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V Jiráskově ul.
rozkvetly květy
Stejně jako v loňském roce, tak i
letos Jiráskovu ulici zkrášlují pestrobarevné květy.
Záhon naproti supermarketu Lidl
upoutá zrak každého kolemjdoucího.
„Záhony pro nás sázela specializovaná firma, která se zabývá cibulovinami.
Letničky do nich pak dosévala Správa
městských lesů, která se o ně i stará,“
říká Katarina Ruschková z odboru
životního prostředí.
Vloni byly lilie (a celá směs Ohnivé léto) nasázena na Jiráskovu ulici, letos přibyl druhý liliový záhon v
ulici Jana Masaryka (u Smetanových
sadů), který je laděný bílo-růžově s
doplňkem letniček ve stejných barvách i s modrými druhy.
„Musím s radostí konstatovat, že lidé
asi ještě umí vnímat tuto křehkou krásu, protože i když se občas nějaký vandal vyskytne a lilie na okrajích záhonu poláme či utrhne, nejsou tyto škody
nijak veliké,“ vyjadřuje se Ruschková
k otázce vandalismu na záhonech a
dodává, že spíše přibývá pozitivních
reakcí lidí, kteří se z květin radují.
-vd-

Měsíční glosování
 זLidi, kteří doufali, že se v objektu Globus na Žižkově ulici obnoví prodejna potravin, budou zklamáni: Prý se nenašel „potravinový
nájemce“. Majitelé proto hodlají prostor přebudovat na několik menších
obchodů. Třeba zde vznikne sázková kancelář nebo prodejce ponožek.
Jídlo si tu nekoupíte, ale můžete se
zahřát nebo i něco vyhrát.
 זVypouštění zvěře ze zoo je
vynikající reklamou, neboť se o ní
dlouho tolik nepsalo, nemluvilo a
nevysílalo. Snad ale pracovníci zoo
zůstanou u méně nebezpečných
druhů a nehodlají vypustit do řeky
třeba krokodýla.

Ze sociálních sítí:
 זJana Procházková: Bylo to tam už
loni a je to krása. Hodně lidí si to tam
chodilo fotit.

 זV září bude ve volbách opravdu z čeho vybírat. Kromě tradičních
nebo už ne nových stran a uskupení jsou zde i tři zcela nové, u kterých
není jasné, co od nich můžeme očekávat - kromě toho, že budou tvrdit,
že jsou čistí a nezkorumpovaní.

 זDana Šedivá: Nádhera pastva na oči,
pohlazení na duši.
 זMony Koty Jordánová: Je to nádhera, jen aby nezmizely cibule na příští
rok…

 זJihlavský tenista a olympijský vítěz Leoš Friedl se stal trenérem bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové. Tak snad se bude dařit.
Mimochodem, nemohla by Karolína
zatrénovat i na jihlavských kurtech,
aby podpořila motivaci mladých
talentů?

 זJana Sedláčková: Ano, je to nádhera, jen kdyby to jistí občané tmavé pleti
nechodili plenit.

Úsměv
Klátící se stonky
vykrojené květy
barvy na vše strany

 זStánek informačního centra na

horní straně Masarykova náměstí je pěkný nápad. S velkým stánkem na tomto místě začal už před
lety festival dokumentu a dá se říct,
že k tomu Prioru se takové hranaté
moderní „budliny“ opravdu hodí.
Co kdyby tam zůstaly napořád?

 זNa výstavu bonsají do hote-

lu Gustav Mahler přijel i japonský
velvyslanec Hideo Suzuki. Je proto škoda, že jihlavská radnice si se
zařazením bonsajistů neví rady:
Jsou to zahrádkáři, nebo patří pod
kulturu? Jak říká předseda vysočinského spolku Jan Bučil, v Japonsku
se dokonce hovoří o kultuře bonsaj.
-pk-

Lilie

Kdo prochází
Jiráskovou ulicí,
na záhonech spatří
květy zářící.

Lilie tu kvetou
a krásně voní.
Před vámi, zahradníci,
se každý rázem skloní.
Z dálky nás barvami vítají
do duše radost střádají.
Jana Petrova z Jihlavy

„TO SE DIVÍM, že to tu ještě je,“
poznamenala jedna maminka, která
procházela kolem záhonů rozkvetlých
lilií v Jiráskově ulici. Věřme, že tu krásu
nechají nenechavci být.
Foto: Petr Klukan

chvátající oči
se zarazí
a prohlédnou
zářící park vyvolá
úsměv na tváři
TP
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Branný závod
seniorů. Přihlaste se
Již devátý ročník branného závodu
jihlavských seniorů chystá na 10. září
spolek Nebojte se policie. Zájemci se na něj mohou přihlásit nejpozději do 28. srpna. Soutěžit mohou
jak jednotlivci, tak družstva. Bude
na ně čekat asi tříkilometrová trasa v lesoparku Heulos, kde budou
plnit nejrůznější úkoly. Soutěž není o
rychlosti, ale počítají se získané body.
Účast na závodě je bezplatná, ale
zájemci se musí přihlásit nejpozději do 28. srpna na e-mailovou adresu
nebojtesepolicie@seznam.cz nebo
telefonicky na 724954926.
-pk-

Sjezdy z D1
se uzavřely
Dovolené jsou v plném proudu. Pokud se i vy chystáte vyrazit za
odpočinkem, dejte si pozor na sjezdech z dálnice na Jihlavu. Exit na 112.
km na Jihlavu je uzavřen od Prahy i
od Brna, a to až do 15. října. Důvodem je oprava pravého jízdního pásu
přivaděče na Jihlavu a přilehlé větve
mimoúrovňových křižovatek obsluhující opravovaný jízdní pás.
Ve směru od Prahy mohou řidiči
mířící na Jihlavu používat sjezd na
104. kilometru u Větrného Jeníkova.
Ve směru od Brna se doporučuje sjet
z dálnice u Velkého Beranova na 119.
kilometru.
Na přivaděči jsou uzavřené i sjezdy
pávovský nebo na ulici R. Havelky.
I nadále však bude možné najet
z Jihlavy na dálnici na Brno i na Prahu.
-vd-

Do komunálních
voleb jdou i nová
uskupení

Dne 6. srpna má být zcela jasno,
kolik a která volební uskupení se
budou ucházet o přízeň Jihlavanů
v komunálních volbách. Zatím jich je
12 a mezi nimi i tři zcela nová: Jihlava srdcem, Malá strana velkých cílů a
Spolek za zdravou Jihlavu. Nyní úřady prošetřují a kontrolují jednotlivé
registrace. Komunální volby se konají 23. a 24. září.
-pab-

