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Pomohli lékařům
Přednášku s MUDr. Tomášem Šeb-

kem z organizace Lékaři bez hranic, 
který byl na misi v Jižním Súdánu, v lis-
topadu loňského roku uspořádala tře-
bíčská radnice v rámci projektu Zdravé 
město. Konala se v knihovně. 

Vstupné bylo dobrovolné a doktor 
Šebek tam také pokřtil svoji novou 
knihu Africká zima. Veškerý výtěžek 
z přednášky ve výši 3.484 korun byl 
věnován na konto apolitické huma-
nitární celosvětové organizace Lékaři 
bez hranic. Ti všem obyvatelům města 
poděkovali za pomoc formou děkovné-
ho listu. -zt-
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Centrum 
nabízí tři akce

První ze tří vzdělávacích seminářů 
Jak být dobrým rodičem se uskuteč-
ní ve středu 4. dubna od 17 hodin v 
prostorách Centra Ruth na Karlově 
náměstí. V Třebíči. Přednáška Zden-
ky Šrámkové Sladění mužské a žen-
ské role při výchově dětí se koná v 
úterý 17. dubna od 17 hodin v Cen-
tru Ruth na Karlově náměstí. Dopo-
ledně pro ženy začíná v úterý 24. 
dubna v devět hodin v Centru Ruth 
na Karlově náměstí.  -zt-

Město nabízí 
domek 

Domek v ulici Branka míní pro-
dat město Třebíč a záměr posvětilo 
zastupitelstvo. Místostarostka Marie 
Černá nastínila, že se jedná o nevy-
užívanou budovu. U ní město počí-
talo s demolicí a po pozemku měla 
vést silnice. Tento záměr se neusku-
teční. Vyvolávací cena činí 580 tisíc 
korun.   -zt-

Kopečková 
postoupila 

Obchodní akademie a Hotelová ško-
la Třebíč patří tradičně v oblasti umě-
leckého přednesu poezie a prózy mezi 
nejlepší školy    na Vysočině. Potvrdi-
lo se to ve čtvrtek 22. března v pelhři-
movské Městské knihovně. Konala 
se tam krajská přehlídka uměleckého 
přednesu Pelhřimovský Poetikon. V 
kategorii sólových recitátorů     do 18 
let vybojovala Jana Kopečková ze zmi-
ňované školy přímý postup do národ-
ního kola Wolkrova Prostějova.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční přednáška biotroni-
ka a filosofa Tomáše Pfeiffera v Tře-
bíči v neděli 29. dubna. Koná se se 
v budově Základní školy Benešova 
585. Začíná v 17 hodin. Návštěvníci 
si mohou připravit ústní i písemné 
dotazy.  -zt-

Na Hrádku se kácí
Kácení stromů v lokalitě Hrádek 

zaskočilo mnoho obyvatelů Třebí-
če. „Bohužel není možné nic jiného než 
poškozené stromy v tomto místě odstra-
nit,“ netajil místostarosta Milan Zei-
bert. Připustil, že stávají les z Hrádku 
zmizí a musí ho nahradit jiný vhodněj-
ší porost. -zt-


