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Město Jihlava má k 30. 11. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.920 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopadu 2011

Občané města a instituce mohou 
vedení města navrhnout kandidáty 
na udělení Ceny města Jihlavy. Ze 
zásad, uvedených na webu města, 
uvádíme:

Návrhy je možno podat v průběhu 
měsíce ledna 2012 na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy magistrátu na 
předepsaném formuláři prostřednic-
tvím podatelny.

Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způso-
bem ovlivnili veřejné dění ve měs-
tě Jihlava, a to především v kultuře, 
vzdělání, sportu, podnikání, péči o 
životní prostředí a dalších oblastech 
veřejného života, případně se vý-

znamně zasloužili o propagaci města 
Jihlavy v celostátním nebo meziná-
rodním měřítku.

Cenu města Jihlavy uděluje za-
stupitelstvo města v termínu stano-
veném radou města. V souvislosti 
s udělením této ceny upozorňujeme 
na možnost předložení návrhu na 
udělení Ceny Rady města Jihlavy. 
Tato je udělována radou města kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku v 
termínu stanoveném radou. Návrhy 
mohou předkládat občané a institu-
ce na již zmiňovaný odbor kultury, 
školství a tělovýchovy prostřednic-
tvím podatelny magistrátu.

Cena Rady města Jihlavy může 

být udělena fyzickým či právnickým 
osobám za výrazný podíl při rozvoji 
města nebo jeho propagaci, za eko-
nomický přínos, u příležitosti život-
ního jubilea, za činnost v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivnění 
veřejného dění, čestným návštěvám 
města, za výrazný počin v roce 2011 
apod.

Formuláře jsou k dispozici na 
Městském informačním centru, na 
příslušném odboru magistrátu nebo 
na webových stránkách města www.
jihlava.cz /magistrát - dokumenty ke 
stažení- OŠKT/. 

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil -lm-)

Výzva k návrhům na Cenu města

V někdejším průmyslovém are-
álu firmy Tesla v Havlíčkově ulici 
v Jihlavě začal v prosinci zkušební 
provoz nového Domova seniorů 
Stříbrné Terasy.

Po Novém roce se dům naplní na 
celkovou kapacitu 75 osob. Domov 
je organizován tzv. komunitní me-
todou, která před shromažďováním 
klientů ve velkých anonymních 
společenských místnostech dává 
přednost menším sepjatým kolek-
tivům obyvatel několika pokojů. 

V budově už je v provozu vlastní 
kuchyň a jídelna. Před dokonče-
ním je velká terasa se záhonky, na 
kterých budou moci klienti praco-
vat, v nejvyšším podlaží se dokon-
čuje kaple.

„Velkým přínosem nového domova 
je, že neodsouváme seniory na okraj 
města a okraj zájmu. Dům je v cen-
tru města, v areálu, kde vedle sebe 
budou žít všechny generace,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 

a dodal: „Otevření domova pro se-
niory je splněním jednoho ze slibů, 
které město občanům dalo. Navíc se 
podařilo využít bývalý průmyslový 
objekt nedaleko centra města. Po-
zitivem je i to, že náklady na jedno 
lůžko jsou poloviční oproti odhadům 
při budování nového domova na ze-
lené louce.“ 

Vybudování Domova seniorů 
Stříbrné Terasy je ojedinělým pří-
kladem spolupráce města Jihlavy, 
soukromé společnosti Corbada a 
ministerstva práce a sociálních vě-
cí. 

Za účelem vybudování domova 
pro seniory vznikla obecně pro-
spěšná společnost DS Stříbrné Te-
rasy, která je nositelem projektu. 
Ten získal 65procentní dotaci mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, 
zbývající částku hradí obecně pro-
spěšná společnost z úvěru.

 Úvěr pak v postupných splát-
kách uhradí město, po vypořádání 

Jihlava má nový domov seniorů

smluvních závazků bude domov 
seniorů (zřizovatelská práva DS 
Stříbrné Terasy) převeden městu. 

VELMI VÝRA ZNĚ kontrastují Stříbrné Terasy se svým okolím.
 Foto: archiv MMJ

POKOJE JSOU příjemně útulné. Na snímku obyvatelka Domova seniorů Stříbné Terasy, primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal a ředitel DS TS Jiří Vondráček (vpravo).

Celkové náklady na vybudování 
domova jsou 107 milionů korun. 

„Chtěl bych popřít mýtus, že do-
mov je určen jen pro movité nebo 
nějak privilegované klienty. Domov 
je zařazen do sítě sociálních služeb, 
pravidla přijetí zde jsou stejná jako 
v jiných domovech seniorů. Pokud 
by tomu tak nebylo, projekt by od 
ministerstva nedostal dotaci a vůbec 
bychom jej nemohli zahájit,“ ujistil 
náměstek primátora pro oblast so-
ciálních věcí Josef Kodet.

Spolu s domovem seniorů se pra-
cuje také na lékařském domě, kte-
rý by se měl otvírat na začátku to-
hoto roku. Dokončeno je rovněž 
podzemní parkoviště, připravuje se 
vzdělávací centrum, hotel, mateř-
ská škola, byty, kavárna a komerční 
prostory pro prodejny apod. -lm-


