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VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Vánoční výstavu s přáním do nového roku připravila hotelová škola v Třebíči. Studentky nastínily, že do 
něj je dobré vystoupit s písní a úsměvem na rtech.  Foto: Antonín Zvěřina

Radnice chce nový dopravní generel
Kulatý stůl radnice na téma 

Parkování ve městě se nesetkal 
se zájmem občanů. Zaměstnan-
ci úřadu, kteří se dostavili, byli 
v trojnásobné převaze. 

 Mirka Čermáková

Vedoucí odboru dopravy a komu-
nálních služeb Aleš Kratina seznámil 
přítomné se schématem parkování 
ve městě. Prozradil i záměry odboru 
v roce 2018 pro rozšíření parkova-
cích míst.

Parkování ve městě lze rozdělit do 
tří až čtyř kategorií. Řidiči mohou 
parkovat na veřejných plochách – 
klasických  veřejných parkovištích s 

ofi ciálně schváleným stáním.
Dále jsou to tzv. odstavné plochy – 

nezpevněné, kde se toleruje odstave-
ní aut – nejsou to ale ofi ciální parko-
viště, jsou i v centru města, například 
v ulici Otmarova, pod zimním stadi-
onem.

Veřejné plochy placené jsou rezi-
denčním parkováním s parkovací 
kartou, a parkoviště s parkovacím 
automatem. 

Nejrozšířenější kategorií je sou-
kromé parkování - garáže, soukromý 
pozemek fi rem.

Aleš Kratina promítl graf s názvem 
„Registrace motorových vozidel 
v obcích s rozšířenou působností od 
roku 2004 do roku 2015“.

Počet aut rok od roku roste
„Každý rok dochází k výraznému 

navyšování počtu automobilů v Třebíči. 
Je to základní odpověď na to, proč stále 
roste tlak na parkovací místa. A rostou i 
výtky, proč město nerozšiřuje parkoviště. 
Já si o tomto grafu myslím, že problém 
začíná u nás, u uživatelů pozemních 
komunikací. Ze všech rozhovorů s obča-
ny mám dojem, že právo na zaparková-
ní je zakotvené v ústavě ČR,“ konstato-
val Kratina a upozornil, že je to zcela 
jinak. Přál by si, aby každý, kdo si poři-
zuje osobní automobil, předem si roz-
myslel, kde ho bude parkovat. Není 
totiž výjimkou, že v jedné rodině jsou 
tři až čtyři osobní automobily.

„Sídlištní problém nám tím pádem ros-

te. Počet aut v roce 2015 byl téměř 40 
tisíc, což považuji za hodně zajímavé, a 
jsem zvědavý na číslo za rok 2017. Zce-
la jistě se dostaneme přes 40 tisíc vozidel 
na území města. Téměř jedna třetina aut 
jsou služební vozy, které přijedou z jiných 
měst. I když si odmyslíte ty třebíčské, kte-
ré během dne odjedou z města,“ upozor-
nil vedoucí odboru.

Zastaralý dokument!
Za zásadní dokument považuje Plán 

udržitelnosti městské mobility. Posled-
ní dopravní generel města je z roku 
2007, a od té doby beznadějně zasta-
ral. Je jasné, že spousta dopravních 
toků městem se změnila. 

 (Pokračování na str. 3)

Letošní sbírku 
zahájí na náměstí 
Zahájení Tříkrálové sbírky v Třebíči 

– vítání Tří králů na Karlově náměs-
tí, se uskuteční ve středu 3. ledna od 
patnácti hodin. 

Tři králové za doprovodu slona a 
obřích andělů půjdou průvodem k 
živému Betlému, aby se poklonili 
Ježíškovi a přinesli mu dary. 

Přivítá je starosta města Pavel 
Janata, sbírce, koledníkům i městu 
požehná děkan Jiří Dobeš. 

Zazní zpěv koled, vystoupí žáci 
základní umělecké školy, proběhne 
soutěž pro malé i velké zpěváčky.

 -zt-
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Starosta města Pavel Jana-
ta obdržel v polovině prosin-
ce dopis od řidičů Městské 
autobusové dopravy a odbo-
rářů koncernu ICOM trans-
port. Líčí v něm svoji špatnou 
fi nanční situaci.

 Mirka Čermáková

„Pokud nebude našim požadavkům 
vyhověno, byli bychom nuceni přistou-
pit i k dalším opatřením, jako je třeba 
vyhlášení stávkové pohotovosti,“ stojí 
mimo jiné v dopisu.

V roce 2016 vydala vláda nařízení, 
jímž razantně upravila odměňování 
řidičů veřejné dopravy. 

Dopravcům tak vznikly náklady, 

s kterými nepočítali. Po městě chce 
ICOM 5,7 milionu korun

„Tuhle situaci s dopravcem řešíme 
déle než rok. Tak, jak je postaven náš 
osmiletý kontakt, by dopravce ještě 
problém mít nemusel, ale i tak nám 
vyčíslil, co to pro něj znamená zvýšit 
řidičům platy. Dopravce by ale neměl 
tvrdit svým zaměstnancům, že město 
zatím nepřistoupilo na kompenzace, 
a proto jim nemůže zvednout mzdy. 
Nepřipustíme, aby si bral šoféry jako 
rukojmí,“ konstatoval starosta Janata. 

Dodal, že někteří řidiči hrozí i 
odchodem od dopravce. Vzhledem 
k tomu, jak to vypadá na trhu práce, 
těžko by se za ně hledala náhrada. 

„Tohle by už mohlo negativně dopad-
nout na cestující. A tohle nechceme,“ 
razantně řekl starosta. 

Rada přijala 14. prosince rozhodnutí, 
že kompenzaci dopravci poskytne, a 
to v té míře, kterou městu umožňuje 
zákon o zadávání veřejných zakázek. 

„Kolik to bude, a kdy, to ještě nemá-
me připravené, pracuje na tom odbor 
dopravy. Návrh projednáme s doprav-
cem a věřím, že k dohodě dojde,“ 
zůstává optimistou starosta Pavel 
Janata.

Řidiči byli ochotni sdělit svůj názor, 
ale z několika oslovených si ani jeden 
nepřál být jmenován. Svoboda slo-
va by zřejmě mohla uškodit. Jeden 
přiznal, že se už delší dobu snaží na-
jít lépe placenou práci. „Manželka mi 
dala nůž na krk,“ přiznal.

„Máme odpovědnost za lidi a cítíme 
se být platově nedocenění,“ uvedl další 
řidič. 

Konšelé stávku řidičů nechtějí
Městský úřad Třebíč provozuje od 

1. prosince autobusové nádraží. Po 
delších jednáních s fi rmou ICOM 
transport se radnici podařilo uzavřít 
s ní smlouvu o podmínkách vjezdu 
na autobusové nádraží.

Cestujícím tím skončí útrapy s 
úvahami, do jakého autobusu mají 
nastoupit. Část vozidel společnosti 
ICOM totiž přestala od 20. listopa-
du na nádraží zajíždět, a čtyřiadva-
cet linek se dělilo o dvě protilehlé 
zastávky v Sucheniově ulici, která 
sousedí s nádražím. 

Po podpisu smlouvy s fi rmou 
ICOM už budou autobusy od ledna 
zajíždět do prostoru nádraží.

Veřejnosti ale vadí, že radnice nein-
formovala o těchto změnách v jízd-
ním řádu. Zastupitelka Julie Dolejší 
na prosincovém zasedání upozornila, 
že by se radnice měla lidem veřejně 
omluvit. „Opravdu se jich to dotklo,“ 
uvedla. 

Veškeré služby v budově nádraží 
poskytnou lidem od února zaměst-
nanci radnice. Zatím se o ně stará 
fi rma Tredos. Starosta Pavel Janata 
ještě před zasedáním zastupitelů na 
tiskové konferenci upozornil, že v 
prostoru budovy rozpočet počítá s 
nutnou modernizací.  -mič-

Město už smlouvu 
s fi rmou ICOM 

podepsalo

Až do března mohou zájemci nav-
štívit výstavu s názvem Veterány z 
Boroviny.  Stačí zajít do Ekotech-
nického centra Alternátor v Třebí-
či-Borovině. Vzpomínky pamětníků, 
kteří byli zaměstnanci BOPO, oživí 
50 fotografi í velkého formátu. 

Výstava jde ale mnohem dál do 
historie, a to až k rodu Budischow-
ských, který továrnu v Borovině 
založil v roce 1842. V roce 1908 
zakoupili vůbec první automobil na 
Třebíčsku. Na snímcích jsou i vozy 
z Baťovy éry. Největší část výsta-
vy je věnována době mezi léty 1950 
až 1990, kdy v areálu sídlil podnik 

ZGK-BOPO. 
Tuto část ocení i pamětníci, pro-

tože na snímcích najdou své známé, 
kteří v borovinském autoparku pra-
covali. Na jedné fotografi i je i otec 
herce Jiřího Pechy pan František 
Pecha, který v borovinské čtvrti byd-
lel a v továrně pracoval jako vedoucí 
dopravy.

Součástí fotografi cké výstavy, která 
pojednává o historii bývalé obuvnic-
ké továrny, jsou i tři historické auto-
mobily Tatra 603, Tatra 613 a Škoda 
Felicia Super. 

Pro výstavu je zapůjčil sběratel 
veteránů a zároveň majitel Alterná-

toru Richard Horký, který doplnil, 
že například vystavená „šestsett roj-
ka“ patřila přímo řediteli Tatry Kop-
řivnice, později jezdila v Belgii, a 
nakonec se vrátila zpět do Českoslo-
venska. Všechny tři vozy jsou opatře-
né cedulkou s technickými údaji.

Na zahájení výstavy „Veterány z 
Boroviny“ přijali pozvání i dva býva-
lí řidiči podniku ZGK-BOPO, páno-
vé Josef Smíšek a Zdeněk Koiš. Zde-
něk Koiš jezdil pro vedení závodů s 
naprosto stejným typem Tatry 613, 
jaká je v Alternátoru nyní vystavená. 
Nyní se mohl po několika desítkách 
let posadit opět za její volant. -mič-

Tatrovky a fotografi e připomenou 
historii borovinské fabriky

ZÁMEK červené škodovky zpočátku vzdoroval, ale pánové si poradili. Výstava fotografi í má pamětníkům co říct.
 Foto: Mirka Čermáková 

Vjezd na nádraží 
za sníženou cenu
Rada města schválila znění smlou-

vy, kterou město předkládá všem 
dopravcům vjíždějícím na autobu-
sové nádraží. Platí od ledna tohoto 
roku. 

Cena za vjezd je sjednaná ve výši 
40 korun. Předešlá cena činila 99 
korun. Kraj je připraven navrženou 
cenu dopravcům kompenzovat, 
pokud jim vznikly ztráty. Cena je 
odsouhlasena se všemi fi rmami kon-
cernu ICOM transport.  -mič-

Město vyhlásilo 
granty pro rok 2018

Na prosincové schůzi schválila rada 
města Grantový systém Zdravého 
města Třebíče pro rok 2018. Zájemci 
mohou předkládat žádosti o fi nanční 
příspěvky na projekty od 29. ledna 
do 5. února 2018. 

K rozdělení je v grantovém systé-
mu připraveno 2.650.000 korun v 
celkem šesti programech – kultura, 
zájmové aktivity, prevence kriminali-
ty a drogové problematiky, ekologie, 
rodina a zdraví a cestovní ruch.

Jeden žadatel může v rámci celého 
grantového systému podat maximál-
ně čtyři žádosti. Minimální poskyt-
nutá částka je pět tisíc, maximální 
pak 50 tisíc korun. 

Kromě programu Cestovní ruch 
jsou všechny určeny pro projekty 
nekomerčního charakteru. Gran-
tový systém Zdravého města slouží 
k fi nanční podpoře projektů, které 
jsou v souladu s rozvojovými záměry 
města.  -tz-
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(Dokončení ze str. 1)
„V roce 2018 chceme zadat zpracování nového 

generelu, ale v jiné podobě. Chceme vyjít z metodiky, 
která byla zavedena prostřednictvím sítě měst, která 
jsou sdružená kolem problematiky trvale udržitelné 
mobility,“ nastínil Kratina, a pokračoval: „Na všech 
setkáních a stážích v zahraničí je největším problé-
mem individuální automobilová doprava. Součás-
tí zmíněného plánu budou i setkání s občany města, 
kde nám řeknou, jaká opatření by si přáli ve své loka-
litě. Budeme se trpělivě snažit vysvětlit, že problém 
není jen v nedostatku parkovišť. Tento proces se urči-
tě posune až do roku 2019.“

Chytré parkování i s čipy
Co se týče lepší informovanosti uživatelů par-

kovišť, radnice už první krok udělala, v podobě 
dopravní telematiky. 

„Konkrétně na Komenského náměstí bychom měli 
umět měřit parkovací stání, popřípadě jak dlouho 
je jisté místo obsazeno automobilem. Projekt bude 
obsahovat i chytrou aplikaci pro mobilní telefony, 
informační tabuli na příjezd k parkovišti tak, aby si 
uživatel mohl přečíst, zda je parkoviště plné, či niko-
li. Technologie ulehčí práci městské policii, protože 
může spárovat parkovací místo s konkrétním auto-
mobilem,“ upozornil Aleš Kratina. 

A jak to bude s předplacenými kartami v té-
to souvislosti?  Dojde na čipy, tzn. že každý, kdo 
si koupí kartu na Komenského náměstí, dostane 
čip, který si umístí do auta, a bude automaticky 
poznán, že má právo v daný čas na místě parkovat.

„Dále se chceme zaměřit na rychlejší moderniza-
ci parkovacích automatů. Ty nejvytíženější chceme 
letos osadit čtečkami bankovních karet. Pokud nemá-
te konkrétní minci, zaplatíte bezkontaktní bankovní 
kartou. Tento krok chceme preferovat,“ konstatoval 
vedoucí odboru dopravy. Je známý alternativní-
mi formami dopravy. Zabývá se elektromobilitou, 
prosazováním elektrokol. 

