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Bude se cvičit
Sobota v pohybu, 7. roční této akce 

se uskuteční v sobotu 3. října v hale 
TJ Spartak Třebíč. Začíná v 9.30 
hodin a končí ve 12.30 hodin. V pro-
gramu nechybí piloxing, vystoupení 
dětí taneční skupiny Motus, afrotan-
ce či jóga.    –zt-

Udělení Ceny města Třebíče bylo 
jedním z posledních bodů zasedání 
zastupitelů 10. září. Navržen byl he-
rec a scénárista Zdeněk Ott o Braun-
schläger a zpěvačka a herečka Věra 
Nerušilová. 

Braunschläger se sice narodil v Bos-
kovicích, ale dětství a studentská léta 
prožil v Třebíči, kde také ochotničil. 
Věra Nerušilová pochází ze Zlína, ale 
také ona žila v Třebíči od dětství.

Zastupitelé návrh odsouhlasili. Ceny 
města budou předány na slavnostním 
koncertu ve foyeru divadla Pasáž 28. 
října, kdy slavíme vznik ČSR.  Na kon-
certě zazpívá Věra Nerušilová a hosté 
Ondřej Ruml a Václav Tobrman. Slav-
nost začíná v 19 hodin.   –zt-

Cenu města obdrží 
Braunschläger 
a Nerušilová

Vážená redakce 
Třebíčských novin
Po přečtení pozvánky na přednáš-

ku dr. Heleny Máslové z psychogyne-
kologie „Ženské peklo“ jsem nevěřil 
vlastním očím. Něco tak urážlivého 
na adresu praktických lékařů jsem již 
dlouho nečetl. Ordinace praktických 
lékařů jsou zde popisovány jen jako 
„úřadovny“ vydávající razítka, potvrze-
ní a pouze rozesílající  pacienty na vyš-
ší pracoviště. Opak je pravdou. 

Drtivá většina praktických lékařů se 
o své pacienty stará komplexně, pro-
vádí preventivní prohlídky, při kterých 
může včas najít onkologická onemoc-
nění či jiné vážné nemoci, provádí 
očkování proti nebezpečným nemo-
cem, sleduje a léčí pacienty s vysokým 
krevním tlakem, cukrovkou, porucha-
mi metabolismu  cholesterolu a další-
mi chronickými nemocemi. 

Řeší i stavy, kdy je pacient v akut-
ním ohrožení života. Také s psycho-

somatickými stavy se setkává dnes a 
denně.  Nese vysoké riziko při rozho-
dování, komu povolit nošení zbraně, 
řídit nebezpečné stroje nebo pracovat 
v rizikových povoláních. Většina prak-
tických lékařů se pravidelně účast-
ní lékařských seminářů  či kongresů a 
odebírá odbornou literaturu. 

Pokud se nejedná o akutní stav, tak 
vzhledem k velkému přetížení spe-
cialistů někdy ani nemá kam pacien-
ta poslat, protože objednací doby jsou 
tak dlouhé, že potíže pacienta se musí 
nejdříve pokusit vyřešit sám. 

Pokud pacient náhodou není se 
svým praktickým lékařem spokojen, 
může lékaře změnit, ale děje se to ve 
velmi ojedinělých případech. Nevím, 
jestli jsou názory uvedené v pozván-
ce skutečně názory dr. Máslové, ale v 
každém případě ji budu o našem velmi 
nesouhlasném postoji informovat.

MUDr. Boris Hronza
předseda OS SPL ČR

Z dopisů čtenářů

První z pravidelných měsíčních 
besed starosty města Pavla Janaty s 
obyvateli Třebíče se uskutečnila ve 
středu 2. září. Neformální akce, nazva-
ná Na kus řeči se starostou trvala od 
18 do 20 hodin v pizzerii La Fabrika. 
Se starostou si přišlo popovídat kolem 
dvaceti lidí.

„Samotného mě zajímalo, jak to bude 
probíhat. Kolik přijde lidí, jaké dotazy 
budou převládat. Nakonec to bylo velmi 
příjemné. Občané, kteří na setkání přišli, 
tuto možnost a způsob diskuze ocenili. 
Dostal jsem od nich spoustu podnětů. O 
některých víme a máme v plánu je reali-

zovat, mnohé se již řeší a některé nejsou v 
rámci města řešitelné,“ uvedl Janata.

„Z otázek, které jsme diskutovali, mohu 
uvést například stížnost, že si lidé neu-
klízejí při venčení po svých psech. Mluvi-
li jsme o revitalizaci Karlova náměstí, o 
obchvatu Třebíče, značení ulic a domů 
ve městě, dopravě v židovské čtvrti, 
úpravě sídlišť, chodníků a silnic, nedáv-
né kontrole v plaveckém areálu a dal-
ších. Něco jsme si řekli přímo na místě, 
ostatním podnětům se v úřadu budeme 
věnovat,“ dodal starosta. Příští nefor-
mální setkání se bude konat ve středu 
7. října. –zt-

Starosta zašel na kus řeči

PAVEL JANATA se sešel s obyvateli města. Foto: archiv města

Padesát let od svého narození oslaví 
v říjnu P. Jiří Dobeš, děkan třebíčské-
ho děkanství. Narodil se 17. října 1965 
v Třebíči. Vyrůstal v nedalekých Jaro-
měřicích nad Rokytnou. Tam navště-
voval Základní školu Otokara Březiny. 

Po ukončení základní školy byl přijat 
na Střední průmyslovou školu staveb-
ní, obor vnitřní zařízení budov. Prak-
tický výcvik konal nejen ve škole na 
Václavském náměstí, ale také přímo 
v dílnách. Odmaturoval v roce 1984. 

Vzápětí nastoupil na Teologickou 
bohosloveckou fakultu do Litoměřic. 
Povinnou základní vojenskou službu 
vykonal v letech 1986 a 1988 v Plzni  
a ve Stříbře. Po návratu pokračoval ve 
studiu v Litoměřicích, kde dokončil 
čtvrtý ročník. Teologická studia absol-
voval na Univerzitě palackého v Olo-
mouci v roce 1991. Mezi jeho záliby 
patří fotografování sakrálních staveb. 

P. JIŘÍ DOBEŠ

Děkan oslaví padesát let

1991 – jáhenské a kněžské svěcení
1991 – jáhenská služba v Hodoní-

ně
1991 – 1993 – kooperátor – kaplan 

v Hodoníně
1993 – 1996 – administrátor ve far-

nosti Otnice, Bošovice a Kobeřice
1996 – farář ve farnosti Třebíč – 

město a Stařeč (přechodně i Vladi-
slav, Střížov – Číměř a Třebíč – jej-
kov)

2006 – děkan třebíčského děkan-
ství  –zt-

Zastávku nezruší
Dodatek ke smlouvě o zajištění 

závazku veřejné služby, městské auto-
busové dopravy v Třebíči, schválilo 
zastupitelstvo. Týkal se spojů, které 
od počátku října zajíždějí na doprav-
ní terminál u vlakového nádraží. 

Obyvatelé Třebíče ale bolí jiný pro-
blém. Mají obavu, že se zruší zastáv-
ka ve Znojemské ulici u trafi ky pod 
železničním mostem. Pro mnohé je 
to nejbližší zastávka pro cestu na sta-
rý hřbitov. 

„Žádný takový podnět jsme nezazna-
menali. Budeme se tím ale zabývat při 
trasování, protože na jaře příštího roku 
začne výběrové řízení na provozovatele 
městské autobusové dopravy,“ podotkl 
místostarosta Pavel Pacal.   –zt-


