
říjen

Mapuje osud 
židovské rodiny

Autorské čtení a beseda se spisova-
telkou Alenou Morštajnovou se usku-
teční ve středu 3. října od 17 hodin 
v Zadní synagoze v Třebíči. Autor-
ka bude předčítat z románu Hana, v 
němž sleduje osud židovské rodiny z 
Valašského Meziříčí za 2. světové války 
a v 50. letech 20. století. Na místě bude 
kniha k zakoupení. -zt-

Město již zná vítěze vodního 
prvku, který by měl obohatit 
Karlovo náměstí. 
� Antonín Zvěřina

O konečné podobě třebíčského 
centrálního Karlova náměstí rozhod-
ne nové zastupitelstvo. Místostarost-
ka Marie Černá kromě toho konsta-
tovala, že v současné fázi se dospělo 
ke stupni dokumentace k územnímu 
řízení. 

„Zpracovatel požádal o stanoviska 
všechny dotčené orgány,“ naznačila 
Černá. Netajila, že se jedná i o sta-

noviska rozporná, ohledně povrchu 
silnice na dolní straně náměstí, mezi 
památkáři a hygienou. 

„Musí se dohodnout nějaký kompro-
mis, ale to musí projednat zastupitel-
stvo; a jednat o tom těsně před volbami 
nemá žádný smysl,“ poukázala Černá. 
Doplnila, že do této náležitosti také 
vstoupí dopravní policie, která hlídá 
bezpečnost silničního provozu.

„Během září chceme jednat se všemi 
dotčenými orgány, abychom připravi-
li všechny potřebné podklady pro nové 
zastupitelstvo,“ nastínila Černá. Při-
pustila, že ji mrzí, že se nepokroči-

lo dále a stavební práce nezačaly už 
letos na podzim.  

Na druhou stranu ji těší, že se 
podařilo dohodnout koordina-
ci všech správců sítí na náměstí. „A 
nebylo to jednoduché. Mnohé z nich 
nesplňují nynější požadavky. Poskládat 
sítě podle stávajících norem do sevřené-
ho prostoru, byl oříšek. To považuji za 
úspěch,“ přemítala Černá. 

Město také uspořádalo výtvarně 
architektonickou soutěž o podobu 
kašny. Černá přiznala, že soutěž trva-
la tři čtvrtě roku.

 (Pokračování na str. 3) 

Zdravé město 
nabídne pohyb

Sobota v pohybu, jubilejní desátý roč-
ník pořádá Zdravé město Třebíč v sobo-
tu 6. října od devíti do dvanácti hodin. 
Uskuteční se v hale TJ Spartak Třebíč 
v ulici Manž. Curieových. Vyvrchole-
ním bude deep work Olgy Šípkové.  -zt-

Připravuje výstavu 
Novou výstavu plánuje v gale-

rii na horní straně Karlova náměstí 
vedle prodejny hudebních nástrojů 
v Třebíči Miluše Pražáková. Otevře-
ní se uskuteční v sobotu 6. října ke 
Dni otevřených ateliérů. Výstava se 
zaměří na obrazy s tematikou Dale-
šické a Vranovské přehrady.   -zt-

LIDÉ mají možnost si prohlédnout všechny návrhy na vodní prvek na Karlově náměstí. Foto: Antonín Zvěřina

O konečné podobě náměstí 
rozhodne nové zastupitelstvo

Charitativní akce
Charitativní kulturní událost Srdce 

plné respektu se uskuteční na Karlo-
vě náměstí v sobotu 29. září. Koná 
se o d 16 do 22 hodin. Během odpo-
ledne a večera vystoupí skupiny Dis-
connexion, Vesna, Mira a, Vojta Dyk 
s B-Side Bandem.  -zt-
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Fórum Zdravého města se 
konalo po osmé a přítomní 
se například dozvěděli, proč 
se nekoná Horácká rallye. 
� Antonín Zvěřina

Fórum Zdravého města, které se 
konalo v Třebíči v září ve velkém sále 
Fóra, si dalo za cíl nejen vytyčit, co 
obyvatele trápí, ale také vysvětlit, jak 
se řešily problémy naznačené v před-
chozím roce. Fórum se uskutečnilo 
po osmé.

Jako jedno z hlavních témat, vze-
šlých v roce 2017, byla výstavba 
obchvatu. Slova se ujal starosta Pavel 
Janata. „Že Třebíč obchvat potřebu-
je, to víme všichni,“ poukázal. Připo-
mněl, že městu se naskytla jedinečná 
šance, jak dosáhnout, aby se obchvat 
postavil. 

„Připravuje se rozhodnutí o výstavbě 
nového jaderného boku u Jaderné elek-
trárny Dukovany. Protože se tam bude 
muset dopravit mnoho rozměrných 
komponentů, je třeba s předstihem 
zabezpečit dopravní cestu,“ naznačil 
Janata. 

Trasa je schválená
Upozornil, že stát již vytipoval 

stavby, které budou potřeba a kte-
ré bude financovat. Mezi ně patří i 
obchvat města Třebíče. „Je to jedineč-
ná příležitost, pokud k dostavbě nedo-
jde, realizace obchvatu je v nedohled-
nu,“ netajil Janata. 

Doplnil, že trasa byla schválená 
a figuruje v územním plánu města. 
Poznamenal, že vedení města výstav-
bu obchvatu podporuje a investorovi 
vychází vstříc. Vše spojené s obchva-

tem zájemci naleznou na webu měs-
ta. 

Snížení nájemného pro studenty 
v městských sálech se ujal místosta-
rosta Milan Zeibert. Sdělil, že nájem-
né se nesnížilo, a je to úkol pro nově 
zvolené zastupitelstvo, zda k tomu 
přistoupí.        

Problém cyklotras vysvětlil radní 
Pavel Pacal. Upozornil na výstavbu 
podchodu pod Sucheniovou ulicí, 
který výrazně pomůže také cyklis-
tům zdolávat cestu ze severní části 
města do jižní, a naopak. 

„Město vydalo cyklomapu se všemi 
cyklotrasami v okolí města. Připravu-
je se také výstavba cyklostezky z Tře-
bíče do Vladislavi. Dotčené pozemky 
ale patří soukromým vlastníkům, a ti 
nemají zájem je prodávat,“ podotkl 
Pacal.

Na fóru v loňském roce také vyvstal 
problém, zda se Třebíč málo nenabí-
zí filmařům. Místostarosta Zeibert 
poukázal, že je to záležitost peněz, a 
samozřejmě zájmu filmařů. Nemys-
lí si, že by město bylo opomíjeno, a 
město filmařům vychází vždy vstříc. 
Připustil, že by stálo za to upozornit 
návštěvníky města, kde a co se v Tře-
bíči natáčelo. 

Dalším tématem byl nedosta-
tek míst pro seniory v příslušných 
domech. Problém osvětlila mís-
tostarostka Marie Černá. Myslí si, že 
nabídka dostačuje potřebám Třebí-
če, i když se to každému tak nemu-
sí zdát. Doplnila, že řešení ze dne na 
den je ale nereálné.

Připustila, že populace stárne a 
bude stále větší poptávka po mís-
tech. „Máme tady také služby, které 
se o seniory starají v domácnosti, což je 

Výstavbu obchvatu město podporuje

Pohádková Třebíč patří k tradič-
ním akcím ve městě. Letos se usku-
tečnila v pátek 21. září a pořádal ji, 
jako v předchozích letech, třebíčský 
Klub českých turistů. Předsedu klu-
bu Ladislava Tomáše velice potěšila 
účast, která téměř dosáhla na rekord. 

Pohádkové Třebíče se účastnilo 

547 dětí, 471 dospělých a na organi-
zaci se podílelo 46 pořadatelů.

 „Přálo nám zejména počasí. Nesly-
šeli jsme jedinou stížnost, naopak slo-
va pochvaly. Samozřejmě se pohádko-
vý pochod uskuteční i v příštím roce, a 
opět v Týdnu mobility,“ konstatoval 
Tomáš.   -zt-

START pohádkového pochodu se tradičně odehrával v Malovaném domě na Kar-
lově náměstí, fronta čekatelů dosahovala k sídlu městského úřadu.

 Foto: Antonín Zvěřina

Pohádková Třebíč se vydařila

veslice důležité a město to podporuje,“ 
sdělila. Dodala, že patrně v příštím 
roce se v Třebíči otevře Alzheimer 
centrum s 50 lůžky, což bude další 
služba. 

