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Města hledají strážce přechodů ulic
Aleš Honus
Devadesát až sto korun na
hodinu. Taková je přibližně odměna, kterou pobírají takzvaní
strážci přechodů, kteří každý
pracovní den zejména v časných ranních hodinách dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce.
Není tedy divu, že tato práce
příliš mnoho lidí neláká a některá města vhodné adepty stá-

le hledají. „Bývá obtížné najít
nového strážce přechodů, protože o tuto pracovní pozici mají zájem převážně senioři, a ti
ne vždy vyhovují zdravotním
podmínkám,“ říká mluvčí
opavské městské policie Marek
Dýčka.
Opavští strážníci podle něj
mají se strážci přechodů dlouholeté zkušenosti. „Prvních pět
strážců se na vytipovaných přechodech objevilo už v září roku

O tuto pracovní
pozici mají zájem
převážně senioři
Marek Dýčka, mluvčí
opavské městské policie
2007, v současné době má město Opava patnáct strážců přechodů, kteří spadají pod městskou policii. Strážci převádějí
děti v ranních hodinách mezi
sedmou a osmou hodinou ranní

a odpoledne od 12 do 14.30 hodin,“ řekl Dýčka.
Hodinová mzda pro strážce
přechodů v Opavě činí 90 korun, takže senioři si tak mohou
ke svému důchodu přivydělat
až několik tisíc měsíčně.
Strážce přechodů začalo
v těchto dnech hledat také
město Nový Jičín. Zde doposud na bezpečí dětí na přechodech příležitostně dohlíželi
pouze strážníci, ale ukázalo

se, že potřeba je vyšší než kapacita, kterou městská policie
disponuje.
Strážci přechodů by měli
v Novém Jičíně začít fungovat
od Nového roku s tím, že město
dobrovolníkům pořídí bezpečnostní vestu, kšiltovku, zastavovací terč, svítilnu a pláštěnku. Odměna bude pravděpodobně sto korun na hodinu.
Nábor nových zájemců radnice zahájila před deseti dny

pomocí různých informačních
kanálů, ale zájem není příliš
vysoký. „Zatím se nám přihlásil pouze jeden člověk, ale věříme, že zájemců bude více,“ řekla mluvčí novojičínské radnice
Marie Machková.
„Nová služba je vhodná pro
rodiče na mateřské dovolené,
seniory nebo nezaměstnané.
Jedinou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou musí potvrdit lékař,“ doplnila mluvčí.

Denisa Doležalová
Na trávě mezi dvěma budovami Slezské univerzity v Opavě (SLU) byla včera nainstalována socha Srdce studentstva.
Slavnostně odhalena bude ve
čtvrtek 14. listopadu v 16 hodin
odpoledne. Univerzita si tímto
dílem připomíná letošní 30. výročí sametové revoluce a také
80 let od uzavření vysokých
škol říšským protektorem. Památník pro školu na zadání vytvořila mladá umělkyně Christine Habermann von Hoch.
„Památník samotný je stejně
oslavou studentstva jako připomínkou listopadových událostí
roku 1989. Chceme našim současným i budoucím studentům
připomenout hodnoty, za něž
bojovali jejich rodiče, ale také
nás zajímá, jaké jsou hodnoty a
vidění aktuálních problémů optikou vysokoškolských studentů generace 2019,“ vysvětlil
rektor SLU Pavel Tuleja.
Dodal, že nová socha se sklá-

dá z šesti ocelových kontur srdce, které svým spojením složí
tvar květu. „Pět srdcí nese hesla
univerzitních součástí a univerzity samotné, šesté se vyzná z obdivu k odvaze a ideálům mládí,
které jsou často hybnou silou či
mementem dějin, a je věnováno
studentům,“ upřesnil rektor.
Novou sochu lidé konkrétně
najdou na travnatém prostranství na ulici Mírové mezi fakultou veřejných politik a novou
přístavbou budovy patřící filozoficko-přírodovědecké fakultě.
Součástí čtvrtečního ceremoniálu bude také zveřejnění
deklarace Studentské unie SLU
ústy její prezidentky Lucie Zelinkové. Prohlášení zhodnotí
generační postoj současných
studentů nejen k hodnotám, za
něž vedli boj jejich rodiče v roce 1989, ale pojmenuje soudobé
výzvy, se kterými se tito studenti identifikují. Deklarace
bude pro další generace uložena do časové schránky v blízkosti památníku.

Foto Slezská univerzita v Opavě

V Opavě už stojí socha
Srdce studentstva

Nová socha byla v Opavě nainstalována v pondělí dopoledne.

Videomapping připomene samet
Tzv. videomappingem na budově krajského úřadu si připomene ve středu 13. listopadu
Moravskoslezský kraj 30. výročí sametové revoluce. Po setmění, v symbolických 17 hodin a 11 minut, budou na zdech
úřadu k vidění pohyblivé světelné obrazy.

„Videomapping se bude promítat až do konce měsíce. Připomene osobnosti sametové revoluce, jejich citáty, znázorní
mapku centra Prahy, kudy šel
průvod demonstrantů z Albertova na Národní třídu, zobrazí
nápisy z transparentů revolučních dnů, reálné revoluční výje-

vy, ale také pamětní desku
umístěnou na pražské Národní
třídě,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).
Po spuštění projekce budou
zástupci kraje debatovat se studenty o událostech z listopadu
roku 1989 a jejich významu.
(plk)

Budišov má obnovená náměstí
Rekonstrukci dvou náměstí
ukončili v pondělí slavnostně
v Budišově nad Budišovkou.
Na Halaškově náměstí a také
na náměstí Republiky vznikla
nová parkovací místa, obnovy
se dočkal chodník a přechody
pro pěší a také silnice v délce
asi 400 metrů.

Náměstí mají nové veřejné
osvětlení a zasazena byla i nová
zeleň. Cílem rekonstrukce bylo
mimo jiné mírné přesměrování
silnice, která přes náměstí vede. Vznikl tak prostor pro nový
podélný parkovací pás i pro nový chodník. „Vzhledem k tomu, že střed města je v památ-

kové zóně, povrch chodníků
tvoří žulová mozaika,“ uvedl
starosta města Patrik Schramm.
Rekonstrukce trvala bezmála
půl roku a stála 16 milionů korun, přičemž dvě třetiny uhradilo město a jednu třetinu pak
Správa silnic Moravskoslezského kraje.
(hon)
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