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Domácí násilí bývá skryté, oběti mlčí
Město Žďár n. S. podpořilo projekt na pomoc obětem
domácího násilí. V ČR jde o
unikátní počin v režii dobrovolníků z řad Policie ČR.
� Lenka Kopčáková

Spolek Neodkládej to! se zaměřuje na komunikaci ve virtuálním
prostředí a projekt funguje od února 2021. Za tu dobu jej kontaktovaly
téměř dva tisíce sledujících.
Jak zjistíme na stránkách neodkladejto.eu, název projektu má ještě dovětek: „Seber odvahu a jednej.
Mlčením pomoc nepřivoláš“.
Hlavními osobami jsou pplk. Vladimír Borský a nstržm. Zuzana Straková, oba profesně policisté Útvaru
policejního vzdělávání a služební
přípravy v Brně. V pomoci obětem
násilí však odkládají profesi stranou
a coby dobrovolníci Vláďa a Zuzka
komunikují, radí, popř. oběť směřují dál.
Jak informuje vedoucí projektu
Vladimír Borský, kontakt je striktně
anonymní a oběti násilí se nemusejí
obávat, že by jejich případ automaticky převzala policie a řešila je jako
poškozené.
„Nejsme samotnými poskytovateli
sociálních služeb. Působíme jako takový předvoj, člověka trpělivě vyslechneme a doporučíme mu pomoc některé z konkrétních institucí,“ vysvětluje
Borský.
Jen v malém procentu doporučí
řešení přímo ze strany Policie ČR.
Jak říká, přesná statistika domácího násilí je kvůli utajenosti velmi
problematická. Ne každá oběť totiž
přizná své týrání. Policie za uplynulý
rok odhalila necelých 10 tisíc případů, a to je jen zlomek případů.
Regionální vymezení bychom dle
poradce našli na stránkách domaci-nasili.cz, které spravuje Asociace pracovníků intervenčních center.
Tato zaštíťující organizace má pod
sebou všechna krajská intervenční centra. Ale ani její čísla nebudou

DOBROVOLNÍCI Zuzka a Vláďa ze spolku Neodkládej to!
Foto: Hana Stehlíková
úplná.
Kvůli závažnosti Vladimír Borský vyzval ke spolupráci samosprávy měst. Žďár nad Sázavou potvrdil
spolku svoji účast memorandem o
spolupráci.
„Neodkládej to je další projekt, kterému jsme ve Žďáře dali podporu po
Člověku v tísni a Dluhové poradně,“
říká starosta Martin Mrkos (ŽďárŽM) k často společensky tabuizovanému tématu.
Podpora města spočívá v šíření
městskými komunikačními kanály. Cílem Žďáru je dostat informace i do obcí s rozšířenou působností
(ORP). „Se starosty míváme čtvrtletně setkání kolem meziobecní spolupráce a toto bude jedno z předaných
sdělení. Stejně tak budeme informovat
místní firmy a další instituce, aby se
informace dostaly k zaměstnancům a
oslovily cílovou skupinu,“ plánuje starosta Mrkos.

Na dotaz ŽN, zda jsou ve Žďáře
oběťmi násilí spíše ženy nebo staří
lidé, starosta odpovídá, že přesnou
statistiku nemá. „Obecně ale mohu
říci, že v době covidové karantény, izolací a lockdownů se situace zhoršila.
Častěji zde dochází ke konfliktnímu
jednání a k různým formám domácího násilí,“ potvrzuje. V podpoře
projektu Neodkládej to vidí starosta
příležitost vytvořit lidem podmínky
k hledání pomoci.
Spolek si neklade za cíl být konkurencí jiných organizací pomáhajících obětem domácího násilí. Jeho
smyslem je vyplnit pomyslný střípek
mozaiky. „Působíme výhradně v online prostředí a na sociálních sítích
instagram, facebook a yutube. Veškerou dobrou praxi organizací se snažíme dál distribuovat. Jsme spojníkem
a informačním kanálem,“ vysvětluje
zakladatel iniciativy.
Aktéři periodicky zveřejňují edu-

