
Odešla Eva Čurdová

Vtipná, milá, charismatická, parád-
ní herečka, dáma s velkým D, nepře-
hlédnutelná osobnost, nešlo ji nemi-
lovat… tak vzpomínají na herečku 
Evu Čurdovou její přátelé. Zemře-
la ve středu 8. června ve věku nedo-
žitých 84 let. 

Jak napsal kulturní redaktor Jihlav-
ských listů Jiří Varhaník, patřila k nej-
výraznějším hereckým osobnostem 
posledních desetiletí na Jihlavsku. 

Zahrála desítky rolí v souborech PL 
Jihlava, Na Kopečku, NaKop Tyjátr 
Jihlava, De Facto Mimo Jihlava nebo 
v Horáckém divadle Jihlava, kde se 
představila v epizodní roli například 
v roce 2017 ve hře Zvonokosy.   -pk- 
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My jsme Bedr je kniha o sto letech 
fotbalu TJ Sokol Bedřichov. Kníž-
ku sepsal redaktor Jihlavských listů 
David Kratochvíl. „Objel jsem většinu 
dostupných archivů a sešel se s řadou 
dnes už bedřichovských legend, které 
mě pustily do osobních archivů,“ sdělil, 
jak získal informace z historie Bedru. 
Ke svému zděšení totiž na počátku 
sepisování zjistil, že ač je Bedřichovu 
už 100 let, nikdo nikdy žádnou klu-
bovou kroniku nevedl. 

Knížka má být k dostání v některých 
jihlavských knihkupectvích. -pk-

Krásné okolí cyklostezky podél 
řeky Jihlavy přímo vybízí k projížďce 
na kole či procházce. Celkový dojem 
bohužel paradoxně kazí odpočívadla. 

Přeplněné koše a odpadky pohá-
zené v ohraničených boxech s pose-
zením odrazují mnohé výletníky 
od využití tohoto místa určeného 
k odpočinku.

Během roku se koše obvykle vyváží 
dvakrát týdně, a to v pondělí a pátek. 
Vedoucí odboru životního prostře-
dí Katarína Ruschková Jihlavským 
novinám řekla, že přes léto bude 
vývoz odpadků probíhat třikrát týd-
ně vždy v pondělí, středu a pátek. 

Na jihlavském magistrátu jsou si 
také vědomi toho, že některá odpočí-
vadla jsou „problémovější“ než jiná.

Například to u mostu pod hyper-
marketem. Pytle s odpadem sem prý 
nosí zřejmě bezdomovci, což potvrzu-
je i tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

„Bezdomovci vybírají kontejnery za 
supermarkety, které se nacházejí blízko 
cyklostezky. Narabované potraviny si 
potom odnesou na zmíněná odpočíva-
dla, kde je následně přeberou a hodují. 
Co se jim nehodí, tak nechají přímo na 
místě a dále je to nezajímá,“ popisuje 
Málek.

Jako jedno z možných řešení vidí 
Ruschková posílení hlídek městské 
policie v této lokalitě.

Město se dle slov vedoucí odbo-

(Ne)Čistota odpočívadel 
na cyklostezce pod Kauflandem

ru životního prostředí snaží dělat 
maximum a výsypy i úklidy objed-
návat tak často, jak je to jen možné 
jak z pohledu financí, tak i z pohle-
du kapacity dodavatelské firmy.

Problémem pak je dle Ruschko-
vé i to, že pokud se v okolí konají 
akce, kde odpad vzniká, pořadatelé 
si nezajistí nádoby na odpad.

„Budeme hledat cesty ke zlepšení. 
Pomohlo by i to, kdybychom všichni při-
způsobili své chování tomu, aby tolik 
odpadu nevznikalo. Odstranili bychom 
tím příčinu a nemuseli bychom řešit 
následek,“ říká Ruschková. -vd-

Diskuse z Facebooku
Jaroslav Veselý: ז  Píši to již po několi-

káté. Jihlava by mohla hrát o nejšpinavější 
město Vysočiny.

Sosna Tatranka:  ז Úklid je nedostačující. 
Upřímně, když vidím, jak se někdo snaží do 
už tak plného koše ještě něco narvat, tak to 
taky nechápu. Když tam někdo dojde s tat-
rankou a pitíčkem, tak to může vzít prázdné 
do nejbližšího velkého kontejneru… Dnes 
jsem byla v Havlíčkově Brodě: pěšky hlavní 
nádraží - nemocnice a zpět. NIKDE žádné 
plné koše, létající odpadky, náměstí čisté, 
květináče všude osázené, radost pohledět. 
Asi by si radní mohli nabalit baťůžky a jet 
se tam vlakem podívat, aby si vzali příklad. 
Takhle to má totiž vypadat.

Petra Černá:  ז Jezdíme s dětmi kolem na 
kole a je to vážně otřesné! Mluvím o cel-
kovém vzhledu všech odpočívadel kolem 
stezky.

Hana Číhalová:  ז Konkrétně cyklostezka 
- nepořádek už řadu let. Člověk má i strach 
si na tato místa sednout. 

Kniha o fotbalu 
a Bedřichovu NEPOŘÁDEK na cyklostezce podél řeky trápí občany Jihlavy již dlouhodobě. Město 

přislíbilo, že se pokusí s tímto problémem něco dělat, ale apeluje i na občany, aby přizpů-
sobili své chování tomu, aby tolik odpadu nevznikalo. Foto: Veronika Dawidowicz

Stavaři po dvou 
měsících tunel 

otevřeli 
Největší dopravní trápení v Jih-

lavě je u konce. Od 21. června od 
sedmi hodin ráno se opět otevřel 
opravený Jihlavský tunel na dálnič-
ním přivaděči. Práce na generální 
opravě trvaly dva měsíce a pod-
le Ředitelství silnic a dálnic stály 
téměř 54 milionů korun bez DPH. 
Pracovníci Energovodu CZ zcela 
nově vyměnili vnitřní technologie 
tunelu. Největší problémy zažili 
řidiči tranzitní kamionové dopra-
vy, z nichž mnozí odmítli jet urče-
nou objízdnou trasou a vjížděli do 
krajského města.  -pb- 

Skály už nemají 
padat 

Záchytné bariéry začali na konci 
června stavět dělníci v patě skalního 
svahu v ulici Mostecká. Snaží se tak 
zajistit bezpečnost chodců i motoris-
tů, neboť skalní stěna je od minulého 
roku v havarijním stavu. Práce potrvají 
maximálně dva měsíce a ulice bude po 
tu dobu pro řidiče částečně průjezdná. 

„Stavba bude mít bohužel dopad na 
obyvatele přilehlých nemovitostí. Lidé 
tam musí počítat se zvýšeným hlukem 
nebo prašností. Předem se jim za to 
omlouváme a prosíme o pochopení. Co 
se týká nočního klidu, práce ho nijak 
nenaruší,“ uvedl v tiskové zprávě měs-
ta náměstek primátorky Petr Ryška 
(ODS). -tz-


