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Křest knihy Ivy Trhoňové Ruce 
v mouce, autorky na vozíčku, se 
konal v Knihkupectví Trojan v Tře-
bíči v polovině listopadu. 

Za celou akcí stála další handica-
povaná - neslyšící žena Zdenka Palá-
tová, zakladatelka fi rmy Vrátka. Její 
fi rma provozuje v Třebíči kavárnu, 
pekárnu, tvořivé dílny, květinářství, 
kořenářství, bazárek Zebra. A to není 
všechno. Zaměstnává postižené, kte-
ří by jinak těžko hledali práci.

„Já jsem tvoje nohy, ty seš moje uši,“ 
říká vždycky své kamarádce Ivě, 
s kterou jí pojí společná vášeň. Jsou 
zkrátka zapálené pekařky.

„Léta se tradovalo, že chleba je boží 
dar, a proto se k němu máme s úctou 
chovat. My dvě jsme se potkaly ješ-
tě s dalšími, stejně praštěnými lidmi,“ 
směje se Zdenka. Návštěvníkům, 
kteří se zjevně o pečení chleba také 
zajímají, připravila výstavku všeho, 
co je k jeho pečení nutné, a nechy-
běla ani ochutnávka. Ukázala, jak má 
vypadat správný kvásek a vykynu-
té těsto. Poukázala na knížku Ruce 
v mouce, která dělá všem lidem, zají-
majícím se o pečení chleba a dalšího 
pečiva, velkou radost. Však šla také 
na odbyt! 

Iva Trhoňová vydala před tím kni-
hu Pekárnománie. Autorka je také 
sběratelkou starých dóz na mouku. 
Na sebe prozradila následující: 

„Pocházím ze severní Moravy, ale 
s manželem teď žiju na jižní Mora-
vě. Chleba jsem začala péct z fi nanč-
ních důvodů. Kupovaný byl sice dob-
rý, ale stále dražší, a jeden bochník pro 
manžela a dospívajícího syna nestačil. 
Zjistila jsem, že upéct si domácí pečivo 
je nejenom levnější, ale i chutnější, a je 
to velice snadné. Stalo se mi to obrov-
ským koníčkem, který mi vydrží do 
konce života.“  -mič-

Když v knihkupectví voní chleba

ZDENKU PALÁTOVOU z Třebíče pojí s Ivou Trhoňovou (vpravo) společná 
vášeň - pečení chleba. Foto: M. Čermáková

Nová naučná stezka s názvem Pří-
rodní bohatství městského parku 
Hrádek byla otevřena v úterý 31. říj-
na. Na projektu se fi nančně podíle-
la fi rma NET4GAS a realizovala jej 
Základní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody Kněžice (ZO 
ČSOP) ve spolupráci s Městem Tře-
bíč.

Naučná stezka čítá pět informač-
ních tabulí s přírodovědným a his-
torickým obsahem, které jsou umís-
těné v parku Hrádek a jeho okolí. 
Místo je unikátní ukázkou pestrých 
rostlinných a živočišných společen-
stev skalní stepi na jižních svazích 
údolí řeky Jihlavy. Vyskytují se zde 
významné a ohrožené druhy rostlin 
a živočichů. K nejvýznamnějším pat-
ří modrásek rozchodníkový, hojný je 
výskyt kudlanky nábožné a saranče 
modrokřídlé.  

Park je zelenou oázou uprostřed 
zástavby města Třebíče a v těsném 
sousedství památek UNESCO, na 
které je odtud krásný výhled.  -mič-

Naučná stezka
 o přírodním

 bohatství v parku 
na Hrádku

Ve stadiu přípravy výběrového říze-
ní na dodavatele se nachází záměr 
města zrekonstruovat bývalou oční 
školu v Demlově ulici na chráněné 
bydlení. 

„Zájem o ně vyjádřily desítky rodi-
čů potenciálních klientů,“ řekla radní 
Marie Černá. Město muselo podat 
žádost o dotaci na tento projekt do 
15. března. 

