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Pane náměstku, v závěru roku 
2017 proběhla beseda se seniory. 
Můžete nám přiblížit, jakými té-
maty jste se zabývali? 

Dne 28. listopadu proběhla v Klu-
bu seniorů na Okružní ulici v Jih-
lavě, jehož zřizovatelem je město 
Jihlava, veřejná beseda se seniory 
na téma „Domovy pro seniory ve 
městě, plány města ohledně jejich 
budoucnosti a současná situace 
v Jihlavě“. 

Besedy se společně se mnou zú-
častnil ředitel Domova pro seniory 
Jihlava – Lesnov Vladimír Maštera 
a ředitel Domova seniorů Stříbrné 
Terasy Jiří Vondráček.  Ředitelé po-
dali přítomným informace o obou 
domovech, své prezentace doprovo-
dili obrazovým materiálem z před-
stavovaných zařízení. V následné 
diskuzi pak zodpověděli dotazy 
z řad zúčastněných.

Diskutovalo se především o výši 
úhrad za pobyt v domovech, o pří-
spěvcích na péči, jak a kde o příspě-
vek zažádat (pozn.: Úřad práce ČR, 
referát příspěvku na péči a dávek pro 
osoby se zdravotním postižením) a 
jaký vliv na přijetí do domova má 
samotný příspěvek. Dále se debato-
valo také o bytech v Domech s pe-
čovatelskou službou. Přítomným 
jsem objasnil, kolik takových bytů 
město Jihlava má, jaké jsou pod-
mínky přidělení bytu, ale také jsem 
přítomné informoval o zvažované 
rekonstrukci městských bytů v are-
álu na ulici Jiráskova.

Uzavírka 
Brněnského mostu

S přítomnými jsem pohovořil o 
připravované opravě a následné uza-
vírce Brněnského mostu od příštího 
roku. Oprava je nezbytná a bude tr-
vat přibližně rok. Je samozřejmé, že 
dopravní situace ve městě se tímto 
velice zkomplikuje, ale toto řešení je 
nezbytné a velice důležité pro bez-
pečný provoz v této části města.

 
Rozpočet města a fi nan-

cování „neziskovek“
Dalším dotazem byla především 

Beseda vedení města a seniorů 
o Domovech pro seniory

  Sociální témata

Zapsaný spolek Nebojte 
se policie zahajuje od ledna 
2018 již pátý ročník Policejní 
akademie pro seniory. 

Formou 12 seminářů budou pořa-
datelé seniory upozorňovat na nej-
různější rizika jejich ohrožení, a to i 
s doporučením, jak riziko ohrožení 
minimalizovat, případně jak se proti-
právnímu jednání přímo bránit. 

Mezi nejzajímavější témata bude 
v následujícím ročníku určitě opět 

patřit ochrana před nejrůznějšími 
typy podvodníků, ochrana zdraví a 
majetku. Bude se reagovat i na nové 
formy trestné činnosti, kterými jsou 
v současné době senioři ohrožováni. 
Navíc je pro určité zpestření běžné 
výuky připraven zatím tajný zájezd 
mimo Jihlavu a v červnu proběhne 
opět branný závod pro seniory a je-
jich vnoučata. 

Účastníkům akademie bude po-
skytnuta bezplatná právní a orga-
nizační pomoc při řešení jejich sví-

zelných životních situací. Vzhledem 
k obměně jednotlivých témat se 
k účasti mohou přihlásit i účastníci 
předchozích ročníků, ale hlavně se 
pořadatelé těší na nové seniory, kteří 
se zatím obdobných akcí nezúčastni-
li. 

Kdo se může přihlásit: senior 
z Jihlavy starší 60 let

Jak se může přihlásit: telefonicky 
na tel. čísle 724 954 926

emailem – nebojtesepolicie@se-
znam.cz

Začátek akademie: středa 10. led-
na 2018 od 16 hodin

Místo zahájení: budova B, Kon-
gresová sál v sídle Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57

Účastnický poplatek: 100,-Kč
Upozornění: Z důvodu kapacit-

ních možností posluchárny je po-
čet účastníků omezen pouze na 100 
osob 

Další semináře:  vždy ve středu  
od 16 hodin, a to jednou za měsíc. 

 -tz-    

5. ročník Policejní akademie pro seniory

70 LET SPOLU. Vlasta a Ludvík Hyclovi se brali dne 29. listopadu 1947. Neuvěřitelných 70 let společného života osla-
vili na jihlavské radnici. Výjimečnému páru blahopřála za město radní Jana Nováková Hotařová, oslavenci obdrželi pamět-
ní list, květiny, dárkový koš a stříbrnou pamětní minci. Manželé Hyclovi se na závěr slavnosti podepsali do pamětní knihy 
města. Platinová svatba se na jihlavské radnici dosud ještě nikdy neslavila. Foto: archiv MMJ

výše rozpočtu statutárního města na 
rok 2018 a fi nancování nestátních 
neziskových organizací a jejich akti-
vit. 

Financováním nestátních nezis-
kových organizací se zabývá Komi-
se pro neziskovou a sociální oblast 
Rady města Jihlavy, která byla zříze-
na právě jako její poradní orgán. Ko-
mise se zabývá jednotlivými žádost-
mi o fi nanční dotace. V roce 2017 
měla komise vyčleněné 4.000.000 
Kč, a to na registrované sociální služ-
by a ostatní, tedy neregistrované, je-
jíž náplní je organizování činností 
pro osoby s různým typem zdravot-
ního postižení. Na rok 2018 je v roz-
počtu Města vyčleněna pro tuto ob-
last částka 5.000.000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že městu Jihlava 
není existence nestátních nezisko-
vých organizací lhostejná, a ví, že ná-
klady na poskytování služeb neustále 
rostou, rozhodlo se toto v rozpočtu 

Města zohlednit a navýšilo jej o rov-
ný milion korun, oproti roku 2017. 
Tedy na uvedených 5.000.000 Kč. 

Další příspěvkové 
organizace

Město Jihlava je kromě výše uve-
deného Domova pro seniory Jihlava 
– Lesnov, zřizovatelem dalších dvou 
příspěvkových organizací, kterými 
jsou Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava a Denní a týdenní sta-
cionář Jihlava. 

Také těmto organizacím byl z roz-
počtu města v roce 2017 poskytnut 
příspěvek na provoz v návaznosti na 
vyrovnávací platbu. Domov pro se-
niory – 2.300.000 Kč, Integrované 
centrum – 14.100.000 Kč a Denní a 
týdenní stacionář – 6.800.000 Kč. 

V návrhu rozpočtu na rok 2018 
je stanoven příspěvek na provoz o 
něco vyšší, ale vše bude záležet na 

dotacích z Ministerstva práce a soci-
álních věcí a Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. 

Zrušení stacionáře
Dále jsem přítomné informoval o 

tom, že Zastupitelstvo města Jihla-
vy schválilo zrušení příspěvkové or-
ganizace Denní a týdenní stacionář 
Jihlava ke dni 31. 12. 2018. Veškeré 
zřizovatelské funkce tak pravděpo-
dobně přejdou od 1. 1. 2019 na Kraj 
Vysočina. Upozornil jsem na to, že 
tato změna se nedotkne úrovně po-
skytování sociální služeb. O těchto 
skutečnostech byli informování i 
rodiče klientů Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava.

Beseda byla z mého pohledu ve-
lice přínosná, dozvěděl jsem se, co 
seniory zajímá, a snažil jsem se jim, 
společně s řediteli domovů, na jejich 
dotazy odpovědět.  -tz-

Na radnici byla platinová svatba


