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Ignoranci řidičů bude
v Dobroníně řešit policie

Beseda proti islámu
V pondělí 7. března se koná
beseda s představiteli Islám
v České republice nechceme.
Besedovat bude poslanec Úsvitu M. Lank a hosté, v 18 hodin, v
salonku Dělnického domu v Jihlavě.

Bezpečné silnice
Správné a efektivní používání
reflexního prvku bude jedním
z hlavních témat akce, která
se koná dnes 4. 3. od 10 do 16
hodiny v jihlavském City Parku.

Televize natočí
Romea a Julii
JIHLAVA (jv) - Česká televize
natočí během dvou dnů na konci června představení Horáckého divadla Romeo a Julie, a
medailon o divadle. Jak uvedla
Mirka Kvíčalová z marketingového oddělení divadla, půjde o
pilotní díl zamýšleného televizního projektu Rok s regionálními divadly aneb Dobré divadlo
se dělá všude. Podle ředitele
HD Ondreje Remiáše jde o velký
přínos pro propagaci divadla.
Natáčení má doprovázet i akce
pro veřejnost.

V úterý přineseme:
Další sérii snímků z fotosoutěže JL Naše svatba
FC Vysočina hrál mimořádně důležité utkání „o ligové přežití“ s Olomoucí. Jak obě
strany okomentovaly konečný
výsledek?

Do problémů se špatně parkujícími řidiči v Dobroníně zapojí
vedení tamní radnice
policii. Chystá preventivní akci.
David Kratochvíl
Ignorance řidičů v Dobroníně nutí jednat vedení tamního
obecního úřadu. Šoféři si totiž
parkují doslova tam, kde se jim
zamane.
Problém je podle starosty
Ivana Sehnala v tom, že každý chce zaparkovat co nejblíže
své nemovitosti a vzdálenější odstavné plochy zůstávají
prakticky nevyužité. „Jde především o lokalitu centrálního
sídliště,“ přiznává starosta.
I v Dobroníně, stejně jako v
dalších větších obcích, platí, že
kdo dřív přijede, ten dřív i parkuje. „Kdo dorazí z práce kolem
16 hodiny, nemá problém,“
nastiňuje starosta s tím, že to
se šoférům moc nechce.
V brzké době chystá radnice
preventivní akci ve spolupráci s policií. „Řidiči dostanou na

auta upozornění, že porušují
obecní vyhlášku. A pokud budou
i dál parkovat jinde, než mají,
bude se to řešit blokovou pokutou,“ vysvětlil starosta Sehnal.
„Než bude skutečně průkazné,
že parkovací místa jsou nedostatečná, nebudu podporovat
žádné jejich rozšiřování. Není
ale možné, aby každému občanovi obec zajistila parkování
přímo u domu,“ zmiňuje zastupitel Milan Dočkal.
Aby dobronínská radnice
uspokojila požadavky majite-

lů aut, musela by se na sídlišti
vzdát zeleně.
Obec má aktuálně v plánu
řešit parkování u zdravotního střediska, kde je problém
zaparkovat v ordinačních hodinách lékařů. „Do toho lidi přijedou na poštu, a pak auta stojí
po obou stranách, a chodci mezi
nimi kličkují,“ míní Sehnal.
Dopravní inženýr už obci
schválil jednosměrný provoz
okolo základní školy, a také
přeměnu parkování z podélného na šikmé.
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Stručně
Sejdou se důchodci
Výroční členská schůze Svazu
důchodců se koná 9. března v
15 hodin na Krajském úřadě, v
místnosti 3.16 B. Informovala o
tom Pavla Radová, předsedkyně Svazu.
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Město přišlo o polovinu taxikářů

JIHLAVA (pab) - Od března je v
Jihlavě zhruba o polovinu taxikářů méně. Rozhodly o tom zkoušky, které pro ně město zavedlo
před více než rokem. Potvrdil to
vedoucí odboru dopravy magistrátu Ján Tinka.
Ti taxikáři, kteří neuspěli, nebo
se ke zkouškám nedostavili, musí
odejít provozovat tuto živnost do
jiného města, nebo se pokusit o
reparát. „Další termín zkoušek jsme vypsali na 10. března. Termíny zkoušek pak budeme vypisovat
každý měsíc,“ informoval Tinka.
Stanislav Kašna, který v krajském městě jednu z taxislužeb
provozuje, považuje zkoušení
svých řidičů za zbytečné. Uvedl, že
zaměstnává okolo třiceti řidičů, a
u zkoušek uspěli všichni. Někteří
se však k přezkoušení nedostavili. „Sedm nebo osm našich řidičů,
se přihlásilo na zkoušku 10. března,“ doplnil Kašna.
Z více než 200 registrovaných
jihlavských řidičů taxislužby
se jich k přezkoušení dostavila,
podle informací města, polovina.

