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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Pomoc osobám zdravotně postiženým
V předešlém vydání Novin jihlav-

ské radnice jsme se s náměstkem pri-
mátora Vratislavem Výborným vě-
novali problematice pomoci osobám 
se zdravotním postižením, a hovořili 
jsme o sociálních dávkách pro tyto 
osoby, které slouží k úhradě sociál-
ních služeb či jiných potřeb. 

Pane náměstku, kam se tedy 
zdravotně postižený občan Jihlavy 
může konkrétně obrátit v případě 
potřeby zajištění sociálních služeb 
či jiné pomoci?

Občané se mohou s žádostí o po-
moc při zajištění sociálních služeb 
nebo jiné pomoci obrátit na naše 
sociální pracovníky z odboru soci-
álních věcí na Vrchlického 16, kteří 
jim poskytnou komplexní informace 
a zprostředkují kontakt s příslušným 
poskytovatelem sociálních služeb. 
Druhou možností je kontaktovat 
přímo poskytovatele sociálních slu-
žeb pro osoby zdravotně postižené, 
kterých v našem městě působí celá 
řada.

Mohl byste našim občanům při-
blížit, o které poskytovatele se 
jedná?

Statutární město Jihlava je zřizova-
telem tří příspěvkových organizací. 
Integrovaného centra sociálních 

služeb Jihlava, se sídlem na Brtnické 
ulici 15, Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, se sídlem na adrese 
Královský vršek 9, a Domova pro 
seniory Jihlava – Lesnov, se sídlem 
Pod Rozhlednou 10, o kterých jsme 
na tomto místě již hovořili.

Na území města Jihlavy působí ale 
také celá řada neziskových organiza-
cí, které město pravidelně fi nančně 
podporuje, a které nabízí pro zdra-
votně postižené občany sociální 
služby, nebo také volnočasové akti-
vity, a to např.: 

Centrum pro neslyšící a nedoslý-
chavé Kraje Vysočina, Úprkova 6, 
Jihlava, které se zaměřuje na posky-
tování služeb pro sluchově postižené 
občany,

Centrum pro zdravotně postiže-
né Kraje Vysočina, pracoviště Jih-
lava, Vrchlického 57, Jihlava, které 
poskytuje sociální poradenství a půj-
čovnu kompenzačních pomůcek,

Liga vozíčkářů, pobočka Žižko-
va 89, Jihlava, která nabízí podporu 
osobám se zdravotním postižením, a 
to nejen vozíčkářům,

Sdružení pro podporu a péči o 
duševně nemocné VOR Jihlava, 
Komenského 36a, Jihlava. Sdružení 
pomáhá lidem s duševním onemoc-
něním a poskytuje sociální rehabi-
litaci, sociálně terapeutické dílny a 

chráněné bydlení pro lidi s chronic-
kým duševním onemocněním ve 
věku 19-64 let,

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR, krajská organizace 
Vysočina,  Úprkova 6, Jihlava, který 
poskytuje sociální poradenství pro 
osoby se sluchovým postižením,

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR, Jihlavský spolek 
neslyšících, Úprkova 6, Jihlava, se 
zaměřuje na zájmovou činnost ne-
slyšících osob,

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, Jihlava, U Cihel-
ny 2, Jihlava, zajišťuje poradenskou 
a zájmovou činnost osob zdravotně 
postižených civilizačními choroba-
mi,

Svaz tělesně postižených v České 
republice, místní organizace Jihla-
va, 5. května 8, Jihlava, který zabez-
pečuje pro tělesně postižené osoby 
zájmovou a společenskou činnost,

Tyfl o ČR, Dělnická 1020/54, Pra-
ha, se sídlem Jihlava, Fritzova 2, po-
skytuje sociální služby nevidomým a 
těžce zrakově postiženým občanům,

Tyfl oCentrum Jihlava, Brněnská 
8, Jihlava, nabízí služby nevidomým 
a slabozrakým občanům,

Tyfl oservis, Benešova 46, Jihlava, 
zajišťuje poskytování rehabilitace 
nevidomých a slabozrakých osob,

Unie ROSKA  – reg. org. ROSKA  
JIHLAVA, Březinova 136, Jihlava, se 
zaměřuje na zájmovou a rehabilitač-
ní činnost pro osoby s roztroušenou 
sklerózou.

Dále bych se chtěl zmínit o Domá-
cím hospici Vysočina, Středisku 
hospicové péče Jihlava, Žižkova 89, 
Jihlava, který poskytuje sociální a 
zdravotnické služby – převážně hos-
picové (paliativní) péče při doprová-
zení těžce nemocných a umírajících 
pacientů a jejich blízkých.

Podrobné informace o organi-
zacích a službách, které poskytují, 
naleznou naši spoluobčané v Ko-
munitním plánu sociálních služeb 
statutárního města Jihlavy, který je 
zveřejněn na webových stránkách 
města Jihlavy htt ps://www.jihlava.
cz/komunitni-planovani-ve-meste-
jihlave/d-333816.

Komunitní plán sociálních služeb 
statutárního města Jihlavy je strate-
gický dokument, jehož obsahem je 
popis a analýza existujících sociál-
ních služeb, a potřeb obyvatel v ob-
lasti sociálních služeb, a jistě by si za-
sloužil, abychom mu na tomto místě 
v budoucnu věnovali samostatný 
článek. -tz-

Zatímco část obyvatel města se 
chová stále odpovědněji k životní-
mu prostředí a celková míra třídění 
odpadů v Jihlavě stoupá, na druhém 
„konci“ řeší radnice rostoucí pro-
blém. Přibývá objemných odpadů, 
složených v kontejnerových stáních 
a na travnatých plochách. 

