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Poptávka a potřeba pečovatelských 
služeb stále stoupá. Oblastní chari-
tě Třebíč v jejich zajištění od začátku 
roku 2016 pomáhá nový automobil 
Hyundai, který získala s pomocí Fon-
du Vysočina. Ten na pořízení vozu při-
spěl 70 procenty nákladů. 

„Díky tomu jsme mohli pořídit toto 
nové auto a pečovatelská služba tak 
má nyní k dispozici už deset aut. Služ-
ba se proto dostane k dalším potřebným 
lidem,“ děkuje za podporu Kraje Vyso-
čina Helena Pavelková, koordinátorka 
pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba Třebíč 
je jednou ze služeb Střediska sv. Zdi-
slavy Oblastní charity Třebíč, které 
zajišťuje terénní zdravotní a sociální 
služby v domácnostech.  Pečovatelky 
pomáhají lidem se sníženou soběstač-
ností žít v domácím prostředí, kde jsou 
rádi a je jim tam dobře. 

Služba je určena především senio-
rům, osobám se zdravotním handica-
pem nebo chronickým onemocněním. 

Pečovatelky jim pomáhají se sebeob-
sluhou, osobní hygienou, přípravou 
jídla, údržbou domácnosti či s vyřizo-
váním pochůzek a nákupů.

„Zájem o naše služby stále stoupá. 
Obecně se ví, že populace stárne, a ti 
mladší nemají např. díky zaměstnání 
tolik času na poskytnutí adekvátní péče 
a zázemí seniorům, a proto přichází řa-
da na nás,“ popisuje Helena Pavel-
ková. Dodává, že spolu s rostoucím 
zájmem o službu roste i tlak na tech-
nické zabezpečení služby. V roce 2015 
využilo pomoc Charitní pečovatelské 
služby Třebíč celkem 206 lidí v regio-
nu Třebíčska.
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Oblastní charita v Třebíči se 
opět podílela na Tříkrálové 
sbírce. Na území okresu Třebíč, 
kde se do ní letos opět zapojilo 
na 1500 dobrovolníků a obešli 
s pokladničkami přibližně 200 
osad, obcí a měst. Pro sbírku 
bylo zapečetěno 469 pokladni-
ček. 

 Antonín Zvěřina

Výtěžek dosáhl výše 2.278.688 
korun, tedy o 99.066 korun více než 
před rokem. V samotné Třebíči a při-
lehlých obcích koledníci vysbíra-
li 380.653 korun, o 5 736 Kč více než 
vloni.

V Třebíči se o úspěch sbírky výraz-
ně zasloužila rodina Čapkova, která 
společnými silami nasbírala do pěti 
pokladniček celkem 70 673 Kč! Vše 
dohromady vážilo 18 kilogramů a 
nejtěžší pokladnička vážila 5,05 kilo-
gramů.

„V Třebíči není koledování jednoduché, 
zvláště v panelových domech, ve kterých 
není výtah. Schody, co jsme se stále těžší-
mi a těžšími pokladničkami vyšlapali 
nahoru i dolů, jsme už pak ani nepočíta-
li,“ svěřila se  paní Čapková. 

„Letos jsme si k těm stávajícím ulicím 
přibrali některé další, které nebyly obsa-
zeny, a podařilo se nám to zvládnout. 
Bylo to velmi náročné, ale výsledek nás 
těší,“ radovala se.  

Skautská vedoucí Jaroslava Hlinko-
vá se do sbírky zapojuje nepřetržitě 
od jejího počátku. Společně se skauty 
a skautkami vykoledovala ve čtyřech 
pokladničkách opět vysokou částku 
48.650 korun.

Tříkrálová sbírka opět rekordní

TŘI KRÁLOVÉ prošli Karlovým náměstím v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

„V období konání sbírky jsem buď 
v práci, nebo na Tříkrálové sbírce,“ 
vysvětlila, jak lze takového výsledku 
dosáhnout.

„Je potřeba počítat s tím, že koledová-
ní zabere nějaký čas,“ konstatuje pra-
covník Azylového domu pro muže P. 
Veselý, který vytvořil skupinku spolu 
se svými klienty. 

„Obejít takovou menší čtvrť rodin-
ných domů může trvat 3,5 - 4 hodi-
ny, někdy i déle. Ale byli jsme většinou 
přijati vstřícně, mnohde naši návštěvu 
už očekávali a s úsměvem nás vítali, 
chtěli právě od nás napsat nápis nad 
dveře a nezapomněli k naší radosti 

Pečovatelská služba 
pomůže více klientům

Vánoční veřejná sbírka skončila 
v Třebíči ve středu 6. ledna. Na dobro-
činné účely lidé v Třebíči věnovali část-
ku téměř 50 tisíc korun.