Vyšel až druhý pokus, kdy Minis-
terstvo práce a sociálních věcí vyho-
vělo. Náklady dosáhnou částky 

kolem 14 milionů korun.
„Vzniknou tři domácnosti po čty-

řech klientech, kteří zde mohou byd-
let s pomocí asistenta. Předpoklad je 
takový, že budou přes den docházet do 
některého z místních stacionářů, nebo 
chráněné dílny. Asistent jim pomůže 
s přípravou jídla, s domácími pracemi, 
či vyřizováním záležitostí na úřadech,“ 
upozornila Černá. 

Rekonstrukce budovy oční ško-
ly by měla být hotová koncem září 
příštího roku. -mič-

Z oční školy vznikne 
chráněné bydlení pro klienty

Vegetační úpravu části Komenského náměstí má v plánu radnice. Měst-
skou kasu bude stát 300 tisíc korun. Zjara se zazelená také úsek, který je ny-
ní pokrytý jen drobnými kamínky. Město plánuje osázet zelení i svah mezi 
obchodními domy směrem k průchodu na Karlovo náměstí. Radní počítají 
s výsadbou okrasných dřevin. Celkově bude osázeno čtrnáct stromů v mís-
tech, kde nevedou inženýrské sítě, přes třicet čtverečních metrů živého plotu 
a téměř 200 metrů čtverečních keřů a okrasných trav. Na trvalky zbude 100 
metrů čtverečních. Radnice hodlá upravit i malé zákoutí, bývalou nevyuží-
vanou terasu u restaurace. Jedná se totiž o městský majetek. O tom, jak bude 
terasa „zkulturněna“, rozhodne městský architekt.  -mič- 

Komenského náměstí dostane 
zjara zelené plíce

Přesně tak se jmenuje brožura, kte-
rá vznikla v rámci projektu Místní 
akční plán vzdělávání ORP Třebíč. 
Projekt je podpořen z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělání 
a realizuje ho Město Třebíč.

V úvodu brožury radní Pavel Pacal 
vysvětluje, proč vznikla.

„Jejím cílem je představit zajíma-
vé pracovní pozice, které nabízejí fi r-
my na Třebíčsku. Brožura je určena 
především žákům posledních ročníků 
základních škol a jejich rodičům, kte-
ří stojí před nelehkou volbou dalšího 
vzdělávání dětí. Určitou váhu při roz-

hodování musí mít i možnost reálného 
uplatnění na trhu práce.“ 

V brožuře se prezentuje celkem 
pětatřicet fi rem. V elektronické verzi 
se mohou připojit i další fi rmy. Tato 
verze je ke stažení na webu www.vol-
namistatrebic.cz/brozura/.

S další tištěnou verzí brožury se 
počítá až za dva roky. Distribuce byla 
směřovaná na druhý stupeň základ-
ních škol. 

Radnice počítá s průběžnou aktu-
alizací jejího obsahu, který vznikl ve 
spolupráci s Hospodářskou komo-
rou. -mič-

Publikace pro žáky:
Vyber si své povolání

Klubíčko 
v nemocnici

Až do konce roku vystavuje Komu-
nitní centrum Klubíčko Oblastní 
charity Třebíč v prostředí recepce 
Nemocnice Třebíč cyklus fotografi í 
s názvem „Radost bez rozdílů“.  

Představuje malé klienty služ-
by, která se jim snaží pomáhat zvlá-
dat rizika života rodin v sociálním 
ohrožení. Autorkou fotografi í je 
sociální pracovnice Mgr. Jarmila 
Hošeková.  -mč-

Oslava židovského svátku Chanuka aneb Cesta za chanukovým světlem se 
koná v sobotu 9. prosince od 14 do 17 hodin. 

Děti se mohou těšit na výuku židovských tanců, chanukové omalovánky, 
různé kvízy, na smažení bramboráčků, koblížků a na chanukovou hru drejdl. 

Hostem chanukového odpoledne bude taneční soubor Yocheved. 
Oslava židovského svátku světel se koná v Zadní synagoze a v domě Selig-

manna Bauera pod hlavičkou Městského kulturního střediska.  -mič-

Svátek světel Chanuka:
naučí židovské tance