„Přestože je Třebíč poměrně kopcovitá, potenciál na 
tento způsob dopravy má,“ řekl přesvědčeně.

Parkovací dům je drahá věc
A s čím se počítá v oblasti parkování v letošním 

roce? Například s rozšířením parkoviště v ulici V. 
Nezvala u autobusového nádraží. Akce je zanese-
na v rozpočtu na letošní rok. 

„Podélné parkování chceme rozšířit tak, že část 
bývalého širokého chodníku zabereme na kolmé par-
kování. Počet parkovacích míst vzroste o 50 procent,“ 
prozradil Kratina. 

V ulici Otmarova se už roky uvažuje o vybudo-
vání parkovacího domu. Podle Kratiny ale ekono-
mické průzkumy nevyznívají dobře. Alternativní 
možnosti, které jsou prozatím pouhými návr-
hy, spočívají ve vybudování nadzemního patra, 
podobně jako u Kaufl andu. 

České dráhy ve hře
Kratina upozornil na problém u vlakového 

nádraží, kde parkují návštěvníci nemocnice. V 
tomto areálu už parkovací místa rozšířit příliš nel-
ze.

„Je to citlivé, kontroly tam příliš neprovádíme, pro-
tože oni někde zaparkovat musí. Po jednáních s Čes-
kými dráhami, které proběhlo loni na podzim, máme 
v plánu odkoupit část pozemku u sídla fi rmy E.ON. 
Ze stávajících podélných stání bychom udělali kol-
má. Sáhli bychom tím do pozemků Českých drah,“ 
upozornil Kratina a dodal, že je to zatím jen 
vize, která naráží na to, za jakou částku by dráhy 
pozemky městu odprodaly. Je to ale určitá par-
kovací rezerva.

Nelze parkovat na úkor zeleně
Kratina netajil, že neustále narůstá problém 

s parkováním v sídlištích. Podle něj je jediným 
řešením aktivní komunikace s občany a zabírání 
ploch, které zabrat jdou. 

„Je mi jasné, že nemůžeme zabrat veškerou zeleň 
v sídlištích. I přes různé regenerace a plány, například 
na rozšíření a modernizaci parkovišť v ulici Duko-
vanská, které je už deset let ve výhledu, se nevyhneme 

tomu, že někteří občané budou parkovat daleko. Je 
tu také prostor pro investory, kteří by chtěli vytvořit 
garážovací domy,“ hodil rukavici investorům Kra-
tina.

Upozornil, že parkování v sídlištích jde proti 
zájmům jiných občanů, kteří auto nemají, nebo 
parkují ve vlastní garáži. Nechtějí zábor zeleně.

„Ano, udělejte to, ale ne v mé blízkosti. Tohle čas-
to slýchávám. Prověřujeme možnost částečného stá-
ní na chodníku na Dělnickém náměstí. Parkování u 
zastávky U kapličky, směrem k ulici Bartuškova. Na 
druhé straně chodníku, který je hodně široký a tolik se 
nepoužívá, by se mohlo parkovat,“ nastínil Kratina.

Speciální jednání a další vize
Problematické je stále parkování v Židovské 

čtvrti.
„Setkal jsem se se dvěma názory. Buď tam pustí-

me všechny, nebo je vytěsníme. Tyto dvě skupiny jdou 
proti sobě. V rámci integrovaného plánování chci 
vytvořit speciální jednání pro židovskou část,“ slíbil 
vedoucí odboru, a přešel k parkování na Karlově 
náměstí, kde je centrální parkoviště pro 227 stání. 

„Ta byla vyznačovaná v době, kdy platily jiné nor-
my. Místa jsou poměrně úzká, takže 227 aut se tam 
nevejde. Máme k dispozici studii na rekonfi guraci 
stání, a v přepočtu nám vychází 197 stání. Výhledový 
stav počítá se 143 místy, úbytek činí 54 míst,“ spočí-
tal Kratina, a vzpomněl si ještě na jednu možnou 
rezervu v parkování. 

Před Lékařským domem v ulici Vltavínská je 
během dne parkoviště vytížené klienty víc jak na 
110 procent.

„Když odjedou, zůstanou volné obrovské asfaltové 
plochy, které město udržuje, odvodňuje a osvětluje. 
Vize toho zdravotnického zařízení je rozšířit parko-
viště dál do polí, směrem ke Slavicím. Je to ale pro-
blém nejen územního plánu, ale i urbanistický, pro-
tože se dostáváme dále mimo zastavěnou část města. 
A navíc jde o další plochu, kterou musí město udržo-
vat,“ upozornil na nákladné řešení dalších parko-
vacích míst.

Místostarosta Vladimír Malý prozradil, že vede-
ní města poslalo dopis vedení společnosti Billa, 
která zrušila v centru prodejnu. 

„Nahoře je parkoviště, které provozuje soukromník. 
Chceme vědět, co společnost s tímto domem zamýšlí,“ 
neznal ještě odpověď Malý.

Občané: Závory a parkovací domy
Co se týče diskuze pěti občanů města Třebíče, 

šlo jim především o to, aby město ustoupilo od 
chytrého parkoviště na Komenského náměstí a 
záležitost řešilo pomocí závory.

„Já vidím řešení parkování ve městě ve vybudování 
parkovacích domů, a ne v rozšiřování dalších ploch,“ 
navrhl městu Jan Konečný.

Radnice chce nový dopravní generel

ALEŠ KRA TINA je vedoucím odboru dopravy a 
komunálních služeb třebíčské radnice. 

 Foto: Mirka Čermáková
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Třebíčští radní vstoupili do 
posledního roku funkčního, 
období. O bilanci roku 2017 
a výhledu na rok letošní hovo-
ří starosta města Pavel Janata.

 Mirka Čermáková

Které investiční akce se vám loni 
podařilo realizovat?

Mnoho věcí jsme rozpracovali, 
další byly v plném proudu, někte-
ré se skutečně podařilo dokončit. Z 
akcí, kde je investorem Město, loni 
pokračovala revitalizace ulic Hart-
mannova a Čeloudova, která zapo-
čala už v roce 2016. Bude pokračo-
vat i v letošním roce. 

Loni proběhla poslední etapa 
rekonstrukce ulice Kubišova, revi-
talizace horní části ulice Řípovská 
a Seifertova. Slyšel jsem pochvalný 
ohlas, což se málokdy stane. 

V tomto roce opravíme spodní část 
Řípovské až po ulici Koželužská. 
Jsem rád, že se nám podařilo roz-
prodat pozemky pro výstavbu jede-
nácti rodinných domů v lokalitě Na 
Kopcích. Věřím, že se tam postaví 
kus hezké Třebíče. 

Trochu se projekčně zdržela pří-
prava budování inženýrských sítí 
severně od školy Na Kopcích, ale 
jsem přesvědčen, že se tento záměr 
letos podaří uskutečnit. Chceme 
tam nabídnout další parcely pro 
rodinné domy, tentokrát to budou 
řadovky. 

Loni došlo k výměně oken v budo-
vě Fórum první etapou, a letos 
budeme pokračovat. Nesmím opo-
menout nové parkoviště v Bartuško-
vě ulici u základní školy. 

Zrekonstruovali a prodloužili jsme 
veřejné osvětlení v Libušině údolí. 
Povedla se také úprava Komenského 
náměstí. Tuhle akci jsme ani příliš 
neplánovali. Měli jsme naplánova-
nou úpravu křižovatky ulice Vítěz-
slava Nezvala s Jihlavskou bránou, 
přilehlou k Podklášterskému mostu. 

Musím poděkovat Kraji Vysočina, 
který nám v souvislosti se stavbou 
mostu nabídl opravu krajské silnice, 
a to od mostu až k úřadu práce. 

Reagovali jsme tím, že upravíme 
okolí. To znamená úpravu povrchů, 
výsadbu zeleně. Letos by se Komen-
ského náměstí mělo zaskvít v celé 
kráse, protože plánujeme vybudovat 
i nové parkoviště s chytrými tech-
nologiemi.

Vybudovali jste také nový útu-
lek pro opuštěná zvířata. Jak se 
osvědčuje? 

Útulek provozujeme od poloviny 
roku 2017 podle zákonem daných 
parametrů. Bývalý, který jsme pře-
vzali od Ligy na ochranu zvířat, 
byl jen nevyhovujícím provizori-
em. Stále vychytáváme provozní 
tak zvané „dětské nemoci“. Určitě 
je tam nesrovnatelně vyšší komfort 
pro zaměstnance i zvířata, která se 
nám poměrně rychle daří umísťo-
vat k novým majitelům. Do útulku 
mohou umísťovat opuštěná zvířata i 
okolní obce.

Neuvažujete o lokalitě pro další 

průmyslovou zónu?
Skutečně to máme v plánu už od 

loňského roku. Připravujeme zasíťo-
vání nové průmyslové lokality v uli-
ci Velkomeziříčská. Nachází se po 
pravé straně při výjezdu z Třebíče. 
Projekční a administrativní přípra-
va byla komplikovanější, než jsme 
předpokládali, takže práce vypuk-
nou až letos.

Myslíte si, že bude zájem ze stra-
ny fi rem?

V oblasti zájmů fi rem o podnikání 
v průmyslové zóně se situace výraz-
ně zlepšila. Vždy jsme hleděli na 
podporu vytváření pracovních míst 
i nabídkou nových ploch investo-
rům. 

Léta se nám to nedařilo. V posled-
ních letech se to obrátilo. Je to dané 
hospodářským vývojem a tím, že 
se ekonomice daří. Máme obsaze-
nou průmyslovou zónu Hrotovická 
na jihu města. Proto jsme se muse-
li porozhlédnout po dalších rozvo-
jových plochách. Našli jsme je na 
severním okraji města, a zájem dal-
ších investorů už tady je. Souvisí to 
s poklesem nezaměstnanosti.

Dnes je tu opačný problém, než 
před lety. Na Hrotovické jsme pro-
nájem plochy podmiňovali tím, 
že investoři vytvoří pracovní mís-
ta v určité době. Pokud to splnili, 
dostali na pozemek slevu. Muse-
li jsme už některým fi rmám ter-
mín prodloužit. Podnikatelé ta mís-
ta vytvořili, ale nemohou sehnat 
zaměstnance. V budoucnu už tuto 
podmínku nedáme, protože postrá-
dá smysl. 

To zní až neuvěřitelně. Opravdu 
je tak málo zájemců o práci?

Investoři mají problém získat lidi 
do provozu. Na trhu práce už není 
kde brát. Zbývají jen ti, kteří jsou 
zkrátka nezaměstnatelní.

Loni proběhlo i několik akcí, 
kde město investorem nebylo.

Ano, ale zato byly vidět. Například 
rekonstrukce ulice Bráfova, kde bylo 
investorem Ředitelství silnic a dál-
nic. Proběhla tam náročná rekon-
strukce kanalizace, a to Svazkem 
Vodovody a kanalizace. Město se 

podílelo pouze na veřejném osvětle-
ní a úpravě chodníků a ploch kolem 
silnice. Realizace byla dokončena 
v plánovaném termínu. Jsem rád, že 
nedošlo ke skluzu. 

Tento rok budou pokračovat prá-
ce na dolní části Bráfovy ulice, a to 
od ulice Nádražní až po křižovatku 
na Masarykově náměstí. Doufám, že 
i tohle proběhne zdárně a budeme 
mít celou ulici hotovou. 

Trochu nešťastná byla výměna 
mostu přes řeku Jihlavu, kde byl 
investorem Kraj. Bohužel, došlo 
k půlročnímu skluzu, protože vše 
mělo být hotovo na podzim v roce 
2016. Protáhlo se nám to do jara 
2017. 

Došlo k problému při založení 
pilíře na pravém břehu řeky smě-
rem k městu. Ukázalo se, že je to 
mnohem složitější, než se jevilo při 
prvopočátečním geologickém prů-
zkumu. Přišlo se na to, až se do toho 
sáhlo. 

Některé akce se nedařilo rea-
lizovat proto, že se nepřihlásily 
zájemci. Je to tak? 

V poslední době se nám stává, 
že zájem fi rem o některé stavební 
zakázky není příliš velký. Například 
to byla oprava poušovského mostu, 
kde jsme museli zrušit první výbě-
rové řízení.

 Chtěli jsme loni opravovat sko-
kanský můstek na Polance, vypsali 
jsme soutěž na zhotovitele, a nepři-
hlásil se nikdo. Vypíšeme letos 
zavčas novou soutěž, ale práce zahá-
jíme až po skončení letní sezony. 
Stavebních zakázek je hodně, a sta-
vební fi rmy jsou vytížené a do drob-
nějších zakázek se nehrnou.

Přijali jste také důležité vyhláš-
ky.

Podařilo se nám loni schválit 
několik velice potřebných vyhlá-
šek. Listopadové zastupitelstvo při-
jalo vyhlášku o regulaci hazardu, 
čili hraní na hracích automatech. I 
když je pravda, že v tomto ohledu se 
zastupitelé názorově odlišili. Mno-
zí, včetně mě, pro vyhlášku nehlaso-
vali, protože bychom hazardní hry 
nejraději zcela zakázali, a šli cestou 
mnohých měst v našem okolí. Tento 
názor byl ale menšinový, takže regu-
lační vyhláška prošla. Od Nového 
roku tedy platí nová přísná pravidla 
pro hazardní hry.

Jak to vypadá s rozpočtem na 
rok 2018?

Rozpočet na rok 2018 je ve stá-
diu návrhu. Je poměrně ambiciózní. 
Rozhodně nebude fi nančně strádat, 
a to v žádné oblasti, protože ekono-
mice se daří. Daňový výnos by měl 
být letos vyšší než loni. Také jsme 
našetřili fi nance z let minulých.

