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Široká shoda stran pro kamenný hospic
V Jihlavě se objevila možnost 

využít budovu bývalého areálu 
SML Pod Rozhlednou 8 jako ka-
menný hospic. Podporujete tuto 
myšlenku a souhlasíte i s jeho 
umístěním?

TOP 09
Hospic je z defi nice lůžkové zaří-

zení poskytující hospicovou palia-
tivní péči. Tato péče je zaměřená na 
úlevu od bolesti, zajištění základních 
potřeb a  v neposlední řadě styk s ro-
dinou u nevyléčitelně nemocných 
pacientů. Tedy zajišťuje důstojný od-
chod z tohoto světa. 

Naše společnost smrt vyřadila na 
okraj (někdy až za okraj)  svého zá-
jmu. Byl a je stále pěstován kult mla-
dých, zdravých a šťastných lidí. Ale 
tento obraz není ten pravý. 

Populace neustále stárne, a s tím se 
zvyšuje množství lidí, kteří vyžadují 
péči zdravotní, ale hlavně i sociál-
ní tam, kde zdravotní péče již není 
úspěšná. 

Dnešní a velmi pravděpodobně i 
budoucí zdravotnická zařízení přes 
veškerou snahu personálu nejsou a 
nebudou schopni myšlenku paliativ-
ní péče beze zbytku naplnit tak, jak ji 
může naplnit hospicová péče. 

Primární úkol zdravotnické péče 
je jiný. Úroveň jakéhokoliv spole-
čenství (státu, kraje, města) se po-
zná podle toho, jak se dovede po-
starat o ty nejslabší, o všechny své 
bezbranné členy. Na prvním místě 
je potřeba podporovat terénní hos-
picové služby. 

Ne vždy to ale jde, dnešní tlak na 

rodinu, zejména ekonomický, neu-
možňuje mnohdy ambulantní řeše-
ní. Proto myšlenka kamenného hos-
pice má svůj velký smysl a hluboký 
sociální přesah. Rozšiřuje spektrum 
sociálních služeb v oblasti Jihlavy. 

V případě Lesnova se jedná o kli-
dovou zónu s poměrně dobrou do-
stupností. Proto se mi jeví tato vol-
ba jako volba smysluplná zasluhující 
podporu jihlavské politické repre-
zentace bez ohledu na stranickou 
příslušnost. Tento hospic se může 
stát možností pro obyvatele Jihlavy, 
kteří to budou potřebovat, k důstoj-
nému dožití dnů svého života. 

Roman Peschout,
zastupitel města

ANO
Myšlenka vybudování kamenného 

hospice v Jihlavě je našemu hnutí 
blízká, ačkoliv není předmětem na-
šeho volebního programu. Tím je 
péče o seniory a tento počin vnímá-
me jako jeho součást.  Pokud se dnes 
navíc naskytla možnost využít jednu 
z opuštěných budov, která je v ma-
jetku města k zřízení hospice,  vní-
máme to jako velice dobrou příleži-
tost k realizaci.  Tento celý projekt 
je dnes ještě v plenkách, ale i tak má 
naši plnou podporu.

Jana Mayerova, 
zastupitelka města

KSČM
Péče o těžce nemocné a nevyléči-

telné naše spoluobčany si zaslouží 
mimořádnou pozornost.

Nejlepší řešení je jistě  dožití doma 
v láskyplném prostředí rodiny. Vyža-
duje to však stálou celodenní péči, 
která  často u pracujících členů ro-
diny není možná. Pomoc pak po-
skytuje  nemocniční paliativní péče,  
charitativní organizace i třeba odleh-
čovací služba v ulici Žižkova 106 v 
Jihlavě. 

V kraji Vysočina však dosud chy-
bí kamenný hospic, který by péči o 
nevyléčitelně nemocné zajišťoval. 
Vítám a podporuji proto možnost 
zřízení hospicu v Jihlavě, Lesnově  v 
ulici Pod Rozhlednou v budově bý-
valého areálu Správy městských lesů. 

Budova je beze sporu v krásném 
prostředí. Pro klienty často již ne-
chodící bude však rozhodující péče 
a kvalita pečovatelského personálu. 
Práce zde bude jistě velmi fyzicky 
a zejména psychicky náročná. Měla 
by proto být lépe fi nančně oceňo-
vaná než je tomu u sociálních slu-
žeb dosud.

Pavel Šlechtický,
zastupitel města   

 
KDU-ČSL

Ráda bych se vyjádřila k věci vy-
budovat kamenný hospic v bývalém 
areálu SMJ - Pod Rozhlednou 8.

Dle mého názoru jde o ideální mís-
to. Je v klidné, okrajové části Jihlavy, 
kam je i dostupnost MHD. Dopravu 
lze využít k případným návštěvám 
klientů hospicu.

Sama jsem milovníkem přírody a 
určitě bych na konci svého života 
slyšela ráda z otevřených oken hlasy 
ptáků... Rozhodně raději než hluk z 

aut a jiné hlasy městského života.
Budu velmi ráda, když vznikne za-

řízení kamenného hospicu na tomto 
místě.

