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Otázka pro zástupce politických 
klubů městského zastupitelstva:

Kulatý stůl s jihlavskou mládeží loni ukázal, že 
mladým nejvíce vadí obtěžování problémovými 
osobami na veřejnosti, letos na druhém místě mlá-
dež uvádí, že se cítí jako menšina ve městě. Jaká 
opatření by mělo město podniknout, aby se situace 
zlepšila? -lm-

ODS
Jsme přesvědčeni, že je třeba s obyvateli města 

mluvit o jejich problémech, a o mládeži to platí 
dvojnásob, protože mladí lidé jsou schopni ak-
centovat věci, které my, jejich rodiče a prarodiče, 
často nevidíme. Vítáme proto jakoukoli formu 
komunikace i zpětné vazby na dění a situaci ve 
městě. 

Na druhou stranu považujeme za svou povin-
nost hledat pouze taková řešení, která budou 
primárně odpovídat potřebám a vůli skutečné 
většiny a zároveň budou jakýmsi společenským i 
občanským kompromisem, který je schopen re-
spektovat a akceptovat i menšinový názor. To se 
samozřejmě netýká pouze etnické a národnostní 
příslušnosti, ale i rozdílných generačních potřeb, 
jednotlivých zájmových skupin, občanů s han-
dicapem, ale třeba i podnikatelů a živnostníků, 
nebo právě studentů. 

Ke zmiňovanému výstupu z kulatého stolu žáků 
základních škol lze z našeho pohledu zaujmout 
jediné stanovisko, a to neustále dbát, prosazo-
vat a také kontrolovat, zda jsou zákony a městem 
přijaté vyhlášky dodržovány, zda platí pro všech-
ny stejně a že je v těchto intencích měřeno všem 
stejným metrem, pokud se společnost nedohod-
ne jinak. K tomu je třeba využívat efektivně a dů-
sledně všechny dostupné nástroje od prevence, až 
po nutnou represi, nicméně na tom, jestli to bude 
skutečně fungovat, bude mít vždy i velký podíl 
osobní přístup každého z nás. 

Prosazování těchto věcí zkrátka musíme dělat 
společně. 

Ve vedení města se samozřejmě aktivně podílí-
me na diskuzi o nově připravovaných městských 
vyhláškách, které by mohly dalším dílem přispět 
ke zlepšení sociálního klimatu ve městě, ale rádi 
bychom znali třeba i návrhy, jak si řešení předsta-
vují i samotní jihlavští žáci a studenti. Jsme při-
pravení jim naslouchat a diskutovat o tom s nimi. 
Rozhodně se však při návrzích řešení nehodláme 
uchylovat k jednoduchým a „laciným“ návodům, 
které by jakkoli podněcovali nebezpečné nacio-
nalistické vášně, lidskou zlobu a vzájemnou ne-
snášenlivost.  Vítězslav Schrek,

za zastupitelský klub ODS Jihlava 

KSČM
Fóra mladých jsem se zúčastnil.  60 žáků jih-

lavských základních škol zde diskutovalo i o ne-
dostatcích  města. Vybráno jimi bylo 15  různých 
problémů Jihlavy. K nim pak mladí účastníci fóra 
přiřazovali důležitost a tak stanovili jejich pořadí. 
Za největší problém Jihlavy byla 18 hlasy ozna-
čena čistota města, konkrétně nedopalky cigaret 
na zastávkách. Jako druhý s počtem 16 hlasů se 
stal názor cítím se jako menšina a pozitivní dis-
kriminace.  Další s 15, 11, 8 hlasy  byly označeny  
cyklostezky, chybějící koncertní síň, MHD, škol-
ní stravování a jiné. Potěšilo mě, že naopak byla  
mladou slečnou  oceněna možnost školního stra-
vování s bezlepkovou dietou.  

Opatření k nápravě  konkrétních problémů Jih-
lavy jako zlepšení čistoty města jsou jednoznačně 
v možnostech města.

