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Měsíční glosování
 זPo dvaatřiceti letech Jihlava ocení čestným občanstvím in memoriam Pavla Nováka (1943-1997), jednu z nejznámějších vůdčí osobností
sametové revoluce v listopadu 1989
v Jihlavě. Co by tato morální autorita
dnes říkala na politické dění i kolem
prezidenta ČR Miloše Zemana, se
kterým se v 90. letech utkala o post
šéfa znovuobnovené ČSSD?
 זZastupitelé schválili pravidla pro
zadlužování statutárního města Jihlava. Dalo by se říci, že se jedná o takovou dluhovou brzdu, aby si město
například nenapůjčovalo moc peněz,
které by nedokázalo splácet. Za tento počin je lze jenom pochválit.
 זOpět až po uzávěrce JN se konala další z besed „o bezpečnosti“, tentokrát na téma ne/organizované mládeže ve městě. Toužebně očekávaná
beseda o romsko-neromském soužití
se uskuteční až ke konci listopadu.
-pk-

NASTAL podzimní čas a s ním přišly i drakiády. Ta Na Skalce v Jihlavě přilákala stovky lidí.

Volby 2021: Sídliště chce
ANO, městské části SPOLU
V krajském městě zvítězila
koalice SPOLU před druhým
hnutím ANO.
 זPetr Klukan

Celkem deset nových poslanců
z Vysočiny bylo zvoleno v letošních
parlamentních volbách. Z Jihlavy se do
sněmovny dostala jen advokátka Eva
Decroix z koalice SPOLU, která je jihlavskou zastupitelkou za ODS.
Jak volila Jihlava? Lidí v krajském
městě přišlo k volbám o něco víc než
je celorepublikový průměr. Zatímco
v ČR byla účast 65,4 %, v Jihlavě 67 %.
Zajímavé je porovnání výsledků
voleb v jednotlivých částech města.
Jihlavské noviny pro vás připravily
tabulky z některých městských částí
na okraji města a také výsledky voleb
v největším jihlavském sídlišti „Březinky“ - část Březinova spolu se síd-

lištěm Na Kopci a část Demlova. Pro
zajímavost jsme zpracovali i sídliště
Nad Plovárnou a samotné centrum
města.

Březinky opanovalo
hnutí ANO
Co z výsledků vyplývá? Hnutí
ANO s přehledem vítězilo na sídlištích, ať již v části Březinova (získalo 32,7 % hlasů) nebo Demlova
(30,7 %). Druhé SPOLU výrazně
zaostávalo, získalo zde „jen“ 21,2 %,
respektive 25,5 % hlasů.
Následují je koalice Pirátů a Starostů (12,2 a 12,9 %), kterým šlape na
záda SPD (11,1 a 10,4 %).
Na Březinkách by se do sněmovny ještě dostala Přísaha, ale i ČSSD.
Komunisté stejně jako Trikolóra
skončili pod pětiprocentní hranicí.
(Pokračování na str. 3)
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Lítá normálně, ale dneska
se mu nahoru prostě nechce
Tradiční podzimní drakiády, která se konala v polovině října Na Skalce
v Jihlavě, se zúčastnilo na 300 lidí. Jedním z nich byl i Karel Nekvasil se svým
synkem Karlem (3). Dorazili v dobré náladě a synek z výšky tátových zad
pozoroval mnohdy marné snažení jiných drakovodičů dostat draka vzhůru
k nebesům.
Tatínek mezitím otevřeně přiznává, že volnočasovou aktivitou se synkem
v neděli odpoledne tak trochu relaxuje od práce. Karel Nekvasil totiž zastává
funkci asistenta kouče A-týmu jihlavské Dukly.
V neděli odpoledne ještě vstřebával čtvrtý neúspěch svých svěřenců na
domácím ledě v řadě, protože o den dříve na svém ledě Dukla podlehla Havířovu 3:5.
(Pokračování na str. 2)

