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(Dokončení ze str. 1)
Klub se sídlem na Okružní ulici má počet regis-

trovaných členů 88 a klub se sídlem na  Křížové 
ulici jich má 23. V klubech je realizována spole-
čenská, kulturní a zájmová činnost pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. Členství v 
klubech je bezplatné a je určeno občanům měs-
ta. V klubech jsou také v provozu výdejny obědů 
pro seniory.

Jaká je náplň činnosti?
Náplň činnosti klubů si do značné míry určují 

jeho členové (návštěvy divadelních představení, 
koncertů, kin, výstav apod.). Členové pořádají 
poznávací zájezdy, pořádají besedy a přednášky 
s historiky, lékaři i jinými odborníky a zástupci 
města. 

Odbor sociálních věcí napomáhá se zajištěním 
společenských akcí, např. autobusových pozná-
vacích zájezdů, společenských setkání, kultur-
ních akcí pro seniory.

Ve městě jsou dvě příspěvkové organizace, 
zřizované městem?

Ano, z důvodu zajištění důstojného života i v 

pokročilém věku jsou městem zřízeny dvě pří-
spěvkové organizace.

Je to Domov pro seniory Jihlava v Lesnově, ka-
pacita domova důchodců je 146 obyvatel, kteří 
mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 
jednolůžkových pokojích. 

V domově se poskytují pobytové služby oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby.

A ta druhá organizace?
Je to Integrované centrum sociálních služeb 

Jihlava, které poskytuje seniorům se sníženou 
soběstačností z důvodu věku ambulantní a terén-
ní sociální služby. Pečovatelskou službu a denní 
stacionář ke konci roku  2012 využívalo více jak 
1.000 stálých klientů.

Nově byly postaveny Stříbrné terasy…
V rámci komunitního plánování sociálních slu-

žeb ve městě byla realizována výstavba a nyní 
provoz Domova seniorů Stříbrné terasy, provo-
zovaného právnickou osobou. Domov seniorů 
poskytuje své služby v 11 jednolůžkových a 32 

dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením. Celková kapacita zařízení je 75 klientů. 

Téměř každý týden se dozvídáme z televize, 
rozhlasu či novin o případu seniora, který se 
stal obětí trestného činu. Nyní se věnuje starším 
občanům z hlediska osvětové, informační a po-
radenské činnosti Městská policie Jihlava. O co 
jde? 

V současné době  spolupracuje s občanským 
sdružením Nebojte se policie na  projektu Poli-
cejní akademie pro seniory. Projekt byl vytvořen v 
souladu s jihlavským Programem prevence krimi-
nality. Za podpory města Jihlavy připravilo sdru-
žení a MP Jihlava rozsáhlý a systematický vzdělá-
vací cyklus pro seniory, který reaguje na jeden z 
hlavních problémů města – trestná činnost pácha-
ná na seniorech.

Naše preventivní činnost v této oblasti zahrnuje 
zejména organizování besed s tématikou bezpečné-
ho chování a poradenství o ochraně osobního bez-
pečí a majetku. Setkání a osvěta bývá realizována 
formou přednášek a besed v místech, kde se tito ob-
čané scházejí, tedy v domovech seniorů, v klubech a 
na odděleních dlouhodobě nemocných. -lm-

Kodet: Městu nejsou senioři lhostejní

V letošním roce se již podruhé konalo „Fórum 
mladých aneb Desatero problémů města Jihla-
vy očima žáků a studentů základních a středních 
škol“, které vyprofi lovalo problémy mladých oby-
vatel města.

Na setkání byli vysláni zástupci školy, kteří se 
nebáli konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění 
kolem a byli schopni prezentovat i obhajovat své 
názory. Společné diskuse se zástupci města se zú-
častnilo na 60 jihlavských žáků. 

V úvodu proběhla krátká poznávací aktivita. Ná-
sledovala práce v týmech, které byly zaměřeny na 
různé oblasti rozvoje města (občan a úřad, rozvoj 
města – životní prostředí – zdravý životní styl, 
prevence, zdravotnické služby – kultura, sport, 
volný čas – sociální problematika, společensky ne-
žádoucí jevy – vzdělávání a výchova – podnikání, 
ekonomika, cestovní ruch – doprava). 

Každý tým měl za úkol vytipovat 3 největší pro-

blémy, které považuje tým za důležité a chce, aby 
je město řešilo. Týmy se pak při jejich prezentaci 
snažily přesvědčit ostatní o důležitosti jimi navr-
žených témat. 

Součástí programu byl kvíz, jehož prostřednict-
vím si žáci ověřili znalosti o státní správě a samo-
správě. Prostřednictvím aktivity „hraní rolí“ si žáci 
vyzkoušeli, jak by z pozice občana prosadili vybra-
ný problém na radnici.

Na závěr sepsali žáci 15 problémů, které vnímají 
jako nejpalčivější. Poté proběhlo společné hlaso-
vání, a zde jsou problémy, které byly vytipovány: 

1.           Chování Romů
2.           Oprava silnic
3. – 4.   Prior  - postavit něco jiného
3. – 4.   Více zeleně
5. – 6.   Čistota veřejných prostranství
5. – 6.   Pítka na veřejnosti
7.            Zvýšení úrovně škol (vybavení, vzdělání)

8. – 11.   Koše na psí exkrementy (více)
8. – 11.   Tolerance různých skupin (etnika, 
                  sex. orientace)
8. – 11.   Oprava dětských hřišť + počet
8. – 11.   Kryté zastávky MHD
12. – 13. Zlepšení školních jídelen
12. – 13. Práce pro nezaměstnané
14.            Investice do nemocnice
15.            Nádoby na bioodpad

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou 
ověřeny  anketou, která bude probíhat na jihlav-
ských školách. Výsledky budou společně s Desa-
terem problémů města Jihlavy, které vzešly z Fóra 
pro veřejnost, předloženy vedení města. Setkání 
pořádalo Zdravé město Jihlava ve spolupráci s li-
toměřickým Střediskem ekologické výchovy SE-
VER. -lm-

Jihlavská mládež defi novala problémy

V polovině května začal již dvanáctý ročník 
mezinárodního hudebního festivalu Hudba 
tisíců v Jihlavě. V kostele Povýšení sv. Kříže 
zazněla v podání Českého národního symfo-
nického orchestru Dvořákova Symfonie č. 8 
a výběr písní z cyklu Chlapcův kouzelný roh 
Gustava Mahlera v podání jihlavské rodačky 
Kateřiny Hebelkové. 

V jihlavském parku Gustava Mahlera se 
uskutečnil pietní akt k uctění památky geni-
álního skladatele, který zemřel před 112 lety 
18. května. Za vydařeného počasí se na open 
air koncertu předvedl talentovaný Velký de-
chový orchestr TUTT I při ZUŠ Jihlava za ve-
dení kapelníka Jana Noska a pozvání přijal i 
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice za ří-
zení Milana Kubka. Zazněly promenádní ku-
sy, šlágry i populární aranže. 

Festivalový maraton  pokračoval koncertem 
na jihlavské radnici. Vysoce oceňované Čes-
ké fi lharmonické kvarteto zahrálo smyčcová 
kvarteta Giuseppe Verdiho a Antonína Dvo-
řáka. Kompletní program festivalu uvádíme 
v kulturním přehledu uvnitř novin a najdete 
ho také na webu www.mahler2000.cz. -lm-

Mahlerův festival je v plném proudu

KA TEŘINA Hebelková vystoupila jako sólistka na zahajovacím koncertu Hudby tisíců v kostele Povýšení sv. Kříže.
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