
Znáte to sami, stojíte přede dveř-
mi svého domu či bytu a plácáte se 
po všech kapsách... kde jen ten klíč 
může být?

Pokud se klíč nachází na vaší stra-
ně dveří je to dobré, pokud zůstal 
při odchodu uvnitř, čeká vás shá-
nění odborníka, který vám otevření 
dveří zajistí.

„U dnes dodávaných dveří je bez-
pečnostní standard vyšší než tomu 
bývalo dříve a není vůbec snadné jen 
zaklaplé dveře bez použití klíče ote-
vřít.” říká Pavel Sedláček z fi rmy 
Okna&Company a dodává: „Je to 
často díky samozamykacím bezpeč-
nostním zámkům, které jen zabouch-
nutím vysunou několik závor a tím 
zajistí bezpečí vaší domácnosti před 
zoději a pokud nemáte klíč, tak i před 
vámi.“

V takových případech hledá-
me jakkoliv pootevřené okno, kte-
rým se následně dostaneme dov-
nitř, nebo využíváme další metody. 
Uživatele to každopádně stojí čas i 
peníze. Klíče je tedy dobré si hlídat, 
nebo náhradní schovat u známých. 

Moderní domovní dveře si žádají nové technologie

„Nyní se stále častěji využívá řešení, 
se kterým vás tyto trable nečekají,“ 
oznamuje  Sedláček. „Pokud poří-
díte dveře vybavené čtečkou papilár-
ních linií .. snímačem otisku prstu 
chcete-li ..a záložním zdrojem, na 

klíč od domu můžete zapomenout.“ Do 
paměti se dá uložit až 150 otisků, což 
dovolí všem členům rodiny autori-
zovat více prstů a tím zvýšit komfort 
otevírání, použijete ruku, která je 
právě volná, a nemusíte přehazovat 
tašku z ruky do ruky. „Na tento sys-
tém otevírání dveří máme velice kladný 
ohlas. Nastavení, přidávání dalších čle-

nů rodiny a obsluha je tak snadná, že 
ji uživatel běžně zvládne sám a přitom 
se jedná o vyšší úroveň zabezpečení, 
než odemykání klíčem..“, říká technik 
Okna&Company a vyzývá nás, ať se 
schválně pokusíme vystavené dveře 
otevřít za použití jakéhokoliv jiného 
prstu, než který nám předtím do sys-
tému uložil. Nejde to.  (t11-oknaD)

Přijdte si 
pro nový katalog 
vchodových dveří!

Stavíme, bydlíme
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Město v uplynulých dnech začalo 
pracovat na rozšíření sítě veřejného 
osvětlení v Třebíči a místní části Ptá-
čově. Práce v obou lokalitách budou 
dokončeny do poloviny listopadu. 

„V Týnském údolí dojde k pro-
dloužení stávajícího veřejného osvětle-
ní, které nyní končí u dětského hřiště, 
za plaveckým areálem Laguna. Pokra-
čovat bude směrem k ulici J. Heyrov-
ského. Přibude zde devět nových lamp 
s úspornými LED parkovými svítidly,“ 
popsal práce místostarosta Milan 
Zeibert. 

Další rozšíření sítě osvětlení se 
týká místní části Ptáčov, kde dojde 
k výstavbě nového veřejného osvět-
lení. 

„V rodinné zástavbě směrem na 
Trnavu, která v současnosti není osvět-
lená, budou postaveny čtyři nové lam-
py. K osvětlení budou použita úsporná 
LED parková svítidla, která svítí do 
spodního prostoru,“ doplnil Zeibert. 
Nové veřejné osvětlení bude částeč-
ně hrazeno z dotace Kraje Vysočina, 
z grantového programu Rozvoj ves-
nice 2015.   -zt-

V Týnském údolí a v Ptáčově 
bude víc světla z nových lamp

Třebíč se těší zájmu novinářů a 
tour operátorů z celého světa. Japon-
sko, Rusko, Izrael, Indie, Velká Bri-
tánie či USA – destinace, ze kterých 
do Třebíče během měsíce října zaví-

tali novináři, tour operátoři a zástup-
ci velkých cestovních kanceláří. Při-
jel také předseda Uralské asociace 
cestovních kanceláří. 

Pro každý press trip, organizovaný 

Památky lákají návštěvníky z celého světa
agenturou Czechtourism, připravily 
průvodkyně z Městského kulturního 
střediska Třebíč speciální nabídku 
podle požadavků. 

Někdy se jednalo o celodenní pro-
gram, nebo třeba jen dvouhodinové 
zastavení s prohlídkou toho nejzají-
mavějšího, co město nabízí. 

Například ruská delegace strávila 
spolu s televizním štábem v Třebíči 
celý den. 

Mezi největší atraktivity pat-
ří samozřejmě památky UNESCO, 
bývalý klášterní areál s románsko-
gotickou bazilikou, galerie, nově 

vzniklá vyhlídková místa a genius 
loci židovské čtvrti.

Zatím nejvíce turistů jezdí do Tře-
bíče z ostatních krajů České repub-
liky, mezi další nejpočetnější sku-
piny patří návštěvníci ze Slovenska, 
Německa, Rakouska a USA. V letoš-
ním roce zavítali do města i jednot-
livci ze Srí Lanky, Austrálie nebo 
Mexika.

Novinářské cesty by měly přinést 
další zvýšení počtu návštěvníků, kte-
rým má Třebíč jako město kultury a 
historických památek co nabídnout.

  -zt-

Oblastní charita Třebíč poskytu-
je již dlouho jednorázovou sociál-
ní výpomoc lidem, kteří se náhle 
dostali do neřešitelné  sociální  si-
tuace. 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 se-
niorů z různých koutů světa, kdy dár-
ce opakovaně podporuje určitého člo-
věka. Také v našem regionu žije řada 
lidí pod hranicí lidské důstojnosti. Bída 
není jenom v Afr ice a v dalších vzdá-
lených zemích, ale také přímo kolem 
nás,“ zdůraznila asistentka Marie 
Paločková.   -zt-

Pomáhají potřebným
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