
STRANA     2 Aktuality NJR - ČERVENEC  2012
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Město Jihlava má k 31. 5. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.097 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2012

Zrušení úředních dnů. Z důvodu 
přechodu na novou elektronickou 
aplikaci centrálního registru vozidel 
nebude registr vozidel na odboru do-
pravy magistrátu ve dnech 2. 7. – 4. 
7. 2012 funkční. Proto bude v uve-
dených dnech zrušen úřední den na 
registru vozidel odboru dopravy ma-
gistrátu.

Odstávka bazénu. Od 30. června 
do 3. srpna je plánována pravidelná 
odstávka bazénu E. Rošického – ba-
zén mimo provoz.

Letní provoz bazénu – hodiny pro 
veřejnost jsou 4. 8. – 31. 8. od 10.00 
do 18.00 hodin. V této době platí ho-
dinové vstupné 45 Kč pro dospělé, 35 
Kč pro děti 6-15 let 

nebo celodenní vstupné 50 Kč pro 
dospělé a 40 Kč pro děti 6-15 let, per-
manentky neplatí.  -lm-

Vybudování a zkušební provoz 
Domova seniorů Stříbrné Terasy 
v Jihlavě v Havlíčkově ulici je defi -
nitivně u konce, projekt je dokon-
čen stavebně i administrativně. 
Domov byl slavnostně uveden do 
trvalého provozu za účasti vede-
ní města Jihlavy, Kraje Vysočina, 
reprezentace Ministerstva práce a 
sociálních věcí a dalších význam-
ných institucí.

Do stěny domova byly uloženy 
pamětní listiny s podpisy osob a zá-
stupců institucí, které se na vybu-
dování a provozu instituce podílely. 
Součástí slavnosti byla i prosba o po-
žehnání pro domov, personál a klien-
ty z úst faráře Československé církve 
husitské Františka Tichého.

Nové zázemí seniorů vzniklo pře-
budováním někdejších průmyslo-
vých prostor fi rmy Tesla nedaleko 
centra města. „Domov je organizován 
komunitní metodou, která před shro-
mažďováním klientů ve velkých ano-
nymních společenských místnostech 
dává přednost menším sepjatým ko-
lektivům obyvatel několika pokojů,“ 
popsal ředitel Jiří Vondráček. V bu-
dově je vlastní kuchyň a jídelna, kli-
enti navštěvují programy v klubovně, 
k dispozici je i ekumenicky vedený 
program kaple v nejvyšším místě 
budovy. Před dokončením je velká 
terasa se záhonky, na kterých budou 
moci klienti pracovat.

„Přínosem nového domova je, že ne-
odsouváme seniory na okraj města a 
okraj zájmu. Dům je v centru města, v 
areálu, kde vedle sebe budou žít všechny 
generace. A našlo se využití pro budovy, 
které už dnes ke svému původnímu prů-
myslovému účelu nejsou vhodné,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a 
dodal: „Otevření domova pro seniory 

Jihlavský domov seniorů je v provozu

Domov seniorů Stříbrné Terasy - ředitel domova Jiří Vondráček vkládá do schránky ve zdi pamětní list ze zahájení stavby (6. 
září 2010) , do druhé schránky byl uložen list připomínající zahájení provozu 6. června 2012. Foto: Lubomír Maštera

je splněním jednoho ze slibů, které měs-
to občanům dalo. Pozitivem je i to, že 
náklady na jedno lůžko jsou poloviční 
oproti odhadům při budování nového 
domova na zelené louce.“ 

Vybudování Domova seniorů Stří-
brné Terasy je ojedinělým příkladem 
spolupráce města Jihlavy, soukromé 
společnosti Corbada a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Za účelem 
vybudování domova pro seniory 
vznikla obecně prospěšná společnost 
DS Stříbrné Terasy, která je nosi-
telem projektu. Ten získal 65pro-
centní dotaci Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, zbývající částku 
uhradila obecně prospěšná společ-

nost z úvěru. Úvěr pak v postupných 
splátkách platí město, po vypořádání 
smluvních závazků bude domov se-
niorů (resp. zřizovatelská práva DS 
Stříbrné Terasy) převeden městu. 
Celkové náklady na vybudování do-
mova jsou 107 milionů korun. 

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

Domov seniorů je prvním z mnoha 
projektů, které se v areálu postup-
ně dokončují. Následoval lékařský 
dům, podzemní parkoviště, vzdělá-
vací centrum, připravuje se bytový 
dům, hotel, kavárna a další komerční 
prostory.  -rt-

V Jihlavě během letních měsíců přibude osm nasvíce-
ných přechodů pro chodce. Jihlava vychází v republiko-
vém hodnocení bezpečnosti dopravy v krajských měs-
tech dlouhodobě mezi nejlepšími. 

„Je nutné neustrnout a město rozvíjet i v této oblasti. Jsou 
to jednoduchá, ale účinná opatření v prospěch bezpečnosti,“ 
uvedl primátor Jaroslav Vymazal. S opatřením město za-
čalo už loni, kdy takto upravilo pět přechodů. 

Předpokládané náklady na nasvícení osmi přechodů 
jsou 900 tisíc korun bez DPH, konečná cena vzejde z 
výběrového řízení na dodavatele. Akce proběhne s fi -
nanční pomocí asi 120 tisíc korun z dotačního progra-
mu Kraje Vysočina. -rt-

Osvětlení nad dalšími osmi přechody
Upravované přechody:

 ul. Žižkova – před křižovatkou s ulicemi Mahlerova / 
Wolkerova

 ul. Žižkova – krajský úřad / Štefánikovo náměstí
 ul. Brtnická – konečná zastávka / Lidická kolonie
 ul. Brněnská – Na Kopci (nad léčebnou, u autosalonu)
 ul. Jiráskova – B. Němcové (mezi zastávkami)
 ul. Havlíčkova – u bývalé sběrny (před zastávkami)
 ul. Havlíčkova – u ZŠ
 ul. Polenská – Havlíčkova (křižovatka)

DVA SNÍMKY přechodů pro chodce na Havlíčkově ulici pod ZŠ a u kruhového objezdu na Okružní ulici jasně ukazují, jak 
důležité je přechod, a tedy i chodce na něm v noci vidět. Foto: Lubomír Maštera


