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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Oslovili jsme náměstka primátora 
Vratislava Výborného, abychom se 
vrátili k tématu Dne sociálních slu-
žeb v roce 2017.

Pane náměstku, v našem posled-
ním rozhovoru jste pozval naše 
občany k účasti na akcích kona-
ných v rámci týdne sociálních 
služeb. Mohl byste uvést, na co se 
konkrétně mohou těšit?

Program týdne sociálních služeb se 
v podstatě průběžně připravuje od 
začátku roku. Snažíme se připravit 
program, který je zajímavý jak pro 
laickou, tak i odbornou veřejnost. 
Proto jsme letos, ve spolupráci s or-
ganizacemi poskytujícími sociální 
služby, připravili pro občany mimo 
jiné i Dny otevřených dveří.

U kterých poskytovatelů soci-
álních služeb konkrétně proběh-
nou?

V pondělí 2. října mohou zájemci 
navštívit Domov pro seniory - Les-
nov, Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava, Centrum pro zdravot-
ně postižené Kraje Vysočina, Bílý 
kruh bezpečí a Život 99. V úterý 3. 
října bude možné se seznámit s Cen-
trem pro rodinu Vysočina, Občan-
skou poradnou Jihlava, Sdružením 
pro podporu a péči o duševně ne-
mocné VOR Jihlava a se všemi pra-
covišti Diecézní charity Brno – Ob-
lastní charity Jihlava. 

Ve čtvrtek 5. října bude Den otevře-
ných dveří probíhat v Domově pro 
seniory Stříbrné terasy Jihlava, Inte-
gračním centru Sasov, Alzheimercen-
tru Jihlava, Domácím hospici Jihlava, 

Centru J. J. Pestalozziho, Centru pro 
neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vy-
sočina, Psychocentru – manželské a 
rodinné poradně Jihlava a Denním a 
týdenním stacionáři Jihlava. 

V pátek 6. října bude Týden soci-
álních služeb zakončen možností 
obeznámit se s činností Tyfl oCentra 
Jihlava, Tyfl oservisu, F Pointu, Ligy 
vozíčkářů a Správy uprchlických za-
řízení Ministerstva vnitra – centra na 
podporu integrace cizinců pro Kraj 
Vysočina. Ještě bych zde chtěl uvést, 
že Dny otevřených dveří budou ve 
všech uvedených dnech probíhat od 
10 do 16 hodin.

Na středu 4. října je také připraven 
pro naši veřejnost nějaký program?

Ano, samozřejmě.  Na tento den 
je připravena poněkud jiná forma 

prezentace poskytovatelů sociálních 
služeb. V Divadle otevřených dveří – 
DIOD, od 12 do 17 hodin, proběhne 
beseda na téma „Nejste sami, s námi 
to zvládnete lépe aneb Sociální služ-
by v Jihlavě“, jejíž součástí bude i bo-
hatý doprovodný program, v jehož 
rámci vystoupí účinkující z Jihlavy a 
blízkého okolí.

3. ročník Dne sociálních služeb 
v Jihlavě bude tedy letos probíhat 
mimo budovu radnice?

Ne tak docela. Ve čtvrtek 5. říj-
na v 15 hodin proběhne v Gotic-
kém sálu jihlavské radnice ocenění 
nejlepších pracovníků v sociálních 
službách, kterým chce město Jihlava 
tímto způsobem poděkovat za jejich 
nelehkou a obětavou práci pro naše 
spoluobčany. -tz-

Týden sociálních služeb ve městě

Malý potůček v lese pod Okružní 
ulicí je po obou stranách lemován 
použitými vlhčenými ubrousky, ple-
nami a dámskými vložkami. 

Velká voda po dešti tuto krásu vy-
pláchla na světlo světa poté, co je 
spotřebitelé, resp. spotřebitelky vho-
dily do toalet, kam opravdu nepatří. 

Proč? Například vlhčené ubrousky 
a ostatní hygienické přípravky jsou 
obvykle vyrobené z dlouhých vláken 
netkané celulózy, případně z plastu, 
které se ve vodě nerozloží, a končí 
tak ve stokové síti nebo dešťových 
oddělovačích. 

Tam vytváří kompaktní masu hmo-
ty, která zúží nebo zcela zneprůchod-
ní tzv. odlehčovací komory. Posléze, 
při prudkých přívalových deštích, se 
ucpané komory vyplaví a jejich obsah 
končí - například v tomto potůčku.

Přemýšlejme nad tím, co je a co 
není vhodné vyhodit do záchodu!
 -tz-

Vlhčené ubrousky, 
pleny a vložky 
do WC nepatří!

NĚKTERÉ VĚCI do záchodu prostě ne-
patří. Nevábný je pohled na potůček pod 
Okružní ulicí. Foto: archiv MMJ

V průběhu celého letošního roku 
se policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina v rámci běž-
ného výkonu služby nebo při mi-
mořádných dopravně bezpečnost-
ních akcích zaměřují na kontrolu 
chodců, s cílem co nejvíce zvýšit 
jejich právní povědomí v oblasti 
bezpečného chování v silničním 
provozu. 

Tyto kontroly budou pokračovat i 
v nadcházejícím období. S přicháze-
jícím podzimem dochází ke změně 
klimatických podmínek, a proto se 
policisté v tomto období budou na 
chodce zaměřovat častěji. 

