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  Sociální téma

Policisté Krajského ředitelství po-
licie kraje Vysočina se v průběhu 
letních prázdnin zapojí do celore-
publikové kampaně s názvem „Nepo-
zornost zabíjí“, která je zaměřena na 
řidiče používající hovorové zařízení 
při řízení vozidla.

Nepozornost zabíjí
Tento projekt je realizován jako 

komunikační kampaň České asoci-
ace pojišťoven a BESIPu, a je zalo-
žen především na emocích. Ukazu-
je děti, jichž se případné zranění či 
smrt rodičů dotýká nejvíce. Cílem 
kampaně je upozornit řidiče, že te-
lefonování nebo psaní SMS zpráv 
při řízení vozidla patří mezi časté 
přestupky, kvůli kterým vzniká celá 
řada dopravních nehod. Z tohoto 
důvodu chceme upozornit, že pou-
žívání mobilního telefonu při říze-
ní je velmi nebezpečně a může mít 
nedozírné následky. Řidič, který při 
řízení motorového vozidla používá 
mobilní telefon a nevěnuje se plně 
řízení, je nebezpečný nejenom sobě, 
ale i ostatním účastníkům silničního 
provozu. V případě, že za volantem 
telefonuje, pohybuje se na sociál-
ních sítích, nebo píše SMS zprávu, 
je při řízení vozidla ovlivněn stejně, 
jako kdyby měl 0,8 promile alkoho-
lu v krvi. Pokud pojede padesátikilo-
metrovou rychlostí, a na pět sekund 
se v důsledku sledování mobilního te-
lefonu přestane věnovat řízení, ujede 
za tu dobu 90 metrů – to je jako přes 
celé fotbalové hřiště. S vyšší rychlostí 
se tato vzdálenost přirozeně prodlu-
žuje. Při devadesátikilometrové rych-
losti je to 125 metrů, a při stotřiceti-

Na otázky odpovídá náměstek pri-
mátora Vratislav Výborný.

Pane náměstku, v loňském roce 
jste uvedl, že město Jihlava sledu-
je potřebu jednotlivých sociálních 
služeb na svém území a na po-
třebné změny reaguje, mimo jiné, 
aktualizací Komunitního plánu 
sociálních služeb. Je tomu tak i 
v letošním roce?

Ano, Komunitní plán sociálních 
služeb Jihlavy je jedním ze strategic-
kých dokumentů města, jehož aktua-
lizace probíhá pravidelně, a proběhla 
i v letošním roce na 27. zasedání za-
stupitelstva města Jihlavy v červnu.

Jak taková aktualizace probíhá?
Aktualizace Komunitního plánu 

sociálních služeb probíhá na zákla-
dě určitého procesu, do kterého jsou 
zapojeni jednotliví poskytovatelé 
sociálních služeb působící na území 
statutárního města Jihlavy. 

Od nich získané údaje, podněty a 
připomínky byly zpracovány odbo-
rem sociálních věcí magistrátu měs-

ta Jihlavy a předloženy Komisi pro 
neziskovou a sociální oblast Rady 
města Jihlavy k projednání. 

Komise tento materiál projedna-
la na své 28. schůzi dne 15. května 
2018 a uložila odboru sociálních 
věcí připravit návrh aktualizace „Pří-
lohy poskytovatelů sociálních služeb 
a souvisejících služeb Komunitního 
plánu sociálních služeb statutární-
ho města Jihlavy“ do zastupitelstva 
města Jihlavy. 

Mohl byste našim čtenářům krát-
ce připomenout, co to Komunitní 
plán sociálních služeb je?

Jedná se o významný dokument, 
jehož cílem je poskytnout přehled 
o základní síti sociálních služeb a 
nastavit funkčnost celého systému 
sociálních služeb takovým způso-
bem, aby město Jihlava disponovalo 
kvalitními a dostupnými sociálními 
službami pro co nejširší okruh oby-
vatel. 

Komunitní plán sociálních služeb 
mimo jiné přispívá ke zvyšování 
efektivity investovaných finančních 

prostředků, neboť ty mohou být vy-
nakládány jen na takové služby, které 
jsou potřebné. 

Občané se mohou s Komunitním 
plánem sociálních služeb Jihlavy se-
známit na webových stránkách měs-
ta Jihlavy https://www.jihlava.cz/
komunitni-planovani-ve-meste-jih-
lave/d-333816.

Jak se v současné době vyvíjí po-
třeba sociálních služeb v Jihlavě?

Dlouhodobě přetrvává trend stár-
nutí populace, z čehož samozřejmě 
vyplývá potřeba rozšiřování služeb a 
aktivit pro seniory. Dalším palčivým 
problémem současnosti je otázka 
zajištění bydlení pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel. 

Na tuto skutečnost reagovalo měs-
to Jihlava, jak jsem již na tomto mís-
tě uváděl, zřízením pracovní skupiny 
„Sociální bydlení“, do které byli no-
minováni členové Komise pro nezis-
kovou a sociální oblast, zástupci vy-
braných odborů magistrátu, zástupci 
Krajské pobočky Úřadu práce a ne-
státních neziskových organizací.

Jsou již známé nějaké výstupy 
z činnosti této pracovní skupiny?

