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Kde a do kdy bude po Jihlavě 
v noci hluk? To prozradí nová rubri-
ka Novin jihlavské radnice

Jsou města, kde začátek nočního 
klidu zastaví čas a rušné hodiny živo-
ta začnou tikat opět až v ranních ho-
dinách s prvními auty, které startují 
lidé spěchající do práce. A pak jsou 
města, třeba jako Jihlava, kde se pod-
porují kulturní akce, a zastupitelstvo 
dokáže v poušti nočního klidu vy-
tvořit svěží oázu zábavy. To vše díky 
obecně závazné vyhlášce, která kaž-
doročně stanovuje výjimky z doby 
nočního klidu.

„Moderní město bez akcí, které trva-
jí déle než do desíti hodin do večera, 
neexistuje. Centrum má být plné lidí, 
kteří se baví, a budou se k nám díky 
tomu rádi vracet. Noční život však ne-
smí rušit místní obyvatele a jsou způ-
soby, jak vyjít oběma stranám vstříc,“ 
uvedla primátorka města Karolína 
Koubová.

Noviny jihlavské radnice proto při-
cházejí s novou rubrikou, která bude 
během letních měsíců upozorňovat 
na akce v daném měsíci, které mají 
podle schválené vyhlášky omezenou 
dobu nočního klidu.

Havíření 2019
V červnu se uskuteční největší le-

tošní akce pořádaná městem, která 
potrvá dva večery a tři dny – 23. se-

tkání hornických měst a obcí, Jihlav-
ské Havíření 2019. 

Od 21. do 23. června bude cent-
rum Jihlavy zaplněno hosty z celé re-
publiky i zahraničí.

Výjimku z doby nočního klidu 
bude mít Havíření na dvou místech 
– u jihlavského pivovaru a v parku 
Smetanovy sady. 

„Hluk se bude ozývat až do půlnoci, 
pak vše musí utichnout. Předem pro-
síme obyvatele a firmy okolních ulic o 
shovívavost. Ohledně akce a zkrácení 
doby nočního klidu a dopravních ome-
zení je budeme ještě informovat pomocí 
letáků doručených do všech domovních 
schránek v blízkosti místa dění,“ uve-
dl Tomáš Koukal, vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy jih-
lavského magistrátu.

Další červnové akce s výjimkou 
z doby nočního klidu:

7. června Kinematograf (Park  ז
Gustava Mahlera – od půlnoci)

8. června Pilník ( Jihlavský amfi- ז
teátr – od 1 hodiny ráno)

8. června Pivní pábení ( Jihlavský  ז
amfiteátr – od půlnoci)

22. června Adolská pouť (Antoní- ז
nův důl – od 2 hodin ráno)

22. června Zábavné odpoledne  ז
pro děti (Červené Domky ve Sta-
rých horách – od půlnoci). -tz-

Výjimky z nočního klidu

Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
1. So MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572

2. Ne MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, 972 646 352

8. So MDDr. Snížková Lucie
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

9. Ne MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 567 573 016

15. So MDDr. Gerhard David
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

16. Ne MUDr. Vaněk Tomáš st. Slavíčkova 4509/2, 586 01 Jihlava, 724 301 773

22. So
Lékař stomatolog
Guresh Mariana

Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 
588 51 Batelov, 566 531 106

23. Ne MDDr. Gurková Dana Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 773 669 313

29. So MDDr. Havlíčková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná 777 753 636

30. Ne MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, 567 219 588

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Kovaná ohrada je po roce zpět na 
svém původním místě. Zastaralou 
ohradu se rozhodli pracovníci od-
boru správy realit opravit na začátku 
minulého roku, když ji však z křížku 
u Henčova sundali, kříž srazilo auto.

„Řidiče bohužel policie dosud nena-
šla. Křížek musel do rukou restauráto-
ra Otakara Marcina a celková oprava 
město stála necelých 60 tisíc korun,“ 
přiblížil Ondřej Stránský z městské-
ho odboru správy reality.

Kříž byl na místo postaven v roce 
1930, jeho donátory byli manželé 
Josef a Rosina Wesely, kteří bydle-
li v Henčově. Oprava kříže zahrnula 
například lepení jednotlivých rozlo-
mených žulových dílů, osazení soklu 
a kříže na desku, nahrazení korodují-
cích čepů za nové nebo tónování pís-
ma. Ohrada mimo jiné získala novou 
branku a nátěr.

Procházka za křížem a mostem
Cesta mezi Henčovem a hlavní 

silnicí II/602 na Velký Beranov je v 
současné době vhodná pro klidnou 
procházku, a to kvůli stavbě obchva-
tu, který silnici uzavřel a je zde mini-
mální provoz.