Jihlavské mládeži vadí obtěžovatelé 
a cítí se ve městě jako menšina

Složitější je to s názorem cítím se v Jihlavě jako 
menšina a o pozitivní diskriminaci.  Chlapec, který 
to  přednesl,  svůj pocit blíže neobjasnil  a uvádějící  
fóra pan Petr Palovčík  ho k tomu  nevyzval. Další 
mladí účastníci  se ve svých vystoupeních k tomuto 
problému nevyjádřili.

Mohu  se tak jen domnívat, že se to týkalo chová-
ní některých lidí na veřejných prostranstvích, třeba  
jihlavských bezdomovců,  části romské populace 
nebo i obavy z případných  přistěhovalců.  Ulice 
a náměstí města jsou pro všechny lidi bez rozdílu. 
Pokud se tam chovají lidé i skupiny lidí slušně, ne-
mohou být i přes různé pocity  k nim výhrady. Ni-
kdo však nemůže  omezovat  a obtěžovat  jiné obča-
ny. V tomto případě je třeba, aby zasáhla  městská i 
státní policie. 

Osobně  se  jako menšina v Jihlavě rozhodně  ne-
cítím. Pojem pozitivní diskriminace považuji za ne-
smyslný. Každá diskriminace je negativní. K tématu 
menšiny se pojí bezprostředně i stanovení míst Jih-
lavy, kde se mladí lidé necítí dobře. 

Nejhůře dopadl prostor u městského nádraží ČD 
a Masarykovo náměstí. Špatná pověst náměstí mě 
mrzí i proto, že jsem na Masarykově  náměstí 19 do 
24 let bydlel a žilo se mi tam více než dobře. Prav-
da, některé domy na náměstí byly otřískané, ale ná-
městí žilo. 

Dnes je náměstí, i z důvodu vysokého nájmu 
městských bytů, téměř  vylidněné, je velkým parko-
vištěm, dopravním uzlem. Obchodní význam ztra-
tilo Cityparkem. O sobotách a nedělích je skoro 
prázdné. Restaurace, kde se vaří, jsou zavřené, kdo 
by tam chodil. O nočním životě na náměstí nemlu-
vě. Tak se nemůžeme divit, že zde někdy vidíme 
většinou jen naše romské spoluobčany.  Rozhodně 
jim to nemůžeme mít za zlé. Bez vrácení Masary-
kova náměstí lidem, kteří zde budou bydlet, není 
možná jeho změna v důstojné centrum města, kte-
rým vždy bylo. Bude to však dlouhá cesta. Fórum 
mladých jinak velmi oceňuji. Přivítal bych však 
kromě monologů více vzájemné diskuze. 

 Pavel Šlechtický, 
zastupitel města Jihlavy za KSČM

ANO
Mládež se cítí být ve středu města obtěžována 

problémovými osobami-  centrum města nyní ne-
žije. Vzhledem k tomu, že se v historickém jádru 
města  snížil počet stálých obyvatel a že docházelo  
ke skupování nemovitostí „obchodníky  s  chudo-
bou“ je logickým důsledkem zvýšená koncentrace  
problémových obyvatel ve večerních hodinách. 

Svůj podíl má i tzv. suburbanizace, kdy si rodiny 
„plní svůj sen“ a stěhují se do „přírody“. V mnoha 
případech je to jen přespávání v periferní obci bez 
náležitého občanského vybavení , bez  větších ob-
chodů a škol... To  zase nutí obyvatele ke stálému 
dojíždění.

Centrum dále nenabízí možnosti parkování, 
eventuálně menších hřišť. Bylo by vhodné pod-
pořit turismus a stěhování zejména mladých ro-
din opět do centra Jihlavy. 

S tím úzce souvisí i druhá otázka: centrum měs-
ta  kulturně i obchodně příliš nežije. Bohužel se 
projevil vliv nedalekého obchodního centra City 
Park, které přispělo k přesunu řady obchodů z 
centra města.  Bylo by vhodné ze strany vedení 
města ve spolupráci s podnikateli umožnit opět 
nový rozvoj kulturního a  společenského života v 
centru města. 

Zde bych chtěl vyzdvihnout aktivity podnikate-
lů , kteří i přes problémy s parkováním a  vylidně-
ností centra města  zde podnikají i nadále.

