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 Strážníci městské policie se ani 
minulý měsíc nenudili. Na ulici Zno-
jemská se podařilo na základě ozná-
mení zadržet mladíka, který maloval 
fi xou na těleso mostu. Na ulici Ho-
líkova byl nalezen silně podnapilý 
muž, k jeho ošetření byla přivolána 
rychlá záchranná služba.    

 „Záchranné službě strážníci asisto-
vali také při převozu ženy, která byla 
nalezena na sídlišti U Hřbitova a při 
zajištění muže, který vylezl na sloup 
elektrické trakce v areálu hlavního ná-
draží a nechtěl slézt. Vzhledem k tomu, 
že trpěl duševní poruchou, byl přivolán 

lékař. Muže se podařilo přesvědčit, aby 
ze sloupu slezl dobrovolně,“ řekl zá-
stupce ředitele městské policie Sta-
nislav Maštera. 

 Na protialkoholní záchytnou sta-
nici byl umístěn muž, který se v noč-
ních hodinách pohyboval po centru 
města pouze ve spodním prádle a 
v podnapilém stavu. V průběhu pro-
since strážníci zadrželi celkem šest 
osob, po kterých bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání. V posledním období 
došlo k  nárůstu počtu drobných krá-
deží zboží v obchodech.                -lm-

 První náměstek primátora Radek 
Vovsík a pracovník odboru rozvoje 
města Miroslav Kašík se zúčastnili 
neformálního setkání s nevidomými 
občany Jihlavy. Na schůzce, které se 
zúčastnilo asi 30 osob, mohl Radek 
Vovsík informovat přítomné o 
několika novinkách, které město pro 
zdravotně hendikepované udělalo. 

 Na Masarykově náměstí jsou 
dokončeny úpravy přechodů pro 
chodce, které jsou nyní schůdnější 
nejen pro tělesně, ale i zrakově 
hendikepované osoby. Poslední 
novinkou je navigační systém usa-
zený ve vchodu do radnice, který 
zvukově navede nevidomé až ke 
dveřím budovy. 

 Během příštího roku město up-
raví třicet zastávek MHD na bez-
bariérové, Dopravní podnik města 
Jihlavy postupně nakupuje bezba-
riérová vozidla, která jsou vybavena 
také zvukovou obsluhou pro nevi-
domé. Za provedené úpravy si zá-
stupci města vyslechli poděkování 
a podporu připravených projektů. 
„Úpravu náměstí jsme v první fázi za-
stavili, protože projekt nepočítal s úp-
ravami pro nevidomé. Z reakcí zrakově 
hendikepovaných je zřejmé, že dopra-
cování bylo dobrým krokem,“ uvedl 

Nevidomí poděkovali za novinky 
a předali městu nové náměty

NÁMĚSTEK primátora Radek Vovsík odpovídá na setkání s nevidomými na je-
jich otázky.                                                                                             Foto: archiv NJR

Radek Vovsík.   
 Z diskuze v přátelské atmosféře 

pro město vzešly nové podněty. 
„Účastníci upozornili na to, že ne 
všechna vozidla MHD se po příjezdu 
do zastávky zvukově identifi kují. Když 
najednou přijedou dvě nebo tři vozid-
la, nevidomí bez pomoci druhé osoby 
nevědí, do kterého vozu nastoupit. To 
je řešitelný problém, podnět předáváme 

dopravnímu podniku,“ informoval I. 
náměstek primátora. 

 Dále účastníci upozornili na rek-
lamní stojany na chodnících (tzv. 
áčka), které nevidomým komp-
likují pohyb městem, podobně 
připomínkovali umístění značek a 
sloupů v chodnících. „I to je možné 
postupně řešit,“ ujistil Radek Vovsík. 

 -lm-

 Dobrovolní hasiči v Jihlavě - Bed-
řichově mají opravenou a rozšířenou 
hasičskou zbrojnici. Nákladem 11,5 
milionu korun akci provedlo město 
Jihlava. 

  Původní budova je opravena a 
zatepelna, v přístavbě vznikla nová 
garáž a zázemí pro cisternu, kterou 
město pro svoje dobrovolné hasiče 
získalo od HZS kraje Vysočina. Nad 
garáží mají hasiči zasedací místnost, 
kanceláře a další zázemí. 

 Za posledních několik let je to je-
diná investice města bez dotací ze 
státních nebo evropských zdrojů. 
„Práce dobrovolných hasičů je důleži-
tá, vážíme si jí. Jednotka se dostala do 
vyšší kategorie, to vyžaduje nejen vyš-
ší odbornost lidí, ale také kvalitnější 
vybavení a zázemí. Když se nepoda-
řilo sehnat dotaci, zastupitelé uvolnili 
potřebné peníze z rozpočtu,“ uvedl k 
otevření hasičárny primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Třicetičlenná Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů Jihlava je od letoš-
ního roku zařazena v kategorii JPO 
III. To znamená, že jde o jednotku s 
územní působností v Jihlavě a okolí 
v okruhu přibližně osmi kilometrů. 

