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Aktuality

V třebíčské nemocnici hořelo
Více než pět desítek hasičů, policistů, strážníků a zdravotníků se zapojilo
do taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS).
Námětem cvičení byl požár v jedné
z budov třebíčské nemocnice.
Podle plánovaného scénáře detekovalo kouřové čidlo v 3. nadzemním
podlaží pavilonu M1, prostory kožního oddělení, požár. Zdravotnický personál ihned ohlásil požár na Krajské
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Na pomoc pacientům okamžitě vyjeli hasiči, policisté, zdravotníci a
strážníci Městské policie Třebíč.
„V době vzniku požáru bylo v objektu
80 lidí. Hasiči ze zakouřených prostor
evakuovali 40 osob, z toho u čtyř lidí byla
kvůli omezené schopnosti pohybu nutná
evakuace na lůžku.
Do cvičení se zapojily jednotky profesionálních hasičů ze stanice Třebíč a Náměšť
nad Oslavou a také jednotka sboru dobrovolných hasičů ze Starče. Hlavními
úkoly pro hasiče byla evakuace, záchrana osob a likvidace požáru,“ okomentoval cvičení plk. Pavel Maslák, ředitel
územního odboru hasičů Třebíč.
„Ke každému cvičení podobného ražení
přistupujeme s velkým respektem a pokorou a jsme velmi rádi, že jsme si mohli
požární evakuaci oddělení cvičně vyzkoušet a zamyslet se nad možným zlepšením
pro případ skutečného požáru.
Při podobných cvičeních občas narazíme na drobné technické závady, nebo

KLIENTI se radují z nové zahrady.

Vleky na rybníku
budou v provozu

Na Borovinském rybníku opět
bude soukromá firma provozovat vodní vleky. Rada města Třebíč
odsouhlasila, že tam může umístit
na jižním břehu dva ocelové sloupy,
které tuto činnost umožní. Jedná se
o pozemky v majetku města.
„Rybník se nachází v soukromém
vlastnictví. Pokud jde o stížnosti na
provozování vleků od rybářů, radnice
nic takového nezaznamenala,“ sdělil
starosta Pavel Pacal.
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Město pořádá
anketu
ROLI evakuovaných pacientů se ujali studenti VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské
a zdravotnické Třebíč.
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závady procesní, které odstraňujeme a
snižujeme tím riziko, které by nastalo při
skutečném požáru. Hlavní benefit požárního cvičení pro naši nemocnici vidím
především v načerpání nových zkušeností a vyzkoušení si součinnosti personálu se
složkami IZS.
Na kožním oddělení se v době požáru nacházelo deset zdravotnických pracovníků, kteří v koordinaci s hasičským
záchranným sborem pomáhali při evakuaci pacientů. Jedním z hlavních cílů
cvičení bylo prověření činnosti personálu
při požárním poplachu a zkouška spolupráce zasahujících jednotek s personálem
nemocnice. Jsem velmi ráda, že cíl cviče-

Klienti stacionáře mají
k dispozici upravené zahrady
Klienti a klientky stacionáře Úsměv
a Azylového domu v Třebíči se zjara
těší pobytu na upravených zahradách.
Na zahradní domek, zámkovou dlažbu, terénní úpravy a novou zeleň přispěla mladistvým a dospělým lidem
s mentálním postižením nebo maminkám s dětmi v nouzi sportující veřejnost prostřednictvím aplikace EPP –
Pomáhej pohybem a Nadace ČEZ.
V úterý 9. dubna dopoledne se
úsměv z názvu třebíčského denního
stacionáře přemístil do tváří jeho klientů. Venkovní prostory areálu, fungující
podle koncepce terapeutické zahrady,
nově zaplnila pergola a zahradní domek s podkladem ze zámkové dlažby.
Prostor pergoly a domku poslouží
k setkávání s kamarády či rodiči a přenese část činností ven. Zároveň zde
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budou moc mladiství a dospělí s mentálním postižením relaxovat.
Stacionáři Úsměv, který svou činnost
provozuje v rámci Diecézní charity
Brno, přispěli na nové vybavení terapeutické zahrady uživatelé aplikace
EPP – Pomáhej pohybem, a to třeba
během, cyklistikou nebo jen při procházkách. Nasportované body převedla na finanční částku 115 tisíc Nadace
ČEZ.
„Díky nové pergole s domkem na
uskladnění potřebného nářadí budeme
moci většinu činností s klienty přesunout
ven, na čerstvý vzduch. Rád bych poděkoval Nadaci ČEZ i Jaderné elektrárně Dukovany za tuto výraznou pomoc,“
řekl Tomáš Barák, vedoucí stacionáře
Úsměv pod Oblastní charitou Třebíč.
-zt-
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ní byl naplněn díky precizní práci všech
zainteresovaných do dnešního požárního
cvičení,“ doplnila ředitelka Nemocnice
Třebíč Eva Tomášová.
Při cvičení si zasahující procvičili
vzájemnou komunikaci a koordinaci
činností a postupů při zvládání tohoto
typu mimořádné události. Role evakuovaných pacientů se zhostili studenti VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a
zdravotnické Třebíč.
-zt-