Nastávají ranní mlhy, častěji prší či 
mrholí, a také se zkracuje doba den-
ního světla. Každý chodec by měl na 
takové počasí reagovat a uvědomit si, 
že i on je účastníkem silničního pro-
vozu, a je třeba, aby byl řádně vidět. 

Reflexní prvky
Když použije chodec na svém ob-

lečení refl exní prvek, zvyšuje tím za 
snížené viditelnosti svoji viditelnost 
až na dvě stě metrů. 

Zodpovědný chodec se po komu-
nikaci pohybuje dle platných pravi-
del, využívá značených přechodů pro 
chodce, a tam, kde nejsou, se pohy-
buje nejen podle předpisů, ale přede-
vším tak, aby neohrozil sebe ani další 
účastníky silničního provozu. 

Kdo je chodec, nám vymezuje zá-
kon o provozu na pozemních komu-
nikacích, kde je uvedeno, že chodec 
je i osoba, která tlačí nebo táhne sáň-
ky, dětský kočárek, vozík pro invali-
dy, nebo ruční vozík o celkové šířce 
nepřevyšující 600 mm, pohybuje 
se na lyžích, kolečkových bruslích, 
nebo obdobném sportovním vyba-
vení, anebo pomocí ručního nebo 
motorového vozíku pro invalidy, 
vede jízdní kolo, motocykl o objemu 
válců do 50 cm , psa a podobně.

Novela zákona 
Novela zákona o provozu na po-

zemních komunikacích zavedla od 
20. února 2016 novou povinnost 
pro chodce. Pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti 
po krajnici nebo po okraji vozovky v 
místě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením, je povinen mít na sobě 
prvky z retrorefl exního materiálu, 
umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích.   

Snížená viditelnost 
Sníženou viditelností je podle zá-

kona o provozu na pozemních ko-
munikacích defi nována situace, kdy 
účastníci provozu na pozemních 
komunikacích dostatečně zřetelně 
nerozeznají jiná vozidla, osoby, zví-
řata nebo předměty na pozemní ko-
munikaci, například od soumraku 
do svítání, za mlhy, sněžení, hustého 
deště, nebo v tunelu.

Pokud chodec za takovéto situace 
na sobě nemá umístěný prvek z re-
fl exního materiálu, vystavuje se ne-
bezpečí postihu, za který mu na mís-
tě v příkazním řízení hrozí pokuta až 
do výše dvou tisíc korun. 

Neoznačený chodec se vystavu-
je, kromě ohrožení vlastního živo-
ta, také riziku, že odpovídá se všemi 
možnými následky za případnou 
dopravní nehodu, kterou by svou 
„neviditelností“ způsobil. Refl ex-
ní prvky, ani jejich počet či rozmě-
ry, nejsou zákonem blíže upraveny. 
Mohou to být jakékoliv prvky s re-
fl exní úpravou (refl exní přívěsky, 
vesty, refl exní šle, refl exní páska, re-
fl exní nášivky…), které jsou viditel-
né pro ostatní účastníky silničního 
provozu. 

Reflexní vesta 
Nejvhodnějším řešením z tohoto 

pohledu je buď refl exní vesta, nebo 
refl exní páska. Čím větší je refl ex-

ní plocha, tím je chodec lépe vidět. 
Nejvhodnější je umístit pásku na ko-
nec rukávu, kdy pohyb ruky zvyšuje 
viditelnost. Možné je také umístit 
refl exní pásku na nohu nad kotník. 
Pokud má chodec pouze jednu pás-
ku, měla by být vždy umístěna blíže 
ke středu vozovky tak, aby pro ostat-
ní účastníky silničního provozu byla 
viditelná co nejlépe.

Možnost manévru řidiče
Řidič zaznamená chodce, který má 

na sobě prvek z refl exivního mate-
riálu, již z dvousetmetrové vzdále-
nosti. Tímto výrazně stoupá šance 
na případný úhybný manévr. Bez 
refl exního prvku je na tom nejhůře 
chodec v tmavém oblečení. Napří-
klad v modré barvě je vidět jen na 18 
metrů, což je vzdálenost, při níž řidič 
stačí člověka pouze zaznamenat. Ři-
dič musí chodce vidět včas, protože 
auto jede vyšší rychlostí, než je rych-
lost chůze, a pro zastavení nebo ale-
spoň bezpečné vyhnutí je třeba více 
času a dostatek vzdálenosti. 

Tím, že bude chodec za snížené 
viditelnosti nosit refl exní prvky, po-
skytne řidičům motorových vozidel 
dostatek potřebného času na reakci a 
výrazně sníží riziko srážky s vozidlem. 

Fluorescenční materiály
Vhodné oblečení by měl chodec 

volit pro lepší viditelnost i ve dne. 
K tomuto účelu se používají tak-
zvané fl uorescenční materiály, které 
známe například z refl exivních vest, 
pracovních oděvů, doplňků oble-
čení. Jde o jasně žlutou, zelenou či 
oranžovou barvu. Tyto materiály 
však svoji funkci v noci ztrácejí. Dů-
ležité je také připomenout, že chod-
ci smějí jít po pozemní komunikaci 
maximálně dva vedle sebe, a za sní-
žené viditelnosti nebo na nepřehled-
ných a nebezpečných úsecích pouze 
jednotlivě, za sebou. 

Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart

Chodci, musíte být vidět!
Policie ČR nabádá k opatrnosti při snížené viditelnosti


