
STRANA 18 Aktuality NJR – BŘEZEN 2019

Pohotovostní služba zubních lékařů – březen 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
2. So Stomatologické centrum Jihlava, recepce Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

3. Ne MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570

9. So MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, 604 246 650

10. Ne MDDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

16. So MDDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

17. Ne Lékař stomatolog, Vashchuk Valerii MUDr. Vašek Zdeněk, Palackého 1334/37,  
589 01 Třešť, 567 234 450

23. So MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450

24. Ne MUDr.Vašková Soňa Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341

30. Pá MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

31. So MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Operační strážník městské 
policie přijal ve večerních 
hodinách oznámení na osoby, 
které v ulici Žižkova poškozují 
odpadkový koš. 

Oznamovatel do telefonu uvedl, 
že se jedná o čtyři mladíky, kteří u 
zastávky MHD vysypali odpadkový 
koš, a následně ho poškodili. Na mís-
to byla vyslána hlídka, která spatřila 
mladíky odpovídající popisu, jak se 
pohybují v blízkosti zastávky MHD, 
kolem které byly poházené odpadky. 
Strážníci vyzvali mladíky k prokázá-
ní totožnosti a dále, aby po sobě ne-
pořádek uklidili. Mladíci nepořádek 
odstranili. Celá věc byla následně 
předána k dalšímu řešení.

Při kontrolní činnosti v odpo-
ledních hodinách strážníci spatřili 

Stanislav Maštera

Zadrželi mladíky poškozující kontejner

v horní části Masarykova náměstí 
muže sedícího na lavičce. Muž na 
strážníky působil dezorientovaně, 
proto k němu přistoupili a položili 
mu několik otázek. Z jeho odpovědí 
bylo patrno, že je muž dezorientova-
ný a vzhledem k povětrnostním pod-
mínkám byl i podchlazený. Strážnici 
na místo přivolali zdravotnickou zá-
chrannou službu, která si muže pře-
vzala do péče.

 

Ženu našli mrtvou
Tento měsíc strážníci řešili ozná-

mení od dcery matky bydlící v pane-
lovém domě U Hřbitova, která vo-
lala ve večerních hodinách na linku 
tísňového volání s tím, že se nemůže 
dozvonit na svou matku. V bytě, kde 
její matka bydlí, se svítilo, ale nikdo 
neotvíral. 

Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka městské policie. Strážníci po pří-
jezdu na místo se pokusili starší paní 
znovu kontaktovat. Žena i nadále 
nereagovala, proto byla přivolána 
policie a hasiči, kteří po otevření 
vchodových dveří nalezli starší ženu 
bez známek života.   

V dopoledních hodinách přijal 
strážník operační služby žádost o asi-
stenci při pátrání po pohřešovaném 
starším muži. Strážníci provádějící 

preventivní kontrolu na Masarykově 
náměstí spatřili ve spodní části muže 
odpovídajícího popisu. Strážníci 
muže vyzvali k prokázání totožnosti. 
Po prokázání totožnosti zjistili, že se 
jedná o pohřešovaného seniora. 

Za volantem opilá
Na lince tísňového volání bylo 

přijato oznámení na vozidlo znač-
ky Mercedes jezdící v ulici 5. května 
přes obrubníky. Strážníci vyslaní na 
místo určení spatřili vozidlo odpoví-
dající popisu jedoucí po komunikaci 
v ulici 8. března. Vozidlo řídila mla-
dá žena. Strážníci vozidlo v daném 
úseku následovali a po celou dobu 
monitorovali. 

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP 

Z oficiálního facebooku Jihlavy

Reakce veřejnosti:

OSTATNÍ lípy u morového sloupu budou v letošním období vegetace, tedy až kdy 
budou stromy olistěné, ošetřeny řezem, odstraní se suché části větví.

V létě přinášejí stín, v zimě doplňují světélky ve svých korunách vánoční atmo-
sféru. Počasí jim ale nepřeje a každým rokem bohužel schnou víc a víc. Dvě lípy 
na Masarykově náměstí dokonce ohrožují bezpečí kolemjdoucích, a tak musí být 
letos skáceny. Dobrá zpráva ale je, že zelené koruny z náměstí nezmizí, návrh na 
jeho revitalizaci počítá s dvaceti stromy navíc. Foto: archiv MMJ

Lenka Blažková: Takhle to vypadá kouzelně. Myslím, že obnova tohoto 
soustromí by byla nejlepším řešením.

