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Měsíční glosování
� Jak se priority města mění 

v souvislosti s tím, kdo vládne, 
lze ukázat na příkladu ohňostro-
jů. Zatímco minulé vedení radni-
ce chtělo ohňostroje utlumit, ne-
li s nimi úplně skončit, neboť jsou 
hlučné a část lidí si na ně stěžuje, 
tak současné vedení naopak vyho-
ví té části obyvatel, která by je nao-
pak chtěla. Jo, a na Nový rok mají 
být dokonce dva: na Masarykově 
náměstí a ve Zborné. 

� Lid si žádal přímou volbu pre-
zidenta, tak ji tu máme. Jak to může 
dopadnout, vidíme v tragickém pří-
mém přenosu z Hradu. Co si přát? 
Ať máme nyní šťastnější ruku! 

� Týden před Vánoci se sta-
la havárie na vodovodním řadu v 
ulici Sokolovská. Bez vody byly 
náhle tisíce lidí. Místo, aby obča-
né pracovníkům SMJ poděkova-
li za rychlou opravu, na sociálních 
sítích někteří tvrdili, že tohle by se 
za komunistů nemohlo stát. Mimo-
chodem, všem milovníkům politiky 
Putina: Na Bedřichově si mohli lidé 
vyzkoušet, jaké to je být bez vody. 
A přidejte si k tomu - ještě být bez 
tepla a bez elektřiny.  

� Konec roku a začátek další-
ho vede k bilancování. Nic si z toho 
nedělejte, že minulá vláda, když 
mohla šetřit, tak rozhazovala a 
nechala kasu prázdnou, a ta součas-
ná se s tím pere nic moc. Před sebou 
máme nový rok. Hledejme pozitivní 
věci a negativními se nenechme roz-
hodit.  -pk-

V domově pro seniory Lesnov si 
20. prosince udělali předčasné Váno-
ce. 

Jelikož byl domov zapojen do akce 
Ježíškova vnoučata, dostali někteří 
klienti dárky od lidí, kteří plnili jejich 
přání na dálku. Například gramofon 
s deskami, který věnoval manželský 
pár žijící v Saudské Arábii.

Z toho měly mít zvláště dámy 
opravdu velkou radost. Mezi des-
kami našly například Karla Got-
ta, Marii Rottrovou nebo oblíbené 
dechovky. 

„No jako první si určitě pustíme Got-

ta. To je jasný, toho milujeme,“ komen-
tovala výběr gramofonových desek 
paní Trnková.

Během odpoledne proběhl také 
slavnostní přípitek nealkoholickým 
sektem, a tak jsme se paní Trnkové 
zeptali, jestli stále slaví silvestra.

„No jistěže. Já mám ráda veselo a 
zábavu,“ vypráví seniorka a s úsmě-
vem pokračuje, „Já zpívám, bubnuju, 
to je paráda.“

Paní Trnková je původně z Telče a 
říkala, že i za mlada tam bylo veselo 
a silvestr chodila slavit i dřív.

„Do nového roku bych přála hod-

ně zdraví rodině a trochu i mně,“ říká 
skromně milá dáma a dodává, že je 
ráda, že jí zdraví zatím slouží, jak to 
jen jde. 

„Čtenářům Jihlavských novin bych 
popřála, ať se jim líbí čtení v novinách. 
I já je ráda čtu,“ řekla ještě na závěr 
přání a vyrazila se bavit se svými přá-
teli i pečovatelkami z domova. 

Na těch bylo vidět, že se seniorům 
opravdu věnují celým srdcem a po 
celou dobu se jim věnovali a bavili se 
s nimi.

Vypadá to, že Pod Rozhlednou 
měli i letos vánoční pohodu. -vd-

PAN VLASTIMIL OCHRANA i paní Trnková patří mezi ty, kteří se rádi baví a oba mají moc rádi hudbu. Do nového 
roku si přejí pro sebe i své blízké hlavně zdraví. Foto: Veronika Dawidowicz

Babičky a dědečkové 
na Lesnově slavili Vánoce


