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Kratina popsal, že trasa obchvatu 

povede od železniční zastávky Tře-
bíč-Borovina přes škvárové hřiště 
Koželužskou ulicí, za kotelnou bývalé 
továrny BOPO přetne Libušino údolí a 
bude pokračovat na stávající ulici Spo-
jovací a napojí se na ulici Brněnskou. 

Malého potěšilo, že vláda při svém 
projednávání územního rozvoje repub-
liky do plánu zařadila i obchvat Třebíče. 
„Myslím si, že je to výsledek podzimního 
jednání, kdy došlo ke společnému prohlá-
šení obcí k silnicím I/23 I/34, které pode-
psala asi 60 subjektů,“ poznamenal mís-
tostarosta Malý.  

Na olympiádu do Třebíče při-
jedou děti z celé Vysočiny. 

 Antonín Zvěřina

Již pošestnácté se v úterý 5. května 
v Třebíči na Základní škole ul. Kpt. 
Jaroše uskuteční tradiční Dyslektic-
ká olympiáda. Soutěž matematicko – 
přírodovědného zaměření je určena 
pro žáky 1. stupně základních škol, u 
kterých byla diagnostikována někte-
rá ze specifi ckých poruch učení, nej-
častěji dyslexie. 

Zúčastní se kolem 130 dětí nejen 
z Třebíčska, ale i z jiných částí Kra-
je Vysočina, zástupce přihlásilo 
22 základních škol. Děti soutěží v 
týmech, které jsou většinou tvořeny 

žáky různých ročníků. Během zápo-
lení se učí spolupracovat, jejich zku-
šenost ze soutěže by měla pozitivně 
ovlivnit i budování uspokojivé pozi-
ce v kolektivu vrstevníků. 

„I když je akce nazývána soutěží, 
nejde o soutěž v pravém slova smyslu. 
Soutěžení je jen prostředkem k napl-
nění mnohem vyššího cíle. Hlavním 
úkolem je povzbudit dyslektické děti, 
pozvednout jim sebevědomí, dát jim 
možnost zažít pocit úspěchu a zod-
povědnosti při reprezentaci své školy. 
Akce se každoročně setkává s přízni-
vým ohlasem nejen mezi pedagogy, 
ale především mezi zúčastněnými dět-
mi,“ uvedla za pořádající školu Vla-
dimíra Otisková.

V základní škole pořádají 
Dyslektickou olympiádu

Devětačtyřicátý ročník přehlídky 
amatérských loutkářských souborů 
Třebíčské loutkářské jaro, zná vítěze. 
Porota nominovala do celostátního 
kola Loutkářské Chrudimi brněn-
ský soubor Loutkino s příběhem O 
rybáři a staré botě. 

Ocenila nejen scénografi i, ale i 
herecké výkony dětského souboru, 
který vedou pedagogové Radomír a 
Kamila Prokopovi. Do širšího výbě-
ru porota vybrala soubor Bedruňka 
Brno s pohádkou Zapeklitá povidla, 

dále pohádku O Červené Karkulce, 
s níž děti pobavili loutkáři z Uher-
ského Brodu, a do třetice pohádku 
O hastrmaní princezničce, kterou 
zahrály děti z Blučiny.

Původně mělo v Třebíči hrát osm 
souborů, ale z důvodu nemoci jich 
nakonec přijelo šest. I tak byla účast 
diváků všech věkových kategorií 
vysoká. Přišlo jich 449. Městské kul-
turní středisko Třebíč a loutkářské 
soubory čeká v příštím roce jubilejní 
50. ročník.  -mč-

Loutkino pojede do Chrudimi 

Michal Kislicky, kterému přátelé říka-
jí Kody, je mladý muž, který se stal 
dobrovolníkem na Donbase. Pomá-
há lidem postiženým válkou a nejed-
nou nastavil vlastní život, aby zachránil 
druhé. Pochází z Brna, ale má rodinné 
vazby na Třebíč, kde žije jeho sestra, 
partnerka jeho nejlepšího kamaráda, 
folkaře Pavla Pokorného. V úterý 14. 
dubna vyprávěl Kody své životní pří-
běhy z fronty posluchačům v Galerii 
Franta v Národním domě v Třebíči.

Těsně po 17. hodině vejde do gale-
rie bosý mladý muž s plnovousem a s 
úsměvem ve tváři. Nachystá si potřeb-
né zázemí pro přednášku a promítání 
diapozitivů. Má radost, že si ho přišlo 
poslechnout víc než 50 lidí všech gene-
rací.

„Asi před rokem jsem se rozhodl prodat 
byt, nejpotřebnější věci nacpal do batohu a 
odjel na Donbas. Nejdříve jako brigádník, 
později jsem se rozhodl pomáhat lidem 
postiženým válkou,“ prozrazuje hned v 

úvodu.  Na plátně se objeví fotka roz-
stříleného dětského centra „Plachta 
naděje“ ve Slovjansku. „Opravovali jsme 
ho čtyři měsíce a už zase slouží. Spousta 
dětí přišla ve válce o rodiče,“ říká. Vyprá-
ví, jak dobrovolníci vyrábí dětem hrač-
ky, o tom, jak pouhá dvacítka lidí den-
ně pytluje pro potřebné lidi potraviny. 
Často jen brambory a mrkev, ale i to 
dokáže zachránit před hladem. 

„Lidé tu žijí ve sklepech, při svíčkách, 
nebo potmě. Jsou bez elektřiny, vody a 
závislí na potravinách, co jim přivezou 
dobrovolníci.  Na jejich města denně 
padají rakety a střílí se na ulicích. Přes-
to zůstávají,“ pokračuje dobrovolník 
Kody.

