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Hlásiče pomohou
dětem v tísni

Občanské sdružení
chce v Jihlavě instalovat dva dětské hlásiče.
Dva hlásiče již fungují
v Havlíčkově Brodě.
Pavel Bajer
Region

Hodiny se zařízením, kterým
se děti dovolají na tísňové linky.
To jsou speciální hlásiče, které
mají také hrajícím si dětem připomínat, aby přišly včas domů.
Hlásiče chce na dvou místech
Jihlavy instalovat občanské
sdružení z Prostějova Přijdu
včas! Ředitel Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop tuto myšlenku vítá.
Na Vysočině již fungují dva
takovéto hlásiče v Havlíčkově
Brodě. „Jedny jsou u Billy a druhé v parku Budoucnost,“ říká
manažerka projektu Jana Kostelníková.
Patronem projektu Přijdu
včas! je generál Hynek Blaško.
V roce 2008 byl právě v parku
Budoucnost u dětského hřiště unesen jeho devítiletý syn.
Chlapec byl po několika týdnech nalezen zavražděný.
Hlásič umožňuje nejen tísňo-

Sloupek

vé volání, ale ukazuje i čas. Podle manažerky Kostelníkové si
děti na hřiště neberou mobilní
telefon a hodinky se už v dnešní
době nosí málo. Děti pak mnohdy neví, kolik je hodin. „Potom
nemohu potrestat své dítě, že
přišlo domů pozdě,“ argumentuje Kostelníková.
Občanské sdružení financuje hlásiče, jejichž cena se podle
Kostelníkové pohybuje kolem
163 tisíc korun, za pomoci
sponzorských darů.
Po celé České republice je
poblíž dětských hřišť již čtrnáct
takovýchto zařízení. Nyní mají
dvě přibýt také v Jihlavě.
„Na magistrátu jsme mluvili o
dvou místech, Českém mlýně a
dopravním hřišti U Rybníčku,“
přiblížila Kostelníková.
Vhodná místa pro umístění hlásičů vytipovává pracovní
skupina prevence kriminality
jihlavského magistrátu. Jedním
z jejích členů je ředitel městské
policie Jan Frenc.
„O Českém mlýnu jsme neuvažovali, protože tam není umís-

těna kamera, kterou se dá zjistit,
jestli nedošlo ke zneužití hlásiče,“
sdělil Frenc. Jedním z míst, které skupina vytipovala obdobně jako magistrát, je dopravní hřiště U Rybníčku. „Tam v
dohledné době dojde k instalaci
kamery,“ doplnil Frenc. Podle
jeho slov mezi další vytipovaná
místa patří například lokalita u
Hellerova rybníka nebo u Seifertovy školy.
Na zhotovení speciálních hlásičů se podle Kostelníkové mají podílet studenti jihlavských
středních škol. Hodiny pak mají vyrobit studenti speciálního
oboru, o který není mezi učni
velký zájem: jemný mechanikhodinář.
Instalaci speciálních hlásičů
v krajském městě vítá ředitel
Domu dětí a mládeže Vilibald
Prokop. „Je to dobrá a přínosná
myšlenka. Důležité bude „prodat“ to dětem,“ vyjádřil se Prokop. Ten by si přál umístění
takovýchto hlásičů spíše na
některém jihlavském sídlišti, či
v lesoparku Heulos.

