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Hradební je hotová, průjezdná je i silnice v Hruškových Dvorech. Na Hra-
dební ulici se ještě do poloviny října objeví veřejné osvětlení a semafory u 
vjezdu do City parku. U zastávek v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech 
se do konce října už za provozu dokreslí jen vodorovné dopravní značení.

Reakce veřejnosti:
Radek Maruš Haleluja
Nutil Petr Hradebni je hotová. Teď by to ještě mělo být tak měsíc uzavře-

né, tak jako cyklosteska R08 k Boschi a lidi by vás ukamenovali.
Petr Pohan Ta stavba z Lega je super -tz-

Z oficiálního facebooku  
města Jihlavy

Napište nám …
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-

jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz.

Hřiště u Seifertovy základní ško-
ly v Jihlavě bylo dosud přístupné 
jenom místním žákům. Přesto se 
na něj přes nízký plot dostaly děti 
z okolních ulic. Vedení města Jih-
lavy proto podpořilo jejich zájem a 
postaralo se o otevření hřiště pro ve-

Hřiště u ZŠ Seifertova 
se otevře veřejnosti

Bezpečnost na hřišti u zŠ seifertova i otevírací dobu budou hlídat strážníci 
městské policie. Foto: archiv MMJ

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

2. So MUDr. Šimek Petr Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 218

3. Ne MDDr. Štrejbarová Radka
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 445, 588 56 Telč, 
567 213 173

9. So Dr.Nováková Hana Stonařov 70, tel. 734 421 859

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

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

17. Ne Dr.Plucarová Vlasta Masarykova 445,Telč-tel.č.567 213 169 

23. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, Jihlava tel 774 874 100

24. Ne MDDr. Vaněk Tomáš
MUDr. Vaněk Tomáš, Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava,  
567 210 991, 724 301 773

30. So Lékař stomatolog Vashchuk Valerii MUDr. Vašek Zdeněk, Palackého 1334, 589 01 Třešť, 567 214 445

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. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Rada města Jihlavy schválila na 
svém říjnovém zasedání název nové-
ho městského zpravodaje. Radní se 
přiklonili k návrhům veřejnosti, mezi 
kterými byl jasný vítěz – Ježkovy oči.

Dosavadní Noviny jihlavské radni-
ce, které vydává společnost Parola, 
nahradí nový měsíčník, jehož vy-
davatelem bude město. Ježkovy oči 
budou obsahovat více zajímavostí o 
Jihlavě, a to na úkor reklamních sdě-
lení. Měsíčník bez inzerce bude mít 
novou grafiku na 20 stranách. -tz-

Ježkovy oči! Nový 
městský zpravodaj 
budou Ježkovy oči

Kulatých 100 let oslavila v polovi-
ně října Anežka Biedermannová. 

Ke gratulantům se připojil také 
náměstek primátorky Vít Zeman, 
který oslavenkyni předal kytici, dár-
kový koš a pamětní medaili. 

Anežka Biedermannová většinu 
života pracovala jako dojička krav. 

Do dnes si však zachovala svoji 
lásku ke zmrzlině, kterou jí její syn 
společně s přítelkyní stále připravu-
jí. -tz-

Anežka Biedermannová 
oslavila 100 let

řejnost. Klíče od branky budou mít 
strážníci Městské policie, kteří se po-
starají o bezpečnost i otevírací dobu.

„Hřiště by se měla otevírat veřejnos-
ti, a to zvlášť, pokud je o ně takový 
zájem. Vítám i kontrolu pod bystrým 
okem strážníků, kteří se postarají o to, 
aby hřiště sloužilo pouze pro své účely. 
přes hřiště navíc vede přístupová cesta 
k tělocvičně, tedy se nám vyhnou i pro-
blémy s uzamykáním branky pro její 
odpolední užívání,“ uvedl ředitel ZŠ 
Seifertova Zdeněk Wohlhőfner.

Veřejnosti bude hřiště otevřeno ve 
všední den od 17 do 19 hodin a o 
víkendu od 8 do 17 hodin. „otevíra-
cí hodiny však nejsou striktně určené. 
zamykat se bude podle počasí i podle 
doby, kdy se stmívá,“ doplnil ředitel 
městské policie Jan Frenc. -tz-


