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A právě tohle najdete jenom u nás. Děkujeme 
městu Jaroměřice nad Rokytnou za hezkou 
spolupráci a Všem našim zákazníků za přízeň 
v letošním roce. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kavárna Splněný sen a obchod Krasohled 

Vám za celé Denní centrum Barevný svět přejí 
klidné Vánoce a úspěšný rok 2020! 

Služba sociální rehabilitace je poskytovaná ze 
zákona zdarma, finančně je zajištěna Evropským 
sociálním fondem v rámci operačního programu 

Zaměstnanost. V roce 2019 finančně podpořilo 
naše služby město Jaroměřice nad Rokytnou. 

Jakub Dvořák
manažer sociálních služeb

Město Jaroměřice nad Rokytnou podporuje
 terénní pečovatelskou službu DIANA Třebíč

Pečovatelská služba DIANA Třebíč se věnuje 
starým lidem a lidem se zdravotním znevý-
hodněním. Naším cílem je, aby uživatelé služby, 
přestože už nejsou schopni plně uspokojovat 
svoje životní potřeby, mohli zůstat ve svých 
domovech, aby nemuseli odcházet do pobyto-
vých zařízení sociálních služeb. Zajišťujeme 

zpravidla podporu a pomoc při podání stravy, s 
osobní hygienou, s úklidem, s nákupy a pochůzka-
mi, poskytujeme základní sociální poradenství 
našim uživatelům i zájemcům o naše služby. 
Velkou výhodou naší služby je skutečnost, že jsme 
úzce propojeni s domácí zdravotní péčí DIANA. 
Zde se nejvíce potkávají a doplňují naše odborné 

zdravotní a sociální služby. Díky významné 
finanční podpoře Města Jaroměřice nad Rokyt-
nou můžeme nabízet služby v takovém rozsahu. 
Máte-li o naši službu zájem, rádi Vám poskytne-
me potřebné informace o možnostech jejího 
využití.

Martina Svobodová
ředitelka pečovatelské služby

Sportovní areál a postřehy občana
Po přečtení zpravodaje číslo 10/2019 jsem se 

rozhodl, že musím napsat i já svůj pohled na 
bývalý sokolský areál. O areálu bylo již napsáno a 
řečeno dost a dost. Co bylo dobře a co špatně 
nebudu hodnotit, ač na to mám názor. Projektant 
pan Zlatuška píše, že od samého začátku je areál 
koncipován pro školní potřebu, ale já měl 
informace, že to bude sportoviště pro atletiku, 
fotbal a pro volnočasové aktivity občanů a 
spolků, působících ve městě.

No a dnes se dozvídám, že areál je hlavně pro 
školu. Nechci tím říct, že si škola nezaslouží pěkné 
hřiště, ale při svých pracovních cestách po 
republice jsem viděl několik sportovišť pro školní 
děti a zdaleka nejsou tak velké a monstrózní a 
podle mě tak drahé (částka několik desítek 
milionů pro město se 4 tisíci občany). Potom mi 
není jasné, když je to určeno pro školu, proč se 
třeba upravoval rozměr fotbalového hřiště na 
divizní rozměr. Nechci tím znevažovat ani práci 
pana Zlatušky, který dle svých slov postupoval 
podle zadání města a podle toho vypracoval 
projekt a nedivím se ani komentáři pana 

Bohutínského jako dlouholetého správce 
sportovního areálu v Třebíči, který byl přizván na 
pomoc při využití areálu.

Ve mně, jako v občanovi, to vyvolává otázku, 
proč bývalé zastupitelstvo odsouhlasilo tuto 
monstrózní akci i v případě, kdy nebylo zajištěno 
financování s dotací a bez budování zázemí, které 
se mělo dobudovat v krátké době po dostavbě 
areálu, čímž si nejsem v současné době jist.

Tyto články ve mně probudily myšlenku 
napsat čtenářům Zpravodaje i pohled na spor-
tovní areál na Kaunicově ulici – tenisové hřiště a 
skatepark, který využívá TJ Sokol Jaroměřice nad 
Rokytnou II. Sportoviště vypadá na první pohled 
pěkně, jeden náš sportovní kamarád na otázku 
jaké je hřiště pár měsíců po předání řekl: „Je nové 
a červené.“ Na druhý pohled (po druhé sezoně, 
která je minulostí) musím říct, že je to červené, 
ale ne vůbec dobré.

Po první sezoně jsme si tento stav omlouvali 
tím, že je to nové a potřebuje si to sednout. 
Po druhé sezoně víme, jak to dobré není. Kurty 
postrádají schopnost pohlcovat vodu, která i po 

nevelkém dešti zůstává na povrchu a nedovoluje 
nám hřiště používat. Dalším problémem je 
antuka, ta nesplňuje požadavky na sportoviště. 
Není kompaktní a spojená. Pro neznalé proble-
matiky – antuka potřebuje vodu a válcovat, to vše 
jsme letos na jaře udělali v dostatečné míře, 
výsledek rovná se nula. Protože hrajeme v tenise 
na okrese amatérskou ligu, tak jezdíme na okolní 
kurty a situace není nikde horší. Máme zatím 
nezávazný posudek, že jsou použity špatné mate-
riály v podkladu. Ty nejsou schopny absorbovat 
vodu a ve spojitosti s nekvalitní antukou jsou 
kurty pořád špatné.

