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Krátce

Jihlava v zajetí koronaviru
(Dokončení ze str. 1)

17. března

Vedení města se důrazně ohra- ז
zuje proti sdělením a příspěvkům na 
sociálních sítích, ve kterých je měs-
to osočováno z toho, že vybavilo své 
úředníky respirátory. 

Město pomocí callcentra spoju- ז
je dobrovolníky s lidmi, kteří pomoc 
potřebují 

Nové nařízení Vlády ČR - ven  ז
pouze se zakrytými ústy a nosem, se-
nioři na nákup v čase 7–9 hod.

Mateřské školy jsou v provozu  ז
pro děti rodičů vybraných profesí 

Dopravní podnik zavádí od stře- ז
dy povinnost pro cestující chránit si 
ústa a nos

18. března

Na magistrátu vzniklo další sběr- ז
né místo pro odevzdání roušek 

150 kilogramů bílých bavlněných  ז
prostěradel věnovala na šití roušek 
společnost Prádelny a čistírny Jihlava.

Bezplatné právní poradenství  ז
pro všechny ohledně karantény i 
omezení zřídila advokátní kancelář 
Frank Bold ve spolupráci s Národní 
sítí zdravých měst.

19. března

V městském rozhlase zní dvakrát  ז
denně nouzové hlášení 

V Jihlavě pomáhá v době pande- ז
mie všem potřebným už stovka dob-
rovolníků 

Jihlava zrušila všechny městské  ז
akce až do konce června 

Rodiče neposílají děti do školek,  ז
zůstane proto otevřená už jen jedna - 
MŠ Erbenova

Dopravní podnik města Jihla- ז
vy ruší noční spoje, přestanou kvůli 
nouzovému stavu jezdit trolejbusy N 
a prodlouží se intervaly na linkách A, 
B a C.

20. března

Vedení města děkuje šičce i pra- ז
covnicím MŠ Mozaika, které dodá-

vají roušky pro městské dobrovol-
níky. Město také poděkovalo muži, 
který na své 3D tiskárně tiskne plas-
tové háčky pro lepší šití šňůrek k 
rouškám. Na radnici se dnes sešlo 
210 roušek!

21. března

Kraj Vysočina začal provo- ז
zovat novou informační COVID 
LINKU. Na telefonním čísle 564 
602 602 je linka v provozu denně v 
době od 8 do 22 hodin, včetně ví-
kendu. Tým zkušených operátorů 
pomůže veřejnosti zorientovat se v 
aktuální situaci, poradí či nasměru-
je na správná místa. Aktuální infor-
mace, poradenství, psychologická 
pomoc.

23. března

Magistrát zaregistroval 117 dob- ז
rovolníků, kteří pomáhají potřeb-
ným. Osobně jim poděkovala primá-
torka.

24. března

Městským rozhlasem zaznívá  ז
nové hlášení, které stručně upozor-
ňuje na vládou nařízená opatření a 
připomene telefonní čísla městské 
dobrovolnické linky.

V nouzovém stavu vychází  ז
jihlavská radnice vstříc i živnost-
níkům, při přerušení provozová-
ní živnosti již není nutné navštívit 
úřad. Vedení města odsouhlasilo 
odpuštění nájmu z nebytových pro-
stor všem podnikatelům v nemovi-
tostech města.

Město přistupuje k dalším opat- ז
řením, budou se dvakrát až třikrát 
denně dezinfikovat všechny dotyko-
vé plochy na semaforech pro chodce.

25. března

Jihlava od 1. dubna promine  ז
místní poplatek z pobytu, a to mini-
málně až do konce září 2020. Mění se 
také způsob placení poplatků za od-
pady.

Zastupitel splnil slib
 Radniční restauraci provozovala ז
do konce minulého roku firma Fabes 
zastupitele Miroslava Tomance, který 
na ni čerpal dotace od města. Zastu-
pitel splnil slib a restauraci od ledna 
provozuje firma Vološčuk gastro.

Kácení v centru
 Čtyři poškozené lípy skáceli na ז
Masarykově náměstí pracovníci 
Správy městských lesů.

Milion chvilek o kůrovci
 Společnost Milion chvilek přijela ז
do Jihlavy, na náměstí se demonstro-
valo, v DK se hovořilo o kůrovci.

