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Mostecké hasiče zaměstnává obchvat
MOSty u jABlunkOvA novou sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení dostali od Moravskoslezského kraje hasiči v Mostech u Jablunkova. 
Jednotce pomůže při zachraňování životů u dopravních nehod, ke kterým vyjíždí kvůli střetům na frekventované mezinárodní silnici poměrně často.

Nové zařízení za téměř půl milio-
nu korun, které slouží k vyprošťo-
vání lidí z havarovaných vozidel, 
je výkonnější než to, které mos-
tečtí hasiči používali dosud.

V minulém roce zasahovali 
mostečtí hasiči u 27 dopravních 
nehod silničních a jedné želez-
niční. „Většina nehod, k nimž 
vyjíždíme, je na silnici I/11 v úse-
ku od hranice se Slovenskem po 
Jablunkov, ale hodně jich je i na 
silnici druhé třídy,“ řekl starosta 
dobrovolných hasičů v Mostech a 
velitel družstva zásahové jednot-
ky Tomáš Kohut.

Aby byli hasiči k pomoci při 
dopravních nehodách dobře při-
praveni, k výcviku používají sta-
rá ojetá vozidla, která jim čas od 
času někdo pro tento účel po-

skytne. V minulých dnech se také 
obrátili na občany s žádostí o po-
skytnutí ojetin. 

„Už se nám přihlásilo něko-
lik lidí,“ uvedl Tomáš Kohut a 
doplnil, že čím více starých aut 
získají, tím lépe. Poté, co hasiči 
automobil rozstříhají, je zajiště-
na ekologická likvidace a majitel 
auta dostane potvrzení, se kte-
rým může na úřadě vozidlo vyřa-
dit z evidence. Na konstrukcích 
aut se hasičští záchranáři učí, jak 
se v případě nehody dostat k li-
dem zaklíněným v nabouraných 
vozidlech.

Na druhé straně však také, 
pokud se hasičům podaří zajistit 
ojetých vozidel více, budou moci 
předvést i ukázky vyprošťování 
osob školákům a veřejnosti.

Za loňský rok má jednotka 
na kontě celkem 230 zásahů. 
Při událostech bylo zachráněno 
nebo evakuováno celkem pět 
osob, zraněno bylo celkem 28 
lidí. Dva lidé utrpěli smrtelná 
zranění v osobních autech po 
střetech s kamiony. Během zása-
hů jednotky nebyl žádný z mos-
teckých hasičů zraněn.

K likvidaci požárů jednotka 
loni vyjížděla třináctkrát. Ve sta-
tistice totiž převažují technické 
pomoci, jako je odstraňování ne-
bezpečných stavů (44) či odstra-
ňování překážek (28), náhrada 
nefunkčního zařízení, třináct-
krát hasiči vyjížděli k čerpání 
nebo odčerpávání vody, dvanáct-
krát k odchytu a likvidaci nebez-
pečného hmyzu atd.  (ab)loni mostečtí hasiči zasahovali také u 13 požárů. Foto: Hasiči Mosty u Jabl.

Mladý zůstává ten, 
kdo se stále vzdělává
eMilie ŚWiDrOvá

čeSký těšín Úspěšným absolven-
tům zimního semestrálního kur-
zu Virtuální univerzity třetího 
věku, která působí v rámci měst-
ské knihovny jako konzultační 
středisko České zemědělské uni-
verzity v Praze, předal koncem 
ledna Pamětní listy starosta měs-
ta Vít Slováček. 

Šest posluchačů již absolvovalo 
tři roky studia a splnilo podmínky 
pro získání osvědčení o absoluto-
riu Virtuální univerzity třetího 
věku České zemědělské univerzi-
ty. Čtyřiašedesátiletá Marta Faru-
zelová se zúčastnila promočního 
ceremoniálu přímo v Praze. „Bylo 
to moc pěkné, slavnostní. Plný sál 
lidí z celé republiky, někteří ve 
věku 80, dokonce i 90 let, promoč-
ní kolegium v talárech,“ vyznala. 
Studium ji zaujalo natolik, že v 
něm bude pokračovat. Přiznala, že 
nejzajímavější jsou pro ni testy: „Je 
fajn, že svoje znalosti musím pro-
kázat a k přednáškám se vracím.“

Také Eva Ochmanová již zís-
kala absolutorium a rozhodla se, 
že bude navštěvovat i další kurzy. 
„Hodně mi to dává, už se těším 
na přednášky v letním semest-
ru. Budou dvě témata, jedno je 
zaměřeno na čínskou medicínu v 
naší zahrádce, druhé se týká dějin 
oděvní kultury,“ řekla.

Atraktivní studium láká další 
posluchače. Známý grafik Józef 
Drong je jediným mužem mezi 
takřka třicítkou žen. „Mám za se-
bou dva semestry, v zimním jsme 
měli přednášky na téma barokní 
architektury v Čechách, což mi 
bylo velmi blízké. Jsem spokojen, 
je to další obohacení,“ prozradil.