ZAPARKOVAT v Dobroníně na Jihlavsku není problém, pokud motoristé odstaví svůj vůz na sídlišti do 16 hodin. Potom už bývají stání
zabraná. Šoféři tak musí volit vzdálenější parkoviště, a nebo porušením obecní vyhlášky riskovat pokutu tím, že auto odstaví tam, kde se
parkovat nesmí.
Foto: David Kratochvíl

Výborný hledá pro Duklu…
(Dokončení ze str. 1)
Dále má zájem nalézt čínského partnera pro
výstavbu Konferenčního centra v Jihlavě, jehož
realizace by mohla být spojena se stavbou víceúčelového sportovního objektu.
Myšlenka postavení kongresového centra v Jihlavě není nová. V loňském roce projevila čínská provincie Hubei přání zřídit v Jihlavě reprezentativní
sídlo provincie s kapacitou až tisíc pět set lidí.
Centrum by mělo, kromě jednacích prostor, také
hotelové kapacity či wellnes. Předpokládané náklady na jeho výstavbu se tehdy pohybovaly okolo tří
miliard korun.

Návštěvy provincie Hubei se, spolu s Výborným,
zúčastní z regionálních politiků náměstek hejtmana Vysočiny Libor Joukl (ČSSD). „Byl jsem požádán
Krajskou hospodářskou komorou, abych tam jel s
podnikateli jako doprovod,“ sdělil Joukl na otázku
cíle své cesty.
„Do Číny pojedou irmy z kraje, které nemají s čínskými partnery žádné vztahy, nebo jsou v počáteční
fázi,“ přiblížil Tomáš Prchal, ředitel Krajské hospodářské komory.
Prozradil, že z velkých vysočinských firem do provincie Hubei míří například Colas, Agrostroj Pelhřimov nebo Dřevozpracující družstvo Lukavec.

Při písemné zkoušce museli prokázat znalosti ulic, částí města,
úřadů, institucí, či ovládání taxametru.
Náměstek primátora Jaroslav
Vymazal (ODS) se přesto nedostatku taxikářů ve městě neobává. Zavedení jejich přezkušování
na odboru dopravy i nadále hájí. „Je to řemeslo jako každé jiné.
Byla by chyba slevovat z kvality
na úkor kvantity,“ stojí si za svým
stanoviskem Vymazal.
Jako důvod pro zavedení přezkušování taxikářů uvedlo město, že se vyskytly případy taxikářů, kteří neuměli obsluhovat
taxametr nebo se špatně vyznali ve městě. Taxikářům, kteří u
zkoušek uspěli, vydalo město
osvědčení na pět let.
Pokud taxikáři bez platného
osvědčení o přezkoušení budou
od 1. března vozit zákazníky,
magistrát je bude brát jako tzv.
černé taxíky. Podle vedoucího
dopravy jim při přistižení hrozí za to pokuta ve výši 30 tisíc
korun.

Zemřel Ing. Eduard Klečka
Ve věku nedožitých 90 let zemřel Ing. Eduard
Klečka z Jihlavy. E. Klečka byl členem Obrody,
po Listopadu 1989 se stal členem tzv. Občanské komise. V porevolučních letech vykonával
i funkci kronikáře města Jihlavy.
Poslední rozloučení se koná v úterý 8. března v 11.30 v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě.
-pk-

Lůžkový hospic může být na Vysočině za…
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Platí ve všech prodejnách OBI
v České republice do 13. 3. 2016.

Za jakou dobu se tedy můžeme
lůžkového hospice dočkat také na
Vysočině?
Pokud tomu nikdo nebude házet
„klacky pod nohy“, naleznou se sponzoři a bude zde podpora, tak to zde
bude fungovat do dvou let. Mám zkušenost, že projektové práce zaberou
přibližně rok. Pokud se pak naleznou
dostatečné finanční prostředky, tak je
to stavební firma schopná zrealizovat
do roku.

