
STRANA 3 Aktuality NJR – LISTOPAD 2019

Jihlava k Vánocům  
aneb adventním časem k radosti

VIZUALIZACE návrhu letošního uspořádání prostoru pro adventní čas na jihlavském náměstí. 
 Autor: František Novák z Třeště

Jaro, léto, podzim, zima a příští rok 
zase znova. 

Kruh je symbolem času a věčného 
opakování života a v jeho středu se 
navíc skrývá i útulné místo pro sbli-
žování. 

Do kruhu se zdobí věnce a do kru-
hu se letos postaví i adventní vesnice 
s kluzištěm uprostřed. Jihlava k Vá-
nocům bude kolem Mariánského 
sloupu na Masarykově náměstí při 
nadcházející zimě netradičně podle 

Vánočních tradic.
„Změníme věrně známé Masaryko-

vo náměstí a vytvoříme na něm místo 
pro setkání přátel i rodiny v opravdu 
adventní atmosféře. Věřím, že se letošní 
koncept Vánoc stane nepostradatelnou 

tradicí a nebude se okolo Mariánského 
sloupu bruslit jen letos,“ prozradila pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Programový návrh nepočítá s kon-
certy interpretů zvučných jmen, 
ale sází na místní zdroje ve spoje-
ní s atraktivní formou a nezvyklým 
uspořádáním prostoru náměstí. 

Změnu v letošním roce dozná ze-
jména důraz dramaturgie na místní 
spolky, kapely, orchestry, divadelní-
ky a místní taneční formace. 

Velkou část programu obsáhne i zdej-
ší Základní umělecká škola Jihlava. Jih-
lava k Vánocům bude obsahovat dvě 
programové části – čas adventní, který 
po Štědrém dni vystřídá čas Vánoční.  
„Já jsem z města Betlémů, kde se ten po-
věstný Ježíšek dává do jesliček až v noci 
24. prosince. Adventní čas je období, kte-
ré k samotným Vánocům teprve směřuje, 
doba zklidnění a rozjímání s blízkými, 
atmosféra, kterou bude možné v Jihlavě 
letos pocítit,“ doplnil Petr Píša.

Adventním věncem se 
stane kluziště

Statutární město Jihlava věnuje 
všem návštěvníkům jako pořadatel 
akce netradiční místo, kde se lze za 
poslechu hudby dobře najíst i napít. 

Novinkou bude i kruhová ledová 
plocha pro bruslení okolo Marián-
ského sloupu, která má asociovat ad-
ventní věnec. 

Kluziště bude v provozu od první 
adventní neděle 1. prosince, kdy do-
jde k tradičnímu rozsvícení vánoč-
ního stromu, přes vánoční čas až do 
Hromnic 2. února příštího roku. -tz-

Jihlava spouští projekt Bydle-
ní především: Testování konceptu 
Housing First v Jihlavě. Jeho první 
fáze bude přípravná – od 25. listo-
padu do 1. prosince proběhne re-
gistrační týden, během kterého do-
jde ke sčítání osob, a to jednotlivců 
i rodin s dětmi v bytové nouzi. Do 
sčítání se zapojí jak sociální pracov-
níci, tak zástupci veřejnosti. Sta-
tutární město Jihlava bude během 
první poloviny listopadu hledat 
dobrovolníky, kteří by při sčítání 
zastupovali jednotlivé komunity.

„Hledáme lidi, kteří ve svém okolí 
vnímají problém bytové nouze a jsou 
ochotni nám na pár schůzkách da-
nou situaci popsat. Pomoc veřejnosti 
je pro naši práci důležitá a napomá-
há k tomu, aby zmapování co nejvíce 
odpovídalo skutečnosti. Ve zkratce lze 
říct, že čím komplexnější přehled o si-
tuaci v Jihlavě budeme mít, tím více 
budeme schopni vytvořit plán řešení 
bezdomovectví i bytové nouze přesně 

na míru,“ sdělil uvolněný radní pro 
sociální oblast Daniel Škarka.

Všichni, kdo se registračního týd-
ne účastní, budou proškoleni pra-
covníky Platformy pro sociální 
bydlení, následně budou vyhledá-
vat osoby v bytové nouzi a vyplňo-
vat s nimi přichystané dotazníky. 
V dotaznících budou komplexně 
zhodnocena kritéria pro přijetí do 
projektu, jimiž jsou bytová nouze a 
potřeba intenzivní podpory.

Po uskutečnění přípravné fáze 
proběhne fáze realizační. V té bu-
dou vybrané domácnosti zabydle-
ny do městských bytů, kam budou 
docházet pracovníci Oblastní chari-
ty Jihlava a poskytovat zabydleným 
potřebnou podporu. 

Testování konceptu  
Housing First v Jihlavě

Město Jihlava se do projektu 
„Bydlení především: Testování 
konceptu Housing First v Jihlavě“ 

Jihlava spouští projekt Housing First
zapojilo 1. října 2019. Prioritou 
projektu je eliminace stavu bytové 
nouze, získání a dlouhodobé udr-
žení standardního bydlení pro jeho 
účastníky. 

Jihlava bude projekt koordinovat 
za metodické podpory Platformy 
pro sociální bydlení a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. 

Partnerem projektu je Diecéz-
ní charita Brno – Oblastní chari-

ta Jihlava, jejíž sociální pracovník 
v týmu s peer pracovníkem budou 
zajišťovat intenzivní podporu za-
bydleným domácnostem výkonem 
sociální práce. 

Město Jihlava spolufinancuje cel-
kové náklady projektu pouze z 5%, 
zbytek je financován formou do-
tace z Operačního programu Za-
městnanost. -tz-

Pro první fázi projektu se hledají dobrovolníci

Agentura na podporu podnikání 
CzechInvest vyhlásila soutěž pro 
začínající podnikatele s názvem Za-
čínáme v Kraji Vysočina. 

Cílem soutěže je podpora neob-
vyklých podnikatelských záměrů a 
projektů, tedy start-upů provozo-
vaných nebo plánovaných v našem 
kraji.

„V soutěži „Začínáme v Kraji Vyso-
čina“ nám jde o to, najít a podpořit 
neotřelé podnikatelské záměry a pro-

jekty v našem kraji. Ty nejlepší mo-
hou vyhrát desítky tisíc korun a další 
věcné ceny,“ uvedla projektová ma-
nažerka CzechInvestu Zuzana Pro-
cházková.

Soutěž je rozdělena do třech kate-
gorií – technický, netechnický a stu-
dentský projekt. 

Přihlášky lze zasílat do 13. listo-
padu, více informací naleznete na 
webu města. -tz-

Máte nápad? Přihlaste se do 
soutěže pro mladé podnikatele
CzechInvest hledá inovativní podnikatelské záměry!


