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Vyhlášení výsledků a předání 
odměn letošního 20. ročníku tra-
diční květinové soutěže se usku-
tečnilo ve středu 2. prosince za 
účasti soutěžících, členů hodno-
tící komise a místostarostů Vladi-
míra Malého a Milana Zeiberta. 

V tomto roce se odboru životního 
prostředí přihlásilo 31 soutěžících z 
panelových i rodinných domů z měs-
ta a jeho místních částí. Vítězkou se 
stala Alena Pavlasová z Heyrovského 
ulice, která se stará o veřejnou zeleň 
kolem panelového domu. 

„Letošní vítězka, Alena Pavlasová, 
sama téměř profesionálně zvelebuje a 
udržuje velký prostor, který byl původ-
ně obyčejným trávníkem. Mile mě pře-
kvapila konstatováním, že se nesetkala 
s vandalismem. Všichni v okolí i náhod-
ní kolemjdoucí její dobrovolnou práci 

respektují a těší se z ní. To potvrdily i 
další účastnice soutěže, které se také 
starají o zkrášlování trávníků v pane-
lových sídlištích. Sousedé v domě je 
někdy podporují i tím, že jim na zalé-
vání dávají vodu po koupání,“ uvedl 
místostarosta města Zeibert.  

Soutěže se mohl zúčastnit každý 
majitel domu, bytu nebo provozov-
ny, který měl fasádu v době hod-
nocení zkrášlenu živými květinami 
nebo pnoucími dřevinami. Výzdoba 
musela být viditelná z ulice. Soutěž 
se vztahovala také na upravené neo-
plocené předzahrádky na veřejném 
prostranství.

Výsledková listina
1. místo  Alena Pavlasová
2. místo  Romana Mitisková
3. místo  Stanislava Kratochvílová 

 -zt-

Květinová soutěž má vítěze

VÍTĚZNÁ květinová výzdoba. Foto: archiv města

Každoroční pořad hudebního publicisty Jiřího Černého v třebíčském Béč-
ku bude letos ozvláštněn tím, že se uskuteční den před jeho životním jubile-
em. Doyen české hudební kritiky sice do Třebíče vzkazuje „jen moc prosím, 
žádné oslavy“, budou-li však mít podobu hojné návštěvy jeho Rockování ve 
středu 24. února, nebude jistě nic namítat. Začátek pořadu v Hudebním klu-
bu Béčko na konci ulice Vítězslava Nezvala je jako obvykle v 19 hodin. miz

Spolek výtvarných umělců Vyso-
činy bude vystavovat v zámeckých 
konírnách v Muzeu vysočiny  Tře-
bíč od pátku 29. ledna do pondělí 
7. března. Vernisáž se uskutečnila ve 
čtvrtek 28. ledna od 17 hodin. 

Spolek výtvarných umělců Vysoči-
ny je členem Unie výtvarných uměl-
ců ČR a mezinárodních kulturních 
organizací. Je dobrovolnou výběro-
vou organizací sdružující výtvarné 
umělce a teoretiky. Spolek výtvar-
ných umělců Vysočiny vznikl pod 

názvem Sdružení výtvarných uměl-
ců Vysočiny počátkem roku 1990 
jako spolek umělců působících v 
regionu Českomoravské vysoči-
ny zahrnující okresy Jihlava, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod 
a Pelhřimov. Po roce činnosti došlo 
k osamostatnění žďárských výtvar-
níků, kteří založili Klub výtvarných 
umělců Horácka. Spolek výtvarných 
umělců Vysočiny se pravidelně před-
stavuje veřejnosti na každoročních 
členských výstavách.  -zt-

Jiří Černý (ne)bude slavit v Béčku

Představí se výtvarníci z Vysočiny

Letošní festival Divadla 2-3-4 her-
ců se v Třebíči uskuteční od 28. úno-
ra do 17. března 2016 v Národním 
domě. Jedná se 16. ročník a patro-
nem festivalu je třebíčský rodák, he-
rec Oldřich Navrátil.

V neděli 28. února se diváci mohou 
těšit na Divadlo Ungelt Praha a hru 
Joe DiPietro Poslední romance. Hra-
jí Alena Vránová, Petr Kostka, Car-
men Mayerová, Jan Bochňák nebo 
Jakub Turek. Ve středu 2. března 
v Třebíči hostuje Divadlo v Rytířské 
Praha se hrou Michaely Doležalo-
vé a Romana Vencla Ano za milión! 
Představí se Adéla Gondíková a Jiří 
Langmajer.

