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OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO: Součástí třebíčské akce Oživené židovské město je ukázka hasičské historické techniky, kterou 
do Zámostí přivezou hasiči z Heraltic. Ti provedli několik ukázek zásahů. Děti využily příležitost a vyzkoušely si hašení v 
praxi.  Foto: Antonín Zvěřina 

Sraz Boroviňáků v bývalém 
areálu BOPO není určen jen jim, 
ale široké veřejnosti.

 Antonín Zvěřina

Když se na jaře konala fotovýstava 
nazvaná „BOPO, Borovina, Borovi-
ňáci“, všechny, včetně organizátorů, 
překvapila obrovská účast. Jen na 
vernisáž si našlo cestu asi 400 lidí, 
další pak chodili průběžně a mnozí 
nosili do Alternátoru, kde jsou pane-
ly s fotografi emi stále k vidění, řadu 
fotografi í ze svého mládí nebo uni-
kátních snímků zachycujících histo-
rii borovinského divadla či sportu. 

Už tehdy se také počítalo s tím, 
že se výstava rozšíří a že další sním-
ky budou vystaveny na velkém sra-
zu Boroviňáků v sobotu 3. září od 

10.30 hodin, který potrvá zhruba do 
17 hodin.

„Sraz se 3. září opravdu uskuteč-
ní, ale zváni jsou na něj všichni, nejen 
Boroviňáci či lidé, kteří pracova-
li v borovinské továrně,“ říká Milan 
Krčmář z Alternátoru. 

„Doplněná výstava totiž bude jen 
jednou z mnoha akcí, které ten den v 
areálu fabriky budou probíhat. Všech-
ny se však nějakým způsobem budou 
vztahovat právě k Borovině či továr-
ně,“ upozorňuje.

Organizátoři chtějí historii továr-
ny a přilehlé čtvrti přiblížit i dětem. 
Pro ně, ale i pro jejich rodiče či pra-
rodiče, budou třeba připraveny živé 
obrazy, které budou zábavnou for-
mou poukazovat na milníky, jimiž si 
areál za dobu své existence od polovi-
ny 19. století prošel.

„Na tomto spolupracujeme s divadlem 
Ampulka a Muzeem Vysočiny Třebíč. 
Půjde o krátké scénky z doby Budischow-
ských a socialismu, klub vojenské historie 
by pak měl ukázat zábor továrny němec-
kými vojsky za 2. světové války. Tyto ži-
vé obrazy se budou v průběhu dne opa-
kovat. Jednáme o zapůjčení turistického 
vláčku, který by jednou za půl hodiny 
projížděl areálem a cestující dovezl pří-
mo k hercům,“ vysvětluje Krčmář.

Právě vojenští historici a jejich přá-
telé z řad sběratelů automobilových 
veteránů dodají i stará auta, aby lidem 
připomněli, čím ti movitější dříve jez-
dili do práce, případně čím se vozilo 
vedení podniku. Neměl by chybět ani 
„kulatý“ autobus Škoda 705 RTO, jenž 
v 60. létech sloužil jako hlavní doprav-
ní prostředek při cestách do zaměstná-
ní.

Ve fabrice bude sraz Boroviňáků

V ulici se omezí 
parkování

Odbor dopravy a komunálních 
služeb městského úřadu v Třebíči 
informuje, že z důvodu stavebních 
úprav v mateřské škole v Kubišově 
ulici začala před domy č. 1291 a 1231 
uzavírka silnice, konkrétně čtyř par-
kovacích stání.

Uzavírka potrvá do pátku 26. srp-
na do 20 hodin. Délka uzavírky je 25 
metrů a byla vymezena dopravním 
značením. Kromě sníženého počtu 
parkovacích míst nebude běžný pro-
voz omezen.   -zt-

Škola dostane 
nová okna

Výměna oken a dveří na Základní 
škole T. G. Masaryka se uskutečňuje 
na Základní škole T. G. Masaryka v 
Třebíči. Současně budou také vymě-
něny vnitřní i vnější parapety a nain-
stalovány nové žaluzie. Práce ve škole 
skončí v pátek 12. srpna. Cena inves-
tice si vyžádá 2,8 milionů korun.  -zt-

Koná se pouť
Poutní slavnost v kostele Proměně-

ní Páně   v Třebíči    se koná  v nedě-
li 7. srpna. Mši svatou slouží bra-
tr kapucín Pacifi k Matějka z Prahy. 
Mariazellská slavnost bude v Třebíči 
u sv. Martina v neděli 28. srpna. -zt-

Domácí hospic 
získal podporu

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblast-
ní charity Třebíč získal podporu od 
Centra pro ženu Třebíč. Klientky 
gynekologické ambulance pamatují-
cí na prevenci budou díky své aktivitě 
přispívat na hospicovou péči na Tře-
bíčsku. 

Finanční bonus vyplácený zdravotní-
mi pojišťovnami za preventivní vyšet-
ření od začátku června poukazuje Cen-
trum péče o ženu právě ve prospěch 
Domácího hospice sv. Zdislavy. Vlast-
ní péčí o své zdraví tak ženy pomáha-
jí nevyléčitelně nemocným lidem v 
důstojném odchodu. -zt-