„Při opravě dětského centra jsem poznal 
Annu. Je to sedmatřicetiletá křesťanka, 
rodačka z Čerkas. Nejodvážnější žena, co 
znám. Neváhala ani ve chvíli, kdy na ni v 
DNR vydali kvůli její pomoci z ukrajin-
ské strany zatykač za rozvracení repub-
liky. Hrozilo jí zatčení a stále hrozí. Ona 

přesto opět vyráží do terénu, aby mladým, 
zuboženým maminkám v opuštěné škole 
v Makijevce (Doněck) přivezla potřebné 
léky, jídlo a dětské pleny. Aňa je citlivou 
ženou a snaží se maximálně pomáhat 
všem kolem sebe. Pro naši skupinu dobro-
volníků je dobrou a spolehlivou přítelkyní, 
matkou a skvělou kuchařkou,“ oceňuje 
Kislicky. 

Svoje první dojmy ze země zniče-
né válkou si zapisoval do deníčku a z 
něj čte na přednáškách posluchačům. 
Poznamenal si i vyproštění staré ženy 
z minou zasaženého domku. „Stařenka 
byla zmatená, ale našli jsme u ní kontakty 
na její děti a podařilo se mi dopravit ji ve 
velkém ohrožení životů nás obou k dceři 
do Moskvy,“ líčí Kody.

A co o něm říká jeho kamarád Pavel 
Pokorný? „Kody má můj hluboký obdiv 
za to co dělá. Pokaždé, když čtu jeho pří-
spěvky, mám husí kůži. Takže se snažím 
ho podpořit i pomoci lidem na Ukrajině,“ 
zdůrazňuje.  -mč-

Kody byl dobrovolníkem na Donbase

KODY pomáhal na Donbase a na 
přednášku přišel bosý. Je to zdravé a na 
co boty, když je venku krásně.

Foto: Mirka Čermáková

Přijede Krenický
Otec Peter Krenický, farář na Ukra-

jině, navštíví ve čtvrtek 7. května Tře-
bíč. Pro veřejnost se uskuteční mše 
svatá od 18 hodin v kostele sv. Mar-
tina. Následuje půlhodinová adorace 
a po ní beseda. Při mši svaté proběh-
ne sbírka na Ukrajinu.  -zt-

Sirotčí se uzavře
Mezi Obchodní akademií a Hote-

lovou školou v Třebíči bude vybu-
dována nová spojovací chodba. Při 
úpravách tam bude do 30. července 
dopravní omezení a úplná uzavírka 
chodníků. -zt-

Jarní Autorské čtení při svíčkách 
bude mít v pátek 22. května nevšed-
ního hosta. Pozvání přijal sexuolog a 
spisovatel MUDr. Radim Uzel, CSc. 

Každoročně se zúčastňuje desítek 
přednášek a besed v oblasti sexuál-
ní výchovy. Je také autorem mnoha 
zajímavých knižních titulů. Na loň-
ském Podzimním knižním veletrhu 
v Havlíčkově Brodě představil svoje 
novinky Sexuální všehochuť a Cesty 

za romantikou a erotikou. Přiveze je 
i do Třebíče. Můžete se těšit na veli-
ce zajímavé a humorem okořeněné 
vyprávění.

V první části večera se představí 
studenti OA a Hotelové školy Třebíč 
pod vedením učitele a nonsensové-
ho básníka Miroslava Koupila.

Literární večer začíná v 18 hodin 
ve velkém sále Národního domu se 
stolovou úpravou.  -zt-

Autorské čtení s UzlemOtevřela se kaple
Kaple Andělů strážných v třebíč-

ské nemocnici se otevřela veřejnosti. 
Zájemci ji mohou navštívit a pomodlit 
se v ní. Nachází se v areálu nemocnice 
v budově L. Otevřena je ve všední dny 
od 8 do 16 hodin, mimo tuto dobu na 
požádání na recepci nemocnice. Od 
června tam bude i svatostánek s Nej-
světější Svátostí. Pravidelné bohosluž-
by se zatím neplánují. -zt-

Do akce Čistá Vysočina se zapo-
jilo pět třebíčských radních. Sbíra-
li odpadky ve směru od Třebíče k 
místní části Račerovice po okraj lesa. 
„Musím jen zdůraznit, že se dva rad-
ní ze závažných důvodů nemohli naší 
akce zúčastnit,“ konstatovala radní 
Marie Černá. 

Netajila, že všechny překvapilo, co 
všechno jsou lidé schopni do příko-
pu odhodit. Doplnila, že největší část 
„úlovku“ činily pet láhve, různé ple-
chovky od nápojů a cigaretové kra-
bičky.

Radní se nakonec mohli pochlu-
bit čtyřmi pytli směsného odpadu 
a jedním pytlem s plasty. „Těšíme se, 
že se bude toto množství do budoucna 

zmenšovat. Věřím, že tato akce je apel 
na řidiče, kdy lidé sbírají právě to, co 
někteří z nich odhodili,“ poznamenala 
Černá. 

Připustila, že zatím radní nějaké 
zlepšení nepozorují. „Toto místo sbí-
ráme třetím rokem a těch odpadků je 
zhruba stejně,“ posteskla si Černá. 
Jeden rok se vydali radní ve směru na 
Slavice a ani tam nebyla situace lepší.

Žádá proto nezodpovědné řidi-
če, aby si tuto skutečnost uvědomili. 
Nějaká rarita? „Podařilo se nám najít 
dva kelímky i s jogurtem. Datum trvan-
livosti jsme nezkoumali, ale připadalo 
nám zvláštní, že někdo vyhodí jen tak 
jídlo. To jsem nečekal,“ dodal starosta 
Pavel Janata.  -zt-

Radní sbírali odpadky, 
našli i dva plné jogurty

Výstavba obchvatu 
se přiblížila


