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Sousedská budka u Třebíčské-
ho centra nabízí zdarma knihy.

 Antonín Zvěřina

Přesně v pravé poledne ve čtvrtek 
19. března začala sloužit svému účelu 
knihobudka či sousedská knihovna v 
areálu Třebíčského centra v Třebíči. Je-
jí otevření iniciovala Ivana Lukášková. 
„Využíváme prostor Třebíčského centra, 
ale jedná se o soukromou akci,“ přizna-
la. Doplnila, že nová sousedská budka 
vznikla díky sponzorskému daru. 

„Není to náš nápad. Lidé si v této sou-
sedské budce mohou knihy půjčit, knihu 
vložit, nebo si ji vzít,“ naznačila Lukáš-
ková. Upozornila, že sousedská bud-
ka už slouží lidem v nemocnici. Něco 
podobného provozuje lékárna na Háj-
ku. „Mně se ta myšlenka moc líbila, takže 
jsem si říkala, proč by to nemohlo být 
tady,“ přemítala Lukášková.

Netajila, že inspiraci hledala ve svě-
tě, kde je tento způsob oběhu knih 

Otevřeli sousedskou knižní budku

IVANA LUKÁŠKOVÁ (vpravo) těsně před odhalením sousedské budky.
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běžnější. „V Anglii mají takové budky v 
některých místech před každým domem. 
Dokonce si ji každý nazdobí tak, aby cha-
rakterizovala jeho povolání, jeho osobu,“ 
poznamenala Lukášková. 

Netajila, že i v Třebíči by jich mohlo 
být víc. Upozornila, že stejný projekt 
běží na Slovensku s názvem Sousede, 
děkuji. „Ale nám nešlo o to, abychom byli 
první a jediní. Chceme ukázat, že to pros-
tě jde,“ zdůraznila Lukášková. 

„Lidé říkali, oni vám to vykradou, roz-
bijí. Ale my víme, že se nedá nic dělat. My 
budeme budku tak dlouho opravovat a 
tak dlouho knihy vkládat, že to vandaly, 
či jak to nazvat, omrzí,“ vysvětlila Lukáš-
ková. 

Jeden z prvních, kdo knihu do budky 
vložil, byla Marie Peštálová. „Přinesla 
jsem knihu Kurz tvůrčího psaní od Jincy 
Willett . Jedná se o netradiční detektivní 
román z netradičního prostředí. Mně se 
líbila a doufám, že potěší i další čtenáře,“ 
prozradila.  

Realizační tým projektu meziobecní 
spolupráce v Třebíči zvládl svoji prá-
ci na výbornou. Svaz měst a obcí ČR 
jeho vypracovanou strategii spoluprá-
ce v závěrečném posudku plně akcep-
toval.

Regionální koordinátorka Zdeňka 
Marková poblahopřála starostovi Pav-
lu Janatovi: „Gratuluji k akceptaci stra-
tegie, kterou jste od Svazu měst a obcí 
obdrželi. Mezi týmy na Vysočině, ale i v 
celé ČR je akceptace všech témat a formy 
zpracování výjimkou. Není mnoho týmů, 
které zpracovaly strategii v takové kvali-
tě. Ráda bych touto cestou chtěla ocenit 
jejich výbornou práci.“

Cílem projektu je ukázat přínos a 
vhodné oblasti pro spolupráci tak, 
aby výsledkem byl rozvoj území, efek-
tivnější výkon správy a řízení obcí a z 
toho užitek pro občany. 

Tým projektu ve spolupráci se sta-
rosty a zástupci téměř všech 93 obcí 
ze správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností Třebíče zpracoval do 
strategie možnosti spolupráce v oblasti 

školství, sociálních služeb, odpadové-
ho hospodářství, turismu a spoluprá-
ce obcí v rámci tématu dobře fungující 
úřad – nastavení užší spolupráce města 
Třebíče a obcí na Třebíčsku. 

„Největší potenciál pro rozvoj spolu-
práce obcí na Třebíčsku má turismus, 
odpadové hospodářství a nastavení užší 
spolupráce samospráv. Tak, aby zejmé-
na neuvolnění starostové obcí měli zajiš-
těnu oporu ve své práci,“ popsala situ-
aci koordinátorka projektu v Třebíči 
Mirka Moudrá. Doplnila, že podoba 
a organizace užší spolupráce v těchto 
oblastech bude předmětem diskuze na 
společném setkání starostů.

Strategie, která velice podrobně 
popisuje jmenované oblasti, byla zpra-
cována pod metodickým vedením 
Svazu měst a obcí ČR a byla podrobe-
na expertnímu posouzení. 

Strategie bude zveřejněna na webu 
města do konce března a bude před-
ložena ke schválení starostům obcí na 
ofi ciálním setkání, které se uskuteční 
ve čtvrtek 23. dubna v Třebíči.    -zt-

Meziobecní spolupráce 
na Třebíčsku má na čem stavět

Ozdobou obnoveného jarního fes-
tivalu poezie Nezvalova Třebíč se 
stalo vystoupení Jiřího Suchého, 
legendy divadla Semafor, malých 
divadelních scén a československé 
populární hudby. Jeho pořad v Měst-
ské knihovně měl formu rozhovoru, 
který s ním citlivě a zasvěceně vedl 
redaktor Českého rozhlasu Robert 
Tamchyna, osoba pro tento úkol nej-
případnější a nejpovolanější. 

