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Jen deset dnů v červenci vydržela 
situace, kdy jsme v Jihlavě a okolí 
nemuseli dbát na přísná protikoro-
navirová omezení. Centrem další-
ho výskytu se stal Větrný Jeníkov a 
následná opatření postihla celý okres 
Jihlava.

Jihlava vydala 10. července zákaz 
návštěv na pobytové odlehčova-
cí službě a na Domově pro seniory 
na Lesnově. Zákaz návštěv vyhlásila 
také jihlavská nemocnice.

Od 13. července je znovu zavedena 
povinnost nošení roušek při vstupu 
do budov úřadu. Nemocná byla jed-
na spolupracovnice města z komise 
pro občanské záležitosti.

„Roušky vyžadujeme především ve 
vozech MHD nebo ve službách kadeř-
nic, kosmetiček, pedikérek apod. Dále 
ve velkých obchodech a nákupních 
centrech, ve všech zdravotnických i 
ambulantních zařízeních a v sociál-
ních službách, včetně odlehčovací a 
domácí péče. Prostě všude tam, kde je 
běžný kontakt vzdálenosti bližší 1,5 
metru. Restaurace zůstávají v běžném 

režimu,“ vysvětlila veřejnosti primá-
torka města Karolína Koubová.

Veřejné akce mohly pokračovat, 
pořadatelská služba a organizáto-
ři jsou ale povinni zajistit, aby měli 
účastníci každé hromadné akce 
zakryté dýchací cesty. Také dětské 
tábory mohou pokračovat, a to bez 
roušek, těch se opatření hygieniků 
netýká.

Potom ale přibývá na Jihlavsku 
nemocných, hygiena vydává mimo-
řádná opatření s účinností ode dne 
14. července od 15 hod. do odvolání 
na území obcí Jihlava, Telč a všech 
obcí, pro které vykonávají rozšířenou 
působnost. Ta platila do 27. červen-
ce, kdy znovu (již po naší uzávěrce) 
zasedal krizový štáb a epidemiologo-
vé rozhodli o dalším postupu.

Kompletní aktuální znění stále 
platného nařízení hygieniků najdete 
na webu města.

Primátorka Jihlavy vyzvala obyva-
tele a návštěvníky regionu v souvis-
losti s výskytem nemoci covid-19 k 
dodržování pravidel hygieniků.

„Je patrný nárůst onemocnění pře-

devším u nás na Jihlavsku. Pravidelně 
informace od hygieniků vyhodnocuje i 
naše pracovní skupina krizového štá-
bu města Jihlavy. Musím konstatovat, 
že jsem ráda, že epidemiologové mimo-
řádným opatřením nařídili roušky na 
Jihlavsku už před dvěma týdny. Výraz-
ně to pomohlo i ke zklidnění situace ve 
Větrném Jeníkově,“ řekla primátorka.

Situace se na Jihlavsku ale dál 
zhoršuje přesně tak, jak předpoklá-
dali hygienici. Naštěstí ale počet 
nemocných nestoupá raketovým 
způsobem, nemoc ale zasáhla nej-
ohroženější skupinu lidí v Alzheimer 
centru. 

K výzvě primátorky se připojil i 
hejtman Jiří Běhounek. Vyzval oby-
vatele i návštěvníky Vysočiny, aby 
důsledně a uvědoměle dodržovali 
všechna hygienickou stanicí naříze-
ná nebo doporučená opatření.

Nošení roušek, důsledná dezin-
fekce rukou, udržování rozestupů 
v obchodech nebo na zastávkách a 
minimalizace shromažďování v uza-
vřených objektech je nyní nutností.

 -lm-

PROMENÁDNÍ KONCERTY. Na Masarykově náměstí se i letos konají koncerty dechových hudeb pro milovníky dechovek. Ti 
ale vzhledem k nasazeným rouškám dávají přednost poslechu před tancem. V srpnu jsou naplánovány tyto koncerty: 6. 8. 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA, 13. 8. BOBRŮVANKA, 20. 8. JÁSALKA BAND, 27. 8. MYSLIVECKÁ KAPELA 
ATLAS, 3. 9. VYSOČINKA. Promenádní koncerty se budou konat pravidelně každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
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Epidemie se vrací, město 
zareagovalo zpřísněním opatření

Stará televize končí 
27. srpna

Na konci srpna z Jihlavy zmizí starý 
televizní standard DVB-T.

Je nutné přeladit na DVB-T2. Změna 
v Jihlavě a okolí bude ke konci srpna.

V ČR probíhá druhá vlna televizní 
digitalizace. Přeladění na nový digitál-
ní signál DVB-T2 se postupně dotkne 
všech domácností, které přijímají vysí-
lání pomocí venkovní či klasické anté-
ny nebo společné antény v bytovém 
domě. Dotkne se tedy také Jihlavy a 
našeho regionu.

„Už 27. srpna 2020 vypnou své stá-
vající vysílání DVB-T vysílače Jihlava-
Javořice a Pardubice-Krásné. Jejich signál 
využívá převážná většina obyvatel naše-
ho regionu,“ informoval mluvčí města 
Jihlavy Radovan Daněk s odkazem na 
dopis generálního ředitele ČT Petra 
Dvořáka.

Česká televize je totiž prvním vysíla-
telem, který opouští starý vysílací stan-
dard DVB-T a nabízí divákům pomoc 
s řešením a informacemi. Lidé se tak 
mohou s jakýmikoli dotazy ohledně 
vypínání vysílačů a přeladění na DVB-
T2 obracet na telefonní linku Čes-
ké televize 2 6113 6113 případně na 
email: info@ceskatelevize.cz. Podrob-
né informace jsou zároveň dostupné 
také na webu www.digict.cz. -lm-

Jógu cvičí každou 
neděli na Skalce 

V Jihlavě se do 30. srpna cvičí jó-
ga zdarma. Podložky si mohou nejen 
začátečníci, ale i pokročilí jogíni 
položit každou neděli pod stromy v 
parku Skalka. Nedělními sestavami 
provází Michaela Novotná ze studia 
Joganomi, každé cvičení začíná v 16 a 
trvá do 17.30 hodin.

„Jóga je o poznání vlastního těla, proto 
v ní neexistují žádná omezení a je pro lidi 
všech forem. Na nedělním cvičení se vždy 
zaměříme spíš na sestavy pro narovná-
ní zad a protažení končetin, které bude 
vždy zakončené krátkou meditací,“ řekla 
Michaela Novotná.

Cvičení zdarma pod širým nebem 
probíhá v rámci projektu Cvičte jógu 
s námi v Jihlavě 2020, kterou pořádá 
Evropská federace jógy.  -lm-


