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CELKEM jednašedesát otužilců se ponořilo v Třebíči do řeky Jihlavy v sobotu 
21. prosince. Bohužel ani jim, ani divákům nepřálo počasí, brzy po zajhájení se 
rozpršelo. Celou akci moderoval Zděnk Mikoláš, který připomněl, jak je důležité 
otužování pro lidský organismus. Foto: Antonín Zvěřina

Otužilce neodradil déšť
Na křižovatce buď vznikne 

kruhová křižovatka, nebo tam 
dopravu budou řešit semafory. 

� Antonín Zvěřina

Vozovka v ulici 9. května a Rače-
rovická je v majetku Kraje Vysoči-
na. Velice obtížně se na tuto silni-
ci dostávají řidiči z vedlejších ulic 
U Kuchyňky a U Obůrky. Staros-
ta Pavel Pacal naznačil, že se blýská 
na lepší časy. Kraj v těchto místech 
hodlá vybudovat kruhovou křižo-
vatku, nebo tam začnou řídit provoz 
semafory. 

Město Třebíč poskytlo kraji údaje 
o průjezdnosti. Nyní se zpracovává 
studie, která navrhne řešení. Pacal 
považuje za jednodušší řešení svě-
telnou signalizaci. „Tu by financova-
lo město a realizace se dá uskutečnit 
rychle,“ nastínil. Netajil, že obě řeše-
ní jsou kvůli velkému sklonu hlavní 
silnice obtížná. 

Pacal by přivítal spíš semafory, kte-

ré se dají v čase námrazy vypnout. 
Při kruhovém objezdu může dochá-
zet k obtížnému rozjíždění automo-
bilů. Při budování kruhové křižo-
vatky upozornil na další problém, 
množství sítí, které v místě vozovku 
protínají. „Je to ale můj laický názor, 
počkáme si na studii,“ zdůraznil. Mys-
lí si, že v polovině letošního roku 
bude studie na světě a navrhne pat-
řičné řešení. 

Pacal připomněl, že byly obavy, co 
světelná signalizace učiní s provozem 
v ulicích Spojovací a Hrotovická. 
Ukázalo se, že řešení bylo na místě. 
Uvažuje se i o signalizaci na křižovat-
ce ulic Hrotovická Kosmákova. 

Problémy řidiči také zaznamená-
vají na křižovatce, kdy se na ulici 9. 
května vyjíždí z Židovské čtvrti či od 
Podzámecké nivy a odbočují vlevo. 
Pacal poukázal, že dopravní inspek-
torát řešení má, přikázat značkou 
odbočování pouze vpravo. „Pro řidi-
če by to znamenalo komplikace,“ při-
pustil. Jiné řešení ale není možné.

Situaci v ulici 9. května  
a Račerovická kraj řeší

Centrum se 
otevře veřejnosti

Přestavbu bývalého kina Morávia na 
Komunitní centrum Morávia se poda-
řilo dokončit. Slavnostní otevření se 
uskuteční v pondělí 13. ledna. Provo-
zovatel organizace STŘED nejprve 
pozvaným hostům a později veřejnosti 
představí využití prostor.   -zt-

Zaplatil a bydlí dál
Žádost o opětovný pronájem bytu 

v ulici Bezručova schválila rada měs-
ta v Třebíči. Pronájemce dlužil městu 
peněžní částku za pronájem. Město 
mu oznámilo, že pokud ji neuhradí, 
z bytu se musí vystěhovat. Protože 
dlužnou částku zaplatil, může využí-
vat byt nadále. Starosta Pavel Pacal 
uvedl, že takové situace čas od času 
rada města řeší. -zt-

Začne výstavba 
okruhu u Zámišu

Výstavbu on-line okruhu Zámiš – 
Bažantnice plánuje v letošním roce 
město Třebíč. Starosta Pavel Pacal 
předpokládá, že výběrové řízení na 
zhotovitele se uskuteční během prv-
ních dvou měsíců roku 2020. Reali-
zace pravděpodobně začne v květnu. 
Dráha bude měřit 3,5 kilometrů.  -zt-

Třebíčský spolek Vrátka se zapojil 
do projektu Nadace ČEZ Pomáhej 
pohybem. Kdokoliv může třeba jen 
chůzí či jízdou na kole pomoci Vrát-
kům nasbírat body a získat od Nada-
ce ČEZ peníze na koupi nového kot-
le do svého sídla v ul. L. Pokorného. 
Spolek pojmenoval svůj projekt 
Pomozte nám nezmrznout. 

