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Aktuality

Vítěz soutěže Silák roku létal nad Jihlavou
Při kontrolní činnosti strážníci
zadrželi dvě celostátně hledané
osoby.
První osoba byla zadržena v ulici
Palackého. Ve druhém případě byl
celostátně hledaný muž zadržen u
OD Prior na Masarykově náměstí.
Minulý měsíc strážníci řešili řidiče bez platného řidičského
průkazu. Hlídka městské policie
zastavila v obci Henčov řidiče porušujícího se svým vozidlem dopravní značku B 32 – jiný zákaz
„průjezd zakázán“. Při řešení dopravního přestupku strážníci zjistili, že řídil vozidlo, i když mu byl

uložen zákaz řízení.
Začátkem prázdnin preventisté
zorganizovali vyhlídkový let pro
vítěze soutěže Silák roku. Třicetiminutový let absolvovali žáci ze ZŠ
T. G. Masaryka a ze ZŠ Kollárova.
Proletěli se nad Jihlavou a jejím
blízkým okolím.

Prevence
Dále pak strážníci v červenci připravili program pro děti z příměstského tábora. Malí sportovci plnili
vědomostní testy a sportovní úkoly, které si pro ně připravila nejen

skupina prevence městské policie,
ale i záchranný hasičský sbor.
Koncem měsíce se konala u Vodního ráje preventivní akce „Bezpečně na cyklostezce“. Vzhledem
k několikaleté spolupráci s managerem projektu „Na kole jen
s přilbou“ se na programu podílel
rovněž Tým silniční bezpečnosti,
který radil cyklistům s bezpečným
pohybem na cyklostezce.
Městská policie se podílela na zajištění bezpečnosti a pořádku při
hudebním festivalu Vysočina Fest.

Statistika
V červenci zpracovala Městská
policie Jihlava celkem 2.196 událostí. Strážníci provedli 167 kontrol podávání alkoholu mladistvým
osobám a hraní na výherních hracích automatech, řešili 528 oznámení občanů nebo jejich žádostí o
pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo

Čtvrtý Jihlavský půlmaraton
Druhou zářijovou neděli se v Jihlavě uskuteční čtvrtý ročník Jihlavského
půlmaratonu. Odstartuje v pravé poledne 10. září z Masarykova náměstí.
Hlavní závod na 21.096 metrů bude
vypsán nejen pro jednotlivce, ale přihlásit se budou moci také dvou (2 x
10.548 km) a čtyřčlenné týmy (4 x
5.274 km).
V rámci doprovodného programu
Jihlavského půlmaratonu odstartuje
Rodinný závod na 1,2 kilometru. Rodinného běhu se mohou zúčastnit libovolně složené týmy, ve kterých však
vždy musí být zastoupen minimálně
jeden dospělý a jedno dítě do 15 let.
„Během a startovným přispějeme na rehabilitační léčbu malého Štěpána. Tento
devítiletý kluk potřebuje neustálou 24hodinovou péči. Rehabilitační cvičení velmi
zlepšuje jeho zdravotní stav. Díky našemu společnému příspěvku bude moct
Štěpánek do lázní na další pobyt,“ říká
k už tradičnímu charitativnímu podtextu závodu jeho ředitel Jiří Holoubek