Lidé by také přivítali lepší zázemí pro 
pořádání akcí na Podzámecké nivě. 
Radní Pavel Heřman vysvětlil, že tato 
lokalita je součástí zámeckého par-
ku. „Jedná se o velice přísně chráněnou 
památku,“ zdůraznil.  Naznačil, že se 
připravují podklady pro úpravu parku, 
které zahrnou i Podzámeckou nivu. 

Zázemí nebude
Část veřejnosti se také zasazuje, aby u 

rybníku Kuchyňka vzniklo odpovídají-
cí zázemí pro koupající se. Místostaros-
ta Vladimír Malý upozornil, že se jed-
ná o přírodní nádrž, kde nikdo nikomu 
v koupání bránit nebude, ale zázemí 
tam město stavět nemíní. „Pokud má 

někdo zájem o patřičné služby, může 
využít areál Polanka,“ podotkl.   

Lidé by také přivítali využití pravé-
ho břehu řeky Jihlavy - od Novodvor-
ského mostu směrem k centru. Radní 
Heřman poukázal, že se tam jedná o 
složité vlastnické vztahy, a jedná se o 
záplavové území. „Jsou tam také zbyt-
ky hradeb, které jsou přísně chráněny,“ 
upozornil. Netajil, že nějaké úpravy se 
budou složitě prosazovat. 

Sportovním fanouškům automobi-
lismu vadí zrušení Horácké rally. 

Vše vysvětlil dlouholetý organizátor 
Miloš Morávek. Vypočítal, že za vším 
vždy vězí peníze; je třeba asi 1,5 mili-
onů korun, složitě se hledají pořadate-
lé, a vzhledem k většímu zabezpečení 
diváků a jezdců, i tratě. „Jen musím 
říct, že město nám vždy vycházelo 
vstříc,“ dodal Morávek.  

Město pronajalo 
prostory

Budova autobusového nádraží 
v Třebíči patří městu. Nyní se tam 
nachází několik volných místností. 
„Město proto vypsalo výběrové řízení 
na pronájem těchto prostor,“ pozna-
menal místostarosta Vladimír Malý. 

Přihlásili se dva zájemci, kteří chtě-
jí v budově vybudovat kanceláře. 
Malý naznačil, že se jedná o míst-
nosti v prvním patře, kde nyní sídlí 
Student point. Připomněl, že měs-
to nevlastní celou budovu, část patří 
soukromníkovi. -zt-

Na festivalu bude 
Třebíč zastoupena
Na letošním říjnovém Mezinárod-

ním festivalu poezie ve Valašském 
Meziříčí, který je zároveň přehlídkou 
nejlepších recitátorů České republi-
ky a Slovenské republiky, má zastou-
pení i město Třebíč. Jana Kopečková 
z dramatického kroužku Obchodní 
akademie a Hotelové školy Třebíč, 
který vede Miroslav Koupil, předne-
se povídku rakouského autora Petera 
Altenberga „Sanatorium pro nervově 
choré“ a báseň Ivana Blatného „Ter-
restris“. -zt-

Pálenice Pohoda
Palte u profesionálů. Máme dlouholeté 
zkušenosti a dokonalý proces pálení.

Dopřejte si vysoce kvalitní a ušlechtilý 
destilát s výraznou vůni pro zpracova-
ném ovoci.

Využíváme nejmodernější technologií 
pálení kvasu - kotel KPD 300 od firmy 
Destila Brno.

- odpadá jakákoliv manuální práce
- topení při destilaci je prováděno  
  plynem bez přirážky

Kotel je určen na 300 l kvasu, nejmenší 
množství na pálení je již od 150 l kvasu 
na 1 dávku

Termín od 15.10. si domluvte na číslech:
602 640 800 a 774 742 224

www.pohoda-naramec.cz

1 L   50%    

125 Kč



STRANA  3 TN - ŘÍJEN 2018Publicistika

O konečné podobě náměstí...
(Dokončení ze str. 1)

„Má to svoje pravidla, ale už máme 
vítězný návrh. Veřejnosti představíme 
na Karlově náměstí všechny návrhy,“ 
poznamenala Černá. Výstava potrvá 
do pátku 26. října.

Radní Pavel Heřman informo-
val, že se okamžitě vyrojily názory, 
zda byl vodní prvek vybrán správně. 
Připomenul, že se nebude jednat o 
jediný prvek na náměstí, ale pravdě-
podobně ve východní části náměstí 
přibude tradičnější kašna. 

Vysvětlil, že u vysoutěženého návr-
hu se jedná o pozlacený kruh o prů-
měru šest metrů. Bude se vznášet na 
třech nerezových nohách ve výšce tři 
metry nad povrchem. „Voda z kruhu 
může prýštit v různých režimech, včet-
ně letního osvěžení v podobě vodní ml-
hy,“ sdělil Heřman.

Zdůraznil, že voda nepoteče do 
kanálu, ale bude se recyklovat. „Tře-

bíč v tomto ohledu bude jiná než ostat-
ní města. I proto jednohlasně zvítězil 
již zmiňovaný vodní prvek,“ podo-
tkl Heřman. Doplnil, že geometric-
ký tvar nijak nepotlačuje charakter 
náměstí. 

„Památkáři proti tomu nic nenamíta-
jí, i když se s nimi nic takového zásad-
ně neprojednávalo,“ netajil Heřman. 
Upozornil, že sochy, které kdysi na 
náměstí na kašnách stály, zůstanou 
na současných místech. 

„Myslím si, že by nebylo vhodné je 
sem přemísťovat z mnoha důvodů, tře-
ba jejich stavu. Ale třeba někdo přijde 
s nějakým jiným návrhem,“ poukázal 
Heřman. 

Černá uvedla, že se již podařilo na 
náměstí v dolní části rekonstruovat 
kanalizační sběrač. Všechny ostatní 
sítě se musí obnovit, aby se do povr-
chu náměstí nemuselo několik desí-
tek let zasahovat.

V Třebíči městskou infrastrukturu 
cestovního ruchu spravuje a provozu-
je Městské kulturní středisko (MKS). 
O návštěvnosti informovala ředitel-
ka Jaromíra Hanáčková. „Návštěvnost 
těchto provozů v období leden až srpen 
v letošním roce stoupla, v porovnání se 
stejným obdobím roku 2017, o necelých 
deset procent,“ sdělila.

Připomněla, že MKS provozuje 
historické objekty Zadní synagogy, 
Domu Seligmanna Bauera, městské 
věže, objektu Předzámčí včetně inter-
aktivní expozice Cesty časem, provází 
i v bazilice sv. Prokopa. 

Zajišťuje též provoz technické památ-
ky vodojemu na Strážné hoře, ledovny 
v zámeckém areálu i stereoskopu Kai-
serpanorama v objektu Malovaného 
domu na Karlově náměstí. 

„Největší nápor turistů však odbavu-
jí tři třebíčská certifikovaná turistická 
informační centra, centrální v Národním 
domě na Karlově náměstí a dvě další, 
sídlící v sousedství památek UNESCO,“ 
vysvětlila Hanáčková. 

Doplnila, že MKS také realizuje i stá-
le populárnější nabídku prohlídkových 
okruhů po židovských památkách. V 

rámci tří až čtyřhodinových procházek 
navštíví skupiny zájemců s doprovo-
dem průvodce Zadní synagogu, Dům 
Seligmanna Bauera, židovské město a 
hřbitov. 

Poukázala, že celková návštěvnost 
všech vyjmenovaných provozů v 
období leden až srpen roku 2017 činila 
98.560 osob, ve stejném období letoš-
ního roku se číslo zvýšilo na 108.273 
osob. 

„Návštěvnost však nestoupá rovnoměr-
ně na všech provozech, největší nárůst 
počtu turistů zaznamenalo Informační 
centrum Bazilika, jehož služby využilo 
letos zhruba o osm tisíc návštěvníků více,“ 
zdůraznila Hanáčková.

Netajila, že naopak o necelý tisíc 
osob poklesl počet návštěvníků Infor-
mačního centra v Národním domě, 
což zřejmě souvisí se složitou doprav-
ní situací v centru města. 

„Provoz památek a infocenter zajišťu-
je dvanáct stálých pracovníků MKS, a 
v současné sezóně i 25 brigádníků, pře-
vážně z řad třebíčských středoškolských i 
vysokoškolských studentů,“ dodala ředi-
telka Hanáčková. -zt-

Návštěvnost města vzrostla

Letošní ukončení Třebíčského 
léta zařídilo Bramborobraní 
a poprvé i vinobraní. 
� Antonín Zvěřina

Třebíčské Bramborobraní letos 
slavilo jubileum. Zájemci ho mohli 
navštívit v sobotu 15. září podvacáté. 
Moderátor připomněl, že nápad se 
původně zrodil v hlavách dvou žen, 
tehdejší tajemnice městského úřadu 
Věry Jourové a místostarostky Marie 
Černé. 

