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Dnes jsme oslovili náměstka primátora  Vrati-
slava Výborného, aby zhodnotil průběh Týdne 
sociálních služeb v Jihlavě, který se konal od 8. 
10. 2018 do 12. 10. 2018.

Pane náměstku, ve druhém říjnovém týdnu 
se v Jihlavě uskutečnil další ročník Týdne so-
ciálních služeb. Jak probíhal?

Jednalo se již o čtvrtý ročník Týdne sociálních 
služeb, na jehož organizaci se podílelo město 
Jihlava. I letos jsme se pokusili zvolit takovou 
formu, která by co nejvíce přiblížila sociální 
služby našim občanům. 

Město Jihlava oslovilo příspěvkové a nestátní 
neziskové organizace, které poskytují sociální 
služby na jeho území, a požádalo je o spolupráci 
při prezentaci a propagaci sociálních služeb. 

U organizací, které projevily o tuto spoluprá-
ci zájem, proběhly Dny otevřených dveří, při 
kterých měla veřejnost možnost prohlédnout si 
pracoviště, v nichž jsou sociální služby poskyto-
vány, a seznámit se s jejich chodem a charakte-
rem. 

Na tomto místě musím s potěšením konsta-
tovat, že většina organizací přistoupila k za-
jištění programu Dnů otevřených dveří zcela 
profesionálně a připravila pro návštěvníky velmi 
zajímavý program, spojený s možností získat in-
formace o činnosti jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb.

Kolik organizací projevilo zájem prezen-
tovat svou činnost v rámci Týdne sociálních 
služeb?

V letošním roce se do programu, který v rámci 

Týdne sociálních služeb připravilo město Jihla-
va, zapojilo celkem 22 organizací. Touto cestou 
bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za čas a 
iniciativu, které vložily do přípravy programu 
Dnů otevřených dveří, a přispěly tím velkou mě-
rou k naplnění smyslu Týdne sociálních služeb.

V loňském roce se město Jihlava rozhodlo 
ocenit zaměstnance v sociálních službách 
z neziskových a příspěvkových organizací, 
působících na území města. Jak tomu bylo 
letos?

Ano, i letos proběhlo dne 10. října veřejné oce-
nění zaměstnanců v sociálních službách v Gotické 
síni jihlavské radnice. Při této slavnostní příležitos-
ti byli oceněni pracovníci, kteří svým přístupem 
a zaujetím pomáhají naplňovat smysl a poslání 
sociálních služeb. Město Jihlava si velmi váží jejich 
obětavé práce, za kterou se rozhodlo jim tímto 
způsobem poděkovat.

Slavnostní událostí nás tentokrát provázel 
skvělý moderátor Ondřej Rázl, který svým pro-
fesionálním výkonem přispěl k důstojnému prů-
běhu celé akce. Středeční odpoledne zpříjemni-
lo 17 oceněným i všem zúčastněným vystoupení 
hudební skupiny Raraši, složené ze žáků a peda-
gogů Základní školy speciální a Praktické školy 
v Jihlavě, která potěšila přihlížející krásnými a 
veselými písničkami. 

S velkým úspěchem se setkalo rovněž emotiv-
ní vystoupení pěveckého sboru Grappolo, pod 
vedením Mgr. Pavla Saláka.

Jak jste s průběhem celého týdne spokojen?
Naše představa o prezentaci jednotlivých or-

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK) vzal zpět žalobu podanou u Okresní-
ho soudu v Jihlavě na město Jihlava, ve které 
po městě požadoval vrácení více než 134 mi-
lionů korun. 

Peníze byly zaplaceny svazkem v návaznosti 
na sérii čtyř rozhodnutí Krajského úřadu Kra-
je Vysočina v letech 2013 a 2014. SVAK po-
dal žalobu na město poté, co bylo v roce 2015 
Ministerstvem vnitra ČR rozporováno opráv-
nění Krajského úřadu k daným rozhodnutím 
a rozkladová komise tehdejšího ministra Mi-
lana Chovance rozhodla o jejich nicotnosti.

Dva různé senáty Městského soudu v Praze 
se v letošním roce shodly ve svých verdiktech 
a zrušily rozhodnutí o nicotnosti od rozkla-
dové komise ministra vnitra. Rozhodnutí 
Městského soudu v Praze opakovaně potvrdil 
Nejvyšší správní soud, ke kterému svazek po-
dal kasační stížnost.

