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Na Pekelňák půjde 
křížová cesta 

Mariánské večeřadlo se uskuteční v 
pondělí 8. února v kostele sv. Martina 
v Třebíči pod vedením P. J. Stříže. Začí-
ná ve 13.30 hodin  modlitbou růžence 
a od čtrnácti hodin se uskuteční mše 
svatá a modlitby za uzdravení.

Křížová cesta za Třebíč a na úmysl 
uzdravení Veroniky L. se koná v pátek 
26. února. Vycházet se bude ve 20.30 
hodin od parkoviště u Polikliniky v uli-
ci Vltavínská. Završena bude na Pekel-
ném kopci, kde účastníci vztyčí kříž. 
Akce za každého počasí za svitu lou-
čí se účastní všichni tři třebíčští kněží. 
 -zt-

Uskuteční se 
zámecký karneval

Zámecký karneval se uskuteční 
v sobotu 30. ledna od 14 do 18 hodin 
v Expozici Cesty časem Třebíč. V pro-
gramu mohou návštěvníci prožít audi-
enci u hraběnky z Valdštejna. K dispo-
zici bude středověké rytířské ležení, 
tématické hry a soutěže, malování na 
obličej, výroba masek, zámecký bál a 
fotokoutek.  -zt-

Třebíčské farnosti 
pořádají ples

Ples třebíčských farností se bude 
konat v pátek 5. února od 20 hodin 
v Kulturním domě Hájek. Uskuteční 
se na téma Benátský karneval se sou-
těží o nejhezčí masku – škrabošku na 
tvář. V maskách se bude tančit od 23 
do 24 hodin.  -zt-

VÁNOČNÍ ČAS. Podle tradice vánoční čas trvá až do Hromnic, což je 2. února. Jesličky se Svatou rodinou přijely na Karlovo 
náměstí už v období, kdy Tří králové koledují po všech městech a vesnicích nejen na Třebíčsku. Nyní Svatá rodina netrpělivě 
očekávají na příchod tří mudrců. Foto: Antonín Zvěřina 

Gymnázium 
představí 

Badatelské centrum
Den otevřených dveří pořádá třebíč-

ské gymnázium ve středu 3. února od 
13 do 17 hodin. V deset hodin bude 
slavnostně otevřeno Badatelské cent-
rum s novým technologickým vybave-
ním a  výzkumnými přístroji v hodnotě 
několika milionu korun. Gymnázium 
Třebíč je jednou z pěti velkých škol, 
které byly zařazeny Krajem Vysočina 
do tohoto projektu. -zt-

Spolek na pomoc opuštěným 
zvířatům od února končí, spo-
lečnou řeč s městem nenašel.

 Antonín Zvěřina

Společnou řeč s Městským úřadem 
v Třebíči nenašel Spolek na pomoc zví-
řatům, který osm let podporoval tře-
bíčský útulek. Jeho členové se shodli 
na tom, že radnice, která loni převzala 
provoz útulku, o jejich pomoc nestojí. 
Na své schůzi, konané 10. ledna, se čle-
nové spolku rozhodli, že svoji podpůr-
nou činnost ve prospěch útulku pro 
opuštěná zvířata od 1. února ukončí.

Členka spolku Lada Najčevová uvá-
dí, že v poslední době si spolek doslo-

va vynucoval komunikaci s městským 
úřadem, ale marně. „O naši pomoc už 
nikdo nestál,“ tvrdí.

Spolek pomáhal útulku od roku 
2008, kdy ho provozovala Liga na 
ochranu zvířat. „Rozhodli jsme se 
pomoci tehdejšímu provozovateli tím, 
že uvedeme do provozu webové stránky, 
aby byla zvířata někde prezentována. 
Postupem času se naše činnost rozrůstala. 
Sehnali jsme sponzory, pořádali brigády. 
Kvůli problémům s chybějící právní sub-
jektivitou jsme založili vlastní občanské 
sdružení, nyní spolek,“ vysvětluje Naj-
čevová.

V roce 2010 spolek založil vlast-
ní transparentní účet, kam mohli lidé 
posílat peníze. „Mohli jsme zaručit, že 

poskytnuté dary budou transparentně a 
zodpovědně použity pro potřeby třebíč-
ského útulku, nikoliv pro osobní potřeby 
tehdejšího provozovatele,“ upozorňuje 
Najčevová.

V létě 2015 došlo k zásadnímu zvra-
tu, kdy se po provozovateli (Liga na 
ochranu zvířat ČR – MO Třebíč vede-
ná Petrem Ondráčkem) slehla zem a 
město bylo donuceno začít situaci 
řešit. Útulek byl bez elektrického prou-
du, zaměstnanci bez výplat.

„Pro nás se se zmizením provozova-
tele nic zvláštního nestalo, neboť útulek 
jsme fi nančně i materiálně podporovali 
už mnoho let, pro město se však změnilo 
mnohé. Nabídli jsme maximální součin-
nost.  (Pokračování na str. 6)

Spolek nemůže mít dvě hlavy


