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Hasiči prokázali, že postavit 
mobilní zábrany kolem řeky Jih-
lavy je otázka několika hodin.  

 Antonín Zvěřina

Píše se rok 1985. Květen přináší 
obyvatelům města Třebíč nebývalou 
podívanou. Voda se rozlévá z kory-
ta řeky Jihlavy do centra, zaplavuje 
židovskou čtvrť, kolem spořitelny se 
lidé prohánějí na loďkách. Od té doby 
řeka hrozí ještě několikrát. 

Na počátku třetího tisíciletí něko-
lik stovek lidí postává večer a v noci 
kolem řeky, kdy vodě chybí jen centi-
metry, zejména k přelití do židovské 
čtvrti. Sklepy okolních domů zaplavu-

Kolem řeky se cvičně stavěly zábrany

PRÁCE šla hasičům při stavění zábran rychle od ruky. Foto: Antonín Zvěřina 

ČILÝ RUCH na břehu řeky přilákal 
nejednoho zvědavce.
 Foto: Antonín Zvěřina

je voda, naštěstí se na rozdíl od roku 
1985 udrží v korytě.

To všechno vyvolává potřebu umět 
vodu zkrotit. Regulace koryta a mož-
nost postavit na obou stranách řeky 
mobilní zábrany patří k potřebným 
krokům. 

Sobota 6. září. Do židovské čtvr-
ti přijíždějí po ránu hasiči, aby vybu-
dovali protipovodňové stěny. Voda 
v řece zdaleka nehrozí, ale jedná se o 
pravidelné cvičení, které považuje při-
hlížející starosta Pavel Heřman za nut-
né. 

„Musíme si to opět připomenout, aby 
nás možná situace nezaskočila. Mezi 
hasiči se také objevují nové tváře, a je 
dobré, když se s problematikou sezná-
mí,“ poznamenává. Doplňuje, že 
v případě ohrožení vyhlašuje stavění 
zábran povodňová komise, jejímž je 
předsedou. 

„Dnes máme k dispozici moderní 
techniku, takže není problém vyhlá-
sit instalaci s dostatečným předstihem,“ 
vysvětluje třebíčský starosta, který si 
neopomene brigádníky vyfotit. 

Při předběžném školení se velký 
důraz klade na bezpečnost. Přece jen 
pád z výšky do koryta na kameny by 
nebyl nic příjemného, protože voda 
zdaleka nedosahuje ke břehům. 

Další varování hasičů směřuje ke 
sběračům kovů, kteří se v této čtvrti 
vyskytují. A dokáží si přivlastnit mate-
riál v nestřeženém okamžiku, se zruč-
ností jim vlastní. 

Po chvíli přijíždí k Tichému náměstí 
v židovské čtvrti první auto s potřeb-
ným   materiálem. Vše probíhá      pod-
le    plánu, pouze zásobování poněkud 
vázne.   Nakonec se dozvídáme,     že 

přednost    mají    hasiči u Smetanova 
mostu. Důvod? Někteří se chystají na 
pohřeb, a tak chtějí cvičení co nejvíce 
uspíšit. 

Z Podklášterského mostu o několik 
minut později vidíme, že pokud ma-
jí hasiči dostatek materiálu, stavba 
zábran je pro ně hračkou. Práce jim 
opravdu jde od ruky, vodní živel by 
neměl nejmenší šanci. 

Jdeme se podívat na situaci ještě 
z lávky, která spojuje židovskou čtvrť 
s centrálním Karlovým náměstím. 
Potkáváme starší paní s vnoučkem, 
kterému vypráví, jak jim voda zato-
pila byt. Proto zábrany jedině vítá.

Vedoucí odboru komunálních 
služeb Alois Krčál doplňuje, že 
mobilní protipovodňové stěny 

vyrostou na sedmi místech. Od Pod-
klášterského mostu až po Smetanův 
most. Mobilní stěny staví čtyřicet 
profesionálních i dobrovolných hasi-
čů.

„Mobilní protipovodňové stěny jsou 
uskladněny po celý rok v areálu měs-
ta Na Klinkách. Odtud se tuto sobotu 
budou po osmé hodině převážet. Nej-
prve se bude stavět na Tichém náměstí. 
Mobilní hrazení bude vždy postaveno 
na jednotlivých místech a ihned demon-
továno, aby se nezdržoval provoz ve 
městě,“ upřesňuje. Dodává, že sestava 
mobilního hrazení má přes 1500 dílů. 

A proč se začíná u Tichého náměs-
tí? „Protože tady je nejnižší bod, kde se 
voda může přelít přes hráz,“ vysvětluje 
starosta Heřman.       

