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Aktuality

Audit udržitelného rozvoje
Zdravého města Jihlavy 5
V minulých vydáních Novin
jihlavské radnice jsme zahájili seriál k auditu udržitelného rozvoje, prvním tématem
byla Správa věcí veřejných a
územní rozvoj. Tentokrát pokračujeme tématem zdraví.

Téma č. 5 – Zdraví
Integrace zdravotních
hledisek do plánování
a rozhodování

Statutární město Jihlava má Zdravotní plán města, který vychází
z opakovaně zpracované analýzy
a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města. Výsledky analýz zohledňuje vedení města při
plánování a rozhodování o dalším
rozvoji města.
Dlouhodobě ve městě funguje
Komise Projektu Zdravého města
a místní Agendy 21 (dále jen PZM
a MA21). Při aktualizaci Zdravotního plánu město spolupracuje
s odbornými partnery i širokou veřejností. 4. dubna přišli občané na
Fórum Zdravého města diskutovat
pracovní verzi Zdravotního plánu
města Jihlavy, která bude předložena k projednání zastupitelstvu na
jeho červnovém jednání.
Zdravotní plán je zpracováván
v návaznosti na národní plán Zdraví 2020 a v souladu s krajským dokumentem Program Zdraví 2020
pro Kraj Vysočina. Místními prioritami na nejbližší plánované období 2018-2020 jsou Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zlepšení
duševního zdraví, Zdravější životní styl, Snížení škod způsobených

alkoholem, drogami a tabákem,
Zdravé místní životní podmínky,
Mobilizace partnerů pro zdraví.
Motto – „Zdraví nevzniká v nemocnicích, tam se pouze napravuje,
ale vzniká v rodinách, ve školách, na
pracovištích, ve městech, prostě tam,
kde žijeme, pracujeme, odpočíváme a
stárneme.“

Podpora zdraví
a prevence nemocí
Z rozpočtu statutárního města Jihlavy v rámci dotace PZM a
MA21 v letech 2013 – 2017 bylo
podpořeno 75 projektů v celkovém
objemu 1 200 000 Kč, v roce 2018
budou financovány další projekty,
v objemu 400 000 Kč.
Jedná se o projekty, které svým
charakterem nespadají do sportovních, kulturních ani sociálních
dotací, ale z hlediska zdravého životního stylu jsou pro jihlaváky
přínosem.
Jedná se například o Branný závod pro seniory (a jejich vnoučata), Společně proti nadváze a
obezitě, Zachraň život s městem
Jihlavou, Seniorem v pohodě apod.
Na podporu zdraví a prevence
nemocí organizuje město ve spolupráci s odbornými partnery (zdravotními pojišťovnami, Státním
zdravotním ústavem, Nemocnicí
Jihlava, Mamma Help, Rozkoš bez
rizika apod.) osvětové kampaně,
kde probíhá měření základních
zdravotních parametrů, poradenství, soutěže a předávání informací o zdravém životnímu stylu,
např. Světlo pro AIDS, Den bez

tabáku, Bezpečně za volantem –
péče o zrak, Jihlavský den zdraví.
Dále město spolupracuje na akcích
podporujících zdravý životní styl,
např. Sportujme s VŠPJ, Do práce
na kole.
Město se stará o kvalitu dětských
hřišť, kterých ve městě přibývá,
modernizují se a přizpůsobují požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU.
V současné době je ve městě 80
dětských hřišť, 39 sportovních
hřišť, 9 sportovních areálů, které město pronajímá, 35 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras).
Péči o seniory ve městě zajišťuje
odbor sociálních věcí, ve spolupráci s odbornými partnery. Město spolupracuje a prostřednictvím
dotací podporuje řadu organizací a
aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Zdraví obyvatel
Zdravotní stav obyvatel v Jihlavě
lze hodnotit příznivě ve srovnání
s průměrem v ČR a mnohými jinými městy a oblastmi v ČR. Ve většině analyzovaných ukazatelů jsou
data a vývoj v posledních letech

příznivější.
Střední délka života se v Jihlavě
trvale prodlužuje, je v rámci celé
ČR jedna z nejdelších. Nejčastější
příčinou úmrtí lidí do 65 let věku
jsou v Jihlavě zhoubné nádory (41
%), onemocnění srdce a cév (26
%), úrazy (13 %) a ostatní.
U dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle. Díky modernějším a
účinnějším metodám léčby a díky
screeningovým vyšetřením klesá
v posledních letech úmrtnost na
tyto choroby.
Z hlediska narůstajícího výskytu zhoubných nádorů má jednoznačně nejvýznamnější roli životní
styl, a to zejména nesprávná výživa, kouření a konzumace alkoholu
– odhaduje se, že jsou příčinnou až
70 % zhoubných nádorů, a přitom
tyto faktory může ovlivnit každý
člověk.
Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy je
k dispozici v tištěné podobě v Turistickém informačním centru,
v elektronické podobě na webu
města.

Soňa Krátká,
koordinátorka ZM a MA21

Pronájem nebytových
prostor a prodej bytů
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,
zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby
 pronajmout nebytové prostory:
• č. 1361/9 v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 51 m2, býv. marketingové a propagační centrum, minimální roční nájemné činí (po slevě)
70.000 Kč
• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. prodejna s výpočetní technikou, minimální roční nájemné činí (po slevě) 150.000 Kč
• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, býv. cestovní
agentura, minimální roční nájemné činí (po slevě) 75.000 Kč
• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, býv. prodejna
s dětským zbožím, minimální roční nájemné činí 150.876 Kč
• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, býv. prodejna balených potravin, drogerie a domácích potřeb, minimální roční nájemné činí
(po slevě) 95.000 Kč
• v 1. NP domu Masarykovo nám. 6 v Jihlavě, 33 m2, býv. prodejna potravin a občerstvení, minimální roční nájemné činí 75.438 Kč
 prodat volné byty
• č. 370/7 v domě Jarní 2, 4 v Jihlavě – Horním Kosově, 3+1, 4. NP,
71,10 m2, energetická náročnost jednotky dle PENB: D, 192 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena činí 1.651.800 Kč
• č. 4205/13 v domě Na Kopci or.č. 24 v Jihlavě, 1+kk, 3. NP, 28,90 m2,
energetická náročnost dle PENB: C, 113 kWh/(m2.rok), minimální kupní
cena činí 851.800 Kč
Termín výběrového řízení bude upřesněn a bližší informace budou
zveřejněny na www.jihlava.cz. Informace je možné získat na tel.
565 592 630 (prodej bytů), 565 592 632 (pronájem nebytových
prostorů), příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,
Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

