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Strážníci poskytli ve čtyřech pří-
padech první pomoc. V prvním pří-
padě byla poskytnuta pomoc muži, 
který zkolaboval na Masarykově ná-
městí u vchodových dveří do OD 
Prior. V druhém případě se jednalo 
o zakrváceného muže pokřikujícího 
v ulici Palackého. První pomoc byla 
poskytnuta muži v ulici Jiráskova, 
kdy operační strážník městské poli-
cie přijal oznámení, že u světelné kři-
žovatky před mlékárnou leží na zemi 
osoba. 

V posledním případě byla první 
pomoc poskytnuta ženě, kterou při 
kontrolní činnosti strážníci zahléd-
li ležící v ulici Brněnská na chodní-
ku. Ve všech případech si zraněné 
převzala přivolaná zdravotnická zá-
chranná služba. 

Na základě oznámení strážníci za-
drželi osobu, po které policie vyhlá-
sila celostátní pátrání. Jednalo se o 
muže, který se pokusil na Masaryko-
vě náměstí odcizit v prodejně Levné 
potraviny zboží. Po prokázání totož-
nosti bylo zjištěno, že se jedná o ce-
lostátně hledanou  osobu. 

Prevence
Městská policie se podílela na zajiš-

tění bezpečnosti při zápasech Dukly 
Jihlava. Podobnou činnost strážníci 
prováděli také při zahajovacím zápa-
se FC Vysočina v jarní části fotbalo-
vé ligy.  

Statistika
V únoru zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.919 událostí. 
Strážníci provedli 150 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 319 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 729 přestupků, z tohoto 
počtu se 178 přestupků týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 39 pře-

Městští strážníci v únoru 
šetřili na tři tisíce událostí

Po celém Česku odstartovaly registrace do soutěže Do 
práce na kole. Cílem kampaně je hravou formou přivést 
obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ule-
vit životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu 
do běžného pracovního dne. 

Stačí jen vytvořit týmy o 2-5 lidech a během května pak 
co nejčastěji jezdit do práce „na vlastní pohon“. Od loňska 
se mohou soutěže zúčastnit také běžci, chodci, vozíčkáři a 
jezdit se bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech.

Loni se soutěže Do práce na kole, kterou pořádá spolek 
Auto*Mat, zúčastnilo téměř 11.000 lidí z 1.825 institucí a 
27 měst. Letos přibylo dalších pět měst a očekává se i nárůst 
počtu účastníků. Do práce či do školy se tak bude jezdit na 
kole, běhat i chodit pěšky po celé republice. K cyklistickým 
„velmocím“ jako jsou Pardubice, Otrokovice či Jindřichův 
Hradec se přidávají i další města jako Přerov nebo Krnov. A 
soutěžit mohou lidé i tam, kde se jejich město přímo neú-
častní.  

„Stačí se zaregistrovat na webu dopracenakole.cz a přihlá-
sit se do jakéhokoliv jiného města. To platí i pro účastníky 
ze zahraničí. Registrace jsou otevřené až do 30. dubna, ale 
vyplatí se přihlásit již v březnu, kdy je účastnický poplatek 

nejnižší.
Mott o letošního ročníku zní: „Do práce na kole jezdí i 

profíci!“ a naznačuje, že na kole nemusejí jezdit jen sportov-
ci, ale kdokoliv a z jakéhokoliv oboru. 

„Loni se přihlásilo o 50 % více soutěžících než v předchozím 
roce.  Těší nás i velký zájem zaměstnavatelů, kteří své zaměst-
nance v šetrném cestování do práce podporují. V roce 2016 se 
jich zapojilo dokonce o 60 % více oproti roku předcházejícímu. 
Letos se těšíme, že se ve velkém přidají běžci i chodci,“ říká Len-
ka Myšáková, koordinátorka kampaně.

V rámci Do práce na kole se soutěží v kategoriích pravi-
delnost týmu, výkonnost jednotlivce a hodnotit se bude i 
kreativita.

Oceněný bude tradičně i „cyklozaměstnavatel roku“, který 
vytváří co nejlepší podmínky, aby mohli jeho zaměstnanci 
jezdit do práce na kole.

Všichni účastníci soutěže dostanou trika z biobavlny s ori-
ginálním potiskem, budou moci využívat různé slevy a vý-
hody u partnerů soutěže a vítězové pak získají třeba kolo 
nebo koloběžku.

Více na www.dopracenakole.cz.
 -tz-

Soutěž Do práce na kole začala

stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 364 závad zjištěných při 
obchůzkové činnosti v ulicích města 
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 112 
kontrol černých pasažérů. Při kon-
trolní činnosti byla zadržena jedna 
osoba, po které Policie ČR vyhlásila 
celostátní pátrání. 

Městská policie zpracovala 12 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjiště-
no devět dlouhodobě odstavených 
vozidel, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky. Na psí útulek, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 19 odchycených psů. 

 
 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

(Dokončení ze str. 4) 
Další skupinou jsou problémy typu 

Lidé dělají nepořádek a zahazují nedo-
palky. Město má možnosti velmi ome-
zené. Některé problémy (např. není 
kde parkovat) vyžadují k řešení čas 
delší než jeden rok, někdy i delší než 
je volební období. Všemi problémy se 
však vedení města zabývá a sestavuje 
plán jejich řešení. Výsledky Fóra jsou 
rovněž podnětem k pořádání tematic-
kých besed, na kterých lze věnovat ví-
ce času jednotlivým tématům.  

Problémy, které jsou řešitelné a sto-
jí za realizaci se pak dostávají do jed-
notlivých strategických a akčních do-
kumentů.  Vzpomínám si na problém 
s místy ve školkách, který město doká-
zalo efektivně vyřešit.

Blíží se parlamentní volby a prů-
zkumy ukazují na favorizované 
ANO a ČSSD. Nebojíte se možného 
střetu v koalici?

Pokud se jako myslící lidé dokáže-
me zaobírat problémy města, které 
každodenně řešíme, problémy nevi-
dím. Máme programové prohlášení a 
společný cíl. Koalici města by nemě-
ly ovlivnit vzájemné třenice ve vedení 
politických stran. 

Problémem je, když se nemůžeme 
vzájemně domluvit, jako tomu bylo 
v minulé koalici. Pokud se dokážeme 
bavit, co je pro město důležité a co ne-
ní, pak není rozhodující, co se děje na 
celostátní úrovni. Hrát na stranickou 
notu ve městě je podle mne špatně.

Primátor Chloupek...

Oprava kostela
Královská kanonie premonstrátů by měla v květnu zahájit plánovanou opravu 

krovu a střechy kostela sv. Jakuba. Po celou dobu rekonstrukce bude uzavřena 
vyhlídková věž kostela - práce na novém krovu a střeše by podle odhadu měly 
trvat dva roky.  Před uzavřením bude věž přístupná už jen v dubnu, o víken-
dech v časech 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00. -tz-