A jak to celé funguje?  Aplikace 
EPP Pomáhej pohybem zazname-
nává pohyb uživatele, například chů-
zi, běh, jízdu na kole, ale i interiéro-
vé aktivity jako je běh na běžícím 
pásu. Kromě běžných údajů o rych-
losti, čase, tempu či vzdálenosti také 
generuje body. „Právě tyto body nám 
uživatel může věnovat. Pokud za daný 
čas získáme určitý počet bodů, podpo-
ří Nadace ČEZ náš projekt Pomozte 
nám nezmrznout stanovenou částkou,“ 
vysvětluje předsedkyně Vrátek Irena 
Rybníčková. Spolek Vrátka fungu-

je v Třebíči jedenáct let a jeho hlav-
ním posláním je zaměstnávání lidí 
s postižením. 

„Peníze na nový kotel potřebujeme 
opravdu urgentně. V budově sídlí kan-
celář, šicí dílna, salón pedikúry a schá-
zejí se v něm několikrát týdně klienti 
sociální rehabilitace. Pokud by stávající 
kotel přestal fungovat, což může přijít 
každým dnem, museli bychom všechny 
tyto aktivity dočasně ukončit,“ shrnula 
Irena Rybníčková. -val- 

Nemocnice Třebíč zakoupila z darů 
od partnerů ultrazvuk pro neurolo-
gické oddělení. Ultrazvukový pří-
stroj je pro neurologii základní vyšet-
řovací modalita, zajišťuje diagnostiku 
tepen v mozku, a to jak v akutních, 
tak i v chronických fázích. Doposud 
neurologie využívala velmi vytížený 
přístroj na kardiologické ambulan-
ci, což neumožňovalo zajištění akut-
ních vyšetření ani dostatečné pokry-
tí kapacity požadovaných vyšetření. 

„Hlavním přínosem nového ultra-
zvukového přístroje bude zajištění 
urgentních vyšetření v optimálním ča-
se, zkrácení čekacích dob a navýšení 
výkonnosti. Přístroj tak výrazně zvýší 
kvalitu a dostupnost vyšetření pacien-
tům z regionu,“ vyjmenovává před-
nosti nového přístroje ředitelka 
Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Přístroj byl kompletně financován 
z darů od partnerů a přispěvatelů 
nemocnice. Celková cena ultrazvu-
kového přístroje včetně příslušenství 

činila 1.220.890 korun, polovinou 
přispěla Nadace ČEZ prostřednic-
tvím JE Dukovany. Částkou 150 000 
korun se na nákupu přístroje podíle-
la VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST. 

„Kvalitní péče o nemocné, moder-
ní vybavení nemocnic a profesionální 
personál jsou základní pilíře zdravot-
nictví. Cítíme jako důležité podílet se 
na podpoře těchto důležitých oblas-
tí v regionu JE Dukovany,“ říká Jana 
Štefánková, zástupce Nadace ČEZ 
z útvaru komunikace JE Dukovany.

„Naše společnost kromě toho, že 
dodává lidem kvalitní pitnou vodu na 
Třebíčsku a zajišťuje, aby se odpad-
ní voda do přírody vracela vyčištěná, 
si klade za cíl být dobrým sousedem a 
pomáhat tam, kde je to potřeba. Proto 
jsme velice rádi, že se i díky nám poda-
ří zlepšit péči o pacienty v třebíčské 
nemocnici,“ uvedl generální ředitel 
VAS Ing. Lubomír Gloc. Na náku-
pu nového přístroje se podíleli kro-
mě Nadace ČEZ a VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI také 
další partneři KHNP a město Jaro-
měřice nad Rokytnou.  -zt-

Třebíčská nemocnice 
zakoupila nový ultrazvukČím víc kroků, tím víc bodů


