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Na lince tísňového volání bylo při-
jato oznámení na osobu, která na 
Masarykově náměstí u Mariánské-
ho sloupu napadala jinou osobu. 
Na místo byla vyslána hlídka, která 
spatřila zraněného muže sedícího na 
schodech u Morového sloupu. 

Muž krvácel v oblasti pravého obočí, 
byl silně opilý a stěžoval si na závrať a 
bolest hlavy. Na místo byla přivolána 
zdravotnická záchranná služba, která 
muže po provedení dechové zkoušky 
s výsledkem 4,73 promile alkoholu 
v krvi převezla do nemocnice. Osobu, 
která zranění způsobila, strážníci za-
drželi v ulici Hluboká. Jednalo se tak-
též o muže posilněného alkoholem, 
kterému bylo naměřeno 2,21 promile 
alkoholu v krvi. 

Pohřešovaní
Strážníci nalezli pohřešovanou dív-

ku a zadrželi dvě osoby, po kterých 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Po-
hřešovanou dívku, která již v minu-
losti několikrát utekla z domova, za-
drželi na Masarykově náměstí, kde se 
dívka odpovídající popisu pohřešo-
vané osoby pohybovala se skupinou 
mladých osob. Celostátně hledanou 
osobu zadrželi v ulici Hluboká, o ně-
kolik dní později byl zadržen další ce-
lostátně hledaný muž ve spodní části 
Masarykova náměstí.

U Marie hořelo
Na základě telefonického oznámení 

strážníci vyjížděli do Čajkovského uli-
ce, kde byl zaznamenán silný dým vy-
cházející z restaurace U Marie. Hlídka 
městské police na místě zjistila, že je 
restaurace uzavřena a žádná osoba se 
v jejich prostorách nenachází. Stráž-
níci přivolali Hasičský záchranný sbor 
a po nezbytnou dobu usměrňovali 
v přilehlé ulici Znojemská dopravu.

Prevence
V rámci programu vzdělávání stráž-

níků bylo realizováno školení zamě-

řené na rozpoznávání psychických 
poruch. Školení provedli lektoři 
z Psychiatrické nemocnice Jihlava a 
zúčastnili se ho všichni strážníci měst-
ské policie.

Městská police se podílela na zajiš-
tění bezpečnosti při zápasech Dukly 
Jihlava v závěru dlouhodobé části 1 
ligy a při zápasech play off . Podobnou 
činnost strážníci prováděli také při za-
hajovacím zápase FC Vysočina v jarní 
části fotbalové ligy.  

Sebeobrana pro seniory
Začátkem kalendářního roku při-

pravilo oddělení prevence městské 
policie v Jihlavě kurz sebeobrany pro 
seniory. Hlavním partnerem této akce 
je Senior Point Jihlava. 

Samotný program začal teoretickou 
částí, přednáškou v malém sále kina 
Dukla, kde se strážníci věnovali pro-
blematice podomního, pouličního 
prodeje a dalším nežádoucím prakti-
kám páchaných na lidech v důchodo-
vém věku. 

Od února se pak 12 vybraných se-
niorů účastní kurzu sebeobrany, kte-
rý se koná v prostorech tělocvičny 
městské policie. Pro účastníky je při-
praveno pět na sebe navazujících lek-
cích, ve kterých se učí základním se-
beobranným technikám. Připravené 
hodiny potrvají do konce školního 
roku, kdy proběhne ofi ciální ukonče-
ní kurzu. 

Kromě příprav programu pro senio-
ry se strážníci věnovali besedování 
s dětmi v mateřinkách a na základ-
ních školách, kde odučili cca 40 ho-
din. Jednalo se o témata nastavená 
koncepcí městské policie pro žáky 1. 
stupně a o první preventivní pohádku 
určenou pro mateřské školy.

Statistika
V měsíci únoru zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 3.807 událostí. 
Strážníci provedli 40 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 420 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti 

Zmlátil opilce a utekl, U Marie hořelo
veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamená-
no 856 přestupků, z tohoto počtu se 
150 týkalo dodržování pravidel sta-
novených vyhláškou o volném pohy-
bu psů. Při kontrolní činnosti byly za-
drženy dvě osoby, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání. Sou-
časně bylo policii oznámeno 12 po-
dezření ze spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 20 pře-
stupků proti majetku. Ve spolupráci 
s dopravním podnikem strážníci pro-
vedli 120 kontrol černých pasažérů. 
Bylo zjištěno sedm dlouhodobě od-
stavených vozidel, která strážníci vy-
hodnotili jako vraky. Na psí útulek, 
jehož provozovatelem je městská 
policie, bylo umístěno 27 odchyce-
ných psů.  -tz-

Inkluze ve školství by neměla být 
násilná. Shodlo se na tom na sto sta-
rostek a starostů, kteří se sešli v Jih-
lavě na čtvrtém Krajském setkání 
2016. Tradiční akci uspořádal Svaz 
měst a obcí ČR. Debatovalo se také 
o fi nančních prostředcích z Evrop-
ské unie. Už teď je bohužel jasné, že 
evropské dotace začíná Česká re-
publika čerpat výrazně později. Je 
rok 2016 a Evropské strukturální a 
investičních fondy (ESIF) jsou urče-
ny na období 2014 – 2020.

„Jihlava je odpůrce „nepřipravené 
inkluze“, dlouhodobě přitom požadu-
jeme po Ministerstvu školství, aby za-
vedlo opatření na podporu speciálních 
vzdělávacích potřeb. Na to bohužel 
resort příliš neslyší a bez patřičné pří-
pravy chce od letošního podzimu udě-
lat naprosto radikální změnu – zavést 
společné vzdělávání všude,“ říká pri-
mátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

„Na realizaci však není dostatek pat-
řičně vzdělaných asistentů, ani rozum-

ně nastaveno, kdo bude o začleňování 
dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami do běžné třídy rozhodovat. Má to 
snad být pouze na osobní odpovědnosti 
a rozhodnutí rodičů? Ani ti často ne-
mají všechny potřebné informace, navíc 
tuzemský školský systém, kde praktické 
školy velmi dobře fungují, je nastaven 
zcela jinak,“ doplnil Chloupek.  

Svaz měst a obcí ČR jedná s pří-
slušnými resorty, aby se potřeby, na 
které nebude možné čerpat peníze 
z Evropské unie, pokryly z národ-
ních zdrojů. 

Jednoduše: aby tuzemské rozpoč-
tové prostředky doplnily tam, kde je 
to třeba, výpadek evropských zdrojů 
a obráceně: tam, kde je možné čer-
pat dotace z EU, aby je Česká repub-
lika maximálně využila. Na tuzem-
ské projekty by na základě Dohody 
o partnerství schválené Evropskou 
komisí mělo jít v období 2014-2020 
celkem 24 miliard eur, podstatná 
část právě do samospráv. -tz- 

Starostové z Vysočiny 
diskutovali o školní inkluzi

Od začátku roku jsou pro ty, 
kteří mají trvalý pobyt na Masa-
rykově nám. 97/1 Jihlava, uklá-
dána oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením na pracovišti 
Informačního centra magistrátu – 
vchod Hluboká 8. Na tomto praco-

višti si fyzická osoba s trvalým poby-
tem na ohlašovně může oznámení o 
uložení zásilky a výzvu s poučením 
vyzvednout v provozních hodinách 
magistrátu. Výzvy a poučení jsou 
zde uloženy po dobu 10 dnů od do-
ručení. -tz-
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