Bylo by opravdu vhodné společně  se zamyslet 
a v rámci kulatého stolu si o všem promluvit. Po-
kud bych byl  pozván, velmi rád se této diskuze 
zúčastním. Zdeněk Faltus,

zastupitel města za ANO  

ČSSD
Nejdříve by bylo potřeba specifi kovat, co je 

myšleno obtěžováním problémovými osobami. 
Míra tolerance jinakosti je velmi rozdílná. Něko-
mu vadí až trestná činnost, jinému stačí hlasitý 
hovor. 

Opatření mohou být represivní, je však třeba se 
zamyslet i nad preventivní činností.

Například na Masarykově náměstí již dlouho-
době není zaznamenán výskyt trestné činnosti. Je 
otázkou, jestli tomu tak je opravdu, nebo pouze 
není hlášena policii (ať už městské nebo státní).

Obecně k monitorování slouží kamerový sys-
tém a pěší hlídky městské policie. PČR koná 
hlídky pouze namátkově.

A co na to město?
- rozšiřuje a modernizuje kamerový systém
- chystá nový systém pro organizaci práce hlí-

dek městské policie
 -zvyšuje počet strážníků.
Dalším opatřením, které snad brzy spatří světlo 

světa, je vyhláška o zákazu konzumace alkoholu 
na veřejném prostranství. Její uplatnění by mělo 
omezit problémy zejména s bezdomovci, ale i 
dalšími osobami, které v podnapilém stavu obtě-
žují kolemjdoucí.

Podstatné však také je, aby byly důsledně řeše-
ny všechny přestupky a trestné činy, které byly na 
veřejných prostranstvích spáchány. Byť je to pře-
devším věc orgánů činných v trestním řízení, na-
pomoci mohou i občané oznamováním takového 
jednání.

Určitě by napomohlo zmapování „kritických“ 
lokalit. Tím jsou myšlena místa, kde dochází ke 
konfl iktům (shromažďování osob, které svým 
chováním obtěžují ostatní – kryté vstupy do 
domů, prodejny alkoholu apod., dětská hřiš-
tě, cyklostezky, parky atd.)  Kritickou lokalitou 
může být i jeden dům s konkrétní adresou, na-
příklad vznikající byznys s ubytovnami. Na tyto 
lokality pak zaměřit činnost městské policie i pří-
slušných orgánů.

Město může působit i pozitivně „vytlačová-
ním“ nepřizpůsobivých osob z cenných loka-
lit např. rekonstrukcí zatím méně lukrativního 
bydlení v domech, které ještě v centru jsou ma-
jetkem města    a hledáním nájemců a oživo-
váním veřejných prostor vhodnou kulturou.
V  oblasti  prevence je důležitá práce s dětmi a 
mládeží.  Měl by se ale hlavně snažit o zlepšení 
práce OSPOD a odbor sociálních věcí, mít nápa-
dy na zlepšení situace, zdá se, že není příliš aktiv-
ní, ZŠ si také stěžují, že nic neřeší.

Grantové programy v oblasti sociální a Zdravé-
ho města ještě více zaměřit na témata - uplatni-
telnost na trhu práce, fi nanční gramotnost, zvy-
šování vzdělání, využívání volného času. A tyto 
programy ve spolupráci s  některými NNO vná-
šet mezi romskou komunitu.

Podporujeme rovněž zařízení pro práci s pro-
blémovou mládeží jako Vrakbar, Středisko vý-
chovné péče apod. Rudolf Chloupek,

primátor města Jihlavy

FORUM JIHLAVA
Kulatý stůl s jihlavskou mládeží loni ukázal, že 

mladým nejvíce vadí obtěžování problémovými 
osobami na veřejnosti, letos na druhém místě 
mládež uvádí, že se cítí jako menšina ve městě. 
Jaká opatření by mělo město podniknout, aby se 
situace zlepšila?

Žáci a studenti jihlavských škol se na svém Fóru 
mladých především shodli na tom, že je nejvíce 
trápí nedopalky od cigaret – tedy čistota města. 
To bychom měli umět vyřešit! 

(Pokračování na str. 25)


