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RV Pohřební služba Vevera – ZELENÁ HORA - Žďár nad Sázavou
Rodinná pohřební služba Vevera
na Zelené hoře klade velký důraz na
zachování úcty k zesnulému a provádí veškeré služby na vysoké etické i
společenské úrovni.
Důvodem otevření pohřební služby na Zelené hoře je snaha opětovně
zajistit veškeré vyřízení smutečních
obřadů.
V případě úmrtí je třeba řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech vyřízení pohřbu.
Sjednavatelky pohřební služby
Vevera vám pomohou zorientovat se
i v tomto nelehkém období.
Pomohou sestavit poslední rozloučení s vašimi blízkými tak, aby odpovídalo představám pozůstalých, ale i
přáním zesnulého, vyřídí kompletně
všechny náležitosti a formality v rámci důstojného rozloučení, s důrazem
na profesionální a diskrétní přístup a
respekt k požadavkům klientů.
„Chceme lidem tuto nelehkou situaci
co nejvíce usnadnit. Časově se přizpůsobíme klientovi a naší prioritou je individuální přístup a především empatické
jednání,“ říká Lenka Pavlok z pohřební služby Vevera a dodává, že samozřejmostí je i vyřízení potřebné administrativy.
Nevíte-li si rady ohledně formalit
jako je notářské řízení, odhlášky starobního důchodu a mnohé jiné, ﬁrma Vevera poskytuje poradenství i
v tomto oboru.
Za zmínku určitě také stojí nadstandartní služby, mezi kterými jsou
například ekologické urny do příro-

evera
žba V

slu
řební
h
o
P
RV

dy, designové smuteční parte Parteo,
úpravy hrobů v jakémkoli ročním
období, zajištění smutečních obřadů na netradičních místech tzv. pod
otevřeným nebem, např. na fotbalovém hřišti, na zahradě, na chatě, u
vody, v lese, v domu smutku aj., profesionální řečník, videoprojekce ve
smutečních síních, památeční sklo či
odvoz smutečních květin po obřadu
na místo určené rodinou.
Právě poslední zmíněná služba
může velmi často pomoci těm, kteří nemají jak květinovou výzdobu
odvézt. „Po domluvě s pozůstalými
zajistíme převoz květin například do
kostelů k jejich výzdobě nebo na pietní

místa k tomu určená,“ vysvětluje Lenka Pavlok.
RV Pohřební služba Vevera působí
především v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Telči, Brtnici a Třešti, ale smuteční obřad zařídí i po celé České
republice.
Z etického hlediska ihned po smutečním obřadu jezdí pohřební služba
Vevera do jihlavského krematoria,
které je nejbližším místem.
Mít možnost se rozloučit se svým
blízkým je důležitou součástí truchlení, nicméně jím tato smutná událost nekončí.
Pohřební služba Vevera nabízí i
následnou péči formou poradenství.

Kontakt:
Sychrova 491/18
591 02 Žďár nad Sázavou 2
Budete-li potřebovat s čímkoliv
pomoci, neváhejte kontaktovat
pohřební službu Vevera
na tel. číslech:
Mobil kancelář: 739 020 787
Mobil 24 hod.: 603 452 119
www.pohrebjihlava.cz
(PI-z06-psD)

Ovce a koně na pastvinách Žďárska
Zhruba od poloviny května se na zelenohorském
kopci opět pasou beránci. Krom užitečnosti na
obnovu přirozeného pažitu vrací i dřívější kolorit
poutního místa.
Beránci proto, že jsou méně hluční než ovce
s jehňaty.
Pastvu organizuje Sdružení Krajina Počítky ve
spolupráci s tamním farmářem Milanem Ďaďourkem. Díky osvícenému přístupu města mohou
beránci spásat svahy kolem památkově chráněného kostela již třetím rokem.
Koncem května provedli odborníci Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích biologicko-botanický monitoring
na Zelené hoře. Zjišťují, jak pastva začíná působit
na vegetaci. Zdejší porosty totiž ohrožují agresivní

druhy, zejména třtina křovištní, která ovšem ovečkám chutná.
Laicky poznatelného přínosu na vegetaci se
dočkáme až v řádu let. Jak ale Dagmar Kafková ze
Sdružení Krajina ujišťuje, z hlediska biodiverzity
se na zdejší pastvě objevila řada dříve potlačovaných rostlin i drobných živočichů. „Na trus ovcí a
jinde i koní je vázána spousta druhů hmyzu, a to se
projevuje i množstvím ptáků, které se nově na pastvinách zdržují,“ vysvětluje krajinářka.
Krom Zelené hory se ovečky spolu s koňmi stěhují na léto i k rybníku Velký Babín. Společná pastva ovcí a koní se tu osvědčuje, neboť každé zvíře
si vybírá něco jiného a vegetace se takto opravdu
obnovuje. Zvláště na podmáčených loukách koně
vyhledávají ostrou trávu. Přímo k nim nás od Žďa-

su dovede Naučná stezka Babín.
Letos budou tradičně ovečky na Pastviskách u
Odrance a spolu s koňmi je můžeme spatřit i na
podmáčené louce kolem žďárského Staviště. Dle
potřeby se budou ovečky přesouvat i po dalších
místech Vysočiny.
Dle Dagmar Kafkové je pastva na Vysočině
zatím ještě v plenkách a piluje se družba s majiteli
pozemků. Tzv. živé sekačky částečně sanují nedostatek sekáčů, ale zcela nenahradí seč.
„Máme stále méně lidí na silovou práci při údržbě
louk. Nikdo ji dnes nechce dělat, byť brigádníkům
neplatíme málo. Tak se snažíme co nejvíce dostat ovce
a koně do přírody,“ vysvětluje krajinářka. Optimálním řešením by bylo meziroční střídání pastvy a
seče.
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