Po počátečních krůčcích se stal 
folklórní oslavou souborů nejen 
z regionu, ale i ze zahraničí; letos 
tam vystoupil soubor z partnerského 
města Humenné ze Slovenska. Také 
letos nalévali radní zdarma brambo-
rovou polévku, po které se jen zaprá-
šilo. 

Letos se Bramborobraní podstat-
ně rozrostlo. Na dvoře Národní-
ho domu se poprvé konalo třebíč-
ské Vinobraní. Inu, není divu, když 
nedaleko města se nachází největší 
vinohrad v Kraji Vysočina, Sádek. 
Lubomír Lampíř dovezl dostateč-
nou zásobu burčáku i vín, ale nako-
nec se ukázalo, že zájem o burčák byl 
tak velký, že musel zásoby doplnit. 

K poslechu vyhrávala cimbálová 
muzika Rathan a dokreslila Vinobra-
ní k dokonalosti. Na rozdíl od loň-
ského ročníku letos Bramborobraní 
přálo počasí; po hrozivě vypadajícím 
dopoledni, kdy ale také nepršelo, se 
odpoledne obloha vyčasila a vysvitlo 

VÍTĚZ v pojídání švestkových knedlíků Jaroslav Němec při vítězném gestu.  
 Foto: archiv J. Němce

Bramborobraní přálo počasí

i sluníčko. 
Starosta Pavel Janata měl milou 

povinnost. Na pódiu předal květiny 
Pavle Wolfové, která se po ukonče-
ní činosti folklórního souboru Tře-
bíčan zasloužila, že folklór v Třebíči 

pokračuje, díky souborům Bajdyš a 
Bajdyšek. Ty samozřejmě pravidelně 
na Bramborobraní vystupují.

Zpestřením celého programu se 
stala soutěž v pojídání švestkových 
knedlíků. Ta odpolední program 
zahájila. Za stůl na pódiu usedlo šest 
odvážlivců, včetně jedné ženy. Měli 
za úkol sníst v co nejkratším čase 
dvacet kusů této pochoutky. 

A jednalo se opravdu o knedlí-
ky, nikoli o švestky potažené malou 
vrstvou těsta. Z vítězství se nakonec 
radoval Jaroslav Němec z Bystrého 
u Poličky. Dvacet knedlíků snědl v 
neuvěřitelném čase dvě minuty dva-
cet vteřin. Druhý v pořadí k tomu 
potřeboval deset minut. Po snězení 
posledního knedlíku a oslavě Němec 
prohlásil, že by ještě nějaký spolknul. 
Spolusoutěžící mu to umožnili 

Co vítěz na akci a Třebíč říká? „V 
Třebíči se mi líbí, byl jsem tady už po 
čtvrté, jezdil jsem na Pivní slavnos-
ti které se tu konaly přímo na náměs-
tí. Bohužel už se tato akce nekoná, což 
je velká  škoda. Do Třebíče se chys-
tám  opět zase za rok, na skvělou akci 
Bramborobraní,“„ odpověděl maxije-
dlík Němec.

U třebíčské městské policie došlo 
k navýšení o dva pracovníky. Radní 
Pavel Heřman vysvětlil, že se jedná o 
preventisty, které po dva roky částeč-
ně platil Úřad práce. „Nemají sice pra-
vomoce jako strážníci, ale dají se využít 
pro různé činnosti, a nám se osvědčili,“ 
poukázal. 

Doplnil, že například na městském 
úřadu vypomáhali s chováním lidí, 
kteří si přišli pro sociální dávky. „Pokud 
nám Úřad práce přispěje, budeme rádi, 
pokud tomu tak nebude, bude je platit 
město. To se nám vyplatí, a proto došlo 
k navýšení počtu pracovníků,“ vysvětlil 
Heřman. 

Netajil, že Třebíč má nejnižší kri-
minalitu ze všech měst na Vysočině. 
Zdůraznil, že město má 39 strážníků. 
Jejich počet odpovídá potřebám měs-
ta. Ostatní pracovníci například obslu-
hují kamerový systém a provádějí další 
návazné činnosti. 

Vysvětlil, že preventista není ozbro-
jený a nemá právo kohokoli kontro-
lovat. Nevztahuje se na ně zákon o 
obecní policii a plní vymezené úkony. 
Heřman naznačil, že se jedná o býva-
lé strážníky, kteří by jejich řady museli 
opustit, protože neměli požadovanou 
maturitu. Zejména pro mládež zname-
nají potřebnou autoritu.  -zt-

Preventisté se osvědčili

Volby do obecních zastupitelstev, 
tedy i do třebíčského zastupitel-
stva, se blíží. Uskuteční se v pátek 
5. a v sobotu 6. října. Jaké možnos-
ti má volič v tomto případě? 

1. Může označit křížkem ve čtve-
rečku na volebním lístku pouze 
jednu volební stranu. Tím dává 
hlas kandidátům této volební stra-
ny v pořadí podle hlasovacího líst-
ku v počtu, kolik činí počet čle-
nů zastupitelstva obce, v případě 
Třebíče 27. V tom případě neplatí 
preferenční hlasy označené v této 
straně či hnutí.

2. Může označit v rámečcích 

před jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasu-
je, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše 27.

3. Kromě toho lze oba způsoby, 
popsané v předchozích bodech, 
kombinovat. Volič označí jed-
nu stranu, ve které nemůže dávat 
preferenční hlasy, a z ostatních si 
vybere ty kandidáty, které chce 
volit. Tím snižuje počet kandidátů 
ze zaškrknuté strany.

Volby do senátu jsou jednodušší, 
stačí vybrat kandidáta, vložit lístek 
s jeho jménem do obálky a vhodit 
ji do urny.   -zt-

Jak volit v letošních volbách
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VOLEBNÍ PROGRAM

Ing. Michal Galbavý Karel Vrána st. Pavel Šabata
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Ing. Jaromír Barák, 60 let, ekonom

a opoziční zastupitel města Třebíče,

člen spolku Obchvat Třebíče

Nové Město, bez politické příslušnosti,

nezávislý kandidátBlanka Kutinová, 44 let, zdravotní sestra,

místopředsedkyně spolku Obchvat Třebíče

Nové Dvory, bez politické příslušnosti,

nezávislý kandidátAleš Novák, 22 let, operativní dispečer

a student dopravní fakulty,

člen spolku Obchvat Třebíče

Horka-Domky, bez politické příslušnosti,

navržen OSBRNDr. Rostislav Štork, Ph.D., 48 let,

experimentální astrofyzik

a opoziční zastupitel města Třebíče,

Borovina, bez politické příslušnosti,

nezávislý kandidátIng. Alexandra Svobodová, 44 let, ekonomka

a opoziční zastupitelka města Třebíče,

Borovina, bez politické příslušnosti,

nezávislý kandidát

Třebíč Občanům!
vylosované č.: 2

Průchvat není obchvat!
Z obchvatu Třebíče se stalo jedno z nejdůležitějších volebních témat. Všechny volební strany deklarují, že

Jedná se pouze o další průtah městem, který by převážně využívala tranzitní doprava. Pokud by byl „průchvat“
skutečně postaven, Třebíč se velkého obchvatu nikdy nedočká, protože vláda další miliardy korun do jeho
stavby nebude investovat.
My chceme skutečný, velký obchvat Třebíče! Nechceme, aby „průchvat“ rozdělil Borovinu, přivedl k Domu

dě� a mládeže více jak 22 �síc aut denně, výrazně poškodil Libušino a Terovské údolí a zahrádkářskou kolonii, pře�žil tranzitní dopravou
oblast nákupních center v okolí ulice Spojovací a zničil Lorenzovy sady.
Stavba velkého obchvatu by mohla probíhat rychleji než stavba průchvatu a tato varianta by více vyhovovala dopravě nadrozměrných
nákladů na dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, kterou podporujeme.

Ing. Jaromír Barák
opoziční zastupite

spolku Obchva
Město

Třebíč Občanům!
vylosované č.: 2

Domu
dopravou

avě nadrozměrných

vo

lte číslo2

Iva NémethováBlanka KutinováJaromír BarákAlexandra SvobodováRostislav Štork

spokojené bydlení | obchvat Třebíče | transparentní radnice
Třebíč - město pro všechny generace

www.trebicobcanum.net

www.facebook.com/trebicobcanum/

Zdeněk Charvát Aleš Novák

Zadavatel: Občané za spokojené bydlení

Zpracovatel: Jaromír Barák

Třebíč Občanům!