s tím, že pojišťovna hradí pouze jeden
takový pobyt za rok. „Společně můžeme
přidat ještě jeden další pobyt.“
Štěpánek se narodil předčasně a vážil
pouhých 750 g. Po narození prodělal
perforaci střev, ale nevzdal to a bojoval
o život jako lev. Byla mu diagnostikována nemoc mozečkové syndromy, a
má kvůli tomu hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení. Kvůli
dlouhému pobytu v inkubátoru skoro nevidí, ale o to více se vyvinul jeho
sluch.
Je mnohem citlivější na hluk kolem
sebe. V důsledku toho se pak u něj
projevují epileptické záchvaty. Naštěstí
léčba léky zabírá, a rodina se snaží vyhýbat zbytečnému hluku, aby předešla
opakování záchvatů.
„Vyběhané peníze poputují přímo do
sanatoria, na účet Štěpánka, a věříme, že
jeho úsměv a síla bude inspirací pro nás
všechny,“ řekl Holoubek.
Přihlášky na www.jihlavskypulmaraton.cz.
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vyhláškám a nařízením města bylo
zaznamenáno 583 přestupků, z tohoto počtu se 42 přestupků týkalo
dodržování pravidel stanovených
vyhláškou o volném pohybu psů a
31 přestupků se týkalo dodržování
zákazu konzumace alkoholických
nápojů na vymezených veřejných
prostranstvích.
Do aplikace „hlášení závad“ strážníci nahlásili 401 závad zjištěných
při obchůzkové činnosti v ulicích
města Jihlavy. Při kontrolní činnosti byly zadrženy dvě osoby, po
kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátraní.
Městská policie zpracovala pět
přestupků proti majetku. Byla zjištěna čtyři dlouhodobě odstavená
vozidla, která strážníci vyhodnotili
jako vraky. Do psího útulku, jehož
provozovatelem je městská policie,
bylo umístěno 15 odchycených
psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Město zažije Týden generací
Život 99 Jihlava a KOUS Vysočina
připravují na závěr září Týden generací.
Program zahájí 26. září na Malé
scéně Horáckého divadla v 15 hodin
vernisáž fotografií Stanislava Böhma
„Vinohrad v průběhu roku“.
Druhý den v 16 hodin, v sídle Života 99 v Žižkově ulici 98, proběhne
seminář s názvem „Sendvičová generace“, vedený ředitelkou instituce
Zuzanou Pěchotovou.
Ve čtvrtek 28. září bude v divadle
DIOD Jihlava od 15. do 18. hodiny připraveno odpoledne plné her a
soutěží pro děti i dospělé.
„Hakomi“ je název přednášky ze
somatické psychoterapie, kterou
povede lektorka Jarmila Skopalová
v sídle Života 99, v Žižkově ulici 98.
Na 30. září, na 10. a 14. hodinu, je v
Zoo Jihlava připravena hodinová komentovaná prohlídka na téma „Generační chování zvířat ve smečkách“.
Program Týdne generací uzavře

1. října v 10 hodin Horácké divadlo
představením pro děti, rodiče i prarodiče „Maxipes Fík“.
-tz-

Děti v Jihlavě se
nudit nemusí
Rodiče z Jihlavy a okolí mají možnost seznámit se s nabídkou dětských organizací v pondělí 11. září
na Masarykově náměstí od 15 do
18 hodin v rámci projektu „Volný
čas není nuda“, který je realizovaný
Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina. Děti se mohou během školního
roku zapojit do nejrůznějších aktivit
– mohou chodit do přírody, jezdit na
vodu, věnovat se modelařině, chovat exotická zvířata, spát pod stanem
nebo širákem, tancovat, a celou řadu
dalších zajímavých věcí.
-lm-

Kašna s Neptunem
se plnila vodou
Kašna se sochou boha Neptuna
v horní části Masarykova náměstí je
opravena, a napouštěna vodou.
„Restaurátoři očistili, opravili a proti klimatickým vlivům ošetřili sochy i
nádrže kašen. Celkem na opravy radnice vyčlenila 700 tisíc korun,“ uvedl
náměstek primátora Radek Popelka.
Na dolní kašně, se sochou bohyně
Amfitrité, se ještě pracuje.
Kamenné kašny byly na náměstí postaveny v roce 1797, na místě
středověkých dřevěných kašen. Sochy antických bohů vod, Poseidona (Neptuna) a Amfitrité, jsou dílem sochaře Jana Václava Prchala.
Okolo obou kašen je zachován pás
původní dlažby, tzv. „kočičích hlav“,
z 19. století. Akce bude podpořena
Krajem Vysočina částkou 350 tisíc korun. Dodavatel by do začátku
školního roku měl dokončit i opravu
kašny v dolní části náměstí.
-tz-

