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Šetřit energií se vyplatí.
Přesvědčte se sami!

www.energieplus.cz

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítíme velkou
odpovědnost nejen za spolehlivou dodávku energie našim zákazníkům
a kvalitu našich služeb, ale i za životní prostředí kolem nás. Díky naší
iniciativě letos poprvé do České republiky zavítalo nejvýznamnější
světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí – 
Energy Globe Award.

Každý již ví, že šetřit energií se vyplatí! Chcete-li se dozvědět více,
odhalte svět energetických úspor na

Občanská poradna Jihlava (OP) na-
bízí pomoc seniorům.  

Senioři jsou velmi vítanou skupi-
nou, kterou si pro své nekalé aktivity 
vybírají různí  jednotlivci i skupiny 
zneužívající jejich důvěru.  „Jedná se 
například o nabízení zboží a uzavírání 
velmi pochybných a nebezpečných smluv 

návštěvy dealerů v domácnostech a jiné 
nákupy) ale také oblast domácího násilí 
a další,“ řekla Alena Slavingerová, ře-
ditelka OP.

Senioři se z mnoha příčin dosti čas-
to nemohou bránit agresivní psychic-
ké „masáži“, které jsou vystavováni. 
Dostávají se pak do neřešitelných si-
tuací tím, že si kupují nabízené zboží, 
půjčují si peníze a půjčky pak nejsou 
schopni splácet. Svou roli mnohdy 
hraje také nemožnost orientovat se 
ve složitém právním systému. Domá-
cí násilí odehrávající se za zavřenými 
dveřmi bytu je dalším velkým problé-
mem  některých  starších lidí. 

Z praxe občanské poradny vel-
mi dobře víme, jak zranitelná je tato 
skupina obyvatel. Parazitovat na se-
niorech je jev u nás dosti rozšířený a 

Poradna pomáhá seniorům
opovrženíhodný.  „V roce 2009 jsme 
se proto ještě více zaměřili na pomoc 
seniorům, kteří se mohou dostat ne-
bo se již dostali do tíživé životní si-
tuace“, vysvětlila Alena Slavingerová. 
Pomoc těmto lidem poskytuje OP 
Jihlava v rámci projektu „Sociálně 
právní pomoc pro seniory“
nančně podporuje krajský Fond Vy-
sočiny. 

Projekt je zaměřen na prevenci, a to 
formou přednášek a poradenství, kdy 
jsou  řešeny již konkrétní případy, se 
kterými  se senioři na OP Jihlava ob-
rátí.  „S přednáškami máme zkušenosti 
již z jiných projektů a víme, že je to dob-
rá cesta, jak oslovit ty, kteří naši pomoc 
potřebují. Je třeba upozornit seniory na 
různá úskalí, na která mohou narazit. 
Pokoušíme se rozšířit jejich právní vě-
domí. Chodíme za nimi a dále chceme 
chodit – do jejich měst a obcí, do klubů 
a domovů pro seniory“, dodává  Alena 
Slavingerová. 

Projekt je naplánován na rok 2009, 
ale občanská poradna by ráda v této 
aktivitě pokračovala i v dalších letech.                                                      

                                                               -lm-

Na začátku února byly v Městské 
knihovně Jihlava (MK) nainstalová-
ny orientační majáčky, které usnad-
ňují prostorovou orientaci nevi-
domým a slabozrakým uživatelům 
knihovny. 

„Jedná se o orientační hlasový majá-
ček a orientační zvukový modul. Hla-
sový majáček je umístěn ve vstupní 
chodbě knihovny a podává hlasovou 
informaci o budově a popisu cesty ke 
zvukové knihovně ve 3. patře,“ řekla  
Dagmar Vomelová z MK. Před od-
dělením zvukové knihovny se nachá-

zí zvukový modul, který po spuštění 
vydává akustický trylek pro přesné 
nasměrování do oddělení. Majáčky 
jsou ovládány tzv. dálkovým ovlada-
čem s dosahem 50 až 150 m, podle 

Financování majáčků bylo z 50 
% hrazeno z grantového programu 
Knihovna 21. století vyhlášeného 
Ministerstvem kultury ČR. Zdra-
votně znevýhodněným uživatelům 
knihovny tak přibyla další speciali-
zovaná pomůcka, která jim pomůže 
zmírnit jejich handicap.                 -lm-

Majáčky slouží slepcům

Městská policie opět zachraňovala 
lidské životy. „Na základě oznámení 
strážníci městské policie zajišťovali ote-
vření bytu ženy, která přestala vychá-
zet ven. Po otevření bytu bylo zjištěno, 
že se uvnitř nachází žena, která před 
pěti dny upadla v obývacím pokoji a 
nemohla si přivolat pomoc. Žena byla 
převezena záchrannou službou do ne-
mocnice,“ řekl zástupce ředitele Měst-

 Strážníci opět zachraňovali životy
ské policie Stanislav Maštera. 

„Při běžné pochůzkové činnosti a při 
řešení drobných krádeží bylo zadrže-
no šest osob, po kterých bylo vyhlášeno 
pátrání. Ve dvou případech byli zjiště-
ni řidiči, kteří řídili motorové vozidlo 
v době zákazu řízení.“ doplnil infor-
maci Maštera. Na základě oznámení 
byl nalezen ukradený přívěsný vozík. 

       -lm-

(Dokončení ze str. 4)
Dopravní stavby nemohu hodnotit 

z titulu své odbornosti, jejich povo-
lování spadá pod speciální stavební 
úřad pro stavby dopravní a tím je od-
bor dopravy magistrátu města Jihla-
vy. Mohu se vyjádřit pouze jako uži-
vatel, který shodou okolností právě 
po Okružní jezdí takřka denně. 

Víte, ve většině lidí je nějak zakó-
dována obava z nových věcí. Neštěs-
tím povahy několika málo jedinců je 
pak schopnost hledat ve všem no-
vém spíš negativa než pozitiva. Ne-
mělo by se zapomínat, že rozhodnutí 
o změně, např. už zmiňovaná rekon-
strukce Okružní, není rozhodnutím 
jednoho člověka, kterého to prostě 
jen tak napadlo. 

ty procházejí složitým schvalovacím 
procesem v součinnosti s posuzo-
váním odborníků pro danou oblast, 
v tomto případě dopravních expertů, 

Michal Jarco: První pohled na...
kteří by měli celou situaci správně 
vyhodnotit. Nakonec i každodenní 
provoz na Okružní ukázal, že prvot-
ní obavy o nesjízdnosti nebo doprav-
ních problémech na zúžené komuni-
kaci nebyly zcela opodstatněné. 

Podobné obavy byly i v souvislos-
ti s výstavbou už zmiňovaného City 
Parku. Byly názory, že křižovatka na 
Znojemské neunese zvýšený nápor 
dopravy v souvislosti se zásobováním 
a návštěvností stavby. Vyjma prvních 
několika dní provozu, kdy byly kla-
deny extrémní nároky na hromadné 
zásobování všech prodejen v budově 
najednou a bylo potřeba zvládnout i 
zvýšený zájem ze strany návštěvníků, 
je provoz na křižovatce, zdá se, bez 
větších problémů.                              -lm-

 

O projektech rozhodují 
kolektivy odborníků    


