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Co vlastně obnáší Charitní pečo-
vatelská služba Třebíč, na to jsme se 
zeptali vedoucí Evy Vráblové. Odpo-
věděla, že  poskytuje pomoc a pod-
poru dospělým osobám a seniorům, 
kteří mají sníženou soběstačnost. 

„Tato sociální služba pomáhá lidem 
zabezpečit jejich biologické, psychické, 
sociální i duchovní potřeby tak, aby moh-
li i v náročných životních situacích spoje-
ných se samotou, stářím, nemocí či zdra-
votním postižením žít důstojně, ve svém 
domácím prostředí,“ uvedla.

Doplnila, že pomáhá při osobní hy-
gieně a péči o sebe, přípravě a podává-
ní jídla, nákupech, pochůzkách, údrž-
bě domácnosti a doprovázení k lékaři 
a na úřady.

Charitní pečovatelská služba Třebíč 
v rámci volnočasových aktivit klubu 
Archa také nabízí obyvatelům pečova-
telských domů v ulici Koutkova, Fran-
tiška Hrubína a Myslbekova volnoča-
sová setkávání. Je jedinou organizací, 
která v těchto domech pravidelně nabí-
zí a zajišťuje společné trávení dopoled-
ního volného času. O tuto aktivitu je z 
řad obyvatel zájem.

„Charitní pečovatelská služba Třebíč by 
chtěla v tomto projektu pokračovat. Cílo-
vou skupinu tvoří především senioři, kte-
ří se sami podílí na tvorbě plánů činnosti, 
sami se aktivně zapojují podle vlastních 
schopností a dovedností, např. připra-
vují občerstvení, navrhují témata setká-
ní, podílí se na výrobě výrobků. Oslovu-
jí i ostatní obyvatele domu a zvou je na 
setkání,“ nastínila Vráblová.  

PŘEDNÁŠKA  členů státní policie vzbudila u seniorů zasloužený ohlas.
 Foto: Antonín Zvěřina

Pečovatelská služba pomáhá i seniorům

Zajímavým a podnětným setká-
ním byla přednáška příslušníků Poli-
cie ČR na téma „Víš, kdo je za dveř-
mi“ v domě pečovatelskou službou 
na ul. Myslbekova a v loňském roce v 
domě s pečovatelskou službou na uli-
ci Fr. Hrubína. Toto setkání mělo vel-
ký ohlas u obyvatel domu. Přednáška 
byla zaměřena na bezpečnost seniorů 
v domácím prostředí.

Měli jsme možnost zúčastnit se této 
akce mezi seniory v domě v Myslbeko-
vě ulici a přesvědčili jsme se, že pří-
tomní obdrželi velice cenné informace 
za pomoci videa i mluveného slova.

Toho se ujali příslušníci státní policie, 

podpraporčíci Iveta Vávrová a Ondřej 
Burian. „Myslíme si, že tato setkání mají 
pro obě strany veliký význam. I když se o 
této problematice často mluví v médiích, 
osobní kontakt je velice důležitý,“ shod-
li se. 

Netajili, že Třebíč je poměrně bez-
pečné město, což ovšem nezname-
ná, že se lidé s nebezpečím nemohou 
setkat. „Na prvním místě je opatrnost a 
opět opatrnost,“ zdůrazňovali oba řeč-
níci. Nastínili všechny možné hrozby, 
které seniorům hrozí, a co v takových 
případech učinit. 

Například při přepadení například 
v parku doporučovali nevolat „pomoc,“ 

ale „hoří,“ což vyvolává zvědavost a lidé 
se na místo seběhnou. Upozornili, že 
někteří pachatelé se mohou vydávat i 
za příslušníky policie a pak je nutné se 
přesvědčit, že tomu opravdu tak je. „I 
když nám to ztěžuje práci,“ netajili.

Během více než hodinové besedy i 
přítomní senioři vyprávěli o zážitcích 
svých blízkých, kteří se s negativními 
problémy setkali. Naznačovali i pro-
blémy, které s besedou nesouvisely, 
ale oba příslušníků policie je pozorně 
vyslechli, i když jim pomoci nemohli. 

„Ta beseda pro nás měla veliký přínos. 
Dozvěděli jsme se mnoho nového a pevně 
věřím, že to z nás nikdo nebude potřebo-
vat. I když to vyloučit nemůžeme,“ podo-
tkla na závěr besedy jedna z účastnic 
Blažena Frantová.  

Mezi dotazy, které s problematikou 
nekorespondovaly, zazněla i otázka 
opravy objektu a zateplení. Někteří 
senioři si stěžovali, že kvůli zimě nemo-
hou ani spát. 

Místostarosta Pavel Pacal naznačil, že 
beseda vedení města s obyvateli domu 
se uskutečnila na sklonku loňského 
roku. „Zaznamenali jsme dva tábory, 
jedni tvrdili, že je jim zima, druzí nao-
pak, že je jim teplo,“ poznamenal Pacal.  

Upozornil, že radnice vyšla obyva-
telům vstříc například v úpravě zele-
ně v okolí objektu. Netajil, že přišla na 
přetřes i otázka opravy domu a zatep-
lení. „Město to má v plánu, ale datum 
zatím nedokážeme určit, určitě se poku-
síme na akci získat nějakou dotaci,“ 
naznačil Pacal.   -zt-

Náměstek hejtmana Libor Joukl nav-
štívil Třebíč. Nejprve si prohlédl dům 
v židovské čtvrti číslo popisné 19, kte-
rý zhruba před dvěma a půl roky získa-
la Třebíč od kraje. Město ho věnovalo 
občanskému sdružení Vrátka. To při-
pravilo projekt a Joukla zajímalo, jak se 
daří záměry naplňovat. 

