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Školy nasbíraly 
17 tun PET lahví

Město Třebíč vyhodnotilo spo-
lečně s odpadovou fi rmou ESKO-T 
výsledky soutěže ve sběru PET-lahví, 
suchých baterií a papíru dětí z mateř-
ských a základních škol z Třebíče 
a okolí. Za školní rok 2015/2016 
nasbíraly třebíčské školy celkem 
1.211 kilogramů suchých baterií, 
226.330 kilogramů papíru a 17.694 
kilogramů PET lahví.

„Hlavním poslání každoroční soutěže 
je ekologicky vychovávat děti k nutnos-
ti třídění odpadu a zpracování odpadu 
jako druhotných surovin,“ uvedla rad-
ní Marie Černá.  -zt-

Nový azylový dům pomůže 
matkám i ženám, které se ocitly 
na ulici. 

 Antonín Zvěřina

Oblastní charita Třebíč zahájila stav-
bu Azylového domova pro matky. 
Jedná se o výjimečné zařízení v rámci 
celého Kraje Vysočina s 19 bytovými 
jednotkami s kapacitou 61 lůžek. Stav-
ba za 38 milionů korun začne sloužit 
svému účelu v ulici Vltavínská v Třebí-
či v říjnu příštího roku.

„Uvědomujeme si, že pro matky a 
rodiče bez domova nebo ženy s dětmi 
vystavené domácímu násilí není v kra-
ji dostatečné zázemí,“ vysvětlil během 
slavnostního zahájení ředitel Oblastní 
charity Třebíč Petr Jašek. 

„S provozováním podobně zaměřené-
ho zařízení, ale prostorově značně nedo-
statečného, máme dlouholeté zkušenosti 
a jsme si vědomi všech nedostatků,“ zdů-
raznil.

Domov pro matky s dětmi provozu-
je Charita v Třebíči již 20 let, ale v sou-

časných podmínkách není možné 
zajistit žádoucí nastartování změny   u 
lidí  v tíživé životní si-tuaci. V prostředí 
městské ubytovny s více než stovkou 
bytů, v nedostatečně velkých pokojích 

a bez zázemí pro hru, učení a přípravu 
jídla, není možné vytvořit odpovídají-
cí podmínky uživatelům. 

Nový objekt bude nabízet dostatečné 
kapacity pro ubytování matek s několi-

VÝSTAVBU nového domova požehnal třebíčský děkan P. Jiří Dobeš za asistence 
ředitele třebíčské charity Petra Jaška (vpravo). Foto: Antonín Zvěřina

Začala výstavba Azylového domova
ka  dětmi v důstojném a motivujícím 
prostředí. S šesti lůžky je počítáno pro 
samotné ženy, které se ocitly z různých 
důvodů bez střechy nad hlavou. Mož-
nost azylového bydlení připravuje cha-
rita také pro otce s dětmi nebo celou 
rodinu. 

„Vedle bytových jednotek tam najde 
zázemí i klubovna, herna, studovna, cvič-
ná kuchyně a návštěvní místnost. V bez-
pečném prostředí s podporou zkušených 
pracovníků se budou moci ženy i děti 
vzdělávat a připravovat na samostatný 
a plnohodnotný život,“ vysvětluje Eliška 
Klimešová, vedoucí charitního středis-
ka. 

„V budově najde místo i raná péče 
zajišťující pomoc rodinám s dětmi, kte-
ré se narodily s fyzickým nebo duševním 
handicapem,“ upozornila. Z celkového 
rozpočtu 38 milionů korun částku 28 
milionů korun zajišťuje ministerstvo 
práce a sociálních věcí, dalšími přispě-
vateli jsou Kraj Vysočina a Město Tře-
bíč.  

PREZIDENT MILOŠ ZEMAN navštívil ve čtvrtek 30. června Třebíč. Nejprve přijel o den dříve do Jihlavy a Pelhřimova. V 
Třebíči poctil návštěvou Střední průmyslovou školu a Ekotechnické centrum Alternátor. Zavítal i do obce Martínkov a města 
Velké Meziříčí. Svoji cestu po Vysočině završil v pátek v Bystřici nad Pernštejnem.   Foto: Jiří Varhaník 

Do Třebíče přijel prezident


