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Zemřela notářka 
I. Parkanová

JIHLAVA - Ve věku 65 let zemře-
la v sobotu 20. srpna jihlavská 
notářka JUDr. Ivanka Parkanová. 

JUDr. Parkanová se narodila 
v roce 1957 ve Velkém Meziříčí. 
Vystudovala právnickou fakul-
tu v Brně a nastoupila na státní 
notářství v Jihlavě, později v sou-
kromé sféře.  

Byla vyhledávanou a oblíbenou 
notářkou. Lidé na ni vzpomínají 
jako na milou, hodnou, krásnou a 
usměvavou notářku. 

Pracovní život I. Parkanové pře-
rušila dlouhodobá nemoc. Přesto 
se k ní dokázala vrátit. Svoji dlou-
holetou notářskou činnost ukon-
čila koncem roku 2021.  

Ivanka Parkanová vychovala 
dvě děti, dcera Beata je nadanou 
režisérkou a syn Robin českou 
kuželkářskou legendou. 

Poslední rozloučení s JUDr. 
Ivankou Parkanovou se uskuteč-
nilo 29. srpna v kapli na Ústřed-
ním hřbitově v Jihlavě.  -pk-

Modrá dopravní značka s písmeny 
K+R se používá v Česku od roku 2010. 

Obvykle ji najdeme na letištích, vlako-
vých nádražích, zastávkách nebo u škol. 

Písmena K+R znamenají v angličtině 
Kiss and ride, tedy přeloženo do češtiny 
polib a jeď. 

Značka v podstatě znamená, že na 
označeném místě můžete zastavit, aby 
spolujezdec mohl v klidu a bezpečně 
vystoupit nebo nastoupit. 

Řidič by však neměl odcházet od vozi-
dla a například doprovázet dítko až 
k budově školy. 

V Jihlavě tuto značku najdeme pouze v 
Havlíčkově ulici přímo u Základní školy 
Havlíčkova. 

Z dodatkové tabulky je zřejmé, že 
tato značka platí ve školní dny v pon-
dělí a pátek  od 7 do 8 hodin a stání je 
zde povoleno maximálně na pět minut; 
to znamená na dobu, než vaše dítko 
vystoupí z vozu.  -vd-

Znáte značku na Havlíčkově ulici 
Kiss and ride - Polib a jeď?

Ze sociálních sítí:
Jitka Nápravníková Koukalová: ז  Super nápad, já bych tuto značku dala ke 

všem školám. Někteří rodiče by totiž nejraději dětem nacouvali až do šatny. Za mě 
škola Nad Plovárnou.

Lenka Tůmová: ז  Pořád jsem dumala, co to je za označení. Značku bychom uvítali 
před Domem zdraví, když jsem vozívala „tchánovi“ k lékaři, tak se vystoupení z auta 
šiklo u zastávky, což v té dopravě zrovna ok nebylo. A než se vysouká starý člověk z 
auta a potřebuje k tomu pomoct, tak to jsou docela nervy.

Alena Werichova: ז  Především by to mělo být česky napsáno. Jinak situace je 
naprosto katastrofální třeba u ZŠ Kollárova! Každé ráno a odpoledne je tam tolik 
aut, že pěší děti skoro nemají šanci.

Lucie Pokorná: ז  Děti by měly jezdit do školy samy, uvítala bych to třeba u Domu 
zdraví.

Jarda Dobrozlák Matějka: ז  Já bych to dal i na zastávky trolejbusu. Přijede tro-
lejbus, v něm sympatický, prostovlasý řidič, nastoupí hezká slečna, dá řidiči pusu a 
řekne: „Jeď!“

DOPRAVNÍ značka K+R je v Jihlavě zatím jen u ZŠ Havlíčkova. Je určena především všem rodičům, kteří své dítko přivážejí 
autem do školy. Foto: Veronika Dawidowicz

Odešla správkyně 
jihlavské skupiny

Ve věku 71 let zemřela 25. srpna 
Miroslava Mirí Tůmová, správ-
kyně facebookového skupiny 
Jihlava – NAŠE město, která čítá 
více než 18 tisíc členů. 

Miroslava Tůmová se narodila 
22. října 1950 v Jihlavě. Po svat-
bě odjela do Prahy, v roce 1978 se 
přestěhovala zpět do Jihlavy. Pra-
covala u ASD Dukla Jihlava jako 
skladnice-hospodářka, po roce 
1989 nastoupila k Lesům ČR a od 
roku 2002 až do důchodu působi-
la ve firmě Bosch diesel. 

Jak se před lety dostala k správ-
covství FC skupiny Jihlava – 
NAŠE město se ani neví. Byla 
pravděpodobně její zakladatel-
kou. „Věnovala tomuto většinu 
času,“ vysvětlil její syn Pavel. A 
proč má v záhlaví skupiny jmé-
no Mirí? „Všichni ji tak oslovovali, 
tak si prodloužila nick.“

Skupina byla pod jejím vede-
ním zdrojem informací, zajíma-
vostí i názorů. Pečlivě hlídala 
chyby, nepřesnosti a po diskutu-
jících vždy vyžadovala slušnost. 
Poslední rozloučení s M. Tůmo-
vou se konalo v pátek 2. září. 
 -pk-

Volby klepou 
na dveře

Celkem z 12 politických uskupení 
budeme v Jihlavě vybírat při letoš-
ních volbách do městských a obec-
ních zastupitelstev. Voleb se mohou 
účastnit všichni občané starší 18 let, 
kteří mají v dané obci trvalý pobyt. 

Volby se uskuteční v pátek 23. a v 
sobotu 24. září. V pátek bude možné 
odvolit od 14 do 22 hodin. V sobotu 
budou volební místnosti otevřené od 
8 do 14 hodin. 

V Jihlavě proběhnou komunál-
ní volby souběžně s volbami do čás-
ti Senátu. V nich budeme vybírat ze 
šesti kandidátů.  -pab- 

Ale jinak bych tuto značku viděl rád třeba u autobusového či vlakového nádraží, 
teď to u vlakáče předělávají, tak třeba tam takové místo „vyrobí“.

Aneta ‚Letty‘ Pechová: ז  Nevyjde značka „zákaz stání“ úplně nastejno?
Míla Mejla: ז  Využíváme a je to super.


