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Výrobky klientů integrovaného
centra před Vánocemi potěšily
Jednou z tradičních akcí jihlavského
adventu byl i v roce 2021 Vánoční
ateliér klientů Integrovaného centra
sociálních služeb (ICSS).
Třídenní výstava výrobků klientů se konala od 7. do 9. prosince ve
dvorním traktu objektu ICSS v Žižkově ulici. Těšila se vysoké návštěvnosti.
Na lavičkách, v altánu a ve stanu
byly vystaveny adventní věnce z přírodnin a ozdob, keramické betlémy a
další motivy jako figurky, kočka, srdce, andělé, slunce, křídla, ryba, stromek nebo hruška. Nechyběly svícny,
dekorativní látkové sáčky, lapače snů
nebo dekorace ze dřeva.
Všechny dekorativní předměty
vytvořili klienti Denního stacionáře
v Žižkově ulici a lesnovského Domova pro seniory. Mnohé z nich našly
během výstavy před Vánocemi své
kupce a nové majitele.
Jak uvedla ředitelka ICSS Alena
Řehořová, naplňuje tvorba klientům
čas zábavnou a smysluplnou činností. „Výnos z prodeje vrací centrum zpět
do této aktivizace. Za utržené peníze
pořizujeme keramickou hlínu, barvy,
barevné papíry a další potřebný materiál,“ vysvětlila ředitelka.
Klienti tvoří průběžně během roku,
nyní se už začali chystat na tradiční
jarní velikonoční výstavu.
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VÁNOČNÍ ateliér Integrovaného centra sociálních služeb v Jihlavě nabídl desítky
zajímavých dekorativních výrobků z rukou klientů.
Foto: Jiří Varhaník
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V Palackého
se hrnula voda
z přípojky
Proudy vody tekoucí po vozovce
nemile zaskočily obyvatele města v
Palackého ulici v Jihlavě na začátku
prosince.
Nepříjemné chvíle zažili především
motoristé, protože pro veškerou
dopravu byla ulice uzavřena.
Vodohospodářskou infrastrukturu
mají ve městě na starosti Služby města Jihlavy (SMJ).
Podle mluvčího SMJ Martina Málka se jednalo o poruchu na přípojce
pro objekt Palackého 45. Přiblížil,
že prasklina se nacházela u vstupu
do domu. Přípojka je ve vlastnictví
majitele objektu.
„Museli jsme realizovat dva výkopy-jeden v místě samotné poruchy, kde
bylo hodně jiných sítí a jeden na druhé
straně u hlavního řadu, kde jsme chtěli zavřít vodu u navrtávacího pasu,“
popsal mluvčí.
Jenže z důvodu koroze se jim na
hlavním řadu odlomil navrtávací pas.
Tuto závadu nakonec opravili.
Museli však zhruba na půl hodiny
odstavit hlavní řad. Poté celou opravu dokončili.
„Majitel domu bude vyzván, aby si
zbytek své přípojky (od provizorního
propojeni až po vodoměr v objektu)
zrekonstruoval, neboť je to jeho majetek a tedy i povinnost,“ dodal Málek.
Podobné havárie se dějí v krajském
městě často, protože ve velké části
Jihlavy jsou vodovody a kanalizace v
havarijním stavu.
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