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Strážníci zadrželi devět celostát-
ně hledaných osob. Na lince tísňo-
vého volání bylo přijato oznáme-
ní na podezření z drobné krádeže 
v prodejně Erka na Štefánikově ná-
městí. 

Strážníci, kteří byli vysláni na 
místo určení, zadrželi v prodej-
ně ženu podezřelou z krádeže. Při 
ověřování totožnosti strážníci zjis-
tili, že se jedná o osobu, po které 
policie vyhlásila celostátní pátrání. 

Další celostátně hledaná žena 
byla zadržena při kontrolní činnos-
ti v areálu Vysočina na sídlišti Bře-
zinova. Jednalo se o mladou dívku, 
která se pokusila o útěk. Strážníci 
dívku zadrželi. Na Masarykově ná-
městí byly zadrženy tři osoby, po 
kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Další osoby byly zadrženy 
v ulici Matky Boží, U Hřbitova, Tř. 
Legionářů a v ulici Komenského.

Operační strážník přijal oznáme-
ní na zmatenou dívku pohybující 
na ulici Vrchlického. Na místo byla 
vyslána hlídka, která na místě na-
lezla dívku v pantoflích s koloběž-
kou. 

Dívka nereagovala na slova stráž-
níků a byla zmatená. Strážníci dív-
ku uklidnili a podle helmy, kterou 
měla na hlavě, bylo natipováno, že 
se může jednat o dívenku z denní-
ho stacionáře v Jihlavě. Na základě 
zjištěných skutečností byla dívenka 
předána přivolanému zaměstnanci 
stacionáře. 

Pomoc zraněným
Ve dvou případech poskytli stráž-

níci první pomoc. V prvním přípa-
dě se jednalo o zraněného muže, 
který ležel na chodníku u kostela 
Sv. Jakuba v ulici Joštova. 

Muž se držel za hlavu a nebyl 
schopen vstát. Strážníci muži po-
skytli první pomoc a přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. 
V druhém případě přijal operační 
strážník oznámení na muže, kte-
rý na ulici Mostecká spadl ze své-
ho invalidního vozíku. 

Na místo byla vyslána hlídka 
městské policie. Po příjezdu na 
místo byl v daném prostoru zkon-
taktován oznamovatel, který zde 
zůstal do příjezdu hlídky a sám se 
snažil muži pomoci. Invalidní muž 
byl převezen přivolanou zdravot-
nickou záchrannou službou na 
preventivní vyšetření do Nemocni-
ce Jihlava.

Heimattage
V červenci probíhaly třídenní Jih-

lavské dny / Heimattage. Po celou 
dobu konání strážníci zajišťovali 
bezpečnost účastníků. 

Městem prošel dvakrát havířský 
průvod, kde strážníci s ostatními 
bezpečnostními složkami zajišťo-
vali trasy průvodu.

Prevence kriminality
V měsíci červnu strážníci besedo-

vali s dětmi mateřských a základ-
ních škol. Stejně jako v předcho-
zích letech uspořádalo oddělení 
prevence MP pro žáky devátých 
tříd besedu s odsouzenými ženami 
z věznice Světlá nad Sázavou, které 
žákům vyprávěly svoje životní pří-
běhy. 

Kromě preventivního programu 
ve školském zařízení se strážníci 
podíleli koncem školního roku na 
různých akcích. 

Pomáhali zajišťovat dopravní sou-
těž „Mladý cyklista“, akci „Řidič 
Vysočiny“, soutěž pro žáky z Vel-
kého Beranova, dětský den pro 
zaměstnance IZS, dětský den pro 
děti v Cejli, branný den pro senio-
ry, akce Českého červeného kříže 
akci „Den s PČR“ a řadu dalších. 

Pod záštitou náměstka primátora 
proběhla preventivní akce zamě-
řená na správný a bezpečný pohyb 
chodců na stezkách pro chodce a 
cyklisty. 

Statistika
V měsíci červnu zpracovala Měst-

ská policie Jihlava celkem 3.406 

Našli zmatenou dívku na koloběžce

V rámci preventivně vzdělávací-
ho programu si oddělení prevence 
kriminality Městské policie v Jih-
lavě, stejně jako v předchozích le-
tech, připravilo výchovné besedy 
pro děti mateřských škol. Beseda 
s dětmi byla provedena formou 
hrané pohádky v délce zhruba 40 
minut. V první části besedy vyprá-
věla preventistka dětem pohádko-
vé příběhy, jehož hlavním hrdinou 
je „Ježek Bodlinka“. Ten na svých 
výletech po okolí zažije různá dob-
rodružství vycházející z reálných 
situací, se kterými se děti před-
školního věku mohou setkat. 

Po absolvování besed se jednot-

livé MŠ mohly zapojit do výtvarné 
soutěže, která spočívala v nakresle-
ní obrázku s tématikou Ježka Bod-
linky. Výkresy z navštívených ško-
lek byly vystaveny v měsíci květnu 
v jihlavské městské knihovně. 

Na konci června vybrala porota 
z výtvarných děl tři nejzdařilejší a 
autoři byli odměněni. Na prvním 
místě se umístil Filip Winkler z MŠ 
Erbenova v Jihlavě, druhé místo 
získala Laura Štrejbarová z MŠ Na 
Stoupách a třetí místo vysoutěžil 
Daniel Duchoslav z MŠ Fibichova. 
Ostatní děti z vítězné školky do-
staly sladkou odměnu, čokoládový 
dort v podobě ježka. -tz-

Městská policie odměňovala

Čokoládový dort byl sladkou odměnou pro děti z vítězné mateřské školky MŠ Er-
benova v soutěži, organizované městskou policií v Jihlavě.
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událostí. Strážníci provedli 154 
kontrol podávání alkoholu mla-
distvým osobám a hraní na výher-
ních hracích automatech, řešili 451 
oznámení občanů nebo jejich žá-
dostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 895 přestupků, z to-
hoto počtu se 110 týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vy-

hláškou o volném pohybu psů. Při 
kontrolní činnosti bylo zadrženo 
devět osob, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátrání. Sou-
časně bylo policii oznámeno šest 
podezření ze spáchání trestné čin-
nosti. Městská policie zpracovala 
18 přestupků proti majetku. 
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