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Na konci měsíce dubna se strážní-
ci podíleli na zajištění bezpečnos-
ti účastníků slavnostního otevření 
cyklostezky spojující město Jihlava a 
Raabs v Rakousku. „Od počátku mě-
síce května strážníci provádějí preven-
tivní kontroly zaměřené na výskyt kap-
sářů. Zde je nutno konstatovat, že 
nejlepší prevencí je zvýšená opatrnost 
občanů,“ řekl zástupce ředitele měst-
ské policie Stanislav Maštera. K rizi-
kovým místům patří nákupní cent-

 V dubnu učitelé speciálních škol z  
Anglie, Lotyšska, Německa a Turecka 
navštívili Jihlavu. Stalo se tak v rámci 
projektu Comenius.

 Na tento projekt obdržela ZŠ spe-
ciální v Jihlavě grantovou podporu v 
rámci Programu celoživotního učení. 
Ředitelé a pedagogové speciálních 
škol se seznámili s naším městem a 
krásami kraje Vysočiny, jejich hlavním 
cílem však byla výměna zkušeností v 
oboru vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením. Během návštěvy navštívi-
li i další školy a zařízení v Jihlavě, kte-
rá poskytují edukační či sociální pod-
poru lidem s handicapem.

 Projekt Comenius - partnerství 

škol, je sestaven tak, aby vnesl do 
práce speciálních pedagogů všech 
zúčastněných zemí nový pohled a 
rozšířil možnosti vzdělávání středně 
a těžce zdravotně postižených dětí o 
mezinárodní spolupráci. Žáci vytvo-
řili společné mezinárodní kalendáře, 
obrazovou mezinárodní kuchařku a 
slovník nejběžnějších mezinárodních 
výrazů obohacený o obrázky a pikto-
gramy. Vyučující vytvářeli metodiky 
sportovních her partnerských zemí.  

 V přátelské atmosféře byl ve čtvrtek 
15. 4. 2010 hostům prezentován na 
ZŠ speciální nový projekt školy, který 
je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání 
žáků se středním a těžkým zdravot-

ním postižením s cílem zlepšení je-
jich rovného přístupu ke vzdělávání, 
přípravy na jejich sociální a pracovní 
integraci.   

 Zahraniční návštěvě byla předvede-
na i nová přístavba ZŠ speciální Jihla-
va a s ní i možnosti, které rozšíří vzdě-
lávání žáků od září 2010 o dvě nové 
třídy Praktické školy.

 Projekt vyvrcholí posledním setká-
ním, které se uskuteční v červnu 2010 
v anglickém Derby. Ale již na setkání 
v Jihlavě, kdy byla úroveň vzdělávání 
a péče o lidi s handicapem velmi po-
zitivně hodnocena, vznikla myšlenka 
na další spolupráci.                            -lm-

Od začátku tohoto roku bylo na 
jihlavskou záchytku umístěno cel-
kem přes 500 opilců. 

„Rok 2010 můžeme považovat za 
absolutně rekordní, co se týká počtu 
záchytů,“ řekl tiskový mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Například v květnu se tu odehrál 
další kuriózní případ. Na záchytnou 
stanici byla hlídkou Policie ČR do-
vezena podnapilá žena z Velkého 
Meziříčí, ročník 1961.

Důvodem jejího záchytu bylo 
ohrožování vlastního života i života 
jiných osob. Na tuto ženu byla po-

zornými sousedy přivolaná hlídka, 
protože pod vlivem alkoholu hlída-
la jako „chůva“ 1,5roční dítě, které 
svým chováním bezprostředně ohro-
žovala. Při záchytu jí bylo naměřeno 
2,8 promile alkoholu v dechu. 

„Kuriozitou je fakt, že nezávisle na 
ní byl po půl hodině dovezený na proti-
alkoholní záchytnou stanici její bývalý 
manžel, ročník 1963, který se opilý vá-
lel na ulici, a tím budil veřejné pohor-
šení. Jemu bylo naměřeno 3,5 promile 
alkoholu v dechu a na záchytce byl za-
držen již potřetí,“ řekl Málek. 

 -lm-

Učitelé a žáci ZŠ Rošického v Jihla-
vě pokračovali v akci Svačinový den. 
Koncem dubna jste si mohli kou-
pit svačinu, výtěžek z prodeje škola 
využije na podporu dvou na dálku 
adoptovaných dětí v Keni. 

Žáci připravili ovocné řezy, toasty 
se šunkou a hamburger s hranolky v 
cenách od 15 do 25 korun. 

„Již 2,5 roku máme adoptovánu dva-
náctiletou Eunice Wanjiku a devítile-

tého Davida Otweru, oba žijí v Keni. 
Jejich vzdělávání ročně stojí asi 20 ti-
síc korun. Svačinový den pořádáme 
dvakrát ročně, těší se velkému zájmu 
žáků i učitelů, přijít může samozřejmě 
i veřejnost. Výtěžek z prodeje svačin 
pokryje studium obou adoptovaných 
dětí,“ řekl k sympatickému projektu 
ředitel ZŠ Rošického František Svo-
boda.

 -lm-

Svačinový den podpořil 
africké děti v Keni

Zahraniční učitelé navštívili město

ZŠ SPECIÁLNÍ v Jihlavě je zapojena do projektu Comenius, který mimo jiné umožňuje výměnu zkušeností pedagogů.
 Foto: archiv MMJ

Marně utíkali s mobilem

ZÁSTUPCE ředitele městské policie Stanislav Maštera pravidelně podává infor-
mace o činnosti jihlavské MP čtenářům NJR.    Foto: archiv NJR

Za pět měsíců na záchytce 
celkem přes 500 opilců 

ra, hromadné dopravní prostředky a 
místa s větší koncentrací lidí. 

 Strážníci zadrželi dvojici sprejerů 
na ulici Srázná a jednoho nezletilého 
mladíka při malování na stěnu pod-
chodu pod ulicí Okružní. 

Na základě oznámení poškozeného 
byla na útěku zadržena dvojice pa-
chatelů krádeže mobilního telefonu. 
Pachatelé krádeže požádali o zapůj-
čení telefonu s odůvodněním velmi 
naléhavého hovoru a následně se da-
li s telefonem na útěk. Při jejich za-
držení byl využit městský kamerový 
systém. 

 Bylo zadrženo pět osob, po kte-
rých bylo Policií ČR vyhlášeno pát-
rání. Ve dvou případech došlo k za-
jištění osoby řídící motorové vozidlo 
bez platného řidičského průkazu.  
 -lm-


