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Atmosféru pokazila jen agitka 
jedné ze stran či hnutí. 

 Antonín Zvěřina

Třebíčské kulturní léto tradičně kon-
čí Bramborobraním. Letošní připadlo 
na sobotu 17. září. Předpověď poča-
sí nevěstí nic dobrého. Nad Třebíčí se 
mají rozevřít nebesa a z nich po celý 
den kropit město déšť. 

Ale ukazuje se, že v nebi mají bram-
bory rádi. Dopoledne počasí ukazu-
je svou lepší tvář, když na třebíčském 
Karlově náměstí jen drobně mrholí. 
Předpověď se vyplňuje až zhruba hodi-
nu po poledni. Přeprška to je náramná, 
provazce kapek buší do země a obloha 
zešedivěla, že vypadá jak hlava nějaké-
ho starce. 

Zdá se, že předpověď začíná platit, 
ale krátce před zahájením odpoled-
ního programu ve čtrnáct hodin déšť 
náhle ustává. Na náměstí pracovnice 
pořadatele akce městského kulturní-
ho střediska utírají připravené lavičky. 
„Dnes už podruhé,“ připomínají dopo-
lední deštík, což byl snad jen mladší 
brácha deště popoledního. 

Polední program zahajuje moderá-
tor Petr Palovčík. Vítá zatím nemno-
ho příchozích a připomíná, že přes-
ně v patnáct hodin budou radní 
města vydávat bramboračku, kterou 
by si nikdo neměl nechat ujít. 

Postupně se náměstí barví nejen 
oděvy příchozích, ale zejména růz-
nými kroji. Vždyť do Třebíče přije-
li milovníci folklóru třeba z Vrchlabí, 
z Kyjova či ze Šlapanic. Ti všichni na 
pódiu vydávají ze sebe to nejlepší, co 
se naučili. 

A nepropagují při svých vystoupe-
ních jenom svoji obec či město nebo 
region, ale často celou republiku 
v zahraničí. Prostranství kolem laviček 
lemují stánky. Nechybí bramboráky, 

jejichž vůně se line náměstím a mísí se 
s vůní burčáku a jiných pochutin. 

Celkový příznivý dojem kazí jeden 
přístřešek. Jakási strana či hnutí se roz-
hodly vytřískat ze slavnosti politické 
body. Přispět jim k tomu má i papou-
šek, který patrně vůbec netuší, k čemu 
je využit.

Podepisuje se tam jakási petice, 
pořadatelům tato aktivita vadí. Na 
místo přijíždějí městští strážníci, snaží 
se s agitátory dohodnout. Ti tvrdošíj-

ně trvají na tom, že žádný zákon nepo-
rušují a že je vše legitimní. Strážníci je 
vyzývají k odchodu, leč všechno mar-
no. 

Na místo se dostavuje šéf městské 
policie radní Pavel Heřman. Nekom-
promisně žádá, aby stánek z náměstí 
zmizel. Nakonec dochází ke kompro-
misu, stánek se z náměstí přemísťuje 
nad schůdky na chodník. 

Jeden z diváků obsluhu stánku upo-
zorňuje, že nyní ohrožují dopravní 
provoz. „Nejste vy komunista?“ zaúto-
čí na něj žena. Muž odchází, žena si 
fotí přihlížející a v tváři má výraz: „Jen 
počkej, zajíci!“ 

Naštěstí je to jediný incident, který 
se odpoledne uděje. Lavičky postupně 
plní desítky lidí, vystupující odměňují 
potleskem. Samozřejmě ten nejsilnější 
patří domácím, tedy souboru Bajdyš. 

Ve východní části začínají radní na 
čele se starostou Pavlem Janatou vydá-
vat zhruba v patnáct hodin brambo-
račku. Okamžitě je před pultíkem 
pořádná fronta. Ale bramboračky je 
dost a dostává se na každého.     

Příjemné odpoledne končí. Většina 
je spokojena, snad jen příznivci ono-
ho hnutí či strany mají pocit, že byla 
někomu učiněna křivda. Ale jen tak 
na okraj, je strana či hnutí, které nere-
spektuje výrok strážníků či města, na 
jehož území se nachází, volitelná? 

NA TRA DIČNÍ akci nemohly chybět domácí soubory Bajdyšek a Bajdyš.
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Radní rozdávali bramboračku

Kontrolních dnů na krajské stavbě Podklášter-
ského mostu v Třebíči se účastní místostarosta 
Vladimír Malý. Připomněl, že stavbu sleduje kaž-
dý den. 