Křest knihy Anny Polomské …a bylo 
to krásně jiný, se uskutečnil v pondělí 
8. září v Knihkupectví Trojan na Kar-
lově náměstí v Třebíči. Svojí básní ji 
podpořila kamarádka Iveta Žákovská. 

Duchovním otcem obou mladých 
básnířek se stal jejich učitel češtiny 
a dějepisu Pavel Jindra. „Snažil jsem 
se pro ně udělat, co bylo v mých silách, 
ale ne že bych se nějak kasal. To musí 
posoudit druhá strana,“ nastínil na 
křtu, kde samozřejmě nemohl chybět 
a kde pronesl úvodní slovo. 

Připustil, že s nimi některé věci dis-
kutoval, například formu a cestu, jak 

vyjádřit to, co je jim blízké. Přiznal, 
že je velice ojedinělé, aby se v jednom 
ročníky vyskytly dvě tak nadané bás-
nířky. 

„Sleduji to pravidelně od roku zhru-
ba 1989 a dvě takto talentované dívky 
opravdu nepamatuji,“ přemítal. 

Naznačil, že na třebíčském gymná-
ziu studovalo mnoho významných 
básníků a obě dívky mají na co nava-
zovat. Do budoucna jim popřál, aby 
je psaní bavilo a aby měly čtenáře, i 
když kulturní situace takovým dílům 
příliš nepřeje. „Ale určitě se najdou,“ 
dodal Pavel Jindra.  -zt-

Anna Polomská pokřtila knihu

DVĚ kamarádky a kolegyně, Anna Polomská (vpravo) a Iveta Žákovská. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská rocková skupina BAGR si 
letos opět v Trnavě zavzpomíná. Tra-
diční akce se uskuteční v pondělí 27. 
října, před státním svátkem. Začátek 
celé akce obstará od 20 hodin sou-
časný BAGR a po půlnoci jej zakon-
čí mladá kracovická sestava Rock-
On. Za „staré“ BAGRy budou hrát 
převážně zakládající členové kapely: 
Petr Sedlák, Jarda Sláma, Petr Kot-
lík, Petr Vaníček, Vladimír Čupřina 
Sovák, a s dávnými písněmi BAGRu 
se jako zpěvák popasuje „současník“ 
Luboš Syrový. Vstupné nebude nijak 
dramatické, a pojede i svoz z Třebí-
če, v 19 hodin od Vaignerů. „Určitě se 
můžete těšit na setkání pamětnických i 
současných příznivců kapely, která už 
hraje neuvěřitelných 31 let,“ láká příz-

nivce manažer Karel Ošmera.
Připomíná, že tentokrát nevystou-

pí Petr Kapinus s jeho tradiční sesta-
vou, i když si početné davy příznivců  
přejí, aby se tak ještě aspoň jednou v 
budoucnu stalo.

„A všichni věříme, že to nezůstane jen 
přáním. Nyní se bude jednat o večer 
vzpomínek na skladby, které už mno-
ho let nezazněly, nebo se k uším poslu-
chačů dostaly jen sporadicky. A komu 
něco říká: Zůstaneš sám, Dej mi ho, Bí-
lá růže, Hej rokenrol, Co schází nám, 
Klárka, Růžový svět, Blázni blázni-
ví, Dědictví otců, Adélka, V louži had, 
Vzkříšení, Pláčem vchází souhvězdí, 
Quasimodo a další hity, se má jistě v 
Trnavě na co těšit,“ dodává Ošmera.
 -zt-

Skupina BAGR zavzpomíná

Týden knihoven se koná od pondě-
lí 6. do neděle 12. října. Vyhlašuje ho 
pravidelně Svaz knihovníků a infor-
mačních  pracovníků. V letošním roce 
budou v rámci této celostátní akce 
představeny knihovny muzeí a galerií. 
Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo 
v depozitární budově na Kosmáko-
vě ulici číslo 66 malou výstavu, která 
představuje publikace z knižního fon-
du muzea, věnované období 1. světo-
vé války. Ukázána je tvorba z obdo-

bí 1. republiky, ale i zpracování dané 
problematiky současnými autory.

Knihy jsou doplněny i trojrozměrný-
mi předměty k danému tématu, jako 
jsou například přilba francouzského 
vzoru či čepice rakousko-uherské armá-
dy. Tyto exponáty jsou vlastně pozván-
kou na rok 2015, kdy pracovníci muzea 
připravují na období letních měsíců 
rozsáhlou výstavu k Velké válce. Výsta-
vu zájemci uvidí každý všední den od 8 
do 15 hodin do 30. listopadu. -zt-

Muzeum připravilo výstavu