Kandidující politická
uskupení a jejich lídři
ANO
- Radek Popelka
ČSSD a Levice
- Martin Hyský
Jihlava srdcem - lídr zatím neznámý
KSČM
- Ladislav Vejmělek
Malá strana velkých cílů
- lídr zatím neznámý
 זMoravské zemské hnutí
- Zdeněk Kučírek
 זODS a KDU-ČSL
- Petr Ryška
 זPiráti a Fórum Jihlava
- Karolína Koubová
 זSpolek za zdravou Jihlavu
- Milan Matějka
 זSTAN a nezávislí kandidáti
- Radek Hošek
 זSPD s podporou Trikolory
- lídr zatím neznámý
- Vít Zeman
 זŽijeme Jihlavou!
Zdroj: město Jihlava
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Jihlavou se proháněly zebry
Útěk jako z kreslené pohádky Madagaskar. Těžko říct,
kam měla namířeno zebří
rodinka z jihlavské zoo. Jisté
však je, že jejich cestu s nimi
prožívala většina Jihlavanů.
Ač na sociálních sítích padaly převážně humorné komentáře, všem bylo jasné, že pro
zebry by pobyt v betonové
džungli rozhodně neměl dobrý konec.
 זVeronika Dawidowicz

Zvířata jsou vyplašená
V polovině července uprchly ze
Zoo Jihlava celkem tři zebry - hřebec, kobyla a hříbě. Ač většinu času
byla poloha zvířat známa, chytit je
nebylo vůbec snadné.
„Zvířata jsou lekavá. Nejsnazším
způsobem, jak je odchytit, je nahnat
je do uzavřeného prostoru, kde už
se dají snáze zmanipulovat a navést
do přepravníku na koně,“ řekl Jihlavským novinám ředitel zoo Jan
Vašák, který také potvrdil, že
odchyt zeber není nikdy snadný a je
potřeba použít alespoň lehká sedativa, která zvířata uklidní, a nebyla
by ve stresu.
„Pokud by se zebra cítila při odchytu ve stresu, může být rozhodně i
nebezpečná,“ dodal ředitel zoo.
Zebří rodinka stihla proběhnout
slušnou část Jihlavy jako například
Březinky, Motorpal a viděna byla i
na přivaděči.
Odchytit zebry se naštěstí podařilo po několika hodinách ošetřovatelům za asistence městské policie.
Asi žádná zoo se s podobnou situací nechce setkávat, ale co dělat,
když už k něčemu takovému dojde a jak se zachovat, když na ulici
potkáte zvíře, které tam tak úplně
nepatří?
Jan Vašák radí nevšímat si ho. „Ani
se ho nesnažte odlovit, pokud nemáte
zkušenost přesně s tím daným druhem. Nejlepší je vždy volat městskou
policii, která má na nás kontakty, na
nichž nás zastihne,“ vysvětluje Vašák
a dodává, že zvířata jsou opravdu
většinou spíše vyplašená.

ZEBRY se vydaly prozkoumat prostory jihlavského Motorpalu.

Útěky ze zoo
Ač jsou útěky zvířat z jihlavské zoo
spíše raritou, občas se to prostě stane. Zebry nejsou první ani poslední
zvíře, které ze zoo kdy prchlo.
Dokonce už jednou z jihlavské zoo
zebra prchla v roce 2018, kdy při
útěku rozkopala vybavení vrátnice,
kam proskočila oknem.
Ve stejném roce přeskočila samice
vlka iberského Beret hrazení a utekla do města. V roce 2020 zase proklouzly dvě africké opičky guerézy
běloramenné nebo i nosál bělohubý.
Před 11 lety také pláchl samec pandy červené. Ten si díky svému útěku
vysloužil přezdívku Kajínek.
Rekord v jihlavské zoo ovšem drží
malajský medvěd Wang. Tomu se z
výběhu podařilo uprchnout hned
třikrát.
Zvířata ale prchají i z jiných zařízení a v jiných městech. V červenci
2018 například prolomili dva tygři a
lev dvířka klece v zooparku na Hra-

ŘIDIČI na jihlavském přivaděči byli zřejmě velmi překvapeni, když po krajnici
cválali pruhovaní kopytníci.
Foto: Facebook
decku.
Ve Zvoli zase často své „ubikace“ opouštěly pumy. Ty
však mohly být pro své okolí
mnohem více nebezpečné než
například zebry. Tehdy místní starosta varoval místní, ať si
dávají pozor na své děti, které by se mohly stát snadnou
kořistí.
Kousek od Jihlavy, v lesích
Havlíčkobrodska, se pro změnu toulal více než měsíc serval
stepní, který utekl soukromému majiteli.
Koncem roku 2012 zranil bílý
tygr ze zoo v Liberci tři ošetřovatele, utekl z výběhu a nějakou
dobu se pohyboval po areálu.

Ze sociálních sítí
 זAneta ‚Letty‘ Pechová: No jo, každou chvíli si
někdo stěžuje, že je na silnicích málo zeber a když
se dvě přidají, zas to je špatně :D snad budou v
pohodě, utečenkyně jedny.
 זMartina Pospíchalová: A pak že se tu nic neděje.
 זDavid Burda: Dovést na Pávov, nedávno tu
někdo fňukal, že na Pávově mají málo zeber :D
 זEva Smolíková: Jumanji!
 זJana Bačová: To jim někdo pustil Madagaskar
ne :D Hlavně ať jsou v pořádku zpět doma v zoo.
 זRadek Zvolánek: Už je chytili? A víte, jak se
chytá zebra? Nejdříve ji honíte kolem gumovníku,
aby se jí vygumovaly pruhy a pak už se chytá jako
obyčejný kůň :D
 זPetra Pupi Mirčevová: Ještě že nešli směr Kostelec :D
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Letní kino v létě žije filmy
Léto je neodmyslitelně spjato
s romantickou atmosférou letních kin.
Jihlava se pyšní největším letním kinem v České republice, a byla by tedy
škoda toho nevyužít.
Z pestrého programu si může vybrat
opravdu každý. Odehrány už během
července byly například filmy Hádkovi, Všechno, všude, najednou nebo česky
velmi úspěšný film Zátopek.
„Chtěli jsme v jihlavském letním kině, které je největší v České republice,
promítnout velkolepé filmy, které si to
zaslouží,“ říká dramaturg a produkční
Vojtěch Kolář z organizace Brána Jihlavy.
Dle jeho slov nebyli dinosauři z Jurského světa nikdy větší, než jak budou
k vidění na projekci 11. srpna. Obrovský vizuální zážitek také prý přinese nová Duna, která si vloni z Oscarů
odnesla šest sošek, mimo jiné za nejlepší vizuální efekty a kameru.
Ten nejlepší zážitek by měly zajistit
dva projektory, které střídá produkce
dle požadavku distributorů.