Které investiční akce letos zahá-
jíte?

Zejména ty stavby, které se loni 
zahájit nepodařilo. Celkem je toho 
v plánu poměrně hodně. Konečně 
by mělo dojít na rekonstrukci kina 

Moravia, v ulici Demlova chceme 
vybudovat chráněné bydlení z býva-
lé oční školy. V závěru roku 2017 js-
me na tyto akce získali dotace.

Vrásky na čele mi přidává revi-
talizace Karlova náměstí. To je 
nesmírně složitá záležitost. Loni js-
me se věnovali koordinaci správců 
inženýrských sítí a projekční práci, 
abychom mohli požádat o územ-
ní rozhodnutí. Příprava revitaliza-
ce se prodlužuje, a vypadá to, že my 
už v tomto volebním období tuto 
investiční akci nezahájíme. Hod-
láme v přípravě udělat co nejvíc, 
mimo jiné i vybudovat nové veřejné 
WC, a to v dvorním traktu někdej-
ší vojenské správy na dolní straně 
náměstí.

Nepodaří se také vybudovat dvou-
podlažní parkování v Otmarově 
ulici. Ukazuje se, že by stavba byla 
poměrně komplikovaná a fi nančně 
náročná. Podmínkou památkářů je, 
aby dvoupodlažní parkoviště vypa-
dalo jako objekt s čelní stěnou. 

Loni jsme nechali vypracovat stu-
dii, která má dvě varianty, týkající se 
využití prostoru. Obě vycházejí vel-
mi draze, takže jsme zvažovali, zda 
do toho půjdeme. 

Nakonec jsme se rozhodli záměr 
nerealizovat. V tomto roce pouze 
zpevníme parkovací plochu, pro-
tože při deštích se tam tvoří kaluže, 
a je téměř dobrodružstvím zde par-
kovat. Zvažujeme úpravu parkoviš-
tě přilehlého k zimnímu stadionu, 
s cílem zvýšit jeho kapacitu.

Jsou věci, které by mohly jít rych-
leji, ale příprava investičních akcí je 
stále složitější. Přesto si myslím, že 
se nám daří naplňovat záměry, které 
si Rada města předsevzala po komu-
nálních volbách.

Jak se vám daří přeshraniční 
spolupráce?

V letošním roce jsme navázali 
vztah s ukrajinským městem Racho-
vem, které leží na Podkarpatské 
Rusi. Za první republiky bylo sou-
částí Československa. Ukrajina je 
země, která je na tom mnohem hů-
ře než my. Pořád si stěžujeme, že je 
tu všechno špatné, ale tam je život 
mnohem obtížnější. 

Učinili jsme první krok ke spo-
lupráci. Pomohli jsme jim vybavit 
mateřskou školu, zaplatili jsme její 
vybavení. Zastupitelstvo tento krok 
jednohlasně schválilo. Takže part-
nerství začalo velice pozitivně. 

Také udržujeme vztahy s Francií, 
konkrétně jde o město Rive de Gier, 
kde spolupracuje Střední průmyslo-
vá škola na ul. Manželů Curieových. 
Spolupráce se odvíjí od oborů umě-
leckých kovářů. Škola jezdí do Fran-
cie na kovářské slavnosti. Francouz-
ská delegace byla v Třebíči v roce 
2016. Jedná se o neformální spolu-
práci. 

Dokonce tam probíhá i spoluprá-
ce ohledně volnočasových aktivit, 
konkrétně s třebíčským sdružením 
Kadet. Francouzská strana spolu-
pracuje i se Střední zdravotnickou 
a zemědělskou školou. Dohodnutá 
je i spolupráce s Francouzským klu-
bem při naší Městské knihovně.

Chystáme průmyslovou zónu na severu

STAROSTA města Pavel Janata.
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Alternátor Třebíč a Kraj Vysočina 
nabízí prezentaci středních škol Kra-
je Vysočina formou výstavy. Deset 
vybraných školských zařízení před-
stavuje veřejnosti v třetím patře tře-
bíčského Alternátoru až do konce 
ledna 2018 svoje vzdělávací obory. 
V některých případech mohou náv-
štěvníci absolvovat i interaktivní část 
této prezentace. Prezentaci škol lze 
vidět v rámci obvyklých prohlídko-
vých tras Alternátoru. 

Ředitele středních škol a učilišť 
přivítala v den zahájení prezenta-
ce radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana Fia-
lová a předseda krajské hospodářské 
komory  a  předseda spolku  EKO-
BIOENERGO, z. s., tedy zřizovatele 
Alternátoru, Richard Horký.

Jana Fialová sobě i ředitelům škol 
popřála, aby nový ministr škol-
ství Stanislav Štech používal selský 
rozum. „Ne vždy, když jsme dříve bou-
chali na dveře v Praze, jsme byli vysly-
šeni,“ přiznala krajská radní, a podě-
kovala ředitelům škol za jejich práci.  

Richard Horký ocenil kvalitu vyba-
vení škol i kvalitu pedagogů. „Pro-
blém je ale v tom, že nemáme děti, 
nemáme děti,“ zopakoval dvakrát, a 
dodal, že situace je krizová. Prozra-

dil, jakým způsobem chce Krajská 
hospodářská komora naplnit učňov-
ské obory. 

„Jedna cesta tedy je, přijmout k nám 
dospělé občany Ukrajiny na pracovní 

víza, druhá pak - nechat zde studovat 
jejich děti.“

Horký ocenil práci Kraje v této 
oblasti. „Byl jsem ve škole T. G. Masa-
ryka v Užhorodě. Děti naprosto plynu-
lou češtinou recitovaly básničky a zpí-
valy písničky.“

Se Zakarpatskou Ukrajinou, tedy 
někdejší československou Podkar-
patskou Rusí, má Kraj Vysočina vel-
mi úzké vztahy.  -mič-

Horký: Školám chybí děti. Pomůže Ukrajina?

V TŘETÍM PATŘE Alternátoru prezentuje své vzdělávací obory desítka střed-
ních škol a učilišť z kraje Vysočina. Foto: Mirka Čermáková

 Gymnázium a Střední odborná 
škola Moravské Budějovice, Gymná-
zium Třebíč, Obchodní akademie Dr. 
Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazy-
ková škola Třebíč, Střední průmyslová 
škola Třebíč, Střední škola řemesel a 
služeb Moravské Budějovice, Střední 
škola stavební Třebíč, Vyšší odborná 
a Střední škola veterinární, zeměděl-
ská a zdravotnická Třebíč, Gymnázium 
Velké Meziříčí, Hotelová škola Světlá a 
Střední odborná škola Velké Meziříčí, 
Gymnázium Jihlava.

Prezentované školy

Nová vyhláška o místním poplatku 
ze psů platí od ledna v Třebíči. Sazby 
se sice nemění, určité změny ale nasta-
ly. Zastupitelé je odsouhlasili.

Částka 800 korun za prvního psa a 
1200 korun za druhého a každého dal-
šího platí nově i pro majitele, kteří mají 
trvalý pobyt nahlášený na radnici. Dále 
klasicky pro majitele psů v bytových 
domech na území města. Stejná kal-
kulace je určena pro sídla právnických 

osob a podnikajících fyzických osob.
Pět set korun za prvního a 750 korun 

za druhého a každého dalšího psa 
zaplatí nejen majitelé rodinných domů 
na území města, ale od 1. ledna 2018 
také ti, kteří psy chovají v Třebíči v 
rekreačních objektech, třeba na zahra-
dě.

V místních částech bude první pes 
stát 100 korun, druhý a každý další pak 
vyjde na 150 korun. -mič-

Máte trvalý pobyt na radnici 
a psa? I vy za něj zaplatíte!

Třebíčská průmyslovka 
má sedm nových učeben

Téměř půl roku trvala rekonstrukce pavilonu A třebíčské Střední průmyslo-
vé školy. Vzniklo tam sedm nových učeben pro 116 žáků s výukou slaboprou-
du, silnoproudu, programování a obrábění na CNC strojích, učebna 2D a 3D 
modelování a učebna pro venkovní rozvody. 

Na stavbu za více než 38 miliónů korun se podařilo získat 90 procent dota-
ce z evropských fondů, další investice si vyžádá pořízení nového vybavení a 
strojů.  -zt-

Také v letošním roce pokračova-
la radnice v restaurování kulturních 
památek a uměleckých děl, které 
jsou umístěné ve veřejném prostoru.

Restaurování sochy sv. Jana Nepo-
muckého, sousoší Piety a kamenné 
krycí desky zábradlí mostu při vstu-
pu do zámku, prováděl akademický 
sochař a restaurátor Martin Kovařík 
ze Svratky. 

Náklady pomohl městu uhradit 
Kraj Vysočina z programu Obnovy 
kulturních památek částkou 75 tisíc 
z celkových sto padesáti.

Barokní socha sv. Jana Nepomuc-
kého z Podklášterského mostu byla 
ošetřena rekonzervací a podstavec 
dostal nový sokl. 

Do konce prosince dokončil 
restaurátor Kovařík rekonzervač-
ní práce na další památce – božích 
mukách ve Znojemské ulici.

Kaple svaté Barbory má nové dve-
ře a opravenou fasádu, dokončena je 
oprava památníku v Jubilejním par-
ku, ve stráni pod Domem pro senio-

ry v Koutkově ulici. 
Tento památník byl postaven v 

roce 1938 jako připomínka 20. výro-
čí vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Opravou prošel také 
pamětní kříž a pomník padlých v 1. 
světové válce, v ulici Táborská.

V souvislosti s dokončováním 
úprav Komenského náměstí se cel-
kové obnovy dočkala kovová plas-
tika Rozvoj vědy a techniky, která 
má opravený i kamenný podstavec. 
Zároveň bylo obnoveno kamenné 
pítko na Staré poště.

Město za tyto práce vydalo z roz-
počtu na rok 2017 více než 461 tisíc 
korun. -mič- 

Půl milionu padlo na památky
Obnovili plastiku, několik 
soch a sousoší, zábradlí 
mostu, dveře a fasádu
 kaple, nebo boží muka  



St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Mobil: 724 229 317

e-mail: info@spsstrebic.cz
www: http://www.stavtr.cz

Střední škola stavební Třebíč
Kubišova 1214/9, Třebíč

Pro školní rok 2018/19 nabízí škola tyto obory:

      

   Studijní obory zakončené maturitní zkouškou
• 36-47-M/01 Stavebnictví – uchazeč uvede jedno z nabízených zaměření na přihlášce ke studiu.

  Defi nitivní volbu provede po ukončení prvního ročníku.
  Zaměření:

  – Pozemní stavitelství
  – Architektura a design interiérů
•  36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov – studium s orientací na moderní 

způsoby vytápění, energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulaci, 
termodiagnostiku, obnovitelné  zdroje energií, klimatizaci, rekuperaci, projektování v AUTOCADU.

   Učební obory SOU
 •  26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

4000 Kč ročně)
 • 33-56-H/01 Truhlář 
 • 36-64-H/01 Tesař  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)
 • 36-52-H/01 Instalatér  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)
 •  39-41-H/01 Malíř a lakýrník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

4000 Kč ročně)
 • 36-67-H/01 Zedník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)
 •  36-66-H/01 Montér suchých staveb  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 

4000 Kč ročně)
   Učební obory s nižší náročností teoretické výuky       

 • 36-57-E/01 Malířské, lakýrnické a natěračské práce 
   Nástavbové studium 

 • 36-44-L/51 Stavební provoz
 • 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
 • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA:
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 11. 1.  2018 OD 8.0017.00

V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÁ PROHLÍDKA ŠKOLY KDYKOLIV 
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ  NA TEL. 568 606 411 NEBO  724 229 317.

Nedostatek kvalifi kovaných 
pracovníků. Problém, se kterým 
se potýká řada fi rem, samozřej-
mě i stavebních. Pravidelně se na 
nás obracejí s žádostí o kontak-
ty na naše absolventy. A že jich 
máme opravdu hodně!

Střední škola stavební Třebíč nabí-
zí celou řadu tradičních učňovských 
oborů (viz přehled). 

V moderních dílnách, které se 
nacházejí v areálu školy na Hrotovic-
ké, se žáci pod odborným vedením 
mistrů připravují na svoje budou-
cí povolání. Kontakt s reálným pra-
covním prostředím zajišťují tzv. pro-
duktivní práce učňů na zakázkách 
pro naše partnerské fi rmy a širokou 
veřejnost a dlouhodobé odborné 
praxe u fi rem. 

Obrovskou výhodou školy je maxi-
mální prostupnost jednotlivých 
typů vzdělání. Absolventi učňov-
ských oborů si mohou ve zkráceném 
režimu doplnit další učební obor. 

Mohou však pokračovat i v nástav-
bovém studiu. Právě pestrou nabíd-
kou oborů nástavbového studia (viz 
přehled) jsme ojedinělí v širokém oko-
lí.  

Žáci mají díky dlouholeté tradici pro-
jektu ERA SMUS+ možnost vycesto-
vat do zahraničí a získat potřebné pra-
covní zkušenosti. 

Od letošního školního roku pak ma-
jí jedinečnou příležitost díky projektu 
ERA SMUS PRO absolvovat šestnácti-
týdenní praxi v partnerských organiza-
cích v Německu.

Mezi maturitními obory je velký 
zájem o Architekturu a design interi-
érů. Moderní učebna architektury a 
odborník z praxe zajišťují její vysokou 
odbornost a atraktivitu. Absolven-
ti oboru Technická zařízení a ener-
getická náročnost budov patří mezi 
nejvyhledávanější na trhu práce. A to 
zejména v Třebíči a jejím okolí. Obor 
Pozemní stavitelství patří mezi tradiční 
úspěšné obory. 

