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Představujeme...

ŽIVOT 90 – Jihlava působí v so-
ciální oblasti již 20 let. Organizace 
byla založena v roce 1995, ve svých 
začátcích se zaměřovala převážně na 
seniory a nabízela především službu 
Tísňové péče. 

V roce 2003 jsme na základě poža-
davku od maminky dětí s postižením 
založili novou službu, a to Osobní asi-
stenci. V současné době pomáháme 
seniorům, dětem i dospělým se zdra-
votním postižením a nabízíme různé 
volnočasové aktivity. 

Tísňová péče je terénní sociální služ-
bou. Díky systému terminální stanice 
(hlídací a zabezpečovací systém), kte-
rá je nainstalována v bytě, má uživatel 
možnost dovolat se okamžité pomo-
ci v jakékoliv krizové situaci např. při 
pádu nebo náhlém zhoršení zdravotní-
ho stavu, a to 24 hodin denně. 

Uživatel u sebe nosí tísňové tlačít-
ko (zavěšené na krku nebo jako nára-
mek na ruce), a ocitne-li se v krizové 
situaci, stiskem tísňového tlačítka se 
během cca půl minuty spojí s dispe-
činkem přes „hlasitý telefon“ bez nut-
nosti zvedat sluchátko. Uživatel mlu-
ví do prostoru. Dispečerka okamžitě 
zorganizuje pomoc, do které patří   
zkontaktování rodinných příslušníků, 
známých nebo sousedů, volání rych-
lé záchranné služby, plynařů, policie 
nebo hasičů. 

Součástí systému je také čidlo po-
hybu, které snímá pohyb uživatele 
v bytě. V případě, že po nastavenou 
dobu, zpravidla 10 – 12 hodin, neza-
chytí čidlo žádný pohyb, automaticky 
vysílá informaci na dispečink. Tímto 

se předchází situaci, že uživatel u sebe 
nemá tísňové tlačítko nebo ho nestih-
ne zmáčknout. 

Po dobu nepřítomnosti uživatele v 
bytě čidlo pohybu hlídá neoprávně-
ný pohyb. Pokud do bytu vstoupí cizí 
osoba, na dispečink je vyslána zpráva 
o narušení objektu a dispečerka vznik-
lou situaci řeší. Jedná se tedy také o 
prevenci kriminality. 

Největším strachem pro samostat-
ně žijící seniory je strach z toho, že ve 
svém bytě upadne a nebude se moci 
dostat k telefonu.

Právě služba tísňové péče jim umožní 
dovolat se pomoci v kteroukoliv denní 
i noční dobu.

Služba je hrazena uživatelem měsíč-
ně ve výši 350,- Kč. Zařízení je uživa-
teli zapůjčeno zdarma a po ukončení 
služby se demontuje, repasuje a znovu 
využije pro dalšího uživatele. Náklady 
na pořízení terminální stanice jsou ve 
výši 15.000,- Kč (tj. veškeré kompo-
nenty, včetně montáže u uživatele). 
Tuto částku hradíme my z prostředků 
získaných sponzorskými dary a rovněž 
nám na tyto přístroje přispívá magis-
trát města Jihlavy. 

Službu tísňové péče využívá v sou-
časné době kolem 100 uživatelů.

Osobní asistence je službou 
šitou na míru 

Plně respektuje individualitu uživa-
tele a snaží se podporovat schopnos-
ti a dovednosti člověka v maximální 
možné míře. Osobní asistent dochází 
přímo k uživateli domů a pomáhá mu 
s tím, co není schopen zvládnout sám, 

Jihlava má službu Tísňové péče

Díky poryvu větru v listopadu si 
mohl bazén E. Rošického po pade-
sáti letech provozu říct k oslavě o no-
vou střechu. A udělal tak s pořádným 
bouchnutím staré střechy na trávník za 
budovou.

V letošním roce oslavila budova ba-
zénu E. Rošického v Jihlavě 50 let pro-
vozu. Slavnostní výkop byl proveden 
dne 13. 12. 1960 a otevření proběhlo 
dne 29. 10. 1965. Jednalo se teprve o 
desátý bazén v celé republice. 

„Velkou zásluhu na realizaci tohoto 
projektu měl funkcionář a trenér pan Ol-
dřich Háj. Vlastníkem a provozovatelem 
budovy byla až do roku 1994 TJ Spar-
tak Jihlava,“ řekl mluvčí Služeb města 
Jihlavy (SMJ) Martin Málek při před-
stavení historie bazénu.

V roce 1992 byla zahájena celková 
rekonstrukce objektu (plynová ko-
telna, zdravotně technická instalace, 
bazénové vany). Během rekonstrukce 
došlo ke změně vlastníka, jímž se stalo 
město Jihlava, a po dokončení v roce 
1995 začala objekt provozovat na zá-
kladě nájemní smlouvy společnost FC 
PSJ s.r.o. V roce 1996 byla dokončena 
vestavba čtyřdráhové kuželny s kavár-
nou, a poté následovala celková rekon-
strukce prostor sauny v suterénu.

„V letech 1998 až 2014 se provedla 
další zásadní oprava budovy – zateplení 
fasády a výměna oken, rekonstrukce pa-
lubovky ve sportovní hale, nová podlaha 

Bazén E. Rošického chce novou střechu

VEDOUCÍ bazénu Miroslav Veselý (vpravo) a mluvčí SMJ Martin Málek uká-
zali nůžky a krompáč, které byly použity při zrodu bazénu E. Rošického před pa-
desáti lety. Foto: archiv MMJ

Jihlava pořádala v listopadu bezplat-
ný seminář, který byl určen jihlavským 
podnikatelům. 