kativní, odstrašující a motivační
příspěvky. Součástí je vždy tip, která instituce může v daném případě
pomoci.
Kdokoliv se také může na stránkách neodkládej to.eu anonymně
registrovat na bezplatné webináře
pořádané zpravidla dvakrát měsíčně.
„Já jen interně zpracuji adresu zájemce, abych mu mohl na jeho emailovou
adresu zaslat odkaz pro připojení.
Pokud by se někdo připojil celým jménem, automaticky příjmení mažu, abychom zachovali anonymitu,“ vysvětluje Vladimír Borský.
Webináře dle jeho slov zpravidla
řeší dvě základní otázky: co to je
domácí násilí a jakým způsobem se
projevuje. Domácím násilím totiž
není jen fyzické týrání. Může to být
i násilí sociální jako je izolace a odpírání kontaktů. Druhá část webináře
se věnuje řešení stavu, kdy se odborníci snaží zpropagovat dobrou praxi.
„Na projektu se mi líbí, že pan Borský a jeho tým vyhodnotí případ a
doporučí řešení s konkrétní organizací, např. Bílým kruhem bezpečí apod.
Myslím, že obrovská přidaná hodnota projektu Neodkládej to je právě v
roli zprostředkovatele a průvodce konkrétní životní situací,“ míní starosta Mrkos. Dle něho je klíčové, aby
veřejnost věděla, že tu pro ni spolek
je, a obětem násilí může anonymně
nabídnout řešení.
Za poslední rok spolek Neodkládej
to kontaktovalo ke dvěma tisícům
sledujících. To je dle Borského dobré číslo, protože znamená určitou
míru ovlivnitelnosti ve virtuálním
prostředí.
Pro oběti je dobré vědět, že existuje někdo jiný než policie, konzultační středisko či poradna, kam by
musel člověk dojít fyzicky. Právě
to může být pro oběť jednou z překážek.
„Pokud oběti nabídneme pomoc, už
po ní nechceme ani zpětnou vazbu,
aby se necítila zavázána. Maximálně
se podílíme na její motivaci,“ uzavírá
Vladimír Borský.

Odpad putuje do Brna a Nasavrk
Žďár pro příští čtyři roky vyřešil způsob likvidace směsného
komunálního odpadu (SKO), který domácnosti po vytřídění papíru,
plastů, skla, kovů a bioodpadu odhazují do běžných popelnic a kontejnerů.
„Podařilo se nám vysoutěžit nadlimitní zadávací výběrové řízení na
energetické využití komunálních odpadů spalováním a skládku,“ informuje
místostarostka Ludmila Řezníčková
(ANO 2011) mající komunální služby v gesci.
Jinými slovy Žďár začátkem prosince podepsal smlouvy s brněnskou
městskou spalovnou SAKO a firmou
AVE-odpadové hospodářství, která provozuje skládku komunálního
odpadu v Nasavrkách. Ta je až na
hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje. Žďár doposud vozil odpad
na skládku v Ronově, ale město Při-

byslav, coby provozovatel neposlal
Žďáru nabídku do zadávacího řízení.
Nasavrky přišly s nabídkou pro Žďár
jako jediné.
Do brněnské spalovny naše město
vozilo odpad zkušebně již v listopadu. „Dle zákona jde o ekologický způsob odstraňování odpadu, je i finančně
výhodný. Doposud zde Žďár platil 950
Kč za tunu, od nového roku bude cena
1100 Kč/tunu. SAKO zdražuje stejně
jako všechny skládky,“ konstatuje místostarostka.
Žďár chce zatím do SAKO vozit
tu část odpadu, která by byla jinak
zatížena vyšším poplatkem za skládkování. V případě našeho města je
pro rok 2022 tzv. nadměr odhadnut
na 190 kg na obyvatele a rok. A to by
již na skládce bylo naúčtováno vyšším státním poplatkem. „Předpokládáme, že za rok 2022 dovezeme do
SAKO přibližně 1000 tun odpadu,“

soudí Řezníčková.
Žďár předpokládá, že na skládku Nasavrky v roce 2022 vyveze až
3600 tun SKO a objemného odpadu. „Cena za uložení v Nasavrkách,
včetně manipulace s odpadem pro rok
2022 je 1100 Kč/tunu. Je tedy srovnatelná a dokonce o něco nižší jak cena
na skládce Ronov. I Přibyslav od ledna zvedá poplatek za uložení SKO o
dalších 100 Kč,“ říká na okraj místostarstka.
Do Nasavrk i do Brna se bude žďárský odpad vozit po silnici nákladními soupravami. V případě SAKO
Brno, které je napojené na železnici,
by se to časem mohlo změnit. Ludmila Řezníčková uvádí, že Sdružení
obcí Vysočiny ve spolupráci s Krajem Vysočina se snaží vyřešit ekologičtější železniční přepravu a bude
jednat s železničními přepravci.
Vagóny pro přepravu odpadu totiž

musí mít určitá specifika. Zatím je
do SAKO všechen odpad z Vysočiny
vožen po silnici.
Žďárský SKO se zatím schraňuje
na překladišti společnosti AVE, která také zajišťuje dopravu dopadu do
brněnské spalovny.
Potřebná čistě městská zařízení se
ale již objevují v dokumentu Strategie nakládání s odpady. „Chceme mít
svá překladiště, abychom měli nad svými komunálními odpady kontrolu. Pak
bychom samozřejmě soutěžili i jiného
dovozce,“ vysvětluje Ludmila Řezníčková. Implementační plán pro odpadovou strategii chce v nejbližší době
představit radě města. „Budou tam
veškeré plány města, včetně technických
řešení dopravy. Máme tipy na městské
lokality vhodné ke zbudování překladišť SKO,“ říká místostarostka.
-lko-

