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Město hledá...
(Dokončení ze str. 1)

Starosta Pavel Janata přiznal, že cílem 
města je vnést do urbanistiky nový vítr. 
Černá doplnila, že po zkušenostech 
z jednání se městům osvědčilo, když 
architekt má svoji vlastní architekto-
nickou kancelář. 

To znamená, že se městu nevěnuje 
na plný úvazek, ale několik dnů v týd-
nu. Třebíč požaduje po architektovi 
minimálně pětiletou praxi a konzultač-
ní a poradenskou činnost. „Nebude roz-
hodovat, ale určitě budeme jeho názorům 
naslouchat,“ nastínil Janata.

Jeho připomínky budou důležité i 
v souvislosti s památkami UNESCO, 
Židovským městem, židovským hřbi-
tovem a bazilikou sv. Prokopa. „Zejmé-
na architekt, který nebude z Třebíče, se 
musí s městem seznámit, a to nějakou 
dobu potrvá. Proto si představujeme 
spolupráci dlouhodobější. Nemíníme 
jeho práci omezovat, například na jedno 
volební období,“ dodal starosta Janata.

Do sbírky se zapojily stovky 
dobrovolníků, rekordmany 
se stala rodina Čapkova.

 Antonín Zvěřina

Do Tříkrálové sbírky, kterou pořá-
dá Oblastní charita Třebíč na úze-
mí okresu Třebíč, se letos zapojilo 
přibližně 1.600 dobrovolníků, kte-
ří s pokladničkami obešli 213 měst, 
obcí a osad. Pro sbírku bylo vydáno 
485 pokladniček. 

Výtěžek činí 2.416.865 korun, tedy 
o 138.177 korun více, než v loňském 
roce. V samotné Třebíči a přilehlých 
obcích se vysbíralo 433 951 Kč, o 53 
298 Kč více, než před rokem.

V Třebíči se o úspěch sbírky opět 
velmi výrazně a podstatně zasloužila 
rodina Čapkova, která obešla 24 
ulic! Společnými silami nasbírala do 
sedmi pokladniček neuvěřitelných 
90.008 korun. Vše dohromady vážilo 
22,3 kilogramů, a nejtěžší pokladnič-
ka 4,9 kilogramů.  

„Každý rok čteme výzvu, aby se 
ozvali další koledníci, protože obejít 
celou Třebíč se ještě nikdy nepodařilo. 
A tak jsme se znovu zapojili, a ke stá-
vajícím ulicím jsme přibrali zase další, 
které nebyly obsazeny,“ vysvětlila paní 
Čapková. 

„Letos bylo pravé zimní počasí, se 
silným mrazem, mezi domky člověk 
mrzl, zato v panelácích bylo teplo, až 
na ty schody v domech bez výtahu, kte-
ré jsme museli zdolat. Koledování nám 
zabralo řadu dní, bylo to namáhavé, 
ale výsledek nás těší. Potřebných lidí 
v nouzi je stále dost, a tak peníze jistě 
pomohou tam, kde jich bude třeba. A 
všem, kteří letos váhali, vzkazujeme: 
Začněte taky chodit. Nemusíte lámat 
rekordy, budete však mít podíl na 
dobré věci, a přinese to radost i vám,“ 
doplnila paní Čapková. 

Jaroslava Hlinková, skautská 
vedoucí, se zapojuje do sbírky se 
svým skautským dorostem nepře-
tržitě od jejího počátku. Společně 

vykoledovali ve čtyřech pokladnič-
kách také úžasnou částku - 44.562 
korun. 

„Tentokrát mám o něco méně než 
vloni, tři dny jsem vynechala, abych 
mohla pohlídat své malé vnučky. Ale 
jak vidím, v celkovém výsledku se to 
neprojevilo. Našli se jiní zapálení dob-
rovolníci, a to je dobře,“ konstatovala 
skautská vedoucí.

Tříkrálová sbírka Oblastní cha-
ritě Třebíč pomůže s dokončením 
nového Domova pro matky v těžké 
životní situaci, na podporu služby 
rané péče určené pro rozvoj dětí s 
postižením do sedmi let věku a pro 
pomoc jejich rodinám, na podpo-
ru Dobrovolnického centra a Proro-
dinného centra, na nákup zdravot-
nické techniky pro Domácí hospic 
sv. Zdislavy, na materiální či fi nanč-
ní pomoc lidem, kteří se dostali do 
situace, která vyžaduje mimořád-
né a rychlé řešení, a na humanitární 
pomoc.

Tříkrálová sbírka byla rekordní

STANISLAV VRŠKA  připravuje další unikátní pohled na starou Třebíč.  Tentokrát se zaměřil na Stařečku 19. století. Jeho 
dílo zcela jistě najde v Třebíči důstojné místo. Ze středu města zbývá ještě zmapovat čtvrť Jejkov. Foto: Antonín Zvěřina  

Modelář mapuje Stařečku

Lidé darovali 
téměř 45 tisíc

Vánoční veřejná sbírka v Třebíči 
skončila. Na dobročinné účely lidé v 
Třebíči věnovali částku bezmála dosa-
hující 45 tisíc korun.

Lidé mohli přispívat do schránky 
pod vánočním stromem na Karlo-
vě náměstí, nebo posílat peníze pří-
mo na speciální bankovní účet. Peníze 
na dobrou věc věnovali také členové 
zastupitelstva města, kteří přispěli část-
kou 15.300 korun. Společně se podaři-
lo shromáždit částku 44.065 korun. 

Sbírka pomůže Stacionáři Úsměv k 
zakoupení polohovacího lůžka pro lidi 
s větší mírou podpory, a na podporu 
svozové služby klientů stacionáře. -zt-


