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Školy vybraly k ocenění žáky, 
kteří vzorně plní svoje povin-
nosti a dokáží i něco navíc.

 Antonín Zvěřina

Město Třebíč v prostorách obřad-
ní síně Malovaného domu oceni-
lo nejlepší žáky základních škol roku 
2014/2015. Předávání sedmnácti oce-
nění včetně drobného dárku se ujal 
místostarosta Pavel Pacal společně s 
vedoucí odboru školství a kultury Jin-
dřiškou Pánkovou. 

Školy vybraly žáky, kteří kromě vzor-
ného plnění svých školních povin-
ností dosáhli dalších úspěchů a repre-
zentovali školu jak ve vědomostních 
soutěžích – v matematice, chemii, v 
anglickém nebo německém jazyce, v 
recitačních a pěveckých soutěžích, tak 
v různých sportovních odvětvích – v 
gymnastice, volejbalu, soft balu nebo 
baseballu či ledním hokeji.

OCENĚNÍ žáci na společném fotu. Foto: archiv města

Město ocenilo žáky za reprezentaci

„Jsem rád, že jsme se tu sešli v tomto 
počtu. Vypovídá to o tom, že máme na 
školách velmi schopné jedince, kteří děla-
jí aktivity nad rámec svých povinností. Je 
úžasné, že tyto věci děláte s přesvědčením. 
Buďte hrdi na to, že vyčníváte nad ostat-

ní, protože v dnešní společnosti se to moc 
nenosí,“ promluvil krátce k žákům mís-
tostarosta Pacal

Dodal, že je to 27 let a jeden den, kdy 
i on jako žák základní školy v těchto 
prostorách dostal ocenění. Na závěr 

poděkoval všem žákům za vzornou 
reprezentaci školy a města a popřál jim 
hodně úspěchů v dalším životě.

Ocenění za reprezentaci města a 
školy obdrželi: 
1. Denisa Navrkalová, ZŠ a MŠ Bar-
tuškova
2. Marek Patočka, ZŠ a MŠ Bartuškova
3. Karel Říha, ZŠ a MŠ Bartuškova 
4. Natálie Řezáčová, ZŠ Benešova
5. Hana Meluzínová, ZŠ Benešova
6. Michal Nováček, ZŠ Horka - Domky
7. Gloria Gupta, ZŠ Horka - Domky
8. Viktorie Svobodová, ZŠ T. G. M.
9. Adéla Škrdlová, ZŠ T. G. Masaryka
10. Jan Vavřínek, ZŠ Kpt. Jaroše
11. Tereza Filipová, ZŠ Kpt. Jaroše
12. Kristýna Filipová, ZŠ Kpt. Jaroše
13. Adam Veselý, ZŠ a MŠ Na Kopcích
14. Matěj Noha, ZŠ a MŠ Na Kopcích
15. Štěpán Chytka, ZŠ Týnská
16. Veronika Blechová, ZŠ Týnská
17. Jiří Hronovský, ZŠ Týnská

Rada města Třebíč vypůjčí od 
soboty 15. srpna do soboty 19. září 
zábradlí na lávce umístěné mezi 
Havlíčkovým nábřežím a Hasskovou 
zahradou a budovu č. p. 1031 v ulici 
Demlova za účelem vystavení obrazů 
mladých, třebíčských, neznámých a 
začínajících umělců v rámci pořádá-
ní výstavy s názvem projektu „Úhel 
pohledu“.

„Jsme skupina mladých lidí z Třebíče, 
kteří milují umění a zábavu v jakékoli 
podobě. Hlavní myšlenkou našeho pro-
jektu je, aby mladí, veřejnosti nezná-
mí studenti ukázali své obrazy, návr-
hy oblečení nebo svůj hudební talent. 
Tímto chceme pomoci lidem, aby v 
sobě našli porozumění a lásku k umě-
ní,“ říkají pořadatelé.  -zt-

Abonentní legitimace pro novou 
sezónu divadelního předplatného sku-
pin A a B, Hudebního salonu budou 
v prodeji od 10. srpna u pokladny 
Národního domu v Třebíči na Karlově 
náměstí 47.