„Duna a premiéry filmů Hádkovi a
Všechno, všude, najednou jsou promítány ještě lepším profesionálním projektorem, než na jaký jsou diváci z jihlavského letního kina zvyklí,“ vysvětluje Kolář
a dodává, že zároveň nasmlouvali profesionální ozvučení, které budou posilovat podle diváckého zájmu.
„Rádi bychom nastavili co nejvyšší
kvalitu projekcí, aby se z jihlavského letního kina stal opět pojem.“
Kolář se osobně nejvíce těší na promítání Duny, kterou sice viděl už
několikrát, ale v největším letním kině a s pořádným zvukem to prý bude
opravdu velkolepý zážitek.
Letní kino dlouho k promítání filmů využíváno nebylo a plnohodnotné promítání na celé plátno obnovilo
město minulý rok.
„My v něm s radostí pokračujeme a
chceme ho dál rozvíjet. Ať už promítáním premiérových a jinak atraktivních
filmů, nebo tím, že na místě bude k dispozici občerstvení,“ dodává závěrem
Vojtěch Kolář.
-vd-

JIHLAVSKÉ letní kino je největší v České republice

Foto: archiv JL
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Potraviny v Globusu asi ne,
ale několik menších obchodů

PROSTORY po obchodě s potravinami Pramen jsou stále prázdné. S předběžně
domluveným nájemcem se prý nakonec obchodní centrum nedomluvilo a velkou
plochu čeká předělání na několik menších obchodů.
Foto: Petr Klukan
Když v lednu letošního roku končila prodejna potravin Pramen v prostorách
Globusu, zástupce obchodního centra Ivo Mezlík zákazníky ubezpečoval, že
zde za pár měsíců bude opět prodejna potravin. Je konec července a prostory
jsou stále osiřelé. A k tomu všemu je již téměř jisté, že velká prodejna potravin
zde nebude.
„Zájemci o provozování prodejny potravin nejsou, a to kvůli velikosti pronajímaného prostoru,“ prozradil Mezlík Jihlavským listům. „Chtěli jsme tam potraviny
dál udržet. Byla to priorita. Nějaká jednání sice probíhala, ale nedopadla,“ vysvětlil.
Důvodem mají být právě téměř 600 metrů čtverečních velké prostory. Proto je nyní chce obchodní centrum přestavět na menší. Pokud vše půjde podle
plánu, mohly by být hotové asi v létě příštího roku.
Jaký sortiment by se zde prodával, Mezlík nesdělil.
-kra-

Zaměstnání
Teplé dny v práci musíte zvládnout
Je vám v práci horko? Stačí,
když vám zaměstnavatel zajistí
přístup k pitné vodě.
זז-lb-

Léto je v plném proudu. Dobrá
zpráva pro školáky a dovolenkáře.
Horší pro ty, kteří jsou v práci.
V první řadě je třeba vědět, že
každý zaměstnavatel má základní povinnost - vytvářet bezpečné a
zdraví neohrožující pracovní prostředí a neustále vyhledávat a zároveň odstraňovat potenciální rizika.
Tedy řešit i vysoké, či nízké teploty
na pracovišti.
Pokud je tedy horko na pracovišti
takové, že ohrožuje vaše zdraví, tak
je povinností zaměstnavatele toto
řešit. Zákon ale nestanovuje jak a
kdy.
Ztížené podmínky na pracovišti,
včetně nadměrného horka, tak dále
řeší především Nařízení vlády č.
361/2007 Sb. a jeho pozdější novely.
Tato nařízení stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, řeší
zátěž teplem na pracovišti a shrnují
požadavky, které musí zaměstnavatel splnit.
Logicky se nařízení vztahuje především na zaměstnání, která jsou
vystavena nadměrné teplotní zátěži,
jako je například práce v hlubinném

dole nebo práce venku při extrémních teplotách. Nařízení ale zároveň
stanovuje některá základní pravidla
pro práci v kanceláři.
Stanovená teplota pro kancelářskou a administrativní práci s minimální celotělovou aktivitou je 27 °C.
Práce vsedě s lehkou prací rukou a
paží je 26 °C. Řidiči tramvají, traktorů, trolejbusů, autobusů mají práci
mít bez omezení do 32 °C.
Pracovníci ve stavebnictví do 30 °C,
v hlubinných dolech do 20 °C.
Zaměstnavatel je povinen obstarat
zaměstnancům ochranné nápoje.
Za ochranný nápoj během teplých
dnů se považuje přírodní minerální voda, pramenitá voda nebo jiná
voda splňující podmínky, tedy například i pitná voda (volně dostupná z
kohoutku).
Co když zaměstnavatel ochranné nápoje odmítá poskytnout? To
může být problém, ale zejména pro
něj.
Pokud se setkáte s tím, že vám
zaměstnavatel ochranný nápoj
odmítne poskytnout, a to i přes to,
že na něj prokazatelně dle zákona
máte právo, obraťte se na hygienickou stanici ve vašem městě nebo
kraji, případně rovnou na inspektorát práce. Zaměstnavateli hrozí
za nedodržování těchto povinností celkem vysoké sankce, a to až do
výše dvou milionů korun.
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Zaměstnání
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Je krásný pocit, když děti odchází
domů zdravé a s úsměvem mi mávají
a OSPOD, takže i taková nerozvážnost, jako je „pár panáků“ z legrace s
kámoši, je náběh na průšvih.
Děti se třeba někde opijí v partě,
jednomu z nich to neudělá dobře,
nebo to přežene a ostatní se leknou,
v lepším případě zavolají pomoc a
utečou.
Někdy zpanikaří a rovnou utečou
a dítě pak najde někdo až po delší
době. Nedej bože v zimě.

Je důležité přistupovat ke
všemu s pokorou a nechovat se
tak, že já vím všechno nejlíp.
Pokud si nejsem jistá, jdu a
zeptám se, říká dětská zdravotní sestra z dětského oddělení jihlavské nemocnice Pavlína
Janšová.
 זVeronika Dawidowicz

Vždycky jste chtěla být dětskou
sestrou?
Vždycky ne. Dětskou sestrou jsem
se stala až v průběhu času. Původně
jsem vystudovala dámskou krejčovou. Pak jsem asi dva roky pracovala a rozhodla jsem se, že si dodělám
maturitu. Nastoupila jsem na střední školu sociální, a když jsem šla
v prvním ročníku poprvé na praxi
do nemocnice, tak to byl takový ten
„wau“ efekt, kdy jsem si řekla: Tohle
chci dělat. To mě bude bavit.
Dodělala jsem si ještě všeobecnou
sestru, a to už jsem věděla, že chci
určitě pracovat s dětmi, a tak následoval magisterský obor, specializace
přímo dětské sestry v Českých Budějovicích.
Co vás tak v nemocnici zaujalo
natolik, že jste si uvědomila, že to
je to, co chcete dělat?
Bylo to kupodivu na LDN. Sestřičky byly plné elánu, běhaly, pomáhaly,
usmívaly se i přes to, že lidé tam byli
opravdu nemocní, umírající. Z těch
sester vyzařovala taková energie a náboj...
Zmínila jste, že jste původně
vystudovala obor dámská krejčová. Myslíte si, že na vás bylo v těch
patnácti brzy a vybrala jste si obor
špatně, nebo to byl nějaký přirozený vývoj?
Určitě to byl přirozený vývoj a jsem
za to ráda. Nehledě na to, že se mi to
šití hodilo, v době covidu, kdy jsme
šili roušky doma s manželem ostošest.
Nelituju toho, jsem za tu zkušenost
ráda.
Jak dlouho pracujete jako dětská
sestra?
Sedm let.
Co je na práci na dětském oddělení nejnáročnější?
Ta práce jako taková není těžká
fyzicky, ale spíš psychicky. Je náročné, když děti pláčou, mají bolesti,
jsou tady samy, bez rodičů, a některé
to špatně snáší.
Děti jsou bezprostřední, a když
mají bolest, tak ji mají a my jim kolikrát nemůžeme ani hned na tu bolest
něco dát, kvůli dalším vyšetřením,
aby analgetika něco nezastřela a
lékař věděl, kde to bolí. Chceme jim
pomoct, ale v tu chvíli to nejde. Je to
taková bezmoc.
Se staršími dětmi se už dá domluvit,
ty to chápou, ale u těch menších, tam
je to těžší.
Co vás naopak na vaší práci baví?

