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O pohřební
„turistice“ nemají
pozůstalí tušení

Jedna z jihlavských
pohřebních služeb vozí
nebožtíky ke zpopelnění do Tábora. Pozůstalí
o tom ale nevědí.
Petr Klukan, Klára Novická

V krajském městě fungují čtyři pohřební služby. Tři z nich
využívají služby jihlavského
krematoria, a to i ke zpopelnění nebožtíků, jedna z nich,
pohřební služba (PS) Anděl, je
vozí k žehu do Tábora. Důvod?
Prý levnější a kvalitnější služby.
Jak však tvrdí někteří pozůstalí, o těchto převozech do
táborského krematoria vůbec
netuší. Naopak, tímto zjištěním
byli překvapeni. Podle majitele
jihlavské pohřebky Anděl, Karla
Wolfana, jsou pozůstalí seznámeni s tím, kam ke zpopelnění
těla zesnulých vozí.
„Lidé o tom samozřejmě vědí.
Kladu důraz na to, aby člověk,

Sloupek

Podnikání

Pohřebnictví je sice citlivé
téma, přesto se v něm podniká jako v oblastech jiných.
Někteří jsou slušní, jiní podvádějí nebo dokonce uplácejí,
aby byli u nebožtíka z havárie první. Jihlavští občané si
před časem své užili s jednou
pohřebkou, jejíž majitel dovedl být velmi slušný, ale i velmi
razantní, neomalený a sprostý. Záleželo na tom, co na koho
jak působilo.
Nyní některým pozůstalým vadí, že netušili, kde bude
jejich příbuzný zpopelněn.
Může se převážení nebožtíků
vůbec vyplatit? Nepromítne se
to do ceny schované třeba pod
položkou květinová výzdoba?
Těžko říci. Záleží jen na nás
- abychom byli všímaví a vše
si pořádně prověřili. I přesto, že jde o tak citlivé téma. I
pohřebnictví je totiž „jenom“
podnikání.
Petr Klukan

který sjednává pohřeb, pozůstalé informoval o tom, že zemřelé
vozíme ke zpopelnění do Tábora,“ říká Karel Wolfan. „Ví o tom
všichni, ale může se stát, že na to
zapomeneme, nebo - a to je větší pravděpodobnost - to v daný
moment pozůstalí nevnímají,“
dodává.
To ale popírají příbuzní
zemřelého z městečka na Vysočině. Pohřeb jejich tatínka se
konal na konci loňského roku.
Rozloučení se odehrálo v tamním kostele, ke zpopelnění měl
být převezen do jihlavského
krematoria. Tak to je také uvedeno na parte, které mají Jihlavské listy k dispozici.
„O tom, že byl tatínek zpopelněn až v Táboře, jsme se dozvěděli až podle štítku na urně,“
říká dcera zemřelého. „Hodně
nás to překvapilo, ale mysleli jsme si, že se to tak asi dělá.“
Jak dodává, už s tím nic neudělají, a vracet se k bolestné události více nechtějí.
S takovým chováním pohřební služby nesouhlasí předseda Sdružení pohřebnictví ČR
Julius Mlčoch a považuje je za

Známe Žirafí Miss

JIHLAVA (lb) - Na Masarykově náměstí se včera bojovalo
o Žirafí Miss z projektu firmy
SAPELI. Akce se účastnilo pět
týmů ze ZŠ v regionu. Hlasovalo se i na www.jihlavske-listy.cz.
Prvenství vybojovala družina
ZŠ Otokara Březiny Jihlava.