O
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C
H
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Í Č
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Třebíč Občanům!Vraťme

Vážení Občané Třebíče,

již za týden budete rozhodovat o tom, kdo Vás bude další čtyři roky zastupovat v čele
města. Pokud chcete:

Skutečný, velký obchvat Třebíče

Radnici pracující ve prospěch všech občanů, nikoliv vlivných
podnikatelů

Průjezdnou Třebíč bez dlouhých uzavírek a
komplikovaných objížděk

Dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory

Živé centrum města a jeho revitalizaci

Spolehlivou a kvalitní MHD

Více zeleně, opravené a udržované chodníky

označte prosím kolonku pro volbu celé kandidátky! Tak nám dáte 27
hlasů a výrazně přispějete ke skutečné změně na radnici! Děkujeme
Vám!
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Téměř pět tisíc papírových 
lodiček posbírali studenti 
Katolického gymnázia 
a vytvořili rekord. 
� Antonín Zvěřina

Třebíč 

Pondělí, 17. září, dvanáct hodin. Na 
Karlově náměstí v Třebíči jsou k vidě-
ní stovky lodiček poskládaných z papí-
rů. Jsou rozvrstveny na modré plach-
tě, která symbolizuje moře. Co se tam 
děje? To se studenti tamního Katolic-
kého gymnázia snaží o zápis do České 
knihy rekordů. 

Po několik měsíců oslovovali lidi, 
aby jim složili jednu lodičku, a nyní je 
shromáždili právě na Karlově náměstí. 
Proč o zápis tolik stojí? Protože Kato-
lické gymnázium v letošním roce slaví 
25 let od svého vzniku. 

Moderování akce se ujala Eva 
Fruhwirtová, absolventka gymnázia, 
která netají, že má na toto období ty 
nejlepší vzpomínky. Proč si studenti 
vybrali právě lodičky? Protože právě 
tento symbol se nachází v logu školy. 
V úvodu celého programu vystupuje 
admirál Třebíče, starosta Pavel Janata. 

Polovina dětí
Po nezbytném přání všeho nejlepší-

ho upozorňuje, že polovina jeho dětí 
studovala právě na Katolickém gym-
náziu. „Tedy tři nejmladší,“ upřesňuje. 
„Kapitánem velké lodi s názvem Kato-
lické gymnázium je ředitel Vít Feldbabel. 
Ten nás naláká, co všechno se ještě během 

oslav uskuteční,“ sděluje Fruhwirtová.
„Ahoj posádko, všechny vás zdravím 

z kapitánského můstku,“ začíná svoje 
vystoupení. Zdůrazňuje, že za čtvrt-
století se stalo Katolické gymnázium 
důležitou součástí třebíčských škol. 
Připomíná, že v rámci oslav se usku-
teční Dny otevřených dveří - ev čtvrtek 
18. října a 29. ledna příštího roku. 

Dále má gymnázium v plánu usku-
tečnit charitativní kavárnu a výtvarné 
dílny v pátek 23. a v sobotu 24. listopa-
du. „Výročí připomeneme během vánoč-
ní školní akademie v pátek 21. prosince, 
stejně jako 22. března při školní akade-

mii pro studenty a jejich rodiče,“ pokra-
čuje Feldbabel. 

Den absolventů se uskuteční 21. 
června. „Doufáme, že součástí oslav se 
stane i slavnostní otevření nové přístav-
by školy, což by byl nejhezčí materiál-
ní dárek k narozeninám,“ naznačuje 
ředitel. Oceňuje spolupráci s radnicí 
v minulosti i současnosti. Upozorňu-
je, že 16. září, na svátek svaté Ludmily, 
se slaví Den církevního školství, což je 
také důvodem akce. 

„Naše škola je jedna z více než stov-
ky církevních škol v České republice, na 
kterých studuje přes patnáct tisíc žáků,“ 

poukazuje Feldbabel. Podotýká, že 
podle zjištění školské inspekce tyto 
školy svými výsledky převyšují státní i 
soukromé školy. „Myslím, že je to díky 
obětavé práci pedagogických sborů. Přeji 
nám všem klidnou plavbu,“ říká ředitel.

Lodička v logu
Fruhwirtová připomíná, že lodič-

ka je i v novém logotypu školy, které 
nese od počátku letošního školního 
roku. Slovo dostává i komisař Agen-
tury Dobrý den Pelhřimov Luboš 
Rafaj. „Sice vím, kolik lodiček to má být, 
ale musíme je spočítat. S tím mně musíte 
pomoci, a já vám budu důvěřovat. Sna-
hou naší agentury je přimět lidi k činnos-
ti, a vám se to povedlo,“ poznamenává 
Rafaj.

Nastiňuje, že agentura eviduje roč-
ně zhruba 300 rekordů. Pak už začíná 
vlastní počítání dobrovolníky. Odha-
dy o počtu se různí - od několika sto-
vek po několik tisíc. My se dozvídáme, 
že jich má být zhruba 4600, ale ten 
počet se nám zdá být pořádně přehna-
ný. Rafaj nechává lodičky přepočítat, a 
vypadá to, že jich bude tak kolem dvou 
tisíc. Ale co to? Jeden z učitelů přináší 
velký pytel s dalšími lodičkami. Tím 
komisaře zcela zaskočí. Již spočítané 
lodičky mizí ve velké dřevěné lodičce a 
opět se počítá. Teď už je jasné, že čís-
lo 4600 bude patrně překročeno. Rafaj 
sčítá nahlášená čísla a vyhlašuje výsle-
dek. „Celkem jsme napočítali 4800 a 25 
lodiček, takže v počtu se objevuje i čísli-
ce značící věk vašeho gymnázia,“ říká. 
Nový rekord je na světě!     

TŘEBÍČSKÉ Katolické gymnázium vytvořilo rekord v počtu poskládaných lodi-
ček.  Foto: Antonín Zvěřina

Katolické gymnázium má rekord

Před rokem mě nenapadlo, že budu usi-
lovat o vstup do politiky. Ale teď právě to 
dělám. Mám dva důvody. Prvním je Třebíč-
sko, kde žijeme. Druhým jsou slova jedno-
ho amerického prezidenta, který kdysi řekl 
chytrou větu, že se lidé nemají ptát, co pro 
ně udělá jejich země, ale mají přemýšlet, co 
mohou udělat oni pro ni.

A já nechci, aby náš kraj doplatil na to, co 
je jeho předností.

Třebíčsko je krásné, pravá Vysočina, ale je 
rovněž tak trochu stranou. Proto se komusi 
jevilo jako ideální místo, kam uložit jaderný 
odpad.

Takový sklad by neprošel u Prahy, pro-
tože tam žije spousta lidí, ani třeba u Lip-
na, protože tam ti lidé jezdí na dovolenou. 
Náš region vypadá daleko, je plný zdánlivě 
opuštěných míst, proto se tam něco takové-
ho ztratí. Hlavně to dát někam, kde to není 
na očích.

Kdybychom se s tím smířili, udělali by-
chom velkou chybu. Zničili bychom kraj, 
který je v mnoha ohledech nedotčený. Nar-
ušili bychom něco, co lze využít úplně jinak. 
A hlavně, lze to vyřešit lépe.

Udělám vše pro to, abych zabránil násil-
ně prosazované výstavbě jaderného úložiště 
poblíž našich domovů na Třebíčsku a Vyso-
čině.

Nejsem bezhlavý patriot, ani naivní bojov-
ník za světlejší ekologičtější zítřky. Vím, že s 
vyhořelým palivem je potřeba nějak naložit. 
Jde o to, jak.

Konzultoval jsem s odborníky a jsem si už 
jistý, že Česko má víc možností, než uložit 
jaderný odpad u nás, nedaleko měst a v těs-
né blízkosti obcí, v nichž žijeme.

Teď to však vypadá jako nejpravděpodob-
nější varianta. Je nejpohodlnější.

Ale jsou i jiné cesty.
Víte například, že z Evropy se stále častěji 

ozývají hlasy, které preferují evropské cent-
rální úložiště? Na skutečně odlehlém místě, 
kde nebude vadit a nezničí krajinu, která si 

zaslouží, aby byla využita úplně jinak?
A víte také, že je i možnost, aby toto 

úložiště bylo v Rusku?
Můj plán je: pojďme spolu o tomto pro 

českou energetiku strategickém rozhodnu-
tí diskutovat. Přizvěme odborníky z obou 
táborů, starosty obcí a rozumné politiky. 
Společně najdeme přijatelné řešení.

