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Lidové misie v Třebíči zaštítil 
starosta Pavel Janata.

 Antonín Zvěřina

Lidové misie se uskuteční v letoš-
ním roce od 18. října do 25 října 
v Třebíči. „Jedná se o záležitost kato-
lické církve, která je tady bude orga-
nizovat,“ konstatoval starosta Pavel 
Janata. Upozornil, že akce se v něk-
terých souvislostech dotkne i veřej-
nosti. Proto radnice byla požádaná o 
součinnost. 

„Přišli za mnou organizátoři s infor-
macemi a já jsem se rozhodl ze své 
pozice tuto akci zaštítit. To je moje roz-
hodnutí. Myslím si, že ve formě propa-
gace nebude žádný problém,“ pouká-
zal Janata. 

Vztyčení misijního kříže ponechá-
vá na stavebním odboru. Zajištění 
bezpečnosti účastníků považuje za 
běžnou věc při jakékoli akci ve měs-
tě. „Co se týká základních škol, kam 
organizátoři také plánují cesty, tam 
záleží na každé z nich, jak se k tomu 
postaví,“ podotkl Janata.

Doplnil, že souhlas zastupitel-
stva se dotkne pouze těch věcí, kte-
ré městu přísluší. Pro se vyslovilo 21 
zastupitelů, tři se zdrželi. 

V Třebíči se uskuteční lidové misie

MEZI významné akce farnosti sv. Martina patří pořádání Mariazellské pobož-
nosti s procesím. Foto: Antonín Zvěřina 

 Nastav tvář slunci
Lidové misie jsou za dveřmi. Mož-

ná se ptáte, co to pro mě znamená? Je 
to vůbec pro mě? Má to nějaký smysl? 

Jistě si vzpomínáte na nějakou dovo-
lenou, kdy jste dokázali, lidově řeče-
no, vypnout. Poodstoupit od denních 
starostí, věnovat se sobě a svým nej-
bližším. Nešlo ani tolik o to, kde jste 

byli na dovolené, zda doma či v zahra-
ničí. 

Ale chvíle oddechu a zastavení byly 
pro vás načerpáním nových sil a získá-
ní nadhledu nad svou prací a starostmi. 
A takovým zastavením pro duši mohou 
být lidové misie. Nemusíte nikam složi-
tě jezdit. Jen je dobře si vyhradit čas, 
abyste mohli spočinout v Boží blízkos-
ti. 

Je to jako nastavit tvář slunci, nechat 
se jím zahřívat a vychutnat je. A víme, že 
sluneční paprsky dokáží hřát i v mrazivé 
zimě. A možná právě tehdy je nejvíce 
oceníme. Přijďte na kázání, bohoslužby, 
modlitby, mši svatou do našeho kostela 
sv. Martina. Přijďte kdykoli budete mít 
čas a trochu chutě udělat něco pro svou 
uspěchanou, podrážděnou duši.   

Dovolte, aby k vám promluvil Bůh 
skrze ticho v kostele, skrze kazatele, 
bohoslužbu či čtení nebo pěkný zpěv 
při mši svaté. Najděte si čas na svou 
duši a na svého Boha. Takové zastave-
ní není nicneděláním, není to lenost, 
není to přepych, ale je to čas milosti, 
kdy se Bůh k vám sklání. Najdete odva-
hu poopravit svůj život, dostanete sílu 
se poprat se svými starostmi. Odvahu 
k setkání s Bohem a se sebou samým 
v nitru své duše přeje a vyprošuje P. Jiří 
Dobeš, farář. 

Výstava, která připomene výro-
čí šedesáti let jádra v Českosloven-
sku, je k vidění v třebíčském hotelu 
Atom. Vstup na výstavu je volný po  
celý den.

„V letošním roce si připomíná Česká 
republika a Slovensko 60. výročí míro-
vého využívání jaderné energie, které 
bylo odstartováno mezivládní dohodou 
z  23. dubna 1955 mezi tehdejším Čes-
koslovenskem a bývalým Sovětským 
svazem,“ připomíná Vítězslav Jonáš, 
předseda Energetického Třebíčska. 

Využití jádra a také historii až do 
současnosti mapuje unikátní výsta-
va, která bude k vidění do pátku 23. 
října. Organizuje ji Energetické Tře-
bíčsko, Okresní hospodářská komo-
ra Třebíč, partnerem je Jaderná elek-
trárna Dukovany a fi rma Altreva, 
výrobce ochranných certifi kovaných 
oděvů pro energetiku. 

„Díky jaderné energetice, která se 
začala v šedesátých letech perspektiv-
ně rozvíjet, se nám podařilo vybudo-

vat kvalitní technické školy a průmysl. 
Máme zkušenosti s výstavbou jader-
ných elektráren a čeští odborníci i fi r-
my patří ke světově uznávaným. Až 
čtyřicet procent elektřiny v Česku je 
z jádra a já pevně věřím, že tomu 
tak bude nadále,“ sdělil předseda 
Občanské bezpečnostní komise 
Aleš John. 

Zmiňovaná dohoda urychli-
la nástup československé jaderné 
energetiky a usnadnila zapojení 
průmyslových podniků do meziná-
rodních projektů. Touto dohodou 
se Sovětský svaz zavázal pomáhat 
při rozvoji mírového využití jádra 
v Československu. 

