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Svatý Martin letos nevyjede
 זTradiční akci, kdy na bílém
koni přijíždí svatý Martin a přiváží
sníh, se rada města rozhodla letos
z důvodů zvyšujícího se počtu
nakažených neuskutečnit.
Vánoce a trhy s nimi spojené se
připravují. „Vánoční program se
bude přizpůsobovat aktuálním protipandemickým opatřením,“ sdělil
Jihlavským novinám tiskový mluví
Radovan Daněk.
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Ke Kauflandu se už od září
může jezdit po nových trolejích

Jihlava třídí elektrospotřebiče
 זZ jihlavských sběrných dvorů
bylo odvezeno nejvyšší množství
klecových kontejnerů, tzv. miniwinů, s odevzdanými elektrospotřebiči. Jihlava tak získala první místo v kategorii Obec s nejvyšším
počtem vyvezených MINIWINŮ.
Kromě diplomu také město získalo odměnu 20 tisíc korun, které poputují do Ekofondu odboru
životního prostředí.

Nová pamětní deska
 זV Malátově ulici je nově umístěna deska připomínající vzpomínku na letce RAF Bohuslava a
jeho syna Zdeňka Skořepu, kteří v
domě na Malátově 8 žili. Slavnostní odhalení desky proběhne 10. listopadu 2021.
-vd,tz-

DOKÁZAT správně napnout troleje nad kruhovým objezdem pod „silem“ nebylo nic jednoduchého. S techniky se řidiči
potkávali řadu dní, protože jejich vozidla museli na „kruháči“ objíždět. Nyní je již vše hotovo a mohou zde „napřímo“ jezdit
i trolejbusy.
Foto: Petr Klukan
Dlouhou dobu město připravovalo
„Nové troleje umožní například i
Práce na kruhovém objezdu byly
opravu trolejí nad kruhovým objez- přímé vedení trolejbusů z Masaryko- v podstatě zahájením akce na prodem v Havlíčkově ulici v Jihlavě.
va náměstí ke Kauflandu, které nyní tažení trolejového vedení do PávoK rekonstrukci trakce nad objez- objíždějí trasu po třídě Legionářů,“ na- va k firmě Bosch Diesel. S jejím
dem došlo až letos a město prá- psal již dříve ve zprávě mluvčí jihlav- dokončením město počítá v příšce vyšly na sedm milionů korun. K ské radnice Radovan Daněk.
tím roce.
-pabjejich ukončení došlo v druhé polovině září.
Cestující si novou trakci na kruháči mohli poprvé vyzkoušet při retrojízdách v neděli 19. září. Nové troleje
umožňují využívat trakci trolejbusům při cestě do Kauflandu nejen ve
směru ze sídliště Březinky.

Mladí policisté z Hrádečku
blokují parkování Na Kopci

Lítá normálně, ale dneska
se mu nahoru prostě nechce
(Dokončení ze str. 1)
„Naplno si užívám každou vteřinu
s malým a je to tak trochu i útěk od
práce. Jsem rád, že můžu vypnout hlavu a na chvíli nemyslet na hokej,“ přiznává profesionální hokejový trenér.
Na drakiádu vyrazili vyzbrojeni
pestrobarevným drakem ve tvaru
divokého ptáka. Během odpoledne
se ale nepodařilo dostat ho k nebesům. „Čím to je? Tak tuhle otázku slýchám teď poměrně často,“ glosuje se
smíchem Nekvasil.
„Buď je to větrem, nebo naší nešikovností,“ přemítá kouč, který se nakloní
na synka, jenž bezelstně volí druhou
možnost. Draka před časem koupili
v obchodě. „Chvíli už ho doma máme.
Dokonce jsme ho už pouštěli a lítal
normálně, jenom dneska se mu nahoru
prostě nechce,“ přiznává.
-kraDRAK Karlu Nekvasilovi se synkem
kvůli absenci větru k mrakům nevzletěl.
Foto: David Kratochvíl

HrÁDeČeK na Heulose.

U Hrádečku řeší parkování
pro žáky policejní školy. Občanům se nelíbí, že projíždějí
lesoparkem, ani když parkují
mimo něj.
 זPavel Bajer

Otevřený dopis policejnímu vzdělávacímu zařízení poslal prostřednictvím JN Václav Coufal, který bydlí v Jihlavě Na Kopci. V nedalekém
objektu tzv. Hrádečku se vzdělávají
mladí policisté.
Podivil se, že dříve mohli policisté
parkovat u Hrádečku, ale rok tam již
neparkují.
Dle něho zabírají místa k parkování u hlavní silnice občanům, kteří
tam bydlí.
„Je mi jasné, že si nemůžeme parkování nárokovat, ale podle mě je přinejmenším neohleduplné, pokud u
Hrádku večer zejí místa prázdnotou a
usedlíci objíždějí celé sídliště a hledají
místo k zaparkování,“ pokračoval.
Hrádeček patří pod Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Jeho

Foto: archiv
ředitelem je plukovník Martin Souček.
Dle něho zvýšené přijímání nových
příslušníků Policie ČR s sebou přináší potřebu větších ubytovacích kapacit při jejich vzdělávání.
„Zvýšený počet ubytovaných osob s
sebou samozřejmě přináší i zvýšený
pohyb vozidel a požadavky na parkování v této lokalitě. Tuto problematiku
řeším se správcem objektu Hrádeček
průběžně,“ vyjádřil se Souček.
Jak se vyjádřil, v minulosti na město byla naopak adresována stížnost
týkající se nadměrného projíždění
vozidel lesoparkem Heulos k objektu Hrádeček.
Podle ředitele je lesopark klidovou
zónou pro obyvatele přilehlého sídliště a jízdy vozidel po cestě k objektu Hrádeček měly klid narušovat.
Zmínil, že situaci ve spolupráci se
správcem objektu přehodnocují a od
listopadu nastaví nové podmínky.
„Za kterých bude možno parkovací
kapacity v areálu Hrádečku co nejvíce využít, a přijatá opatření budou eliminovat nadměrné narušování klidu v
lesoparku Heulos,“ dodal Souček.