Není možné dopustit, abychom trpně 
přijali úřednické rozhodnutí shora. Máme 
svůj hlas. Svůj názor. Svůj zájem. A jde o 
náš kraj.

Mám mezinárodní zkušenosti
K tomu chci dodat jednu věc. Jak jsem již 

řekl, nejsem fanatický bojovník za ekologič-
tější zítřky. Jsem realista. Česko potřebuje 
energii a Třebíčsko potřebuje práci. Nejsem 
proti jádru. Naopak. Podporuji Jadernou 
elektrárnu Dukovany, se kterou žijeme již 
od roku 1985. Přispěla k rozvoji oblasti a je 
významným zaměstnavatelem.

Budeme však muset svést boj s evropský-
mi politiky, protože jsou silné tlaky na zkrá-
cení životnosti bloků na 40 let. To by zna-
menalo odstavení Dukovan o deset roků 

dříve, než je plánováno. Tedy už v letech 
2025 až 2027, což by pro Třebíčsko nebylo 
dobré. Do té doby se nové bloky nepostaví. 
Víte, co by z toho plynulo. Tisíce lidí by si 
musely hledat jinou práci. Mají rodiny, kte-
ré nakupují, ale také třeba chodí do kina, 
platí dětem kroužky. Region by zchudl a 
zpomalil by se.

Je potřeba s tím něco dělat. Bude to chtít 
opravdu schopné vyjednavače, kteří se umí 
pohybovat v zahraničí. Přesně to řadu let 
dělám jako vrcholový manažer mezinárod-
ní firmy.

Umím přivést peníze
A teď proč je nutné zachovat Třebíčsko 

bez úložiště. Protože pracuji v cestovním 
ruchu, dobře vím, že pro turisty se Česko 
víceméně skládá ze tří míst: Prahy, Karlo-
vých Varů a Českého Krumlova. To je špat-
ně.

Jiné regiony tím přicházejí o peníze, za 
něž by se zvelebily. Ale jde i o domácí turis-
ty. Vysočina je krásná a to, že je stranou, by 
se mělo stát její předností.

Vím, jak na to. Mám v plánu zřídit senát-
ní výbor pro cestovní ruch a vypracovat 
koncepci, která přivede turistiku mimo tři 
hlavní české cíle. Tedy i k nám na Vysoči-
nu. Mimochodem, podívejte se na Rakuša-
ny, jak to umějí a jak jejich země díky tomu 
vzkvétá, aniž by ztratila svůj ráz a ničila si 
přírodu.

Pomůže to a přivede to i k nám trochu 
zajímavého života navíc.

K tomu využiji silné zázemí své profese a 
také zázemí největší organizace pro cestov-
ní ruch, Asociace cestovních kanceláří ČR, 
kde jsem roky ve vedení. Díky tomu mám k 
dispozici zkušenosti nejlepších lidí z oboru.

A nedosadil mě sekretariát
Práce v Senátu je samozřejmě politika. A 

ta česká se mi nelíbí. Nemohu se smířit s 

vývojem politické scény v naší zemi.
Vadí mi způsob sestavování vlády, ohýbání 

ústavy, zlehčování polistopadových hodnot. 
Na situaci v naší zemi se mě už ptají zahra-
niční partneři. To hodně vypovídá. Proto s 
ostatními demokraticky smýšlejícími sená-
tory zamezíme pokusům o změny ústavy.

Vadí mi také pronásledování živnostníků 
a podnikatelů. Byli to právě oni, kdo roz-
jížděli ekonomiku. Měli bychom si vážit 
každého pekaře nebo řezníka, který po stá-
tu nic nechce.

Vadí mi řada dalších věcí, třeba chaotická 
oprava a stav silnic a dálnic, nesystematic-
ké uzavírky komplikující život. Máme na 
to, abychom to dělali lépe.

A teď pár slov o mně. Jsem třebíčský 
rodák, žiji s rodinou v Třebíči a pracuji v 
Praze jako marketingový ředitel největší 
české cestovní kanceláře. Díky tomu jsem 
v politice pořád. Komunikuji s institucemi 
v Česku i v zahraničí, vyjednávám legislati-
vu se zákonodárci a ministry. Proto vím, že 
politika je práce bez konce a nelze ji vyko-
návat tak, že někdo jednou za čas zajede z 
Třebíče do Prahy. Neudělá nic. Já to mám 
naopak, přes týden působím v Praze, na 
víkend jedu do Třebíče. Nikdy mě nena-
padlo se stěhovat, protože doma jsem tady.

Vím, co politika obnáší, i když jsem 
nikdy nebyl členem žádné strany. Na kan-
didátku mě nedosadil žádný sekretariát, 
ale podpisy lidí. Protože jsem jako kandi-
dát nezávislý na politicích, můžu být napl-
no závislý na vás.

Pomozte mi a já pomůžu vám. Nebo 
opravdu chcete žít poblíž jaderného úložiš-
tě a nehnout ani prstem? 

Stanislav Zíma 
- jediný na stranách nezávislý 

kandidát do Senátu, kandidát vás všech
 (PI-t10-politD)

Zadavatel: Stanislav Zíma
Zpracovatel: Třebíčské noviny

Opravdu chcete jaderné úložiště?
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skutečná změna pro třebíčskou radnici po 28 letech

Roman Pašek, programátor analytik a lídr kandidátky

Chcete-li skutečnou změnu na třebíčské radnici,  
zaškrtněte na volebním lístku celou naši kandidátku

 
Vylosované číslo 11

Revitalizace karlova náměstí
ing. Karel Vaverka, projektant a předseda čkait jihlava

 

 
 

 

 

 
 

 

Rndr. Jan břížďala, středoškolský učitel

bc. michal bulant, student

mddr. marcel dzurňák, zubní lékař

Zdeněk Jakšík, manažer logistiky

Stanislav Neuman, vedoucí sportovní prodejny

pharmdr. Přemysl Císař, Ph.D., lékárník

ing. pavel průša, specialista bezpečnosti projektu, čez, a. s.

ing. lukáš petr, projektant

ing. arch. Petr Fabík, architekt

Dostatek stavebních parcel a startovacích bytů

nabídka kvalifikované a dobře placené práce

dostupné sociální a zdravotní služby

podpora sportu a volného času
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Spolek SOS Na Skalním si dal 
za cíl zjišťovat a sdělovat lidem 
objektivní informace o hlubin-
ném úložišti na Jaroměřicku.
� Antonín Zvěřina

O jaký spolek se jedná?
Jsem místopředsedou Spolku SOS 

Na skalním, z.s. Náš spolek vznikl jako 
reakce na zvažovaný záměr možnosti 
výstavby hlubinného úložiště radioak-
tivního odpadu v lokalitě Na Skalním, 
dříve označované jako EDU Západ.

Co je vaším hlavním cílem?
Zjišťovat informace a sdělovat lidem 

podrobnosti ohledně předpokládané 
výstavby hlubinného úložiště radioak-
tivního odpadu na Jaroměřicku.

Kde informace získáváte?
Zúčastnili jsme se několika debat se 

Správou úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO). Studujeme materiály zabý-
vající se touto problematikou. Zúčast-
nili jsme se mezinárodní konference s 
touto tematikou.

Hovoříte i s odborníky?
Ano, i tato cesta je pro nás důležitá. Je 

zapotřebí, aby výsledky práce SÚRAO 
byly posouzeny nezávislými odborní-
ky.

Jaké máte nyní informace?
Většinu našich poznatků máme 

stažených z internetu. Viděli jsme 
několik filmů o problematice naklá-
dání s jadernými odpady. Hovoříme i 
se zástupci ostatních dotčených loka-
lit a předáváme si poznatky. Ze Správy 
úložišť radioaktivních odpadů máme 
k dispozici část studie o naší lokalitě, 
bohužel nám přes opakované urgence 
nedodali její dvě nejpodstatnější čás-
ti: studii dopadů na životní prostředí a 
studii proveditelnosti.

Snažíte se být objektivní?
My nejsme žádní aktivisté, tak jak se 

snaží veřejné mínění SÚRAO ovliv-
ňovat. Jsme lidé, kteří v lokalitě bydlí, 
a chtějí objektivně zjistit pravdu. Co 
nám hrozí, nebo nehrozí. Jaká jsou 
reálná rizika, jaká je míra stávající-

ho poznání, a co se musí ještě vyřešit. 
Debata se zatím vede spíš o technické 
stránce věci, ale bohužel neprobíhá o 
podstatě věci. 