V úterý 8. března stejné divadlo 
sehraje inscenaci Valeria Schulczova 
a Romana Olekšáka Leni. Účinku-
jí Vilma Cibulková, Ondřej Kavan, 
Dana Syslová a Daniel Krejčík. 
V pátek 11. března přijede Divadlo 
Ungellt Praha se hrou Růžové brýle. 
Publikum pobaví Zuzana Bydžovská, 
Hana Maciuchová a Sabina Rojková.

V pondělí 14. března dorazí Diva-
dlo Viola Praha a uvede hru Mike 
Barlett  a Smluvní vztahy. Festival 
zakončí ve čtvrtek 17. března insce-
nace Mika Myllyaho Chaos. Hrají 
Diana Šoltýsová, Ivana Machalová 
a Kristýna Hlaváčková-Bábková či 
Monika Zoubková. -zt-

Festival nastíní pestrý program

V roce 2015 zaznamenala matrika 
Městského úřadu v Třebíči celkem 
2181 matričních událostí. Z toho 
1283 narozených dětí, 221 sňatků 
a 677 úmrtí. To je o 70 narozených 
dětí více, o 5 sňatků více a o 47 méně 
zemřelých než v roce 2014.

Z celkového počtu 1283 naro-
zených dětí je 676 dívek, 607 
chlapců. Celkem v loňském roce 
matrika zapsala 15 párů dvojčat. 
Nejčastěji dávali rodiče svým dětem 
jména Jakub a Eliška, stejně jako v 
roce 2014. V roce 2013 to byl Jan 
a opět Eliška. Mezi nejoblíbenější 
chlapecká jména patřila v roce 2015 
– Jakub (38x), Jan (32x), Adam 
(27x),   Matěj (26x),  Matyáš  (26x), 
Lukáš (22x), Filip (22x), Tomáš 
(21x). Z dívčích jmen – Eliška 
(31x), Tereza (29x), Nela (22x), 
Adéla (21x), Natálie (20x), Karolína 
(19x), Lucie (18x), Anna (18x).

Z celkového počtu 221 sňatků v 
roce 2015 bylo 57 církevních a 167 
občanských sňatků.

Před Církví římskokatolickou bylo 
uzavřeno 52 sňatků, před Českobra-
trskou církví evangelickou tři sňatky, 
před Apoštolskou církví jeden sňa-
tek a před Církví československou 
husitskou jeden sňatek. 

Sňatky se uzavíraly i mimo sta-
novenou obřadní síň, například na 
zámku ve Valči, v Kojeticích - Sád-
ku, v bylinkové zahrádce u Bazili-
ky sv. Prokopa, v Zadní synagoze, v 
kamenném sále třebíčského zámku, 
ale také na soukromých zahradách.

Do pamětní knihy byly zapsány tři 
manželské páry, které oslavily výro-
čí svatby – 75 let manželství, tj. svat-
ba korunovačních klenotů, 60 let 
manželství, tj. diamantová svatba a 
jeden manželský pár oslavil zlatou 
svatbu, tj. 50 let manželství. -zt-

Připravili 
netradiční prohlídky

Kostýmované prohlídky se uskuteč-
ní v sobotu 13. února od čtrnácti a pat-
nácti hodin v třebíčském zámku na tra-
se Valdštejnové na Třebíči. V daném 
termínu ožijí komnaty hraběcí rodiny 
Valdštejnů prostřednictvím divadelní-
ho souboru Ampulka. Jedná se o pro-
fesionální vystoupení herců souboru a 
zajímavě pojatou expozici, která refl ek-
tuje třebíčskou minulost.  -zt-

Prim hrají Jakubové a Elišky

Ekotechnické centrum Alternátor v 
Třebíči připravilo další program pro 
svou unikátní projekční kouli. Jeho 
název „Zničíme Zemi?“ o mnohém 
napovídá.

Produkci lze zhlédnout v Alternáto-
ru v Třebíči v ulici Tomáše Bati 1083 
až do neděle 21. února, od pondělí do 
pátku vždy ve 14.30 a 15.30, v sobotu 
a v neděli v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin.

Projekční koule, tzv. Science on a 

Sphere, je unikátní vědecko-technic-
ké zařízení, jichž v Evropě najdeme 
pouze osm. Ekotechnické centrum 
Alternátor ho získalo z amerického 
Národního úřadu pro oceán a atmo-
sféru (NOAA), který na něm simulu-
je různé přírodní nebo vesmírné úka-
zy. Koule přebírá také data z NASA, 
dokáže v reálném čase zobrazit letecký 
či námořní provoz po celé Zemi a řadu 
dalších jevů. -zt-

Ukážou unikátní kouli


