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Skupina CARMEN vystoupí v sobotu 
7. května na zimním stadionu!

Spolek nemůže mít dvě hlavy
(Dokončení ze str. 1) 

V dobré víře, že konečně bude vše lepší, že útulek bude 
pod městskou policií, ne pod soukromým subjektem jako 
živnost, jsme se těšili na změny, které v útulku nastanou 
a které budou mít pro zvířata pozitivní dopad,“ konsta-
tuje Lada Najčevová.

Na poslední schůzce se členové spolku dohodli, že 
peníze, kterými účet disponuje, budou použity na 
kastrace zvířat, na péči o mimotřebíčská zvířata, na 
fi nančně náročnější operace a na kompletní čipova-
cí program.

Od 1. února spolek zastaví příjmy na svůj transpa-
rentní účet 2700097404/2010, včetně virtuálních 
adopcí (peníze, obdržené po 1. 2, budou dárcům 
zasílány zpět). Nemalý fi nanční obnos, kterým účet 
disponuje, chce spolek prioritně použít na fi nancová-
ní konkrétních potřeb třebíčského útulku. „Pokud ani 
v tomto případě nebude ze strany města zájem, budeme 
peníze směřovat na konkrétní pomoc jiným útulkům či 
depozitům v kraji Vysočina, které dobře známe a které 
se potýkají s fi nančními problémy,“ prozrazuje Najče-
vová.

Spolek dále od 1. února ukončí činnost webových 

stránek, činnost na facebookové stránce a e-mailo-
vou komunikaci vyjma komunikace ohledně vysta-
vení potvrzení o obdržení fi nančního daru na trans-
parentní účet: 2700097404/2010 za období: rok 
2015, 1/2016.

Radní Pavel Heřman, který má na starosti měst-
skou policii, vyvrací, že by město o spolupráci nestá-
lo. „Když dostanete návrh smlouvy, tak ve městě to 
nechodí tak, že ji vezmete, přečtete a hned podepíšete. 
Tak to mohou odborné organizace dělat spolu, ale měs-
to to musí probrat s právníky, najít všechny aspekty, kte-
rých se to týká, a formulovat věci přesně. Spolek to ale 
vnímá tak, jako že jsme pomalí. Jenže veřejná správa 
taková je,“ vysvětluje radní.

Heřman ocenil, co všechno spolek pro útulek 
v době jeho krize udělal: „Není v tom žádná nevůle ze 
strany města odstřihnout se od nich nebo je kritizovat. 
Spolek svůj díl práce odvedl a vytáhl útulek z nejhor-
ších dob v minulosti, kdy tam hrozila naprostá zkáza. Já 
jsem velmi vděčný za to, co členové spolku udělali v minu-
losti, a dost mě mrzí, že jsme nenašli společný jazyk, jak 
to dělat dál. Na druhé straně je nutné pochopit, že útulek 
nemůže mít dvě hlavy, které mu velí,“ dodal Heřman.

(Dokončení ze str. 4) 
ZÁŘÍ

Čínská provincie hledá partnera
Delegace Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospo-

dářskou komorou navštívila letos v červnu Čínskou 
lidovou republiku, partnerský region Hubei. V jejím 
druhém největším městě čtyřmilionovém Yichangu 
s bohatou historií byla oslovena s žádostí o doporu-
čení vhodného partnerského města v Kraji Vysočina. 
Hejtman Jiří Běhounek doporučil Třebíč, jako druhé 
největší město na Vysočině. 

„Krajská delegace předala kontakt na třebíčskou rad-
nici, a tím začala vzájemná komunikace. V červenci js-
me obdrželi pozvání k návštěvě města Yichang a k účasti 
na mezinárodním fóru OECD, které se týká vodní elekt-
rárny Tři soutěsky,“ nastínil místostarosta Pavel Pacal.

Kontroly neprokázaly 
závažnější prohřešky

Oddělení kontroly na městském úřadě v Třebíči 
vydalo informace o výsledcích vykonaných kontrol 
příslušných odborů za rok 2014. Starosta Pavel Jana-
ta připomněl, že tento odbor na radnici vznikl v závě-
ru minulého volebního období. 

Výsledek považuje za pozitivní, protože v této 
oblasti nedošlo k žádnému zásadnímu pochybení. 
Janata připustil drobné prohřešky, které se ale poda-
řilo okamžitě odstranit. 

ŘÍJEN
Uskuteční se lidové misie

Lidové misie se uskuteční v letošním roce od 18. 
října do 25. října v Třebíči. „Jedná se o záležitost kato-

lické církve, která je tady bude organizovat,“ konsta-
toval starosta Pavel Janata. Upozornil, že akce se v 
některých souvislostech dotkne i veřejnosti. Proto 
radnice byla požádaná o součinnost. 

„Přišli za mnou organizátoři s informacemi a já jsem 
se rozhodl ze své pozice tuto akci zaštítit. To je moje roz-
hodnutí. Myslím si, že ve formě propagace nebude žád-
ný problém,“ poukázal Janata.

