
V lednu byl spuštěn regis-
trační systém k očkování lidí 
starších 80 let proti nemo-
ci covid-19. Od počátku jej 
provázela  řada technických 
obtíží a změn. 

Veronika Dawidowicz ז

Do systému se zaregistroval i Zde-
něk Laštovička, který byl v letech 
2004–2007 prorektorem Vysoké 
školy polytechnické a je 86. čestným 
občanem Jihlavy.

Panu Laštovičkovi se podařilo 
zaregistrovat do rezervačního systé-
mu očkování, ale ani tak se to nedá 
nazvat vítězstvím. I když částečným 
asi ano, jelikož jiným se nepodařilo 
dokončit ani registraci.

„Registrovaný jsem, ale odpověď 

z webu je pořád stejná: ,Ozvěte se poz-
ději, nejsou vakcíny‘,“ říká Zdeněk 
Laštovička. Rozhodl se, že si počká, 
až se uvolní místo v očkovacím místě 
v Jihlavě a nebude vyčkávat na volná 
místa v okolních městech.

„Jsem rozhodně pro očkování. Není 
to nic, z čeho bych měl obavy. Dříve 
jsem byl často očkován kvůli cestám 
do zahraničí a i teď zažívám jedno 
za druhým,“ vysvětluje svůj postoj 
bývalý prorektor VŠPJ.

„Důležité je nezůstat zazděný. Jsem 
jihlavský turista a vynechat pohyb roz-
hodně nepřipadá v úvahu,“ dodává 
Zdeněk Laštovička tip na to, jak se 
držet v kondici.
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Krátce

Po dlouhém debatování nako-
nec vláda polevila v některých 
nařízeních a dovolila na konci 
ledna otevřít papírnictví, dět-
ské oděvy a obuv. 

Veronika Dawidowicz ז

„Mezi osmou až jedenáctou hodinou 
přišlo opravdu hodně zákazníků. Nejvíc 
se prodávaly sešity, pera, náplně, barevné 
papíry. Bylo vidět, že se opravdu jedná o 
rodiče školních dětí,“ popisuje první den 
otevření Pavlína Jančí, zaměstnankyně 
jihlavského papírnictví.

Pro některé rodiče bylo otevření 
papírnictví opravdu vysvobozením. 
Někteří si našli alternativu, jak škol-
ní potřeby získat i v době zavřených 
obchodů. 

„Co se týče papírnictví, máme zásoby, a 
když už něco docházelo, objednala jsem 
přes jednu stránku, kdy zboží hned dru-
hý den dorazilo,“ vyjádřila se na sociál-
ní síti Facebook maminka jednoho ze 
školních dětí, která využila internet i 
k objednání oblečení. 

Jiní rodiče byli pro změnu připravení 
předem a nakoupili věci do zásoby. 

Problémem se teď spíše stává, do 
kolika let, či do jaké velikosti si vlast-
ně „děti“ budou oblečení a boty 
moci zakoupit. „Co je pro stát dítě? 
Mým dětem je 12 a 14 let a už teď ma-
jí třeba boty velikosti 39 a 41. Takže to 

Začátek roku přinesl dvě smutné 
zprávy. Dne 9. ledna zemřel ředitel 
jihlavského Dětského domova se ško-
lou Radek Vovsík, který dříve půso-
bil i jako náměstek jihlavského primá-
tora. V roce 2010 však na svou funkci 
rezignoval z důvodů rychlé jízdy. Byl 
jedním z nejvýraznějších jihlavských 
polistopadových politiků ODS.  

Šéf Senátu Miloš Vystrčil na svém 
Facebooku napsal: „Byl to člověk, kte-
rý vše dělal naplno. Urputný, vlídný a 
zároveň neúprosný buldozer s velkým 
srdcem. Postupně jsem si ho více a více 
vážil. Nebál se neprošlapaných cest, 
vlastně je často vyhledával.“

Papírnictví se znovu otevřela

Jihlavu opustily dvě osobnosti

Druhá smutná zpráva přišla pár dní 
poté. Zemřela bývalá ředitelka ZŠ 
Seifertova Stanislava Prokešová. V 
mládí byla vynikající sportovkyní, 
později trenérkou. 