O kvalitě vzdělávání vypovídá vyso-
ká úspěšnost maturantů, a to i nástav-
bového studia - v celostátním měřítku 
výjimečná, ve státní maturitní zkoušce. 

 Jak se ukazuje, matematika, cizí jazyk 
ani čeština nejsou pro naše studenty 
překážkou při ukončování studia. 

Absolventi všech maturitních oborů 
mají celou řadu možností. Pokračovat 
ve studiu na vysoké škole. Pokračovat 
na naší škole a ve zkráceném režimu 
si doplnit vzdělání o některý učební 
obor. Odejít do praxe a uplatnit se v 
některé z fi rem.  

A co tedy především nabízíme? Pří-
jemné prostředí, profesionalitu učitelů 
i mistrů odborného výcviku, již během 
studia účast v reálném pracovním svě-
tě, vysokou vzájemnou prostupnost 

všech nabízených oborů a variabilitu 
vzdělávání. 

Za zmínku stojí i celá řada mimoškol-
ních aktivit – dvě školní kapely, diva-
delní soubor, výtvarný kroužek, spor-
tovní aktivity a mnohé další.   

V případě zájmu najdete podrobné 
informace na www.stavtr.cz a na škol-
ním Facebooku. 

Rádi Vám je poskytneme i telefonic-
ky nebo při osobní návštěvě během 
Dne otevřených dveří 11. ledna 2018. 

Střední škola stavební Třebíč 
= úspěšná cesta na trh práce

Školství
STRANA 7
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V rámci programu Erasmus+, pro-
střednictvím kterého naše škola již 
několik let vysílá své studenty za 
poznáním i zkušenostmi do růz-
ných destinací Evropy, měli studen-
ti Obchodní akademie a Hotelové 
školy Třebíč možnost vycestovat do 
irského Dublinu a fi nského Tam-
pere v měsíci září 2017. Tyto stáže 
byly spolufi nancovány z prostředků 
Evropské unie prostřednictvím pro-
gramu Erasmus+. 

Na základě výběrových kritérií 
bylo vybráno 7 studentů do Finska a 
8 studentů do Irska z oborů obchod-
ní akademie, hotelnictví, cestovní 
ruch. V Dublinu byli studenti uby-
továni v hostitelských rodinách, v 
Tampere v hostelu. Přestože Dub-
lin nepatří k největším metropolím, 
je to velmi kosmopolitní město, kde 
můžete potkat převážně mladé lidi 
ze všech koutů světa. Jejich nejčas-
tějším důvodem návštěvy je studi-
um angličtiny, pracovní příležitosti a 
krásná příroda. 

Ve fi nském Tampere měli možnost 
poznat systém školství, které má vel-
mi dobrou pověst a absolventi dosa-
hují výborných výsledků především 
proto, že teoretická školní výuka je 
ve velké míře propojena s praxí. Uče-
ní formou výkonu přímo na praco-
vištích bylo alfou i omegou i našich 
studentských stáží. Studenti praco-
vali v administrativě, v outdoorové 
fi rmě, cestovní kanceláři, ale i v hote-
lu, v restauraci, informačním turis-
tickém centru a pracovní agentuře. 

Každý byl přidělen na pracoviště 
dle své studijní specializace. Nutnou 
podmínkou zvládnutí požadovaných 
úkolů je požadavkům porozumět. V 
cizojazyčném prostředí, ve kterém se 
pohybovali tři týdny, si své jazykové 
znalosti hodně rozšířili. 

Přestože se studenty cestuje i peda-
gogický doprovod, jsou nuceni se 
sami pohybovat v neznámém pro-
středí a sami řešit problémy každo-
denního života, což je nejlepší pří-
ležitost, jak využít toho, co se naučili 
ve škole. Poznali nové metody práce, 
jinou kulturu, přírodu, architekturu. 

V rámci volného času podnik-
li mnoho zajímavých aktivit a výle-
tů. Ve volném čase se vyplatí v Irsku 
navštívit místa, spojená s tamní krás-
nou přírodou. Irsko se právem nazý-
vá smaragdový ostrov, protože zeleň 
je tu opravdu na každém kroku Za 
zmínku stojí také návštěva Moher-
ských útesů na západním pobřeží 
u Atlantického oceánu. Ve Finsku 
navštívili studenti kromě hlavního 
města Helsinek a bývalého hlavní-
ho města Turku také švédský Stock-
holm a estonský Tallinn.

Lze konstatovat, že možnosti, kte-
ré studentům naše škola prostřed-
nictvím programu Erasmus+ každo-
ročně nabízí již od roku 2000, je 
ojedinělou aktivitou jak pracovat v 
zemích Evropské unie a získávat zku-
šenosti již během středoškolského 
studia. V únoru 2018 vycestují další 
skupiny studentů na Kanárské ostro-
vy a do Španělska.  (PI-t01-hot1D)

Studenti Obchodní akademie 
a Hotelové školy Třebíč ve Finsku a Irsku
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Konntaktakty:ty: VŠ VŠPJPJ, Toolslstého 16, 586 6 01 01 Jihlava
email: studijnii@vs@vspj.pj.cz,cz, ww www.vw.vspjpj.cz.c       facebobook.ok.com/vsp.jihlavaava

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. ÚNORA 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Technika, ekonomika, cestovní ruch,  
zdravotnictví a sociální práce.

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď.

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

j01-oaD

Den otevøených dveøí: 12. 1. 2018, 8:00-17:00 hod.

Podrobné informace: www.ozs-ji.cz, tel.: 567 587 411
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Katolické gymnázium Tře-
bíč klade důraz na cizí jazy-
ky, přírodovědné předměty 
a také na osobnostní růst 
studentů. Spolupráce s Men-
sou, která sdružuje nadané 
děti, podpora psychologa, 
stáže pro studenty ve fi r-
mách i v zařízení sociálních 
služeb a také výměnné stu-
dijní pobyty, nový školní 
klub a mimoškolní aktivity 
vytvářejí široké zázemí pro 
rozvoj studentů.  Zájem o 
studium se projevuje ve stá-
le zvyšujícím se počtu při-
hlášek. 

Příjemné studijní prostředí zajišťu-
jí v první řadě kvalitní pedagogové 
a také učebny, vybavení a pomůc-
ky. Během posledních let se podaři-
lo opravit školní kapli, nainstalovat 
zabezpečení školy, vyměnit vnitř-
ní dveře do učeben a také vyměnit 
veškeré podlahy na chodbách. Do 
konce příštího roku vyroste v areá-
lu školy nová budova s moderními 
učebnami pro výuku jazyků a příro-
dovědných předmětů. Součástí pro-
jektu jsou také venkovní úpravy a 
vysokorychlostní internetové připo-
jení v celé budově.

Angličtina i němčina 
pro život i pro práci

S výukou angličtiny pomáhá v 
letošním školním roce americká lek-
torka Ebimene Doubeni.  V Čes-
ké republice působí celkem třicet 
stipendistů mezivládního česko-
amerického Fulbrightova progra-
mu a jedna z nich je právě v Třebíči. 
Novinkou je založení TED klubu. 
„Formát TED Talks je velmi úspěšný a 
je velmi rozšířený po celém světě. Řeč-
ník má vymezený čas na to, aby odha-
lil své  myšlenky a přesvědčil své poslu-
chače. To učí studenty efektivně mluvit, 
být stručný a mluvit k věci,“ vysvět-
luje ředitel Vít Feldbabel. Studenti 
vyjíždějí také do zahraničí, pozná-
vají nejen jazyk v praxi, ale pronika-
jí do jiných kulturních zvyklostí. „To 
vše je obohacuje. Nesedí jen v lavicích, 
poznávají svět mimo stránky učebnic,“ 
pochvaluje si ředitel Feldbabel. 

Gymnazisté 
na pracovních stážích

V květnu čeká každého studenta 
druhého a třetího ročníku týdenní 
stáž ve fi rmě nebo v zařízení sociál-
ních služeb. Podle vedení školy je 
to další způsob, jak studenty sezná-
mit s realitou života. „Musím uznat, 
že jsem tam šel s přesvědčením, že už 
mám zkušeností dost a nemám co 
poznávat. Ale když je člověk s těmi dět-

Katolické gymnázium: Rozvíjíme 
schopnosti našich studentů

mi každý den šest hodin a neustále se 
jim musí věnovat, tak je to fakt makár-
na. Odnáším si proto úctu ke všem uči-
telkám, které se dětem věnují pořád a 
navíc s velkým zápalem,” svěřil se po 
stáži v mateřské školce Jabula v M. 
Budějovicích Adam Šplíchal.

Rodinná atmosféra 
s důrazem 

na osobnostní rozvoj
S výběrem vysoké školy, ale i s 

případnými osobními problémy 
pomáhá studentům psycholožka z 
Křesťanské pedagogicko-psycho-
logické poradny z Brna. Volný čas 

mohou gymnazisté naplnit sportov-
ními i jazykovými kroužky. Zájem je 
také o kroužek fotografi cký. Třeťá-
ci si v rámci reálné fi rmy JA Czech 
vytváří svoji vlastní tréninkovou fi r-
mu, avšak s reálnými výstupy. Při-
pravují pro své spolužáky svačiny, 
učí se ekonomicky plánovat a tím 
také základům podnikání. Spoustu 
mimoškolních zážitků nabízí nový 
školní klub a také studentský klub 
Halahoj. 

Pedagog volného času Vít Opla-
tek připravuje třídní teambuildingy, 
kolegové se studenty jezdí na lyžař-
ské i vodácké kurzy a o prázdninách 
na tábory. 



O Z N Á M E N Í
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY 
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLIČE BYDLÍCÍ V TŘEBÍČI 
V PŘÍSLUŠNÉM OKRSKU, PODLE MÍSTA, KDE JSOU PŘIHLÁŠENI 

K TRVALÉMU POBYTU, JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

V PÁTEK DNE 12. LEDNA 2018 OD 14:00 DO 22:00 HODIN
A V SOBOTU DNE 13. LEDNA 2018 OD 8:00 DO 14:00 HODIN.

STAROSTA MĚSTA TŘEBÍČE PODLE § 34 odst. 1 písm. a) ZÁKONA č. 275/2012 Sb., O VOLBĚ PREZIDENTA 
REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

OZNAMUJE:
  1. VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ:

STRANA  12 TN - LEDEN 2018Volební vyhláška



3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li vo-
lič svou totožnost a státní občanství stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud ne-
vstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích 
lístků.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních nebo rodinných, důvodů Městský úřad v Tře-
bíči a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.

7. Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky 
je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nad-
poloviční většinu z celkového počtu platných hlasů 
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a ode-
vzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného záko-
na v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hla-
sů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo 
vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 

14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O 
případném konání druhého kola volby prezidenta bu-
dou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta 
informováni zveřejněním nové informace na úřední 
desce Městského úřadu Třebíč.

8. V případě konání II. kola volby prezidenta České 
republiky se tato uskuteční:

v pátek dne 26. ledna 2018 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu dne 27. ledna 2018 
od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Třebíč, 14. prosince 2017
Ing. Pavel Janata v.r.

starosta města

STRANA 13 TN - LEDEN 2018Volební vyhláška



STRANA  14 TN - LEDEN 2018Aktuality

Stažení bodu o obchvatu 
Třebíče, předloženého opozič-
ním zastupitelem Jaromírem 
Barákem (Třebíč občanům), 
navrhl v úvodu zasedání zastu-
pitel, neuvolněný radní Třebí-
če a náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Pavel Pacal (Pro 
Třebíč). Zastupitelé jeho návrh 
schválili 18 hlasy z počtu 25. 

 Mirka Čermáková

Pavel Pacal vysvětlil dlouze důvo-
dy, proč by se o tomto bodu nemě-
lo zatím jednat. Mimo jiné řekl: 
„Záležitost obchvatu je ryze odborná, 
a nelze se pouštět do laických úvah. 
V pondělí 8. ledna proběhne pracovní 
seminář všech zastupitelů se zástupci 
státu, ČEZu a všech, kteří se připravu-
jí na další výstavbu Jaderné elektrárny 
Dukovany,“ informoval Pacal. 

Ve svém zdůvodnění, proč není 
možné znovu otevírat debatu o tra-
se obchvatu, mimo jiné také uvedl, 
že na přípravě obchvatu se pracuje 
systematicky již 11 let, a jakékoliv 
zpochybnění trasy schválené v roce 
2005 znamená návrat úplně na začá-
tek procesu, a tím de facto realizaci 
pohřbít.

Barák: Občané mají 
právo vědět!

Pacalův návrh zvedl ze židle před-
kladatele bodu Baráka.

„Tento bod jsem navrhl já! A já 
nechci žádné jeho projednávání, pou-
ze navrhuji, aby zastupitelstvo uložilo 
radě města vyhotovení informativních 
materiálů o stavu příprav jihozápadní 
a jihovýchodní části obchvatu Třebíče 
a analýzu možností realizace velkého 
obchvatu. A za druhé, aby rada před-
ložila materiál zastupitelstvu 25. led-
na 2018. Tahle stavba bude mít nega-
tivní vliv na život celé Třebíče. Proto 

nerozumím extempore pana náměstka 
Pacala. Občané mají právo vědět, co se 
děje,“ zdůraznil Barák. 

Jeho snahy přišlo podpořit několik 
občanů města. Jaroslavě Herzánové 
se nelíbí, že lidé nic nevědí, že se jim 
všechno tají. 

„Až ze Zpravodaje jsme se dozvěděli, 
že se přes Borovinu mají vozit nějaké 
nadrozměrné náklady do Dukovan. 
To je šílenost! Přece našim potomkům 
nezničíme to nejkrásnější, co tu máme, 
Libušino údolí,“ apelovala na svědo-
mí zastupitelů Herzánová.

