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Zateplování budov v majetku 
města pokračovalo přes prázd-
niny a bude pokračovat. 

 Antonín Zvěřina

V zateplování budov ve svém vlast-
nictví pokračuje město Třebíč. V 
rámci školských zařízení se jedná o 
mateřské školy Kpt. Jaroše, Dukovan-
ská, Cyrilometodějská, Kubišova a 
základní a mateřskou školu Na Kop-
cích. Zateplení se dočká také denní 
stacionář v Družstevní i dům s pečo-
vatelskou službou v Koutkově ulici.

„První již kompletně zateplená škol-

ka je na ulici Kpt. Jaroše. Zde došlo k 
zateplení obvodového pláště objektu, 
zateplení střechy včetně nové hydroizo-
lace a hromosvodu,“ popsal práce mís-
tostarosta města Pavel Pacal. 

„Do konce prázdnin budou dokončeny 
práce na MŠ Cyrilometodějské a Kubi-
šově, budova na ulici Dukovanská bude 
zateplena do konce září. V základní a 
mateřské škole Na Kopcích probíhá kro-
mě zateplení obvodových zdí a střechy 
také výměna oken a dveří. Zde jsou prá-
ce plánovány ve dvou etapách do konce 
října,“ doplnil Pacal. 

V denním stacionáři bude dokonče-
no zateplení obvodu a střechy včetně 

hydroizolace a hromosvodu do konce 
září. Stavební práce na domě s pečo-
vatelskou službou na Koutkově zahr-
nují kromě zateplení obvodových 
zdí a střechy také výměnu některých 
oken, dveří a klempířských výrobků. 

Celkové náklady na zateplení všech 
výše uvedených objektů dosahu-
jí výše 48 milionů korun bez DPH. 
Město Třebíč získalo na zateplení 
dotace ze Státního fondu životního 
prostředí, které tvoří u některých pro-
jektů až 90 procent způsobilých výda-
jů. „U zateplení všech mateřských škol 
se dotace zpětně týká i výměny oken z 
roku 2012,“ dodal Pavel Pacal.

Zateplí další mateřské školy

Na přelomu července a srpna se 
konalo 23. světové setkání skautů ze 
150 zemí celého světa v Japonské pre-
fektuře Yamaguchi. Celkem se sešlo 
34 tisíc skautů. Česká výprava měla 
300 členů a Třebíč reprezentovaly 
skautky Bibi a Čajíček ze 7. roje Sas-
anek, v běžném životě Berenika a Tea 
Lukáškovy.  

O Jamboree informovala světo-
vá média, Olga Špátová natáčela 
pro  Českou televizi  přímo v Japon-
sku dokument, facebookové strán-
ky všech zemí byly pečlivě pročítány 
všemi rodiči dětí a  příznivci skautské 
myšlenky. Setkání navštívil i japonský 
korunní princ.

Skauti využívali  veliké nabídky 
programů přímo na tábořišti - moh-
li vyzkoušeli  vodní aktivity v nedale-
kém oceánu nebo navštívit takzvanou 
„Global development village“, kde sdí-
leli problémy světa a společně hledali 
jejich řešení. 

Ve volných  chvílích si mohli pro-
hlédnout kulturu jiných zemí a 
vyzkoušet  jejich tradice nebo jídla. 
Zároveň byla možnost navštívit zná-
má místa Japonska, jako je například 
Hirošima,  pokochat se výhledem na 
japonské hory i obdivovat krásu jes-
kyní. 

Sešli se skauti z celého světa

TŘEBÍČ reprezentovaly Bibi a Čajíček.  Foto: archiv skautů

Celé Jamboree mělo úžasnou atmo-
sféru, je to zážitek na celý život. Po 
skončení Jamboree ještě někteří 
plnoletí skauti individuálně pro-

cestovali část Japonska. „Život je 
zkrátka boží, když jsi skaut,“ kon-
statoval jeden z účastníků.   -zt-

Prázdniny  zakončí 
den Na Hvězdě

Na závěr prázdnin připravil base-
ballový klub Nuclears pro veřejnost 
velký dětský den. V multifunkčním 
sportovně-relaxačním areálu Na 
Hvězdě v Třebíči bude v neděli 30. 
srpna od 14 do 17 hodin k dispozici 
řada atrakcí. 

Jednotlivá stanoviště slibují zábav-
né plnění úkolů pro celou rodinu. 
Návštěvníci mohou také využít mož-
nosti malování zvířecích motivů na 
obličej nebo rozpohybovat svá těla 
při diskotéce s Radkou od 16 hodin. 
Největším lákadlem zůstává stej-
ně jako loni nabídka vyhlídkových 
letů soukromým vrtulníkem od 14 
hodin. -zt-

Přednášky 
pomohou rodičům
Poradna Ruth Třebíč pořádá cyklus 

čtyř vzdělávacích přednášek zaměře-
ných na výchovu dětí, Jak být dobrým 
rodičem. Začíná v říjnu letošního roku. 
Účastníci si osvojí praktické metody a 
techniky, jak lépe reagovat v konfl ikt-
ních situacích, podpořit vzájemnou 
komunikaci, vést děti k zodpovědnosti 
a spolupráci, určit a naplňovat potřeby 
dětí a  vytvořit z domova zázemí 
podpory, porozumění a lásky.

