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BRA NNÝ den pro žáky 9. ročníků připravili učitelé Základní školy T. G. Masa-
ryka Třebíč ve středu 25. června.  Velká nepřízeň počasí přinutila organizátory 
přesunout veškeré činnosti do budovy školy. Deváťáci prověřovali své dovednos-
ti a znalosti na několika stanovištích a procvičili si tak vázání uzlů, oživování a 
transport zraněného, přepravu imobilního člověka za ztížených podmínek, práci s 
buzolou, vázání složitějších uzlů nebo stavění a skládání stanu; rané dětství si při-
pomněli při slalomu na koloběžce, limity své zručnosti ověřili například při pros-
tém zatloukání hřebíku do dřeva a sestřelování nepřátelských kelímků vzduchov-
kou také nepostrádalo na zajímavosti.  Foto: archiv školy

Žáci prověřili svoje 
dovednosti a znalosti Až do neděle 17. srpna si mohou 

zájemci prohlédnout díla Jiřího 
Mocka v galerii Malovaný dům. 
Mocek spolupracoval s řadou novin 
a časopisů jako ilustrátor, jako gra-
fi k navrhoval obaly na gramofono-
vé desky. První výstavu měl v roce 
1964. Po úspěchu v galerii v Chicagu 
vystavoval také často ve Španělsku, 
Německu, Rakousku a Švýcarsku. Je 
zastoupen ve sbírkách Národní gale-
rie v Praze, Alšově jihočeské galerii 
na Hluboké nad Vltavou, v oblastní 

V galerii vystavuje Jiří Mocek

galerii Benedikta Rejta v Lounech, 
v galerii Baukunst v Kolíně nad 
Rýnem a v soukromých sbírkách po 
celém světě.  -zt-

Jiří Mocek

Firmu na vybudování zázemí stálé 
výstavy děl světoznámého umělce 
Mistra Franty z Francie, třiaosmde-
sátiletého třebíčského rodáka, kte-
rý část svých výtvorů Třebíči věnuje 
zdarma, město již vybralo. Prostory 
vzniknou v dolním traktu Národní-
ho domu na Karlově náměstí. 

„Jedná se o krátkodobou zakázku, 
protože galerie by se měl otevřít ješ-
tě letos,“ konstatoval starosta Pavel 
Heřman. Zdůraznil, že se jedná 
zejména o zabezpečení děl, aby 
nedošlo k jejich poškození. Úpravy 
si vyžádají 4,5 milionů korun. 

Místostarosta Pavel Pacal doplnil, 
že značné náklady si vyžádá nezbyt-
ný bezbariérový přístup. Heřman 

netajil, že přesné číslo vystavova-
ných děl přes podpis smlouvy není 
stanovený. 

„Počítá se se 40 díly včetně plastik, 
ale konečný výběr se provede až těsně 
před ukončením přestavby prostor,“ 
nastínil Heřman. Upozornil, že měs-
to a Mistr Franta mají zájem, aby 
se jednalo o opravdu důstojnou a 
reprezentativní výstavu.       

Místostarosta Pacal naznačil před-
běžné datum otevření na 3. listopa-
du, ale společně se starostou Heř-
man krotili optimismus. 

„Velkou roli může sehrát podzimní 
počasí, protože díla rozhodně chceme 
umístit do perfektně připravených pro-
stor,“ uvedl Heřman.  -zt-

Připravuje se stálá výstava 
výtvarníka Mistra Franty

Stavební parcely nebo park
Místo domu pro politickou výchovu stavební parcely. Tak zazněl návrh 

města na zasedání třebíčského zastupitelstva. Lokalita se nachází ve Švabin-
ského ulici poblíž hvězdárny. Místostarosta Milan Zeibert (Břehy) vysvětlil, 
že se jednalo o stejný názor celého vedení města.

Proti tomuto záměru se postavili Bohumil Bobek (KDU-ČSL) a Ivo Uher 
(ODS). Nastínili možnost zřídit v místě park.  

Za park se postavila i Julie Dolejší (KSČM). Stejný názor zazněl i z úst Jaro-
míra Baráka (HZNR). Přes další výhrady zastupitelstvo záměr schválilo. Dal-
ší postup bude mít na svých bedrech zastupitelstvo zvolené při podzimních 
komunálních volbách.  -zt-

Město Třebíč obdrželo od Kraje 
Vysočina nabídku na odkup budovy 
ve východní části areálu nemocni-
ce za téměř tři miliony korun. Rada 
města souhlasí s podáním žádosti na 
kraj. 

„Požadujeme i pozemky pod nemo-
vitostí s výjimkou parcel, které s tím 
souvisejí a nacházejí se pod garážemi,“ 
nastínil místostarosta Pavel Pacal.  

Místostarosta netajil, že podob-
ně jako u objektu v Družstevní uli-

ci radnice plánuje nabídnout objekt 
k odkoupení. 

Nový majitel se musí zavázat 
podobně jako u zmiňované budo-
vy, že ji využije na sociální služby či 
bydlení. 

„Proč jsme se rozhodli ke koupi? 
Opět stejný důvod jako u objektu 
v Družstevní ulici. Nemáme zájem, 
aby v této budově vznikla námi nekon-
trolovatelná ubytovna,“ poznamenal 
Pacal.     -zt-

Město koupilo další objekt 
v nemocničním areálu

Objekt v bývalém areálu školní-
ho statku v lokalitě nad zámkem má 
nového majitele. V první fázi v býva-
lém kravíně vznikne sídlo pro sou-
kromou fi rmu s přiléhajícím parko-
vištěm. „Ve druhé etapě tam postaví 
minimlékárnu, minipekárnu a mini-
masnu včetně prodejních prostor. Sou-
částí budou tři až čtyři bytové jed-
notky,“ nastínil místostarosta Pavel 
Pacal. 

V závěrečné fázi tam nabídne tělo-
cvična a hřiště relaxaci pro zaměst-

nance fi rmy, pro kterou se celý 
areál přestaví. „Noví majitelé se zavá-
zali, že vytvoří dvacet pracovních 
míst,“ poznamenal Pacal. Doplnil, že 
město tuto nabídku vítá, protože se 
jedná o místní fi rmu, která rozšíří i 
nabídku pracovních míst. 

Jaromír Barák z opozice se pokusil 
celý prodej na zasedání zastupitel-
stva zpochybnit vzhledem k rychlos-
ti prodeje, ale neuspěl. Zastupitelé 
prodej odsouhlasili.    -zt-

Kravín má nového majitele
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