
První číslo Třebíčských novin 
vyšlo v září roku 1995. O jeho náplň 
se postarali dva novináři - Miloslav 
Zeman a Ott o Zejda. 

V té době v Třebíči ještě vycháze-
ly Horácké noviny a Nový Region-T, 
vzpomínáte? 

Třebíčské noviny se ale od nich 
odlišovaly. Vycházely jen jednou 
měsíčně a občané města je dostávali 
do schránek – zdarma do každé rodi-
ny, jak měly napsáno v titulu. 

Z obsahu prvního vydání lze jme-
novat například Třebíčské Hovo-
ry „H“. V nich starosta Pavel Heř-
man hodnotil práci zastupitelstva. 
Nebo rozhovor s členkou městské 
rady Ludmilou Šilhavou. V komen-
táři Míla Zeman psal o privatizač-
ních „památnících“, ke kterému spějí 
i Horácké noviny. 

S těmito novinami vůbec Míla hod-
ně „bojoval“. Psal totiž pravidelně o 
dění po privatizaci Horáckých novin, 
které sice byly koupené, ale ne zapla-
cené. Ostatně soudy dodnes řeší jed-

noho ze společníků fi rmy, která novi-
ny vydávala - Františka Ryneše.  

Dvacet let je dlouhá doba a Třebíč-
ské noviny existují dodnes. Jen je již 
nepíší Míla Zeman s Ott ou Zejdou. 
Oba nejsou mezi živými. 

Po jejich odchodech do důcho-
du je v roce 1998 krátce zastoupila 
Anna Kočová, od roku 1999 novi-
ny redakčně vedl Luboš Janoušek a 
toho v roce 2010 vystřídal Antonín 
Zvěřina, které je píše dodnes.  

Zapomenout nemůžeme ani na 
pracovnice obchodu, které se starají 
o inzerci. Na tomto postě se za dobu 
20 let vystřídaly Miloslava Radová, 
Miroslava Novotná, Jana Čechová, 
Martina Zejdová, Markéta Novotná, 
Andrea Dobrovolná a současná Eva 
Hodačová. 

Výsledkem snažení všech jmeno-
vaných je skutečnost, že Třebíčské 
noviny poskytují informace obča-
nům města již neuvěřitelných 20 let. 

 Za vydavatele Petr Klukan
                                        (Více na str. 4)

Třebíčské noviny žijí 20 let

DEN ARCHITEKTURY. Na Karlově náměstí se diskutovalo u možných změnách na Podzámecké nivě. Město ale zatím v loka-
litě nic neplánuje.  Na snímku architektka Pavlína Drbálková (vlevo) diskutuje se studentkami třebíčské stavební školy.
 Foto: Antonín Zvěřina

Architekta Pavlína Drbálková 
přemýšlí o změnách na louce 
pod zámkem.  

 Antonín Zvěřina

Den architektury se konal letos 
poprvé také v Třebíči. Postarala se 
o to Pavlína Drbálková s manželem 
z ateliéru D+Architekti. „Spolupra-
cujeme se Střední stavební školou na 
jejich programu architektura a desing 
interiéru,“ poznamenala. 

Připomněla, že Světový den 
architektury připadá na sobotu 3. 
října. V České republice s pořádá-
ním začalo před pěti lety občan-
ské sdružení Kruh se sídlem v Pra-
ze. „Jsme samozřejmě rádi, že se něco 
takového v Třebíči uskuteční. Začí-
náme už v pátek, kdy se na Karlově 
náměstí koná workshop s podtitulem 
Podzámecká niva,“ naznačila. 

Architekta připustila, že ji jako člo-

věka, který se v Třebíči nenarodil, 
louka upoutala. „Nachází se upro-
střed města a jedná se o největší takovou 
plochu ve středu města,“ upozornila. 

Myslí si, že není příliš využívaná 
a zasloužila by si větší pozornost. 
„Nemyslím, že je to tak atraktivní, jak 
by to být mohlo,“ konstatovala. Pro-
to se domluvila se studenty, kteří 
vytvoří návrhy, jak by prostor mohl 
vypadat.  

„Snažíme se zapojit i veřejnost, aby-
chom dostali podněty i od obyvatel 
města. Součástí je výstava Řeka – měs-
to – park s ikonami, na které veřejnost 
vylepí své nápady,“ zdůraznila Drbálko-
vá. Ta věřila na počátku akce, že si čas 
najde i někdo z vedení radnice. 

Ve 14 hodin se na náměstí uskuteč-
nila přednáška na téma Město a voda 
od teoretika a propagátora architek-
tury Ing. Arch. Petra Kučery.

 (Pokračování na str. 2)

Podzámecká niva 
změnami zatím neprojde

Základní umělecká 
škola završí oslavy
Základní umělecká škola Třebíč si 

v letošním roce připomíná 70 let od 
svého založení. K tomuto výročí se v 
průběhu celého roku konalo několik 
akcí – Výchovné koncerty pro ško-
ly, koncerty v domovech pro seniory, 
happeningová akce - Tančím! Tančíš? 
Tančíme!!!, Koncert absolventů školy 
nebo Rozeznělá Třebíč.

Oslavy 70 let uměleckého vzdělá-
vání v Třebíči vyvrcholí slavnostním 
koncertem v pátek 6. listopadu od 17 
hodin v Divadle Pasáž. -zt-