Město Třebíč zjišťuje anketou, jak
jsou lidé spokojeni s informacemi
města. Anketu obyvatelé najdou na
titulní straně webu města a vyplnit ji
mohou online do středy 5. června.
Anketa
„Chceme od občanů zpětnou vazbou
zjistit, jaká forma komunikace jim nejlépe vyhovuje, jaká témata je nejvíce
zajímají, kde zjišťují informace a jaká
témata jim chybí. Na základě výsledků
ankety pak můžeme formu i způsob,
jakým informujeme občany, změnit
tak, aby to vyhovovalo většině,“ uvedl
důvody ankety starosta města Pavel
Pacal.
-zt-

Připravili prázdninový program
Prázdninové putování proti proudu
času, třídenní program podporující
mezigenerační vztahy se uskuteční v
Domovince Oblastní charity Třebíč
v ulici Gen. Sochora od úterý 6. do
čtvrtka 8. srpna.
Blíží se již očekávaný čas prázdnin. Právě v době, kdy musí být
rodiče v práci a děti mají prázdniny,
tráví prarodiče nejvíce času se svými vnoučaty. Vytvořit jim dostatek
zábavy v paneláku není zrovna úplně
lehký úkol.
Proto přichází Centrum Ruth
s prázdninovým programem pro děti
a jejich prarodiče, kteří již nemusí
nic vymýšlet. Stačí jen přijít a užít
si to. „Letos se vypravíme na Prázdninové putování proti proudu času do
minulosti blízké i do dávných věků

a budeme společně poznávat skrytá
tajemství našich dějin,“ říká Helena
Marečková.
Účastníci projdou dobou pravěkou, kamennou i železnou, vytvoří si kostěné předměty nebo ozdoby, vyzkouší první nástroje, poznají
sílu léčivých bylin a připraví jídlo na
ohni.
„Poznáme středověké rytířské brnění, vyrobíme si rytířský erb své rodiny, vyzkoušíme středověká řemesla.
Dny strávené v minulosti našich dějin
zakončíme technickou revolucí, výletem vlakem po železnici, více poznáme
také její provoz a samozřejmě nebudou
chybět ani nejrůznější sportovní aktivity. Přihlásit se můžete už nyní,“ zve
Helena Marečková z Centra Ruth.
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Vodní záchranáři otevřou stanici
Vodní záchranná služba (VZS)
Českého červeného kříže Třebíč
otevírá stanici na Dalešické přehradě v pondělí 24. června v 15 hodin
v Autokempu Wilsonka pod obcí
Kozlany za účasti zástupců Vodní záchranné služby, Hasičského
záchranného sboru, Kraje Vysočina a Zdravotnické záchranné služby
kraje Vysočina.
Utonutí je v České republice druhou nejčastější úrazovou příčinou
náhlé smrti dětí a mládeže a čtvrtou
u dospělé populace.
Z tohoto pohledu je činnost VZS
na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají vodní
záchranáři zdarma ve svém volném
čase, přesto na vysoce profesionální
úrovni.
Jako jediná celostátní organizace

svého druhu působí, zejména v letních měsících, na vybraných vodních plochách, kde zpravidla funguje v režimu 24 hodin.
Typy zásahů jsou velmi různorodé,
od úrazů a onemocnění, až po velmi závažné stavy jako jsou alergické
reakce, náhlé zástavy oběhu, tonutí.
Zásahy technického charakteru obnáší vyhledávání utonulých,
odtažení poškozených či nefunkčních plavidel, záchranu osob z vodní
plochy v případě náhlé změny počasí a podobně. Stavba stanice byla
financována Ministerstvem vnitra.
Vybavení stanice bylo pořízeno
za finanční podpory Kraje Vysočina. Vodní záchranná služba slavila v
roce 2018 50. výročí svého založení,
Vodní záchranná služba Třebíč bude
v příštím roce 2020 slavit 40. výročí.
-zt-

