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Referendum o DDM se neuskuteční Koncert podpoří 
varhany

Rozloučení s varhanami, slavnost-
ní velikonoční koncert se uskuteč-
ní v třebíčském kostele sv. Marti-
na v neděli 20. dubna od 16 hodin. 
Účinkují Musica Organum - Jiří Šon 
- varhany, Kateřina Jurášková - sop-
rán, Petr Jurášek - trubka. Vstupné je 
dobrovolné. Výtěžek půjde na reali-
zaci stavby nových varhan. -zt-

Domov pro seniory 
pořádá výstavu

Velikonoční prodejní výstavu ručně 
pletených košíků z pedigu a výrob-
ků z keramiky pořádá Domov pro 
seniory v ulici Manž. Curieových 
v Třebíči. Uskuteční se v pátek 11. 
dubna od 9 do 17 hodin v místnos-
ti volnočasových aktivit. Výrobky si 
mohou zájemci zakoupit i v sobotu 
12. a v neděli 13. dubna od 14 do 16 
hodin a od pondělí 14. do pátku 18. 
dubna od 9 do 11 a do 13.30 do 15 
hodin.   -zt-

STŘED hledá 
dobrovolníky

Dobrovolníky pro program Pět P hle-
dá Dobrovolnické centrum STŘED 
se sídlem v Třebíči. Podpora, přá-
telství, prevence, pomoc a péče jsou 
hlavními principy programu Pět P, 
který je určen pro děti ve věku od 6 
do 15 let. Cílem je podpořit zdravý 
vývoj dítěte a zaměřit se na zvýšení 
jeho duševní a fyzické kondice. Pro 
tyto děti STŘED hledá dobrovolní-
ky, kteří jsou starší 18 let, mají zájem 
o práci s dětmi a chtějí svůj čas věno-
vat někomu, kdo jejich pomoc potře-
buje. -zt-

(Dokončení ze str. 1)
Daneš Burket (Pro Třebíč) doplnil, 

že zákazem se nic nevyřeší. „A měs-
to přijde o značnou částku, kterou ny-
ní věnuje na rozvoj sportu a sociálních 
věcí. Nehledě k tomu, že už tady zazně-
lo, že se vše dá obcházet. Pokud mám 
informace, herny v Třebíči neznamenají 
nárůst kriminality,“ poznamenal. 

Doplnil, že tento problém by již 
mělo řešit nové zastupitelstvo. Bará-
ka ovšem nepřesvědčil, jediný argu-
ment, proč chce vedení města hazard 
dál povolit, viděl v tom, že potřebuje 
peníze.

„Ty peníze nebudou sloužit nám, ale 
lidem v tomto městě. Pokud jde o regu-
laci, vedle zákazu reklamy a dalších 
kroků už se síť automatů na území měs-
ta nerozšiřuje,“ kontroval Pacal. Milan 
Ustohal (KSČM) Baráka podpořil, 
osobně má zkušenosti z gamblery a 
těm je potřeba v hraní zabránit. „Byť 
by se jednalo o jednoho člověka,“ pou-
kázal. 

Do diskuze se vložil Ivo Uher 
(ODS) a přemítal, zda se jedná pro 
město o palčivou problematiku, či je 

to téma populární ve volebním roce. 
„Mám pocit, že spíš to druhé,“ konsta-
toval. Proto se rozhodl variantu rady 
města podpořit. Nakonec čtrnáct 
zastupitelů odklad podpořilo, proti se 
vyslovilo sedm a pět se zdrželo, návrh 
byl přijat. 

V bodu různé se Barák vrátil ke své-
mu návrhu na referenda ohledně stě-
hování Domu dětí a mládeže. Při-
pustil, že petiční výbor shromáždil 
zhruba polovinu potřebných hlasů. 
„Přesto si myslím, že bychom se občanů 
měli zeptat,“ navrhl. 

Starosta Pavel Heřman (HZRN!!!) 
upozornil, že se nejedná o žádný uta-
jovaný projekt, diskutuje se o něm 
dva roky a obyvatelé města za tu dobu 
se měli k tomu možnost vyjádřit. 
Ohradil se proti tomu, že areál býva-
lé Boroviny bude v budoucnu opuš-
těný. Poukázal na to, že i kraj projektu 
důvěřuje, pokud tam chce u objektu 
hotelové školy postavit novou tělo-
cvičnu. 

