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Z ulice zmizel 
kamenný kříž

Kamenný kříž v Litoltově ulici 
v Třebíči nechal demontovat v polo-
vině srpna odbor školství a kultury 
městského úřadu. Kříž byl převezen 
do restaurátorského ateliéru aka-
demického sochaře a restaurátora 
Martina Kováříka ve Svratce. Důvo-
dem jeho dočasného demontování 
je jeho celková obnova a provedení 
nového základu. Navrácení kříže na 
původní místo by mělo proběhnout 
do konce měsíce září.  –zt-

Oblastní charita Třebíč přichá-
zí s novou aktivitou. V nelehké 
době ekonomické krize přibývá li-
dí, kteří se ne vlastní vinou dostali 
do potíží, ze kterých si nedokážou 
sami pomoci. 

Charita jim poskytuje již dlou-
ho jednorázovou sociální výpo-
moc. Tato jednorázová pomoc však 
nemůže většinou vyřešit a stabilizo-
vat situaci těchto lidí.

„Proto hledáme nové cesty pomoci. 
Mezi osvědčené formy dárcovství patří 
takzvaná adopce na dálku dětí či seni-
orů z různých koutů světa, kdy dárce 
opakovaně podporuje určitého člově-
ka. Také v našem regionu žije řada li-
dí pod hranicí lidské důstojnosti. Bída 
není jenom v Afr ice a v dalších vzdá-
lených zemích, ale také přímo kolem 
nás,“ vysvětlila asistentka Marie 
Paločková. 

Adopce na blízko by mohla pomo-
ci některým lidem v obtížné životní 
situaci z okolí. Výhodou tohoto způ-
sobu pomoci je, že dárce obdarová-
vá přímo konkrétního jím vybraného 
potřebného člověka.

Pověření pracovníci Oblastní cha-
rity Třebíč vedou evidenci žadatelů, 
která obsahuje požadavek potřebného 
a osobní příběh. Databáze není veřej-
ná. Je k nahlédnutí pouze potenciál-
ním dárcům za přítomnosti pracovní-
ka Oblastní charity Třebíč. Potřebný 
bude v databázi evidován jeden rok, 
poté se může znovu přihlásit a svoje 
požadavky aktualizovat. 

Forma pomoci může být pestrá, od 

jednorázové fi nanční výpomoci, až 
po dlouhodobější peněžitou podpo-
ru nebo jiný způsob pomoci. Forma 
pomoci závisí na možnostech a vůli 
dárce, může se jednat i o věcný dar 
nebo službu.

Jak konkrétně požádat o pomoc?  
Zájemce si sjedná schůzku s pra-
covníkem Oblastní charity, na které 
proběhne založení karty žadatele do 
databáze žadatelů. 

Jak se může do programu zapojit 
dárce?  Osloví pověřené pracovní-
ky Oblastní charity Třebíč a vybe-
re si z databáze žadatelů o pomoc 
potřebného člověka. Dárce by si měl 
dopředu rozmyslit, jakým způso-
bem chce pomáhat, zda se s potřeb-
ným člověkem chce setkat, zda chce 
využít možnosti úlevy na daních za 
eventuální darovaný obnos.  –zt-

Přichází s Adopcí na blízko

Houpací síť převzalo darem měs-
to Třebíč od ing. arch. Martiny Štol-
lové, která vznikla v rámci projektu 
Th ink Big. 

Houpací síť byla v květnu mla-
dými architekty umístěna do ulici 
Obránců míru. Akce byla zaštítěna 
ateliérem „Fabík architekti“, v rám-
ci projektu „Obývací pokoj mezi 
domy“. 

„Chtěli jsme vytvořit zárodek obýva-
cího pokoje, dát obyvatelům chuť se o 
okolí svého domu starat. Vytvořit výji-
mečným prvkem - houpací sítí pro více 
osob, lákavé místo, ne ve smyslu hřiště 
pro nejmenší, ale velkorysé pro setká-

vání místních obyvatel,“ řekla Martina 
Štollová, nositelka nápadu. 

„Nyní se skupina mladých archi-
tektů pouští do projektu zkulturnění 
veřejného prostoru před základní ško-
lou Týnská, kde by vznikl mobiliářový 
park z recyklátu,“ zmínil místostaros-
ta Milan Zeibert, který je garantem 
akce.

„Cílem tohoto projektu je, abychom 
přesvědčili obyvatele více recyklovat,“ 
řekla k celému záměru Martina 
Štollová a dodala, že celá akce bude 
fi nancována v rámci projektu společ-
nosti O2 Th ink Big, na který dostali 
studenti 70 tisíc korun. –zt-

Město dostalo houpací síť 
v rámci projektu Think Big 

HOUPACÍ síť měla za cíl sdružovat obyvatele Třebíče. Foto: archiv radnice
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