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Hodnotící komise Ministerstva 
práce a sociálních věcí vybrala pro-
jekt Bydlení především – testování 
konceptu Housing first v Jihlavě k fi-
nanční podpoře. Porota navíc oceni-
la zpracování a přípravu jihlavského 
projektu, který prošel s výborným 
hodnocením 88 procent. Projekt 
bude spuštěn 1. října 2019 a město 
při něm bude spolupracovat s Ob-
lastní charitou Jihlava.

„Město projektu poskytne ze svého 
fondu 12 bytů a bude projekt koordi-
novat s odbornou podporou Platfor-
my pro sociální bydlení a ministerstva. 
Pracovníci oblastní charity se postarají 
o zajištění terénní práce a podpory za-
bydlených rodin,“ uvedl uvolněný rad-
ní pro sociální oblast Daniel Škarka.

Celkový rozpočet projektu dosahuje 
výše čtyř milionů korun, město však 
hradí pouze pět procent, tedy přibliž-
ně 200 tisíc korun, zbylá částka bude 
hrazena formou dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost. 

Projekt Bydlení především – testo-
vání Housing first v Jihlavě bude mít 
dvě fáze – přípravnou a realizační. 
„Během letošního podzimu bude zma-
pována cílová skupina domácností v 
bytové nouzi, poté se spustí realizační 
fáze, v níž bude 12 domácností zabyd-
leno do městských bytů a bude jim po-
skytnuta podpora, aby si bydlení udr-
žely,“ přiblížil Daniel Škarka.

Vyhodnocení projektu proběhne 
po dvou letech, a to za spolupráce 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
a Platformy pro sociální bydlení. 

„Pokud bude vyhodnocení kladné, 
bude přístup Housing first zařazen do 
systému sociálního bydlení jako jedna z 
forem podpory rodinám v bytové nouzi 
v Jihlavě,“ doplnil uvolněný radní.

Housing first je přístup zaměřený 
na podporu nejvíce ohrožených do-
mácností v bytové nouzi. Je založen 
na poskytnutí bydlení a intenzivní 
podpoře zabydlených domácností.

 -tz-

Zastupitelstvo města Jihlavy na 
konci minulého roku rozhodlo o bu-
doucnosti nové hokejové haly. Mul-
tifunkční aréna bude postavena na 
místě stávajícího Horáckého zimní-
ho stadionu, předpokládaný termín 
začátku výstavby nové arény je pod-
zim roku 2021. 

Statický posudek problematické 
střechy na stávajícím stadionu potvr-
dil, že se na Horáckém zimním stadi-
onu může hrát až do začátku výstav-
by, tedy do sezony let 2021/2022. 
Užívání je však podmíněno zpřísně-
ným režimem.

„Statik měl na žádost města zjistit, 
zdali je možné střechu užívat i po dub-
nu roku 2020, tedy termínu, který byl 
loňským posudkem stanoven pro ukon-
čení provozování. Jeho výsledná zpráva 
je pozitivní, ale přesto nás varuje – tato 
věc se řeší opravdu na poslední chvíli,“ 
uvedl manažer výstavby Horácké 
multifunkční arény, radní města Da-
vid Beke.

Jednalo se o pátou prohlídku od 

Žáci základní školy v Křížové ulici 
slavnostně otevřeli opravenou tě-
locvičnu a jídelnu. Do rekonstruk-
ce vzduchotechniky a akustických 
úprav ve školní jídelně město inves-
tovalo více než pět milionů korun.

„Jsem rád, že se tato rekonstruk-
ce stihla včas, kvalitně a při dodržení 
rozpočtu. Je to po mateřské školce Bys-
trouška opět bezproblémový projekt fi-
nancovaný městem a realizovaný míst-
ní firmou. Děkuji všem zúčastněným 
za spolupráci a za dobře provedené 
dílo. V jídelně je příjemná atmosféra, 
tělocvičnu mohou žáci využít k míčo-
vým sportům, šplhání, a to v moderní 
prosvětlené místnosti,“ uvedl při se-
tkání náměstek pro oblast rozvoje 
města Petr Laštovička.

Při slavnostním otevření zrekon-
struované školy žáci představili čle-
nům vedení města, zástupcům zho-
tovitele stavby a dalším zúčastněným 
osobám několik kulturních před-
stavení. A tak se v tělocvičně mohla 

při hudebním vystoupení předvést i 
nová akustika. „Místo je zde také pro 
audio techniku, kterou může škola vy-
užít i pro společenské akce, například 
oblíbenou Vánoční besídku s diskoté-
kou,“ doplnil náměstek.

Další letní opravy škol
Rekonstrukce ZŠ Křížová však ne-

byla jedinou, která se v Jihlavě během 
léta realizovala. Stavebními úpravami 
prošla také ZŠ Kollárova, kde se za 
800 tisíc korun opravilo sociální za-
řízení pro mateřskou školu. Předláž-
dění se dočkal také chodník u Speci-
ální základní školy a Praktické školy 
Jihlava na Březinkách, město nechalo 
opravit také skleníky u vedlejších zá-
kladních škol Demlova a Březinova. 
Opravy se dočkaly i chodníky v areá-
lu ZŠ T. G. Masaryka.

„Letní opravy škol jsou jednou z kon-
stantních priorit města Jihlavy, které 
jsou plánovány každoročně,“ doplnil 
Petr Laštovička. -tz-

Střecha stadionu vydrží další tři roky

STATICKÝ posudek určil, že střechu Horáckého zimního stadionu je možné uží-
vat do konce sezony 2021/2022. Foto: Jakub Koumar

roku 2012, kdy statik střechu jih-
lavského stadionu zkoumal poprvé. 
Loňská prohlídka se týkala zejména 
zkoušek, měření a popisu zjištěných 
vad, které byly následně opraveny a 
znovu zkontrolovány. Letošní pro-
hlídka však byla podrobnější.

„Při prohlídce byla použita speciální 
plošina, která zajistila přístup k dosud 
nedostupným uzlům konstrukce. Nové 
zkoušky, měření a údaje z předchozích 
posudků vytvořily technické informace 
o prakticky celé konstrukci,“ uvedl On-
dřej Stránský z odboru správy realit.

Střecha proto může být využívána 
do konce sezony 2021/2022, avšak 
ve zpřísněném režimu. „Musí být 
například trvale sledováno zatížení 
střechy sněhem a střecha bude neustá-
le sledována a prohlížena. V letošním 
roce je také nutné specialistou posou-
dit, zda-li stávající povrchová ochrana 
ocelové konstrukce střechy může dožít 
do konce hokejové sezóny 2021/2022 
anebo je nutné zajistit nápravné opat-
ření,“ doplnil David Beke. -tz-

Testování Housing first bude 
spuštěno na začátku října

JIHLAVA získala podporu ze strukturálních fondů EU, a to s výborným hodno-
cením projektu Bydlení především. Foto: archiv MMJ

Slavnostní otevření  
zrekonstruované ZŠ Křížová

ŽÁCI na ZŠ Křížová se mohou těšit z nové tělocvičny a vzduchotechniky v jídel-
ně. Foto: Jakub Koumar


