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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Sociální rozvoj, lepší životní 
a pracovní podmínky, pokroky 
v medicíně a prosazování sociál-
ních práv vedou k tomu, že stále 
více lidí má možnost prožít delší 
život než v minulosti a starší lidé 
tak tvoří významnější část po-
pulace než kdykoliv v minulosti. 
Stáří se stává přímou zkušeností 
většího počtu lidí. Jak je na tuto 
skutečnost připraveno město 
Jihlava jsme se zeptali náměstka 
primátora Ing. Vratislava Výbor-
ného.

Město Jihlava své seniory pod-
poruje dlouhodobě. Dlouholetou 
tradici má například Klub seniorů 
Jihlava, se sídlem na Okružní ulici 
č. 13, který město Jihlava provozuje 
od října 1989 a jehož účelem je za-
pojení seniorů města do kulturního 
a společenského života. Klub je ote-
vřen pondělí až čtvrtek od 13.00 
hod. do 16.00 hod. 

Dalším spolkem sdružujícím se-
niory je Svaz důchodců České re-

publiky, o.s., místní organizace 
Jihlava, který sídlí na ulici Karolíny 
Světlé č. 11 a zabezpečuje pro své 
členy i ostatní seniory v Jihlavě akce 
zdravotního, kulturního společen-
ského a zábavného charakteru.

Město Jihlava je zřizovatelem Do-
mova pro seniory Jihlava-Les-
nov, příspěvkové organizace jehož 
kapacita je 146 lůžek. Občané zde 
mohou být umístěni v 58 dvou-
lůžkových a 30 jednolůžkových 
pokojích. Areál domova je umís-
těn na okraji Jihlavy na adrese Pod 
Rozhlednou 10 a jeho poloha na-
bízí možnost vycházek do lesa, se 
kterým sousedí. S centrem města je 
dobré spojení městskou hromadnou 
dopravou. 

Dalším pobytovým zařízením pro 
seniory je Domov seniorů Stříbr-
né Terasy o.p.s. sídlící na Havlíčko-
vě ulici s kapacitou pro 75 klientů. 
Poskytuje služby osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu věku, 

za účelem zajištění nezávislosti a 
individuálních potřeb klientů, které 
jim umožní prožít důstojné stáří.

Naši senioři mohou dále využít 
služeb Integrovaného centra so-
ciálních služeb Jihlava, příspěv-
ková organizace se sídlem na Brt-
nické ulici 15, které město Jihlava 
zřídilo mimo jiné také za účelem 
poskytování ambulantních a te-
rénních sociálních služeb osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku. Integrované cent-
rum sociálních služeb Jihlava po-
skytuje pečovatelskou službu, od-
lehčovací službu a denní stacionář.

Další organizací zřizovanou měs-
tem, která poskytuje služby také se-
niorům je Denní a týdenní stacio-
nář Jihlava, příspěvková organizace. 
Zde jsou poskytovány ambulantní a 
pobytové sociální služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost i z 
důvodu věku. Kapacita denního sta-
cionáře je 30 klientů a týdenního 

stacionáře 28 klientů. Denní a tý-
denní stacionář sídlí na adrese Krá-
lovský vršek 9.

Jako další příklad nabídky služeb 
pro seniory na území města Jihlavy 
bych uvedl kontaktní poradenské a 
informační místo pro seniory Seni-
or point na Palackého ulici, který 
je zaměřen především na cílovou 
skupinu 55 let a více. 

Občané zde mohou získat přehled 
kulturních akcí a zúčastnit se před-
nášek, na kterých získají spoustu 
nových poznatků a užitečných rad. 

