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Sociální služby reagují na aktuální situaci a  jsou poskytovány 
v souladu s mimořádnými opatřeními. Pobytové sociální služby 
jsou nadále poskytovány s  tím, že důsledně dodržují zákaz ná-
vštěv a vycházení. Terénní služby, pečovatelská služba a domácí 
zdravotní péče jsou poskytovány důrazem na zajištění aktuálních 
potřeb občanů v souvislosti s omezením pohybu. Denní stacioná-
ře a nízkoprahová zařízení jsou uzavřeny. Služby odborného soci-
álního poradenství, psychologické poradenství, mediace a terapie 
jsou poskytovány pouze formou bez osobního kontaktu, tj.  te-
lefonicky, mailem, možné je využití technologií skype, videoho-
vor apod.

proVoz občanské poradny V době nouzoVého staVu
Vážení spoluobčané, poradenství jsme nepřerušili! Víme, že sou-
časná opatření v souvislosti s šířením nákazy znamenají pro mno-
ho z vás mimo jiné také pokles příjmů. S tím souvisejí problémy 
s placením závazků, které každý z nás jistě má. Poradci Občanské 
poradny Třebíč nabízejí pomoc se sepsáním a vysvětlením žádos-
tí o  splátkové kalendáře, odklady splátek a  dalších dokumentů, 
které mohou pomoci oddálit vznik dluhů. Stačí, když nám zavo-
láte nebo napíšete e -mailovou zprávu, na postupu se domluví-
me. E -mailem nám můžete také poslat naskenované či nafocené 
listiny, které jsou potřeba k  řešení vašeho dotazu. Samozřejmě 
vše bezplatně! Poskytujeme telefonické a  e -mailové konzultace: 
568 845 348, 724 304 718, poradna.tr@optrebic.cz.
Webový formulář:
https://www.optrebic.cz/kontakt/kontaktni -formular/
www.optrebic.cz

oblastní charita třebíč
Oblastní charita Třebíč nepřestává pracovat. Poskytuje veškeré 
služby, které umožňuje vládní nařízení. Také se zapojuje do pomo-
ci lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují v souvislosti s omezeními 
v době ohrožení nákazou COVID-19. V provozu jsou Azylový dům 
pro muže i Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy – návštěvy zru-
šeny. Ostatní služby mají omezený provoz či zavřeno. Podrobněji 
lze dohledat na www.trebic.charita.cz.
Terénní služby Oblastní charity Třebíč jsou plně v provozu. Jsou 
to: Charitní pečovatelská služba tel. 776 106 782; Osobní asistence 
tel. 604 707 395; Domácí zdravotní péče tel. 608 860 175; Domácí 
hospic sv. Zdislavy: zdravotní péče – tel. 733 676 676, odlehčovací 
služby – tel. 733 670 166.
Jejich pracovníci vyjíždějí za svými klienty každý den. Do terénu 
se vydávají také pracovníci z  dočasně uzavřených služeb i  dob-
rovolníci. Jejich úlohou je realizovat nákupy seniorům. Všichni 
zároveň rozdávají nedostatkové roušky těm, kteří je potřebují. 
Roušky šijí v charitních zařízeních pracovníci Charity, jež v těch-
to dnech nemohou poskytovat své služby, ruku k dílu přidali také 
dobrovolníci.
Pro službu Nákupy seniorům zřídila Charita kontaktní pracoviš-
tě, kam se lze obracet telefonicky na č. 734 369 976 nebo e -mailem 
na usmev@trebic.charita.cz.

diana třebíč
DIANA TŘEBÍČ, o. p. s. zajišťuje pečovatelskou službu bez omeze-
ní, tel. 568 808 228. Diana – odborná zdravotní péče v domácím 
prostředí, tel 568 808 227. www.domacipomoc -diana.cz.