Podle původního předpokladu 
byly očekávány první závěry v čer-
venci 2018. Vzhledem k velkému 
množství podnětů, které se během 
činnosti pracovní skupiny objevily, 
vyvstala potřeba prodloužit její pů-
sobnost do září letošního roku, kdy 
by také měl být k dispozici výstup-
ní dokument, který bude předložen 
Komisi pro neziskovou a sociální 
oblast 18. září 2018, a následně radě 
města Jihlavy 27. září 2018.

K čemu bude tento materiál 
sloužit?

Jihlava dlouhodobě usiluje o vy-
tvoření koncepce rozvoje sociálního 
bydlení ve městě Jihlava. Součás-
tí navržené koncepce by měl být i 
způsob a forma zapojení místních 
aktérů do problematiky rozvoje so-
ciálního bydlení a návod na řešení 
aktuálních problémů v oblasti byd-
lení nízkopříjmových rodin a rodin 
setkávajících se s určitými bariérami 
na trhu s byty. -tz-

Na pokyn náměstka primátora 
Vratislava Výborného Spolek jihlav-
ských dělostřelců odstartoval Bran-
ný závod jihlavských seniorů výstře-
lem z historického moždíře. 

Na start se jich letos koncem červ-
na postavil rekordní počet (takřka 
200 seniorů a 60 jejich vnoučat). 
Společně pak absolvovali trasu ko-
lem Staré plovárny, na které museli 
plnit na sedmi stanovištích doved-
nostní a vědomostní úkoly. 

Během závodu bylo zakázáno bě-
hat, a hodnotily se pouze dosažené 
výsledky z těchto stanovišť. Na zá-
vodníky čekaly otázky z bezpečnos-
ti silničního provozu, zdravovědy, 
paměťový a vědomostní test. Museli 
ale plnit i dovednostní úkoly – hod 
granátem na cíl a střelbu ze vzdu-
chovky

 V cíli pak na každého závodníka 

čekal upomínkový dárek a příjem-
né posezení v restauraci Pančava. 
K dobré náladě zde hrála oblíbená 
seniorská kapela, na děti čekalo bez-
platné malování na obličej, a samo-
zřejmě i opékání špekáčků. 

Během těchto činností se však zá-
vodníci vraceli v rozhovoru k plnění 
úkolů a probíhala mezi nimi velmi 
živá diskuze. Jeden vnouček doce-
la zajímavě hodnotil se svojí babič-
kou celkový průběh závodu slovy: 
„Bylas lepší ve střílení ze vzduchovky, 
i když jsem myslel, že jsi holka a ne-
budeš to umět. Já to mám totiž nacvi-
čený ze stříleček na počítači. V testu 
jsem ale věděl zase já, že na mistrov-
ství světa ve fotbale dal dva góly během 
pěti minut Maradona“. A podobných 
hodnocení byla slyšet celá řada. 

Na prvním místě se umístila hned 
tři družstva se stejným počtem bodů 

46 (celkově šlo získat 51 bodů). 
Ale závěrečný „rozstřel“ nejlé-
pe zvládli manželé Navrkalovi, 
na druhém místě se pak umístilo 
družstvo  Modrásků z Přibyslavi a 
třetí místo obsadila rodina Stejska-
lových. Vítězná družstva obdržela 
další ceny, a medaili s diplomem 
obdrželo každé vnouče, které se 
s prarodiči závodu zúčastnilo. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za 
finanční podporu Statutárního měs-
ta Jihlavy, Kraje Vysočina a Nadační-
ho fondu AVAST. Děkujeme i všem, 
kteří nám s organizací velice moc 
pomohli. Speciální poděkování pak 
patří zejména strážníkům MP a ko-
lektivu pracovnic papírnictví Dou-
bek za přípravu hodnotných dárků 
pro děti. Marie Křoustková, 

 z.s. Nebojte se policie,
 Bílý kruh bezpečí

Aktualizace vývoje potřeby soc. služeb

Náměstek primátora odstartoval 
branný závod seniorů

Policisté na Vysočině se zaměří 
na řidiče - telefonisty

kilometrové rychlosti dokonce 180 
metrů, a to jsou fotbalová hřiště dvě.

Telefonování za jízdy
Osoba, která řídí vozidlo a při řízení 

v ruce drží hovorové zařízení, se vždy 
dopouští protiprávního jednání, a to 
přestupku proti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu. Zákon číslo 
361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, hovoří jasně: „Ři-
dič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce 

nebo jiným způsobem telefonní přístroj 
nebo jiné hovorové nebo záznamové za-
řízení.“ V případě, že policisté u řidiče 
takovéto jednání zjistí, mohou mu na 
místě v příkazním řízení uložit poku-
tu až do výše jednoho tisíce korun. 
V případě správního řízení je tato 
sankce ještě vyšší. V obou případech 
se přestupci připisují do karty řidiče 
dva trestné body. 

Když si uvědomíme, že na českých 
silnicích každoročně zemře přes pět 
set lidí (na Vysočině v minulém roce 

zemřelo v souvislosti s dopravní neho-
dou celkem 39 osob – 29 osob zemře-
lo přímo při dopravní nehodě a dalších 
10 osob zemřelo následně ve zdravot-
nickém zařízení), a počet závažných 
nehod způsobených telefonováním ři-
dičů dlouhodobě roste, měli bychom 
se při každém zazvonění mobilního 
telefonu zodpovědně zamyslet.

 KŘ policie kraje Vysočina,
 oddělení tisku a prevence,
 nprap. David Linhart,
 vrchní inspektor


