
Od poloviny června letošního 
roku začal v Jihlavě jezdit knihov-
nický trolejbus. 

Jedná se o novinku městské 
knihovny, která je realizována ve 
spolupráci s Dopravním podni-
kem města Jihlavy. Trolejbus číslo 
77, který jezdí střídavě po jednotli-
vých trolejbusových linkách, je vy-
baven košem pravidelně doplňova-
ným knihami vyřazenými z fondu 
městské knihovny.

Knihy v trolejbusu mohou zpří-
jemnit cestování, dostávají dru-
hou šanci pro své využití a zároveň 
představují netradiční způsob pro-
pagace služeb městské knihovny.  
Knihy z koše je možné zapůjčit, 
ponechat si je nebo naopak věno-

vat knihy vlastní. Každý týden je 
doplňována zhruba třicítka knih 
do zatím vždy vyprázdněného 
koše.

Prázdninová novinka městské 
knihovny se setkává s příznivým 
ohlasem cestujících a čtenářů. Ti, 
kteří by rádi darovali svoje knihy, 
ale nedaří se jim knihovnický tro-
lejbus vystopovat, mohou knihy 
přinést přímo do knihovny a od-
tud budou do koše v knihovnic-
kém trolejbusu předány. -tz-
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V měsíci červnu zpracovala Měst-
ská policie Jihlava celkem 3.200 udá-
lostí. Strážníci provedli 190 kontrol 
podávání alkoholu mladistvým oso-
bám a hraní na výherních hracích 
automatech, řešili 397 oznámení ob-
čanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 859 přestupků, z toho 
počtu se 139 kontrol týkalo dodržo-
vání pravidel stanovených vyhláškou 
o volném pohybu psů. Při kontrolní 
činnosti byly zadrženy tři osoby, po 
kterých Policie ČR vyhlásila celo-
státní pátrání. Současně byly policii 
oznámeny čtyři podezření ze spáchá-
ní trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 12 
přestupků proti majetku. Jedná se 
o drobné krádeže. Ve spolupráci s 
dopravním podnikem strážníci pro-
vedli 128 kontrol černých pasažérů. 
V jednom případě požádala PČR o 
umístění technického prostředku k 
zabezpečení hledaného vozidla. Byla 
zjištěna čtyři dlouhodobě odstavená 
vozidla, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky a oznámili tuto skutečnost 
na odbor dopravy. Na psí útulek, je-
hož provozovatelem je městská poli-
cie, bylo umístěno 16 odchycených 
psů. 

Městská policie řešila oznámení od 
výpravčího Českých drah na uplaka-
nou ženu stojící v kolejišti nedaleko 
Jánského kopečku. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka. Strážníci po 
příjezdu na ulici Havlíčkova spatřili 
sedící ženu u kolejí poblíž železnič-
ního viaduktu. Strážníci k ženě opa-
trně přistoupili a následně ji odvedli 
do bezpečné vzdálenosti, kde si ženu 
převzala přivolaná zdravotnická zá-

Ženy našly peníze a vrátily je

S dobrou knihou je to jízda

KNIHOVNICKÝ trolejbus si v Jihlavě 
získává čím dál větší popularitu, lidé 
mohou věnovat i vlastní knihy.
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chranná služba, a poté ženu umístila 
na Psychiatrickou léčebnu. 

Při kontrolní činnosti strážníci 
zadrželi a následně předali policii 
muže podezřelého z vloupání, po 
kterém bylo vyhlášeno celostátní 
pátraní. Operační strážník městské 
policie přijal oznámení na skupinu 
osob poškozujících na ulici Okruž-
ní dopravní značky, odpadkové koše 
a garážová vrata. Na místo byla vy-
slána hlídka, která spatřila mladíky 
odpovídající popisu, jak utíkají smě-
rem k lesoparku Heulos. Strážníkům 
se podařilo jednoho z pachatelů za-
držet. Po jeho ztotožnění byl předán 
policii. 

Ve dvou případech předaly poctivé 
nálezkyně strážníkům městské poli-

cie nález fi nanční hotovosti. V prv-
ním případě ve večerních hodinách 
nalezla žena na Masarykově náměstí 
v Hospůdce pod radnicí peněženku 
s fi nanční hotovostí kolem 4000 Kč, 
kterou následně předala operačnímu 
strážníkovi městské policie. Mezi fi -
nanční hotovosti byl v peněžence 
nalezen občanský průkaz, který po-
mohl ke zjištění majitele a k násled-
nému předání nálezu. 

V druhém případě předala nález-
kyně strážníkům nalezenou bankov-
ku v hodnotě 1000 Kč, která byla 
odevzdána na oddělení ztrát a nálezů. 
Strážníci řešili na Masarykově náměs-
tí porušení zákazu vjezdu s řidičkou, 
která předložila neplatné řidičské 
oprávnění. Celá věc byla předána pří-

slušnému správnímu orgánu.
V rámci letošního Jihlavského ha-

víření 2015 strážníci zajišťovali tra-
sy průvodu a bezpečnost účastníků. 
Po celou dobu konání souvisejících 
kulturních akcí byl prováděn dohled 
nad veřejným pořádkem. Strážníci 
se také ve spolupráci s ostatními bez-
pečnostními složkami podíleli na za-
jištění návštěvy prezidenta ČR. Dále 
se městská policie podílela na zajiš-
tění akce Den s policií na Henčově, 
na Branném dni pro druhý stupeň 
ZŠ Kollárova. Koncem měsíce červ-
na začaly úspěšné akce „Bezpečně na 
cyklostezce“.
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