Daneš Burket se Baráka zeptal, zda 
má nějakou jinou alternativu umís-
tění Domu a dětí a mládeže. „Pokud 

ano, pak můžeme diskutovat, zatím 
jsem objektivní návrh neslyšel,“ nastínil.

Václav Malý (ČSSD) upozornil, že 
tělocvičnu v Borovině postaví kraj, 
což by měl každý jedině vítat. „Musí-
me si uvědomit, že to, co se děje v Boro-
vině, se už nedá zastavit, a je to jen dob-
ře pro celé město,“ konstatoval. 

Barák nastínil možnosti Domu dětí 
a mládeže přestěhováním do součas-
ného sídla Západomoravské vyso-
ké školy a následné výstavby nové-
ho domu na Hrádku. Na přetřes se 
dostalo i možné ekologické zatížení 
prostor pro umístění Domu a dětí 
mládeže. Tady vedení města upozor-
nilo, že vše podstatné je obsažené 
zejména v projektu.

Milan Ustohal a Julie Dolejší 
(KSČM) se shodli, že toto řešení není 
možná ideální, ale žádné jiné už k dis-
pozici není. Po více než půlhodinové 
debatě došlo k hlasování. K Barákovi 
se připojili tři zástupci (ČSSD), pro-
ti se vyslovilo 16 zastupitelů, šest se 
zdrželo. Většina rozhodla, že v Třebíči 
se referendum konat nebude.   

Galerie Chodba v Katolickém 
gymnáziu je nejmenším výstav-
ním prostorem v Třebíči. Výsta-
vy tam konané čítají zpravidla 
okolo dvou desítek děl. Kvalitou 
si však nezadají s podstatně vět-
šími galeriemi. Galerii založil v 
roce 2000 pedagog a výtvarník 
Václav Dosbaba (1945 - 2012), 
otec nynější kurátorky Markéty 
Nekudové.  

Vytvořil z ní místo setkávání 
se s projevy soudobých výtvar-
ných umělců. Cíl galerijní práce 
- šíření vzdělání na poli výtvar-
né kultury, posilování estetic-
ké výchovy a kultivace mladého 
člověka vůbec – je závazný i pro 
Dosbabovu pokračovatelku. Je 
zřejmé, že správa Galerie Chod-
ba byla předána v dobrém dědic-
tví. 

Ve vyučovacích dnech má do 
galerie volný přístup i veřejnost. 
Dosud tu bylo uskutečněno na 
sedm desítek výstav s druho-
vou pestrostí, s rozličnými obsa-
hy a různou vnější podobou. Z 
programu tohoto školního roku 

MARKÉTA NEKUDOVÁ, kurá-
torka Galerie Chodba Katolické-
ho gymnázia v Třebíči, u obrazu od 
akademického malíře Petra Hany.

 Foto: archiv Třebíčských novin

Galerie se představuje

náleží významem na přední místo 
výstava expresívních krajinářských 
olejomaleb předčasně zesnulého 
akademického malíře Petra Hany 
(1945 – 1991). Je přístupná do 25. 
dubna.  –jd-

Výstava přiblíží historii
Do neděle 11. května potrvá v Muzeu 

Vysočiny v konírně v Třebíči výstava 
Minulost pod vodou aneb poklady z hra-
diska u Kramolína, která začíná dnes. 

První letošní výstava Muzea Vysočiny 
Třebíč proběhne v prostoru konírny nově 
zrekonstruovaného zámku. Jejím cílem je 
představit veřejnosti archeologické nálezy, 
které se podařilo objevit na hradisku u Kra-
molína. 

Tato významná lokalita jihozápadní 
Moravy byla zkoumána již od 30. let 20. 
století, ale nejdůležitější výzkum tam pro-
běhl v 70. letech z důvodu stavby Dalešické 
přehrady. 

Při něm se podařilo objevit nepřeber-
né množství archeologického materiálu, 
zejména střepů keramických nádob, z růz-
ných období pravěku až raného středově-
ku. 

Návštěvník výstavy bude moci zhlédnout 
nejzajímavější nálezy z jednotlivých etap 
lidských dějin. Nejstarší artefakty z kramo-
línského hradiska jsou již z 5. tisíciletí před 
naším letopočtem a patří kultuře s morav-
skou malovanou keramikou. Nejmladší část 
osídlení reprezentují nálezy z raného středo-
věku, které jsou datovány   do 9.  až 1. polo-
viny 12. století našeho letopočtu.  -zt-