Také Milan Dočekal zastává názor, 
že město v tomto ohledu nic nekoná, 
a že nediskutuje s lidmi. „Uvědomte 
si, že s výstavbou obchvatu se stanou 
nemovitosti v Borovině neprodejnými,“ 
uvedl mimo jiné argumenty majitel 
nemovitostí v Borovině.

Pavel Pacal opět zopakoval, že 
obchvat je odborná věc, a že po pra-
covním semináři 8. ledna budou 
zainteresované strany moudřejší. 

Jednat s odborníky veřejně 
Každý vstup Pavla Pacala do disku-

ze vlil do žil Jaromíra Baráka novou 
dávku adrenalinu. 

„Co mají odborníci co dělat s tím, 
kudy povede obchvat? To se přece týká 
občanů Třebíče. Proč pracovní semi-
nář s oborníky? Já navrhuji, aby se o 
tom jednalo na zastupitelstvu, a bylo 
to přístupné veřejnosti, i přes internet,“ 
požadoval neúnavný oponent.

„Zaznělo tu mnoho polopravd,“ 
konstatoval Pacal, „trasa, nebo kori-
dor jihozápadního obchvatu města je 
v územním plánu od roku 2005. Od té 
doby, s výjimkou pana Dočekala, který 
se o tuto záležitost pravidelně zajímá, 
tuto věc na zasedání nikdo neotevřel. 
Zato já otevřeně říkám, že chci pro 
své děti a vnuky, aby byl obchvat Tře-
bíče realizován. Dlouho se o obchvatu 
města mluví, a nyní, když se realizace 
konečně přiblížila, jsou zde snahy to 

nezodpovědně shodit ze stolu. Stát chce 
obchvat postavit jen z důvodu pláno-
vané výstavby v Dukovanech, a my tu 
příležitost nesmíme propást.“ 

Barák zareagoval slovy: „Na přípra-
vu obchvatu máme ještě dvanáct let. 
Udělejme něco, abychom se nemuseli 
v hrobě stydět za to, co tu jednou bude 
stát.“

Klíma: Mlácení 
prázdné slámy

Zastupitel Josef Klíma (KDU-
ČSL) upozornil na neustále ucpa-
nou Bráfovu třídu. 

„Znáte nějakou jinou trasu? Já ji 
neznám. A podívejte se, jak vypa-
dá Znojemská ulice. Musíme to nějak 
řešit. Město nikdy nebude mít na to, 
aby obchvat postavilo samo, a vel-
ký obchvat stát nezaplatí. Tak nevím, 
o čem tu diskutujeme. Připadá mi to 
jako mlácení prázdné slámy,“ použil 
příměru podnikatel v bývalém areá-
lu POBO v Borovině.

Julie Dolejší (KSČM, a předsed-
kyně fi nančního výboru) netajila, že 
se jí obchvat dotýká osobně, protože 
v Borovině žije. 

„Vím, že se to nedotkne jen několi-
ka obytných domů, ale i zhruba dvou 
tisíc obyvatel v panelových domech. A 
proč lidé nereagují? Protože vědí, že se 
toho už nedočkají. Pro ně je to hudba 
budoucnosti. Když to je teď zase aktu-
ální, diví se, proč šlo do Boroviny tolik 
peněz. Proč se v budoucnu do nejvíce 
ekologicky zatížené oblasti přemístil 
Dům dětí a mládeže? Všechny ty spa-
dy půjdou dolů, do údolí. Navíc se tu 
všechny hluky zdvojnásobí. Takže jde 
o to, jak tyhle negativní dopady v pří-
pravě obchvatu minimalizovat,“ ape-
lovala Dolejší.

V závěru se hlasovalo o přijetí zmí-
něných návrhů Jaromíra Baráka, kte-
ré chtěl zanést do usnesení ze zase-
dání. Pro bylo jen sedm rukou, takže 
jeho dva návrhy neprošly. 

Obchvat města stáhli z programu jednání
 Předkladatel Barák si vzal na pomoc občany. Neuspěl

MAJITEL nemovitostí v Borovině, Milan Dočekal, se o problematiku obchvatu 
zajímá už roky. Slovo si vzal i na zasedání.  Foto: Mirka Čermáková

V Třebíči pracují desítky dobrovolníků 
v dětských organizacích. Jejich práce je 
náročná a často nedoceněná. Přitom pra-
videlná zájmová volnočasová činnost má 
zásadní význam při výchově dětí a mlá-
deže. 

Ve spojení s rodinou a školou tvoří 
základ správného rozvoje osobnosti dítě-
te. Proto Třebíč a Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina spojují síly a představují 
„TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO“, cenu Antoní-
na Hobzy.

„Chceme ocenit dobrovolníky, kteří pra-
videlně a nezištně pracují ve svém volném 
čase s dětmi a mládeží,“ říká Jan Burda, 
předseda RDMKV a dodává: „Pokud 
máte ve svém okolí někoho, kdo pracuje 
s dětmi, neváhejte ho nominovat na cenu 
Třebíčské srdíčko.“

Proč se cena jmenuje právě Třebíčské 
srdíčko, objasňuje místostarosta měs-

ta Milan Zeibert: „Cena dostala jméno 
podle Antonína Hobzy, který stál u vzniku 
skautingu v Třebíči a jeho život i práce pro 
děti mohou být vzorem všem, kdo s dětmi 
pracují. Jeho skautská přezdívka ,Srdíčko´ 
dala název i naší anketě.“

Na cenu může být nominována oso-
ba starší osmnácti let, která dlouhodobě 
vykonává nebo vykonávala pravidelnou 
dobrovolnou činnost ve prospěch dětí a 
mládeže v jejich volném čase na území 
města Třebíče minimálně tři roky.

Navrhnout udělení ceny může kdoko-
li. Nutné je do 25. ledna zaslat nominač-
ní formulář, který je k dispozici na webu 
města www.trebic.cz nebo na webu www.
rdmkv.cz. -tz-

Oceníme dobrovolníky 
– nominovat je můžete i vy

Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili odkoupení mode-
lů města Třebíče od majitele fi rmy Kapucín. Ta si nechala modely 
zhotovit od Stanislava Vršky. Město modely odkoupí za 1,2 milionu 
korun.

Pro odkoupení modelů města hlasovalo 20 zastupitelů. Danuše 
Milotová (KSČM) upozornila, že bude hlasovat proti. 

„Takovou částku nenajdeme všude. Proč to fi rma městu nedaruje? Na 
modelech by mohla mít bronzovou tabulku, a všichni uvidí, jaký je fi lan-
trop,“ přála by si Milotová ušetřit městu výše uvedenou částku.

Majitel modelů se na město obrátil už podruhé. S první žádostí 
v červnu neuspěl, zastupitelé tehdy nepřijali žádné usnesení. Tento-
krát rada odkoupení modelů zastupitelům doporučila.

Místostarostka Marie Černá upozornila na bonus, kterým je doho-
tovení modelů částí Stařečky a Jejkova, což bude dar fi rmy Kapucín 
ke dvěma stávajícím modelům. 

„Kam modely umístíme, budeme řešit, až je odkoupíme,“ upozornila 
Černá.

Židovské město slouží jako atrakce návštěvníkům Zadní synagogy, 
a model centra města si mohou prohlédnout návštěvníci koncertů a 
divadel v Pasáži. Městské kulturní středisko má oba modely bezplat-
ně zapůjčené k prezentaci. -mič-

Město bude majitelem 
modelů částí Třebíče

Navrhnout udělení ceny může 
kdokoli. Do 25. ledna
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Osobní strážce

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží 
sebevědomý design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, 
která pomáhá snížit následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru vyhodnotí krizovou situaci, 
podnikne řadu opatření s cílem připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších případech se cestující 
ve voze KAROQ mohou spolehnout až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

NOVÁ ŠKODA KAROQ.
BEZPEČNĚ JINÁ.

AUTOSALON F3K s.r.o.

Spojovací 1338
674 01  Třebíč 
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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PŘISPĚLY I DĚTI. Kluci a holčičky z Mateřské školy Benešova se přišli nejen podí-
vat na vánoční trhy, ale přispěli i do vánoční sbírky. Ta je letos určena spolku Míša 
& Míša z Třebíče. Foto: Mirka ČermákováSPOLEK Míša & Míša z Třebíče zaměstnává lidi s hendikepem. Jeho modelky 

představily při akci Oživené židovské město krásné svatební šaty.
 Foto: Mirka Čermáková

Až do 8. ledna mohou Třebíčané 
a lidé z okolí přispívat do tradiční 
vánoční sbírky. 

Zapečetěná pokladnička pro 
peněžité dary je umístěna pod 
vánočním stromem na Karlově 
náměstí.

Výtěžek z vánoční sbírky obdrží 
spolek Míša & Míša z Třebíče, na 
podporu zaměstnávání lidí s handi-
capem a jejich začleňování do běž-
ného života. 

Spolek je velmi aktivní. Kdo by 

neznal jeho keramické svítilny a pra-
videlné módní přehlídky s handica-
povanými modelkami, například při 
akci Oživené židovské město.

Předsedkyně spolku Hana Nejedlá 
neskrývá radost. „Moc děkuji radnici 
za důvěru, za to, že si cení naší činnos-
ti,“ vzkazuje.

Po zasedání prosincového zastupi-
telstva se mnozí z jeho členů zvážili. 
Podle své váhy přispěli do „zlatého 
prasátka“, a to deset korun za kilo-
gram své váhy. -mič-

Vánoční sbírka v Třebíči je už tradicí

Na doporučení rady města 
zastupitelstvo schválilo názvy 
tří nových ulic v lokalitě 
Na Kopcích a jednoho, 
prozatím bezejmenného 
náměstí v židovské čtvrti.

 Mirka Čermáková

Dvě ulice v lokalitě Nové měs-
to ponesou jména po osobnostech 
z výtvarné oblasti, Josefu Kremláč-
kovi a Vlastimilu Tomanovi. 

Oba výtvarníci žili a tvořili v Třebí-
či ve stejném období. Nové, souse-
dící ulice navazují na Modřínovou a 
Na Kopcích. 

Další nová ulice v této lokalitě 
ponese jméno Mjr. Krátkého, důstoj-
níka československé armády, a nava-
zuje na ulici Jana Habrdy – odbojáře. 

„Záměrně jsme vybírali tematic-
ky blízké názvy. Vedle sebe tak budou 
dvě ulice, které ponesou název podle 
jmen válečných hrdinů, a další dvě js-
me věnovali třebíčským výtvarníkům,“ 
uvedl místostarosta Milan Zeibert.

Náměstí Rabína Ingbera. To je 
nový název malého náměstíčka před 
zadní synagogou v židovské čtvrti. 

S návrhem přišel pan Pavel Fried, 
třebíčský rodák, Žid, který přežil 
holocaust.

 Rabín Mojžíš Ingber
Narodil se 20. prosince 1901 na 

Podkarpatské Rusi a do Třebíče při-
šel v roce 1935, aby převzal místo na 
rabinátu. 

Byl posledním třebíčským rabí-
nem, a krátce před válkou si vzal za 
ženu Annu Taussigovou. 

S celou třebíčskou židovskou 
komunitou byli v květnu 1942 
deportováni do koncentračních 
táborů. Mojžíš Ingber zemřel 
v Osvětimi, v plynové komoře.

 Vlastimil Toman 
(*19. 2. 1930 Třebíč, 
†11. 12. 2015 Třebíč). 
Malíř, grafi k, ilustrátor, básník a 

fotograf se narodil na Nových Dvo-
rech, a po přestěhování rodiny do 
Týna tam prožil celý život. 

Vystudoval reklamní grafi ku a 
plakátovou tvorbu v Brně, později 
dekorativní malbu v Praze. 

Věnoval se krajinomalbě, kresbě, 
grafi ce, ale také poezii. Jeho celo-
životním námětem byla obec Týn a 
krajina v jejím okolí. 

V roce 2005 mu bylo uděleno čest-
né občanství a v roce 2010 obdržel 
Cenu města Třebíče.

 Josef Kremláček
 (*5. března 1937 Třebíč, 
†22. 6. 2015 Třebíč). 
Malíř, grafi k a ilustrátor zůstal své-

mu rodnému městu věrný po celý 
život. 

Studoval propagační grafi ku v Brně. 
V oboru pracoval nejprve v Pardubi-
cích, a potom v Třebíči. 

Později působil jako učitel výtvar-
ného oboru na Základní umělecké 
škole v Třebíči. 

Jako ilustrátor spolupracoval s 
mnoha českými i zahraničními 
nakladateli a ilustroval na 80 knih. 

Jeho práce byly vystaveny na více 
než 60 samostatných výstavách 
nejen doma a po celé Evropě, ale i 
v Japonsku, nebo v Argentině. Za 
svou práci získal řadu ocenění. 

V roce 2012 také obdržel čestné 
občanství města Třebíče.

 Mjr. Jaroslav Krátký
(*8. 10. 1911 Střížov, 
† asi únor nebo březen 1945, v kon-

centračním táboře Flossenbürg). 
Důstojník československé zahra-

niční armády Jaroslav Krátký vystu-
doval gymnázium v Třebíči a Vojen-
skou akademii v Hranicích. 

Od roku 1936 sloužil ve Znojmě, 
poté v Jihlavě. V červnu 1939 opus-
til protektorát a stal se účastníkem 
zahraničního odboje. 

Jako příslušník československé 
armády bojoval ve Francii a Anglii, u 
dělostřelectva, i jako parašutista. 

Byl vyslán také coby tiskový ata-
šé do Istanbulu, o dva roky pozdě-
ji přijel do Bratislavy, kde se zapojil 
do příprav Slovenského národního 
povstání. 

In memoriam byl vyzname-
nán Československým válečným 
křížem 1939 (1945), Českosloven-
skou medailí za chrabrost (1945) a 
Řádem bílého lva (1998). 