„Nepochopitelné je mimo jiné to, že 
někdo naloží a zdálky přiveze vozík 
plný odpadu k nádobám na třídění, ač 
by cesta na sběrný dvůr zabrala sotva 
pět minut,“ kroutí hlavou vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková nad snímky z „fotopasti“ 
u kontejnerů V Ráji, kam někdo na-
vozil, mimo jiné, třeba autoskla, au-
todíly a další objemný odpad.

Zakládáním černých skládek na-
růstají městu náklady na likvidaci 
opadů, které jsou hrazeny z poplatku 

za komunální odpad. Autoři skládek 
tak zvyšují poplatek všem obyvate-
lům města. Loni radnice, resp. obča-
né, uhradili za likvidaci černých sklá-
dek více než 300 tisíc korun. 

Fotopasti na nepořádníky
„Situace došla tak daleko, že jsme se 

rozhodli pro razantnější opatření, a v 
červnu jsme zahájili, ve spolupráci s měst-
skou policií, umísťování záznamových 
zařízení ve vytipovaných lokalitách,“ říká 
vedoucí oddělení služeb odboru život-
ního prostředí Martina Gregorová. 

„Domníváme se, že monitoringem těch-
to lokalit budeme schopni lépe odhalovat 
„zakladatele“ nelegálních skládek, které 
budeme postupně oslovovat,“ dodává 
dále ředitel městské policie Jan Frenc.
 -tz-

Jihlavská radnice nechá opravit kap-
li Nanebevstoupení Páně v areálu 
ústředního hřbitova. „Jsem rád, že se 
oprava provede, přispěje k důstojnos-
ti smutečních obřadů i k celkové kultuře 
prostředí ústředního hřbitova,“ vyjádřil 
se náměstek primátora pro oblast sprá-
vy městských realit Radek Popelka.

Rekonstrukce bude spočívat v cel-
kové opravě fasády, očištění a ošetření 
kamenných prvků proti povětrnost-
ním vlivům, opravě soklu, menších 
opravách střechy, přeložení hromo-
svodu a výměně elektroskříně. „Bude 

nutné udělat i lokální opravy vnitřních 
omítek a vnitřního točitého schodiště. 
Nově umístíme na venkovní fasádu in-
formační tabuli,“ popsal náměstek Ra-
dek Popelka. 

Nejnižší cenu ve výběrovém řízení 
nabídla fi rma Vlastimil Zelený z Brtni-
ce, která opravu provede za 2.293.967 
korun. Termín dokončení je druhá po-
lovina října tohoto roku. 

Kaple je zapsaná jako nemovitá kul-
turní památka, a oprava bude pro-
bíhat tak, že nebude omezovat ani 
narušovat provoz kaple. -tz-

Zakladatelé černých skládek 
zvyšují poplatek všem

Oprava kaple na hřbitově

Červnový víkend plný skvělých 
sportovních výkonů i dramatických 
chvil mají za sebou návštěvníci letní-
ho kina v parku Heulos. Jihlava byla 
už pošesté hostitelem jednoho ze zá-
vodů seriálu Eurojack – evropského 
mistrovství dřevorubeckých sportů. 
Atraktivní podívanou už tradičně 
doplňoval festival malých pivovarů, 
Jihlavské pivní pábení, a v sobotu ve-
čer hudební festival Pilník.

Dřevorubecký závod si v Jihlavě 
postupně nachází více a více fanouš-
ků. „Zájem se rok od roku zvyšuje, tolik 
diváků jsme zde ještě neměli. V sobotu 
areálem prošlo pět až šest tisíc lidí,“ 
odhadla, spolu s dalšími pořadateli, 
Katarína Ruschková, vedoucí odbo-
ru životního prostředí, který závod 
spolupořádá. Další asi tři tisíce lidí 
sledovaly fi nálový závod v neděli.

Úspěch jihlavského závodníka
Letošní fi nále bylo výjimečné za-

stoupením českých barev, mezi osm-
nácti závodníky byli čtyři domácí re-
prezentanti. 

Nejvyrovnanější a v součtu nejlep-
ší výkon nakonec předvedl švýcarský 
závodník David Birrer, druhé místo 
obsadil Johannes Maurer z Rakous-
ka. Místo na „bedně“ vybojoval třetí 
David Síla, s nepopulárním čtvrtým 
místem se tentokrát musel smířit 
Armin Kugler z Rakouska, který si 
v předchozích letech jezdíval do Jih-
lavy výhradně pro prvenství.

Možná vůbec největší radost ale fa-
nouškům udělal skvělým 10. místem 
Radek Šerý z Pávova. Josef Pavlíček 
jr. a Josef Krejčí obsadili 14. a 16. 
místo. -tz-

Eurojack 2017- čtyři Češi ve 
fi nále, jeden na bedně

SOUTĚŽ dřevorubců má již v Jihlavě svoji tradici, a díky atraktivnosti přibývá nadše-
ných diváků. Důležité je, že o sobě dávají vědět i místní siláci. Foto: archiv MMJ