Hází někdo na Vysočině těmto
snahám „klacky pod nohy“?
Tohle je opět otázka na spolek pro
lůžkový hospic. Pokud by tomu tak
bylo, tak věřím, se tak děje pouze
z naprostého nepochopení. Takovémuto člověku jsem ochotna to vysvětlovat tak dlouho, dokud to nepochopí. Věřím však, že tady na Vysočině se
lůžkový hospic nakonec podaří zrealizovat. Vzpomínám si například
na Červený Kostelec, když jsme tam
začínali. Nejprve to vypadalo, že žádné překážky nebudou. Nalezl se však
jeden soused, jehož podpis byl nutný k udělení stavebního povolení. On
to však odmítl podepsat. Nakonec on
sám byl jedním z prvních, kdo potřeboval lůžkový hospic - pro svoji matku. Nakonec se nám omluvil na televizní kameru, že tenkrát netušil, jak
potřebná to je věc.

Staré

nové

na
a nářadí a stroj
oje

Jak na to: Přineste nářadí či stroj (na značce nezáleží) s sebou do prodejny OBI a ušetříte
15% při nákupu stejného druhu zboží (bez ohledu na typ). Kupon nelze kombinovat s
jinými slevovými akcemi či kupony, je jednorázový a nelze ho použít
žít dodatečně. Nelze
uplatnit současně s věrnostní kartou OBI, slevy se nesčítají.

Platí ve všech prodejnách OBI v České republice
od 27. 2. do 13. 3. 2016.
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A ta je jaká?
Pacienti, se kterými jsem se setkávala v lůžkovém hospici, mají za

U domácí hospicové péče tohle
nelze zajistit?
Člověk, který je sám a nedokáže se
obsloužit, potřebuje pomoc po celý
den. Podmínkou zavedení domácí

hospicové péče je spolupráce s rodinou. Ta musí zajistit 24hodinový
dohled u pacienta. Personál zajistí
odborné výkony, ale nemůže v rodině
být nepřetržitě ve dne v noci, týdny,
případně měsíce. V lůžkovém hospici
je odborný personál přítomen trvale
a z medicínského hlediska vše zvládne stejně, jako v nemocnici.

za

Jak se však vám osobně jeví přístup Kraje?
Nedokážu to posoudit. Jednání
s vedením Kraje není úlohou odbor-

Představitelé našeho kraje tvrdí,
že je plně postačující domácí hospicová péče v kombinaci s paliativní jednotkou v nemocnici…
Paliativní jednotka a lůžkový hospic
jsou dva odlišné pojmy. Nepochybuji
o tom, že se na této jednotce v rámci
nemocnice postarají o tělesné potřeby
pacienta. Člověk však má těch potřeb
více. Psychické, sociální, duchovní…
To ovšem zdravotník pochopí, teprve až se sám ocitne v roli pacienta.
Jde také o prostředí, v jakém pacienti umírají. Mluvím z dlouholeté zkušenosti hospicové lékařky.

sebou léčbu v nemocnici. A ta selhala.
Nemocniční prostředí je pro ně proto
značně stresující. Nechtějí nemocnici vidět ani zdálky. Potřebují změnit
prostředí. V lůžkovém hospici máme
možnost uvolnit režim dne pro pacienta tak, že se podobá domácímu prostředí. Mohou si například na pokoj
na přistýlku vzít rodinného příslušníka. Návštěvy jsou možné 24 hodin
denně. Mohou si s sebou vzít na jednolůžkový pokoj také své milované
zvířátko, třeba pejska, nebo kočičku.
Tohle není v nemocnici možné, kvůli
hygienickým předpisům a s ohledem
na ostatní pacienty.

205200135800000008

Kraj se však k myšlence kamenného hospice vstřícně netváří. Proč to
tak je, vždyť hospicové hnutí podporuje pan prezident Zeman, který
má s naším panem hejtmanem velmi dobré osobní vztahy?
Na to vám nedokážu odpovědět.
Tohle je otázka na vysočinský spolek
pro lůžkový hospic.

ného garanta, ale spolku pro kamenný hospic.
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(Dokončení ze str. 1)
Koordinujete tyto snahy také
s Krajem?
Tohle je záležitost Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, stejně jako
řešení projektu. Já jsem pouze jeho
odborným garantem.