Dojala vás někdy nějaká situace
tady v nemocnici k slzám?
Naštěstí tady nemáme žádné tak
moc závažné diagnózy. Měli jsme tu
ale více než šest týdnů děťátko, které
leželo na extenzní dlaze, a bylo moc
hezké, když pak odcházelo zdravé
domů.
Milé jsou také situace, kdy jdu po
městě a děti na mě volají: Dobrý den,
sestřičko. To mě vždycky taky zahřeje
a dojímá.

ZLEVA Pavlína Janšová se svými kolegyněmi - staniční sestrou Ilonou Wilczákovou a Janou Křížovou. Pavlína si pochvaluje, že se na svoje kolegyně může spolehnout.
Foto: archiv -pjKdyž děti odchází úplně zdravé.
Mávají, rozloučí se s námi a s úsměvem odchází. To je skvělý pocit.
Je také nutno podotknout, že tady
máme skvělý kolektiv. Mimo jiné pracuji na oddělení se svou sestrou, která mi byla vždycky velkým vzorem.
Opravdu mě ta práce baví a rozhodně bych neměnila ani obor.
Je to časově náročná práce?
Člověk musí být ochotný slevit z nějakých sociálních zábav.
Nemůžete jít třeba teď v létě na každý
festival, na každou akci. Když mám
jeden víkend volný, snažím se užít si
ho naplno. Je to taková práce, kterou
já určitě beru jako poslání.
Je dobré, že studenti na vysokých
školách, kteří dělají „zdravku“, už mají trošku představu o tom, jak to bude
v jejich životě v budoucnu vypadat. A
že o ten čas částečně přijdou, jelikož
studium zahrnuje také pět týdnů praxe o letních prázdninách.
Je potřeba být při vašem povolání pečlivý?
Určitě. Je také důležité si zkoordinovat tu práci. Ohlídat vše, co je
potřeba. Které dítě nesmí před vyšetřením jíst, které nesmí pít. Ty menší
děti to neudělají naschvál, ale například zapomenou. Pořád musíte mít
něco na paměti. Monitorovat je, chodit s nimi na záchod.
Co se týče onemocnění, úrazů…
Existují nějaké sezónní úrazy, onemocnění?
O letních prázdninách tady máme
často děti z táborů. Úrazy, štípnutí

hmyzem, alergické reakce, ale třeba
i úrazy ze skoků do neznámé vody.
Jednoznačně platí - neskákat, když
nevím, co je dole.
Jedny z nejhorších úrazů jsou pak
z trampolín a streetových koloběžek.
Ve školním roce to jsou bolesti břicha, migrény, kolapsové stavy.
Bolesti břicha ve školním roce…
Může to být třeba ze stresu?
Určitě na to může mít vliv i stres.
Je toho na děti hodně, jsou nervózní. Taky jsou ale třeba málo na čerstvém vzduchu. Sedí ve škole a pak se
přesunou domů k počítači, mobilu,
tabletu. Strnulá pozice šíje taky zdraví nepomáhá.
A na podzim to asi budou nějaké
chřipky a podobně, že?
V tomto období převládají respirační onemocnění jako třeba laryngitidy. No a uvidíme, co nám září přinese
s covidem.
V zimě se k tomu přidají ještě úrazy
na sněhu. Sáňky, lyže, snowboard, ale
klidně i uklouznutí na neposypaném
chodníku.
Teď přes léto jsou různé akce, festivaly… Stane se, že vám dovezou
někdy děti pod vlivem alkoholu?
Stává. Nejmladšímu bylo třeba třináct let.
Co se stane, když nastane taková
situace?
Děti si bohužel neuvědomují, že
zadělávají na problém nejen sobě, ale
především rodičům. Lékař je takovou
situaci povinen nahlásit na policii

Snažíte se nebrat si věci osobně?
Nebo si, jak se říká, nosíte práci
domů?
Úplně osobně si to neberu. Snažím
se přijít domů a vypnout. Ale i tak to
někdy nejde. Přijdu ze služby, přemýšlím a kolikrát kolegyni, co přebírala směnu po mně, ještě píšu smsku,
jak je na tom nějaké dítě, aby měla
přehled.
Ale že bych si to nějak přehrávala
celý den, to ne.
Myslíte si, že tuhle práci může
dělat každý?
Určitě ne. Obzvlášť ne u malých
dětí. Každý na to není. Hlavně i
z toho důvodu, že si neumí představit třeba píchat jehly do tak malých
dětiček.
Já to beru spíš z pohledu, že je to
sice hrozné, zavádět takhle malým
dětem například kanyly, ale zase vím,
že jim pomůžu.
Jaké by měl mít člověk předpoklady či vlastnosti, aby mohl pracovat jako dětská sestra?
Jednoznačně empatii. Měl by také
být ochotný vzdát se nějakých volných víkendů, svátků a počítat s tím,
že v té práci někdo být musí. Každý ve zdravotnictví by měl umět být
týmový hráč. Nejsme tu každý za
sebe, musíme se jeden na druhého
umět spolehnout.
No a rozhodně by takový člověk
měl mít tolerantní rodinu, která jeho
práci chápe a podporuje ho v ní.
Je důležitá důvěra v sebe sama?
Je důležité přistupovat ke všemu
s pokorou a nechovat se tak, že já vím
všechno nejlíp. Pokud si nejsem jistá,
jdu a zeptám se.
Určitě musím mít zdravé sebevědomí, ale radši se pětkrát zeptám na
jednu věc, než abych udělala chybu,
protože ta už v našem případě nejde
vzít zpátky.
Když pečete buchtu a zkazíte to, tak
to vyhodíte a uděláte to znovu. Tady
už to zpátky nevezmete.
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Ach, to vedro! Klimatizace je
jen v menším počtu vozů MHD
V horkých letních dnech, kdy
jsou teploty kolem třicítky, bývá
někdy cesta MHD velkým dobrodružstvím.
Ne všechny vozy Dopravního podniku (DP) jsou klimatizované, a
v těch bez klimatizace musí postačit
otevřené okénko.
V červenci se však již několikrát
stalo, že i v nových vozech s klimatizací bylo stejně nedýchatelno.
Redaktorka Jihlavských novin se
s touto nepříjemnou situací setkala
již několikrát.
MHD využívá denně několikrát
a klimatizace byla zapnuta pouze
v několika málo případech. Často
jsou také zavřená okénka, a obzvlášť
v nových vozech je nadlidský výkon
je otevřít.
Jednoho letního dne, kdy venkovní teploty sahaly ke třiceti stupňům,
nastoupila redaktorka do vozu č. 10,
kde byla teplota ještě o něco vyšší.
Okna zavřená a lidé se ovívali čímkoliv, co u sebe našli.
Okénka byla záměrně zavřená, jelikož klimatizace prý funguje, odpověděl řidič na otázku, proč je ve voze
vzduch na omdlení.
Jak se k této situaci vyjádřil ředitel DP Radim Rovner, ve voze došlo
k poruše klimatizace.
„Občas se stane, že dojde k poruše