Jestli se vůbec jedná o odpad, zdali to 
není naopak surovina, která by se měla 
uskladnit, aby nemohla být nebezpeč-
ná a v budoucnu ji bylo možno využít. 
Vybudováním hlubinného úložiště, 
kde by bylo vyhořelé palivo natrva-
lo pohřbeno, bychom se zbavili mož-
nosti opětovně tento materiál využít, 
a zároveň, velmi pravděpodobně, při-
pravíme našim potomkům potenciální 
ekologickou hrozbu. Proto se snažíme 
hledat alternativu, jak se na věc podí-
vat z jiného úhlu.

Byli jste se podívat na nějakém 
úložišti?

Někteří starostové dotčených obcí 
byli Správou pozváni podívat se na 
výstavbu úložišť ve Finsku a ve Francii, 
chystá se cesta do Švýcarska. Problém 
je v tom, že se jim neukazuje fungující 
a ověřený provoz, ale pouze jeho idea. 
Žádné konkrétní, natož dlouholeté 
zkušenosti, totiž nikdo nemá. Všude 
jde o experiment, kde teprve čas ukáže, 
kde kdo udělal chyby. Navíc jsou pod-
mínky všude jiné. Zejména odstupové 
vzdálenosti, a tedy i potenciální hrozba 
pro místní lidi.

Co když stát rozhodne a vybere 
vaši lokalitu?

Snažili jsme se zjistit co nejvíce infor-
mací o tom, jak funguje komunikace 
mezi státem a místní komunitou ve 
světě. Nenašli jsme komunikace mezi 
státem a místní komunitou ve svě-
tě. Nenašli jsme jediný stát, který by 
se k tomu stavěl tak, jak je to u nás v 
současnosti naznačováno. Tedy, že se 
rozhodne silou. Vždy existuje nějaký 
mechanizmus umožňující místním 
být spoluúčastni při plánování úložiště 

a spolurozhodovat. 
Všude se klade velký důraz na ote-

vřenou debatu s místními, na sdílení 
všech zjištěných informací a zámě-
rů. U nás je to přímo naopak. Rovněž 
vyjádření některých politiků o tom, že 
se „musí“ nějak rozhodnout, a když to 
„nejde po dobrém, půjde to jinak“, jen 
dokládá, jací lidé a s jakými názory nás 
reprezentují. 

Tito lidí s postsocialistickou morál-
kou by si měli uvědomit, že v této 
otázce neřeší nějaký bezvýznamný, 
zapomenutelný problém. Ale že jde 
o uložení toho nejnebezpečnějšího 
odpadu, který kdy lidstvo vytvořilo. 
S následky na statisíce let. A že jejich 
rozhodnutí bude mít dalekosáhlý vliv 
na obyvatele daného území a jejich 
další život. S místními komunitami se 
jednat musí.

Slíbilo SÚRAO nějaké kompenza-
ce?

Ve chvíli, kdy zjistíte, že se jedná o 
nepřipravený experiment s tak obrov-
skou mírou rizika, nemá cenu o ně-
čem takovém hovořit. V našich obcích 
padlo rozhodnutí se otázkou případ-
ných kompenzací vůbec nezabývat. 
Musíme se vrátit na začátek. Součas-
ná koncepce vznikla před více než pat-
nácti lety, v současné době se pozná-
ní posunulo do jiné roviny. Většina 
projektů ve světě je i z tohoto důvodu 
pozastavena.

Už se něco v lokalitě Na Skalním 
děje?

Od května 2016 do ledna 2018 pro-
bíhaly na našem území výzkumné 
geologické práce. Jen pro informaci: 
na jiných lokalitách to trvá již 15 let. 
Je tedy dost zásadní otázkou, nakolik 
jsou výsledky srovnatelné. Nyní podle 
SÚRAO pokračují výzkumné práce v 
širším geologickém kontextu. 

Jelikož ale na jaře bylo na prezen-
tacích SÚRAO řečeno, že žádné dal-
ší práce zatím pokračovat nebudou, 
nese to většina obyvatel více než neli-
bě. Všechny obce a neprostá většina 
vlastníků podepsala zásadní nesouhlas 
se vstupem na své pozemky. To ale 
SÚRAO nerespektuje, a konflikty stá-
le přibývají.

Spolupracujete s jinými podobný-
mi spolky?

Uzavřeli jsme dohodu o spoluprá-
ci se spolkem Zdravý domov Vyso-
čina, což je podobný spolek, jako náš 
na Budišovsku. Snažíme se nyní naši 
činnosti koordinovat a být tak více sly-
šet. Snažíme se šířit povědomí o pro-
blematice po celém kraji, protože na 
Vysočině jsou vytipované čtyři lokali-
ty z devíti.

Plánujete třeba nějaké protestní 
akce?

Nechceme se někde přivazovat a ně-
co blokovat. Chceme seriózní debatu. 
Uložení radioaktivního odpadu se řeší 
po celém světě, při výstavbě elektrárny 
se o něčem takovém vůbec neuvažo-
valo. Musíme si uvědomit, že součas-
ný návrh úložiště si vyžádá obrovské 
finanční náklady, a ten výsledek může 
být velmi problematický. Proto navr-
hujeme opětovné posouzení celé kon-
cepce.

Znáte stanovisko rakouské strany?
Rakušané se staví dlouhodobě proti 

jaderné energetice. Dokázali si sobě-
stačnost zajistit jinými zdroji, mají na 
to i lepší přírodní podmínky. Ale uka-
zuje se, že kdo chce, hledá cesty, které 
minimalizují dopad na životní prostře-
dí. A to právě v otázce jaderného odpa-
du naprosto postrádáme.

To znamená, že současný odpad 
či surovina by se daly v budoucnu 
využít?

Už v současnosti se v některých 
zemích palivo přepracovává. Probíha-
jí výzkumy, které mají míru možného 
přepracování ještě zlepšit. A v budouc-
nu určitě vědci dojdou ještě mnohem 
dál. 

Po přepracování by se mohlo 
množství odpadu výrazně zmenšit. 
Proto by se budoucí úložiště nemuse-
lo stavět zdaleka tak velké, a naopak by 
mohlo být daleko lépe zabezpečené. A 
zejména - důkladné zvážení, co s odpa-
dem či surovinou učinit, by nemělo 
mít nějaký časový mantinel. Měli by-
chom mít jistotu, že řešení, které nako-
nec bude zvoleno, nám všem opravdu 
v budoucnu neublíží.

Nejsme žádní aktivisté, říká Andrýsek

Petr
Andrýsek

Oživené židovské město a festival 
Šamajim, to jsou dvě velké akce, které se 
konají v památce  UNESCO v židovské 
čtvrti. Program každoročně sestavuje Dáša 
Juráňová, vedoucí turistických a informač-
ních center.

Jak je náročné připravit dvě akce, jdou-
cí hned po sobě; Oživené židovské měs-
to a Šamajim?

Už je to několikátý ročník, jak Oživeného 
židovského města, tak Šamajimu, takže už 
víme, do čeho jdeme. S kolegy máme roz-
dělené úkoly, ale i tak to samozřejmě stojí 
spoustu času a energie. Ale baví nás to.

 Je těžké připravit něco nového?
Jde spíš o to nebát se zrealizovat to, co 

člověka napadne. Občas na počátku bývá 
bláznivý nápad, o kterém se pak s kolegy 
bavíme, každý něco přidá, a vzejde z toho 
reálná akce. 

NA OŽIVENÉM židovském městě nechyběly historické ukázky zásahu 
policistů. Foto: Antonín Zvěřina 

Horko návštěvnost neovlivnilo

Dáša
Juráňová

Ovlivnilo návštěvnost Šamajim 
počasí, horko?

Návštěvníci letošního festivalu ma-
jí můj obrovský obdiv a dík, protože i 
přes tak hrozné horko jich přišlo oprav-
du hodně. Těší mě jejich přízeň a zájem 
o festival Šamajim.

Uskuteční se obě akce i v příštím 
roce? 

Předpokládám, že ano. 
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SUPER MEGA

                  AKCE!
Internet s televizí pro všechny!

Stabilní + rychlý internet

Akční nabídka platí do 30.9.2018 a pouze s podpisem smlouvy a bonusovou slevou. 
Rychlost připojení od 25/25 Mbps a výše je závislá na dané lokalitě.
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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-



STRANA  11 TN - ŘÍJEN 2018Inzerce

protrebic.cz

Mgr. Pavel PACAL

Moje srdce bije

VOLTE4
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Marná sláva, třebíčskou nemocnici jsem v minu-
losti několikrát potřeboval, a člověk nemusí mít vel-
ký postřeh, aby zjistil, že tam probíhají velké změny. 
Pokud nabídne tato instituce Den otevřených dveří, 
byl by hřích takovou šanci nevyužít. 