Nové ulice podle akademických malířů, 
odbojářů, a rabínovo náměstí
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www.deichmann.com

Hledáme prodavače
U nás jen 3x týdně na 5 hodin 
za 6.800,- Kč měsíčně 
+ provize a další benefity  
Skvělý kolektiv 

Na jaře při projekcích festivalu Jeden svět pro školy i pro veřejnost, v létě 
při studentském promítání v Hasskově zahradě, a teď v zimě při příležitos-
ti Mezinárodního dne lidských práv, můžeme zažít stejný model: nejprve 
zhlédnutí dokumentárního fi lmu, a po něm besedu diváků - nejlépe s něk-
terým z aktérů fi lmu. 

Zažil jsem takovou akci vícekrát, a vždycky jsem měl o čem přemýšlet. 
Tak tomu bylo i naposledy, po fi lmu režiséra Tomáše Kudrny O čo ide Idě, 
který děvčata z Jednoho světa představila postupně v divadélku ZŠ Bene-
šova, v klubu Ambrela, Café Art a v městské knihovně. 

Viděl jsem poslední promítání, které bylo určeno studentům gymnázia, a 
na které navázala beseda s Oto Bundou, tanečníkem, hudebníkem a zpěvá-
kem, který se ve fi lmu objevuje. 

Přestože gymnazijním studentům musí být téma fi lmu naprosto vzdále-
né, sledovali soustředěně nejen promítání, ale i Bundovo vyprávění o tom, 
jaké to je, když je někdo od dětství ve špatné sociální situaci, a jak z ní as-
poň jednotlivcům pomoci uniknout. 

A o to právě jde Idě Kelarové, zpěvačce z názvu fi lmu. Místo aby se věno-
vala vlastní kariéře, hledá už řadu let v nejchudších romských osadách 
nadané děti a dává jim šanci v dětském pěveckém souboru Čhavorenge, a 
tím i v dalším životě, např. možností studia na umělecké škole. 

Oto Bunda je nejen jedním z jejích spolupracovníků, ale také člověkem s 
velkým osobním kouzlem, takže velmi přirozeně získal u přítomných sym-
patie pro úsilí Idy Kelarové, s jejímž Čhavorenge v posledních letech spolu-
pracuje i Česká fi lharmonie. 

Po skončení besedy jsem se s některými kantory bavil o důležitosti tako-
vých akcí. Nejen pro účastníky samotné, ale taky pro pozvané hosty (Oto 
Bunda byl nadšený ze všech třebíčských projekcí) a jejich organizátory, v 
tomto případě především organizátorky. 

Vždyť zajistit fi lmy, prostory, propagaci, získat hosty a starat se o ně, a 
nakonec stát před diváky a úměrně věku jim vysvětlit, o co při promítání 
jde, to není malý úkol. 

Možná dokonce, že mezi posluchači už seděl někdo další, kdo by se chtěl 
do organizace podobné akce také pustit. A o to jde při promítání fi lmových 
dokumentů, koneckonců, taky.  Milan Zeibert

O co jde při promítání 
fi lmových dokumentů

Křivánek vystavuje v předsálí

Předskokanem letošního jubilejní-
ho 20. festivalu Jeden svět, který se 
koná ve dnech 16. až 18. března, byl 
dvoudenní festival dokumentárních 
fi lmů o lidských právech. Konal se 14. 
a 15. prosince k Mezinárodnímu dni 
lidských práv. Připravil ho Jeden svět 
v Třebíči a zúčastnily se ho třebíčské 
školy, komunitní centra i veřejnost. 
Organizátoři se zaměřili na téma rom-

ské otázky, chudoby a začlenění Romů 
do společnosti.

„Stále existuje mnoho zemí, kde lid-
ská práva dodržována nejsou. Nemusí-
me chodit daleko. Proto jsme zvolili téma 
romské otázky,“ vysvětila koordinátor-
ka festivalu Petra Kopečková.

Mimo jiné byl v ZŠ Benešova k vidě-
ní fi lm „O čo ide Idě“. Je o snaze Idy 
Kelarové měnit svět.  -mič-

Jeden svět měl předskokana

JEDEN FORMÁT. Výstava fotografi í Václava Křivánka z Třebíče, s názvem Jeden 
formát, je k vidění v Galerii předsálí v Národním domě, sídle Městského kulturní-
ho střediska. Zájemci ji mohou navštívit až do konce ledna.
 Foto: Mirka Čermáková
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Koncerty

Divadla, koncerty

Pořady pro děti a mládež

Třebíčské centrum

Centrum DaR

Klub zdraví

Klub seniorů
Čtvrtek 11. ledna ve 14 hodin – 

Národní dům, malý sál
POSEZENÍ S HARMONIKOU

Čtvrtek 25. ledna ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Pátek 26. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

Úterý 30. a středa 31. ledna v 
8.30 a 10.15 hodin, divadlo Pasáž

ZVĚŘINEC – výchovný kon-
cert Pavla Nováka ml. se skupinou 
Family

Pondělí 1. ledna v 15 hod. v bazi-
lice sv. Prokopa

NOVOROČNÍ VARHANNÍ 
KONCERT

Neděle 20. ledna od 16 do 18 
hod. 

Společenské odpoledne - akce 
pro celou rodinu

Příběhy, povídání, hry, soutěže a 
ochutnávky.

Adventní dům, Jungmannova 16, 
Třebíč

Neděle 28. ledna od 16 do 18 
hod.

Relaxační tvořivé odpoledne - 
mokré plstění, náramky a jiné ozdůb-
ky.

Adventní dům, Jungmannova 16, 
Třebíč

Pondělí 1. 1. v 16.30 hod. – Kar-
lovo náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
16.30 - 17 hod. - DJ RUDYS - 

hudební produkce
17 hod. - SLAVNOSTNÍ PRO-

SLOV STAROSTY MĚSTA
Cca 17.05 hod. - OHŇOSTROJ

Úterý 9.1. v 18 hod. - Foyer diva-
dla Pasáž

I. KONCERT KRUHU PŘÁTEL 
HUDBY

Slavnostní novoroční koncert s pří-
pitkem starosty.

MORA VSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a 
operní hosté.

                              
Čtvrtek 11. 1. v 18 hod. - Národ-

ní dům  
PEKLO POD ŠPANĚLSKÝM 

NEBEM
Po Antonínu Kalinovi zaměřil 

populární spisovatel a reportér Stan-
da Motl svoji pozornost na dalšího 
Třebíčáka, shodou okolností Kalino-
va přítele – Leopolda Pokorného. 

Úterý 23. 1. v 19 hod. - Národní 
dům

I. KONCERT HUDEBNÍHO 
SALONU

HOP TROP                                       

Středa 24. 1. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž

PANTHEON PRODUCTION 
PRA HA

Alex Hellstenius: ELLING A 
KJELL BJARNE aneb CHVÁLA 
BLÁZNOVSTVÍ

Čtvrtek 25. 1. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž  

DIVADELNÍ SPOLEK KA ŠPAR 
PRA HA

Tracy Lett s: SRPEN V ZEMI 
INDIÁNŮ

Hrají: Milena Steinmasslová, Jitka 
Nerudová, Monika Zoubková, Mar-
tina Prášilová a další.

Leden - měsíc pohybu a sporto-
vání

4.1. 10.30-12 Skořápkový drak 
(dopolední tvoření)

9.1. 10.30–12 Koření na hubnutí 
(kurz zdravého vaření)

16.1. 8–17 Cvičí máma, cvičí 
táta, cvičím já!

23.1. 10.30–12 CÍL pro Vysoči-
nu 

25.1. 10.30–12 Rukavička s bam-
bulí (dopolední tvoření)

30.1. 10.30–12 Vysvědčení a 
rodiče (beseda a sdílení zkušeností)

Aktuální informace na facebooku 
Třebíčského centra.

Místo konání: Centrum DaR, 
Okružní 935, Třebíč - Borovina  
(budova ZMVŠ - zadní vchod).

Více informací na telefonu: 734 
657 368 nebo na mail: centrum-
dar@gmail.com

2.1. - 31.1. Výběr fotografi í do 
12. ročníku fotosoutěže „NEJ 
MIMI 2016“. Amatérské fotografi e 
dětí narozených v roce 2016. Vyhod-
nocení proběhne dne 12. 2. od 10 
hod. v rámci Klubu Miminko. 

2.1. 10 – 12 Překážková dráha 
aneb Sportujeme rádi

4.1. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Mrzne, až praští!

10.30 – 12 Klub Batole:  Tříkrá-
lové příběhy

10.30 – 12 Klub Miminko: Začí-
náme s cvičením

8.1. 14.30-16.30 MUM-AUT 
setkání rodičů s dětmi s porucha-
mi autistického spektra 

9.1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Žijeme zdravě, posilujeme 
imunitu 

9.1. 10.30 – 12 CÍL pro Vysoči-
nu: Informační schůzka pro zájemce 
o vzdělávání

11.1. 10.30 – 12 Hrajeme si s 
netradičními hračkami

11.1. 18 – 20 Rukodělný kurz: 
Kasička PRA SÁTKO

12.1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Rukodělné tvoření – Bílá 
zima

12.1. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Rozoumek - ukázková hodina 

12.1. 18 – 20 Muzikoterapeutic-
ká relaxace 

15.1. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Věřte svým mateřským instink-
tům, 16.1. 10.30 – 12 Sourozenci 
bez rivality (beseda s odborníkem)

16.1. 13 – 15 CÍL pro Vysočinu: 
Dítě v centru 

18.1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Dávky státní sociální pod-
pory - změny od roku 2018

18.1. 10.30 – 12 Postav si letadlo 
a leť 

18.1. 14.30 – 16 Kurz zdravého 
vaření - téma: Rajská polévka s 
rýží

19.1. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Dávky pro rodiny s dětmi v roce 
2018 

20.1. 14 – 17 Tvořivé odpoledne: 
Veselá trička 

22.1. 10 - 11.30 Klub Mimin-
ko: Robátka – ukázková hodina 
YAMAHA CLASS

22.1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Na co si dát pozor před 
nástupem do práce 

23.1. 10.30 – 12 CÍL pro Vyso-
činu: Jak nespadnout do dluhové 
pasti

25.1. 11 – 12 První krůčky k 
hudbě – ukázková hodina YAMA-
HA CLASS

25.1. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Ovesné lívanečky s džemem

26.1. 10 – 12 Klub Batole: Veselí 
klauni 

29.1. 10.30 – 12 Klub Miminko:  
Co trápí v noci nejmenší 

30.1. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Celozrnná bábovka

Kino Pasáž
 Od úterý 2. ledna do středy 3. 

ledna
 ŠPINDL
 Horská zimní komedie ČR. Začát-

ky představení v 17:00 hod. a v 19.30 
hod. Pro mládež do 12 let nevhodný.

 Od čtvrtka 4. ledna do středy 
10. ledna

 ČERTOVINY
 Premiéra české pohádky Zdeňka 

Trošky. Začátky představení v 17.00 
hod. Pro mládež  přístupný.

 Od pátku 5. ledna do neděle 7. 
ledna

 INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
 Premiéra hororu USA. Začátky 

představení v 19.30 hod. Pro mládež  
do 15 let nepřístupný.

 Od pondělí 8. ledna do středy 
10. ledna

 KOLO ZÁZRA KŮ
 Premiéra dramatu USA. Začátky 

představení v 19.30 hod. Pro mládež  
do 12 let nevhodný.

 Od čtvrtka 11. ledna do neděle 
14. ledna

 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-
GLI! 3D

 Premiéra dobrodružné akč-
ní komedie USA v českém znění. 
Začátky představení: v 17.00 hod. 
Mládeži přístupný.

 
 Od pátku 12. ledna do neděle 

14. ledna
 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 
 Premiéra romantického muzikálu 

USA. Začátky představení v 19.30 
hod. Mládeži přístupný.

 Od pondělí 15. ledna do středy 
17. ledna

   FERDINAND
 Repríza animované komedie USA 

v českém znění. Začátky představení 
17.00 hod. Pro mládež přístupný.

 Od pondělí 15. ledna do úterý 
16. ledna

 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
 Premiéra dramatu Velké Británie. 

Začátky představení v 19.30 hod.  
Pro mládež  do 12 let nevhodný.

 Od středy 17. ledna do čtvrtka 
18. ledna

 BORG/McENROE
 Premiéra životopisného dramatu 

Švédska/Dánska/Finska. Začátky 
představení ve středu v 19.30 hod., 
ve čtvrtek v 17:00 hod. Pro mládež 
přístupný.

 Od pátku 19. ledna do středy 24. 
ledna

 COCO 3D
 Premiéra animovaného rodinného 

fi lmu USA v českém znění. Začát-
ky představení v 17.00 hod. pátek - 
neděle ve 3D, pondělí – středa ve 2D  
Pro mládež přístupný.

 Od pátku 19. ledna do středy 24. 
ledna

 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOU-
FALÉ VĚCI

 Premiéra české komedie Filipa 
Renče na motivy Haliny Pawlowské. 
Začátky představení v 19.30 hod. Pro 
mládež do 12 let nevhodný.

 Od čtvrtka 25. ledna do soboty 
27. ledna

 LADÍME 3
 Premiéra hudební komedie USA. 

Začátky představení v 17.00 hod. 
Pro mládež do 12 let nevhodný.

 Od pátku 26. ledna do neděle 
28. ledna

 ZTRA CEN V DŽUNGLI
 Premiéra dobrodružného drama-

tu USA. Začátky představení v 19.30 
hod. Pro mládež  do 12 let nevhod-
ný.

 Od neděle 28. ledna do středy 
31. ledna

 PADDINGTON 2
 Repríza rodinného fi lmu USA 

v českém znění. Začátky představení 
v 17.00 hod. Pro mládež  přístupný.

 Od pondělí 29. ledna do středy 
31. ledna

 TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
ZA EBBINGEM

 Premiéra temného komediálního 
dramatu USA/Velké Británie. Začát-
ky představení v 19.30 hod. Pro mlá-
dež do 15 let nepřístupný.