 LISTOPAD
Podzámecká niva 

změnami zatím neprojde
Den architektury se konal letos poprvé také v Tře-

bíči. Postarala se o to Pavlína Drbálková s manželem 
z ateliéru D+Architekti. „Spolupracujeme se Střed-
ní stavební školou na jejich programu architektura a 
desing interiéru,“ poznamenala. Den se dotkl i mož-
nosti přestavby Podzámecké nivy. Místostarosta 
Pavel Pacal informoval, že s revitalizací Podzámec-
ké nivy se počítá v rámci úpravy celého zámeckého 
parku. 

Třebíčský hospic sídlí v novém
Novému sídlu Domácího hospice sv. Zdislavy v 

Třebíči požehnal v pondělí 12. října brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle. Hospic je jedním ze sedmi v Čes-
ké republice a jediným 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 pod-
porovat domácí hospicovou péči, kdy lidé umírají za 
důstojných podmínek doma,“ nastínil mluvčí třebíč-
ské charity Petr Palovčík. V příštím roce by mohl na 
základě i třebíčských zkušeností vzniknout nový sys-
tém fi nancování hospicové péče v rámci celé ČR.

PROSINEC
Studenti by přivítali slevy

Fórum zdravého města se uskutečnilo v budově 
městského kulturního střediska Fórum v Třebíči ve 
středu 9. listopadu v podvečer. Mělo heslo: Pojďme 
společně najít 10 nej problémů našeho města. To 
měli za úkol obyvatelé města. Mladí lidé by přivítali 
zavedení studentských slev v příspěvkových organi-
zacích města.

SKUPINA CARMEN.  Foto: archiv

Legendární hudební skupina, která 
od roku 2001 vystupuje jen výjimeč-
ně, zahraje po 15 letech pro širokou 
veřejnost v Třebíči. V loňském roce 
se část skupiny sešla na oslavě padesá-
tin Vlasty Zahrádky a zahrála společ-
ně s hudebními projekty zpěváka ve 
vyprodaném Roxy. Obrovský zájem o 
toto vystoupení a letní akci Carmen 
ve Výčapech dal kapele myšlenku při-
pravit ke třicetinám akci, kterou ještě 
nikdy nerealizovali.

„Sejít se celá parta, nazkoušet pro-
gram a připravit hraní je pro nás čím 
dál náročnější. Vlasta žije v Praze, Vašek 
tam pracuje, Petr bydlí v Ostravě, Michal 
u Ivančic,“ říká kapelník Luboš Denner. 

Ale myšlenka zahrát velké vystoupe-
ní po tak dlouhé době v Třebíči všech-
ny nadchla, a tak se mohou všichni 
těšit na večer, který Carmen ještě nere-
alizovala. Budou hrát všechny stěžejní 
skladby, hity, které fanoušci na vystou-
peních od začátku vzniku skupiny měli 
nejvíce rádi. Celé vystoupení bude pro-
pojeno  videoprojekcemi na velkých 
obrazovkách a připravuje se i živý klip. 

A co je podstatné, na jednom podiu po 
letech vystoupí oba zpěváci Carmen, 
Vlasta Zahrádka a Petr Bende. 

Přijďte „Na kafe!“ 
Pošlete video z telefonu

Carmen pojali celé vystoupení jako 
pozvání svých přátel, kamarádů, pří-
znivců z Třebíče, Vysočiny, Moravy 
a celého světa podle názvu jedné ze 
svých skladeb „Na kafe!“ Na youtube, 
nebo na www.carmentrebic.cz, face-
booku, můžete již nyní vidět první zva-
cí spot.

Kapela však připravuje další video, do 
kterého se už nyní zapojují další lidé, 
a proto může úplně každý z telefonu 
poslat ze zajímavého místa odkudkoliv 
na světě (z Třebíče, kterékoliv vesnič-
ky, místa, nebo třeba  Austrálie) na pro-
mo agenturuinfo@dan-production.cz 
video do 20 sekund na šířku s tématem 
pozvání svých přátel „Na kafe!“ na zim-
ní stadion 7. května do Třebíče. Pozvání 
mohou být legrační, vážná i bláznivá, od 
jednotlivců i skupin lidí, kapela postup-
ně všechny zveřejní na fb  a 10 nejpove-

denějších zařadí do zvacího videospo-
tu, který bude i součástí vystoupení. 
A autoři budou odměněni pěknými 
cenami. Termín pro poslání videí je 
do konce února. Všechny informace 
a ukázkové video najdete na www. 
carmentrebic.cz.

Předprodeje vstupenek: Prodejna 
hudebních nástrojů Mijovič a pro-
dejna O2, obě na Karlově náměstí v 
Třebíči. 

Vstupenky lze zakoupit i prostřed-
nictvím sms, více informací na www.
carmentrebic.cz  -zt-


