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 Měsíc červen byl pro městskou po-
licii ve znamení řady akcí, které vyža-
dovaly hromadné nasazení strážníků. 

 „Zejména zajištění bezpečnosti při 
akci pravicových extremistů na po-
čátku měsíce se zúčastnili prakticky 
všichni strážníci,“ řekl zástupce ředi-
tele Městské policie Jihlava Stanislav 
Maštera. 

 Na základě oznámení se podařilo 
nalézt psa, kterého si neoprávněně 
přisvojil nálezce. Původní majitel 
svého psa poznal v místech, kde se 
mu zaběhl, a přivolal městskou poli-
cii. Strážníci oznámení na místě pro-
šetřili, přičemž nálezce se posléze ke 
svému jednání přiznal a pes byl pů-
vodnímu majiteli vrácen. 

 Při řešení běžných dopravních 
přestupků bylo u třech řidičů zjiště-
no, že řídili vozidlo pod vlivem alko-
holického nápoje. Zjištěná hladina 

Extremisté opětovně 
„zaměstnali“ strážníky

alkoholu byla u ve všech případech 
vyšší než 1 promile. Zadržena byla 
jedna osoba, po které bylo vyhláše-
no pátrání.  

 „V rámci Jihlavského havíření by-
ly zajišťovány trasy průvodů, které se 
v pátek konaly večer a v sobotu dopo-
ledne, a po celou dobu akce byl pro-
váděn nepřetržitý dohled na veřejný 
pořádek v centru města,“ doplnil in-
formaci o činnosti MP za minulý 
měsíc Maštera.

  Městská policie zajišťovala prů-
běh tradičního „Běhu naděje“. Sku-
pina prevence kriminality prováděla 
v průběhu června celou řadu před-
váděcích akcí na školách v Jihlavě a 
okolí. Akce se uskutečňují ve spolu-
práci s ostatními složkami IZS. Od 
1. června probíhá dlouhodobá část 
tradiční soutěže Cyklista Vysočiny.

                                                                -lm-

 Jihlavu navštívili členové Rady 
města Purmerend v čele se staros-
tou města, panem A. Ph. Hertogem. 
Hovořilo se  o odpadovém hospo-
dářství, správě města a samozřejmě 
došlo i na prohlídku města.

 „Dalším cílem jejich návštěvy bylo  
seznámení se s členy Rady města Jih-
lavy,“ řekla Jana Petrůjová z oddělení 
vnějších vztahů magistrátu. 

 Po slavnostním přijetí vedením 
města se v pátek odpoledne hovoři-
lo na téma fungování správy  Jihlavy 
a správy Purmerendu. Obě strany si 
připravily prezentace a v následné 
diskusi si předávali vzájemné zkuše-
nosti se správou města. 

 Druhý den bylo na programu té-
ma odpadového hospodářství obou 
měst a prohlídka sběrného dvora 
Služeb města Jihlavy. Členové dele-
gace se seznámili nejen s chodem a 
provozem sběrného dvora, ale také s 
novým pracovištěm správy jihlavské-
ho tunelu. 

Přijela návštěva 
z partnerského Purmerendu 

 Odpolední program byl zaměřen 
na téma diskuse s občany. Během 
prezentace představila koordiná-
torka Národní sítě zdravých měst  a 
Agendy 21 Gabriela Součková sys-
tém diskusních fór s občany na ak-
tuální témata, sociologická šetření a 
akce jako Den země nebo Evropský 
týden mobility. Členové Rady města 
Purmerend ocenili činnost města v 
této oblasti. 

 Poslední den návštěvy patřil pro-
hlídce města, historických budov 
radnice, podzemí a věže sv. Jakuba. 
Obzvláště podzemí a věž, ze které je 
vidět do širokého okolí, byly pro čle-
ny delegace velkým zážitkem. „Tato 
návštěva je dalším krokem v prohlubo-
vání partnerských vztahů mezi našimi 
městy a k rozvoji těchto vztahů vždy 
velmi přispívají osobní setkání a vzá-
jemná diskuse. Určitě to byly velmi ná-
ročné dny, ale pro obě strany byly vel-
kým přínosem,“ řekla Petrůjová.  
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HOSTÉ z družebního Purmerendu si také na své třídenní návštěvě prohlédli Jih-
lavu.                                                                                                         Foto: archiv NJR

 Letní prázdniny využijí některé školy k opravám nebo přestavbám. V ZŠ 
Nad Plovárnou proběhne přestavba dvou tříd ZŠ na třídy mateřské školy, 
úprava přijde asi na 1 200 000 korun. Podobně nákladná bude nová podlaha 
a výstavba nových příček v jídelně ZŠ Otokara Březiny. V budově ZŠ Havlíč-
kova se bude měnit část oken za 1 890 000 korun. Během prázdnin se bude 
pracovat také v ZŠ Seifertova, kde bude fi rma opravovat rampy jídelny a vy-
buduje nový lapol, akce přijde asi na 1 480 000 korun. V dětských jeslích na 
Seifertově se budou měnit stará dřevěná okna za plastová okna, náklady bu-
dou 800 000 korun.                                                                                                      -lm-

Školy využijí prázdniny 
na rekonstrukce

ŠKOLÁCI jásají – prázdniny jsou tady. Školy plánují o prázdninách opravy.
Foto: archiv NJR