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.
 Čtvrtek 4. ledna
 LION

 Premiéra dramatu USA.
 Čtvrtek 11. ledna
 MILADA
 Premiéra životopisné dramatu ČR.
 
 Čtvrtek 18. ledna
 DOBRÝ ČASY
 Premiéra krimi dramatu USA.

 Čtvrtek 25. ledna
 PĚKNĚ BLBĚ
 Premiéra romantické komedie 

USA. 
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Služby LSPP stomatologické na LEDEN 2018
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

1.1. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
6.1. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7.1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
13.1. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
14.1. neděle  MUDr. Sedláček Milan  ZUBNÍ HROTOVICE, s.r.o., Zákostelní 9 
     675 55 Hrotovice         568 860 256
20.1. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
21.1. sobota  MUDr. Sghier Ibrahim  Estetické centrum Medici, s.r.o., 
     ZZS JE Dukovany, 675 50 Dukovany   561 103 646
27.1. neděle  MUDr. Schneiderová Pavla Stom. centrum Třebíč, s.r.o., Kpt. Jaroše 1224
      674 01 Třebíč 568 826 880, 776 166 268
28.1. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Městská knihovna

Muzeum Vysočiny

Čtvrtek 4. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

FRA NCOUZSKÝ KLUB: 
MARIE NOËL / LUCIE TUČKO-
VÁ

Pondělí 8. ledna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

VALDŠTEJNOVÉ NA TŘEBÍČI 
II / MGR. EVA HLADKÁ

Úterý 9. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

SEVEROITALSKÁ JEZERA  /
JAROMÍR NOVÁK

Čtvrtek 11. ledna, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 1. ČÁST. NEJSTARŠÍ 
DOCHOVANÉ STAVBY / ING. 

ARCH. LUBOR HERZÁN

Pondělí 15. ledna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 1. 
ČÁST. ŠPILBERK / ING. ALEŠ 
SVOBODA

Čtvrtek 18. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

SEDM PEREL ASTRONOMIE / 
PETR HORÁLEK

Přednáška je první z pětidílné série. 
Následuje 20. března / Lovy skvostů 
hvězdné oblohy.

Pátek 19. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

PORTUGALSKÁ CESTA DO 
SANTIAGA DE COMPOSTELA 
/ JAN ČERNOCKÝ

Pondělí 22. ledna, 17 hod., sál 

hudebního oddělení.
LiStOVáNí / MILOŠ URBAN: 

ZÁVĚRKA 
Součástí akce bude diskuze s auto-

rem, prodej knihy a autogramiá-
da. Účinkují Petra Bučková a Lukáš 
Král. 

Úterý 23. ledna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

I NÁDRA ŽÍ JE KA TEDRÁLA / 
LENKA  VANÍČKOVÁ (ZAHÁJE-
NÍ VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKA  O 
VÁCLAVU HRA BĚTI)

Pondělí 29. ledna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

MALEDIVY / ZDENĚK LO-
RENC

VÝSTAVY:
I NÁDRA ŽÍ JE KA TEDRÁLA
Od 23. ledna do 28. února, sál 

hudebního oddělení 
Výstava fotografi í Lenky Vaníčko-

vé. 

VÝSTAVA PRA CÍ KLIENTŮ 
STACIONÁŘE BAREVNÝ SVĚT, 
S NÁZVEM „ZVÍŘATA“

Do 31. ledna, pobočka Borovina

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRA -
CÍ ŽÁKŮ ZŠ BENEŠOVA

3. – 31. ledna, pobočka Modřínová

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

www.modaprostejov.cz

Pouze teď jsme všechny obleky zlevnili o skvělých 1000,-Kč ! A to včetně 
nové kolekce. A POZOR! Vybrali jsme stovky a stovky kusů obleků, které 
jsme jen pro Vás ocenili na likvidačních 300,- Kč. Ano, za TŘI STOVKY oblek. 
Platí do vyprodání zásob. AKCE NAVÍC ! Pokud při placení předložíte tento 
kupon, obdržíte slevu 20% na všechny pánské a dámské kabáty. Sleva platí 
i na již zlevněné kabáty. Platnost akce do 31. 1. 2018. Přijďte, těšíme se na Vás! 

OBLEK
1000

K
A
ŽD
Ý

SL
EV
A

,- Kč

LIKVIDACE!

Výstavy
Do 14. 1. Galerie Tympanon: 

Vánoční výstava výtvarného obo-
ru ZUŠ Třebíč

Do 14. 1. Vánoční výstava betlé-
mů – betlémy z Rakouska a Třebíče 
– konírna 

2. 2 – 25. 3. Sopky v geologic-
ké minulosti Moravy a Slezska – 
konírna

Akce pro veřejnost
6. 1. 17 hodin, Kamenný sál - 

Tříkrálový koncert
20. 1. Do muzea za benediktinem 

– cyklus Do muzea za… - 15 hod.
27. 1. fi lm Skauti bez lilie - doku-

mentární fi lm o skautském hnutí  v 
pohnutém období normalizace – 17 
hod. 

Sběratelé minerálů
Tradiční setkání sběratelů mine-

rálů se uskuteční v sobotu 6. ledna 
v Konferenčním centru restaurace 
Lihovar v Třebíči nad zámkem. Jed-
ná se o 34. ročník se zahájením ve 
čtrnáct hodin.  -zt-
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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z 
kvadrokoptéry. Studiové zpracování 
- střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-
cování videa - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer atd.) a 8 mm filmů 
na DVD. 
Více na www.video-kameraman.cz, Tel.: 
608 855 607

Video

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kval-
itní  kompatibilní  cartridge a  tonery ji 
naučí tisknout levně!  Internetové ceny,   
výkup   prázdných  náplní a dokonce i 
provize pro Vás. www.TREBSERVIS.CZ, 
tel.: 604 911 211 (OC Amos – Komen-
ského nám. 1045/18 – u přechodu 
naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových křovin. Stříhání 
živých plotů benz. plotostřihem, likvi-
dace větví štěpkovačem. 
Mobil: 607 674 804 nebo 737 881 944.

Služby zahrádkářům

Truhlářství

Koupím

Ostatní

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a 
doprava zdarma. 
Tel.: 604 867 232

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, ren-
ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Krásné nožičky během chviličky.
Profesionální pedikúra, bez nebezpečí 
poranění, vhodné pro diabetiky, těhotné 
ženy a všechny.... 
Řešení problémů se zarůstajícími nehty
Bezbolestné odstranění kuřích ok
Lakování klasickým lakem a Shellac, 
vydrží na nohou 3-4 týdny
Nové studio - dlouholetá praxe, snadné 
parkování před vchodem, v blízkosti 
bazénu Laguna Třebíč, Jelínkova 171/15 
Objednávky na tel.: 773 560 061. 
M. Pařilová, www.pedikura-trebic.cz

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, 
bankovky, odznaky, hodinky, staré zbraně, 
betlém a vánoční ozdoby. Vše vojenské, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.eu

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

NABÍZÍM práci s DETEKTOREM kovů.  
Ztratili jste na zahradě prstýnek? Můj 
vyhledávač jej jistě najde.
Piště, volejte. Kontakt 775 111 450 nebo 
e-mail 9yyy9@email.cz.   

Služby
Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-
BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny 
nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, OCT-
FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, 
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis Tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž 
( autorizovaná - bez nutnosti STK ) na 
počkání. Detaily na www.taznekoule.cz   
Tel.: 604 871 030. 

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 473

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění 
energet. bloků, minulý život. 
Tel. 739 080 527, 
www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  i 
celou pozůstalost. Dobře zaplatím. Tel. 603 
146 473
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Letošní sezónu zahájil Petr Mejz-
lík (TJ Spartak Třebíč) na konci led-
na na Isramanovi v izraelském Ella-
tu a její závěr si zpestřil účastí na 
triatlonových závodech v egyptské 
Hurgádě, kde se konal pátý roč-
ník série závodů s názvem Sahl 
Hasheesh Triathlon.

Pořádající agentura Th e TriFactory 
připravila pro více než 1000 účast-
níků z 22 zemí světa čtyři závody 
(po dvou každý den) v pořadí sprint 
(0,75-20-5 km), supersprint (0,3-
10-2,5 km), olympijský (1,5-40-10 
km) a duatlon (5-20-2,5 km). Start 
všech závodů byl 15 km od Hurgá-
dy na pláži Rudého moře v destina-
ci Sahl Hasheesh, v blízkosti resortu 
Old Palace.

První den proběhl sprint triathlon 
se startem v sedm hodin ráno, násle-
doval v 10.30 hodin supersprint. 
Druhý den, opět v sedm hodin ráno, 
hlavní závod v olympijském triathlo-
nu a ve 13 hodin odstartoval posled-
ní závod v duathlonu. 

Petr Mejzlík (kat. 55-59 let) absol-
voval celý program s těmito výsled-
ky: sprint - 1. místo časem 1:20,29 
h (celkově 16. místo z 213 startují-
cích), supersprint - 1. místo časem 
42:55 min (32. z 206), olympijský- 
2. místo časem 2:46,43 h (49. z 200) 

a duathlon - 1. místo za 1:29,50 h 
(29. z 69). 

Za zmínku určitě stojí i to, že ve 
sprintu vedle jednotlivců startova-
lo 81 štafet a v olympijském 39 šta-
fet, což jsou čísla na naše poměry 
nepředstavitelná. 

Proto jednotlivé starty probíha-
ly v 6 a více vlnách. Společně s Pet-
rem Mejzlíkem byl na startu Tomáš 
Bednář z Jihlavy, který měl v kat. 
35-39 let shodná umístění s Petrem, 
ale dosáhl skvělých výsledků v abso-
lutním pořadí, kdy v supersprintu 
obsadil 2. místo a 3. místo obsadil v 
olympijském triathlonu.

„Před dvěma lety jsme začali s Tomá-
šem přemýšlet, kam vyjet, když opus-
tíme Izrael, tamní tradiční závod. A 
napadl nás Egypt. Uskutečnilo se to, a 
už jsme i zpět. Neskutečný zážitek, vše 
proběhlo bez problémů, pro nás hod-
ně nespecifi cké podmínky na závodění 
v tuhle roční dobu, vedro jako blázen, 
ale kupodivu to jelo. 

Jak se blížil konec série, tak síly rapid-
ně ubývaly. Plavali jsme ve vodě teplé 
26 st., kolo po rovině na jedenáctikilo-
metrovém okruhu, běh po pláži - úpl-
ná rovina, a někdy nekonečná. Koukali 
jsme, kde se tam vzalo tolik závodní-
ků, nakonec ve výsledcích jsou lidé z 22 
zemí, tolik ženských na startu jsem ještě 
nikde neviděl, a to je Egypt, kde je moc 
neukazují, a závodníků mraky. 

Výborně plavou, na kole jim to moc 
nejede a dobře běhají. Víc než umístění v 
kategorii si cením nejvíc 16. místa celko-
vě ve sprintu, a že jsem to celý dokončil,“ 
ohodnotil účast Mejzlík.  -zt-

TOMÁŠ BEDNÁŘ (vlevo) z Jihlavy 
společně s Petrem Mejzlíkem z Třebíče 
závodili v Egyptě.
 Foto: archiv P. Mejzlík

Z Izraele zamířil Mejzlík do Egypta

O svoje zážitky v účasti na 
maratonu v Číně se podělil 
třebíčský neuvolněný radní 
a náměstek hejtmana kraje 
Vysočina Pavel Pacal. 
Běh je jeho velkou vášní.

 Mirka Čermáková

Kraj Vysočina má jako partnerský 
region provincii Hubei, která leží ve 
městě Yichang. Město má čtyři mili-
ony obyvatel a na svém katastru má 
největší vodní elektrárnu Tři soutěs-
ky. Yichang má partnerskou dohodu 
i s městem Třebíč. Číňané pozvali 
zástupce regionu Vysočina k účasti 
v mezinárodním maratonu. Žádost o 
účast zástupců poslali městu Třebíč i 
Kraji Vysočina. 

„V dopise bylo uvedeno, aby zástupce 
vzal s sebou i několik sportovců, kteří 
by se maratonu zúčastnili. Kraj Vysoči-
na na to kývl a oslovil mě, protože jsem 
schopný maraton uběhnout. Ono a já 
jsem požádal několik sportovců, aby 
jeli se mnou,“ prozradil Pavel Pacal.

Běžel i nevidomý 
Jedním z účastníků byl nevidomý 

Ondřej Zmeškal z Nového Teleč-
kova, který běhá se svým strasérem. 
Trenér triatletu Jiří Března vzal svě-
řenkyni Radku Březnovou. Čínská 
strana nominaci akceptovala a hra-
dila veškeré náklady. Atleti a běž-
ci platili pouze část letenky, zbylou 
část platil Kraj Vysočina. „Vyrazili 
jsme na týden do Číny, kde nás čekal 
bohatý program. Navštívili jsme něko-
lik sportovních škol i vodní elektrárnu, 

několik společností, rozvojové centrum, 
které připravuje plány města Yichang. 
Viděli jsme i budoucí sportoviště, kte-
ré teprve roste a bude mít parametry 
olympijských sportovišť. Setkali jsme 
se se zástupci města, místních podni-
katelů i škol. Navštívili jsme i obyvatele 
vesnic, především u nejdelší čínské řeky 
Yangtze. Tamní tisíciletá kultura byla 
velmi zajímavá,“ podělil se o svoje 
dojmy Třebíčan Pavel Pacal a dodal, 
že Číňané hodně cestují po Evropě a 

v mnohém dobrém se nám snaží při-
bližovat.

Vrcholem pobytu sportovců kraje 
v Číně byl yichanský půlmaraton a 
maraton. Start byl ráno o půl osmé 
a stálo na něm dvacet tisíc běžců 
z celého světa. 

