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Komise prevence kriminality
Rady města Blatná
Blatná dne: 14. 11. 2019

ZÁPIS
z jednání Komise prevence kriminality Rady města Blatná,
které se konalo dne 13. 11. 2019 od 15.30 hod.
Přítomni:
Členové komise: Bc. Kateřina Malečková, Mgr. Blanka Posavádová,
Hromada, DiS., pprap. Martin Tůma, Mgr. Ondřej Kočovský, Josef Petrovec

Jan

Omluveni: Mgr. Iva Tvrdá, Petr Vaněk
Přizváni: Mgr. Miloš Kolman, za MěPo Kateřina Pešková
Program jednání:
1/ Plnění úkolů od minulého jednání komise
2/ Aktivity – rok 2019
3/ Aktivity – rok 2020
4/ Různé
Průběh jednání:
1) Plnění úkolů od minulého jednání komise
V červnu 2019 byl slavnostně otevřen pumpark (hřiště pro cyklisty) na Kátlperku.
Během letních měsíců zde údržbu zajišťovaly jednak Technické služby města Blatné
ale také skupina mladých cyklistů, kteří stáli u zrodu hřiště. Hřiště pravidelně
kontrolují strážníci MěPo, odpadky odváží TSM.
Obě základní školy podaly žádost o dotaci z Jihočeského kraje na zajištění
preventivního vzdělávání žáků od 6. tř. Se svými žádostmi byly úspěšné. V červnu
2019 proběhl 4 hodinový kurz v 6. tř. zaměřený na šikanu a agresivitu, v listopadu
2019 stejné třídy, nyní tedy 7., budou mít 4 hodinový kurz zaměřený na legální drogy
a 6. tř. 4 hodinový kurz na šikanu a agresivní chování. Odborné kurzy zajišťuje z.s.
Do světa.
Akci s dopisy pro majitele obchodů a restaurací, který je upozorní na sankce, pokud
budou nedůsledně dodržovat legislativní omezení prodej a podávání alkoholu a

tabákových výrobků osobám mladším 18 let, neproběhla z důvodu personálního
obsazení MěPO.

2) Aktivity - rok 2019
Blatná – bezpečné město. Akce proběhla ve středu 3. 4. 2019 od 15.00 hodin
v KCAŽ Blatná. Přednášející zástupce Ministerstva vnitra ČR pan Koníček se zaměřil
na zabezpečení domů, bytů, sklepů či rekreačních objektů. Další hosté podali
informace k systému bezpečných klíčů či dalším zabezpečovacím zařízením.
Zúčastnilo se cca 50 osob (senioři, zástupci příspěvkových organizací města, správy
bytů).
Preventivní akce v obou mateřských školkách proběhly 11. 4. 2019, akci
zajišťovali členové komise Bc. K. Malečková a pprap. M. Tůma. Účast 97
předškoláků.
Besedy o nebezpečí internetu na ZŠ proběhnou 14. 11. a 28. 11. se žáky 5. tříd a
s jejich rodiči. Besedu zajišťují členové komise Bc. K. Malečková a pprap. M. Tůma.
Beseda pro seniory připravovaná městem bude tento rok nahrazena programem
Senior bez nehod. Jedná se o divadelní přednášku, kde formou divadelních scének
spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací budou senioři poučeni o
rizicích v dopravě. V představení vystupuje Jaroslava Obermaierová, Jiří Štědroň a
dopravní expert Roman Budský. Akce proběhne 18. 11. 2019 v KCAŽ.

