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Soutěž o to, kdo nakreslí nej-
lepší plakát s protikuřáckou 
tématikou, vyhlásil Dům dětí a 
mládeže. 

 Antonín Zvěřina

Boj proti kouření, to je jedna 
z věcí, kterou podporuje třebíčská 
radnice. V sobotu 31. května pro-
to Zdravé město Třebíč uspořádalo 
akci Výstup za čistým vzduchem na 
městskou věž.

Poslední květnový den vyhlásila 
Světová zdravotní organizace Svě-
tovým dnem bez tabáku. Jeho cílem 
je upozorňovat veřejnost na zdravot-
ní rizika kouření a záporné následky 
spojené s tímto zlozvykem. 

„Výstupu se zúčastnily stovky lidí. 
Velký zájem byl také o bezplatné měře-
ní tlaku, cukru a cholesterolu. Na to se 
dokonce tvořily fr onty,“ připomněla 

místostarostka Marie Černá. Tu ješ-
tě více potěšilo, že mezi účastníky 
bylo hodně mládeže a dětí. 

V souvislosti s bojem proti kouře-
ní letos vyhlásil Dům dětí a mládeže 
Třebíč ve spolupráci se Zdravým 
městem a Nemocnicí Třebíč sedmý 
ročník výtvarné soutěže Plakát. 

Úkolem bylo zajímavě a nápadi-
tě zpracovat Plakát s protikuřác-
kou tématikou na téma Moderní je 
nekouřit. Do soutěže se mohli zapo-
jit žáci druhého stupně základních 
škol a příslušných ročníků víceletých 
gymnázií. 

„Ta soutěž se rozrostla tak, že nám 
svoje nápady neposílají jen třebíčské 
školy a z blízkého okolí, ale z celého 
Kraje Vysočina,“ nastínila Černá.    

Připustila, že komise ve složení 
Černá, místostarosta Milan Zei-
bert, ředitel městské policie Ladislav 

Prvák a koordinátorka Zdravého 
města Iveta Ondráčková měla složitý 
úkol vybrat ze 120 prací ty nejlepší. 

Jedna z nich nabídla velice vtipný 
slogan: Kdybys nebyl hlupák, nestal 
by ses kuřák. „I když máme zprávy, že 
mezi mladistvými vzrůstá počet kuřá-
ků, snad tvůrci těchto plakátů nikdy 
kouřit nezačnou,“ zdůraznila Černá. 

Kdo se letos přihlásil? Z Třebíče 
Základní školy Bartuškova, T.G.M, 
Horka-Domky, Benešova, Na Kop-
cích a Katolické gymnázium, dále 
základní školy Jemnice, Kněžice, 
Okříšky, Masarykova Telč, L. Svobo-
dy Rudíkov, Jihlava Kolárova a Jihla-
va Jungmannova. 

V hodnocení se objevily i kolek-
tivní práce z Mateřské školy Výčapy 
a třebíčského stacionáře. Vítězové 
obdrží drobné dárky od Zdravého 
města, které dostanou osobně.

Město podporuje boj proti kouření

Restaurace & kavárny – nekuřácké 
a přátelské rodině, těmto zařízením 
fandí město Třebíč. Při každé změně 
vydává aktualizovaný seznam s map-
kou pro obyvatele a návštěvníky. Ten 
poslední vyšel nedávno a obsahoval 
dvanáct míst, stejně jako ten minulý. 

Ovšem ke změně přece jen došlo, 
palačinkárnu v Hasskově ulici, 
která zanikla, nahradila provozovna 
Luckys Vege Bistro. Vedoucí Soňa 
Dvořáková certifi kát převzala od 

místostarostky Marie Černé. “Vege 
Bistro si získalo rozsáhlou klientelu, 
která neustále narůstá. Věříme, že je to 
i díky nekuřáckému prostředí, dětské 
židli a přebalovacímu pultu,” nastínila 
Černá. 

S nadsázkou poznamenala, že 
snad   provozovnu    nepostihne 
osud palčinkárny. “Jsme velice rádi, 
že jste nás do tohoto projektu zařadili. 
Jsme za to vděčni,” poděkovala Soňa 
Dvořáková.   -zt-

Třebíč má další přátelskou 
a nekuřáckou restauraci

CERTIFIKÁT o přátelské restauraci předala Soně Dvořákové (vlevo) místosta-
rostka Marie Černá. Foto: Antonín Zvěřina