Sbírka se konala od pátku 4. prosin-
ce loňského roku a lidé mohli přispívat 
do schránky pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí, nebo posílat pení-
ze přímo na speciální bankovní účet. 

Peníze na dobrou věc věnovali také 
členové zastupitelstva města, kteří při-

spěli částkou 14.250 korun. Společně 
se podařilo shromáždit částku 49.892 
korun. 

Vánoční sbírka má v Třebíči již dlou-
holetou tradici. Město vybrané pení-
ze vždy předává na dobročinné úče-
ly. Nyní lidé přispívali Nemocnici 
Třebíč, příspěvkové organizaci. Ta 
za darované peníze koupí moni-
tor životních funkcí na pooperační 
pokoj dětského oddělení. -zt-

Lidé darovali veřejné sbírce
téměř padesát tisíc korun

Prostor pro rodiče s dětmi nabízí 
budova radnice na Karlově náměs-
tí v Třebíči. Vedle Family Pointu 
v budově na Masarykově náměstí 
mají nyní rodiče možnost využívat 
místnost i ve druhé budově městské-
ho úřadu. 

Nachází se ve druhém patře naproti 
sídlu matriky. Kromě hracího kobe-
rečku, hrací desky, tabule, hraček a 
posezení je tam k dispozici přebalo-

vací pult. „Není určená jen návštěvní-
kům úřadu, ale všem, kteří jej budou 
potřebovat,“ zdůraznila radní Marie 
Černá.

Upozornila, že se jedná o malou 
místnost, která se pro kancelář neho-
dí a nebyla proto využívaná. „Vyba-
vila se částečně z mobiliáře města a 
částečně z peněz, které město vyhrá-
lo v soutěži Obec přátelská rodině,“ 
poznamenala Černá.    -zt-

Zlepšili podmínky pro rodiče

také štědře přispět do pokladničky,“ 
doplnil Veselý.

„V úterý 5. ledna jsme zavítali na 
koledu do Jaderné elektrárny Duko-
vany, ve středu 6. 1. 2016 na radnici v 
Třebíči. Pak jsme s celým průvodem pro-
šli Karlovo náměstí k živému betlému. 
Tam se odehrál program připravený 
na tříkrálové odpoledne. Děkujeme žá-
kům základní umělecké školy za pěkná 
vystoupení ve ztížených mrazivých pod-

mínkách,“ konstatoval ředitel třebíč-
ské Charity Petr Jašek. Jak bude použi-
ta Tříkrálová sbírka 2016 v Oblastní 
charitě Třebíč? Nejdůležitější bude 
výstavba nového Domova pro matky 
v Třebíči i se zázemím pro Ranou péči 
Třebíč, která se věnuje malým dětem s 
postižením a jejich rodinám. 

Z části výtěžku se dokončí stavební 
práce na Gen. Sochora, kde sídlí služby 
pro seniory, lidi s postižením a nemoc-
né. Pečovatelská služba plánuje zakou-
pit auto k poskytování svých služeb na 
okrese. Ze sbírky bude hrazena huma-
nitární pomoc a materiální či fi nanč-
ní pomoc lidem v sociální a zdravotní 
nouzi. 

„Milí koledníci, děkuji vám za vaše 
letošní nasazení v Tříkrálové sbírce. Opět 
jste odvedli vynikající práci v náročných 
podmínkách, ať už jde o rozmary počasí 
nebo dlouhé unavující putování od domu 
k domu. Děkuji, že jste to nevzdali a 
dotáhli až do konce, a tak jsme se společ-
ně dočkali dobrého výsledku. Důležité je i 
to, že jste přinesli do domácností radost a 
Boží požehnání, a přeji vám, aby se ho v 
hojnosti dostalo i vám. 

Chci poděkovat všem ostatním, kteří 
máte zásluhu na Tříkrálové sbírce. Vážím 
si vaší přízně, která je pro nás motivací k 
další práci. Stále lepší výsledky Tříkrálové 
sbírky svědčí o tom, že jste ji přijali a chce-
te mít skrze ni podíl na pomoci druhým 
lidem, kteří v různých svízelných situa-
cích naši podporu potřebují,“ vyjádřil se 
Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity.


