
STRANA  12 TN - ZÁŘÍ 2015Stavíme, bydlíme...

www.xspujcka.cz800 153 153

 Rychlá a dostupná půjčka jen na 3 měsíce. 
 Od 2 000 Kč do 15 000 Kč.
 Splaťte do 1 měsíce a nezaplatíte nyní ani korunu navíc.

Zvýhodněná nabídka platí od 19. 8. do 29. 9. 2015.
Podrobná pravidla akce najdete na www.xspujcka.cz.
Příklad půjčky ve výši 4 000 Kč s hotovostním režimem splácení s pravidelnou měsíční splátkou 1 947 Kč, 
s dobou splatnosti 3 měsíce, administrativním poplatkem 413 Kč, úrokem 308 Kč, celkovou splatnou 
částkou 4 721 Kč a celkovou dlužnou částkou 5 841 Kč (vč. hotovostního inkasa splátek). Roční úroková 
sazba 44,95 %, RPSN 173,84 % (RPSN nezahrnuje hotovostní inkaso splátek).

NYNÍZDARMA

XS Půjčku vám přináší Provident.

Pracovníci odboru dopravy a ko-
munálních služeb v Třebíči Do opra-
vy a natírání všech dětských hřišť se 
pustili pracovníci odboru dopravy a 
komunálních služeb v Třebíči. „Prá-
ce začaly hned první týden prázdnin a 
vzhledem k příznivému počasí předpo-
kládáme, že do půlky srpna bude vše 
hotové,“ konstaoval vedoucí oddělení 
komunálních služeb Vítězslav Kunst.
Na území města je 67 dětských hřišť 

a 28 hřišť na míčové hry. Každé léto 
pracovníci oddělení opravují a na-
tírají houpačky, prolézačky a veške-
ré herní prvky, opravují povrchy a 
oplocení, aby hřiště byla funkční a 
bezpečná.
Nejenom pro tyto práce město už 

třetím rokem využívá spolupráce s 
Úřadem práce a dlouhodobě neza-
městnané občany zaměstnává v rám-
ci veřejně prospěšných prací.  –zt-

Dětská hřiště budou opravená

Ani v extrémně teplém počasí měs-
to Třebíč nezahálelo. Pracovníci od-
boru dopravy a komunálních služeb 
nechali opravit chodníky v ulicích Ji-
ráskova a Hanělova a upravit a zprů-
jezdnit nezpevněnou cestu v kolonii 
Poušov.

„V ulici Jiráskova jsme nechali opra-
vit chodník u zastávky městské auto-
busové dopravy, v Hanělově proběhlo 
několik lokálních oprav v podobě vý-

měny poškozených kusů dlažby, vy-
rovnání nerovností chodníku a úpravy 
obrubníků u přechodu pro chodce smě-
rem k základní škole. V kolonii Poušov 
byla pro účely snadnějšího průjezdu 
srovnaná a zhutněná účelová komu-
nikace v rozsahu zhruba 250 metrů,“ 
popsal práce místostarosta Vladimír 
Malý. Od začátku roku bylo opraveno 
zhruba 40 chodníků. –zt-

Jiráskova a Hanělova mají 
opravené chodníky