V letech 2010-2018 působila v jih-

lavském zastupitelstvu, kam byla 
zvolena za ČSSD. V minulosti jí byla 
udělena medaile J. A. Komenského 
II. stupně za její tvůrčí a obětavou 
pedagogickou práci spojenou s roz-
sáhlou sportovní činností. -vd-
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POPTÁVKA po školních potřebách byla po znovuotevření papírnictví velká. Vět-
šina rodičů si poradila i v době uzavření obchodů a věci pro školáky objednávala 
průběžně do zásoby přes internet. Foto: Veronika Dawidowicz

Nejčastější jména roku 
2020 Terezka a Honzík

V loňském roce se v Jihlavě naro- �
dilo 688 chlapců a 683 dívek. Mezi 
jmény dominovala u dívek Tereza, 
Eliška, Anna, Sofie, Natálie, Emma, 
u chlapců jsou nejčastějšími Jan, 
Matěj, Jakub, Filip a Matyáš. Oproti 
roku 2019 se narodilo o 52 dětí více.

Psychiatrická nemocnice 
má novou ředitelku

Do funkce ředitelky Psychiatrické  �
nemocnice Jihlava byla jmenová-
na Dagmar Dvořáková. Jedná se 
v podstatě o potvrzení její pozice 
jako statutární zástupce. Na místě 
ředitele totiž působila už od červen-
ce 2020, kdy došlo k úmrtí před-
chozí dlouholeté ředitelky Zdeňky 
Drlíkové. V popředí jejích odbor-
ných zájmů je psychofarmakologie 
a komplexní terapie psychóz.

Tři roky za šíření viru
Ve věznici s ostrahou stráví násle- �
dující tři roky bezdomovec Petr 
Špak z Jihlavy. Okresní soud v 
Jihlavě ho potrestal za to, že 6. 
listopadu 2020 odešel z azylové-
ho domu v Jihlavě, kde měl být v 
karanténě, protože mu vyšel pozi-
tivní test na koronavirus. Za šíře-
ní nakažlivé nemoci mu v krajním 
případě hrozil až osmiletý trest 
odnětí svobody.

Noclehárna obsazena
Dvanáct lůžek pro bezdomovce  �
v jihlavské noclehárně je v posled-
ní době opakovaně obsazeno. 
Kapacitu navyšují alespoň poly-
styrenová iglú nebo stan. Podle 
ředitele jihlavské městské policie 
Jana Frence se v případě potřeby 
může kapacita noclehárny navýšit 
asi o 15 míst i tím, že v ní budou 
lidé nocovat jen na židlích. Jihlava 
eviduje 72 lidí bez domova. 

Jarní úklid Vysočiny
Kraj připravuje letošní jarní úklid  �
Vysočiny. Vzhledem k pandemic-
ké situaci s covid-19 však zatím 
není jasné, jestli akce proběhne. 
Loni tomu tak nebylo. Letošní 
Čistá Vysočina je naplánována na 
termín od 12. do 25. dubna.

Návštěvnost bazénů 
výrazně klesla

Jihlavský Vodní ráj v loňském roce  �
utržil těžkou ránu. Jeho návštěvnost 
klesla o 40 %. Bazén E. Rošického 
je na tom ještě daleko hůř, návštěv-
nost je zde o 65 % nižší než v roce 
2019. Oba areály byly kvůli epide-
mii a následným vládním opatře-
ním zavřené 118 dní z celého roku.

Kde se bude očkovat?
Očkování široké veřejnosti pro- �
ti covidu bude probíhat v areálu 
bývalého vědecko-technologické-
ho parku v Hruškových Dvorech.  
V prostorách jsou mrazicí a chladi-
cí boxy, kóje, šatny apod. Jediným 
nedostatkem je vzdálenost od cen-
tra města, ale počítá se s posílením 
MHD. -vd, tz-

Důležité je nezůstat zazděný

v dětských obchodech nekoupím. Nic-
méně problém, co na sebe, mohl kaž-
dý řešit i dříve. Teď děti mnohem víc 
potřebují začít chodit do školy,“ říká 
Markéta Filípková, maminka dospí-
vajících dětí. 

K názoru, že by se mělo řešit spí-
še studium ostatních ročníků než 
oblečení a propisky, se připojuje 
také Jana Kučírková, maminka žačky 
osmé třídy. „Papírnictví jsou mi fuk, 
ať otevřou školy.“

BÝVALÝ místostarosta, prorektor vyso-
ké školy a čestný občan Jihlavy Zdeněk 
Laštovička.   Foto: město Jihlava


