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KLIENTI i personál Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě se dočkali. Po rekonstrukci prostorů mají nové podmínky pro 
svoji práci. Foto: archiv MMJ

I letos přijede 
Martin na bílém koni 
do Jihlavy 11. 11. 2013 

(od 16 do 20 hodin) 
s bohatým kulturním programem.

Plán zdraví 
a kvality života

Město každoročně beseduje s ob-
čany na téma dění ve městě a pro-
blémech občanů. Na další postup 
při řešení těchto problémů jsme se 
zeptali náměstka primátora Rudolfa 
Chloupka.

Znát problémy občanů města je 
asi pro vedení důležité?

Je tomu tak. Každý rok na jaře zvu 
spoluobčany (spolu s kolegy z vede-
ní města a pracovníky magistrátu) na 
fórum Zdravého města k projedná-
vání dění ve městě a vytipování nej-
větších problémů. 

Ne každý se dostane na besedu. 
Myslíte na to?

Ano, pořádáme i anketu prostřed-
nictvím tisku a webu města, která je 
otevřena každému. V Novinách jih-
lavské radnice jste již byli informo-
váni o výsledcích letošního fóra i o 
následné anketě. 

Chtěl bych ještě jednou poděkovat 
všem občanům, kteří se zúčastnili 
fóra nebo ankety. Stejně tak děkuji i 
žákům základních a středních škol, 
kteří se zúčastnili fóra mládeže.

Takže touto cestou získáváte pod-
klady. Co se s nimi děje potom?

Na základě této vzájemné spolu-
práce vzniká každoročně dokument 
„Plán zdraví a kvality života“, ve kte-
rém je na výsledky veřejného pro-
jednávání reagováno, jsou vytyčeny 
úkoly a dokument projednávají a 
schvalují orgány města (rada a zastu-
pitelstvo). Tím se stává závazným.

Pro odbory magistrátu?
Ano. Zmíněný dokument ale není 

jediným výstupem. Řada námětů se 
zapracuje do akčních plánů rozvoje, 
slouží jako hledisko při posuzování 
dalších projektů. 

 (Pokračování na str. 3)

Jihlava slavnostně uvedla do pro-
vozu zrekonstruovanou a rozšíře-
nou budovu Denního a týdenního 
stacionáře. Zařízení slouží šesti de-
sítkám klientů s mentálním a kom-
binovaným postižením. 

Stacionář je rozšířen o nástavbu se 
třemi sociálně-terapeutickými díl-
nami pro pracovní činnosti, tři spe-
cializované pracovny pro fyziotera-
peutku, poradkyni pro komunikaci 
a cvičnou kavárnou pro klienty a je-
jich rodinné příslušníky. Pohodlnější 
a hygienickým předpisům odpovída-
jící je také výdej stravy a jídelna. Do-
šlo na sociální zázemí pro uživatele a 
personál stacionáře. 

Jihlava zvýšila úroveň dalšího ze 
zařízení, ve kterých je poskytovaná 
péče postiženým občanům. „Jihlava 
v posledních několika letech rozšířila 
a zmodernizovala ZŠ speciální, ote-
vřela nový Domov seniorů Stříbrné 
terasy, starší domov seniorů na Lesno-
vě nechala zrekonstruovat a podílela 
se na dalších projektech v této oblas-
ti,“ připomněl primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

„Zlepšili jste život osmapadesáti kli-
entům stacionáře a jejich rodinám. A 
také personálu, v nových prostorech 
se nám lépe pracuje a také je pro nás 
inspirací pro nové činnosti,“ poděko-
vala všem, kdo se na modernizaci 

stacionáře podíleli, ředitelka Eva 
Pohořelá. Součástí projektu bylo i 
zateplení budovy a výměna oken, 
došlo i na venkovní úpravy dlažby a 
chodníky. 

Stavební práce na akci Rozvoj 
Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava začaly 10. července 2012, 
12. srpna 2013 proběhla kolauda-
ce a následně byl objekt předán do 
užívání. Dodavatelem byla na zákla-
dě výběrového řízení fi rma Pozem-
ní stavby Jihlava, spol. s r.o. Celko-
vé výdaje projektu jsou 15. 477.668 
korun, dotace ROP Jihovýchod je 
7.346.690 korun.
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Jihlava se stará o postižené, 
zrekonstruovala stacionář

Návštěvníci Zoo Jihlava mají nyní možnost čerpat 
informace o zvířatech prostřednictvím mobilů nebo 
tabletů. 

Multimediálního průvodce pro chytrá mobilní zařízení 
s názvem Pruvodce4U se podařilo jako v první zoologic-
ké zahradě v ČR zprovoznit na základě spolupráce Kra-
je Vysočina a vlády Taiwanu. Zoo Jihlava se tak řadí po 
krajských muzeích do sítě organizací, které tuto službu 
nabízejí.

Pruvodce4U zobrazuje textová, obrazová, audio a pří-
padně i video data popisující dané místo v zoo v českém 
jazyce a dalších jazykových mutacích. 

Celý systém je spravován přímo pracovníky zoo, obsah 
bude tedy průběžně aktualizován a doplňován dle zájmu 
organizace a jejích návštěvníků. -lm, tz-

Průvodce Zoo v mobilu
Kino Dukla v Jihlavě i v 

listopadu pokračuje s pro-
gramem pro mámy a táty s 
malými dětmi. Jednou do 
měsíce se kino otevírá prá-
vě rodičům s dětmi v „ko-
čárkovém“ věku. 

„S kočárkem můžete při-
jet a zaparkovat až do foyer 
kina, kde si vezmete do sálu 
vše, co bude váš nejmenší po-
třebovat a vyrazíte na fi lm. 
My vám kočárky pohlídáme. 

Pro děti bude v sále připra-
ven dětský koberec s hračka-

mi dole pod plátnem,“ popi-
suje Ondřej Široký z kina 
Dukla. 

Rodiče se tak mohou dí-
vat na fi lm, který poběží se 
sníženou hlasitostí a při-
tom po očku sledovat, jak 
se batolí vaše dítko. V sále 
bude přítmí. 

„Ve foyer funguje bar, ná-
vštěvníci se mohou věnovat 
koukání na fi lm nebo třeba 
tichému rozhovoru s přáte-
li,“ řekl Ondřej Široký.
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Do kina s kočárkem


