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Klub pomáhá maminkám

Soutěž zná své vítěze. Snímky
se představí na výstavě
V roce 2021 proběhl již 13. ročník
fotografické soutěže.
Fotografové mohli po celý rok
zasílat své snímky na téma „Třebíč
v maličkostech“. Hodnotící komise
vybrala vítězné snímky, které budou
s dalšími nejlepšími vystaveny v
expozici v Předzámčí od 5. května
do 26. června.
Za celý rok 2021 bylo do soutěže
zasláno celkem 136 fotografií a zapojilo se 29 především neprofesionálních fotografů.

MAMINKY mají možnost umístit na nezbytnou dobu dítě do dětského koutku.
Foto: Antonín Zvěřina
Dětský klub Srdíčko v Třebíči čuje Dusilová.
nabízí svoje služby zhruba od poloNetají, že taková služba v Třebíči
viny dubna. Autorkou projektu a chyběla a byl to její celoživotní sen.
vedoucí je Jana Dusilová. „Nabí- Přiznává, že najít vhodné prostory
zí podobné služby jako dětská skupi- nebylo snadné. Nakonec se to podana nebo mateřská škola,“ vysvětluje. řilo v objektu v Jungmannově ulici.
Nabízí služby pro rodiče dětí od půl Těší ji, že od prvního dne zaznameroku věku do zahájení povinné škol- nala mezi maminkami o službu veliní docházky.
ký zájem.
„Individuálně rozvíjíme všechVýbavu klubu se podařilo získat
ny jejich schopnosti a nadání dítěte. díky darům a Jana Dusilová nastiSlužba vznikla z toho důvodu, aby ňuje, že tam skončilo i mnoho vybamaminka na mateřské dovolené moh- vení po jejich dětech. Pokud jde o
la jít navštívit třeba lékaře či kadeřnici, jídlo, maminky mohou dětem jídlo
nakoupit,“ poukazuje Dusilová.
připravit podle jejich libovůli. Ale
Plánuje i zřízení kroužku Šikov- jídlo bude připravovat případně i
né ručičky, který by byl k dispozi- klub. „Budeme se opravdu přizpůsoci v odpoledních hodinách. „Dopo- bovat maminkám, které takovou služledne ale chceme program cílit podle bu potřebují,“ uzavírá Jana Dusilová.
nálady dítěte. Může si jen hrát, ale ně-ztco tvořit, tancovat, sportovat,“ nazna-

Dopravní omezení
ZUŠ Open v ulici Soukopova
Ve čtvrtek 26. května bude od 14
do 18 hodin uzavřena část parkoviště v ulici Soukopova, z důvodu konání kulturní akce ZUŠ Open.

Třídenní Beer house
na Podzámecké nivě
Od 19. května od 7 do 22. května
do 20 hodin bude úplně uzavřeno

veřejné parkoviště v ulici Pod Zámkem. Od 20. května od 14 do 21.
května do 24 hodin bude uzavřena
také komunikace v této ulici.

Soutěž na Polance
V sobotu 28. května bude od 9 do
16 hodin úplně uzavřeno parkoviště
v ulici Polanka, z důvodu pořádání
akce Soutěž o zlomenou poloosu.
-zt-

TN - KVĚTEN 2022

Pořadí vítězů:
1. Marián Runkas, fotografie
„Nový měsíc a čas“
2. Blanka Hromicová, fotografie
„Tohle je moje město“
3. Jaroslav Patočka, fotografie
„Podzim v Libušině údolí“
Čestné uznání: Jaroslav Patočka,
fotografie „Noc kostelů“
Výstava bude zahájena vernisáží
4. května v 17 hodin a její součástí
bude i slavnostní vyhlášení a ocenění autorů nezdařilejších snímků soutěže.
-zt-

