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Koupací sezona už pro většinu z 
nás dávno skončila, a tak přichází 
čas pro tu menšinu, která se věnu-
je otužování a zimnímu plavání, ale 
která také zažívá rapidní nárůst. 

Dá se bez nadsázky říct, že Češi 
jsou opravdu průkopníky zimního 
plavání, které zaujalo natolik, že se 
uvažuje o zařazení této disciplíny na 
zimní olympiádu. 

„I třebíčští otužilci mají v právě pro-
bíhající soutěži o Český pohár naděj-
nou plavkyni Andreu Klementovou, 

která se ve své kategorii do 20 let 
umísťuje na předních místech. Ač mla-
dá, přesto není žádným nováčkem, 
neboť s ledovou vodou už má své zkuše-
nosti z minulé zimy. Jsme rádi, že otužo-
vání oslovuje i čím dál mladší ročníky a 
sportovce různých odvětví, kteří k nám 
přicházejí,“ informuje předseda Klubu 
ledních medvědů Zdeněk Mikoláš. 

„Vzhledem k tomu, že voda není přiro-
zený živel pro člověka, nespoléháme na 
to, že nás bude někdo v případě potřeby 
zachraňovat a používáme na otevřených 

vodách záchranné plováky. 
Ty doporučujeme samozřejmě i všem 

ostatním plavcům v průběhu celého 
roku, a to i těm dobrým. Kromě sou-
těží se věnujeme především klasické-
mu otužování pro zdraví a už se těší-
me na dobudování rybníku Kuchyňka, 
kde pozvolný vstup umožní tuto činnost 
i neplavcům. Naše hlavní ukázka pro 
veřejnost bude opět v Třebíči v sobotu 
18. prosince v 13.30 hodin u Finanční-
ho úřadu v Třebíči,“ dodává Mikoláš.  
 -zt-

PRO OTUŽILCE začala hlavní sezona. Foto: Antonín Zvěřina

Otužilci se předvedou veřejnostiStrážníci se nenudili
V poslední listopadové dekádě se 

rozhodně nenudili městští strážníci. 
V úterý 23. listopadu večer zasahova-
li v hypermarketu v ulici Znojemská. 
Dvaatřicetiletá žena si tam chtěla 
přivlastnit elektroniku a boty v hod-
notě téměř šest tisíc korun. Zboží si 
tedy neodnesla a ještě obdržela pat-
řičnou pokutu. 

Ve středu 24. listopadu večer musel 
přivolat rychlou záchrannou službu 
asistent prevence kriminality. V rám-
ci své pochůzkové činnosti narazil na 
63letou ženu, která nemá trvalé byd-
liště a žije na ulici. Ta si stěžovala na 
bolest zad v oblasti ledvin. Ženu si 
do péče převzali zdravotníci.

Ve čtvrtek 25. listopadu v poled-
ne se pomoci dožadovala žena, která 
žije v cizině a měla obavu, zda se ně-
co nestalo její mamince, která nere-
agovala na žádný podnět ohledně 
spojení, a žije sama v bytě v ulici I. 
Olbrachta v Třebíči. 

Strážníci na místě zjistili, že 
76letou ženu již několik dní neviděli 
ani sousedé. Na místo přivolali státní 
policisty a hasiče, kteří byt otevřeli. 
Všichni si mohli oddechnout, seni-
orka v bytě byla a komunikovala. Do 
péče si ji převzali záchranáři. Dce-
ra slíbila, že za maminkou okamžitě 
přijede. 

V sobotu 27. listopadu odpoledne 
strážníci obdrželi hlášení, že v ulici 
Modřínová parkuje osobní automo-
bil, který má otevřené zadní dveře. 
Strážníci na místě kontaktovali maji-
tele, který vozidlo zkontroloval, dve-
ře zavřel a vozidlo zabezpečil. 