Alena Hutařová,
zastupitelka města

Forum Jihlava
Kdysi výletní restaurace a ozdra-

vovna TIVOLI, kam za první re-
publiky mířili jihlavští na nedělní vy-
cházky a na výlety, pro kterou dnes 
město Jihlava nemá využití, si o po-
dobné zařízení přímo říká. 

Místo je to nádherné. Pokud jsme 
jeden ze dvou posledních krajů v 
České republice, který ještě takové 
zařízení nemá a pokud je tu skupina 
nadšených lidí, kteří o vznik takové-
ho zařízení usilují, pak už si snad ani 
nemůžeme víc přát. Já vzniku této 
služby fandím a věřím, že se to po-
daří. 

Milan Kolář,
náměstek primátora

Zeptejte se 
politiků

Máte otázku pro městské zastu-
pitele, politické kluby nebo ve-
dení města? Pošlete ji na adresu 
redakce njr.redakce@centrum.cz. 
Pamatujte ale na to, že  vychá-
zíme jako měsíčník, tedy otázky 
posílejte nejlépe první týden v 
měsíci.
 Redakce NJR

V Jihlavě se o druhém červnovém 
víkendu uskutečnil závod prestižní-
ho seriálu dřevorubeckých sportů 
Eurojack. Kromě atraktivní podíva-
né přinesl dvoudenní závod i úspě-
chy českých barev - sobotní kvalifi ka-
ci vyhrál český závodník David Síla, 
který pak v nedělním fi nále obsadil 
druhé místo za rakouským šampio-
nem Arminem Kuglerem, třetí mís-
to obsadil německý závodník Danny 
Mahr.

Počínání dřevorubců přálo skvě-
lé počasí a zájem nejen jihlavských 
diváků, kterých za víkend do areálu 
letního kina přišlo asi osm tisíc. Na-
pínavé klání už tradičně doplňuje a 
další zájem návštěvníků přitahuje 
festivalu minipivovarů Jihlavské piv-
ní pábení a sobotní večerní rockový 
koncert.

Sobotní kvalifi kace se zúčastnilo 30 
závodníků z šesti zemí, z toho čtyři 
závodníci byli z České republiky, do 
boje se zapojily i tři ženy, tři závod-
níci byli juniorského věku do 18 let. 
Bojovalo se o 14 postupových míst 
do nedělního fi nále, čtyři momen-
tálně nejlepší závodníci seriálu Euro-
jack 2016 byli do fi nále nominováni 
automaticky. Kvalifi kaci vyhrál Čech 
David Síla, domácímu Radku Šeré-
mu z Jihlavy - Pávova utekla účast ve 
fi nále o jediné místo. 

Po sobotní kvalifi kaci se navíc ode-
hrál ještě samostatný závod v řezání 
super silnými pilami Powersaw a ná-
sledovalo lezení po kmeni do výšky 
10 metrů. Do lezení se pustilo hned 
šest závodnic z Čech, Rakouska, 
Švýcarska a Německa, druhý závod 
v lezení byl pro muže.

V neděli odpoledne byl „amfík“ 
připravený na velkolepé fi nále, ve 
kterém se publikum mohlo těšit 
na boj v šesti dřevorubeckých disci-
plínách za účasti 18 sportovců. Ode-
hrál se vydařený napínavý závod, 
ve kterém se především zkušenější 
závodníci postarali o parádní podí-
vanou. Do poslední chvíle nebylo 
jasné, kdo závod vyhraje, úřadující 
mistr Evropy Armin Kugler z Ra-
kouska si počínal skvěle, ale domácí 
David Síla ani německý reprezentant 
Danny Mahr mu prvenství rozhodně 
nedali zadarmo.

Ještě před vyhlášením vítězů se 
skvělému publiku předvedli čtyři 
nejlepší závodníci ze sobotního sa-
mostatného závodu pil Powersaw. 
Vítězem tohoto samostatného závo-
du se stal Cyril Pabst, který půlmet-
rový špalek svým výkonným strojem 
nakrájel na tři „koláčky“ za pouhých 
7,78 vteřin. 

Poslední disciplína s „ukřičenými“ 
pilami byla zároveň vůbec posled-

ním vystoupením na jihlavském Eu-
rojacku pro závodníka ze Švédska 
Reece Manu Tawharu, který se ze 
severské země stěhuje zpět do svého 
rodiště na Nový Zéland. Sympatický 
a u jihlavského publika už známý a 
oblíbený showman dostal od pořa-
datelů na památku broušený skleně-
ný půllitr. 

Organizačně skvěle připravený zá-
vod seriálu Eurojack se konal v Jih-
lavě v areálu Malý Heulos už popá-
té, nyní se přemístí do německého 
Schutt ertalu, kde na konci července 
proběhne evropský fi nálový závod. 

Příští závod Eurojack se do Jihlavy 
plánuje na 10. a 11. června 2017.

 -tz-

Dřevorubci přilákali tisíce diváků

V DESETIMETROVÉ výšce přeříznout kmen je pro trénované borce záležitostí 
vteřin. Foto: Lubomír Maštera


