
Jan Frenc přebírá ocenění z rukou 
primátorky.  Foto: město Jihlava
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Každoročně, již od roku 2017, se 
v Jihlavě v rámci akce Rozsviťme 
Českou republiku sázejí slunečnice. 
Projekt vyjadřuje podporu lidem s 
roztroušenou sklerózou a upozorňu-
je na tuto nemoc, kterou v Česku trpí 
přibližně 20.000 lidí.

Slunečnice na hradebním parká-
nu vysadily 21. června nejen pacien-
ti s roztroušenou sklerózou, ale i děti 
a učitelky ze ZŠ Seifertova, jihlavský 
náměstek Martin Laštovička nebo 
lékař Radek Ampapa z neurologické-
ho oddělení jihlavské nemocnice. 

Každý také připsal ke slunečnici 
nějaký milý a pozitivní vzkaz adreso-

vaný lidem trpícím touto chorobou.
Všem přihlížejícím akci zpříjemnilo 

nejen krásné počasí, ale také vystou-
pení dětí z MŠ Mašinka, které si při-
pravily společně s paní učitelkou 
několik písní.

Desítky žlutých květin jsou nyní 
okrasou této části Jihlavy. 

A proč právě slunečnice? „Podob-
ně jako se slunečnice otáčejí za sluncem i 
pacienti s rS s nadějí vyhlíží moderní léč-
bu, která by jim zajistila plnohodnotný 
život navzdory jejich diagnóze,“ vysvět-
luje Kateřina Bémová z Nadačního 
fondu Impuls, který akci pořádal spo-
lečně s organizací ROSKA Jihlava. -vd-

Na hradbách sázeli slunečnice

Na celý měsíc bude mimo provoz od 1. července do 7. srpna bazén Evžena 
Rošického v Jihlavě. Důvodem je pravidelná technologická odstávka. V tomto 
datu bude mimo provoz také sauna.

Během ní se mimo jiné vyčistí bazénové vany, potrubí, rošty, či dlažba v 
bazénové hale. Dojde k výměně dveří ve velké a malé tělocvičně i v bufetu a 
na chodbách se ve druhém a třetím podlaží vymění linoleum. Vestibul, sauna, 
plavčíkárny a sprchy v prvním, druhém i třetím podlaží budou vymalovány. 

Pro veřejnost bude bazén otevřen od 8. srpna až do konce prázdnin v tzv. let-
ním provozu, kdy návštěvníci budou mít k dispozici i travnaté plochy za bazé-
nem, určené k odpočinku a slunění. -vd,tz-

Krytý bazén měsíc mimo provoz

Městská policie Jihlava slavila 30 let 
svého trvání. K této příležitosti měs-
to 22. června rozdalo 40 strážníkům 
medaile a řediteli Janu Frencovi, kte-
rý řídí Městskou policii Jihlava od 
roku 1998, udělilo Cenu města Jih-
lavy. Jak uvedla primátorka Karolí-
na Koubová (Fórum Jihlava), ředitel 
Frenc se zasloužil o výrazný rozvoj 
jihlavské městské policie, její moder-
nizaci a vybudování důstojného záze-
mí pro její činnost. 

„Městská policie je díky systémo-
vé práci pana ředitele stabilní jak per-
sonálně, tak organizačně. Je v oblas-
ti výstroje i výzbroje na vysoké úrovni. 
Vzdělání a dovednosti strážníků jsou 
vysoce nadprůměrné i v celorepubliko-
vém srovnání,“ uvedla mimo jiné.

Zároveň byla udělena i cena in 
memoriam, a to bývalé strážnici Mar-
cele Punčochářové, která před čtr-
nácti lety zemřela na následky těžké 
nemoci. Cenu si převzala její matka 
Eva Jurková. -tz-

30 let městské policie

ŽÁcI  ze ZŠ Seifertova zasadili slunečnice v prostoru hradebního parkánu. Vyjá-
dřili tak podporu lidem s roztroušenou sklerózou, kterým na květiny připevnili i 
optimistické vzkazy.  Foto: Veronika Dawidowicz


