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VÍKEND PLNÝ

A DÁRKŮ
SLEV

 17. – 19. 9.

(Dokončení ze str. 1)
„Spousta informací, které kolují mezi 

lidmi, pravdivé nejsou a situaci to 
nepomáhá. Tím nechci snižovat atmo-
sféru, že se mají lidé cítit bezpečně, 
když se tak necítí,“ vysvětlila úvodem. 

Důležité je podle ní rozlišení, co 
je reálné ohrožení obyvatel a co jen 
nedobrý pocit. „Obě situace jsou rele-
vantní, ale s každou se pracuje jinak. 
Když mám špatný pocit z toho, že jsem 
obklopen hlučnými dětmi, které si hra-
jí s míčem a je mi to nepříjemné, pra-
cuje s tím město úplně jinak, než když 
pracuje s kriminalitou. Mám pocit, že 
v diskusi se to smývá do jednoho.“ 

Jak primátorka Koubová pokračo-
vala, často se opakuje, že je náměstí 
a okolí nebezpečné. „Musím říct, že 
tomu statistiky neodpovídají. Z čísel 
nevyplývá, že by se tam kriminální čin-
nost děla,“ sdělila. 

„Že se tam lidé necítí bezpečně, 
vyplývá z toho, že je na náměstí hluk, 
pohybující se tam hloučky dětí, kte-
ré pokřikují i neslušně. Dochází tam 
k diskomfortním situacím, ale to není 
něco, co by měla řešit městská policie, 
protože to není ohrožení bezpečnosti.“ 

Zdůraznila dále, že si je město situ-
ace vědomo, a proto při městské 
policii vznikli asistenti prevence kri-
minality (APK). Jedná se o čtyři pra-
covníky, Romy. 

Jak uvedla, na sociálních sítích 
se píše, že romské děti měly dřív 
respekt ke starším, ale teď nemají 
žádný vzor. „Za dobu co APK fungují, 

vzor i respekt k osobám romské etnici-
ty funguje a je to vidět například v par-
ku Gustava Mahlera a hřišti. Sama 
tam chodím s dětmi a situace se velmi 
zlepšila. Co tam asistenti chodí, mají 
respekt a podle toho se děti chovají.“ 

Zmínila i skutečnost, že si často 
stěžujeme, že děti jsou jen u počí-
tačů a nechodí ven, nevědí, co je 
míč… „Tady se dostáváme do blud-
ného kruhu. Je normální, když si hrají 
venku, že jsou někdy hlučné a v nějaké 
situaci agresivní dobře není, ale neměli 
bychom nadávat na to, že si děti hra-
jí venku. Pojďme oddělovat, co je pro-
blém a co je normální situace.“

Radní Škarka pak přítomným roz-
klíčoval skupiny, které jsou nositeli 
problematických jevů. Od neorgani-
zované mládeže až po bezdomovce.  
Jak zdůraznil, s každou skupinou se 
musí pracovat jinak. 

„Hrozně těžko se pracuje, když se 
vše začne sypat do jednoho pytle - 
že to jsou Romové. Je to nebezpečné 
v té náladě pro obyvatele, i pro nás,“ 
pokračovala primátorka.  

Jako typický příklad uvedla mno-

hokrát zmiňované napadení u 
autobusového nádraží, kde došlo 
k poškození na zdraví. „Okamžitě 
vyšla zpráva, že agresoři byli Romo-
vé, ale já mám zprávu od Policie ČR, 
že to Romové nebyli. Ale zpráva už je 
venku, atmosféra se zahustila a ztížila 
jakoukoli další diskusi.“ (Krajská poli-
cejní mluvčí Dana Čírtková Jihlav-
ským listům potvrdila, že se nejed-
nalo o Romy – pozn. red.)  

Primátorka pak apelovala, aby dis-
kuse o tom, kdo je nebezpečí, bylo 
pojmenováno opravdovými slovy 
a nedávaly se lidem nálepky. Škarek 
pak přímo řekl: „Etnicita by neměla 
být zmiňována. Není podstatná, pod-
statný je skutek, který se stal.“ Zmiňo-
váním etnicity se dle něho vytváří 
sociální napětí ve městě. 

„Nechci, aby se tu rozpoutaly etnické 
boje, a myslím, že k tomu máme blíz-
ko, což není dobře,“ doplnila primá-
torka. 

Bytová politika 
Karolína Koubová otevřela i téma 

bytové politiky. Jak uvedla, lidé si 
často myslí, že Romové bydlí v měst-
ských bytech zadarmo, nebo že dlou-
hodobě neplatí a město je nevyhodí. 

„Jak v sociálních bytech, tak v pro-
jektu Housing First (HF) všichni pla-
tí nájemné. Pokud neplatí, dostanou 
výpověď. U Housingu to byly dva byty, 
u ostatních nájemných bytů to pravi-
delně na radě města řešíme, jestli ukon-

číme či neukončíme nájemní smlouvu, 
když někdo neplatí.“

Housing First se dle primátorky 
osvědčil. Z 12 bytů se vyměnily jen 
dva, takže 10 domácností funguje. 
„Jsem za to velmi ráda, že jsme to zku-
sili.“ Ukázalo to dle ní, že když má 
člověk základní potřebu - bydlení, 
může začít fungovat jako normální 
rodina.  

K sousedskému soužití uvedla, že 
kdokoliv slyší hluk, agresivitu… má 
volat městskou policii. Jak dodala, 
dle jejích informací se i soužití zlep-
šilo. 

K sociálně slabým rodinám (rom-
ským) oba představitelé města řek-
li, že takové rodiny mají problém 
sehnat nájemní bydlení. I proto se, 
když má některý z nich byt, sestěho-
vávají k sobě. V městských bytech se 
dít nemá. 

„Jeden z úkolů města je, dokázat 
nabídnout dostatečný počet bytů,“ 
řekla primátorka. Jedinou cestu vidí 
v široké nabídce bydlení. 

Diskuse se týkala i možnosti zří-
zení bezdoplatkové zóny. Jak vedení 
města uvedlo, není to řešení. Bezdo-
platková zóna v městské památkové 
rezervaci by totiž dopadla i na seni-
ory, matky samoživitelky… nehle-
dě na to, že by se týkala jen nových 
smluv. Efektivita je dle nich mini-
mální. 

Sdělili i počet domácností, které na 
území města mají nárok na doplatek 
– pouhých 100 domácností. 

Beseda o bezpečnosti 
� Město chystá na konci září k pro-
blematice bezpečnosti v centru města 
besedu s občany. Vzhledem k měsíční 
periodicitě JN se obyvatelé Jihlavy o 
termínu konání besedy dozvědí napří-
klad z Jihlavských listů nebo jejich we-
bu. 

Oddělme problém od normálnosti