3) Aktivity - rok 2020
Obě základní školy chtějí pokračovat v nastaveném plánu primární prevence tzn.
kontinuálně zajišťovat besedy pro žáky ZŠ od 6.tř, kdy každá třída bude ve školním
roce účastna 8 hodinového kurzu (4 hodiny I. pol, 4 hodiny II. pol.) a tématicky budou
kurzy zaměřeny pro 6. tř. šikana a agresivita, 7. tř. legální drogy, 8. tř. nelegální
drogy, 9. tř. bezpečný sex. Základní školy navrhly v rozpočtu pro rok 2020 navýšení
příspěvku zřizovatele o částku 50.000,-Kč na uvedené aktivity a dále plánují opět
podat žádost o dotaci z Jihočeského kraje na zajištění preventivního vzdělávání žáků
od 6. tř. V současné době odborné kurzy vedou pracovníci z.s. Do světa, Strakonice.
Členové komise podporují navrhovaný systém podpory primární prevence na
základních školách.
Bc. K. Malečková navrhuje uskutečnit akci s dopisy pro majitele obchodů a
restaurací, který je upozorní na sankce, pokud budou nedůsledně dodržovat
legislativní omezení prodej a podávání alkoholu a tabákových výrobků osobám
mladším 18 let. Dopis připraví Bc. K. Malečková, strážníci Městské policie zajistí
roznos oproti podpisu, popřípadě razítku firmy. Zaměří se především na vietnamské
obchodníky.
Členové komise podporují aktivitu. Doporučují dopisy doručit do 15. 4. 2019
před pálením čarodějnic.
Paní Malečková navrhuje zpracovat a podat žádost o dotaci z programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR. Tato žádost bude zaměřena na zabezpečení
nájemních obecních bytů a sklepů, konkrétně by došlo k výměně vstupních dveří, do
kterých budou zabudovány poštovní schránky. Doručovatelé tedy nebudou vstupovat

do domů a eliminuje se vniknutí nežádoucích osob. Vchody budou zajištěny čipy na
místo klíčů a stejně tak vchody do sklepů. Žádost bude zpracována ve spolupráci se
Správou bytů a tepelného hospodářství.
Členové komise podporují podání žádosti.

4) Různé
Pan Hromada informuje o preventivní akci zaměřené na kontrolu podávání alkoholu
osobám mladším 18 let a na zabezpečení objektů z pohledu požární ochrany v
barech, hospodách a na diskotéce ve Škvořeticích na Blatensku. Akce proběhla
8. 6. 2019 ve spolupráci Policie ČR, Orgánu sociální právní ochrany dětí MěÚ Blatná
a Hasičského záchranného sboru.
Strážnice Městské Policie Blatná p. Pešková informuje o preventivních akcích
zaměřených na používání bezpečnostních prvků (světla, reflexní prvky) cyklistů a
chodců. Strážníci zajišťují v ranních hodinách bezpečný přechod žáků u obou
základních škol. Paní Malečková upozorňuje, že by bylo vhodné zajistit přechod pro
chodce v ul. Čechova směr Žižkova ul. Paní Posavádová upozorňuje na nevhodné
chování cyklistů, kteří využívají chodníky ve městě a ohrožují chodce.
Pan Kolman, vedoucí NZDM Station 17 informuje o rozšíření hodin pro děti a mládež
o pondělí (hodiny pro veřejnost PO-ČT 13.00 – 18.00). V měsíci září a říjnu navštívili
pracovníci NZDM školská zařízení ve městě a dále proběhly osobní návštěvy žáků
základních škol přímo v zařízení. Pan Kolman vyzdvihl spolupráci metodiků prevence
obou základních škol a spolupráci se SOU Blatná. Do budoucna se chce zaměřit na
navázání bližší spolupráce se SOŠ Blatná. Zaměstnanci NZDM se v každém měsíci
věnují konkrétnímu tématu, např. v měsíci listopadu kyberšikaně.
Zástupce PČR pan Tůma informuje o personální situaci na Obvodním oddělení
Blatná, která v současné době bohužel není příznivá z důvodu odvelení policistů či
nemocnosti. Přes tyto problémy je ale služba dostatečně zajištěna. Pan Tůma se
snaží preventivními akcemi zajistit především základní a mateřské školy, zúčastňuje
se branných dnů a provádí besedy v jednotlivých třídách.

Jednání komise bylo ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: Bc. K. Malečková
Ověřil: J. Hromada, DiS.