Mluvené slovo bylo doplněno 
zpěvem, při němž Jiřího Suchého 
doprovodil pianista a šéf semafor-
ského orchestru Jiří Svoboda. Už 
úvodní skladba nasměrovala hovor k 
Vítězslavu Nezvalovi: Klokočí totiž 
napsal mladý Suchý pod přímým vli-
vem četby Nezvalovy poezie.

Později žertovně použil slovní hříč-
ku „Mezi básníky mě žádný Vítězslav 
Nezval“, aby v dalším textu poscho-
vával deset názvů básnických sbírek 
či citátů z nich. 

Ke cti zaplněného sálu je třeba říct, 
že všechny názvy byly odhaleny a 
byla k nim dosazena i jména autorů. 
Poučené publikum pak vyslechlo i 
záznam řeči Jana Wericha vzpomína-
jícího na Nezvala dva roky po jeho 
smrti. 

Tuto nahrávku i řadu dalších našel 
v rozhlasovém archivu právě Tam-
chyna, který rozšířil záběr besedy i 
na Wericha a Voskovce a také třeba 
na Františka Hrubína. Na něj měl 

Suchý krásnou vzpomínku, když ho 
poznal stojícího na samém konci 
fronty čekající na lístky do Semafo-
ru. 

Více než hodinu a půl trvající 
pořad byl zakončen písní, kterou po 
Suchém všude vyžadují, a sice Pra-
mínkem vlasů, k němuž kromě textu 
složil i hudbu. S prvními tóny Tam-
chyna návodně zvolal: „Není dneska 
náhodou neděle?“, o čemž se dále v 
textu zpívá: „Je totiž neděle a mám 
dost času.“ 

Povídání o Nezvalovi, poezii a pís-
ničkách by sice mohlo pokračovat 
dále, ale protože v nejlepším se má 
přestat, byl ten nedělní podvečerní 
čas s pány Suchým, Tamchynou a 
Svobodou vypočítaný právě tak ako-
rát.  Milan Zeibert

Suchý ozdobil Nezvalovu Třebíč

Zřízení výboru pro revitalizaci 
Karlova náměstí v Třebíči se dostalo 
na přetřes na jednání zastupitelstva. 
Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
připomněl, že něco takového se pro-
jednávalo již na ustavujícím zastupi-
telstvu v minulém roce.  

Poukázal, že po dvě minulá období 
pracoval výbor pro revitalizaci centra 
města. Ten ale měl tak široký záběr, 
že činnost nepřinášela výsledky, kte-
ré se očekávaly. „Jsem přesvědčený, že 
práci tohoto výboru musíme zaměřit 

pouze na revitalizaci centrálního Kar-
lova náměstí,“ poznamenal Janata. 

Do diskuze se přihlásil Jaromír 
Barák (Třebíč Občanům), kte-
rý vyslovil uspokojení, že staros-
ta dodržel slib. Pouze měl výhrady 
k názvu, kdy by ponechal předešlý. 

Barákův návrh na změnu názvu 
výboru neprošel, zřízení výboru 
s původním názvem ano. Předsed-
kyní se stala Marie Černá a podporu 
získali všichni navržení členové. 

 -zt-

Výbor povede Marie Černá
Osud Zpravodaje radnice zajímal na 

jednání zastupitelstva Alexandru Svo-
bodovou (Třebíč Občanům). Staros-
ta Pavel Janata jí vysvětlil, že vydávání 
měsíčníku přešlo z městského kultur-
ního střediska na městský úřad. 

„Bývalému redaktorovi, Františku Jůzo-
vi, byla v určité formě spolupráce nabíd-
nuta. On se rozhodl, že tuto nabídku 
nepřijme,“ vysvětlil starosta Pavel Jana-
ta (KDU-ČSL). Město proto hledalo 
řešení jiné. 

Svobodová dotaz rozšířila, když chtě-
la vědět, zda mluvčí radnice Irini Mar-
takidisová, která se na tvorbě poslední-
ho čísla podílela, nebude přetížená. „Je 
to z úsporných důvodů?“ ptala se Svobo-
dová. 

„Tisková mluvčí to má v rámci svého 
pracovního úvazku,“ odpověděl Jana-
ta. Město si chce ověřit, jak je přípra-

va Zpravodaje náročná. „Nevylučuji, že 
v budoucnu budeme redaktora hledat,“ 
poznamenal Janta.  

Do debaty se vložil Jaromír Barák 
(Třebíč Občanům), který se obával, 
aby u mluvčí nedocházelo ke střetu 
zájmů. „Zpravodaj by měl být objektiv-
ní a tisková mluvčí hájit zájmy radnice,“ 
vyjádřil svůj názor Barák. 

Pochvaloval si, že Zpravodaj je objek-
tivnější než v minulosti, čímž má dale-
ko k dokonalosti. Těšilo ho, že se zve-
řejnily dva články, které redakci poslal. 

Janata odvětil, že v práci mluvčí střet 
zájmů nevidí. „Budeme se chovat tak, jak 
máme z hlediska tiskového zákona. Nová 
redakční rada, kde mohou mít zastou-
pení všechny subjekty, které se dostaly do 
zastupitelstva,“ podotkl Janata. Dopl-
nil, že všechny připomínky je schopný 
řešit.   -zt-

Zpravodaj zpracovává mluvčí