Uzávěrka předplatného skupiny A je 
v pátek 2. října. Poté budou nepotvr-
zená místa uvolněna pro nové zájem-
ce. Uzavírání nového předplatného pro 
nové zájemce se uskuteční od 5. do 7. 
října. Od 8. října bude zahájen před-
prodej případně zbylých vstupenek 
na první představení skupiny A (Ostře 
sledované vlaky).

Uzávěrka předplatného skupiny B je 
v pátek 11. září. Poté budou nepotvr-
zená místa uvolněna pro nové zájem-
ce. Uzavírání nového předplatného 
pro nové zájemce se koná od 14. do 
16. září. Od 17. září bude zahájen před-
prodej případně zbylých vstupenek na 
první představení skupiny B (Chlap na 
zabití).

Předplatitelům Hudebního salo-
nu z minulé sezóny budou jejich mís-
ta rezervována do 11. září. Od 14. září 
budou na uvolněná místa zařazeni noví 
zájemci. Abonentní legitimace Kruhu 
přátel hudby jsou již v prodeji. -zt-

Mladí budou vystavovat Začne prodej předplatného

Pobočka Sdružení křesťanských 
seniorů ČR byla ustanovena v Třebí-
či. Klub bude sledovat oblast sociální 
a kulturní politiky, neboť důstojnost 
člověka vyžaduje, aby jeho životní 
podmínky ve věku seniora odpoví-
daly jeho životním potřebám, včetně 
duchovní a kulturní oblasti. 

V úzkém kontaktu bude spolupra-
covat se sociálními a charitativními 
institucemi křesťansko-sociálního 
charakteru a dále s institucemi, kte-
ré napomáhají duchovnímu rozvoji 
života starších lidí, a to i v zahraničí, 
v rámci UNESCO. 

„Naše společnost se nemůže vymanit 
z úpadku, pokud nepřijme za základ 

dalšího rozvoje křesťanskou etiku a 
evropskou civilizaci. Pouze na takovém 
základě je možné zachovat i národní 
identitu,“ shodli se zakládající členo-
vé křesťanských seniorů (KS).

Třebíčský Klub KS již vyvolal ve 
městě značný zájem, zakládající čle-
nové uvedli, že by mimo jiné měli 
vytvořit kandidátku do příštích voleb 
městského zastupitelstva. Seniorská 
organizace bude řízena prozatímním 
výborem v sestavě Rostislav Čer-
ný, Jiří Karas, Antonín Malach a Jan 
Schwarz. Členy sdružení mohou být 
občané ve věku nad 55 let, případní 
zájemci se mohou hlásit na emailové 
adrese: rostislav.cerny@atlas.cz.  -zt-

Sdružili se křesťanští senioři

Západomoravská vysoká škola 
v Třebíči zřejmě končí! Správní rada 
rozhodla, že škola už nebude přijí-
mat studenty do prvních ročníků. 
Zastupitelstvo škole odsouhlasilo 
přípěvek ve výši 2,3 miliony korun. 
Pomůže dostudovat studentům, kte-
ří školu navštěvují. Jiskřička naděje 
ale kdesi v dáli ještě nezhasla. Pokud 
by se objevil strategický partner, 
mohla by zůstat škola zachovaná. 

Západomoravská vysoká ško-
la zahájila činnost na podzim 2003 
s deseti studenty. Nabízela tříleté 

bakalářské studium oboru aplikova-
ná informační technologie. Zaklá-
dajícími subjekty byly město Tře-
bíč, Hospodářská komora Třebíč a 
společnost Vivat Akademia. Nyní 
má škola 82 studentů, na příští aka-
demický rok dostala jen patnáct při-
hlášek.

Nabízí výuku v oborech kultur-
něhistorická studia a udržitelný roz-
voj regionu a krajiny. Za semestr stu-
denti platí 20 tisíc korun. Provozní 
náklady pro letošní rok dosahují při-
bližně 1,5 milionů korun.  -zt-

Vysoká škola patrně končí


