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Ušetří peníze 
za energie

Město Třebíč a jeho příspěvkové 
organizace vysoutěžily cenu za elek-
trickou energii na burze. Poslední 
dražba se uskutečnila pro roky 2015 
a 2016 formou elektronické aukce.  

„Pro roky 2017 a 2018 jsme se roz-
hodli přistoupit na Českomoravskou 
komoditní burzu Kladno. Podařilo se 
nám vysoutěžit průměrnou cenu elek-
trické energie na tyto dva roky ve výši 
719 korun za megawatt hodinu,“ uvedl 
místostarosta Pavel Pacal. 

V minulém období město plati-
lo 890 korun. V následujících dvou 
letech město očekává úsporu ve výši 
téměř 1,6 milionů korun. „Jsme rádi, 
že cena klesla na tuto úroveň. Město 
Třebíč a jeho příspěvkové organizace 
ročně spotřebují elektrickou energii ve 
výši 4,2 milionů korun,“ doplnil Pacal.    
 –zt-

Černé skládky 
jsou zlikvidované
V průběhu září a října odstranili 

pracovníci Odboru dopravy a komu-
nálních služeb Městského úřadu 
v Třebíči většinu černých skládek. 
Ty se nepřetržitě objevují na celém 
území města.

Při úklidu museli pracovníci zlikvi-
dovat několik pytlů směsného odpa-
du, pneumatiky, sedačku, válendu, 
postel, několik koberců, dva náraz-
níky od aut, kočárek, dřevěné i plas-
tové židle, jízdní kolo, lustry, dřevo, 
železo, textil, ventilátor i sušák na 
prádlo.

Uskutečnil se také sběr odpad-
ků v Borovině. Pracovníci odpadky 
uložili u vlakových kolejí a následu-
jící den naložili na vagón a odvezli 
k likvidaci.

Uklizeny byly ulice Švabinské-
ho, Manželů Curieových, Demlo-
va, Na svahu, Míčova, I. Olbrach-
ta, Novodvorská, Jar. Heyrovského, 
Modřínová, Zahraničního odboje, 
Okružní, Spojenců, Riegrova, Fr. 
Hrubína, Max. Gorkého, Benešo-
va, Kpt. Nálepky, Ruská, dále Lubí, 
Zámyš a oblast pod plaveckým areá-
lem Laguna.  –zt-

Naučily se správně 
vázat šátek

Jak správně uvázat šátek, aby se v 
něm miminko cítilo bezpečně? To 
odborně vysvětlila maminkám v Tře-
bíčském centru laktační poradkyně 
Barbora Pokorná. Dítě se v šátku cítí 
přirozeně. Má bezprostřední kon-
takt s mámou, z prenatálního vývo-
je je zvyklé na houpání, slyší tlukot 
mámina srdce. 

Důležité je, aby dítě bylo vždy hla-
vičkou k matčinu tělu, nikdy naopak! 
Úvazy pod nožičkami nesmí řezat do 
třísel. V létě takový šátek nahrazuje 
část oblečení, proto je dobré vzít si 
jen delší tričko. Ani dítě by nemělo 
být příliš oblečené. 

Výhody nošení dítěte v šátku, opro-
ti běžnému chování v náručí, jsou 
velké: matku nebolí záda, má volné 
ruce a neustále má dítě pod kontro-
lou a připravené ke kojení.  –zt-


