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Slavnostní předání nové-
ho sedmimístného automo-
bilu Dacia Lodgy, určeného 
pro svoz klientů do stacionáře 
a zpět, se uskutečnilo v úte-
rý 6. listopadu v Domovince 
Třebíč v ulici Gen. Sochora. 
Automobil byl pořízen díky 
daru ve výši 200 tisíc korun 
od Nadace ČEZ, kterou při 
předání auta zastupovala Jana 
Štefánková.

Za Oblastní charitu Třebíč 
se slavnostní akce zúčastnil 
Tomáš Barák, vedoucí stře-
diska sv. Benedikta, Ludmi-
la Hrubanová, koordinátorka 
Domovinky Třebíč, Anna Str-
nadová, sociální pracovnice, a také kli-
enti Domovinky.

„Děkujeme Nadaci ČEZ za štědrý pří-
spěvek, který Domovince poskytla v rámci 
své charitativní akce Pomáhej pohybem. 
Děkujeme také všem lidem, kteří se do akce 
zapojili a prostřednictvím mobilní aplikace 
sbírali body pro Domovinku při svých spor-
tovních aktivitách,“ uvedl Tomáš Barák.

Nové auto využijí klienti pro každoden-
ní dopravu ze svého bydliště z Třebíče a 
okolních obcí do Domovinky a zpět. Služ-
ba stacionáře je tak dostupná i lidem, kteří 
nemohou cestovat hromadnými doprav-
ními prostředky, nebo využít pomoci 
rodiny. Navíc se díky novému autu dosta-
nou také na různé výlety a kulturní akce.

„Bez automobilu si naši službu nedo-
kážeme představit. Denně jezdíme pro naše 
klienty po Třebíči a okolních obcích, několi-
krát týdně zajíždíme například do Jaromě-

řic, Studence, Náměště či do Rokytnice nad 
Rokytnou. Ročně najedeme v průměru 50 
tisíc kilometrů,“ vysvětlila Ludmila Hruba-
nová.

„ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany, je 
letitým a spolehlivým partnerem Oblast-
ní charity Třebíč. Vnímáme jako správ-
né být jistotou a pomocnou rukou v regi-
onu, ve kterém žijeme a působíme,“ řekla 
Jana Štefánková z útvaru komunikace JE 
Dukovany. „V posledních letech se podařilo 
podpořit nákup vozidel pro charitní služby 
- Domácí hospic sv. Zdislavy a stacionář 
Úsměv, a dnes předáváme automobil pro 
Domovinku,“ doplnila Štefánková.

Domovinka Třebíč je denní stacio-
nář pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, kteří tam mohou strávit vel-
kou část dne v příjemném bezbariérovém 
prostředí. Vedle potřebné pomoci a péče 
mají zajištěn také zajímavý program 
ve společenství vrstevníků.  -zt-

Ekologičtější cestou se 
vydává třebíčský spolek 
Vrátka. Hosté v kavárně si 
mohli všimnout, že ke stu-
deným nápojům dostáva-
jí bambusová, rozložitelná 
brčka. A v blízké době je 
čeká další novinka – vrat-
né kelímky. Ty si zákaz-
níci budou moci za zálo-
hu odnést a kávu nebo čaj 
popíjet při procházce. 

„Kelímek si mohou vzít 
klidně i domů a opakovaně 
se s ním do kavárny vracet. 
Skončili bychom tedy s jedno-
rázovými plastovými kelím-
ky, které zatěžují životní pro-
středí. A pokud už zákazníci 
nebudou chtít vratný kelímek 
používat, vrátí nám ho, a 
my mu dáme zpět zálohu,“ 
vysvětluje Ida Svobodová 
ze spolku Vrátka.  

„Chceme do nich servírovat 
i horké nápoje na adventních 
trzích na náměstí, kde letos 
budeme opět prodávat naše 
výrobky,“ doplňuje.  Výho-
dou těchto kelímků také je, že je lze umývat v myčce. 

Vrátka podporují také bezobalový prodej. Ve svém Krámku Pod 
Věží nabízí například luštěniny, semínka, rýži, mák, koření či slad-
ké dobroty v jogurtu a čokoládě a zákazníci si je mohou odnést ve 
vlastních sáčcích či nádobách. 

„V naší dílně navíc šijeme nákupní tašky i látkové pytlíky. S nimi lze 
chodit na nákup, nebo v nich doma skladovat pečivo či různé ingredien-
ce, a vyhnout se tak silonovým sáčkům,“ dodává Ida Svobodová.  -val-

S PODOBNÝM kelímkem se brzy 
setkají hosté Kavárny Vrátka. Na 
snímku předsedkyně spolku Irena Ryb-
níčková.  Foto: Vladimíra Valová

Vrátka bojují proti 
plastovému odpadu

NOVÝ AUTOMOBIL pomůže Domovince při dopra-
vě klientů. Foto: archiv Domovinky

Domovinka má nové auto