„Prováděcí fi rma se základy pokročila do úrovně 
břehu od Komenského náměstí,“ naznačil Malý. Při-
pomněl, že se také řešilo umístění inženýrských 
sítí. Netajil, že výstavba má zpoždění. 

„Pokud nenastane tuhá zima, fi rma slibuje, že 
do konce roku most zprovozní,“ informoval Malý. 
Poznamenal, že fi rma požádala o možnost pra-
covat i v noci. Nastínil, že problémy nastaly po 
odstranění starého mostu, kdy geologický prů-
zkum odhalil zcela jiné podloží, než se předpoklá-

dalo. „Průzkum se před odstraněním provést nemo-
hl,“ zdůraznil Malý.  

Upozornil na práce na Komenského náměstí, 
kde město předpokládá ukončení prací na konci 
listopadu. „Tím se doprava ve městě částečně zklidní. 
Most oproti předpokladům do dopravy až tolik neza-
sáhl,“ poznamenal Malý. 

„Na stavbě je v současné době provedena betonáž 
základu opěry dvě. Je dokončen výkop a pracuje se 
na armování a betonáži podzákladového pasu opěry 
jedna u Žerotínova náměstí,“ doplnila mluvčí kraje 
Jitka Svatošová.

Poukázala, že pokračují betonáže opěrných zdí 

na straně Žerotínova náměstí. Na komunikaci 
II/351 na Komenského náměstí se stavební práce 
přesouvají do prostoru křižovatky. Probíhají koor-
dinační jednání s vlastníky inženýrských sítí v pro-
storu staveniště. 

„Předpokládáme dodržení termínu uzavírky do 
15. prosince letošního roku. Aktuální zpoždění oproti 
předpokládanému průběhu je dáno změnou způsobu 
založení mostu, množstvím inženýrských sítí v pro-
storu staveniště a výrazným průsakem vody do výko-
pů i ze strany Komenského náměstí. Kromě změny 
založení mostu k žádné další podstatné změně  nedo-
jde. Most bude jednopólový, bez středního pilíře,“ 
dodala mluvčí Svatošová.  -zt- 

Stavba mostu zdárně pokračuje

Správně přecházet po přechodu 
přes silnici se učili v pondělí 19. září 
prvňáci z třebíčské Základní školy 
Horka-Domky a v úterý 20. září prv-
ňáci opět z třebíčské Základní školy 
Kpt. Jaroše. My jsme si správné pře-
cházení zopakovali v úterý. Proč? 
Protože opakování je matka moud-
rosti.  

Na místě jsme zastihli vedoucího 
odboru správních činností třebíčské-
ho městského úřadu Karla Prokeše, 
mluvčí městské policie Lucii Šerko-
vou či koordinátorku Zdravého měs-
ta Třebíč Ivetu Ondráčkovou. 

Prokeš dětem nejprve vysvětlil, 
jak důležité je správné přecházení a 
pak se slova ujala Šerková. Vysvětlila 
dětem jak se rozhlížet, po které stra-
ně přechodu chodit a jak rychle. To 
si děti nejprve vyzkoušely na imagi-
nárním přechodu před školou. 

Ten jim načrtla Šerková, prváci si 
ho následně sami vybarvili. Pak už 
následovala opravdická prověrka na 

opravdickém přechodu přes silnici. 
A ukázalo se, že názorné vyučování 

je velice důležité. Ale co to? Tenhle 
školák na přechod vchází bez roz-
hlédnutí. 

Však má také řidič co dělat, aby 
srážce zabránil. Podruhé se mu to 
už nepodařilo. Ne, nemusíte se bát, 
k žádnému zranění nedošlo. To na 
přechod umístili přítomní fi gurínu 
Vendelína Neopatrného, aby děti 
věděly, co se může na přechodu stát. 
„Doufám, že si všechno zapamatujete 
a doma to řeknete rodičům,“ ukončila 
názornou výuku mluvčí Šerková.  

A jak se tedy správně přechází? 
Před přechodem se chodec rozhléd-
ne vlevo, pak vpravo a ještě jednou 
vlevo. Velice důležité je zjistit, zda 
si šofér všimnul, že někdo chce sil-
nici přecházet. Přes přechod se cho-
dí vpravo přiměřenou rychlostí. To 
vše platí, a možná ještě ve větší míře, 
pokud se přechází silnice v místě, 
kde přechod není.   -zt- 

SPRÁVNÉ přecházení dětem vysvětlovala mluvčí městské policie Lucie Šerková.
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Děti se učily správně přecházet


