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MINISTR PRÁCE a sociálních věcí  JUDr. Petr Šimerka navštívil Jihlavu a kromě 
programu v sídle kraje Vysočina navštívil areál Jihlavských Teras. 

 Předmětem jeho zájmu bylo představení projektu multifunkčního areálu Jihlav-
ských Teras a seznámení s připraveností projektu Domova seniorů Stříbrné Tera-
sy jako součásti sítě lůžkových kapacit na území kraje Vysočina. Součástí progra-
mu byla společná prohlídka areálu a tisková konference. 

 Domov seniorů Stříbrné Terasy má kapacitu 75 lůžek v jedno a dvoulůžkových 
pokojích. Celkové náklady jsou kalkulovány na asi 107 milionů korun, státní do-
tace bude necelých 70 milionů, přes 37 milionů investuje  vlastník areálu společ-
nost CORBADA. 

 Město Jihlava bude ve smluvní lhůtě postupně vypořádávat vklad investora a 
poté na něj bude převedena celá společnost včetně majetku. Domov seniorů doplní 
chybějící lůžkovou kapacitu na Jihlavsku, je s ním počítáno ve Strategickém plánu 
rozvoje sociálních služeb kraje a provozován bude ve srovnatelném režimu jako 
ostatní domovy pro seniory. 

 Řešení areálu Jihlavských Teras zajistí potřebný kontakt seniorů s přirozeným 
prostředím. V rámci domova aktivity seniorů mohou být zaměřeny na práci ve 
skleníku, zahrádce, pracovní dílně nebo být časem odpočinku v knihovně, v kapli 
a dalších společných prostorách. Vznikne tak důstojné místo v bezprostřední blíz-
kosti fungujícího centra města, kde lidé plnohodnotně prožijí své stáří. 

V KŘÍŽOVÉ ulici se z neznámých příčin propadla vozovka. Odbor dopravy ne-
chal provést kamerové zkoušky propadlého místa, ale příčina propadu nebyla 
zjištěna. Jáma byla zasypána a vozovka opravena.

ANI V TEPLÉ dny není v době prázdnin na letních zahrádkách v centru města 
Jihlavy příliš návštěvníků. Příčinou je tradice obyvatel Jihlavy o dovolených město 
opouštět a o volných chvílích jezdit na chalupy či chaty.

MASARYKOVO náměstí je útulnějším místem díky květinové výzdobě. Rovněž 
pohled na magistrát s květinami za okny je příjemným pohledem na budovu ve-
řejné správy.

KORYTO potoka v lesoparku Heulos pomalu mění svůj tok. Celý prostor se brzy 
uzavře veřejnosti a více než rok budou probíhat rekonstrukční práce podle plánu.


