
STRANA 2 TN - ČERVENEC 2021Aktuality

KOSENÍ trávy kosou patří k velkým uměním. O tom se mohli přesvědčit návštěv-
níci Centra lidové tvořivosti v sobotu 26. června. Ještě před sečením je třeba kosu 
dobře naklepat.  Foto: Antonín Zvěřina

Centrální Karlovo náměstí 
není průjezdné, znamená to ve 
městě další dopravní kompli-
kace. 
� Antonín Zvěřina

Další komplikace pro dopravu přes 
Třebíč začaly od počátku července. 
Centrální Karlovo náměstí se zcela 
uzavřelo všem motorovým a nemoto-
rovým vozidlům, s výjimkou povole-
nek. 

Se svojí plochou kolem 2,2 hekta-
ru patří třebíčské Karlovo náměstí k 

největším v republice. Rekonstruk-
ce, která začala na podzim roku 2020, 
je zhruba v polovině. Nejvíce práce se 
podařilo dokončit pod povrchem.

Dokončeny jsou zemní práce na 
výměně vodovodu, kanalizace, ply-
novodu, umístění optických kabe-
lů, dokončují se rozvody elektřiny. 
Na horní straně náměstí se pokládají 
obrubníky a připravují speciální místa 
s hlínou pro usazení vzrostlých stro-
mů.

Podzemní retenční nádrž na dešťo-
vou vodu je hotová, nyní se budou 
připravovat jámy pro umístění pod-

Opravy náměstí se přesunuly

Sekáči ukázali svoje umění

Základní kurz Bazální stimulace 
v ošetřovatelské péči v IGF Alzhei-
mer centru v Třebíči se uskutečnil pro 
pečovatelky, zdravotní sestry a akti-
vizační pracovnice. Lektorkou kurzu 
byla Bc. Helena Dvořáková, DiS., člen-
ka Mezinárodní asociace Bazální sti-
mulace. 

Bazální stimulace je určena všem 
nemocným, kteří mají narušenou nebo 
omezenou schopnost vnímání, komu-
nikace a pohybu. Jde například o paci-
enty v bezvědomí, po poranění mozku, 
nemocné s hypoxickým postižením 
mozku, s Alzheimerovou chorobou, 
s hemiplegickým postižením, pacien-
ti v apalickém stavu, umírající, seniory 
s poruchou mobility nebo zdravotně 

postižené. Je-li prostředí nemocného 
člověka málo podnětné, dochází k 
otupování jeho smyslů. A právě bazál-
ní stimulace poskytuje klientům nové 
stimuly prostřednictvím individuální, 
efektivní, terapeutické a humánní ošet-
řovatelské péče.  

Klientům jsou zprostředkovány vje-
my vlastního těla a stimuluje se vnímá-
ní vlastního organismu, což jim umož-
ní lépe vnímat okolní svět, navázat 
s ním kontakt a komunikaci a zlepší 
funkce jeho organismu. Bazální stimu-
lace zohledňuje životní návyky, zvyky, 
prožitky a osobnost člověka bez ohle-
du na míru jeho postižení, tedy jeho 
aktuální tělesný, mentální a duševní 
stav.  -zt-

Kurz pomůže personálu

Všech 42 nabízených parcel v loka-
litě za poliklinikou v Třebíči pro indi-
viduální výstavbu prodalo město Tře-
bíč. Prodávalo je formou elektronické 
aukce. Přihlásilo se do ní více než 140 
zájemců. 

„To znamená, že asi sto zájemců jsme 
nemohli uspokojit. Město proto plánuje 
připravit další lokality,“ naznačil staros-
ta Pavel Pacal. Informoval, že během 
aukce nedošlo k žádným problémům. 

„Vyvolávací ceny stanovil znalecký 
posudek a činily 1810 korun za metr 
čtvereční. Dosažené částky přesáhly tři 
tisíce korun za metr čtvereční. To jsme 

nečekali, ale odpovídá to současné době,“ 
poukázal Pacal.  

Celkem aukce přinesla městu více 
než 140 milionů korun. Pacal upřesnil, 
že další stavební pozemky město plá-
nuje v lokalitě Nehradova a předpo-
kládá jejich nabídku již v roce 2023.

