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Uskuteční se kurz
Kurz Alfa se bude konat ve čtvrtek 

5. listopadu  v Restauraci Řízkovna ve 
Stříteži. Kurz je určen nejen těm, kdo 
se chtějí seznámit s obsahem křesťan-
ské víry, ale i pro nové křesťany nebo 
ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry. 
Kurz je možné nabídnout nevěřícím, 
hledajícím. -zt-

Sejdou se diabetici
Veřejné setkání diabetiků se uskuteč-

ní v Centrální jídelně v Sirotčí ulici v 
Třebíči, v pátek 13. listopadu od 15.30 
hodin. „Pochod proti“ se uskuteční o 
den později od čtrnácti hodin. Začíná 
před radnicí. -zt-

Galerie Kruh na ulici Leopolda 
Pokorného v Zámostí ve spoluprá-
ci se Svazem výtvarných umělců 
Vysočiny letos již tradičně pořá-
dá úspěšné výstavy regionálních 
umělců. Vystavuje, kromě prezen-
tace koněšínské keramiky, přede-
vším ukázky z díla výtvarníků regi-
onu Vysočina. 

Naposledy galerie vzdala poctu 
nedávno zesnulému malíři Josefu 
Kremláčkovi. 

Od 13. listopadu do 9. prosince 
2015 budou v galerii ke zhlédnu-
tí černobílé fotografi e krajin.  Ver-
nisáž proběhne tradičně ve čtvrtek 

12. listopadu 17.30 hodin.
Jaroslav Hedbávný je fotograf, 

narozený 1959 v Třebíči, je členem 
Sdružení výtvarných umělců Vyso-
činy při Unii výtvarných umělců 
ČR a Svazu Českých fotografů. Stu-
doval na  VŠCHT v Praze.  

Fotografuje zejména přírodu, 
zátiší, krajinu a krajinný detail s 
tematikou vody. 

Na straně druhé fotografuje 
motoristický sport, zejména silnič-
ní motocyklové závody, od roku 
1996 je akreditovaným fotografem 
Velké ceny ČR v Brně. 

Hedbávný uspořádal na čty-

ři desítky výstav v Jihlavě, Třebíči, 
Tišnově, Velkém Meziříčí, Morav-
ských Budějovicích a v dalších mís-
tech. 

Publikuje v odborném a regionál-
ním tisku, přispěl nejméně do 30 
brožur a katalogů, je autorem foto-
grafi í do desítky fi remních kalen-
dářů. Je spoluautorem fotografi c-
kých knih Pět třebíčských fotografů 
(2004, 2009) a Třebíčsko - krajina 
mnoha tváří (2007).

Je zastoupen ve sbírkách jednot-
livými fotografi emi a v publikacích 
i v četných soukromých sbírkách v 
zahraničí a v ČR. -zt-

Vystavovat bude Hedbávný

Vernisáž výstavy Miroslava Říd-
kého se uskuteční ve středu 4. listo-
padu v 17 hod. v Malovaném domě 
v Galerii Malovaný dům v Třebíči. V 
kulturním programu vystoupí popu-
lární zpěvák Laďa Kerndl, který na 
výstavu zapůjčí obraz – dvojport-
rét s dcerou Terezkou – věnovaný 
autorem ke zpěvákovým 65. naro-
zeninám. Výstava potrvá do 3. ledna 
2016.

Miroslav Řídký se narodil 6. listo-
padu 1945 v Brně.     Neprofesionál-
ní výtvarník, který nečekaně zemřel 
31. ledna 2012, po celý svůj život  žil 
a tvořil v Třebíči.

Vystudoval Střední průmyslovou 
školu v Třebíči a poté Vysoké učení 
technické v Brně, obor konstrukce 
výrobních strojů. Pracoval nejdříve 
jako konstruktér, později jako ana-
lytik v průmyslových podnicích. Od 
roku 1992 až do svého odchodu do 

Expozice připomene Řídkého

Miroslav 
Řídký

důchodu působil na Městském úřa-
du Třebíč, v posledních letech jako 
vedoucí odboru sociálních věcí. 

Výtvarné činnosti se věnoval od 
dětství. Úspěšně reprezentoval již 
základní školu na krajském i celostát-
ním kole soutěže tvořivosti mládeže. 
V dospělosti se mu stala výtvar-
ná tvorba celoživotním koníčkem. 
Kromě malování různými technika-
mi se věnoval i grafi cké tvorbě, růz-
ným návrhům, plakátům, poutačům 
apod. Po několik let byl mezi členy 
výtvarného kroužku při tehdejším 

SKP v Třebíči, s nimiž se zúčastňo-
val pravidelných výročních výstav. Je 
rovněž autorem návrhů i zpracování 
divadelních scén k zhruba 20 před-
stavením divadelního kroužku v Tře-
bíči-Borovině v šedesátých a sedm-
desátých letech.