V neděli 28. listopadu ráno se stráž-
níci dozvěděli, že v ulici Čajkovské-
ho se pod tíhou sněhu ulomila větev 
stromu a spadla na dvě zaparkovaná 
vozidla. Větve odstranili hasiči a pro-
vozovatelům motorových vozidel se 
dostalo poučení, jak dále postupovat 
při řešení vzniklé škody.

V neděli 28. listopadu odpoledne 
přijali strážníci žádost o spoluprá-
ci z urgentního příjmu Nemocnice 
Třebíč, kde museli řešit případ agre-
sivního 44letého muže z Jaroměřic 
na Rokytnou. Ten skončil na záchyt-
ce v Jihlavě.   -zt-

Třebíčský půlmaraton, který pořádá studentský klub 
Halahoj při Katolickém gymnáziu v Třebíči, měl svoji 
dohru ještě na konci října. Pořadatelé na západní stra-
ně Pekelného kopce vysadili třináct stromů, hrušní, 
jabloní, slivoní a jeřábů. 

Akce se zúčastnilo deset lidí včetně obyvatel místní 
části Třebíče Slavic. „Velký dík za techniku a pomoc pat-
ří Martinu Svobodovi, Leo Vojáčkovi a jejich rodinám. 
Sazenice nám dodali ze Zahradnictví Studenec a skon-
čili jsme za dvě hodiny. Následovalo pohoštění v místním 
slavickém kulturáku, za což patří velký dík Zdeňce Palá-
tové,“ zhodnotil akci Ondřej Herzán. 

Osmý ročník Halahoj Třebíčského půlmaratonu, 
který se uskutečnil na počátku září, běželo celkem 
250 lidí, 123 půlmaratonců a 122 běžců na 11,5 kilo-
metrů.

„Osobně jsem z letošního ročníku nadšený, povedlo se to 
skvěle. Nadšení byli lidi i my jako organizátoři, možná to 
bylo i tím, že jsme se naposledy potkali před dvěma a půl 
lety,“ vzpomínal jeden z pořadatelů Tadeáš Mahel.

Připomněl, že osmý ročník měl být původně na jaře 
2020, pak na podzim 2020, pak na jaře 2021 a koneč-
ně se uskutečnil na podzim tohoto roku. 

„Cítil jsem, že byli všichni jednoduše rádi, že mohou být 
na startu, potkávat se s přáteli a prostě si to užít. Běžíme 
kolem Pekelňáku, kde řádil kůrovec a kde zmizely skoro 
všechny stromy, a proto jsme vybírali peníze na zasaze-
ní nových stromů. Naši běžci vybrali přes 30 tisíc korun. 
Pevně věříme, že další ročník bude v sobotu 30. dubna 
2022,“ dodal Tadeáš Mahel.   -zt-

ZISK z Třebíčského půlmaratonu organizátoři věnovali 
na výsadbu nových stromků. Foto: Ondřej Herzán

Pořadatelé vysázeli stromky

Sbírka byla 
úspěšná

Tradiční sbírkově-propagační akce 
Oblastní charity Třebíč Koláč pro 
hospic skončila úspěchem. Zapojilo 
se do ní více než 30 firem z třebíč-
ského okresu a v pokladničkách se 
podařilo shromáždit 175.222 korun. 
Výtěžek poslouží k rozvoji služeb 
Domácího hospice sv. Zdislavy Tře-
bíč.

Většina lidí si přeje žít i s vážnou 
nemocí doma, rozloučit se s tím-
to světem v domácím prostředí a v 
kruhu svých blízkých, kde to znají, 
kde je jim dobře. V dnešní době se 
to zatím daří jen malé části lidí. Pro-
to Domácí hospic sv. Zdislavy hodlá 
služby stále rozšiřovat, aby dostup-
nost byla lepší a aby toto přání mohl 
splnit stále většímu počtu lidí.

Vloni obsloužil přibližně 250 kli-
entů, u kterých vykonal prostřed-
nictvím lékařů, zdravotních sester, 
pečovatelek, psychologa zhruba 20 
tisíc návštěv, kteří najezdili po celém 
třebíčském okrese, kde tato služba 
působí, 300 tisíc kilometrů.  -zt-


