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V domově pro seniory blahopřáli k narozeninám
Primátor Jaroslav Vymazal a náměstkyně Irena Wagnerová blahopřáli k významným životním jubileím. V Domově pro seniory v Jihlavě
− Lesnově oslavila už 102. narozeniny
paní Hedvika Šildbergerová, 101 let
slavila také paní Alžběta Novotná.
Za magistrát blahopřáli vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Foto: 802
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Požár ve svozovém vozidle na odpad

ALŽBĚTA NOVOTNÁ (101 roků) a Hedvika Šildbergerová (102 let − vpravo)
oslavily svá životní jubilea.
Foto: archiv NJR

Magistrát nechal ošetřit
60 stromů na Sokolovské ulici
V pondělí 20. října začaly práce na
stromech lemujících Sokolovskou ulici v Jihlavě. Odborná firma zde ošetří
šedesát listnatých stromů.
"Zásah je nutný z důvodu zlepšení
nebo udržení zdravotního stavu stromů. To je předpoklad pro to, aby stromy, respektive případné padající suché větve, nebyly nebezpečné pro vozidla a osoby, které se po frekventované Sokolovské ulici pohybují," vysvětlil Vladimír Másílko z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. "Dobu zásahu odhadujeme
asi na deset dní. Pokud bude příznivé
počasí a neobjeví se nějaké komplikace, termín může být i kratší,"
upřesnil Másílko.
Zásah provede firma Treewalker,
která byla nejúspěšnější ve výběro-

Jozef Labuda a pracovnice matriky
Libuše Indrová. Oslavenkyně obdržely dárkové koše, květiny a další dárky.
Podle ředitele domova pro seniory
Vladimíra Maštery se budou připomínat další významná jubilea v prosinci, budou to rovněž 102. a 101.
narozeniny.
−lm−

vém řízení. Práce bude probíhat přímo v korunách stromů, kde se tzv.
stromolezeckou dvoulanovou technikou bude pohybovat čtveřice mužů a
jedna žena. Akce bude stát 182 tisíc
korun. "Dobou trvání, objemem prací
a způsobem ošetření jde zatím o největší akci, kterou jsme kdy připravovali," dodal Vladimír Másílko s tím,
že odbor v jarních měsících na Sokolovské ulici nechá vysadit 28 nových
stromů.
Na Sokolovské ulici platí uzavírka,
objízdné trasy jsou vyznačeny ulicemi Královský vršek, Jiřího z Poděbrad
a Havlíčkovou. Dopravu řídí strážníci
městské policie. Uzavírka bude trvat
maximálně do 2. listopadu 2008.
−lm−

Službám města Jihlavy (SMJ) málem shořel svozový vůz za pět milionů.
"Dne 15. října došlo při svozu barevného skla z kontejnerů na separovaný odpad v Jihlavě k mimořádné
události. Při výsypu kontejneru s barevným sklem v ulici Na Růžku do
svozového vozidla došlo ke slabší explozi, obsah kontejneru ve svozovém
vozidle začal hořet a jen díky duchapřítomnosti posádky svozového vozidla nedošlo k větším škodám a ohrožení
zdraví posádky i spoluobčanů," řekl
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.
Pracovníci SMJ znemožnili zahrnutí
hořícího skla do vnitřních prostor svozového vozidla a okamžitě přejeli na
Hasičskou stanici na ulici Romana Ha-

velky, kde hasiči požár ještě v zárodku
zlikvidovali. Podle vyjádření hasičů
se mohlo jednat například o nějaký
druh kyseliny v zavřené láhvi, která
se při výbuchu rozbila. Tento jev způsobil chemickou reakci, jejímž výsledkem byl výbuch a následný oheň.
Pokud by se oheň rozšířil na celé vozidlo, pak by škoda mohla dosáhnout
výše až 5 milionů korun, což je hodnota svozového vozidla.
"Občané by měli důsledně dodržovat pravidlo, že do kontejneru na separovaný odpad nepatří odpady nebezpečné. Tyto mohou občané Jihlavy
zdarma odevzdat na sběrném dvoře v
areálu SMJ na ulici Havlíčkově nebo
při sobotních podzimních mobilních
svozech," doplnil Málek.
−lm−
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PŘÍČINOU požáru nádoby na odpad bylo vsypání žhavého popela.
Foto: archiv NJR