Aby nebylo na areálu v ulici Kaunicova jen vše 
špatně, skatepark funguje dobře a je hojně 
využíván.

Tak to je ode mě všechno. Nezávidím novému 
zastupitelstvu jeho pozici, kdy musí řešit věci, 
které padají na jejich bedra, ale ne na jejich hlavu.

S přáním pěkného podzimu 
Jindřich Pavelka 

starosta Sokola Jaroměřice nad Rokytnou 

Nemocnice Třebíč zakoupila z daru nový ultrazvuk na neurologii
Dar města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 

50 000 Kč použije Nemocnice Třebíč na nákup 
nového ultrazvuku pro neurologické oddělení. 
Nový ultrazvukový přístroj značky Philips Affinity 
50 využívá třebíčská nemocnice od první poloviny 
prosince. Ultrazvukový přístroj je dnes pro 
neurologii základní vyšetřovací modalita, 

zajišťuje diagnostiku tepen v mozku, a to jak 
v akutních, tak i v chronických fázích. Doposud 
neurologie využívala velmi vytížený přístroj na 
kardiologické ambulanci, což neumožňovalo 
zajištění akutních vyšetření ani dostatečně 
pokrýt kapacitu požadovaných vyšetření. 

„Hlavním přínosem nového ultrazvukového 

přístroje bude zajištění urgentních vyšetření 
v optimálním čase, zkrácení čekacích dob a navý-
šení výkonnosti. Přístroj tak výrazně zvýší kvalitu 
a dostupnost vyšetření pacientům z regionu,“ 
vyjmenovává přednosti nového přístroje 
ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Městu Jaroměřice nad Rokytnou děkujeme!
 Radek Fukal

Můžete zavolat i Vy
„Linka důvěry STŘED, dobrý den“, uslyšíte, 

pokud vytočíte telefonní čísla 775 22 33 11 nebo 
568 44 33 11. Dovolali jste se do míst, kde je 
prostor určený pouze vám, vašim starostem, 
obavám, emocím. 

Linka poskytuje své služby anonymně, volající 
hradí pouze telefonické spojení dle platných 
tarifů svého operátora. Obrátit se na ni můžete 
odkudkoliv prostřednictvím telefonu, chatu nebo 
e-mailu. Není potřeba se objednávat, sdělovat 
své jméno nebo čekat v čekárně.

V letošním roce se na Linku důvěry STŘED 
obrátilo celkem 2 855 klientů, z toho 1 825 
telefonicky, 906 prostřednictvím chatu a 124 e-
mailem. S interventy volající nebo chatující 
nejčastěji probírali témata, týkající se osamělosti, 
ztráty smyslu života, či myšlenek na sebevraždu. 

„Často jsme hovořili o komplikacích v partnerských 
vztazích nebo o vztazích rodičů s dětmi a neminula 
nás ani obtížná témata jako traumatizující události, 
poruchy příjmu potravy, duševní onemocnění, 
domácí násilí, šikana nebo závislosti“; sděluje 
koordinátorka linky Tereza Nekulová. 

„Jsme jedinou službou tohoto charakteru na 
Vysočině a našim cílem je být na blízku lidem, co 
mají pocit ohrožení, jsou osamělí, zmatení a 
z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo 
nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto 
však potřebují pochopení, podporu, důvěru a 
zároveň kvalifikovanou radu a pomoc“; doplňuje 
k chodu linky Tereza Nekulová.  

Linku důvěry STŘED můžete kontaktovat 
denně od 9 do 21 hodin včetně víkendů a svátků. 
Poradenství a pomoc v krizi jsou poskytovány také 

prostřednictvím chatu a e-mailu. Na chatu nás 
najdete denně ve vybraných hodinách na 
krizovém portálu E-Linky www.elinka.iporadna.cz. 
E-mail naší linky důvěry je linkaduvery@stred.info 
a odpověď dostanete do 48 hodin od přijetí mailu. 
Provoz služby zajišťuje celkem 8 odborně 
vyškolených pracovníků. Ve službě je aktivní vždy 
jeden pracovník, který obsluhuje všechny tři 
komunikační kanály – telefony, chat a e-mail. 
Může se stát, že se k nám nedovoláte, protože 
zrovna hovoříme s někým jiným. Mějte prosím 
trpělivost a obraťte se na nás později.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou 
města Jaroměřice nad Rokytnou.

Tereza Nekulová 
koordinátor programu Linka důvěry STŘED


