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V uplynulém měsíci zpracova-
la Městská policie Jihlava celkem 
3.348 událostí. Ve 200 případech 
byla provedena kontrola podává-
ní alkoholu mladistvým osobám. 
V 462 případech se na strážníky 
občané obrátili s oznámením nebo 
žádostí o pomoc.       

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 690 přestupků. Bylo 
zpracováno 26 přestupků proti ma-
jetku, jedná se o drobné krádeže. 
Při kontrolní činnosti byly zadrže-
ny čtyři osoby, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně byly policii oznámeny 
čtyři podezření ze spáchání trestné 
činnosti. 

Ve spolupráci s dopravním podni-
kem strážníci provedli 125 kontrol 
černých pasažérů. V rámci jarního 
blokového čištění města Jihlavy 
strážníci asistovali při odtahu 99 
vozidel. Bylo nalezeno pět dlou-
hodobě odstavených vozidel, která 
strážníci vyhodnotili jako vraky a 
oznámili tuto skutečnost na odbor 
dopravy. 

Na psí útulek, jehož provozo-
vatelem je městská policie, bylo 
umístěno 25 odchycených psů. 
Při obchůzkové činnosti strážní-
ci nalezli jízdní kolo značky Scott. 
V šesti případech řešila předání 
nalezených peněženek s finanční 
hotovostí. 

Ve třech případech strážníci 
pomohli předat rodičům ztrace-
né děti. V prvním případě přijal 
operační strážník městské policie 
oznámení od ženy, která nalezla 
v prostorech Letního kina plačící-
ho chlapce. Na místo byla vyslána 
hlídka, která spatřila paní s naleze-
ným chlapcem. Následně bylo dítě 
předáno matce, kterou se strážní-
kům podařilo zkontaktovat. 

V druhém případě bylo přijato 
oznámení na ztraceného čtyřleté-
ho chlapce, který se na ulici Praž-
ská pohyboval pomocí odrážedla. 

Strážníci si chlapce převzali a po 
chvilce předali volající matce, která 
na linku tísňového volání nahlásila 
ztrátu svého syna. 

V třetím případě oslovil strážní-
ky při jejich obchůzkové činnosti 
otec děvčete, které ve chvilce ne-
pozornosti nastoupilo do trolej-
busu a odjelo směrem k hlavnímu 
vlakovému nádraží. Strážníci děvče 
nalezli a předali rodičům. 

Strážníci také řešili oznámení na 
muže bydlícího v ulici J. Masary-
ka, který se nedostavil do práce a 
nereagoval na telefonní hovory. 
Na místo byla vyslána hlídka a zá-
roveň byl kontaktován bratr muže. 
Po otevření bytu byl muž nalezen ve 
vážném zdravotním stavu. Okamžitě 
mu byla poskytnuta první pomoc a 
přivolána zdravotnická záchranná 
služba, která si muže převzala. 

V měsíci květnu Městská poli-
cie asistovala při tradičním cyklis-
tickém závodu 24MTB. Strážníci 
zajišťovali bezpečnost cyklistů na 
trati. Také se v tomto měsíci účast-
nila Dětského dne ve Starých Ho-
rách. Akce byla určena pro širokou 
veřejnost, hosté skládali testy a za 
správné odpovědi byli odměněni. 

V souvislosti s oslavami dětské-
ho dne se preventisté v uvedeném 
měsíci podíleli na programu Bez-
pečnost na silnicích a na akci Po-
hádkový les. Dále začala série akcí 
městské policie zaměřená na bez-
pečný a správný pohyb chodců 
na stezkách určených pro chodce 
a cyklisty. Cílem je upozornit na 
možná rizika související s provo-
zem na kombinovaných stezkách. 

