
NEZVALOVA TŘEBÍČ 2015: Bohatý program připravila městské knihovna v Třebíči v rámci obnoveného festivalu Nezvalova Třebíč. Ten při-
pomíná 115. výročí narození básníka Vítězslava Nezvala a 130. výročí založení knihovny. Jedna z akcí se konala v sobotu 21. března na Karlově 
náměstí. Na závěr zpěvu a poezie žáci ze Základní školy Týnská zaplavily náměstí bublinami.  Foto: Antonín Zvěřina 

Festival zná vítěze
Festival divadla 2-3-4 herců, který 

se konal v Třebíči, zná vítěze v anke-
tě hlasování diváků o nejlepší před-
stavení. Sošku Andělky získali Zla-
ta Adamovská, Petr Štěpánek, Jana 
Stryková a Vilém Udatný za předsta-
vení Vzpomínky zůstanou (průměr 
1,3).  Diváci dále ocenili výkon Pet-
ra Kostky a Františka Němce ve hře 
Pan Halpern a pan Johnson (1,4) a 
Jak uvařit žábu (1,7) s Barborou Ště-
pánovou a Petrem Nečasem.

Keramickou Andělku vyrobila tře-
bíčská keramička Lydie Kheková a 
protagonistům divácky nejúspěšněj-
šího představení bude předána v nej-
bližší době.  -zt-

Představí se 
královny

Inscenaci Královny odehraje diva-
delní soubor Ampulka v neděli 26. 
dubna od 19 hodin v sále v ulici 
kpt. Jaroše 755/2. Příběh nahořklé 
komedie pojednává o třech ženách, 
které se vlivem okolností dostáva-
jí na stejný lázeňský pokoj. Scénář 
je z dílny Michaely Doleželové & 
Romana Vencla. Na režii se podíleli 
Michal Lukáč a Alexander Szöllös. 
Hrají Miroslava Čermáková, Věra 
Fialová a Kristýna Žaludová. -zt-

Připravil výstavu 
a besedu o Mauriciu

Třebíčský novinář a cestovatel 
Milan Krčmář přichystal na středu 
8. dubna do Brtnice vernisáž výstavy 
svých fotografi í a také cestopisnou 
besedu. Obojí se bude týkat jeho 
cesty po exotickém ostrově Mau-
ricius, kam se letos v lednu vypra-
vil s českým skládacím kolem, které 
nakonec neplánovaně prodal tamní-
mu hoteliérovi. 

Vernisáž bude zahájena v 17 
hodin v galerii v Domě Valdštejnů 
na náměstí Svobody 74, o hodinu 
později v knihovně v Domě Josefa 
Hoff manna na druhé straně náměstí 
Krčmář povypráví o svých zážitcích.

 -zt-

Kompetence si prohodil sta-
rosta Janata a radní Heřman. 
Ten bude řídit městskou policii, 
Janata se bude zabývat vodáren-
stvím. 

 Antonín Zvěřina

Rozdělení kompetencí mezi uvolně-
né členy zastupitelstva, to byl další bod 
jednání třebíčského zastupitelstva. 
Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
naznačil, že se vlastně jedná o doplně-
ní usnesení, které zastupitelstvo v této 
oblasti schválilo loni v prosinci. 

„Jediná změna počítá s tím, že oblast 
vodárenství nebude spadat pod radní-
ho Pavla Heřmana, ale přejde pod kom-
petence starosty,“ poznamenal Jana-
ta.  Doplnil, že pod Heřmana („volba 
TR“)přejde řízení městské policie. 

„Heřman v minulém volební období 
měl městskou policii na starosti a pro-
blematiku dobře zná,“ přiblížil Jana-
ta. Netajil, že ve Svazku vodovody a 
kanalizace není situace dobrá a pokud 
by tam město zastupoval pouze radní, 
jeho pozice by nebyla jednoduchá. 

Poukázal, že Třebíč vždy měla ve 
svazku předsednictví. V současné 
době to vypadá tak, že by o toto na 
dubnové valné hromadě mohla přijít. 
V diskuzi jako první vystoupil s otáz-
kou Milan Ustohal (KSČM), kterého 
zajímalo, proč se starosta vzdává vede-
ní městské policie. 

„Musím si uvolnit ruce, abych se oblasti 
vodárenství mohl naplno věnovat. Pokud 
nebudu řídit policii a převezme ji Heř-
man, nejedná se o zásadní zásah do její 
činnosti,“ odpověděl Janata. Přiznal, že 

se nechtěl zbavovat odpovědnosti za 
fi nance či komunikace za město. 

„Nemohu se také zbavit krizového říze-
ní,“ poznamenal Janata. Zdůraznil, že 
se nejedná o nic protizákonného. Do 
diskuze se vložil Jaromír Barák (Tře-
bíč Občanům), který konstatoval, že 
se pro Heřmana musela najít nějaká 
činnost. 

Zopakoval, že šest uvolněných rad-
ních je pro Třebíč velký přepych. 
„Uvolnění radní u města o velikosti Tře-
bíče nemají na radnici co dělat,“ podo-
tkl. Myslí si, že jejich kompetence by 
zvládli starosta a místostarostové.

„Nebudu nic navrhovat, protože by to 
neprošlo, ale nyní jsme celé republice pro 
smích,“ vyjádřil se Barák. Pro návrh 
nakonec hlasovalo 16 zastupitelů, pro-
ti byli tři a zdrželi se čtyři zastupitelé. 

Janata předal policii Heřmanovi