Táňa Kvasničková: To je život. A staré občas musí ustoupit mladému.

Lucie Jeřábková: Stromů bude dost a aspoň bude vidět morový sloup :)

Pavlína Kučerová: Nechápu, proč se okolo morového sloupu nevysadí již 
vzrostlejší stromy, ne úplně mladé. Mluvíte o stínu v létě, tak je raději vykácí-
me bez náhrady - a po nás potopa.

Nové vedení města má za sebou 
téměř čtyři měsíce „vládnutí“ na jih-
lavské radnici. I když se zpožděním, 
dočkali jsme se i programového pro-
hlášení rady. Proběhla i dvě zasedá-
ní zastupitelstva města v režii nově 
zvolených uvolněných členů rady. Je 
tedy čas se na jejich činnost podrob-
něji podívat.

Nástup na radnici byl velmi razant-
ní. Po dvou dnech ve funkci bylo jas-
no, jak řešit zimní stadion, následně 
došlo k řadě nedorozumění s před-
staviteli kraje a smršť pokračovala 
urychlenou výměnou členů orgánů 
městských společností. Vše, co až 
dosud bylo vykonáno, je podrobo-
váno kritice. Postupně však dochází 
k určitému uklidnění. Najednou není 
jasno, kdo za co odpovídá.

Ukazuje se, že zúžení rady města a 
ponechání počtu tří náměstků způ-
sobuje, i vzhledem k nezkušenosti 
většiny nových radních, problémy 
s kompetencemi. Nevím, jestli to 
znamená, že náměstci a uvolnění 
funkcionáři na své úkoly nestačí, 
nebo nejsou schopni komunikovat 
s úředníky, nebo je potřeba odmě-
nit věrné. Každopádně byl zastupi-
telstvu předložen návrh na smlouvy 
o pracovní činnosti pro neuvolně-
né radní, což fakticky znamená dal-
ší úvazky a růst nákladů na provoz 

Nový styl řízení města
v řádu statisíců Kč. Jakkoli je tento 
záměr sporný, koalice ho těsnou vět-
šinou protlačila.

Tato situace je značně nestandardní. 
Uvolněný radní má věnovat celý svůj 
úvazek koncepčním záměrům, pro 
realizaci projektů má k dispozici tým 
úředníků. Koordinace je pak na primá-
torce.  Pokud každý radní začne něco 
řešit napříč odbory bez koordinace, 
může vzniknout nejvýše zmatek. Také 
úplně nechápu, proč má činnost ná-
městka dublovat ještě další osoba.

Je pak úsměvné, když jsou návrhy 
opozice odmítány z formálních dů-
vodů. I materiály připravované ma-
gistrátem a předkládané uvolněnými 
radními mají řadu závad (a to ne-
hodnotím kvalitu materiálů předklá-
daných tehdejší opozicí v minulém 
období, které byly většinou nehlaso-
vatelné). 

Ukazuje se, že si vedení města 
uzurpuje právo na pravdu jedinou a 
správnou, což mi nějak nekorespon-
duje s proklamovanou participativ-
ností a transparentností. Jestliže je 
odpírána řádně zvoleným zastupite-
lům, jak asi pochodí se svým problé-
mem občan?

Vzhledem k velkolepým proklama-
cím zejména z úst zástupců Fóra Jih-
lava jsem s napětím očekával progra-
mové prohlášení rady města. 

Bohužel mě nenapadá jiné vyjádře-
ní než úsloví, že „hora porodila myš“. 
Kromě záměrů zřídit další agentury, 
společnosti a útvary magistrátu (z 
čeho asi budou placeny?) se hemží 
nic moc neříkajícími frázemi, leč ob-
sahují minimum konkrétních projek-
tů pro zlepšení života občanů města.

Bohudík však (snad se projevila 
zkušenost těch členů koalice, kteří 
již nějaké zkušenosti mají a zůsta-
li nohama na zemi) se do programu 
dostala i řada věcí, které mají přesah 
přes volební období a jejichž pří-
prava a realizace započala již dříve a 
bude zřejmě pokračovat i po tomto 
volebním období. 

K rozboru záměrů současné koa-
lice bych rád přistoupil podrobněji, 
bohužel prostor, který mi byl dán je 
omezen a rovněž nechci čtenáře nu-
dit detaily. Pokud má kdokoliv zájem 
o konstruktivní diskusi, jsem mu 
k dispozici.

Rudolf Chloupek,
zastupitelstva města za ČSSD


