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PŘEDALI HRAČKY: Sbírku hraček, výtvarných potřeb a didaktických pomůcek, kterou Česká inspekce životního prostředí 
každoročně pořádá pro některé z dětských center v České republice, se letos její zaměstnanci rozhodli věnovat Třebíčskému 
centru. Dárky pro děti do Třebíčského centra osobně přivezl ředitel inspekce Erik Geuss. Předal je na slavnostním setkání 
v pátek 16. prosince.  Foto: Antonín Zvěřina

Město Třebíč hledá nový pod-
nik, který by zajistil údržbu ulic 
a chodníků v majetku města. 

 Antonín Zvěřina

Se zimní údržbou na komunika-
cích v majetku města nejsou spoko-
jeni ani obyvatelé, ani vedení Tře-
bíče. Mluvčí Irini Martakidisová 
poznamenala, že veškeré stížnosti se 
řeší s provádějící fi rmou. „Kontroly 
probíhají a budou postupně vyhodno-
ceny,“ nastínila. 

„I já mám pocit, že kvalita zimní 
údržby šla dolů,“ připustil starosta 
Pavel Janata. Upozornil, že provádě-
jící fi rma dala městu výpověď. „Když 
na chyby upozorňujeme, dozvídáme 
se, že má problém s lidmi, že mnozí se 
údržbu teprve učí,“ přiznal Janata. 

I jemu se zdá, že se z údržby třebíč-
ských komunikací vytratila zkuše-
nost. Zdůraznil, že je to jeho dojem, 
žádné objektivní zhodnocení. Neta-
jil, že od lidí zaznamenal nejen stíž-
nosti na prováděnou údržbu, ale i na 
chování pracovníků, kteří ji zajišťují. 

„I to chceme s fi rmou řešit,“ podotkl 
Janata. Místostarostka Marie Černá 
vyslovila poděkování všem lidem, 
kteří chodníky udržují u svých 
nemovitostí. Janata poukázal, že ny-
ní se příslušný odbor zabývá zadá-
ním výběrového řízení na údržbu.    

„Pokusíme se stanovit takové pod-
mínky, které zohlední i zkušenost a 
kvalitu vítězné fi rmy,“ sdělil Janata. 
Radní Pavel Pacal konstatoval, že 
ne vždy nejnižší nabídka je zárukou 
kvality. 

Připomněl, že v minulosti byl na 

město vyvíjen tlak, aby soutěž usku-
tečnilo. Pak muselo uzavřít smlou-
vu s podnikem s nejnižší nabízenou 
cenou. „A musím dodat, že nám nejde 
o sankce, ale o to, aby chodníky byly 
včas a řádně ošetřeny,“ uvedl. Stejně 
jako starosta věří, že nová smlouva 
stav zlepší. 

Janata netajil, že zaznívají i hla-
sy, aby město opět zřídilo komunál-
ní služby. „Tuto koncepci město opus-
tilo před více než 20 lety a vracet se 
k tomu by bylo více než problematic-
ké,“ poznamenal. 

Radní Pavel Heřman podotkl, že až 
letos se fi rma před Vánocemi muse-
la potýkat s následky sněžení. „Údrž-
ba je drahá záležitost a fi rma se snaží 
ušetřit peníze. Pak se stává, že nemůže 
nasadit dostatečný počet pracovníků,“ 
dodal Heřman. 

Údržba veřejných prostranství vázne

Přijdou tři králové
Tříkrálové odpoledne s Chari-

tou na Karlově náměstí v Třebíči se 
uskuteční ve čtvrtek 5. ledna od 15 
hodin. Náměstím projde průvod 
v kostýmech s doprovodem obřích 
andělů a živý betlém. Návštěvníci se 
mohou těšit na tance obřích andělů, 
hudební vystoupení, zpívání koled, 
betlémské příběhy, soutěže pro malé 
i velké zpěváčky, teplé nápoje pro 
zahřátí a drobné občerstvení.  -zt-

Mobily pomohou 
dětem

Do neděle 8. ledna dopoledne je 
možno odevzdat starý, i nefunkční 
mobil v kostele sv. Martina v Třebí-
či. Odevzdáním lidé podpoří dětský 
domov LILA, lidskost a laskavost, ve 
farnosti Otnice. Tam před dvaceti lety 
působil P. Jiří Dobeš. Ze starých mobi-
lů se dá ekologickou likvidací získat 
zlato, stříbro a měď. Dárci pomohou 
postiženým dětem i životnímu pro-
středí. -zt-

Koná se sbírka 
v kostelích 

Tříkrálová sbírka se uskuteční v tře-
bíčských kostelích v neděli 15. ledna. 
Zvláště ti, ke kterým nedošli koled-
níci, mohou přispět do kasiček, kte-
ré u východu z kostela budou držet 
ministranti. -zt-

Pomohou 
Stacionáři Úsměv

Do 6. ledna mohou lidé z Třebíče 
i okolí přispět na dobročinné účely. 
Město vyhlásilo tradiční vánoční sbír-
ku. Svoje peněžité dary mohou obča-
né vložit do zapečetěné schránky, kte-
rá je umístěná pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí, nebo na zvlášt-
ní bankovní účet, vedený u Komerč-
ní banky. Výtěžek sbírky předá město 
Stacionáři Úsměv Třebíč na zakoupe-
ní polohovacího lůžka pro lidi s větší 
mírou podpory a na podporu svozové 
služby klientů stacionáře. Zastupitelé 
Třebíče přispěli částkou více než pat-
náct tisíc korun.  -zt-