323

nebo

a vůz už musí vyrazit na trasu, a tak
jede i s nefunkční klimatizací, jako se
tomu stalo u vozu č. 10,“ vysvětluje
Rovner, který ale zároveň dodává,
že v takovém případě by se měla dát
okna otevřít.
Pokud však klimatizace funguje,
jak má, okna jsou opravdu uzamčena. „Nemělo by smysl, aby jela klimatizace a zároveň do vozu proudil teplý
vzduch z venku,“ vysvětluje ředitel.
Problém s nezapnutou klimatizací má také čtenářka Zdena. Podle té
klima není zapnutá vůbec, anebo tak
slabě, že stejně nejde cítit a cestující
tím pádem stejně otevírají okénka.
Pokud nejsou uzamčena.
„Nevím, jestli je chyba v řidičích, nebo
ze strany vedení, že jim nedokáže dostatečně vysvětlit, že vozí lidi a ne prasata.
I těch prasat by mi bylo líto,“ píše v emailu znepokojená čtenářka.
Podle ředitele DPMJ je však nutné si uvědomit, že ne všechny vozy,
které má Dopravní podnik ve svém
vozovém parku, jsou klimatizované.
„S klimatizací jsou parciální trolejbusy s oranžovými čísly 10 - 16 a autobusy s čísly 226 - 234,“ říká Rovner.
Vozový park Dopravního podniku
čítá celkem 39 trolejbusů a 40 autobusů. Šestnáct vozů s klimatizací
tedy opravdu na celou Jihlavu není
mnoho.
-vd-
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POKUD má vozidlo MHD klimatizaci, okna se obvykle uzavřou a nejdou otevřít.
Foto: Veronika Dawidowicz

Ze sociálních sítí
� Štefan Fajnor: Pokud nejsou okna
kvůli klimatizaci uzamčená tím čtyřhranem, nemá smysl pouštět klimatizaci
do vozu, když ihned cestující otevřou
všechna okna a teplý vzduch jde dovnitř. Bohužel, spousta cestujících tohle
nemůže pochopit, proto je občas nutné
uzamknout okna proti otevření.
� Michael Toth: Já jel s dcerkou před
měsícem Céčkem a málem jsme zmrzli,
jak klima valila.
� Lukáš Vosyka: Přinejhorším je tam
kladívko, kdyby to náhodou někoho fakt

rozčilovalo. Každopádně pokud běží klima, tak je na ho*no otevírat okna.
� Jarda Dobrozlák Matějka: Mně to
vpředu většinou funguje (myšleno otevírání okna a případná klimatizace). A
vzadu ať se mezi sebou hádají, jak chtějí.
Hlavně ne moc nahlas, neboť hlasitý řev a
rušení cestujících, potažmo řidiče, je proti
přepravním podmínkám.
� Dana Lepsikova: No, klimatizace,
když se na zastávkách otevírají dveře?
Samozřejmě, ale nejsou v tomhle případě
smysluplnější otevřená okénka?

STRANA 9

Vyvěšování
ukrajinské
vlajky
Na podporu Ukrajiny, kterou
v únoru napadlo Rusko, jsou
vyvěšeny vlajky nejen v soukromých objektech, ale také úředních budovách.
Někteří lidé to vítají a berou
jako přátelské gesto, jiné pobuřuje například to, že vedle ukrajinského státního symbolu nevlaje i
ten český a považují to za protiprávní jednání.
„Obecně, podle mezinárodní
vlajkové etikety, není vhodné vyvěšovat samostatně vlajku cizího státu na vlastním území, aniž by byla
společně s tím vyvěšena domácí
státní vlajka,“ nesouhlasí s vlajkami na veřejných budovách čtenářka Darina Samková a dodává,
že cizí vlajka značí dobyté území,
na kterém jsou vidět vždy pouze
vlajky dobyvatele.
Podle Hany Malé z ministerstva vnitra však absence české
vlajky při vyvěšování vlajek cizího státu není žádným pochybením.
Právní řád České republiky
upravuje pouze způsob vyvěšení dvou a více vlajek společně
s tou českou, kdy vlajka musí být
umístěna vždy na tom nejčestnějším místě.
-vd-
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Chovejte se jako doma
V červencovém vydání Jihlavských
novin jsme psali o nepořádku na cyklostezce. Vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková zmínila, že dělají pro úklid ulic maximum a že lidé by se
měli sami snažit produkovat méně odpadu.
Důkazem toho, že občas je vážně chyba v nás - lidech, byl i nedávný obrázek,
který se naskytl chodcům v ulici Palackého, kde teprve nedávno bylo místo jednoho parkovacího místa postaveno hezké a
útulné posezení.
Bohužel po svátečním úterním mejdanu si zde ještě někdo chtěl udělat „afterparty“ a rozjel to tam opravdu ve velkém
stylu.
V takovém případě opravdu chápu, že
není v silách SMJ chodit a každou hodinu
kontrolovat, co někdo někde nadrobil.
Takže milí spoluobčané, když už jste
rozjetí a chcete pokračovat v rozjeté párty, zavřete se někam do bytu a tam si
nadělejte stejný nepořádek. Anebo se
prostě chovejte tak, jak byste si přáli, aby
se návštěva chovala u vás doma. Klidně
si hodujte na příjemných veřejných místech, ale ukliďte si pak po sobě.
Vždyť přece i vám musí být stydno, když
pak na sociálních sítích vidíte, jakou si
nějaký „neznámý“ bordelář udělal vizitku.
Co kdyby vás u toho někdo viděl nebo
vyfotil a vy věděli, že se to dostane mezi
lidi?
Taky byste takhle hrdě odešli a zanechali za sebou takovou spoušť?
-vd-

V ULICI Palackého si během červencových svátků někdo udělal večírek, po kterém
ale zapomněl uklidit.
Foto: Facebook

Ze sociálních sítí
� Petra Opálková-Berková: Smutný, jaký jsou lidi bezohledný prasata, některý. Doufám, že většina je stále normální, jen po těch prasatech je to víc vidět.
� Zdenda Toman: No co, no.. Když nebude kam sednout, bude problém, když je, tak
je zase bordel, jestli není lepší občas uklidit bordel, než si pak náhodou nemít kam
sednout?
� Dagmar Janikovičová: Tady nemůže být něco pěkného.
� Lena Melis: Asi si to někdo spletl s kontejnerem, bohužel v Jihlavě žijí prasata.

