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Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!
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Výměnu písku, čištění a opravu 
dětských pískovišť zahájil odbor 
dopravy a komunálních služeb tře-
bíčské radnice. Celkem 300 tun 
certifi kovaného písku bude vymě-
něno v 60 pískovištích ve městě a 
jeho místních částech. 

„V rámci pravidelného jarního úkli-
du města probíhá současně i výměna 
písku v dětských pískovištích na celém 
území města. Pracovníci fi rmy, která 
výměnu dělá, musí pískoviště ručně 
vyčistit a zavézt novým pískem. V pří-
padě, že fi rma při čištění zjistí, že je 

pískoviště poškozené, tuto skutečnost 
nahlásí na odbor. Ten neodkladně 
provede výměnu nebo opravu. Všech-
na pískoviště budou vyčištěna do kon-
ce dubna,“ okomentoval výměnu 
písku místostarosta Milan Zeibert.

Dodal, že v pískovištích se 
našly nejen spadané větve, drob-
né odpadky a zvířecí exkrementy, 
ale v minulých letech také použité 
injekční stříkačky. Cena vyčiště-
ní všech pískovišť včetně výměny 
písku činí 240 tisíc korun včetně 
DPH.  -zt-

Čistí dětská pískoviště,
ve všech vymění písek V minulých dnech dostali všichni 

obyvatelé Třebíče do svých schránek 
letáčky s desaterem zodpovědného 
pejskaře. Tytéž letáky ve větším formá-
tu budou vylepené na plakátovacích 
plochách ve městě. Cílem je přimět 
majitele psů k zodpovědnosti a k úkli-
du po svých psech na veřejných pro-
stranstvích.

Touto aktivitou se město začalo 
zabývat již v roce 2013, kdy na Fóru 
zdravého města tento problém označi-
li obyvatelé Třebíče jako jeden z deseti 
nejpalčivějších.

„K místům, kde je situace nejhorší, patří 
třeba Svojsíkovo nábřeží. A to přesto, že 
je pracovníci úklidové fi rmy dvakrát den-
ně procházejí a že je pod kontrolou pěších 
i cyklistických hlídek městské police. Pro 
někoho není hrozbou ani tisícikorunová 

pokuta, kterou strážníci za znečišťování 
veřejného prostranství udělují.  Nezbývá 
než další apel na to, aby si každý uklízel 
před svým prahem, což v případě venče-
ní psa znamená všude, kde náš pes exkre-
menty zanechá. Odpadkových košů je 
po městě dost, 300 kusů igelitových sáč-
ků dostane na radnici každý, kdo zaplatí 
poplatek, další sáčky snad každému zby-
dou z nákupů v supermarketech,“ popsal 
problém místostarosta Milan Zeibert.

Do akce se zapojili také žáci Základ-
ní školy Kpt. Jaroše, kteří namalovali 
obrázky nabádající k úklidu po psech. 
Obrázky budou rozmístěné v blízkosti 
této školy a uveřejněné na webu města.

„Chceme apelovat na majitele psů, začí-
ná jaro, probíhá jarní úklid ulic a město 
se zelená. Buďme ohleduplní a udržujme 
naše město čisté,“ dodal Zeibert.  -zt-

Radnice se pouští do boje