„Na základě tohoto logického kroku v podobě 
stažení žaloby očekávám, že svazek se obdobně 
zachová i při vypořádání dalších nároků statu-

tárního města Jihlavy, schválených 47. valnou 
hromadou SVAKu v prosinci roku 2012, která 
stanovila parametry vystoupení statutárního měs-
ta Jihlavy z dobrovolného svazku obcí. 

V tuto chvíli jde především o vydání majetku s 
právem hospodaření a vloženého majetku města, o 
kterých již Krajský úřad Kraje Vysočina v minulos-
ti rozhodl. Je zcela bez pochyb, že nárok města je 
oprávněný i u kategorie majetku privatizovaného, 
a nic tedy nebrání tomu, aby byl také vydán,“ uve-
dl náměstek primátora Jaromír Kalina.

Při zpětvzetí žaloby bude Okresní soud v 
Jihlavě rozhodovat i o úhradě nákladů říze-
ní. Soudy zpravidla zpětvzetí žaloby hodnotí 
jako zavinění zastavení řízení na straně žalob-
ce a ukládají žalobci nahradit náklady řízení 
žalovaného. V této souvislosti svazek požádal 
soud o prominutí úhrady nákladů městu, či v 
druhém sledu o snížení dané částky.

V listopadu bude Městský soud v Praze dále 
rozhodovat i o prvním nepeněžitém nároku 
statutárního města Jihlavy, a to o již zmíně-
ném majetku s právem hospodaření. -tz-

V poslední době se setkáváme s různými zpráva-
mi o akcích pro seniory, nebo i o takových, které si 
senioři sami organizují. Je velmi chvályhodné pod-
porovat seniory k aktivitě, a je obdivuhodné, pokud 
sami mají energii a chuť něco dělat, organizovat, 
setkávat se, či být jakýmkoli způsobem aktivní.

Bohužel, přestože to vypadá, že se s aktivními 
důchodci roztrhl pytel, na většině akcích potká-
váme tytéž tváře, poměrně malou skupinu zají-
majících se a činorodých.

Mnoho lidí ze starší generace naopak raději 
zůstává doma, a kolikrát nemají chuť zapojit se 
do čehokoli. Někteří mají své blízké, ale někteří 
možná trpí sociální izolovaností a odevzdaností.

Rozhodli jsme se zorganizovat společně se zdra-
vým městem přednášku s názvem Kladný přístup 
k životu, kterou povede lektor z nadace Lepší 

senior, a pevně věříme, že se podaří alespoň jed-
notlivce nějakým způsobem zapálit, rozzářit nebo 
namotivovat ke změně k lepšímu.

Prosím, pokud máte v okolí někoho, u koho 
cítíte, že by to mohla být přednáška pro něj, 
zkuste ho nasměrovat, aby si přišel přednášku 
poslechnout. Možná nebude jednoduché ho 
přesvědčit, asi se mu nebude moc chtít, ale za 
pokus to jistě stojí. 

Po přednášce navíc čeká účastníky drobná 
odměna v podobě dárečku, a také malé taneční 
představení skupiny Hotch-Potch. Zájemci mo-
hou pokračovat protahovacím cvičením.

� Ve středu 7. 11. v kulturním sále Domu 
zdraví ve 13,00 hodin (bezbariérový přístup).

MUDr. Irena Zimenová,
Státní zdravotní ústav

134 milionů zůstává městu

Přednáška pro seniory

Týden sociálních služeb v Jihlavě
ganizací v rámci Dnů otevřených dveří se v podstatě 
naplnila. Občané měli opět možnost blíže se seznámit 
se širokou sítí sociálních služeb v Jihlavě. Týden soci-
álních služeb ukázal naší veřejnosti, že sociální služby 
v Jihlavě jsou kvalitní a pomáhají zachovávat lidskou 
důstojnost a soběstačnost. Prostřednictvím této akce 
se podařilo přiblížit náročnou a zodpovědnou práci 
lidí, kteří v sociální oblasti pracují.

Při hodnocení loňského ročníku jste vyjádřil 
mírné zklamání z poměrně malého zájmu veřej-
nosti o problematiku sociálních služeb. Jak tomu 
bylo letos?

Neustále se snažíme o přiblížení problematiky soci-
álních služeb občanům novými formami. I přesto mu-
sím i letos konstatovat, že počet zájemců nebyl vyšší 
než v uplynulých ročnících, a stejně jako loni musím 
zároveň říci, že tato skutečnost je pro nás pochopitel-
ná, protože sociální služby jsou občany vyhledávány 
až v okamžiku, kdy nastane akutní potřeba pomoci 
z jejich strany. Pro nás je důležité, aby naši občané vě-
děli, kam se mají v takovou chvíli obrátit. -tz-


