabodoval v soutěži Stavba 
Vysočiny, ocenění má i dopravní hřiště

PLUSEM obchvatu Velkého Beranova je podle odborníků fakt, že si realizace 
jeho stavby nevyžádala demolici žádných obytných a průmyslových objektů. 
 Foto: 2x Stavba Vysočiny

mosty a skalních zářezů. 
Dále ve směru obchvatu je zase 

vidět velkorysé řešení křižovatek s 
bezpečnými odbočovacími pruhy 
včetně velké kruhové křižovatky o 
průměru cca 45m se samostatným 
odbočovacím pruhem ve vytíženém 
směru D1-Jihlava a celý obchvat je 
vybudován v přehledné kategorii 
komunikace S9,5 (šířka jízdních pru-
hů 2x 3,5m).

V trase více než čtyřkilometrového 
obchvatu bylo postaveno celkem pět 
mostů, z nichž dva nejdelší měří cca 

90 a 140 metrů, a přehledná okružní 
křižovatka silnic II/602 a II/353. 

Dalšími technickými detaily jsou 
např. podzemní retenční nádrž na 
odvedení dešťových vod z části stav-
by a vůbec celý systém odvodnění, 
prudké armované násypy, opěrné zdi, 
kvalitně provedené navazující míst-
ní komunikace včetně dalších mostů 
(např. nadjezd přes obchvat do Kozlo-
va), protihlukové stěny a v neposlední 
řadě i rekonstrukce historického mos-
tu Hůlová jako součást místní komu-
nikace do Henčova. -lb-
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Příští rok v září skončí mož-
nost provozovat staré kotle na 
tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. 
Takový kotel bude nutné vymě-
nit za nový zdroj tepla, jinak 
hrozí poměrně vysoká pokuta.

Ladislava Brabencová ז

Máte doma starší kotel na tuhá pali-
va? Pak se vás možná týká zákon o 
ochraně ovzduší. Ten od 1. září 2022 
zakazuje používání všech kotlů 1. a 2. 
emisní třídy. Tomu, kdo zákaz poruší, 
hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Pokud si nejste jisti, zda se změny 
vztahují i na váš kotel, stačí nahlédnout 
na výrobní štítek nebo do dokumenta-
ce, kde najdete označení emisní třídy.

Od září 2022 mohou v provozu 
zůstat pouze ty kotle na tuhá pali-
va, které splňují minimálně 3. emisní 
třídu. Když není možné údaj dohle-
dat, kotel s největší pravděpodobnos-
tí nevyhovuje a měli byste začít řešit 
výměnu.

Na výměnu kotle nemusí být jejich 
uživatelé sami. Stále jim s ní může 
pomoci dotace. 

„Kotlíkové dotace jsou úspěšný pro-
gram, který se významně podílí na 
snížení emisí škodlivých látek z lokálních 
topenišť,“ uvedl ministr životního pro-
středí Richard Brabec.

Kraj Vysočina ještě letos domácnos-
tem nabídne na výměnu starých kotlů 
za nové ekologičtější dalších 28,6 mili-
onu korun. 

Lidé mohou žádosti o kotlíkovou 
dotaci podávat od 1. října, tentokrát 
pouze elektronicky. 

Peníze by podle předpokladu kraje 
měly vystačit na výměnu nejméně 260 
kotlů.

Domácnosti na Vysočině mohou 
požádat o dotaci, pokud chtějí vymě-
nit starý kotel na tuhá paliva za tepel-
né čerpadlo, kotel na biomasu s ruč-
ním nebo automatickým přikládáním, 
nebo za plynový kondenzační kotel. 
Výše podpory na jeden projekt bude 
od 95.000 po 120.000 korun, podle 
druhu kotle. Žádosti začne kraj přijí-
mat 1.10. ve 14 hodin. 

Žádosti o dotaci na nový kotel bude 
kraj přijímat do konce letoška nebo 
do vyčerpání dotačních peněz. Postup 
elektronického podání žádosti najdou 
zájemci na webu kraje.

Dotační program na výměnu sta-

S výměnou starého kotle 
pomůže i krajská dotace. 