Tématem semináře bylo nakládání 
s živnostenskými odpady. Podnikate-
lé tak měli možnost dozvědět se vše 
nejen o svých zákonných povinnos-
tech při nakládání s odpady, ale také o 
možnostech reálného řešení nakládání 
s živnostenskými odpady. 

Dle zákona o odpadech jsou do po-
vinností původců odpadů řazeny:

• zajištění přednostního využití odpadů
• předání odpadu pouze oprávněné 

osobě
• zařazování odpadů dle Katalogu od-

padů
• shromažďování odpadů dle druhů a 

kategorií

• zabezpečení odpadů před znehodno-
cením, odcizením nebo únikem

• vedení průběžné evidence o odpa-
dech

• kontrola vlivu nakládání s odpady na 
lidské zdraví a životní prostředí

• zasílání hlášení o druzích, množství a 
způsobech nakládání s odpady

• ustanovení odpadového hospodáře.
Jihlava bude seminář opakovat po 

naplnění minimálního počtu účastní-
ků. Máte-li zájem o účast na semináři, 
kontaktuje odbor životního prostředí 
na e-mailové adrese zuzana.krausova@
jihlava-city.cz. Základní informace tý-
kající se problematiky živnostenských 
odpadů mohou podnikatelé získat tak-
též na stránkách www.odpadyjihlavy.
cz v záložce „Podnikatelé“.   -tz-

Seminář jihlavských podnikatelů

v tělocvičně, oprava technologie úpravny 
bazénové vody, výměna šatních skříněk 
pro bazén, rekonstrukce fi t centra a další 
drobnější úpravy,“ doplnil Málek. 

V roce 2014 se provedla opatření 
vedoucí k úsporám energie metodou 
EPC (Energy  Performance Contrac-
ting – energetické služby se zárukou) 
– nové plynové kotle, kogenerační 
jednotka, klimatizační jednotka pro 

bazénovou halu, umístění čerpadla 
pro získávání tepla z odpadní vody, 
zařízení pro využití bazénové vody do 
sprch, systém řízení vytápění objektu, 
systém měření a regulace, regulace a 
nové LED osvětlení tělocvičen a ba-
zénové haly. Všechny tyto opravy a re-
konstrukce byly provedené z rozpočtu 
vlastníka objektu města Jihlavy.

Od roku 2001 provozuje objekt spo-

lečnost SMJ.
„V tomto multifunkčním objektu se na-

chází 25m plavecký bazén se šesti drá-
hami o objemu vody 450 m3, výukový 
bazén o objemu vody 70 m3, sportovní 
hala, tělocvična, fi t centrum, zrcadlový 
sál,  čtyřdráhová kuželna s restaurací, re-
laxační centrum – sauna, whirpooly, ma-
sáže a solárium. Samozřejmě, že vše je s 
veškerým potřebným zázemím,“ popsal 
zařízení Málek. 

Objekt poskytuje služby nejenom 
veřejnosti, ale i sportovním klubům, 
z nichž nejvýznamnější jsou Jihlavský 
plavecký klub AXIS a Basketbalový 
klub Jihlava. Organizace, která nejvíce 
využívá bazén, je Plavecká škola Jihla-
va. Bazén také hodně navštěvují školy 
a na ZŠ Rošického jsou za tímto úče-
lem zřízené plavecké třídy. 

Plavání na bazéně také poskytují  
svým zaměstnancům různé fi rmy. Cel-
kem za rok využije služeb víceúčelo-
vého objektu kolem 210.000 osob. Ve 
třetím patře jsou kancelářské prostory, 
které užívají sportovní subjekty, nej-
větším z nich je Česká unie sportu.

Do krytého bazénu se jihlavští plavci 
přesunuli ihned po otevření z venkov-
ního 25m bazénu na náměstí Rastisla-
va Štefánika a již v nejbližších letech 
se Jihlava stává jedním z center plavec-
kých sportů v ČR. Již roku 1968 je ote-
vřena první plavecká sportovní třída.
 -lm-

bez podpory druhého člověka. 
Jedná se např. o pomoc s osobní hy-

gienou, péči o domácnost, pomoc při 
zvládnutí školní nebo předškolní do-
cházky apod. Jiná je tedy podpora u 
seniora a jiná u dítěte s tělesným posti-
žením. Velký důraz je kladen na aktivní 
přístup ze strany uživatele. V současné 
době máme ve službě osobní asistence 
80 uživatelů převážně z Jihlavy.

ŽIVOT 90 – Jihlava nabízí pro 
seniory volnočasové aktivity

Celoročně je otevřen Kurz PC pro 
seniory a Angličtina pro seniory. 

Studenti z SVOŠ sociální pořádájí 
pro seniory tématické tvoření.

Dále pořádáme přednášky a besedy s 
policií, hasiči..., o které je za strany se-
niorů velký zájem.

V provozu je rovněž senior telefon 
567 310 837, a to nepřetržitě, kde si 
senioři mohou volat o informace ze 
sociální nebo jiné oblasti. Tento tele-
fon je rovněž využíván na ohlašování 
týrání seniorů, kde jim poradíme, co 
mají v takové situaci dělat a kam se ob-
rátit o pomoc.

Všech 33 zaměstnanců ŽIVOTa 90 – 
Jihlava děkuje všem, kdo nás podpořu-
jí a využívají našich služeb.

 Zuzana Pěchotová,
 ŽIVOT 90 - Jihlava


