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BOROVINA HOSTILA VELETRH FORTEL: Veletrh fi rem a práce v regionu se uskutečnil poslední červnový víkend v areá-
lu bývalé továrny BOPO. Jednalo se o největší a nejrozsáhlejší prezentací výrobků, služeb a pracovních příležitostí za 
posledních dvacet pět let v regionu. Program nezapomněl na děti, které měly možnost změřit síly v síle myšlení (na sním-
ku). V areálu se otevřelo také jedinečné ekocentrum Akumulátor. Foto: Antonín Zvěřina

Liga na ochranu zvířat vyšla 
městu Třebíč vstříc a město 
může užívat její majetek.  

 Antonín Zvěřina

Útulek pro opuštěná zvířata v Tře-
bíči od počátku července provozuje 
město Třebíč přes městskou policii. 
Radnice opět přispěla na chod zaří-
zení, ale peněžní částka nedorazila 
na místo určení. Do konce června se 
o zařízení starala třebíčská Liga na 
ochranu zvířat.

Její představitel Petr Ondráček 
ale přestal s městem komunikovat. 
„Nebylo možné se s ním spojit a nějaké 
informace získat,“ podotkl starosta 

Pavel Janata. Doplnil, že kvůli tomu 
se neuskutečnila ani plánovaná kon-
trola, která měla zjistit, kam peníze 
doputovaly. 

„Nakonec s námi začala jednat 
představitelka celorepublikové Ligy 
na ochranu zvířat, místopředsedkyně 
Dagmar Kubištová. Patrně si vedoucí 
činitelé uvědomili, že celá situace nevr-
há dobré světlo na celou ligu,“ konsta-
toval Janata. 

Obě strany se nakonec domluvily 
na osobním setkání, kde se dohod-
ly, že od počátku července má město 
právo užívat majetek Ligy na ochra-
nu zvířat, který se v areálu nachází. 
To znamenalo, že od počátku čer-
vence město hradí i dodávku vody 

či elektřiny. Město také zaměstnalo 
přes městskou policii čtyři pracovní-
ky, kteří se o útulek starají. 

„To je stav, než zprovozníme nový 
útulek v Hrotovické ulici,“ připomněl 
Janata. Netajil, že o osudu příspěvku 
280 tisíc korun město nemá infor-
mace. „Pracovníci nám řekli, že z těch-
to peněz neviděli ani korunu,“ nastínil 
Janata. 

Patrně došlo ke zpronevěře těch-
to peněz a město zváží, zda to nebu-
de řešit formou trestního oznámení. 
„Pokud jde o provoz, máme ještě v roz-
počtu částku 190 tisíc korun, které jsou 
určeny na provoz útulku,“ vysvětlil 
Janata prvotní fi nancování. 

Útulek začalo provozovat město

Třebíč zažije primici
Primice Jakuba Tůmy se uskuteční 

v pátek 3. července v kostele sv. Marti-
na v Třebíči. Jakub Tůma přijal kněžské 
svěcení v brněnské katedrále sv. Petra a 
Pavla v Brně s dalšími sedmi jáhny. Svo-
ji jáhenskou službu konal v Olomouci v 
kněžském semináři, kde současně stu-
doval pátý ročník teologie.

Je ustanoven jako farní vikář – lidově 
zvaný kaplan – do farnosti sv. Tomáše 
v Brně. Průvod ministrantů, kněžích 
a novokněze vyjde z fary okolo 15.55 
hodin a půjde hlavním vchodem pod 
věží. Primice je první veřejná mše svatá 
novokněze. 

Při mši svaté zazpívá Svatomartinský 
sbor několik skladeb. Většinu bohosluž-
by bude doprovázet lidový zpěv. „Na 
závěr bohoslužby mu farnost předá dar. 
Součástí tohoto daru bude i zelený ornát, 
který se používá v liturgickém mezidobí 
po větší dobu církevního roku,“ informo-
val páter farnosti Jiří Dobeš. -zt-

Práce omezí chůzi
Odbor dopravy a komunálních 

služeb třebíčské radnice informuje, že 
v souvislosti s prováděním výkopo-
vých prací na výstavbě teplovodu před 
č.p. 977 v ulici Demlova a č.p. 903 v 
ulici Nikodémova dojde k úplné uza-
vírce chodníků. Termín konání prací je 
naplánován do pátku 16. července. -zt-

Představí se 
malíř Petr Vlach

Lidé jako růže, výstava obrazů Pet-
ra Vlacha, člena Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny, potrvá do středy 
5. srpna. Malíř z Polné předvede své 
obrazy v Galerii Kruh.  –zt-


