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Ve středu 20. února ocenili zástupci vedení města nejlepší projekty roku 2018, které byly
podpořeny z Grantového systému města Třebíče. Ocenění zástupcům nejlepších
projektů předával starosta Pavel Pacal, místostarostové Miloš Hrůza a Vladimír Malý a
radní města Jan Burda, Martina Bártová, Zuzana Kratochvílová a Milan Zeibert. Kulturní
program zajistily děti ze sboru Slunko, pod vedením Heleny Noskové.

  

Celkem bylo loni podpořeno v šesti programech 93 projektů za téměř 2,7 milionu korun. Od
roku 2003, kdy město Třebíč podporuje projekty v Grantovém systému, bylo podpořeno už
1.965 projektů za téměř 48,5 milionu korun.

  

V grantovém programu Kultura bylo přihlášeno 25 projektů, město jich podpořilo 19 za 720.000
korun. Ocenění získal projekt Zámostí v modrém 2018 a převzal jej Dan Janík, zástupce Klubu
přátel kvalitní zábavy.       

  

V programu Prevence kriminality a drogové problematiky bylo podpořeno 11 projektů, částkou
268.700 korun. Ocenění získal projekt Občanské poradny Třebíč s názvem Nebuď bílým koněm
IV, který prezentovala ředitelka Občanské poradny Hanka Chloupková.

  

Z celkového počtu 30 podaných žádostí v programu Zájmové aktivity podpořilo město 21
projektů v částce 808.900 korun. Jako nejlepší byl vyhodnocen Třebíčský běžecký pohár 2018,
který představil Petr Motálek. 

  

Martina Kršňáková ze spolku Zookontakt Rebeka prezentovala vítězný projekt Ekologická
výchova v praxi. Ten zvítězil v grantovém programu Ekologie, ve kterém bylo podpořeno 8
žádostí z deseti podaných, v hodnotě 159.000 korun.
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Ze třiceti žádostí v programu Rodina a zdraví bylo podpořeno 25 projektů v hodnotě 511.000
korun. Ocenění získala Městská knihovna v Třebíči s projektem Knihovna má zelenou, který
prezentovala zástupkyně ředitelky Eva Bazalová.

  

V programu Cestovní ruch bylo podpořeno 9 z 12 podaných žádostí částkou 228.000 korun,
zvítězil projekt PPC a remarketingové kampaně hotelu Joseph, společnosti Accomo. Vítězný
projekt prezentoval Josef Pošvař. 

  

Slavnostní setkání zakončilo předání ocenění dobrovolníků v práci s dětmi a mládeží. Cenu
Třebíčské srdíčko získala dobrovolnice třebíčského Klubu Naděje Lenka Zimová, vedoucí
studentského klubu Halahoj Vít Oplatek a aktivní skautka Jiřina Kopečná.

  

Irini Martakidisová
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