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Mladí lidé v Třebíči podali 
devět projektů, ve kterých se 
snaží pomoci městu. 
� Antonín Zvěřina

Projekt Mládež kraji podpořilo 
město Třebíč částkou sto tisíc korun. 
Jedná se o největší částku v rám-
ci kraje, kterou do projektu dáva-
jí okresní města. Například krajské 
město Jihlava do této iniciativy nevě-
nuje ani korunu. 

„Myslím si, že je to veliká škoda, 
ale magistrát se nám zatím přesvěd-
čit nepodařilo,“ vyjádřil se předse-
da Rady kraje dětí a mládeže Kraje 
Vysočina Jan Burda. Netajil, že tíhu 
financování nese i Kraj Vysočina.

Stejné projekty podporují Jiho-

český kraj, Jihomoravský a Morav-
skoslezský kraj. „V Třebíči bylo letos 
podpořeno devět projektů, což je nej-
víc za tři roky, kdy tento kraj s podpo-
rou ministerstva školství, tělovýchovy a 
mládeže vznikl,“ naznačil Burda. 

Přiznal, že všechny požadovaly 
částku 221 tisíc korun, což přesaho-
valo možnosti projektu, takže někte-
ré se musely pokrátit. 

„Ale v komisi pro podporu těchto 
projektů sedí zkušení pracovníci, kte-
ří neměli problém se s mládežníky 
domluvit,“ podotkl Burda.

Doplnil, že v Třebíči se rozděli-
lo necelých 192 tisíc korun. Burdu 
i místostarostu Třebíče Milana Zei-
berta těší, že se jedná o aktivitu mla-
dých lidí, kteří nejsou organizováni v 

žádném oficiálním uskupení. 
Burda připomněl, že zástupci žada-

telů se zúčastní odborné konzultace, 
kde se dozvědí, jak se při podává-
ní projektů zachovat, což přispěje k 
jejich dalšímu rozvoji. 

Zeiberta těší například iniciativa 
mládeže v místní části Ptáčov, kde 
mladí lidé, po domluvě s památkáři, 
hodlají opravit kapličku, či další pro-
jekt na výmalbu podchodu na tře-
bíčském vlakovém nádraží.

Stejně tak se stane pro město pří-
nosem akce studentů třebíčské-
ho státního gymnázia, Běh paměti 
národa. „Všechny projekty si zaslouží 
pozornost, ale velice kladně hodnotíme 
například obnovení studentského par-
lamentu ve městě,“ poukázal Burda.    

Město podpořilo mládežníky

Nový Student point vznikl v Tře-
bíči v prostorách autobusového 
nádraží. Slavnostní otevření se usku-
tečnilo v pondělí 14. května. „Jsem 
rád, že po vlakovém nádraží se nám 
něco takového podařilo vybudovat i na 
nádraží autobusovém,“ naznačil pro-
pagátor těchto zařízení Jan Burda. 

Poděkoval městu, že něco takové-
ho v budově vniklo poté, co objekt 
město převzalo. 

„Je jen dobře, že mladí lidé mají dal-
ší prostory, kde se mohou sejít, a třeba 
si něco udělat do školy,“ poukázal Bur-
da. 

Starosta Pavel Janata upozornil, že 
vedení města, i on osobně, si iniciati-
vy, která vedla k vybudování Student 
pointu, váží. „Máme radost, že se akce 
podařila v krátkém čase. A věřím, že 
tomu napomohla i podpora města, a 
mohu jen popřát, aby se zařízení daři-
lo stejně, jako na vlakovém nádraží,“ 
poznamenal Janata.

Místostarosta Vladimír Malý, který 
má na starosti dopravu, pod niž auto-
busové nádraží spadá, má zájem, aby 
budova získala nový vzhled uvnitř i 

zvenčí. „Letos chceme vybudovat nové 
toalety, ale tím samozřejmě naše snaha 
nekončí,“ podotkl. Nastínil, že auto-

busové nádraží je určitou branou do 
města a zaslouží si velkou pozornost.    
 -zt-

PŘI OTEVŘENÍ nechybělo šampaňské, které otevřel Jan Burda. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Studenti mají nové zázemí
na autobusovém nádraží

Pomůže obrazům
Římskokatolická farnost Třebíč-

Jejkov společně se skupinou Útržky 
nebeských not pořádají koncert 
duchovní hudby v kostele Proměně-
ní Páně v Třebíči, v sobotu 9. června, 
v 19.00 hodin. Vstupné je dobrovol-
né. Výtěžek koncertu bude věnován 
farnosti Třebíč-Jejkov na restaurování 
obrazů.  -zt-

Přednáška 
zmapuje porod 

Normální těhotenství a porod, tak 
se nazývá přednáška, která se usku-
teční v třebíčské městské knihovně ve 
čtvrtek 21. června od 16.30 hodin. Slo-
va se ujmou gynekoložka MUDr. Lud-
mila Lázničková a porodní asistentka 
Lea Braunerová. Na závěr dostanou 
účastníci prostor pro dotazy.  -zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se koná v Třebíči v neděli 24. června 
přednáška biotronika a filosofa Tomá-
še Pfeiffera. Uskuteční se v budově 
Základní školy Benešova. Začíná v 17 
hodin. Návštěvníci si mohou připravit 
ústní i písemné dotazy. -zt-

Vystavuje v Bíteši
Městské muzeum ve Velké Bíteši, 

ve spolupráci s Muzeum Vysočiny 
Třebíč, pořádá výstavu obrazů tře-
bíčského výtvarníka Hynka Luňáka 
Lidové kroje z Podhorácka. Výstava 
v Bíteši potrvá do do pátku 15. červ-
na.  -zt-

Ukázková hodina
Inline škola Třebíč zve zájemce na 

ukázkovou hodinu v pátek 22. červ-
na od 16.30 hodin na parkovišti u 
Polanky v Třebíči. Každý účastník 
musí mít vlastní výbavu, brusle, hel-
mu, chrániče. Začátečníci projdou 
průpravným cvičením, naučí se tech-
niku pádů, jízdu vpřed i vzad.   -zt-

Dvě primice
Dvě primice se v Třebíči uskuteční v 

červnu a v červenci. V neděli 24. červ-
na odslouží svoji první mši svatou od 
patnácti hodin v kostele svatého Mar-
tina Vojtěch Zahrádka. Ve středu 4. 
července ho bude následovat Jaroslav 
Jurka. Bohoslužba se koná od patnácti 
hodin v bazilice svatého Prokopa.    -zt-