Kurz povede Ing. Bc. Marcela Blažko-
vá, DiS., koordinátorka Poradny Ruth, 
která absolvovala psychoterapeutický 
a lektorský výcvik i Kurz efektivního 
rodičovství. Dobrovolný příspěvek na 
čtyři setkání činí 300 korun.  –zt-

Zjišťují spokojenost 
veřejnosti

V budovách Městského úřadu na 
Karlově náměstí a na Masaryko-
vě náměstí v Třebíči i na ofi ciálních 
stránkách města www.trebic.cz je 
umístěn dotazník zjišťující spokoje-
nost veřejnosti a klientů se službami 
úřadu. 

Vyplněním několika otázek může 
veřejnost vyjádřit svůj názor. Cílem 
dotazníkového šetření je zjistit sil-
né i slabší stránky úřadu, podněty 
pro zlepšení služeb a poskytnout mu 
zpětnou vazbu. Anonymní dotaz-
ník bude na radnici i na webu měs-
ta veřejnosti k dispozici celoročně 
a průběžně bude vyhodnocován. O 
průběžných výsledcích budou obča-
né informováni. –zt-

Dary neposkytli
Dvě žádosti o fi nanční dar a o dota-

ci neodsouhlasila rada města v Třebí-
či. O fi nanční dar ve výši 50 tisíc korun 
žádala Vodní záchranná služba České-
ho červeného kříže na pořízení defi b-
rilátoru. Starosta Pavel Janata vysvětlil, 
že záchranná služba každoročně dostá-
vá od města na svou činnost 100 tisíc 
korun. Zmiňovanou částku by měly 
uhradit obce kolem Dalešické přehra-
dy, kde záchranná služba přístroj pře-
vážně využije. 

Dotaci na provozování Linky důvěry 
neobdrží ani organizace STŘED. Jana-
ta nastínil, že se jedná o opakovanou 
žádost, která nikdy nebyla vyslyšena. 
„Nejedná se o činnost, kterou má město 
zahrnutou do sociálních služeb,“ vysvět-
lil Janata. –zt-

Devítiletý Aleš Denner z Třebíče 
trpí svalovou dystrofi í. Tato nemoc 
je smrtelná, léčba pouze mírní pří-
znaky choroby. Jedinou šancí, jak 
Alešovi pomoci je aplikace kmeno-
vých buněk, která se provádí pouze v 
Izraeli na speciální klinice Th e Weiz-
mann Medical Center.  

Třebíčské sdružení FOR JANE 
proto vypsalo veřejnou sbírku, na 
které se během necelých třech měsí-
ců shromáždilo 900 tisíc korun. 
Částkou 20 tisíc korun Kč přispělo 
také město Třebíč.

„Velmi si vážíme toho, že díky 
sdružení FOR JANE a také díky apli-
kaci EPP – Pomáhej pohybem od 
ČEZu se podařilo v tak krátké době 
dát dohromady potřebné peníze na 
zákrok. Jsme moc rádi, že se také zapo-
jilo město Třebíč a velké díky pat-
ří všem dárcům,“ sdělila maminka 
nemocného Aleše Eva Dennerová.

Doplnila, že nyní probíhá platba za 
zákrok a Aleš již s lékařským dopro-
vodem odlétá do Izraele. Pro účin-
nost léčby je potřeba zákrok opako-
vat. 

„Alešovi moc držíme palce a jsme 
rádi, že jsme mohli jako město také při-
spět. Osobně si vážím toho, že máme u 
nás ve městě také sdružení FOR JANE. 
Pomáhají nejen lidem z Třebíče a okolí, 
ale po celé republice. Díky manželům 
Vostálovým se tak daří opravdu pomá-
hat potřebným,“ ocenil místostarosta 
Třebíče Pavel Pacal.

O svalové dystrofi i
Docent Petr Vondráček, který Ale-

še léčí, spolupracuje s Th e Weiz-
mann Medical Center v Tel Avivu 
v Izraeli, konkrétně s profesorem 
Shimonem Slavinem. Zatím je Tel 
Aviv jediné místo na světě, kde by 

mohlo dojít k aplikaci kmenových 
buněk, které by zastavily progresivní 
svalové dystrofi e, popřípadě zmírni-
ly průběh této nemoci. 

Svalová dystrofi e neboli ubývání 
svalstva je genetická choroba. Tělo 
nemocného si neumí vyrobit bíl-
kovinu dystrofi n, bez níž svalstvo 
nemůže fungovat. A tak svaly ocha-
bují, až přestanou fungovat úplně, a 
postižený, většinou ani ne plnoletý, 
umírá z důvodu selhání dýchacího 
svalstva. 

Příčinou choroby je vrozená muta-
ce, tedy chybný zápis v genetickém 
kódu, který neumíme vyléčit. Sva-
lová dystrofi e je proto onemocnění 
smrtelné, léčba je pouze symptoma-
tická, omezená na mírnění přízna-
ků tak, aby nemocný prožil v rámci 
možností co nejdelší a nejkvalitnější 
život. –zt-

Občanské sdružení FOR JANE 
pomohlo Aleši Dennerovi