Oddělení prevence kriminality 
pořádalo první ze tří besed s od-
souzenými ženami z věznice Světlá 
nad Sázavou. Malý sál kina Dukla 
byl zaplněn žáky devátých tříd zá-
kladních škol.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Nalezli pět autovraků, 99 aut 
nechali odtáhnout

Náměstek primátora Vratislav 
Výborný byl účastníkem červnové 
cesty do Číny. Kraj Vysočina vy-
pravil do provincie Hubei delegaci, 
ve které byli zástupci kraje, měst či 
hospodářské komory. Reprezenta-
ce Jihlavy jednala se zástupci šesti-
milionového města Wuhan, které je 
centrem regionu.

Chuť čínské strany spolupracovat s 
Českou republikou je velká, Vratislav 
Výborný s sebou přivezl návrh me-
moranda o budoucí spolupráci Jih-
lavy a Wuhanu. „Čínská strana vnímá 
strategickou polohu Jihlavy uprostřed 
České republiky i Evropy. Jedna z úvah 
je, že by zde mohlo vzniknout centrum 
pro aktivity čínské strany v evropském 
regionu,“ uvádí jeden z poznatků z 

cesty náměstek primátora Vratislav 
Výborný. 

Ve Wuhanu pak jednal se zástup-
cem firmy, která by potenciálně 
mohla být investorem kongresové-
ho centra. „Je to věc, která v Jihlavě 
chybí. Mohla by zvýšit význam měs-
ta, přivádět sem odborníky, oživit 
cestovní ruch atp.,“ dodal Vratislav 
Výborný.

V červnu pak Jihlavu navštívi-
ly hned dvě delegace z Číny, jedna 
z provincie Hubei, druhá z města 
Wuhan. Mimo jiné zde mělo dojít k 
podpisu memoranda, k tomu ale ne-
došlo, protože dokument byl z jed-
nání rady stažen. Znovu bude pro-
jednán pravděpodobně na zářijové 
schůzi zastupitelstva města. -tz-

Čína má stále zájem
o spolupráci s naším krajem

 Tradiční doprovodnou akcí festivalu 
Hudba tisíců – Festival Gustava Ma-
hlera je cyklojízda, při které se účast-
níci mají možnost seznámit právě 
s těmi kouty a končinami, kterými 
hudební génius za svého života mohl 
procházet. 
 Krajina Vysočiny měla na tvorbu 
hudebního skladatele Gustava Ma-
hlera velký vliv. Pro některé účastní-
ky tedy šlo o cestu, jak lépe poznat  
a pochopit hudbu Gustava Mahle-
ra, pro jiné to byla příjemná nedělní 
projížďka nebo sportovní výkon. 
 Startovalo se z obce Kaliště, tedy z 

rodné vsi skladatele a dirigenta, pro 
zájemce byl z Jihlavy připraven auto-
bus, který účastníky na start do Ka-
lišť přiblížil. 
 Aktivně se letos do akce spolupořá-
dané Klubem českých turistů Jihlava 
zapojily čtyři desítky lidí z celé Vyso-
činy. Po uvítání a společném startu 
se účastníci mohli vypravit jednou 
ze dvou připravených tras, kterou 
zvolili podle své kondice. Na trase 
bylo připraveno stanoviště v Herálci, 
kde se cyklisté mohli zastavit na ob-
čerstvení, převzít pamětní list a malé 
dárky od města Jihlavy. -tz-

Na kole ve stopách Mahlera

Z důvodu pravidelné technologic-
ké odstávky je od 1. července bazén 
E. Rošického mimo provoz.

„V době odstávky se vyčistí bazéno-
vé vany a akumulační jímky. Provede 
se komplexní údržba a drobné opra-
vy bazénové technologie,“ řekl mluvčí 
Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Dále se budou provádět tyto práce:

- výmalba objektu – 300.000,- Kč
- oprava saunového srubu – 

460.000,- Kč
- přístavba šatny k sauně – 

200.000,- Kč
- doplnění osvětlení v bazénové 

hale – 60.000,- Kč
- oprava nátěru konstrukce tobogá-

nu – 40.000,- Kč. -lm-

Odstávka krytého bazénu


