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Občanské sdružení Diakonie 
Broumov vyhlašuje další sbírku po-
užitého ošacení k humanitárnímu 
využití. Akce proběhne tradičně na 
vlakovém nádraží Jihlava – město 
směrem k ulici Jiráskova (k Feroně) 
v sobotu 19. listopadu od 9.00 do 
17.00 hodin. Na místě bude přista-
ven vagón a připraven pracovník Di-
akonie, který bude odevzdané věci 
přebírat. 

Diakonie přijímá letní a zimní ob-
lečení, lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony, látky (minimálně 
1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a 
zbytky látek), dále domácí potřeby 
- nádobí bílé i černé, skleničky (ne-
poškozené), peří, péřové a vatované 

přikrývky, polštáře, deky a nepoško-
zenou obuv, je možné přinášet i čis-
té a nepoškozené hračky.

Věci, které přijmout nelze - led-
ničky, televize, počítače a jinou 
elektroniku, matrace, koberce, ná-
bytek, jízdní kola a dětské kočárky, 
znečištěný a vlhký textil. Věci prosí-
me zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transpor-
tem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělí-
me: 

Oblastní středisko Diakonie Brou-
mov, 101 00  Praha 10, Vršovická 
64, tel.: 224 316 800, 224 317 203, 
web: www.diakoniebroumov.org

Pozor na „dušičkové zloděje“
Zloději se neštítí ničeho, nepřestanou ani v době vzpomínek na zesnulé, kdy se 

naopak jejich aktivita zvyšuje. Cílem jsou jak věci „vystavené“ v autech zaparko-
vaných u hřbitovů, tak třeba odložené kabelky a jiné cennosti při práci na úpravě 
hrobů. Zvyšuje se také provoz na silnicích, kdy přibývá tzv. svátečních řidičů. Po-
licie České republiky proto apeluje na opatrnost v provozu a parkování i při pohy-
bu na pietních místech.

Období kolem tzv. „Dušiček“, tj. 2. listopadu, již klepe na dveře. Lidé, kteří při-
jíždějí na hřbitov v automobilech, by si měli uvědomit, že interiér automobilu je 
jako výkladní skříň. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, ob-
lečení nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlo-
vém prostoru. Auto u hřbitova zůstává bez dozoru a než se k němu vrátí majitel, 
mnohdy toho využije zloděj a „nabízené“ věci si vezme. Nejen že se vám ztratí věci 
z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození. 

Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. V 
okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj 
hrobu a jdete zapálit například svíčku, stává se Váš majetek velmi snadným cílem 
pro zloděje. 

V tomto období nejsou problémem jen zvýšené počty krádeží u hřbitovů, ale i 
zvýšený provoz na silnicích. Policisté v těchto dnech zvýší dohled nad silničním 
provozem a také policejní hlídky v místech, kde se nacházejí hřbitovy, budou za-
jišťovat kontrolu parkovišť.

Všechny tyto účastníky silničního provozu upozorňujeme, jezděte opatrně, zby-
tečně nespěchejte, na cestu se vydávejte odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim, a 
proto mohou být silnice namrzlé či pokryté mokrým listím, ráno jsou časté mlhy. 
Vám všem přejeme šťastný návrat do Vašich domovů. 

 nprap. Martin Dušek,
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRA JE VYSOČINA
 Kancelář ředitele krajského ředitelství
 Preventivně informační skupina Jihlava

V období svátku Památka zesnulých bude delší pro-
vozní doba městského Ústředního hřbitova a hřbitova 
Kalvárie. Od 26. října do 2. listopadu budou hřbitovy 
otevřeny od 7.00 do 19.00 hodin

Zároveň bude v uvedeném období uprave-
no přenosnými značkami parkování v oko-
lí Ústředního hřbitova tak, že před hlavním 
vchodem budou moci parkovat jen auta s vý-
jimkou pro tělesně postižené. 

Kromě hlavního vchodu budou otevřeny ještě po-
stranní vchody z ulice U Hřbitova a Žižkova. Správa 
městských lesů, která zajišťuje provoz hřbitovů, dopo-
ručuje pro příjezd osobními auty a parkování vchod z 
ulice U Hřbitova. -lm-

Další sbírka ošacení 
bude 19. listopadu

Provozní doba hřbitovů