Darovaná kolébka
 Rada města schválila poskytnutí ז
věcného daru – jednoho kusu dětské 
kolébky v hodnotě 1.590 Kč – pro-
jektu Housing First.

Jarmark
-Rada města schválila termín koná ז
ní jarmarku dne 20. 6. 2020. 

Ředitelování na šest let
-Rada města prodloužila doby tr ז
vání funkčního období ředitelů ZŠ 
Demlova 32, ZŠ Kollárova 30 a 
Domu dětí a mládeže Jihlava o dal-
ších šest let, tj. do 31. 7. 2026. 

Nová vedoucí odboru
 Do funkce vedoucího správního ז
odboru magistrátu města s účinností 
od 1. května nastoupí PhDr. Jana Ba-
toušková.

Dar nemocnici
 Radní Jihlavy schválili peněžitý ז
dar ve výši 20 tisíc korun nemocnici 
Jihlava na nákup plicních ventiláto-
rů.

Epidemie
-Epidemie zastavuje nejprve kul ז
turní a sportovní akce, později zasa-
huje do života každého z nás. -lm-

O možnostech zřízení spolkového 
domu se v Jihlavě hovoří již roky.

Tyto otázky padaly i na jednání 
posledního zastupitelstva města. 
Do úvahy spadají dva domy, jeden 
na Okružní ulici u zastávky MHD 
Březinova a druhý Brněnská 29.

„Na Okružní se čeká na to, až se 
uvolní kapacity nemocnice pro kuchy-
ni. Pak ten prostor můžeme rekonstru-
ovat a použít pro spolky, které se vě-
nují seniorům a lidem se zdravotním 

handicapem,“ řekl uvolněný radní 
Daniel Škarka (Fórum Jihlava).

„Pro dům v Brněnské musíme zjis-
tit stávající stav případných zájmů 
spolků. Já bych chtěl, aby ten dům byl 
multifunkční - mohl by mít využití 
pro knihovnu Domu dětí a mládeže, 
pro služby, pro úřad atd. Mohou zde 
vzniknout nějaké zasedací místnosti, 
kde se mohou realizovat pracovní sku-
piny a porady,“ doplnil Škarka. -lm-

Provoz městské 
tržnice se odkládá
Služby města Jihlavy s ohledem na 

trvající opatření vlády v době nouzo-
vého stavu nezahájí provoz městské 
tržnice, která se měla veřejnosti ote-
vřít ve středu dne 1. dubna. 

Případný náhradní termín otevření 
provozu bude oznámen s dostateč-
ným předstihem.  -lm-

Jihlavě chybí spolkový dům

Zastupitelé na svém jednání zvolili 
nového náměstka Petra Ryšku (ODS), 
který nahradil odstoupivšího Petra 
Laštovičku. Na tiskové konferenci ho 
představila primátorka Karolína Kou-
bová (Fórum Jihlava) veřejnosti.

Petr Ryška již dříve vykonával 
funkci pověřeného zastupitele pro 
sport a sportovní infrastrukturu. K 
tomu mu nyní přibyl rozvoj města a 
úsek strategií.

K uvolněnému radnímu Danielu 
Škarkovi (Fórum Jihlava) zastupite-
lé zvolili těsnou většinou hlasů dru-
hého uvolněného radního Jaroslava 
Vymazala (ODS). Bude mít na sta-
rosti dopravu a informační techno-
logie.

Primátorka také pohovořila  o nové 
městské společnosti, která má nově 
podpořit rozvoj cestovního ruchu 
ve městě. Na dotaz JN, zda je snaha 

Primátorka Jihlavy představila 
svého náměstka Petra Ryšku

PRIMÁTORKA Jihlavy na tiskové konferenci představila nového náměstka Petra Ryšku. Foto: Lubomír Maštera

navázat na historii Jihlavy, primátor-
ka řekla: 

„Nejkrásnější akcí, která se s tím-
to pojí, je Havíření. Těch možností je 
spousta, ať už ve využití centra, anebo 
využití přírody, která je kolem Jihlavy. 
Například na Rounku vznikl krásný 
prostor během minulého roku, kde se 
lidé můžou podívat na to, jak se dolo-
valo. Stříbro Jihlavu doprovázelo po ce-
lou dobu jihlavské existence, a myslím 
si, že to málo připomínáme, že Havíře-
ní jednou za dva roky je málo.“  -lm-