V době, kdy pracoval na Městském 
úřadu v Třebíči, vytvořil unikát-
ní malované mapy Třebíče, Jihlavy i 
několika obcí, které se pro propaga-
ci používají dodnes. Po celou dobu 
se kromě již zmíněných aktivit věno-
val převážně olejomalbě, většinou s 
krajinnými nebo městskými motivy. 
Na svém kontě má také řadu portré-
tů, fi gurálních obrazů či kreseb, záti-
ší s kyticemi, ovocem apod. Přestože 
vytvořil již stovky děl, samostatně 
vystavoval pouze dvakrát. Převážně 
svoje práce představoval společně s 
dalšími výtvarníky regionu na výsta-
vách v Třebíči. -zt-

Nové sídlo v ulici Gen. Socho-
ra získal od města Třebíč 
Domácí hospic. 

 Antonín Zvěřina

Novému sídlu Domácího hospi-
ce sv. Zdislavy v Třebíči požehnal v 
pondělí 12. října brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle. Hospic je jedním 
ze sedmi v České republice a jedi-
ným z Vysočiny, který byl vybrán 
do pilotního programu ministerstva 
zdravotnictví a Všeobecné zdravotní 
pojišťovny.

„Jedná se o to, že obě instituce zjišťují, 
zda je lepší podporovat domácí hospi-
covou péči, kdy lidé umírají za důstoj-
ných podmínek doma,“ nastínil mluv-
čí třebíčské charity Petr Palovčík. 
V příštím roce by mohl na základě 
i třebíčských zkušeností vzniknout 
nový systém fi nancování hospicové 
péče v rámci celé ČR.

V budově v ulici Generála Sochora 
dříve sídlila mateřská školka. Město 
budovu charitě pronajalo za symbo-
lickou částku. Vedle koordinátorů, 
lékařů a zdravotních sester hospice 
tam mají své zázemí i osobní asis-
tentky a pečovatelky. 

Opravená budova obsahuje mimo 
jiné dispečink a kontaktní místo či 
ambulanci a umožňuje další roz-

Třebíčský hospic sídlí v novém

BISKUP Vojtěch Cikrle v družném hovoru s vedoucí hospice Evou Vrábelovou.
 Foto: Antonín Zvěřina

voj těchto služeb. Na realizaci při-
spěla Nadace ČEZ částkou 400 tisíc 
korun, 220 tisíc korun věnovala na 
koupi nezbytného automobilu. Cel-
kem si akce vyžádala více než milion 
korun. 

„Zajišťujeme specializovanou, mul-
tidisciplinární, paliativní péči, kte-

rá je zcela srovnatelná s péčí, jaké by 
se dostalo pacientovi v nemocnici, 24 
hodin denně, sedm dní v týdnu rodi-
nám nabízíme nejen přítomnost lékařů 
a sester, ale pomoc sociální, psychotera-
peutickou a duchovní,“ uvedla vedou-
cí hospice Eva Vrábelová.

Koláč pro hospic 
skončil úspěchem 
Sbírkově - propagační akce Oblast-

ní charity Třebíč, jejíž výtěžek je určen 
Domácímu hospici sv. Zdislavy, skon-
čila úspěchem.  Studenti nabízející 
„Koláč pro hospic“ za jediný den zís-
kali 16.663 Kč. 

Kdo přispěl do pokladničky alespoň 
desetikorunou na Domácí hospicovou 
péči Třebíč, obdržel informační letá-
ček této služby a návdavkem si odnesl 
i chutný koláč. „Ani špatné počasí neo-
hrozilo průběh akce, zájem byl veliký a 
nezbyl jediný koláček“ raduje se organi-
zátorka akce Eva Vráblová.

„Děkujeme všem dárcům, kteří podpo-
řili svým příspěvkem tuto službu, studen-
tům za jejich nasazení pro dobrou věc a 
vedení Střední zdravotnické školy Třebíč 
za uvolnění studentů na tuto akci,“ doda-
la Vráblová.  -zt-

Začne oprava 
mostu do Zámostí
Rada města rozhodla uzavřít s Kra-

jem Vysočina smlouvu o právu provést 
stavbu mostu přes řeku Jihlavu z vnitř-
ní části města do Podklášteří. „Potře-
buje k tomu využít i pozemky v majetku 
města pro zábor dočasný i zábor trvalý. 
Nyní se jedná o pronájem dočasný, vše 
ostatní se bude řešit po dokončení stavby,“ 
nastínil starosta Pavel Janata (KDU-
ČSL). Netajil, že zahájení stavby záleží 
na tom, jak rychle kraj dokáže vyřídit 
veškeré potřebné náležitosti. „Máme již 
žádost o územním rozhodnutí,“ doplnil 
místostarosta Vladimír Malý (ČSSD). 
Kraj má na stavbu vyčleněny peněžní 
prostředky pro příští rok a proto Malý 
věří, že se v tomto termínu uskuteční a 
most se otevře do zimy příštího roku. 

Most bude mít tři pruhy, jeden ve 
směru do Podklášteří a dva směrem ke 
Komenského náměstí, přičemž pro-
střední bude sloužit jako odbočovací 
na Karlovo náměstí.     -zt-