Virtuální formu celoživotního 
vzdělávání spustila českotěšínská 
knihovna před třemi lety. „Česká 
zemědělská univerzita v Praze se 
rozhodla uspořádat tento druh 
zájmového vysokoškolského stu-
dia, aby umožnila vzdělávání 
seniorům i v menších městech a 
obcích, odkud je obtížnější dostat 
se do velkých měst, sídla univer-

zity. Je to jediná forma tohoto 
studia v České republice a je o ni 
nebývalý zájem,“ řekla ředitelka 
knihovny Jana Galášová. V celé 
republice působí v současné době 
145 konzultačních středisek, v 
našem kraji je jich jedenáct. „Vir-
tuální kurzy představují novou 
alternativu ke klasické prezenční 
přednáškové výuce založené na 
využití nových komunikačních 
technologií a internetu. Naše 
konzultační středisko se nachází 
v pobočce knihovny ve Svibici, 
kde jsou pro tyto aktivity nejlepší 
podmínky. Studium probíhá for-
mou e-learningu ve skupině, jež 
se schází jednou za čtrnáct dnů,“ 
dodala ředitelka.

Senioři slavnostně zakončili zimní semestr virtuální univerzity. Foto: eŚ

Podometr odhalí 
ploché  nohy

čeSký těšín Speciální diagnostic-
ký přístroj pro vyšetření plochých 
nohou – plochonoží - získalo reha-
bilitační oddělení Nemocnice Čes-
ký Těšín, která je členem skupiny 
AGEL. Pomocí podometru lze pro-
vést celkovou analýzu chodidla, 
hlavně pak nožní klenby. Vyšetře-
ní ukáže, zda je noha plochá nebo 
zda má jiný problém.

Přístroj slouží pro pozorování 
a vyhodnocení zatížení chodidla. 
Díky vysoké svítivosti umožňu-
je pozorovat oblasti s nejvyšším 
tlakem. „Tímto přístrojem přímo 
vidíme klenbu nohou, pozoru-
jeme rozložení zátěže a změny 
zatížení při stoji na špičkách, na 
patách, na jedné končetině. Sou-
časně hodnotíme osové postavení 
pat a achilovek, vbočení kotníku. 
Dobře zřetelné jsou i otlaky pod 
hlavičkami záprstních kostí,“ říká 
primářka rehabilitačního odděle-
ní a předsedkyně představenstva 
nemocnice Barbora Zbránková s 
tím, že přístroj je určen nejen li-
dem s bolestmi nohou s propadlou 
nožní klenbou či s počínajícími de-
formacemi prstů nohou, ale také 
s potížemi jinými, jako jsou křeče 
v lýtkách nebo chodidlech, otoky 
kotníků. Je určen i pro nemocné, 
kteří přichází s bolestmi v kyčlích, 
kolenou, páteře nebo hlavy.

Lidí s plochýma nohama při-
bývá. Podle údajů trpí zhruba 80 
procent obyvatelstva chybnou 
stavbou nohy. Hlavním ničitelem 

zdravé klenby je nekvalitní obuv, 
důvodem ale mohou být také vro-
zené vady a genetické dispozice 
k deformitám, svou roli má i ne-
dostatek pohybu. Získané defor-
mity nohou vidíme častěji u žen, 
které si libují ve špičatých, úzkých 
a jinak nevhodných botách, než u 
mužů. Ale také muži nejsou vý-
jimkou, jak ukazuje jeden z po-
sledních případů v českotěšínské 
nemocnici. Padesátiletý muž si 
před několika měsíci zakoupil u 
prodejců na tržnici boty, v nichž 
v práci chodil 12 hodin po tvrdé 
dlažbě. Během několika měsíců 
začaly bolesti levé paty, které se 
stále stupňovaly. „K nám přišel 
ve stadiu, kdy se již na patu pro 
bolest po ránu nemohl ani stoup-
nout. Na rentgenu jsme neproká-
zali patní ostruhu ani jinou změ-
nu, která by bolesti vysvětlovala. 
Podometr jednoznačně ukázal, že 
veškerý tlak na plosce bolavé nohy 
je soustředěn na patu a na před-
ním segmentu nohy, tj. na prstech 
a pod nimi je téměř nulová zátěž,“ 
uvádí Barbora Zbránková.

Po komplexní léčbě, kdy na re-
habilitačním oddělení muži „uvol-
nili“ klouby přednoží a pacienta 
naučili cvičení na klenbu nožní, 
cvičení na nestabilních plochách, 
kterými se mění nastavené pohy-
bové stereotypy, se bolesti zmír-
nily. „Hlavně se potvrdilo pravi-
dlo, že na botách se nemá šetřit,“ 
uzavřela primářka.  (th)

ničitelem zdravých nohou je zvláště špatná obuv.  Foto: nemocnice Český Těšín

Bezbariérová škola nebo nová alej? Granty Nadace ČEz otevřeny

reGiOn také letos mají základní a střední školy možnost získat peníze na odstranění bariér, obce a města 
pak na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Zájemci o podporu nadace čeZ mohou až do poloviny února žá-
dat o příspěvky z grantových řízení Oranžové schody a Stromy. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.
nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. celkem už s podporou nadace čeZ vzniklo nových 
149 alejí a 37 bezbariérových úprav škol.

nadace přijímá žádosti v obou grantových řízeních do 13. února. „O výsledcích budeme všechny uchazeče 
informovat nejpozději do konce března. Školy a obce se tak dozví výsledek včas, aby vše stihly postavit či 
vysadit ještě letos,“ říká Michaela Žemličková, ředitelka nadace čeZ. 

v grantových řízeních Oranžové schody a Oranžové stromy je možné podat pouze jednu žádost o příspě-
vek za rok. Pořadí zaslání žádosti rozhodování dárce neovlivní. Maximální výše příspěvku v grantu Oranžové 
schody činí 500 tisíc korun , v případě Oranžových stromů 200 tisíc korun.     (th)
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