Československý průmysl se 
před šedesáti lety začal podílet na 
osvojování vysoce náročné výro-
by jaderných zařízení. Osvojením 
jaderných technologií zejména 
reaktorů VVER, které jsou v Duko-
vanech, se tak české firmy zařadily 
mezi přední světové výrobce.   -zt-

Výstava připomíná 
šedesát let využití jádra

Doprovázení pěstounských rodin, 
beseda na toto   téma se uskuteč-
ní ve  čtvrtek   15. října  v Poradně 
Ruth v Třebíči. Zájemci o informa-
ce z oblasti náhradní rodinné péče 
se více dozví o doprovázení rodin v 
náhradní rodinné péči. 

Beseda je zaměřená na systém péče 
o pěstounské rodiny, profesionali-
zaci pěstounské péče, požadavky na 
pěstouny. 

Zájemci o toto téma zjistí, jaké jsou 
podpůrné služby různých forem pěs-
tounské péče, o nutnosti podpory 
kontaktů s biologickými rodiči, i o 

způsobech doprovázení rodiny při 
přijetí dítěte a při odchodu z náhrad-
ní rodinné péče.

Ve čtvrtek 22. října se tam usku-
teční od 17 hodin seminář na téma 
– Jak přežít pubertu svých dětí. V 
přednášce se lektorka bude nejprve 
věnovat potřebám dětí, které pro-
cházejí tímto citlivým obdobím. 
Nastíní, jaké vytvořit prostředí, aby 
byla zachována rodičovská autori-
ta s dostatečným pochopením pro 
dospívající. S účastníky bude hledat, 
v čem může být toto období pro obě 
strany obohacující. -zt-

Poradna pořádá dvě besedy

Představí se Pavel Hlaváč
V rámci projektu PORTA CULTURA E Dny otevřených ateliérů Vysočiny 

2015 se otevře v sobotu 3. října od 10 do 22 hodin Ateliér V Podloubí ve Vel-
kém Meziříčí. Letos připravil výstavu obrazů a artefaktů třebíčského umělce 
výtvarníka a bluesmana Pavla Hlaváče. 

Vernisáž výstavy proběhne od 19 hodin za přítomnosti autora, připravova-
ného hudebního programu a dobrého vína. V keramické dílně mohou zájem-
ci zhlédnout letošní práce Jany Mikyskové a malou ukázku velké tvorby vel-
komeziříčského výtvarníka Miroslava Štěpánka. Večírek bude pokračovat na 
Aft er Party o poschodí níže, kde v Rock Depo Velké Meziříčí od 21 hodin 
zahrají Permon Balet Superstar Třebíč a Jindra Holubec Y Amigos Ostrava.
 -zt-

První říjnový týden se už podeva-
tenácté v knihovnách celého Česka 
koná propagační kampaň na podporu 
knihoven a čtení. Kampaň vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR (SKIP). Mott o letošního 
ročníku zní - Zažijte knihovnu jinak.

Městská knihovna v Třebíči se k 
akci připojuje každý rok. Ofi ciální 
termín je pondělí 5. až neděle 11. říj-
na. Návštěvníci se celý týden mohou 
těšit na bohatý program, amnestii 
upomínek nebo registraci zdarma 
pro ty, kteří služby knihovny chtějí 
nejdříve vyzkoušet a rozhodnout se, 
zda chtějí zůstat stálými čtenáři a náv-
štěvníky.

„Věříme, že návštěvníci třebíčské 
knihovny nebudou zklamáni, pokud do 
knihovny zavítají,“ zve vedoucí služeb 
čtenářům Eva Bazalová, „připraveny 
máme akce pro děti i dospělé, bude se 
číst, tvořit i zpívat, a to nejen ve dne a 
večer, ale i v noci.“

Tradičně se s Týdnem knihoven po-
jí také soutěž o knihovnu roku, kte-
rou v různých kategoriích vyhlašuje 
rovněž SKIP. Cílem soutěže je oce-
nit nejlepší české knihovny. Městská 

knihovna v Třebíči byla letos nomi-
nována spolu s Knihovnou Kar-
la Dvořáčka ve Vyškově na základě 
výsledků benchmarkingu knihoven, 
měření výkonů v souvislosti s eko-
nomickými, prostorovými a dalšími 
aspekty, v kategorii měst od 20 tisíc 
do 50 tisíc obyvatel. 

O konečném pořadí rozhodla 
odborná komise, která koncem srpna 
na místě posuzovala nejen činnost, 
ale také exteriér, interiér, vybavení 
a celkový dojem knihovny. Třebíč i 
Vyškov se konečné rozhodnutí dozví 
na vyhlášení Knihovny roku 8. října v 
Zrcadlové kapli pražského Klementi-
na, sídle Národní knihovny ČR. 

„I když samotná nominace je velmi 
motivující, získání titulu by byl dal-
ší velký úspěch Třebíče srovnatelný s 
prvním místem v soutěži Obec přátel-
ská rodině. Z výsledků benchmarkingu 
můžeme prezentovat například republi-
kově nejvyšší procento dětských čtenářů 
– celkem do knihovny chodí 71,27 pro-
cent dětí do 15 let, zatímco republiko-
vý průměr je v této kategorii knihoven 
31,79 procent,“ dodává Marie Dočka-
lová, ředitelka knihovny. -zt-

Týden knihoven nabídne 
pestrý a bohatý program


