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10. výročí založení domova Jah Jireh 

 v Mariánských Lázních

 

Dne 25. května 2019 proběhla v domově Jah 
Jireh v Mariánských Lázních oslava významného 
výročí. Již 10 let zde funguje spolek pro péči o 
seniory z řad svědků Jehovových. Rádi bychom 
tímto připomněli několik důležitých okamžiků 
a zkušeností ze získávání objektu pro domov 
a z jeho historie. Vše se dělo se spoustou modliteb, 
za velké podpory Jehovy a také mnoha bratrů 
a sester. Věříme, že podle Přísloví 3:5,6 a Žalmu 
127:1 se Jehova postaral o vedení mnoha záležitostí 
a požehnal našemu úsilí v mnoha oblastech. 

 

V září roku 2008 se podařilo zajistit budovu 
zamýšlenou pro zřízení domova pro seniory. Byl to 
penzion Rozami v klidné části Mariánských Lázní, 
v podstatě na okraji města, s rybníkem a krásnou 
přírodou v okolí. Jelikož se nepodařilo včas zajistit 
dostatečnou částku na nákup objektu, byl s majitelem 
dohodnut pronájem budovy na dobu 3 let s možností 
budoucího odkoupení. 

V říjnu 2008 byla vypracována smlouva a 17. října 
došlo k podpisu. V následujícím týdnu se přijel na 
objekt podívat bratr Konáš z Plzně a projevil přání stát 
se prvním rezidentem nového domova pro seniory. 

V průběhu října a listopadu 
probíhala jednání na úřadech, 
hledaly se možnosti, jak získat 
dotace a příspěvky, konaly se 
konzultace týkající se provozu a 
vybavení budovy, a také 
proběhlo setkání se staršími 
okolních sborů. Dne 
19. listopadu 2008 byla uzavřena 
smlouva na obnovu kuchyně. 
V prosinci navštívili odpovědní 
bratři podobné zařízení pro 
seniory Care Homes v Anglii, kde 
získali užitečné poznatky 
a inspiraci. 

Konečně, 3. ledna 2009, došlo k převzetí penzionu 
Rozami a mohlo se začít pracovat. Byla zahájena 
přestavba kuchyně, vyklidily se pokoje, aby bylo možné 
je zařídit vlastním nábytkem. Přijelo mnoho bratrů a 
sester, kteří pomohli s potřebnými úpravami. Dne 
5. února 2009 byla bez předchozích problémů vydána 
požární zpráva. 

Mezitím již přicházely první žádosti od zájemců 
o pobyt v domově. Dne 1. února 2009 přivítali 
zaměstnanci domova pro seniory prvního rezidenta, 
bratra Kalíška. Během února přišli další 2 rezidenti. 

V březnu 2009 byla hasiči a Krajskou hygienickou 
správou schválena budova a na Městský úřad byla 
podána žádost o změnu užívání objektu. Do domova 
přibývali další rezidenti.  

Duben 2009 byl měsícem dalších velkých 
rozhodnutí. Na 10. dubna bylo v DPS (domově pro seniory) 
naplánováno místní šetření ve věci změny užívání 
objektu. Za přítomnosti členů stavebního oddělení 
Městského úřadu, zástupců Krajské hygienické správy, 
hasičů a s velkou pomocí od Jehovy byla změna 
schválena s tím, že ještě budou napraveny malé 
nedostatky. Dne 21. dubna byla za účasti úřednic ze 
Středočeského kraje schválena registrace občanského 
sdružení 

Dnem 1. května 2009 začal objekt oficiálně fungovat 
jako Domov pro seniory Jah Jireh Mariánské Lázně. 
Domov měl od začátku velkou podporu externích 
pracovníků, za což jsme všem velmi vděční. V září 2009 
byl naplněn stav rezidentů i zaměstnanců. V domově se 
také pro potěchu seniorů začaly konat různé akce, 
například koncerty, které se setkaly s velmi pozitivní 
odezvou. 

Díky dobrovolným darům 
mohl být objekt DPS dále splácen 
a snižoval se tak i nájem. Se 
štědrou podporou některých 
bratrů a sester mohla být nakonec 
na konci roku 2011 budova 
odkoupena. Jehova se opět 
postaral, jak napovídá i název 
domova. 

Vzhledem k častým krádežím 
měděných okapů, bylo na budovu 
nainstalováno 6 kamer, z nichž 
byly během krátké doby 
3 ukradeny. Pozemek byl tedy 

oplocen a přistěhoval se psí hlídač Rek. 

V prvních 3 letech fungování DPS byly i přes různé 
komplikace úspěšně schváleny dotace na provoz, ale 
v dalších letech následovalo několik neúspěšných 
žádostí, a proto jsme se rozhodli řešit situaci konzultací 
se zástupci Krajského úřadu Karlovy Vary. Z jednání 
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vyplynulo, že nám dotace nebudou schváleny z důvodu 
našeho „vymezování a diskriminace“. A tak to také 
v budoucích letech bylo. Provoz domova tedy musel 
být hrazen z vlastních zdrojů. 

V roce 2013 byla zahájena výstavba čtyř obytných 
jednotek, včetně 1 pokoje pro návštěvy, která byla 
dokončena v březnu 2014. V roce 2015 se začalo 
s plánováním stavby zimní zahrady a přípravou 
projektu, 9. června 2016 začaly stavební práce 
a v prosinci 2016 byla zimní zahrada slavnostně 
otevřena k užívání. Tím se rozšířily i zastřešené 
společenské prostory a rezidenti zimní zahradu velmi 
rádi 

využívají. 

Stále uvažujeme o rozšíření obytných prostor, ale 
nebylo to povoleno kvůli nadměrné zástavbě pozemku. 
Uvažujeme tedy o přikoupení dalších pozemků. Je 
v plánu také modernizace interiéru, na kterou ale zatím 
nejsou finanční prostředky.  

Velmi si vážíme obětavé práce bratrů a sester, kteří 
se podíleli na uskutečňování myšlenky o vzniku domova 
pro seniory v Mariánských Lázních. Velká chvála patří 
také všem zaměstnancům, kteří kdy v domově pracovali 
i všem externím pracovníkům. Máme rádi naše věkem 
starší spolu- křesťany a vážíme si jejich dlouholeté 
oddanosti Jehovovi a životních zkušeností, a proto jim 
dál chceme projevovat lásku a péči, kterou si zaslouží. 
Kéž k tomu i nadále slouží také náš domov Jah Jireh.

 

 

1. Přivítání prvního rezidenta br. Kalíška 
2. Hlídač Rek s pečovatelkou 
3. Rezidenti. Foto 2018 


