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Dotace na podporu zaměstnanosti rodičů 
či osob se zdravotním postižením

Rádi byste realizovali projekt na 
podporu aktivit zvyšujících pracovní 
uplatnění rodičů pečujících o malé 
děti či vracejících se zpět do zaměst-
nání? 

Nebo připravujete projekt na zvý-
šení zaměstnanosti osob zdravotně 
postižených? 

Nyní máte příležitost, jak Vašemu 
projektu získat finanční podporu! 
Město Jihlava vyhlásilo dne 25. 2. 
2019 výzvu na podporu zaměstna-
nosti osob pečujících o malé děti, 
osob vracejících se zpět na trh práce 
po mateřské či rodičovské dovolené 

a osob se zdravotním postižením. 
Celkem je v této výzvě k dispozici 
17 mil. Kč z prostředků Evropského 
sociálního fondu.

Jaké aktivity je možné realizovat? 
Podpořeny budou zejména různé 
poradenské a informační činnosti 
a programy v oblasti zaměstnávání, 
bilanční a pracovní diagnostika, mo-
tivační aktivity, rekvalifikace, rozvoj 
základních kompetencí za účelem 
snazšího uplatnění na trhu práce, 
aktivity k získání pracovních návy-
ků a zkušeností, zprostředkování za-
městnání, umístění na uvolněná pra-

covní místa a vytváření nových 
pracovních míst apod.

Kdo může projekt realizovat? 
Oprávněnými žadateli v této výzvě 
jsou obce a jimi zřizované organiza-
ce, dobrovolné svazky obcí a vzdělá-
vací a poradenské instituce (nestátní 
neziskové organizace, spolky, obecně 
prospěšné společnosti, aj.).

Jak je možné dotaci získat? V ter-
mínu od 25. 2. 2019 do 8. 4. 2019 
je nutné předložit projektový záměr 
do výzvy „Zřízení a provoz aktivit 
na přímou podporu zaměstnanosti 
znevýhodněných III.“, která byla vy-

hlášena městem Jihlava v rámci rea-
lizace integrované strategie Integro-
vaný plán rozvoje území Jihlavské 
sídelní aglomerace (IPRÚ JSA). Po-
kud projektový záměr splní veškeré 
podmínky této výzvy, bude možné 
následně předložit žádost o dotaci 
projektu do výzvy č. 46 Operačního 
programu Zaměstnanost.

Více informací o integrované stra-
tegii IPRÚ JSA a veškerých výzvách 
je k dispozici na webových strán-
kách města (https://www.jihlava.
cz/integrovany-plan-rozvoje-uze-
mi/ms-103670/p1=103670).

Stavba nové multifunkč-
ní haly na místě stávajícího 
Horáckého zimního stadionu 
(dále HZS) přinese do světa 
ledního sportu v Jihlavě dva 
těžké roky a minimálně desít-
ky příjemných roků následu-
jících. Aktivity většiny klubů, 
které současně led v Jihla-
vě využívají, budou během 
dvouleté odstávky zajištěny na 
náhradní ledové ploše. 

Základní variantou je pokračová-
ní provozu malé haly HZS, takzva-
ného zimáčku, druhou variantou je 
řešení pomocí mobilní ledové plo-
chy. V případě nutné potřeby je však 
město připraveno zajistit ledové plo-
chy během odstávky dvě a využít tak 
obou variant.

„Nejvíce se dotkne odstávka hlavní 
ledové plochy profesionálního hokeje, 
který bude muset své zápasy hrát v ji-
ném městě. To se pravděpodobně může 
projevit i na výkonnosti Dukly. A po-
kud by se nepodařilo mít v provozu dvě 
náhradní ledové plochy nebo by se vý-
stavba protáhla, negativně by se situace 
projevila i u dalších subjektů,“ vyjádřil 
pověřený zastupitel města pro oblast 
sportu Petr Ryška.

„Celkem potřebujeme zajistit přibliž-
ně 750 až 900 hodin na ledu za jednu 
sezónu nad rámec možností zimáč-
ku. Je jasné, že to nebude lehké období 
a snažíme se všem klubům vycházet 
vstříc. Možnost mít při odstávce dvě 
ledové plochy je na stole a pro nalezení 
přijatelného řešení bude hlavně záležet 
na komunikaci města se všemi uživate-
li ledu. Přeji si, aby zvolené řešení bylo 
dohodou všech,“ sdělil David Beke, 
manažer výstavby nové multifunkční 
haly na místě stávajícího HZS.

HC Dukla Jihlava
Hokejový klub HC Dukla Jihlava 

bude muset přesunout zápasy A-tý-

Lední sporty při odstávce Horáckého 
zimního stadionu z Jihlavy nezmizí

mu do jiného města a pro mládež 
zajistit dalších 750 hodin mimo Jih-
lavu. Jednatel HC Dukla Jihlava Bed-
řich Ščerban je rád, že se pohnuly 
ledy a je rozhodnuto.

