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Měsíční glosování
 זPrimátorka Karolína Koubová
(Fórum Jihlava) rezignovala na post
krajské zastupitelky, kam byla zvolena za STAN. Odůvodnila to rozchodem se STAN. Upřednostnila
tak své „členství“ před zájmy města,
které v krajském zastupitelstvu také
zastupovala. Schytala za to kritiku
svého bývalého politického mecenáše Miroslava Tomance, jednoho
ze zakladatelů Fóra. Mimochodem
Fórum Jihlava je před rozpadem, neli již za ním.
 זJak to bude s multifunkční
halou? ozývá se stále častěji. Shromažďování potřebné 1,4 miliardy Kč
se zadrhlo v Národní sportovní agentuře. Od té město žádá 300 milionů,
ale NSA stále ještě projekt zkoumá a
hodnotí. Celá slavná agentura, kterou přijel před dvěma lety do Jihlavy
představit bývalý hokejový brankář
Milan Hnilička, asi moc nefunguje.
A její šéf Hnilička tam už taky není. I
vzhledem ke stále stoupajícím cenám
čehokoliv, Jihlavě nezbývá než se přichystat na nejhorší. Že by se nakonec nestavělo.
-pk-

STAROSTA Sokola Jihlava Martin Zuzaňák a jednatelka Sokola Kateřina Nikodýmová všem přejí pevné zdraví a mysl.
Foto: Petr Klukan

Sokol Jihlava letos slaví 130 let
Člověk se nestačí divit, jak
ohromné dílo a skutky se především do roku 1948 sokolům
podařilo vybudovat a vykonat,
říká Martin Zuzaňák, starosta
Sokola Jihlava.
 זPetr Klukan

Co vám v uplynulém roce 2021

udělalo největší radost?
Skutečnost, že i když byl rok 2021
ovlivněn covidovou pandemií
a provoz naší činnosti byl dosti
omezen, podařilo se nám využít čas,
který jsme nemohli trávit v našich
tělocvičnách a DIODu, k realizaci
našich dlouhodobých plánů a snů.
Kterých konkrétně?
Mám velkou radost, že jsme během

uplynulého roku zahájili provoz
kavárny a infocentra. Oba prostory
jsme dlouhodobě pronajímali a plánovali jsme jejich začlenění pod provoz Sokol Jihlava delší dobu.
Infocentrum vzniklo z bývalé
trafiky. K čemu bude sloužit?
Slouží pro naše členy i veřejnost v
rámci činnosti DIODu a sokolských
oddílů. Mohou se zde o všem infor-

movat, vyřešit co potřebují a nabízíme tu i možnost zakoupení sokolského oblečení a reklamních předmětů.
A od května 2021 provozujeme také
kavárnu, která nese nově název „Cafe bar Sokolovna“. Velkou radost
určitě máme z toho, že od září se
naše oddíly zaplnily skoro jako před
začátkem pandemie a naši členové a
cvičenci nám zůstali věrní.
(Pokračováni na str. 4)