Děti z „pasťáku“:
Dejte nám šanci

neetické: „Etické normy běžné
u obyvatel na západ od našich
hranic jsou našim lidem zatím
jaksi cizí.“
Obdobný případ se stal také
v minulém týdnu, kdy PS Anděl
připravila rozloučení na centrálním hřbitově v Jihlavě. O převozu zemřelého do táborského
krematoria neměli dle svých
slov pozůstalí ani zdání. Na
dotaz JL reagovali až zděšeně.
Domnívali se, že ke zpopelnění
po obřadu dojde v jihlavském
krematoriu.
„O této variantě nebylo při
sjednávání služeb u pohřební
služby ani řeči. Jsme v šoku. Vnímáme to jako naprostou neúctu k pozůstalým i k samotnému
nebožtíkovi,“ říká jeden z dotázaných rodinných příslušníků.
„Rozhodně nic netajíme, stejně je to vidět na dokladu o zpopelnění, ten se předává při předávání urny,“ podivuje se nad
možnou nevědomostí Wolfan.
(Jaké jsou vaše zkušenosti
s pohřebními službami? Napište
nám na novicka@jihlavske-listy.cz)

Řeší se nehoda na přejezdu

A VÍTĚZEM SE STÁVÁ? Žirafa dětí ze školní družiny jihlavské ZŠ O.
Březiny včera vyhrála soutěž Žirafí Miss.
Foto: Petr Klukan

Rozhovor

Komňacký: Jihlavu jsem
vnímal jako ambiciózní klub

FC Vysočina má nového kouče. A-tým povede
mezi prvoligovou elitou
František Komňacký,
v současnosti asistent
trenéra u české reprezentace. Smlouvu podepsal na dva roky.
Michal Boček

RITUÁLNÍ VZPOMÍNKA. Květiny, svíčky, ale i různé druhy ovoce

položené před přejezdem v Třešti připomínají, že se zde přesně před
týdnem stala vážná nehoda autobusu s drezínou. Zemřela při ní
33letá Číňanka. Policie hledá svědky, kteří střet viděli „zvenčí“. Více
k případu na str. 7.
Foto: Ladislava Brabencová

JIHLAVA (cio) – Obyvatelé ulice Šafaříkova v Jihlavě nesouhlasí s přesunem části dětí a
vychovatelů z Dětského domova se školou (DDŠ) do řadového
domku, který se nachází v této lokalitě. Domek koupil DDŠ
s cílem založit novou rodinnou
skupinu.
Obyvatelé Šafaříkovy ulice
(Bedřichov) brojí proti přesunu skupiny kvůli obavám o svoji bezpečnost. Podle svých slov
nechtějí být součástí výchovy
problémových dětí. Na protest
proti stěhování dokonce sepisují petici.
Děti z DDŠ se rozhodly reagovat na nesouhlas svých budoucích sousedů otevřeným dopisem. „Asi nejste potěšeni z toho,
že budeme žít mezi vámi. Nejspíš
si myslíte, že jsme velmi problémové děti, které jsou drzé, nevychované, vulgární atd. Rády bychom vás přesvědčily, že to tak
není. Na Šafaříkovu ulici byly
vybrány děti, které jsou bezproblémové, a tento přesun si
zaslouží. Byly bychom moc rády,
kdybyste nám dali šanci to dokázat,“ píše se v dopise.

Nabídek na trenérské angažmá jste měl více. Co rozhodlo
pro tu z Jihlavy?
FC Vysočina představuje seriózně vedený klub, který je fotbalovou veřejností velmi respektovaný pro svoje kvalitní vedení,

František
Komňacký
v čele s pány Tulisem a Vaculíkem, svoji perspektivu a systematickou práci. V neposlední řadě jsem se chtěl po dlouhé misi
v Jablonci vrátit blíže ke svému
domovu na Moravě. Jihlavu jsem
dlouhodobě vnímal jako ambiciózní klub, který se netají ambicemi zakotvit v nejvyšší soutěži.

Máte přehled o jihlavském
kádru?
Musím říci, že druhou ligu jsem
příliš nesledoval. Jihlavu jsem
poprvé viděl v důležitém utkání
na půdě Brna. V tu dobu už jsem
byl s vedením FC Vysočina v kontaktu.
Potěšil mě kolektivní výkon. V
dobrém světle se předvedli fotbalisté, jež jsem příliš neznal.
Jinak je v Jihlavě celá řada hráčů, o jejichž výkonnosti přehled mám. Na mysli mám nejen
Blažka, Halamu, Vaculíka, Sedláčka, Tecla či Mešanoviče, kterého jsem vedl v Jablonci.
(Pokračování na str. 24)