Skvělé týmové výsledky
„Měli jsme to štěstí, že v první řadě 

stálo na startovním roštu deset Keňa-

nů a Etiopanů a vedle nich zástup-
ci Vysočiny. Myslím si, že jsme se tam 
neztratili. S Jirkou Březnou jsem uběhl 
půlmaraton, který je dlouhý 21 kilome-
trů, nevidomý Ondřej Zmeškal se svým 
trasérem uběhl 42 kilometrů dlouhý 
maraton a dokončili ho ve vynikajícím 
čase tři a půl hodiny. Na nevidomého 
je to naprostá bomba. Osmnáctiletá 
Radka Březnová uběhla půlmaraton a 
v kategorii žen skončila na pátém mís-
tě, což je naprosto fascinující,“ ocenil 
náměstek hejtmana.

Výška jako rarita
Od čínské strany zástupci Kraje 

chtěli, aby měli každý den alespoň 
hodinu a půl na trénink, ale program 
byl tak nabitý, že to téměř nevyšlo. 

„Byl jsem v Číně potřetí, a podle mě 
tam vládne tvrdší kapitalismus, než u 
nás. My, Evropané, jsme byli pro tam-
ní obyvatele menšího vzrůstu raritou, 
zejména já, se svojí výškou,“ přiznal 
téměř dva metry vysoký Pavel Pacal. 

Menší problém, jak uvedl, nastal 
v tom ohledu, že neměli překlada-
tele do čínštiny. Hovořilo se pouze 
anglicky, což zůstalo na něm, jako 
člověku zdatně hovořícímu anglicky.  
„Hostitelé byli velice příjemní a přátel-
ští. Mě naprosto fascinuje čínské jídlo, 
které jím pouze hůlkami. Příbor tam 
nepotřebuji ani na snídani,“ pochlu-
bil se.

Co se týče běhání, rozhodně si 
nenechá ujít Silvestrovský běh v Tře-
bíči. „Těším se na zimu, že napadne 
sníh. Chystám se na Jizerskou padesát-
ku. V příštím roce bych zase rád uběhl 
několik půlmaratonů v České republi-
ce,“ plánuje Pavel Pacal.

BĚŽCI Z KRA JE a Třebíče v čínském maratonu obstáli. Třetí zleva Pavel Pacal.
 Foto: archiv PP

Zástupce kraje běžel maraton v Číně

Třebíčáci 
ovládli anketu 
Atlet Vysočiny

Téměř jako přes kopírák vypada-
jí výsledky prvních tří v anketách o 
nejlepší atlety Třebíče a Kraje Vyso-
čina. Obě vyhrál sprinter a desetibo-
jař Tobiáš Dvorský, v třebíčské byl 
koulař Tomáš Vilímek druhý a dese-
tibojař Aleš Svoboda třetí, v krajské 
se oba o druhou příčku podělili. 

Čtvrtá z naší ankety, Veronika 
Janíčková, je na Vysočině osmá, a 
bylo by zajímavé, jak by zamícha-
la pořadím, kdyby její letní výsled-
ky, včetně umístění na ME juniorů, 
nešly na konto brněnského Olympu, 
do kterého na jaře přestoupila. 

Trenérem Dvorského, Svobody i 
Janíčkové je Jiří Kliner, Vilímka při-
pravuje Jan Heres. 

V mládežnické kategorii Atle-
ta Vysočiny skončila druhá Pavla 
Kosielská ze skupiny Vratislava Fiše-
ry, v  Běžeckém poháru mládeže, 
jehož výsledky byly vyhlašovány na 
jihlavské radnici souběžně s Atle-
tem Vysočiny, obsadili Třebíčáci 
opět první tři místa mezi chlapci (1. 
Adam Trojan, 2. Karel Fučík, 3. Mar-
tin Michálek) a druhou příčku mezi 
dívkami (Marie Fučíková).  miz
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Třebíčské noviny

 1. 1. 2018
 Novoroční výstup na Klučov-

skou horu
 Start z Třebíče od restaurace Alfa 

v 9.00 hodin. Odměnou na vrcho-
lu bude pamětní list. Zpáteční cesta 
z Klučovské hory povede okolo ryb-
níka Hodinovec přes Střítež do Tře-
bíče. 

 6. 1. 2018
 Do Ždírce na vtančení do roku 

2018
 Jihlava - Henčov - Ždírec (13 km), 

možnost zkrácení: Střítež - Ždí-
rec (4 km), nebo dojet až do Ždír-
ce (116 m). Od 16 hodin hudba. V 
ceně vstupenky 150 Kč je večeře a 
víno. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 11.20 / z Boroviny v 11.26. Návrat 
objednaným autobusem ze Ždírce 
ve 23.00 hod.

 13. 1. 2018
 Nové Syrovice
 Grázlova stezka - Zálesí - Zblovi-

ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s 
sebou. V cíli posezení s občerstve-
ním. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
8.28 / ze Starče v 9.27 do Mor. Budě-
jovic, kde u nádraží ČD bude přista-
ven autobus pořadatelů, který nás 
doveze do Nových Syrovic (zastaví 
i u haly koupaliště).. Ze Zblovic do 
Mor. Budějovic opět zajištěn auto-
bus. Návrat z Mor. Budějovic vlakem 

v 16.03, 18.03, autobusem v 16.35. 

 18.- 21. 1. 2018
 Šumava v okolí Prášil
 Autobusový výlet vhodný pro 

běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd 
z Třebíče v 7.00 hod. od AN. Proje-
deme Churáňov, Horskou Kvildu, 
Modravu, Poledník, Srní, Pancíř, 
jezero Laka, Filipovu Huť, Kvildu, 
pramen Vltavy.

 20. 1. 2018
 Slavnostní oheň na Čeřínku
 Hvězdicový pochod, start libovol-

ný, cíl 11 - 13 hod. turistická cha-
ta Čeřínek. Trasu podle spojení je 
vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 
km), Jihlava (18 km) nebo Brtnice 
(25 km). Odjezd z Třebíče vlakem z 
hl. n. v 8.28 do Kostelce, nebo v 7.30 
do Jihlavy. Návrat vlakem z Kostelce 
v 14.15, 14.45, 16.15, 16.47, z Dolní 
Cerekve v 14.40, 16.43.

 27. 1. 2018
 Dolní Smrčné
 Pavlovský mlýn - Kouty - Zátiší - 

Horní Radslavice - Horní Heřmani-
ce - Nový Telečkov - Oslavička (20 
km). V obci Horní Radslavice pose-
zení s občerstvením. Před Oslavič-
kou rozhledna Rubačka na vodoje-
mu. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 7.36 / z Boroviny v 7.39. Návrat 
z Oslavičky autobusem v 14.14, 
nebo vlakem v 14.32, 16. 10.

Pamětní list od nově jmenovaného 
velvyslance USA Stephena Kinga si z 
jeho pražské rezidence odvezla hned 
pětice mladých baseballistů Třebíče 
Nuclears. Jan Klee, Antonín Novák, 
Adam Skála, Jan Urbánek ml. a 
Adam Veselý letos obsadili 3. místo 
na evropském šampionátu a skvělou 
osmou příčku na mistrovství světa 
žáků na Tchaj-wanu. 

A právě reprezentačnímu týmu žá-
ků se dostalo společně s českým uni-
verzitním výběrem pozvání od pana 

velvyslance, který má k baseballu 
velmi blízko - jako hráč a fanoušek 
týmu Milwaukee Brewers. 

„Je to skvělý americký sport, který 
nás učí všechny potřebné dovednos-
ti – být týmovými hráči, naučit se vést 
ostatní, anebo přinášet pozitivní změ-
nu nejen do svých životů, ale také do 
svých komunit,“ uvedl Stephen King 
na setkání s mladými českými hráči. 
Velvyslance USA také potěšila infor-
mace, že baseball přinesl do Čech 
americký trenér Joe First.  –rv-

REPREZENTAČNÍ tým žáků ČR s pěticí baseballistů Třebíče Nuclears se setkal 
s nově jmenovaným velvyslancem USA Stephenem Kingem. Foto: archiv klubu

Baseballisty přijal velvyslanec USA

Tradiční ukázka otužování se 
konala v Třebíči opět na Svojsí-
kově nábřeží u Podklášterského 
mostu. 

 Antonín Zvěřina

Teplota vzduchu dva stupně, tep-
lota vody 1,5 stupňů Celsia, tako-
vé podmímky letos měli otužilci 
v sobotu 16. prosince při tradičním 
koupání v řece Jihlavě v Třebíči na 
Svojsíkově nábřeží. 

Akci pořádal třebíčský Klub led-
ních medvědů a moderování se ujal 
jejich předseda Zdeněk Mikoláš. 
V úvodu upozornil, že na nábřeží 
také probíhá výstava třebíčského 
fotografi ckého sdružení.  

„Musím říct, že nás těší divácký 
zájem. Před osmi lety, kdy se uskuteč-
nil první ročník, bych si nepomyslel, že 
to bude mít takové pokračování,“ řekl 
v úvodu. Zdůraznil, že zájem veřej-
nosti jej těší o to víc, že se nejedná o 
žádnou kulturně opileckou akci. 

Připomněl lidového léčitele fará-
ře Sebastiana Kneippa, jehož vodo-
léčba položila základy k otužování. 
V tuzemsku se na propagaci podí-
lel zejména Vincenz Priessnitz. Ten 
založil lázně - také na principu vodo-
léčby. 

„V minulých letech s námi tady pla-
vali přemožitelé kanálu La Manche, 
zástupci třebíčské radnice, doktoři, her-
ci. Letos jsme měli v plánu vám ukázat 
chůzi po vodní hladině na lyžích, ale 
bohužel se hlavní aktér nemůže zúčast-
nit, snad příště,“ litoval Mikoláš. 

Stejný zájem 
Nastínil, že cílem klubu je sdružení 

lidí stejného zájmu a životního stylu 
s důrazem na klasické otužování pro 
zdraví, bez ohledu na věk. Klub má 
věkové rozpětí od dvanácti let do 70 
let. 

Otužilci plavali v řece Jihlavě

MEZI otužilci nechyběl nestor tře-
bíčských otužilců, Láďa Janoušek 
z Kožichovic.  Foto: Antonín Zvěřina

„Nedivím se otázkám, proč bychom 
se měli otužovat. Myslím si, že infor-
mací o prospěšnosti otužování je u nás 
zoufale málo. Propaguje se spíš vodo-
léčba, různé kryokomory a léčba chla-
dem - hlavně tam, kde za to musí člo-
věk zaplatit,“ zdůraznil Mikoláš.  

Naznačil, že zdravotnictví nepotře-
buje zdravé lidi, ale naopak: nemoc-
ný člověk je obrovský byznys. I když 
sdělovací prostředky i čelní politici 
často hlásají něco jiného. „Ve zdra-
votnictví je dobré pracovat, nikoli tam 
pobývat jako pacient,“ poznamenal 
Mikoláš. 

Netajil, že otužilec stále ještě vybo-
čuje ze zvyklostí běžné populace. 
„Vybočuje ale i tím, že ke svému životu 
nepotřebuje cigarety, drogy, různé vod-
ní parky, a ve většině případů ani dok-
tora,“ podotkl. 

Vysvětlil, že nezná otužilce, kterého 
by z koupání ve studené vodě bole-
la záda, nebo nemohl otočit hlavou, 
protože ho ofoukl průvan. Mikoláše 
těší, že každoroční propagační ukáz-
ky nezůstávají bez odezvy. 

„Dnes má náš otužilecký klub téměř 
30 členů, a jen pro zajímavost - polo-
vinu vysokoškoláků, což též o něčem 
svědčí. Zájemci o otužování nás na-
jdou každé úterý od 16 hodin a v sobo-
tu v deset hodin v Třebíči na Polance u 
parkoviště,“ nastínil Mikoláš. 

Otužování v minulosti
S úsměvem zavzpomínal, že se 

otužovali již dříve narození, když 
museli na venkovní toaletu, a vystr-
čit v zimě zadnici. Životní podmínky 
se ale natolik změnily, že v důsled-
ku vytápění a klimatizací dochází ke 
značnému zchoulostivění lidí. 

„Otužování je jedna z cest, jak tomu 
zamezit,“ poukázal Mikoláš. Neta-
jil, že ale ani otužování není všelé-
kem, ale ten neexistuje ani v klasické 
medicíně. Přesto si myslí, že otužo-
vání má pro zdraví člověka smysl, 
když dochází k detoxikaci organis-
mu a vylučování škodlivin. 

Vysvětlil, že nejlépe je s otužová-
ním začít na konci léta. Mikoláš roz-
hodně nedoporučuje omývání žín-
kou či sprchování nohou studenou 
vodou, což spíš odrazuje. 

„V přírodě jsou začátky příjemnější, a 
důležitou roli hraje také kolektiv,“ kon-
statoval Mikoláš. Doplnil, že začít 
může téměř každý zdravý člověk, u 
dětí je dobré zvolit formu hry.  

Po jeho povídání se do vody v řece 
nejprve ponořili třebíčští otužilci, 
následovali je hosté ze Znojma a Jih-
lavy. A diváci? Zimomřivě se chouli-
li v teplých oděvech na břehu, či při-
hlíželi z blízkého mostu, a opravdu 
se jim do otužování nechtělo. 



STRANA  kultura TN - ŘÍJEN 2017Kulturní servisSTRANA  24 Inzerce TN - LEDEN 2018


	01tn01
	01tn02
	01tn03
	01tn04
	01tn05
	01tn06
	01tn07
	01tn08
	01tn09
	01tn10
	01tn11
	01tn12
	01tn13
	01tn14
	01tn15
	01tn16
	01tn17
	01tn18
	01tn19
	01tn20
	01tn21
	01tn22
	01tn23
	01tn24