Martin Laštovička: Architektem,
který miluje historickou Jihlavu
Ing. arch. MARTIN
LAŠTOVIČKA (57)

Životní vášní náměstka primátorky
Martina Laštovičky je historie a veřejné stavby Jihlavy. Velkou mimořádností historického centra Jihlavy je podle
architekta Laštovičky samotný způsob
postavení Jihlavy „na zelené louce“
podle středověkého urbanistického
plánu. Velké náměstí, ulice, brány a tři
velké kostely – vše vzniklo najednou s
jasným záměrem vybudovat bohatou
pokladnici českých králů uprostřed
naleziště stříbrných rud.
Jaké historické budovy jste pomohl jako architekt rekonstruovat a
které Vás nejvíce inspirují?
Ve městě prošlo rekonstrukcí několik církevních staveb, z nichž si nejvíce
cením kostela Povýšení sv. Kříže, který jsem jako architekt rekonstruoval.
Po několika stoletích se zde propojoval vojskem zničený oddělený presbytář od trojlodí. Osobní vztah mám také
ke kostelu Matky Boží, který je jedinou gotickou bazilikou s příčnou lodí
tzv. transeptem v Jihlavě, na kterém je
postavena nádherná kamenná věž ve
formě královské koruny. Hlavní chrám
sv. Jakuba je naší jedinou nemovitou
národní kulturní památkou, je dobře zpřístupněný jeho krov a jeho hlavní věž s výhledem do širokého okolí. Významnou změnu prodělalo také
hradební opevnění, které je opravené
po celé současné délce a v prostoru
parku Gustava Mahlera se dočkalo zajímavého propojení s novým pojetím

� Je ženatý, má tři dcery a dva syny.
� Vystudoval Fakultu architektury VUT v

prostoru okolo zbořené synagogy, kde
je umístěna socha Gustava Mahlera
od světového sochaře Jana Koblasy, na
kterou navazují jeho zhmotněné obrazy ptáků a ryb z hudebního díla jihlavského génia. Postupná rekonstrukce je
také naplánována u historicky významných městských domů. Za zmínku stojí především opravené domy Muzea a
Galerie Vysočiny s úžasnými vnitřními
dvory. Poslední dokončenou rekonstrukcí jsou domy U Mincovny 6 a 8.
Zvláště u domu č. 6 je k vidění nádherná vstupní prostora s klenbou sklenutou na střední sloupek.
Jak se plánovala oprava historicky významného domu s čajovnou
Masarykovo náměstí 21?
Dům č. 21 se ukázal jako nejvhodnější pro vzorový architektonický projekt opravy významného měšťanského domu celé naší MPR. Nové využití

se zde přímo názorně spojuje s architekturou a historii domu i historií celé
Jihlavy. Podařilo se nám dosáhnout na
dotaci téměř čtyřiceti miliónů korun.
Žádné jiné město nedosáhlo na Norské fondy ve dvou projektech – tento a
kostel sv. Ignáce.
Jak rekonstrukce probíhá?
Zárukou dobré rekonstrukce je
mimořádný projektant a architekt
Marek Štěpán z Brna, který patří mezi
nejlepší v Evropě a také skvělý garant
NPÚ Mgr. Jiří Neubert, který neskutečným způsobem skloubil pohled poctivého památkáře s pohledem kvalitního
architekta. Tato spolupráce bude určitě
příkladem pro opravu dalších památek
a byla určitě také rozhodující pro získání dotace z Norských fondů. Společně
objekt s náměstkem Petrem Ryškou
pravidelně při kontrolních dnech navštěvujeme a postup rekonstrukce je

Brně.
� Autorizovaným architektem je od roku
1996.
� V Jihlavě se podílel na řadě projektů
včetně rekonstrukce kostela Povýšení
Svatého kříže či Parku Gustava Mahlera.
Od roku 2018 byl pověřeným zastupitelem pro městskou památkovou rezervaci
Jihlava.
� Od roku 2019 je náměstkem primátorky.

opravdovým zážitkem.
Plánujete nějaké další obnovy či
rekonstrukce historicky zajímavých
objektů?
Právě s Petrem Ryškou, majetkovým
odborem a odborem rozvoje města,
připravujeme nyní žádost do výzvy
Integrovaných teritoriálních investic.
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů:
Na Jihlavské bráně plánujeme opravu
fasády včetně renesančního ukončení věže a celkovou opravu interiéru a
druhým projektem je malý dům Matky
Boží 35 upravený jako zážitkové muzeum orientované na bydlení v našem
historickém městě.
(PI-j08-08D)
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Kniha připomíná hasičská vozidla
Desítky hasičských automobilů jsou skryty v unikátní obrazové publikaci.
� Petr Klukan

Nakladatelství Tváře na podzim loňského roku
vydalo knihu s názvem Hasičské automobily na Vysočině (první polovina 20. století). Jejími autory jsou Karel
Černý a Ivo Havlík.
Dílo je složené z krátkého úvodu, po něm následují desítky fotograﬁí hasičských vozů a stříkaček, které
jsou opatřeny popiskem, o jaký druh automobilu jde,
komu patřil a kde se nacházel.
„Automobily byly schopné dopravit hasiče a jejich techniku k ohni daleko rychleji než koňské potahy a brzy je také
začaly nahrazovat. Vůbec první hasičská automobilová
stříkačka na Vysočině byla dodaná v roce 1919 do tehdy

asi sedmnáctitisícové Třebíče,“ píše se v knize s dodatkem, že se jednalo o automobil Fiat s nástavbou od ﬁrmy Raimund August Smekal z Čech pod Kosířem.
Autoři dále vyjmenovávají ﬁrmy, které se úpravami
vozidel k hasičským účelům zabývaly. Mezi nimi jmenuje i telčskou továrnu požárních stříkaček Josef Vystrčil a syn.
„Do dnešních dnů se mnoho historických hasičských
automobilů z první poloviny 20. století nedochovalo. Přestože archivní prameny o nich vydávají svědectví, v celé řadě případů neexistují ani fotograﬁe. Přes to všechno i dnes
najdeme ve sborech dobrovolných hasičů automobilové
veterány, o které místní s láskou pečují. Jiné vozy najdeme v
muzeích a sbírkách soukromých sběratelů,“ líčí autoři.
V knize je hned několik automobilů z Jihlavy, které KNIHA vyšla na podzim loňského roku v nakladatelství Tváře.
zde v minulosti jezdily.

JIHLAVSKÁ Tatra 70A z roku 1934. Na svou dobu velmi výkonná automobilová
stříkačka se čtyřmi výtlačnými hrdly, která ukazují na obrovskou sílu motoru. V roce
1954 byl vůz převeden do Luk nad Jihlavou. V roce 1972 putoval do Kopřivnice.

NA NÁMĚSTÍ v Jihlavě stojí 12. července 1934 automobilový výsuvný a otočný
žebřík na podvozku Fiat o nosnosti tři tuny. V roce 1952 byl převeden k jihlavskému požárnímu sboru z povolání.