střed, z. Ú.
Ambulantní a terénní služby STŘED, z. ú. a Střediska výchovné 
péče STŘED jsou poskytovány po dohodě pracovníka s klientem 
telefonicky, emailem. Informace na www.stred.info.
V  případě naléhavé situace kontaktujte Linku důvěry STŘED 
na čísle: 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11. Prostřednictvím cha-
tu: https://www.elinka.internetporadna.cz/linky/ld-stred nebo 
e -mailu: linkaduvery@stred.info, denně od 9 do 21 hodin.

sociální služby  V nouzoVém staVu

V  souvislosti s  pandemií koronaviru COVID-19 se 
předseda představenstva Krajské hospodářské ko-
mory Kraje Vysočina (KHK KV), a  zároveň předse-
da představenstva Okresní hospodářské komory 
Třebíč (OHK Třebíč) Ing.  Richard Horký obrací na 
všechny zaměstnavatele:
„Jakožto předseda obou zmíněných komor děku-
ji všem zaměstnavatelům, že se snaží udržet chod 
svých podniků a  dát svým zaměstnancům jistotu 
příštích výplat mezd. Stát se snaží, co může, a je tře-
ba mít na paměti, že nikdo s  touto situací nemohl 
dopředu počítat. Stav, ve kterém se nyní nacházíme, 
nikdo z nás nezažil, a proto chci požádat, abyste pod-
pořili ty nejpotřebnější. Máte -li možnost, podpořte 
Nemocnici Třebíč, o. p. s. a další krajské nemocnice, 
domovy pro seniory a ostatní nejvíce ohrožená za-
řízení dodávkami roušek a finančními či jinými pří-
spěvky,“ uvedl Richard Horký.
Ten je zároveň majitelem firmy TTS, která třebíčské 
nemocnici věnuje dar 1.000.000 Kč a coby výrobce 
tepelné energie v Třebíči zajistí, aby nemocnice i na-
dále bez problémů dostávala teplo a teplou vodu.
„Mimo to jsme schopni třebíčské nemocnici zapůj-
čit nebo darovat nádrž na 35 tisíc litrů nafty pro 
náhradní zdroje energie, tedy dieselagregáty,“ sdělil 
dále Horký, který na závěr dodal: „Věřím, že společ-
ným úsilím tuto krizi překonáme.“

sdělení předsedy ohk třebíč

Společnost ČEZ předala 25. března Státnímu úřadu 
pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o  povolení 
umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. 
Je to další důležitý krok a posun na cestě k výstavbě 
nového jaderného zdroje. Žádost se týká dvou blo-
ků s reaktory o výkonu do 1 200 megawattů. Město 
Třebíč o  tom informoval Petr Závodský, generální 
ředitel dceřiné společnosti EDU II, která je žadate-
lem o povolení.
Dokumentace k  povolení, která má přibližně 1600 
stran a  podílelo se na ní přes 30 odborníků z  ČEZ 
a dalších institucí, je volně přístupná na webu www.
cez.cz/njz. Pozemek pro nový zdroj patří mezi nej-
prověřenější v  České republice. Přímo v  lokalitě 
budoucí stavby provedli experti přes 170 geologic-
kých vrtů pro určení stavu podloží, kvůli sledování 
podzemní vody zároveň vyvrtali 30 hlubokých vrtů 
a  dalších 66 průzkumných vrtů zvládly vrtné sou-
pravy v  okolí. „Museli jsme také udělat i  obsáhlou 
analýzu všech požadavků české jaderné legislativy, 
standardů Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii a řady dalších institucí. Mezinárodní obha-
jitelnost projektu je pro nás klíčová,“ zdůraznil Petr 
Závodský. Obce v  okolí elektrárny včetně vedení 
města Třebíč přivítalo tuto zprávu velmi pozitivně. 
Podle starosty Pavla Pacala je důležité, aby součas-
ná koronavirová krize neparalyzovala přípravu vý-
stavby. „Dlouhodobě poukazujeme na to, že Česká 
republika musí být energeticky soběstačná. Pande-
mie viru Covid-19 jasně ukazuje, jaké problémy mo-
hou v případě nesoběstačnosti v různých oblastech 
nastat. Třebíč je připravena spolupracovat ve všech 
dalších potřebných krocích,“ sdělil Pacal.
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