Řadu aktivit pro seniory provo-
zuje i Bílý kruh bezpečí sídlící na 
Žižkově ulici 13 a další neziskové 
organizace působící na území měs-
ta, které poskytují služby seniorům 
a osobám zdravotně postiženým, 
které najdete v Komunitním plánu 
sociálních služeb města Jihlavy na 
internetových stránkách: 

https://www.jihlava.cz/komu-
nitni-planovani-ve-meste-jihlave.
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Služby a volnočasové aktivity pro 
seniory v krajském městě Jihlavě

Statutární město Jihlava, Masaryko-
vo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
výběrovým řízením formou dražby 
dne 24. 5. 2017 s uzávěrkou žádostí 
dne 22. 5. 2017 (v 17.00 hod.)

 prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena činí 
113.500 Kč (vč. DPH)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech v Jihlavě:

• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 
75,85 m2, býv. advokátní kancelář, 
minimální nájemné činí 84.573 Kč 
za rok

• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 
m2, býv. cestovní agentura, energe-
tická náročnost dle PENB: D, 168 
kWh/(m2/rok), minimální nájemné 
činí 102.580 Kč za rok

• Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 
m2, býv. prodejna s dětským zbožím, 
energetická náročnost dle PENB: D, 
156 kWh/(m2/rok), minimální ná-
jemné činí po slevě 116.852 Kč za 
rok

• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, 
býv. marketingové a propagační 
centrum, energetická náročnost dle 
PENB: F, 544 kWh/(m2/rok), mini-
mální nájemné činí 96.237 Kč za rok

• Benešova 16, 1. NP, 56 m2, býv. 
prodejna dámské a pánské kon-
fekce, energetická náročnost dle 
PENB: E, 261 kWh/(m2/rok), mi-
nimální nájemné činí 124.880 Kč 
za rok

 prodat volné bytové jednotky 
v domech:

• č. 1600/1 v domě Jana Masaryka 

30 v Jihlavě, 1+1, 1. PP, 36,20 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
F, 423 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 593.600 Kč

• č. 1125/2 v domě Mrštíkova 15 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 59,10 m2, mi-
nimální kupní cena 831.800 Kč

• č. 619/6 v domě Lazebnická 
19 v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 
3. NP, 36,10 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: G, 453 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena 673.600 
Kč

• č. 2252/6 v domě Pod Jánským 
kopečkem 36 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
38,09 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 404 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena 713.600 Kč

• bytové jednotky v domě Husova 
22 v Jihlavě:

č. 1632/2, 2+kk, 2. NP, 62,40 m2, 
minimální kupní cena 1,371.800 Kč

č. 1632/4, 2+1, 3. NP, 65,50 m2, 
minimální kupní cena 1,201.800 Kč

• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28 
v Jihlavě, 2+1, 2. NP, 54,60 m2, mi-
nimální kupní cena 1,201.800 Kč

Bližší informace na www.jihla-
va.cz, na tel. 565 592 631 (pro-
nájem nebytových prostorů), tel. 
565 592 630, 565 592 632 (prodej 
movitých věcí, prodej bytů), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrá-
tu města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci vý-
běrového řízení nemají nárok na ná-
hradu nákladů spojených s účastí ve 
výběrovém řízení, ani na úroky ze 
složené jistiny.

V divadle DIOD proběhlo veřejné 
plánovací setkání věnované přípravě 
zadání pro architektonickou soutěž 
o návrh revitalizace Masarykova ná-
městí v Jihlavě. 

Setkání se zúčastnila více než stov-
ka zájemců, kteří hodnotili pozitiva 
a negativa současného stavu náměs-
tí. Radnice také zaznamenala bu-
doucí kýžené aktivity na náměstí a 
jeho cílový charakter. U všech témat 
účastníci přiřazovali prioritní body, 
aby byl zjevný význam jednotlivých 

výroků. 
Setkání v DIODu předcházel plá-

novací stan na náměstí a také setkání 
se studenty základních škol a gymná-
zia. Zazněla například přání na více 
stinných míst k sezení, vznik klidové 
volnočasové zóny či instalaci vodní-
ho prvku jako letního osvěžení. 

V současné době probíhá vyhod-
nocení všech záznamů, na které na-
vazuje dotazník distribuovaný v No-
vinách jihlavské radnice na str.14 a 
na webu města. -tz-

Občané mluvili o svých 
představách náměstí

Nabídka majetkového odboru

JAK má vypadat jihlavské náměstí? O tom se diskutovalo v DIODu v dubnu na 
plánovaném setkání občanů.  Foto: archiv MMJ