Silný vítr zaměstnal hasiče,
v Jihlavě odnesl střechu bazénu

Svoboda

Socha klíčů bude Jihlavanům připomínat navrácení svobody v listopadu 1989.
Zůstat u nostalgie a zavrtat
se do vzpomínek je však chybou. O svobodu se musí stále
bojovat. Události v Paříži to
potvrzují.
Položení květin nebo postavení sochy jsou připomenutím, že nyní máme mnohé
věci sami ve svých rukou. A
třeba i navzdory prezidentovi, jehož příznivci zabrali 17.
listopadu kus Prahy. A tak se
studenti jdoucí položit květiny na Albertov, odkud v roce
1989 vyšel průvod měnící
dějiny, k památníku nedostali. Prý to byla provokace studentů, řekl mluvčí prezidenta
Zemana. Jak vidno, svobodu
musíme hájit i před vlastním
prezidentem. Petr Klukan

SOCHA KLÍČE ODHALENA! Jihlava má od úterý svůj památník 17. listopadu 1989, demokracie a svobody.
Socha vycházející ze symboliky klíčů byla slavnostně odhalena u Českého Mlýna za účasti stovek Jihlavanů. Reportáž přinášíme na str. 14.
Foto: Jiří Varhaník

Chybné hlášení vyděsilo město

TŘEŠŤ (kra) – Softwarová chyba v systému hlášení městského rozhlasu způsobila v Třešti
v pondělí navečer pozdvižení.
Obyvatelé téměř šestitisícového
města se totiž z rozhlasu dozvěděli, že voda z veřejného zdroje
se nedá pít.
Upozornění přitom patřilo jen
občanům žijícím v místní části
Buková. Jenže někteří se mylně
domnívali, že zpráva je určena
pro všechny obyvatele.

„Jedna z hodnot při kontrolním měření vyšla špatně, proto
jsme reagovali vydáním příslušného upozornění. Nechtěli jsme
šířit poplašnou zprávu, ale aspoň
víme, že lidé hlášení poslouchají,“
je ráda za zpětnou vazbu místostarostka Eva Požárová s tím,
že právě kvůli chybě v nastavení
softwaru se zpráva jednou vysílala ve všech částech města, a ne
jen v Bukové.
Buková jako jediná z místních

částí v Třešti nemá náhradní
zdroj pitné vody, má totiž jen své
vlastní vrty. Město a zbylé místní
části mohou v případě potřeby
čerpat vodu ze Salavic nebo Špičáku. Výsledky dalšího kontrolního měření v Bukové budou podle
Požárové známy z kraje příštího
týdne.
Podle starosty Vladislava Hynka zajišťují od pondělního poledne náhradní pitnou vodu v cisternách Technické služby města.

Rozhovor

V DŮSLEDKU silného poryvu větru spadla střecha bazénu Evžena
Rošického. Střecha dopadla do prostoru hřiště na plážový volejbal a
na travnaté plochy za budovou.
Foto: SMJ
REGION (kh) – Silný vítr ve
středu páchal škody i na Vysočině. Kácel stromy a v Jihlavě
dokonce odnesl kus střechy
plaveckého bazénu. Ten je až
do odvolání uzavřen. V Horním
Újezdě na Třebíčsku vzal z jedné ze zdejších zahrad rozměrný
skleník a postavil ho na silnici.

Část střechy bazénu E. Rošického v krajském městě silný
poryv větru shodil ve středu v
poledne. „Došlo k podfouknutí střechy a k jejímu následnému pádu,“ popsal Martin Málek,
mluvčí Služeb města Jihlavy,
které bazén provozují.
(Pokračování na str. 3)

Uprchlíci na mne udělali dojem

Patrik Priesol z Jihlavy působí v Přijímacím
středisku pro uprchlíky v Zastávce u Brna
od léta jako sociální
pracovník.
Pavel Bajer

Jaké byly vaše první dojmy z
uprchlíků?
Jedná se o lidi ze Střední-

Patrik
Priesol
ho východu, ze severní Afriky.
Udělali na mně dojem svojí statečností, jak přijímají svůj osud

a jsou schopní se přizpůsobit.
Vyrovnávají se s obrovským
tlakem, že jsou v jiné zemi
a jiné kultuře. Jsem s nimi v
každodenním kontaktu a slyším od nich mnoho příběhů, a
pokaždé mne fascinuje jejich
statečnost.
Máte z některých z nich
strach?
(Pokračování na str. 4)

