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Kudy z nudy, tak se jmenovala akce, 
která se konala na Podzámecké nivě 
v Třebíči v sobotu 8. září. Nabídla 
pestrou škálu možností, které mohou 
využít nejen třebíčské děti. A to tam 
určitě nebyly všechny aktivity, které se 
pro volný čas nabízejí. 

Starosta Pavel Janata v úvodním pro-
jevu ocenil, stejně jako předseda Rady 
dětí a mládeže Kraje Vysočina Jan 
Burda, pestrou paletu nabídky volno-
časových aktivit v Třebíči. Burda neta-

jil, že má radost, že přes různorodost 
nabízených aktivit všechny instituce 
spolupracují a nedochází k rozmíš-
kám. 

O pestré paletě nabízených aktivit js-
me se přesvědčili na vlastní oči, děti si 
mohly vyzkoušet například baseball, 
nebo dokonce šerm. Na závěr jedna 
poznámka: jak jsme mohli prožít dět-
ství na vesnici na přelomu padesátých 
a šedesátých let, když jsme nic takové-
ho v nabídce neměli?  -zt-

DĚTI i dospělí se na Podzámecké nivě dobře bavili.  Foto Antonín Zvěřina

Na Podzámecké nivě si 
bylo z čeho vybrat

Chovatelský den se letos konal po 
sedmadvacáté, a nemohl začít jinak, 
než v minulých letech, v sobotu 8. 
září průvodem koní po Třebíči. Dří-
ve mířil na Karlovo náměstí po ulici 
9. května, letos z parkoviště u zimní-
ho stadionu. 

Byl to ukázka koní opravdu velko-
lepá, a není divu, že jako v minulos-
ti i letos přilákala na náměstí stovky 
diváků. Moderování se ujala jedna 

z duší celého podniku, Ladislav Svo-
boda. Důstojná to předzvěst Chova-
telského dne. 

Pořadatelé průvodu nezapomně-
li ani na to, že kůň není zvyklý cho-
dit na toaletu, a v závěru průvodu se 
uklízely „koblížky“ na vlek tažený au-
tem. „Dovezte mi to všechno na zahra-
du,“ volala jedna paní na uklízeče, ale 
její slova asi zanikla v hluku náměstí. 

 -zt-

PRŮVOD nabídl pestrou přehlídku koní a potahů.  Foto: Antonín Zvěřina

Koně opanovali náměstí
před Chovatelským dnem

Město ušetří za energii
Město Třebíč značně ušetří za elektrickou energii. Pracovnice dodavatelské 

firmy nepozorností posunula cenu na tak nízkou úroveň, že firma požádala 
město Třebíč, zda by od smlouvy neodstoupilo. „Na to nemůžeme přistoupit, 
jedná se o úsporu ve výši dva miliony korun,“ poukázala místostarostka Marie 
Černá. 

Starosta Pavel Janata připustil, že se vedení město divilo, za jak výhodnou 
cenu elektrickou energii nakoupilo. „Později se ukázalo, proč,“ podotkl. Dopl-
nil, že ze strany města k žádnému pochybení nedošlo. „Paní je nám líto, ale 
musíme se chovat jako dobří hospodáři,“ dodal Janata.  -zt-


