
STRANA 8 Aktuality NJR – KVĚTEN 2019

Pohotovostní služba zubních lékařů – květen 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. St MUDr. et MDDr. Doležalová Eva Stomatologie Doležalová s.r.o. Znojemská 2716/78 
(budova GEO-ING), 586 01 Jihlava, 777 517 711

4. So MUDr. Brož Jiří MUDr. Jiří Brož, stomatologické studio s.r.o., Telečská 1727/34, 
586 01 Jihlava, 567 305 588

5. Ne MDDr. Brožová Barbora MUDr. Jiří Brož, stomatologické studio s.r.o., Telečská 
1727/34, 586 01 Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

8. St MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 572
11. So MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 571
12. Ne MUDr. Coufal Jiří DENT32 s.r.o., Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, 567 309 163
18. So Stomatologické centrum Jihlava, recepce Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
19. Ne MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13, Polná, 732 925 481
25. So MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681

26. Ne MUDr. et MDDr. Doležalová Eva Stomatologie Doležalová s.r.o. Znojemská 2716/78 
(budova GEO-ING), 586 01 Jihlava, 777 517 711

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

Jihlava vyhlásila užší architekto-
nickou soutěž na výstavbu Horácké 
multifunkční arény a počítá se nejen 
s halou pro vrcholové sporty, ale také 
se zvýšením kvality života pro oby-
vatele okolních ulic a všechny, kteří 
projdou okolo.

„Umístění arény v centru města je 
velkou výhodou a je zcela v souladu s 
trendy moderního plánování a trvale 
udržitelným rozvojem měst. 

Vzhledem k tomu je velmi žádoucí 
dosáhnout maximálního funkčního 
propojení s okolními ulicemi, parkem 
a lidmi, kteří primárně nejsou uživateli 
stadionu, ale třeba u něj bydlí, pracují, 
studují či prostě jen procházejí,“ vyjád-
řil manažer výstavby Horácké multi-
funkční arény David Beke.

Současný zimní stadion se nachází 
na ploše vymezené třemi ulicemi – 
Jiráskova ze západu, Tolstého ze se-
veru a Tyršova z východu. 

Na jižní straně sousedí s parkem 
Smetanovy sady, který je jednou z 
nejvýznamnějších ploch zeleně v 
centrální části města.

Horácká aréna zvýší úroveň veřejného 
prostoru v krajské Jihlavě

Změny v okolí
Plány nové arény počítají s pro-

storem, který bude společně 
s menším zimáčkem kombinovat 
profesionální, výkonnostní, ama-

V LOKALITĚ HZS se nabízí spoustu nových příležitostí – kavárny, restaurace i 
nové obchody. Foto: archiv MMJ

Nové příležitosti
Jednou z  ambicí členů vedení měs-

ta Jihlavy je navázat na slavnou his-
torii hokejové Dukly, včetně propra-
cované přípravy mládeže. Bude zde 
možné pořádat vrcholné sportovní 
akce a soustředění, ale i události kul-
turně společenské.

„Nová aréna by měla pomoci k roz-
voji a propagaci dalších sportů, které 
zde budou mít možnost pořádat různé 
akce krajského, celostátního či meziná-
rodního významu,“ uvedla primátor-
ka města Karolína Koubová.

„Možná je důležité si položit otázku 
i jinak – dokáže existovat centrum bez 
multifunkční haly? Právě kvůli komerč-
ní a rezidenční suburbanizaci zmizely 
do zón na okraji obchody, živnostníci a 
mizí i bydlení.  Centrum Jihlavy potře-
buje každý záměr, který dokáže kulti-
vovaně oživit nabídku služeb pro lidi, 
naplnit MHD, nabídnout nové příleži-
tosti. A hala potřebuje centrum města 
s maximální možnou hustotou zástav-
by,“ doplnil Vít Zeman. -tz-

Jihlava je na  
instagramu

Sledujte @mestojihlava na insta-
gramu! Profil města na jedné z nejna-
vštěvovanějších sociálních sítí světa 
spravuje profesionální fotograf Jakub 
Koumar. Na jihlavském instagramu 
tak naleznete nevšední pohled do 
všedních dnů světa městského úřadu 
i tradičních jihlavských akcí a kultur-
ních událostí. -tz-

ZLATÁ SVATBA. Zla-
tou svatbu ve velké ob-
řadní síni jihlavské rad-
nice společně s rodinou 
oslavili 6. dubna Josef 
a Miloslava Derahovi. 
Josef s Miloslavou se 
poprvé setkali v taneč-
ním klubu Pasáž v roce 
1968 a své ano si řekli 
o rok později 29. břez-
na.

Štěstí do dalších let 
zlatým manželům za 
město Jihlavu popřál 
náměstek primátorky 
Jaromír Kalina.

 Foto: archiv MMJ

térský a rekreační sport. Aréna 
bude poskytovat také prostor pro 
větší kulturní akce, v okolí se ob-
jeví také nové služby, například 
restaurace, obchody nebo sociální 
zázemí pro park.

„Aréna bude významnou investicí 
do tohoto území, zvýší kulturní život 
v centru města a novostavba takzva-
ně vyčistí staré a zašlé zákoutí, kte-
rých lze najít v Jihlavě nespočet. 

Bude jedinou městskou budovou 
s přímou vazbou na park, důležité 
je také vytvořit ve veřejném prostoru 
zázemí, které zve k delší návštěvě,“ 
doplnil náměstek pro oblast rozvo-
je Vít Zeman.

Zároveň členové vedení města pro-
jevují vůli zasáhnout do lokality šetr-
ně. 

„V lokalitě má Jihlava řadu hodnot, 
například vzrostlé stromy, parkovací 
plochy či odkaz na původní hřbitov, 
který několik metrů zasahoval i pod 
budovu stávajícího stadionu. Je tedy 
třeba velmi zvážit, zda hodnoty nové 
převáží ty původní, anebo ne. 

V zadání soutěže apelujeme, aby na 
toto soutěžící brali zřetel,“ uvedl Da-
vid Beke.

Stejný prstýnek nosí manželé 
Derahovi již padesát let

Z kašen na Masarykově náměstí za-
čaly zurčet proudy vody. 

„Na části kašny Amfitrité se objevila 
černá skvrna a je potřeba zjistit proč. 
Při opravách v minulém roce však byla 
kašna ošetřena ochranným nátěrem, je 
tedy velice pravděpodobné, že skvrna 
bude jen povrchová a jejím původcem 
je právě zmíněný zákryt,“ sdělil On-
dřej Stránský z odboru správy realit 
magistrátu města.

Napuštění jedné kašny trvá zhruba 
den a voda v nich zůstává přes léto až 
do podzimu, zpravidla se vypouště-
jí na konci října, při přízni počasí v 
nich může voda zůstat až do pozdní-
ho podzimu. Montáž krytů na kašny 
zajišťují pracovníci zmíněné externí 
firmy, o napouštění kašny se starají 
pracovníci odboru správy realit jih-
lavského magistrátu. -tz-

Kašny na 
Masarykově 

náměstí se zaplnily