„Na odstávku se připravujeme pocti-
vě a svědomitě, jelikož chceme co nejví-
ce snížit dopady na klub. Setkal jsem se 
s představiteli města Pelhřimov a Hav-
líčkův Brod ohledně možné spolupráce 
a jsem rád, že jsou ochotni nám v době 
výluky pomoci,“ sdělil Ščerban.

Společnost HC Dukla Jihlava s. r. o. je 
v současné době také provozovatelem 
stadionu. „V nové aréně bude nezbytné 
mít vše, co zajistí jeho multifunkčnost. 
Nezbytná je tělocvična, která nám sou-
časně chybí pro rozvoj dětí, posilovna, ale 
i restaurace, sportovní obchod, fan shop, 
nebo síň slávy. V profesionálním sportu 
je také nezbytný fyzioterapeut,“ přiblížil 
své představy Bedřich Ščerban.

„Kdo bude provozovat novou halu 
je zatím předmětem jednání na úrovni 
vedení města. Nabízí se mnoho variant 
– provoz zajištěný městem, městskou 
společností či podnikatelským sekto-
rem,“ uvedl David Beke. 

Amatérský hokej
Amatérské soutěže hrálo v letošní 

sezoně 20 týmů, které pojmuly 400 
hráčů. Mimo to využívají HZS i ne-
organizované skupiny tvořené přede-
vším bývalými hráči, kteří se většinou 

z věkových důvodů neúčastní soutěží 
organizovaných. Amatérský a rekreač-
ní sport tedy tvoří přibližně čtvrtinu 
celkové obsazenosti stadionu.

„Jako dobré řešení v průběhu přestav-
by se mi zdá uvažované mobilní sporto-
viště, které by mohlo uspokojit potřeby 
amatérských a rekreačních sportovců a 
nemuselo by tak dojít k černému scéná-
ři přerušení či dokonce ukončení sporto-
vání. Vždyť díky stavbě a otevření druhé 
haly se nám podařilo dostat k pravidel-
nému sportu stovky dětí i dospělých,“ 
vyjádřil Vítězslav Holub, předseda 
Jihlavské unie sportu.

Krasobruslení
Celkem 16 hodin týdně využíva-

jí na stadionu také krasobruslařky, 
které v současnosti rozšiřují svoji zá-
kladnu. Jak sdělila Věra Paulusová, 
hlavní trenérka týmu, varianta stavby 
multifunkční haly na místě stávající-
ho stadionu, je pro ně lepší variantou 
než výstavba na zelené ploše.

„Hala na zelené louce by jistě nabra-
la obří rozměry a na provoz ledové plo-
chy bychom potom finančně nestačili,“ 
doplnila Věra Paulusová.

Při odstávce bude náhradní ledo-
vá plocha sloužit celkem 105 kraso-
bruslařkám, které momentálně v klu-
bu působí. „Odstávka bez možnosti 
využití ledové plochy by pro nás byla 
téměř likvidační. Spoléháme na funkč-

nost zimáčku či existenci nafukovací 
haly,“ sdělila Věra Paulusová.

Školy a veřejnost
Základní školy mají možnost sou-

časný zimní stadion využívat buď 
individuálně, nebo s organizovanou 
výukou bruslení. Stejně tak veřejnost 
si může ledovou plochu pronajmout 
volně nebo organizovaně, například 
pro firemní akce.

„Školy a školky musíme při odstáv-
ce v aktivitě bohužel částečně omezit. 
Chci se však vyvarovat toho, aby za-
nikly úplně. Menší počet hodin budeme 
muset nabídnout i veřejnosti a firemní-
mu bruslení,“ přiblížil Bedřich Ščer-
ban.

Odstávka bude jistě pro všechny klu-
by náročná. „Podle mého názoru ji ale 
díky velkému úsilí všech Dukla statečně 
překoná. Má bohatou historii, silné jmé-
no, širokou fanouškovskou základnu a 
řadu sponzorů i podporovatelů. Uděláme 
maximum, abychom všem uživatelům 
stadionu ty dva roky odstávky co nejvíce 
ulehčili,“ doplnil David Beke. -tz-

PROFESIONÁLNÍ hokejisté se budou muset při odstávce na zápasy přesunout 
do exilu. Zatím to vypadá na Havlíčkův Brod nebo Pelhřimov.
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KRASOBRUSLAŘKÁM město zajistí 
náhradní led. Buď bude pokračovat v 
provozu „zimáček“, nebo se pořídí mo-
bilní ledová plocha.
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