Kč

Získejte

až

na ochranné

sportovní
pomůcky
až

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022

Fakta s.r.o. – vzdělávací zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
zve všechny zájemce na vzdělávací program

Studium pro asistenty
pedagoga
kurz je akreditován MŠMT

Klientské centrum:

Jihlava

Masarykovo náměstí 1100/35

Místo konání: Žďár nad Sázavou
Rozsah výuky: 120 hodin
(80 hodin teoretická výuka a 40 hodin praxe v MŠ, či ZŠ)
Cena kurzu je 8 900 Kč
Termíny výuky a další informace
na www.fakta.cz
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Cestujete do jiné země?
Zkontrolujte si doklady
Dovolené jsou v plném proudu, a
pokud cestujete do některých zahraničních destinací, nezapomeňte si
zkontrolovat platné cestovní doklady.
Ve většině zemí Evropské unie si
vystačíte s občanským průkazem
(tuto informaci si ale vždy raději pečlivě ověřte na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ČR).
Pokud jste si byli jisti, že pas máte,
a zjistili jste, že tomu tak není - tedy,
že došlo k jeho ztrátě, je nutné to
ohlásit co nejdříve u kteréhokoli
úřadu obce s rozšířenou působností.
Zde si také můžete podat žádost o
nový cestovní pas, který vám bude
vyhotoven ve lhůtách od podání
žádosti do 30 dnů, do 5 pracovních
dnů nebo do 24 hodin v pracovních
dnech.
Ztrátu cestovního pasu lze rovněž
ohlásit matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR.
„Ministerstvu vnitra ČR může občan
ohlásit ztrátu nebo odcizení, pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě,“
vysvětluje Pavla Marešová ze Správního odboru magistrátu města Jihlavy a dodává, že k ohlášení ztráty
pasu a k případné žádosti je nutné
předložit platný občanský průkaz.
Obdobný postup platí i v případě,
že se ztratil doklad dítěte. Rozdíl je
pouze v tom, že u podání žádosti
je kromě dítěte nutná přítomnost i

Další cesta k Heulosu by se
měla do konce října opravit
Cesta od Hrádku k letnímu kinu
v lesoparku Heulos není úplně nejideálnější procházkovou trasou již
nějakou dobu. S kočárkem je téměř
nesjízdná.
Druhá strana řeky Jihlávky má již
všechny cesty k zoo opraveny a na
druhý břeh se jaksi zapomnělo.
„Pevně věřím a doufám, že až se opraví sezení na letňáku, zbyde i nějaké to
kamení a peníze na opravu této cesty.
Myslím, že nemluvím jen za sebe,“ napsal nám čtenář Václav Coufal.
Tiskový mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk potvrdil, že
v rámci opravy všech stezek v této
lokalitě dojde i k opravě zmíněného
úseku.
„Za prodlení mohou zdlouhavá výbě-

rová řízení a ve finále se ještě čekalo
na konec největších akcí na Heulose 24MTB, koncertu Kabátů a Vysočina
Festu,“ vysvětlil Daněk.
Stezka je uzavřená zhruba od poloviny července a otevřít by se měla podle
smlouvy do sta dnů od začátku stavebních prací, tedy do konce října.
Na zhruba 300 metrech cesta
vystoupá až o 40 výškových metrů.
Nejprudší část cesty bude opravena štětováním, tedy svisle rovnanými
kameny, které odolají i tekoucí vodě.
Ostatní rovinatější úseky budou mlatové. Součástí bude také oprava zábradlí a výměna veřejného osvětlení.
Oprava cesty vedoucí kolem jihlavské zoo nijak neohrozí chod zahrady.
-vd,tz-

CESTU k Hrádku směrem k zoo čeká letos oprava, která by měla zajistit lepší
schůdnost (vpravo).
Foto: archiv -vc-

jeho zákonného zástupce.
Je také nutno počítat s tím, že za
ztrátu cestovního dokladu vám
může být uložena pokuta až do výše
10.000 Kč. Jedná se totiž o přestupek.
„Občan má povinnost cestovní
doklad před ztrátou chránit. Totéž
platí u odcizení, poškození či jeho zničení nebo zneužití,“ vysvětluje Marešová.
Důležitou informací však je, že
pokud už jste si vyřídili všechny
náležitosti spojené se ztrátou dokladu, můžete nový doklad získat už za
24 hodin v pracovních dnech nebo
do 5 pracovních dnů od podání
žádosti.
Pokud si však pas chcete vyzvednout do 24 hodin, je nutné si jej převzít přímo na Ministerstvu vnitra
ČR.Ve standardní lhůtě je pas zhotoven do 30 dnů od podání žádosti.
Vydání nového cestovního pasu
vás bude také něco stát. Čím kratší
lhůta, tím vyšší správní poplatek. Za
vydání pasu u osob mladších 15 let
se hradí správní poplatek 100 Kč /
vydání do 30 dnů, 1000 Kč / vydání
do 5 pracovních dnů, 2000 Kč / do
24 hodin.
U osob, které již dosáhly 15 let,
jsou pak ceny o něco vyšší: 600 Kč
/ vydání do 30 dnů, 3000 Kč / vydání do 5 pracovních dnů, 6000 Kč /
vydání do 24 hod.
-vd-
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Obyvatele Jihlavy zásobuje vodou
už 50 let Hubenovská nádrž
Hubenovská nádrž se postavila před 50 lety. Hned v počátku
se řešil spor mezi rybáři a vodohospodáři.
 זAnna Svobodová

V letošním roce bude Hubenovské
nádrži, která zásobuje pitnou vodou
padesátitisícovou Jihlavu a přilehlé
okolí, rovných padesát let.
Povolení k postavení vodní nádrže
bylo vydáno v roce 1966, se samotnou výstavbou se začalo až o dva roky
později. Stavba probíhala v letech
1968-1972 a náklady činily 26 milionů korun.
Hráz má devatenáct metrů a rozloha nádrže je 55 hektarů. Přehrada má
dva přivaděče. První vede z Jedlovského potoka a má délku téměř 1,5
kilometru. Druhý přivaděč je dlouhý čtyři kilometry a vede z Jiřínského
potoka. Správcem nádrže je Povodí
Moravy.
S naplňováním nádrže se začalo 29.
prosince 1971. „I když voda z Maršovského rybníka naplnila již přehradu do výše přesahující 10 metrů, hladina nádrže se očividně zvýší až s jarním
táním,“ uvedly tehdejší noviny Jiskra
v únoru 1972.
Plocha povodí Maršovského potoka dosahovala 20 kilometrů čtverečních a dlouhodobý průtok činil 150
litrů za vteřinu.
V roce 1976 zde bylo vytvořeno
pásmo hygienické ochrany. Jak na
svých webových stránkách Povodí
Moravy uvádí, voda z hubenovské
nádrže je vedena do úpravny vody
v Hosově, kde dochází k úpravě na
pitnou vodu. Pitnou vodu je možné
dodávat třeba i do Kostelce nebo do
skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou.
Kolem nádrže nevedou žádné turistické stezky, přístup k nádrži je pro
úpravu vody na pitnou zakázán. Přes
hráz ani nevede žádná silniční komunikace.

HUBENOVSKÁ nádrž má rozlohu 55 hektarů Její vodou je zásobována především Jihlava.

Zdroj: Povodí Moravy

POHLED na hráz nádrže. Nevede tudy žádná turistická cesta.