Žádosti začnou 
elektronicky přijímat 

1.10. ve 14.00

Na výměnu starého kotle máte jen rok

Od září příštího roku mohou zůstat v provozu pouze ty kotle na tuhá paliva, kte-
ré splňují minimálně 3. emisní třídu.  Ilustrační foto: archiv JL

Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v Čes-
ké republice vytápěno uhlím 336.000 domácností a palivovým dřevem 285.000 
domácností. Individuální vytápění pevnými palivy je v České republice nejvý-
znamnějším přímým zdrojem znečištění jemnými prachovými částicemi.

rých kotlů v domácnostech za nové 
ekologičtější zdroje vytápění vyhlási-
lo ministerstvo životního prostředí s 
cílem zlepšit čistotu ovzduší v Česku. 

Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci 
poprvé požádat v lednu 2016. Zatím 
bylo rozděleno přes 840 milionů 
korun mezi 8182 žadatelů.

Víte, že…
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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

Nesmírně vesmírný 
optický internet
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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

2. 10. So MDDr. Mátlová Lenka Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

3. 10. Ne MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 460

9. 10. So MUDr. Nahodil František Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137

10. 10. Ne MDDr. Novák Lukáš Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 606 066 500

16. 10. So
Stomatologické centrum 

Jihlava s.r.o.
Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01  Jihlava, 774 874 100

17. 10. Ne MDDr. Nováková Zuzana DentEsthes s.r.o., Stonařov 70, 588 33 Stonařov, 567 319 385, 734 421 859

23. 10. So MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

24. 10. Ne MUDr. Pejchalová Renata DENTIST 3D s.r.o., Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, 721 970 188

28. 10. Čt
MDDr. et MUDr. 

Procházková Barbora
Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 733 284 783

30. 10. So MUDr. Pivničková Taťjana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 579

31.10. Ne MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56  Telč-Podolí, 567 213 169

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 – říjen 2021
Astrologické 

okénko na říjen

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Vah
22. září 2021 v podvečer nám slunce 

vstoupilo do znamení Vah. Tomuto 
dni říkáme podzimní rovnodennost. 
Tento den vycházelo slunce přesně na 
východě a zapadalo přesně na západě. 

Jeho paprsky dopadaly na Zemi kol-
mo k její ose. V tomto období stále 
ještě můžeme prožívat babí léto, ale 
rána už bývají chladná a na horách se 
může objevit sníh. Pokračuje období 
sklizně a úklidu, proto nezapomeňte 
darovat vše, co nepotřebujete, aby byl 
váš domov čistý a útulný. 

Příroda se pomalu připravuje na 
zimu a také naše biologické hodiny 
volají po zklidnění. 

Váhy jsou znamení vzdušné a vyrov-
nané. Lidé narození ve znamení Vah 
se velmi zajímají především o mezi-
lidské vztahy a mívají smysl pro este-
tiku. 

Hodně o všem přemýšlí. Touží po 
světě plném harmonie a klidu, kde 
vládnou symetrie a určitá pravidla. 
Váhy jsou perfekcionisté a zajímají se 
o harmonii v tanci, geometrii či mate-
matice, ale také v barvách. 

Mnoho srovnávají a rozlišují. Váhy 
nebývají dlouho svobodné a brzy pře-
mýšlejí o manželství. Vychutnávají si 
pak každodenní rituály, jelikož mají 
vyvinutý smysl pro styl. Nejsou moc 
vášnivé a často dají více na svůj rozum 
nežli na to, co cítí. 

Věří v rovnost a férovost, proto pak 
bývají zklamány hrubým a nedokona-
lým světem. Po celý život hledají ide-
álního partnera, ideální bydlení, zemi 
nebo povolání. 

Váhy potřebují dobro, krásu a prav-

du, a to hledají naprosto všude, při-
tom umí používat svůj pověstný šarm. 

Váhy jsou elegantní, harmonic-
ké a mají dobrý vkus. Jsou iniciativ-
ní a potřebují cíle (stejně jako Beran, 
Kozoroh a Rak). Usilují o řád, doko-
nalost a ideální vztah, takže rády 
vyslechnou ostatní (nesnáší konflik-
ty), ale nakonec se stejně rozhodnou 
podle sebe. 

Jsou to nejlepší diplomaté, terapeuti, 
umělci nebo i právníci.  Občas mohou 
být neupřímné nebo nerozhodné, své 
blízké si však hýčkají a rodina je pro 
ně nade vše. 

Váhy mají citlivé ledviny, močové 
cesty a celou bederní oblast, proto jim 
z bylinek mohou velmi pomoci kopři-
va, přeslička, zlatobýl nebo i obyčejný 
celer! Horoskop vytvořila

Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz
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