Připustil, že radnici požádal, zda by 
mu prohlídku umožnila. „Přiznám se, 
že se jednalo o projekt využití objektu, 
který mě velice zaujal,“ zdůraznil. Joukl 
netajil, že na kraj často přicházejí lidé 
s reálnými požadavky, ale i s takovými, 
které se realizovat nedají. U projektu 
Vrátek po projednání kraj věřil, že se 
všechny záměry podaří naplnit. 

„Musím říct, klobouk dolů,“ přiznal 
Joukl. Velice ho těší, že někdo dokáže 
pomáhat lidem, kteří si svůj osud nevy-
brali, a stát ve všech případech nepo-
máhá.

Joukl upozornil, že z pozice náměst-
ka po kraji cestuje často, aby navštívil 
nemovitosti, které s krajem úzce sou-
visejí. Jedná se o nemocnice, střední 
školy, galerie, muzea či dětské domo-
vy. Nastínil, že si kraj přeje, aby navázal 
dobrou spolupráci s městy a obcemi a 
dokázal jednotlivé požadavky z regio-
nů správně vyhodnotit. 

„Cesty někdy zaměřuji pouze na majet-
ky kraje, v Třebíči jsem téměř vše ponechal 
na vedení, aby připravilo celodenní pro-
gram,“ podotkl Joukl.  

Proto se byl Joukl také mimo jiné 
podívat na vlakovém nádraží, kde se 
v letošním roce připravuje výstavba 
vlakového terminálu. „Jedná se sice o 

akci města, ale kraje se dotýká v návaz-
nosti na silnice v jeho majetku,“ podotkla 
místostarostka Marie Černá.  

Náměstek připomněl, že přijel i 
vysvětlit, proč se všechny požadavky na 
opravu silnic v majetku kraje nepoda-
ří v nejbližší době naplnit. Naznačil, že 
v letošním roce hodlá kraj začít v Tře-
bíči stavět tělocvičnu u hotelové školy 
v čtvrti Borovina za zhruba 50 milio-
nů korun. Věří také, že začne výstavba 
silnice z třebíčské ulice Rafaelova do 
místní části Pocoucov.  

A tak jsme si řekli, když mohl dům 
v Leopoldově ulici v židovské čtvrti 
navštívit náměstek Joukl, proč bychom 
ho nemohli navštívit my. 

Průvodkyní nám je předsedkyně 
občanského sdružení Vrátka Irena 
Rybníčková. 

„Nyní se nacházíme v přízemí, kde 
máme sklady. Ve stejné ulici máme kavár-
nu, která takové zázemí nemá, a i ona 
tady skladuje různé potřeby pro svůj pro-
voz,“ nastiňuje. Doplňuje, že se tam 
nacházejí i lavice pro pořádání tradič-
ních trhů.

„Ten dům nikdo pět let nevyužíval, bylo 
tady značné vlhko. Takže jsme tady okle-
pali zdi, aby budova vysychala,“ vysvět-
luje Rybníčková. Občanské sdružení 
ale nemá na celkovou opravu peníze, ty 
se snaží získat z dotačních titulů.  

Ze skladu míříme na dvorek. „Tady 
bychom rádi vybudovali bylinkovou 
zahrádku, ale i na to potřebujeme pení-
ze,“ připouští Rybníčková. Po scho-
dech stoupáme do kanceláře projektů. 

Náměstek si prohlédl pracoviště Vrátek

SOUČÁSTÍ služeb občanského sdružení Vrátka je i poskytování pedikúry.
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„Do projektu Poprvé či znovu nastoupilo 
30 lidí, loni do projektu Spolupráce 50 li-
dí,“ dozvídáme se od Hany Valové. 

Ta dále uvádí, že všichni absolvovali 
příslušný kurz. Ti nejlepší pak ve vzdě-
lávání pokračují. „Pro všechny vyhle-
dáváme práci, zatím jsme ji našli pro 30 
osob s mentálním i tělesným postižením,“ 
pokazuje. Zbytek zatím evidují na úřa-
du práce. 

Přecházíme do další místnosti, která 
slouží například pro výrobu ozdobných 
triček. Tu může navštěvovat i veřejnost. 
Tuto dílnu vede Renata Dušovská. 
„Tiskneme na látky, vyrábíme hodně věcí 
z přírodnin a většinu programů přizpůso-
bujeme dětem s handicapem,“ naznačuje. 
Část výrobků slouží k prodeji, ale val-
nou část si účastníci odnesou domů. 

Dušovská zdůrazňuje, že se tady 
setkávají handicapované děti se zcela 
zdravými. „To je velice důležité, ty zdra-
vé se naučí ty postižené vnímat jako sobě 
rovné,“ upozorňuje. 

Přecházíme do místnosti s tkalcov-
ským stavem, kde se vyrábějí ze starého 
oblečení, které se nemůže jinak využít, 
koberce. Jitka Krátká netají, že se stroj 
využívá denně. Opět ho hojně využí-
vají děti, ale i dospělí. A dostáváme se 
do poslední provozovny, kde zájemcům 
pracovnice poskytují manikúru a pedi-
kúru. Projekt vznikl s podporou evrop-
ských peněz. Takže na závěr dejme slo-
vo ředitelce.  „Jsme velice rádi, že jsme 
dům získali a že ho můžeme využívat. 
A jsme rádi, že si toho město i kraj váží,“ 
dodává Rybníčková.    -zt-