 Od dubna do října letošního roku 
zasahovali jihlavští hasiči třicetkrát, 
v červnu hasiči také několik dní po-
máhali v okolí Nového Jičína při li-
kvidaci následků bleskové povodně. 

Mezi jejich výkony nepatří jen 
„klasické“ hašení požárů, ale také zá-
kroky při odstraňování vosích hnízd 
nebo včelích rojů, proplachování 
ucpané kanalizace, nebo odčerpává-
ní zaplavených sklepů a odstraňová-
ní stromů po bouřkách. Dobrovol-
níci také asistují profesionálům při 
rozsáhlejších zásazích.  

 Projekt opravy a rozšíření hasičské 
zbrojnice na Sokolovské ulici ( Jihla-
va - Bedřichov) vytvořila společnost 
Fortis spol. s r.o, stavbu provedla fi r-
ma Terni s.r.o. 

Celkové náklady včetně inženýrské 
činnosti, autorského dozoru, pora-
denské činnosti, koordinace BOZP 
a náhrady odstraněné zeleně jsou 
11.498.686,60 korun (vč. DPH). S 
prací na zbrojnici se začalo v listopa-
du 2008, hotovo bylo 31. října 2009.

Město věnuje pozornost  dobro-
volným hasičům trvale a přispívá na 
jejich činnost.                                 -lm- 

Město zajistilo 
lepší zázemí pro 

dobrovolné hasiče

Na Vodním ráji se podařilo zadržet 
a předat policii zloděje. Opakovaně 
v letních měsících vykrádal v kryté 
části areálu šatny koupajících se ná-
vštěvníků.

„Hodně nám pomohly nainstalova-
né kamery v pánských šatnách,“ řekl 
vedoucí Vodního ráje Miroslav Ve-
selý. Kamery sledují prostor všech 
skříněk na šaty a jsou nainstalovány 
v souladu se zákonem 101/2000 Sb. 
Nejsou v převlékacích boxech ani 
ve sprchách. Tyto kamery v šatnách 
jsou pouze záznamové a umožňují 
zpětně dohledat pohyb u skříněk. 

     Pouze jedna bezpečnostní ka-
mera sleduje prostor před saunou 
a její funkce se plně osvědčila, kdy 
se jednomu saunujícímu udělalo 
špatně a upadl na zem. Další bez-

Na Vodním ráji chytili zloděje
pečnostní kamery sledují pohyb na 
tobogánu. Z těchto kamer není po-
řizován záznam.

  Zadržený a usvědčený zloděj vy-
užíval nepozornosti koupajících se 
návštěvníků vnitřní části Vodního 
ráje a zcizoval jim klíčky od šatny. 
Tu odemkl, sebral peníze a zase za-
mkl a klíček vrátil na místo.

„Koupající se totiž nevyužívají gu-
mového kroužku na klíči a nechávají 
klíče ležet v přihrádkách pro ruční-
ky. Zloděj toho využíval a opakova-
ně kradl,“ řekl Veselý. Upozornil na 
možnost odkládání cenností koupa-
jících se do zvláštních skříněk v pro-
storu vstupu, na které je vidět z při-
jímacího prostoru. Tím se možnosti 
ztráty podstatně snižují. Pokud již 
však ke krádeži či ztrátě dojde kde-

koliv v areálu Vodního ráje, postup 
je stejný – dostavíte se k obsluze 
u vstupu a zde budete poučeni o 
svých možnostech – pokud se roz-
hodnete oznámit krádež policii, ta 
bude přivolána.

   Nutno doplnit, že zadržený zlo-
děj byl jediný, kdo zatím na Vodním 
ráji takovým drzým způsobem kra-
dl. Nastavený bezpečnostní systém 
ho ovšem snadno usvědčil.

Otevírací doba Vodního ráje:
Středa 30. 12. 10.00 – 20.00
Čtvrtek 31. 12. zavřeno
Pátek 1. 1. 13.00 – 21.00
Sobota 2. 1. 10.00 – 21.00
Neděle 3. 1. 10.00 – 20.00
Pondělí 4. 1. 15.00 – 20.00

  -lm-

MÍSTO pro ukládání cenností je dalším opatřením, jak zamezit krádežím na 
Vodním ráji.                                                                                 Foto: Lubomír Maštera

Duševně nemocný vylezl na sloup