 Martin Juriš - Katolické gymná-
zium

 Vladan Vojtan - Hotelová škola 
Třebíč

 Nikola Suchomelová - Hotelová 
škola Třebíč

 Eliška Krajčová  - Jemnice
 Dominik Krůpa  - Jihlava
 Lucie Jahodová  - Okříšky 
 Kateřina Lacinová  - Telč
 Inka Mejzlíková  - Rudíkov
 Veronika Vostalová  - Rudíkov
 Eva Navrátilová  - Rudíkov
 Kateřina Dobešová  - Katolické 

gymnázium
 Jáchym Novák  - Katolické gym-

názium
 Tereza Ondráčková, Eliška Dráb-

ková  - Katolické gymnázium

Deset oceněných výtvorů

Počítačově 
zpracovaný plakát

Služby LSPP stomatologické na SRPEN 2014
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  2. 8. sobota MUDr. Fafílková Božena       Vltavínská 1346 Třebíč   568 808 218
  3. 8. neděle  MUDr. Machová Eva       Husova 898 675 71  Náměšť n. Osl. 568 620 248
  9. 8. sobota  MUDr. Machová Eva       Husova 898 675 71   Náměšť n. Osl. 568 620 248
10. 8. neděle MUDr. Götzová Blanka       Komenského nám. 30 Jaroměřice 568 440 306
16. 8. sobota MUDr. Hofírková Lhotská K. ESTHES s. r. o.  Třebíč  568 840 820
17. 8. neděle  MUDr. Machová Eva       Husova 898  Náměšť n. Osl. 568 620 248
23. 8. sobota MUDr. Horáková Lenka       P. Křičky 688  Náměšť n. Osl. 568 624 290
24. 8. neděle  MUDr. Machová Eva       Husova 898  Náměšť n. Osl. 568 620 248
30. 8. sobota MDDr. Chalupová M.a       Svatopluka Čecha 39 Třebíč   568 843 698
31. 8. neděle MUDr. Machová Eva       Husova 898   Náměšť n. Osl.  568 620 248

Vjezd do nemocnice 
bude omezený

Výstavba dopravního terminálu v 
Třebíči v sobotu 9. a v neděli 10. srp-
na zcela uzavře vjezd do nemocnice z 
ulice Bráfova. V tyto dny bude možné 
vjíždět i vyjíždět do areálu nemocnice 
výhradně z ulice Sportovní.

V úterý 5. a ve středu 6. srpna pro-
běhne částečná uzavírka pravé části sil-
nice vedoucí do nemocnice, tedy hlav-
ního vjezdu. Vjíždět do areálu bude 
možné přes levou závoru směřující k 
budově chirurgie. Výjezd z nemocni-
ce bude stejný jako v současnosti, přes 
obsluhu závor v zadní části nemocnice 
směrem na ulici Sportovní.  -zt-

Do konce prázdnin začne oprava 
v ulici Hrotovická v Třebíči. Práce 
budou probíhat na úseku komunika-
ce v délce 1.423 metrů od křižovatky 
se silnicí I/23 po konec města Tře-
bíč. Rekonstrukce bude spočívat pře-
devším ve výměně krytu a položení 
dvou asfaltových vrstev. 

V některých úsecích bude pro-
vedeno zesílení krytu a v určených 
úsecích bude provedena kompletní 
výměna konstrukce vozovky, pláno-
vány jsou rovněž úpravy na mostě na 
začátku úseku, úpravy autobusových 

zálivů a zajištění řádného odvodnění 
komunikace. 

Stavba bude realizována za ome-
zeného silničního provozu ve dvou 
etapách s dopravou řízenou světel-
ným zařízením po polovinách vozov-
ky. Obrusná vrstva bude položena za 
úplné uzavírky a bude provedena o 
vybraných víkendech. Po celou dobu 
provádění prací bude zajištěn pro-
vizorní příjezd do přilehlých podni-
ků a provozoven. Částku 19,8 milio-
nu korun za svého rozpočtu uvolnil 
Kraj Vysočina.  -zt-

Průjezd omezí semafory

Děti mateřských a základních škol v 
Třebíči i okrese se letos opět předhá-
něly ve sběru PET-lahví, monočlán-
kových baterií a papíru. Odpadová 
fi rma Esko-T ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Třebíč uspořádala v 
tomto školním roce další kolo oblí-
bených soutěží. 

Smyslem každoroční třebíčské 
akce s názvem „Soutěž mateřských a 
základních škol ve sběru PET-lahví, 
monočlánkových baterií a papíru“ je 
ukázat dětem nutnost třídění odpa-
du a možnosti zpracování jednotli-
vých složek jako druhotných surovin. 
Stejný smysl má i okresní iniciativa ve 
sběru papíru „Soutěžíme s třídílkem“.

„Výsledky odpadových soutěží byly 
zveřejněny za přítomnosti ředitelů 
mateřských a základních škol v nové 

Vyhodnotili odpadové soutěže
budově fi rmy Esko-T v Hrotovické uli-
ci. Diplomy rozdali školám třebíčští 
místostarostové Marie Černá a Milan 
Zeibert v doprovodu Pavla Gregora, 
ředitele fi rmy Esko-T, a Aloise Krčála, 
vedoucího odboru komunálních služeb 
Městského úřadu Třebíč,“ nastínil 
mluvčí radnice Ivan Přibík. 

Ve sběru suchých baterií stejně jako 
papíru zvítězila Základní škola Hor-
ka-Domky. Celkem obdržela čtrnáct 
tisíc korun. Za druhá místa dostaly 
Základní školy Kpt. Jaroše a Bartuš-
kova čtyři tisíce korun, za třetí místa 
Základní škola Na Kopcích a Masa-
rykova dva tisíce korun. -zt-