Zdroj: Povodí Moravy

Voda, nebo rybáři?
Hned v počátku výstavby nádrže v
roce 1971 se odehrál velký spor mezi
rybáři a vodohospodáři. Diskutovalo se o tom, zda dát do nádrže ryby,
nebo provozovat nádrž jen za účelem
úpravy na pitnou.
Titulky tehdejších novin Jiskra z
prosince 1971 sdělovaly velkými
nadpisy: Spor o Hubenovskou nádrž
trvá, rybařina versus voda. Rybářská
organizace byla této situaci vystavena
v druhé polovině listopadu 1971.
Členskou schůzi místních rybářů
tehdy popsal redaktor Jiskry Milan
Dvořák. „Závažný verdikt přijala
členská schůze k budoucí Hubenovské nádrži, která má být v příštím roce
předána do užívání vodohospodářům,
nikoli však, podle předběžných jednání, rybářskému svazu v Jihlavě… V této
souvislosti bylo doporučeno i usneseno
navázat užší kontakty s nově zvolenými poslanci - členy rybářského svazu - a
využívat jejich vlivu a zkušeností v tomto i v dalších případech,“ napsal do Jiskry v prosinci 1971.

Nádrž bez akcí
Na vodárenské nádrži nejsou povoleny žádné vodácké akce. Až v roce 2011
zde poprvé v historii uspořádalo Povodí Moravy Den otevřených dveří.
„Zájemci mohli vidět unikátní šachtový bezpečnostní přeliv a zavítat do
podzemní komunikační štoly,“ stojí na
webu Povodí Moravy.
„I nadále je pro veřejnost uzavřen
vstup do této lokality a zákaz koupání.

Pro rekreační účely tato oblast ani do
budoucna sloužit nebude,“ oznamuje
web.

Výlovy a sucho
Dle povodí Moravy se kvalita vody
začala za poslední roky zhoršovat.
„Částečně za to může silné rybniční
hospodaření na přítoku, kdy se po výlovu Maršovský rybník dlouho napouští,
což snižuje přítok do nádrže Hubenov

na minimum. Maršovský potok navíc
nemá v sušších letech tolik vody, aby
pokryl poměrně značnou potřebu nejen
krajského města Jihlavy,“ uvádí jejich
web.
Jedno z největších období sucha se
odehrálo v roce 2018. „Hladina vody
Hubenova kvůli suchu výrazně klesla v
roce 2018, kdy byla tato přehrada koncem roku podle tehdejších údajů povodí
zaplněna jen z 36 procent,“ napsal web
ovodarenstvi.cz.
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Psychoterapeutické okénko
O bublině

Každý člověk žije ve své „sociální
bublině“ a má své názory i neopakovatelnou povahu. Všichni jednáme na
základě minulých zkušeností, výchovy i názorů, které jsme přijali od společnosti, v níž žijeme.
Jsme zkrátka jedineční a cítíme se
být středem vesmíru. Jak těžké je
pak vcítit se do „bubliny“ lidí kolem
nás a pochopit příčiny jejich chování. Zvláště, když nesouzní s tím, co
my pokládáme za správné. A stejně
tak je těžké se s nimi domluvit nebo
dokonce i žít.
Někdy se dokonce stane, že se k
nám přistěhují sousedé z cizí země,
kteří mají naprosto jiné zvyky, řeč i
náboženství, a my se snažíme s nimi
dorozumět. Některým zvykům ale
třeba nikdy neporozumíme a v těchto okamžicích je dobré respektovat
jejich „jinakost“ a nenutit jim tu naši. Zároveň je ale nutné respektovat
určitá pravidla soužití, bez kterých to
samozřejmě nejde.
Tuto „jinakost“ si však můžeme
uvědomovat i mezi kolegy v práci
nebo dokonce mezi přáteli, ale pokud
ji budeme respektovat a oni budou
respektovat nás, pak je vždy možné
najít zlatou střední cestu a navázat
konstruktivní dialog.
Tento dialog pak může být velmi
obohacující pro obě strany, jelikož
nám pomůže nahlédnout do způsobu bytí druhého člověka, který je
přece tak zajímavý! Proto si někteří lidé hledají za své partnery především cizince nebo alespoň jedince s
odlišným náhledem na život.
Pak je však otázkou času, zdali se
tito dva lidé sladí, anebo se jeden začne prosazovat na úkor druhého. A
někdy jsou takovéto vztahy dokonce
velmi plodné, jelikož, jak víme, protiklady se přitahují. A pokud bude
chtít někdo prozkoumat zase vaši

„sociální bublinu“, tak si nezapomeňte chránit svůj osobní prostor a neotvírejte se příliš, zvláště u toho, koho
dobře neznáte. Domů byste si přece
také každého nepustili!
Přestože si každý žijeme ve své
„bublině“, je důležité spolupracovat
a fungovat jako společnost, v níž se
cítíme bezpečně, a hlavně známe pravidla, bez kterých to nejde. Tato pravidla učíme už malé děti, aby věděly,
co je správné a co ne, ale možná bychom si je měli v dospělosti také připomínat, zvláště když máme sklony
někomu vnucovat svůj názor, kritizovat nebo se litovat. Vždyť každá situace má řešení, pokud máme úctu ke
světu (bublině) ostatních.
Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka a astroložka

Ilustrační foto: pixabay.com

Pohotovostní služba zubních lékařů – srpen 2022
Datum Den Jméno

Místo poskytování, telefon

6. 8.

So

MUDr. Vašek Zdeněk

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450

7. 8.

Ne

MUDr. Vašková Soňa

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341

13. 8.

So

MDDr. Mátlová Lenka

Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, Jihlava, 567 331 666, 603 501 650

14. 8.

Ne

MUDr. Taťána Vrbková

Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, Jihlava, 567 331 666, 603 501 650

20. 8.

So

ZUBNÍ POHOTOVOST NENÍ OBSAZENA

21. 8.

Ne

ZUBNÍ POHOTOVOST NENÍ OBSAZENA

27. 8.

So

MUDr. Bínová Anna

MUDr. Anna Bínová s.r.o., Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 171

28. 8.

Ne

MDDr. Štrejbarová

MUDr. Alena Bínová s.r.o., Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 173

Pohotovostní služba zubních lékařů
je zajišťována SO, NE a svátky
od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ ověřte
na recepci Nemocnice Jihlava.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, tel. 567 157 211
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{ųŅÚåģĹƼÒåŸĩƾÏĘŞŅƋų±ƴĜĹ

båģĬåƴĹèģŻĝ
)U+Ɖĵ°ŸŅ
Na pultech Rynku
ģåĹŞŅÏƋĜƴæÒåųŸƋƴæ
ĵ±ŸŅŅÚĹ±ŻĜÏĘ
ĬŅĩ´ĬĹĝÏĘÏĘŅƴ±ƋåĬƲ
ĬåÚƚģƋåƉĹ°ŻåƉ°ĩÎåƉĜƉĹ°Ɖ8

ƵƵƵţ°čųŅųƼĹåĩţÎǄ

Rynek místo plné chutí