Nikdy neparkuji na parkovišti u nemocnice, ale 
využívám služeb Riegrovy ulice. Jednak mám oba-
vu, že u nemocnice nebude místo, a jednak není na 
škodu před vstupem do nemocnice trochu rozhýbat 
tělo. 

Je krátce po desáté hodině, sobota 8. září. Na první 
pohled je zřejmé, že se v areálu nadále pilně pracuje. 
Ale mě v první chvíli láká nový pavilon G. Procházím 
jednotlivá podlaží, kde se dokončuje vnitřní vybave-
ní. 

„Právě proto jsme uspořádali Den otevřených dve-
ří v tomto termínu. Za plného provozu už by to nebylo 
možné,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Eva Frühwirto-
vá. A dozvídám se z úst ředitelky Evy Tomášové, že je 
možné v nemocnici zcela bezplatně absolvovat něk-
terá vyšetření. 

Proto mířím do budovy, kde kromě jiného lze zjis-
tit, jak vysoký má člověk cholesterol. O tuto infor-
maci je značný zájem, před měřící místností se tvoří 
velká fronta. Nerad předbíhám, ale v rámci pořízení 
fotografií se lidem omlouvám, a oni to chápou, za což 
jim děkuji. 

Od paní, která se na měření podílí, se dozvídám, že 
cholesterol se dá zdědit, anebo se dostaví díky nezří-
zenému životu. To jsou mi věci. Taková informace 
člověka od měření docela odradí. Ještě že se můžu 
vymluvit na tu frontu. 

Ptám se, jak často by měl člověk měření absolvovat. 
Alespoň jednou za dva roky, při preventivní prohlíd-
ce. Paní se na mě pronikavě dívá. Preventivní pro-
hlídka? No, pojďme raději dál. 

V budově s recepcí a lékárnou panuje čilý ruch. 
Zde se zájemci dozvědí, jakou mají hladinu cukru v 

těle, jaký mají tlak a jakou mají krevní skupinu. No 
nic, mířím do východní části nemocnice, podívat 
se na ukázku práce rychlé zdravotní služby, policie a 
hasičů. 

Pracovníci zdravotní služby vysvětlují, jak je složité 
státi se zdravotní sestrou, což je složité i pro mě. A 
protože něco takového mi nehrozí, dávám se na cestu 
zpět. Ještě předtím potkávám ředitelku Tomášovou, a 
ta mi vřele doporučuje alespoň ten tlak a cukr.

Protože u jednoho stolku je právě volno, usedám, 
nechávám se píchnout do prstu, a ustrašeně čekám 

na výsledek. Sláva, cukr v normě, tlak trochu zvýšený, 
ale za to může ta nervozita; a teď ještě ta krevní sku-
pina. 

Ano, mám nulu. Dmu se pýchou. Tu mají jen 
opravdoví géniové: Leonardo da Vinci, Albert Ein-
stein nebo Kačer Donald. Takže ta pýcha opravdu 
není na místě. Když nemocnici opouštím, pomyslím 
si, že jsem si u ní třeba udělal dobré oko, a až ji budu 
potřebovat, tak to vezme v potaz. A na úplný závěr: 
stanice jednodenní péče a stanice léčebny dlouhodo-
bě nemocných se otevírá v pondělí 1. října, hemodia-
lýza ve čtvrtek 4. října. -zt-

LIDÉ si mohli například změřit krevní tlak. Foto: Antonín Zvěřina 

Nemocnice ukázala nové prostory

Dobrá práce pro lidi1
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Pavel Kubát pochází z Mladé Bole-
slavi, vyrůstal v Budišově, a nyní ži-
je s rodinou v Třebíči. Ve čtrnácti 
letech začal hrát na bicí, o čtyři roky 
později se stal bubeníkem v metalo-
vé kapele Regon. Devátým rokem 
hraje v brněnské legendární black 
metalové smečce Root, která je uzná-
vaná v zahraničí, snad víc než v Čes-
ké republice. 

Mimo to je členem bočního black-
death metalového projektu, který 
si říká Solfernus, a podílel se také 
jako studiový hráč na spoustě dal-
ších nahrávek. Jako hudebník pro-
jel s Rootem, dá se říci, celý svět, ale 
nejlépe se mu hraje na domácí scéně. 
Miluje hudbu jako takovou, ale jeho 
srdce bije pro metal. 

Už několik let nosil v hlavě nápad 
dát znovu dohromady původní čle-
ny Regonu z období kapely, které se 
jmenovalo Dirty History, a natočit 
pro všechny fanoušky CD. V pořadí 
třetí. Prvnímu předcházela oficiální 
nahrávka Regon-Sonja, která vyšla 
na MC kazetě, první CD se jmenuje 
Hon na štěstí, druhé Drahej špás. 

Jak vzpomínáte na dobu, kdy 
jste byl „jen“ fanouškem Rego-
nu? Napadlo vás tenkrát, že s nimi 
budete jednou hrát? 

Na tuhle dobu vzpomínám strašně 
rád. Byla to bezstarostnost, v hlavě 
jen muzika, bicí a holky.  Prostě jsem 
tím žil. Nechci tím říct, že dnes už 
muzikou nežiju, ale život pokročil, 
a do hlavy se vloudily zákonitě i jiné 
starosti. 

Myslím ale, že jsem tehdy nebyl 
sám takhle posedlý Regon bigbea-
tem. Kdo pamatuje, ten ví. Nevyne-
chal jsem jediný koncert, jedinou 
zábavu. Na Regony se  vždy jezdi-
lo za skvělou muzikou. Jejich hud-
ba zněla dravě, přitom melodicky, a 
hlavně texty byly o něčem. 

Jak se mezi muzikanty říká, pros-
tě kluci uměli udělat skvělý matroš.  
V té době jsem hrál už na bicí, a taj-
ně jsem si přál, abych s nimi mohl 
jednou hrát. O pár let později se mi 
to podařilo. Byl to tenkrát takový 
můj velký klukovský  splněný sen, 
který mě posunul hodně dopředu, a 
do dalšího hudebního i soukromého 
života mi dal strašně moc.  

Kluci mě naučili profesionálnímu 
přístupu a návykům k muzice, Hon-
za Kotas co se týče rytmiky a zejmé-
na pak Jirka Štěpánek, který si mě 
vzal za svého, všechno mi vysvětlo-
val, jak to chodí ve větších kapelách. 
Otevřel mi v ledasčem moje mnoh-
dy naivní oči, a hlavně mi dával svo-
je hudební zkušenosti, protože jako 
muzikant a kytarista byl excelent-
ní.  Ve spojení s mojí ctižádostí něco 
dokázat v hudbě to fungovalo skvě-
le.  Za to jsem jim dodnes nesmírně 
vděčný.  Prostě tahle kapela byla pro 
mě, jako pro muzikanta,  něco jako 
pro kluka první velká láska.  

V roce 2000 skončila kape-
la Regon s aktivním hraním. Ale 
přesto se jednou do roka sejdou 
v Doubí u Náramče.

Přišlo mi to líto, když to vše skon-
čilo. Z dnešního pohledu si mys-
lím, že věci se nedějí jen tak, a že 

všechno má svůj důvod. Stejně jsme 
to bez sebe dlouho nevydrželi, a o 
dva roky později už jsme hráli v létě 
v Doubí. Od té doby Regon perio-
dicky jednou za rok na tomhle, řekl 
bych až magickém místě, hraje pro 
všechny fanoušky, kteří se tady v hoj-
ném počtu schází; můžeme mluvit 
zhruba o osmi stovkách příznivců. 

Dneska už je to vlastně taková tra-
dice, na kterou se všichni těšíme. 
Letos je to všechno okořeněno tím 
novým CD, a hlavně jsme si řekli, že 
to chceme pojmout jinak a lépe, co 
se týká celkové produkce, propagace 
a pořadatelského zajištění. Fanoušci 
se tak mohou těšit například na vel-
kou LED obrazovku, na které poběží 
klipy a samotný koncert, který bude 
snímán, tuším, třemi kamerami, a 
v neposlední řadě taky na širší nabíd-
ku občerstvení.   

Nové CD s názvem Dirty history, 
které jste pokřtili v srpnu, je tedy 
od znovuzrozeného Regonu? Jak 
ta myšlenka vznikla?