Na záchytce letos pobylo už 800 lidí
Služby města Jihlavy (SMJ) provozují protialkoholní záchytnou stanici (PZS) v kraji Vysočina a
poskytly vyhodnocení provozu od ledna do konce
září letošního roku.
Sledované statistické prvky:
1. Počet zachycených osob − 823 osob celkem,
z toho:
715 osob mužského pohlaví,
107 osob ženského pohlaví.
2. Počet opakovaně zachycených: 247 osob (1
osoba − 43x zadržená)
− jedná se o osoby, které byly opakovaně zachyceny během provozování protialkoholní záchytné
stanice SMJ. Tento počet není jenom za rok 2008,
ale od doby instalace počítačového programu, který
tuto statistiku zaznamenává, a to je od roku 2004.
3. Žádost Policie ČR o umístění osob v PZS −
823 osob.
4. Podíl zdravotnických zařízení při zachycení
osob − 176 osob
(např. odděl. chirurgické, ortopedické, interní,
neurologie, psychiatrie, traumatologie, ORL, zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina a další).
5. Věková kategorie − zadržený musí dosáhnout
minimálně 15 let (nižší věková kategorie se předává
na dětské oddělení).
Nejmladší zachycený za III. čtvrtletí roku 2008
− 15 let
Nejstarší zachycený za III. čtvrtletí roku 2008
− 82 let
Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kategorii 41−50 let − 213 osob

Průměrný věk zachycených osob 39 roků.
6. Trvalé bydliště zachycených osob − kraj Vysočina
Jihlava − 213
Havlíčkův Brod − 144
Pelhřimov − 93
Třebíč − 73
Žár nad Sázavou − 105
Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů −
119
Cizí státní příslušníci − 76 (nejvíce Slovenská
republika − 39)
ostatní např. Bulharsko, Mongolsko, Moldavsko,
Ukrajina, Litva, Bělorusko, Polsko, Německo, Rakousko atd.
7. Pracovní zařazení zachycených osob −
uveden zaměstnavatel − 260
hlášen na ÚP dle trv. bydl.− 157
bez prac. poměru, neevidován − 146
studující − 27
důchodce − 35
důchodce částečný − 11
invalidní důchodce − 71
soukromý podnikatel − 6
živnostník − 49
neurčeno − 57
státní zaměstnanec − 1
mateřská dovolená − 3
8. Délka zadržení PZS (v hodinách)
na základě změny v zákoně už neplatí, že doba
záchytu musí být minimálně 8 hodin, ale nově platí
výklad: "Po odeznění klinických příznaků opilosti"
to znamená, že tato doba může být kratší než 8

hodin, pokud už zachycená osoba nejeví známky
opilosti. Maximální délka záchytu 24 hodin nadále
zůstává.
Podle stupně opilosti − měří se v promile alkoholu v krvi speciálním přístrojem − Alcotest DRÄGER
7410 plus.: zkoušce podrobeno − 705 osob (u ostatních osob nebylo možné hodnoty změřit pro neschopnost nebo nespolupracovali)
nejvyšší naměřená hodnota − 5,090 %o
nejkratší − 8 hodin, nejdelší − 23 hodin 40 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12
hodin 30 minut
9. Cena za nocleh: 1 700,− Kč (stejná pro cizince)
zvýšení částky: od 1. 2. 20008 cena za záchyt −
4000,− Kč. (stejná i pro cizince)
pokud nezaplatí na místě, převezme takzvané
"Uznání dluhu" a má 14denní lhůtu na zaplacení.
Platby přímo na místě v hotovosti − 25 osob −
80.500,− Kč
5 osob zaplatilo − 1.700,− Kč (8.500,− Kč)
4 osoby zaplatily − 2.000,− Kč (8.000,− Kč)
16 osob zaplatilo − 4.000,− Kč (64.000,− Kč)
10. Kapacita protialkoholní záchytné stanice:
8 místností
z toho: 2 místnosti − 1x pevné lůžko
6 místnosti − v každé 2−3 mobilní lůžka
11. Počet zaměstnanců PZS: 5 lidí − odbornost
Střední zdravotnická škola
4 pracovníci ve stálém pracovním poměru
1 pracovník na dohodu
12. Lékaři: 10 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař − 2 atestace
(Dle podkladů SMJ zpracoval −lm−)