Kromě nového křížku s ohrádkou 
si lze na konci cesty prohlédnout 
také středověký most Malý Beranov, 
který se měl kvůli stavbě obchvatu v 
minulém roce bourat. Město Jihla-
va se však na základě petice sepsané 
místními obyvateli dohodlo s inves-
torem stavby, Krajem Vysočina, a 
most byl zachráněn.

„Mostek stojí na pozemku města, kte-
ré historickou stavbu zaevidovalo do 
svého majetku a připravuje jeho opra-

Křížek v Henčově má novou 
kovanou ohradu

vu,“ doplnil Ondřej Stránský.
Původní barokní most byl postaven 

jako součást budované „císařské sil-
nice“ v letech 1783-1785 umožňují-
cí spojení Jihlavy s Brnem přes Velké 
Meziříčí. V následujících dvou stole-
tích prošel řadou stavebních úprav. 
Po přeložení silnice asi 100 metrů 
východně ztratil most včetně původ-
ní silnice význam. 

Kamenný most tvořený jedním 
obloukem je z hrubě opracovaného 
vyspárovaného lomového kamene a 
je dlouhý 12 metrů, široký 6 metrů 
a vysoký asi čtyři metry. Na mostku 
jsou zbytky štětované vozovky, dnes 
překryté vrstvou náletové zeleně a 
trávy. -tz-

KŘÍŽEK v Henčově restauroval Ota-
kar Marcina a celková oprava město 
stála necelých 60 tisíc korun.

 Foto: archiv MMJ

Primátorka Jihlavy Karolína Kou-
bová se setkala se členy Integrované-
ho záchranného systému (IZS), kte-
ří zasahovali při tragické nehodě na 
silnici II/602 mezi Jihlavou a místní 
částí Helenín.

Zde se na konci dubna střetlo 
osobní auto s nákladním. Dvě osoby, 
včetně jednoho dítěte, svým zraně-
ním na místě podlehli, těžce zraně-

Primátorka poděkovala IZS 
nou ženu museli zdravotníci letecky 
transportovat do nemocnice v Brně. 
Další dva spolujezdce z osobního 
auta zdravotnická záchranná služba 
převezla k ošetření do Nemocnice 
Jihlava.

Primátorka města při této příleži-
tosti poděkovala členům IZS za je-
jich celoroční náročnou a obětavou 
práci. „Dne 23. dubna se stala tragédie 
a Jihlava přesto fungovala dál. Děkuji 
z celého srdce, že každé ráno vstáváte 
s pocitem, že se něco takového může 
stát, zatímco my ostatní můžeme díky 
vám vstát s klidným srdcem, že jsme v 
dobrých rukou,“ vyjádřila při setkání 
Karolína Koubová.

„Za Hasičský záchranný sbor Kra-
je Vysočina chci vyjádřit poděkování 
za projev uznání. Přestože složky IZS 
každodenně dokazují svoji úroveň pro-
fesionality při součinnostních mimo-
řádných událostech či cvičeních, tak mi 
věřte, že to opravdu není často, kdy si 
občané, nebo představitelé samosprávy 
uvědomí, že vysoká úroveň bezpečnosti 
není samozřejmostí,“ sdělil ředitel Ha-
sičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina Jiří Němec.

Setkání zahájilo vystoupení zpěvač-
ky ze Základní umělecké školy Jihlava 
Agáty Julie Sedlákové, kterou na kla-
vír doprovodila Bohumíra Holoubko-
vá. Pro členy IZS byl připraven malý 
dar a pohoštění, při kterém mohli dál 
rozmlouvat o své práci s primátorkou 
města. -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ) budou 
opět letos v Jihlavě provádět dezin-
fekci kontejnerů a vlastních sběr-
ných nádob na komunální odpad. 

Práce probíhají vždy pouze ve svo-
zový den v dané ulici a to v termínu 
do 28. 6. 2019. SMJ spolupracují s 
odbornou firmou, která zajistí dez-
infekci nádob, jenž užívají obyvatelé 
Jihlavy na odpad z domácností. 

Veškeré popelové nádoby musí být 
přistaveny k výsypu i k dezinfekci od 
6 hodiny ranní. Dezinfekce se bude 
provádět zhruba u 6.000 popelových 
nádob. Speciální vůz na dezinfekci 
nádob pojede po trase svozu komu-

nálního odpadu a pomocí hydrau-
liky, trysek, studené vody a saponá-
tů provede pod tlakem dezinfekci 
nádoby. Uvedená technologie není 
schopna z popelnic zcela odstranit 
ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpa-
dů, které se během používání usadí 
na stěnách a dně popelových nádob.

Dezinfekce bude prováděna po celý 
den. Prosíme občany, aby sběrné ná-
doby nechávali ve svozový den při-
stavené až do pozdních večerních 
hodin, nedávali do nich odpad a ne-
blokovali je parkujícími vozidly. Vy-
dezinfikovaná nádoba bude opatřena 
nálepkou s označením roku 2019.  -tz-

Probíhá dezinfekce nádob  
na komunální odpad


