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Městská hromadná
doprava zdarma asi nebude
Jihlava – Koalice Svobodní a realisté Společ-
ně pro Jihlavu by chtěla dopřát MHD v Jih-
lavě zdarma všem, pětatřicet milionů se prý
v rozpočtu města najde. Ušetřit se údajně dá
na podpoře profesionálního sportu, u mega-
lomanských projektů nebo lze snížit počet
zaměstnanců magistrátu.
S podobnými plány nesouhlasí současné

vedení města ani opozice. „To je jeden z ne-
reálných slibů, který každé politické straně
musí zákonitě zlomit vaz,“ uvedl například
jihlavský lídr ODS Petr Laštovička. (sin)

Horácký zimní stadion
je v dobrém stavu
Jihlava – Vedení města investovalo v létě
více než čtyři miliony do oprav Horáckého
zimního stadionu, ten je nyní připraven na
zimu. Po ní by se měla již vyměnit střecha,
nicméně není to nutné. „Máme jasno
v tom, že zimní stadion může být provo-
zován i v sezoně 2019/2020,“ prozradil Po-
pelka závěr znalce, který zkoumal životnost
současné střechy. (sin)

Zima může začít,
silničáři jsou připraveni

Jihlava – Ředitel Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny (KSÚSV) Jan Míka potvrdil,
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že silničáři jsou na zimu připraveni.
„V současné době máme plné sklady soli,

máme připravené skládky inertu a samo-
zřejmě pracujeme na technice,“ uvedl Míka.
Na dotaz Deníku upřesnil, že soli je dvaa-
dvacet tisíc tun.
Co se týče inertního materiálu, je smluv-

ně zajištěno, že v případě jeho nedostatku
bude další dodán i během zimy. Do prací se
zapojí i nové sypače Mercedes. (sin)

Ochránci přírody
zachránili louku
s motýly
Třebíčsko
– Výkupem
pozemků
zachraňují
aktivisté
kampaně
Místo pro
přírodu
ohrožené
přírodní
oblasti. Louka nedaleko Hroznatína
se stala třicátým úspěchem projektu.
Desítky druhů hmyzu, které na místě
žijí, tak mají svou budoucnost jistou.
„Louka je pozoruhodným místem,
kde se díky specifické geologické
stavbě střídají na malém území vy-
loženě mokřadní až močálovité plo-
chy s těmi suchými. Místy dokonce
vystupují na povrch žulové balvany,“
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V Jihlavě vrcholí sklizeň
konopí, pracuje se ručně
Jihlava – Na kraji Jihlavy vrcholí sklizeň
na sedmi hektarech ploch technického
konopí. Vzniká z něj čaj, konopný olej i
další potraviny, které lze přímo na Saso-
vě koupit. Bylo by však potřeba více bri-
gádníků, sklízí se ručně.
Sbírat se přitom bude zhruba do půlky

října. „Máme pět různých odrůd, z nichž
každá dozrává v jiné době,“ uvedla Hana
Gabrielová, jednatelka společnosti Hem-
point, která konopí na Sasově pěstuje. V
zimě se pak budou vyrábět potraviny a
na jaře se budou obchodovat osiva pro
farmáře. (sin)

Jihlava se vyrovnává
se situací v PSJ
Jihlava – Stavební holding PSJ se dostal do
závažných finančních problémů a v pondělí
10. září podal sám na sebe insolvenční ná-
vrh. Město musí řešit, co dále. Na stavbě
parkoviště a křižovatky u hřbitova PSJ kon-
čí, stejně tak ve Slavíkově ulici, kde by ale
měla práce dokončit. Cyklostezka R08
v Pávově, kde měla pracovat dceřiná firma
Alpine Bau, se bude snad stavět příští rok.
„Mrzí mě, že vedení společnosti městu

nic neřeklo. Očekával bych za ty roky, kdy
město dalo PSJ velké zakázky, že vztah bude
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situace. Další osud holdingu PSJ i věřitelů,
kteří mají pohledávky v řádech stovek tisíc,
bude záviset na rozhodnutí soudu. (sin)

Sportovní hala je
zrekonstruovaná
Jihlava – Sportovní klub Jihlava za pří-
tomnosti vedení města slavnostně ote-
vřel zrekonstruované zázemí sportovní
haly v Okružní ulici. Práce na dolním
patře sportovní haly trvaly déle než tři
měsíce a vyžádaly si investici přes čtyři a
půl milionu korun. „Rekonstrukce zázemí
sportovní haly byla už nutná. Některé
letité rozvody byly časovanou bombou,“
uvedl ředitel klubu Jiří Procházka. (sin)

Na hejtmanství jsou
k vidění unikátní
fotky přírody

Jihlava – V sídle Kraje Vysočina je
do konce září k vidění výstava uni-
kátních fotografií. Zachycují krásu
přírody ukrytou v detailu a pořídili
je jihlavští studenti z badatelského
týmu Quarry Seasons. „Výstavu fo-
tografií doplňují také QR odkazy na
projektové videoklipy, které již
kompletně pokrývají všechna čtyři
roční období,“ upřesnil Libor Fasora,
ředitel OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.
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