Připustil, že cena prodávaných 
pozemků ovlivní cenu pozemků, kte-
ré bude město v budoucnu vykupovat, 
směrem nahoru. Připomněl, že v loka-
litě před poliklinikou město nabídne 
pozemky pro řadovou výstavbu. Pro-
dej předložila rada města ke schválení 
zastupitelstvu. To ji schválilo. -zt-

Město prodalo všechny parcely

Sportovní hry pro klienty Alzheimer 
centra Třebíč se uskutečnily ve čtvrtek 
24. června. Zúčastnily se jich také děti 
ze Základní školy Světlo. „Spolupráci 
s touto školou jsme si zvolili z důvodu, že 
se nachází v blízkosti centra,“ informo-
vala organizátorka Šárka Majerová.  

Doplnila, že účelem je propojit vazby 
mezi dvěma odlišnými sociálními sku-
pinami – klienty centra a žáky prvního 
stupně základní školy. Dále o obohace-
ní klientů energií věkově odlišné gene-
race, vzájemného sdílení a podporu při 
společné aktivitě. Sportovní hry pro 
smíšené týmy nabídla čtyři stanoviště. 
V každém týmu bylo pět dětí a pět kli-
entů centra. 

„Soutěže se uskuteční v kriketu, v petan-
qu, v kuželkách a v házení kroužků. Pro 

děti jsme navíc připravili tvořicí kou-
tek, skákání v pytli a chybět nebude ani 
občerstvení. Odměnou pro všechny účast-
níky budou diplomy, ledňáčky a perníko-
vé medaile, které upekli naši klienti,“ sdě-
lila Majerová. 

Mezi hlavní priority Alzheimer cen-
tra patří umožnit důstojný a kvalitní 
život lidem s tímto druhem nemoci. 
Rodiny mohou navštěvovat své blízké 
v centru po celý den. Klienta si mohou 
vzít na procházku, navštívit ho na 
pokoji nebo si ho vzít i mimo centrum 
na několik dní. 

Centrum zajišťuje veškerou zdra-
votnickou i ošetřovatelskou péči. Pro 
klienty jsou připravovány různé akti-
vizační činnosti – arteterapie, muziko-
terapie, canisterapie apod. -zt-

zemních kontejnerů na tříděný odpad. 
Zhotovují se konstrukční vrstvy pro 
silnici, v západní části veřejné plo-
chy náměstí jsou konstrukční vrstvy 
dokončené.

Starosta Pavel Pacal uvedl, že chod-
níky na horní i spodní straně náměstí 
budou širší, aby tam byl prostor nejen 
pro chodce, ale například pro umísťo-
vání předzahrádek, které přispíva-
jí k životu na náměstí. Místostarosta 
Pavel Janata doplnil, že na horní straně 
na vozovce vznikne parkovací pruh. 

Revitalizace Karlova náměstí se 
dosud prodražila zhruba o pět milionů 
korun. Pacal poukázal, že cena souvi-
sí zejména s jiným podložím, které se 

v lokalitě objevilo. V některých mís-
tech pod povrchem se nacházela sláma 
a v některých se použijí i jiné obrubní-
ky. 

Připomněl, že náměstí nebude prů-
jezdné ani po revitalizaci a že rekon-
strukce náměstí skončí v září příštího 
roku. Doplnil, že na křižovatce u pošty 
pro plynulost dopravy začnou sloužit 
semafory. 

Výstavba provoz nijak neovlivní. 
„Myslíme si, že světelné zařízení bude na 
křižovatce potřebné, protože i z náměstí 
budou vjíždět vozidla. Na náměstí bude 
parkoviště a také je bude opouštět měst-
ská hromadná doprava,“ dodal starosta 
Pacal.

Sportovní hry byly úspěšné
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Výzva: Pošlete nám svůj příspěvek na téma: 

Moje první zaměstnání
Vstup do zaměstnání je bezesporu významnou událostí v životě každého 

z nás. A na první práci se nezapomíná stejně, jako se nezapomíná na první 
lásku. Nebo ne?

Zkuste si vzpomenout na vaše první zaměstnání. Ne na brigádu o škol-
ních prázdninách, ale na opravdové zaměstnání, kterým jste nadobro vstu-
povali do celoživotního „pracovního procesu“. 

Byla to pro vás velká změna, když jste přišli ze školního či učňovského 
prostředí? Jaké to bylo, kde a kdy? Co pro vás bylo nejobtížnější? A jak vás 
ostatní pracovníci přijali? Byli vstřícní, přátelští, nebo přezíraví, bez zájmu, 
či zkoušeli, co vydržíte? A jak vám dlouho trvalo, než jste se zapracovali? 

Své příspěvky, které budou otištěny v Jihlavských listech, pište na adre-
su klukan@jihlavske-listy.cz nebo pošlete na Jihlavské listy, Fritzova 34, 
586 01 Jihlava.  -pk-