Celé to začalo tím, že jsem chtěl 
svojí přítelkyni, dnes už manželce, 
dát nějaký originální dárek k naroze-
ninám. Protože krom bicích nehraju 
na žádný harmonický nástroj a nedo-
kázal bych složit skladbu jako tako-
vou, zavolal jsem Jirkovi Štěpánkovi 
a řekl mu, jestli by se mnou nenato-
čil ve studiu cover verzi písničky Rty 
jsou schránka čekání, od Progres 2, 
kterou měl Regon ve svém repertoá-
ru. Jirka k mé velké radosti souhlasil, 
a tak po krátké přípravě na natáče-
ní ve studiu jsme to sfoukli, myslím, 
k naší a posléze i manželčině velké 
spokojenosti. 

Nutno dodat, že s nahráváním nám 
pomohl Vašek Čudka, skvělý basis-
ta třebíčské kapely Carmen. Pak už 
věci nabraly rychlý spád. Jirka Ště-
pánek byl studiovou prací se mnou a 
výsledkem tak nadšený, že když jsem 
mu řekl, že už v hlavě nosím del-
ší dobu nápad udělat novou desku 
Regonu a zaznamenat na ní tvorbu 
z období Dirty History, tzn. rok 89 
až 91, souhlasil. 

Následoval můj telefonát Honzovi 
Jiříčkovi do Zlína, který ve zmíně-
ném tvůrčím období v kapele půso-
bil a bez něhož by to vlastně ani 
nešlo, a nedávalo smysl - skrze jeho 
instrumentální kytarové schopnos-
ti. Bez váhání řekl ano, a ostatní čle-
ny Regonu, Honzu Kotase a Pavla 
Štěpánka, nebylo také nutno dlouho 
přemlouvat. 

Myslím, že se mi povedlo kluky 
strhnout a nadchnout pro tu věc, a 
to mě moc těší, a rozhodně můžeme 
mluvit o znovuzrození Regonu.  
Všechno má svůj čas, a to, že mě kdy-
si  tenhle hudební materiál od začát-
ku  mého působení v Regonu minul, 
a mrzelo mě to, protože moje srdce 
stejně nejvíc bije pro metal, tak si 
toho teď užívám plnými doušky, a 

hlavně jsem schopen tomu dát s těmi 
zkušenostmi mnohem více, než bych 
byl dal tenkrát.  

K samotnému CéDéčku. O čem 
je Dirty history? 

Myslím si, že je to otisk doby. Baví-
me se o období kolem sametové 
revoluce, takže rok 1989-1991. Tex-
ty jsou o lidech, o jejich charakteru, 
o tom, že minulost každého jednou 
dožene. Hodně se  tam objevuje pro-
tipolitický aspekt. Textovou stránku 
věci obstarali Honza Kotas a Pavel 
Štěpánek. 

Když si dnes uvědomím, že jim 
tehdy bylo 25 a 23 let, klobouk dolů, 
jak moc je tam zaznamenaná myš-
lenka, a jakou to má hloubku.  Prostě 
to napsali parádně - na to, kolik jim 
bylo. To je taky myslím důvod, proč 
to tak oslovovalo lidi, samozřejmě ve 
spojení s tou skvělou muzikou. Tex-
ty jsou stále aktuální, čert žel v dneš-
ní době někdy až moc. 

K samotné muzice. Po technic-
ké stránce je to heavy speed metal, 
který do kapely přinesl Edwin Salas 
s Honzou Jiříčkem a Honzou Uhlí-
kem. Samozřejmě svojí troškou do 
mlýna přispěl i zbytek kapely. Jen 
pro zajímavost, z vyprávění vím, že  
Honza Jiříček s Honzou Uhlíkem 
bydleli tehdy tajně v regonské zku-
šebně v Tuřanech u Štěpánků, která 
byla v garáži. Do domovského Zlína 
trochu z ruky. 

Ti kluci spolu celé dny jen hráli, od 
rána do večera. Jirka Štěpánek jim 
nosil tajně jídlo, aby si toho nikdo 
z rodiny nevšiml. No, a odměnou za 
to pak byla, řekl bych pekelná kyta-
rová jízda. Hráli fantasticky a rych-
le! Důkazem toho je demo, které 
v té době nahrál Regon ve studiu u 
Zdeňka Kluky, bubeníka brněnské 
kapely Progres 2. 

Rád bych se ještě vrátil k samot-
nému novému CD. Bude obsahovat 
celkem 12 skladeb. Deset z toho je 
koncepce Dirty History, namátkou 
třeba skladby  Destrukce svědomí 
nebo Chuť moci, na které jsme také 
natočili klipy, a následuje Bridge, a 
pak bonus výše zmíněné Rty jsou 

schránka čekání. Samotné zpraco-
vání je pojato jako digipack, který 
bude velmi obsáhlý, čítat bude asi 44 
stran! 

Pokud dobře počítám, tak příští 
rok bude mít Regon výročí 35 let 
od založení. Jak vlastně vznikl ten 
název?

Skupina Regon vznikla v roce 1984 
na půdorysu babické formace Gong. 
K Honzovi Kotasovi (basová kyta-
ra) se přidal Jirka Štěpánek (kyta-
ra, zpěv), a tato dvojice procházela 
všemi fázemi této kapely. Po několi-
ka měsících kluci udělali své vlastní 
věci, a kapela si získala  první fanouš-
ky. 

Zkoušeli tenkrát v kulturáku 
v Babicích u Rosic, odkud taky 
pochází spousta peprných historek. 
Patří sem i anabáze s názvem kape-
ly při prvních přehrávkách. Marně 
kluci přesvědčovali komunistického 
předsedu přehrávkové komise,  že 
RE - GON vlastně znamená reno-
vaci Gongu, tedy původní kapely 
Gong. Jeho závěr byl jasný: „Až se 
v imperialistických USA změní prezi-
dent (Regan), jmenujte se jak chcete, ale 
dneska určitě NE!“ 

A tak se zprvu objevovali plakáty Re 
– gong, kde poslední „g“ bylo škrtnu-
to nebo se roztékalo. Prostě, bolševik 
dostal svoje, a kapela mohla fungo-
vat. Jinak se skutečně Regon příštího 
roku dožívá 35 let existence. Už teď se 
s klukama bavíme o tom, jak to oslaví-
me. Rádi bychom za rok, jak jinak než 
v Náramči-Doubí, navázali letošním 
pojetím koncertu a vůbec celé té udá-
losti, dali fanouškům Regonu a dobré 
muziky něco víc. 

Nouze určitě nebude o nějakého 
zajímavého hosta.  V kuloárech kape-
ly  dokonce jede šuškanda o možném 
natočení dalšího nového CD, nebo 
reedicích Honu na Štěstí a Drahého 
špásu v příštích letech, protože neza-
znamenaného materiálu má Regon 
v šuplíku ještě dost. Těšíme se na 
Metalové vánoce do brněnského 
Semilasa, kde 28. prosince zahraje-
me s Regonem na tradičním festiva-
lu.  -ef-

SKUPINA REGON.  Foto: archiv

Kapela Regon vydává po letech nové CD

Pavel 
Kubát
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Vážení občané města, 
horké prázdninové dny máme za 

sebou.  Věřím, že jste si příjemně uži-
li dovolených a díky zaslouženému 
odpočinku načerpali energii, se kte-
rou vyrazíte ke komunálním volbám. 

Přijala jsem roli lídra společné kan-
didátky Občanské demokratické stra-
ny a hnutí Ta naše Třebíč, protože 
jsme za jedno v programových priori-
tách. Společně s Martinem Svobodou 
jsme si dali záležet na tom, aby naši 
kandidáti byli lidé, kteří respektují 
principy demokracie, fandí svobod-
nému rozhodování a jako osobnos-
ti reprezentují slušnost, korektnost, 
vstřícnost a otevřenost. Stojím si za 
tím, že komunální politika má mít 
lidskou tvář a zároveň má být o zod-
povědném rozhodování a hledání 
konstruktivních kompromisů v zájmu 
občanů města.  

S jakými vizemi a plány jdeme do 
letošních komunálních voleb?

Za nejdůležitější úkol pro Třebíč 
v následujícím volebním období 
považuji přípravu města Třebíč na 
případnou dostavbu Jaderné elekt-
rárny v Dukovanech. Město musí mít 
rozvojovou vizi pro minimálně další 
dvě generace.  V této souvislosti by 
politici města měli iniciovat vytvoření 
nových ploch pro rezidenční výstav-

bu rodinných domů a bytů, ideálně 
na jižním okraji města. S tím souvisí 
i prosazení výstavby plnohodnotné-
ho obchvatu města, ne průtahu, který 
rozdělí město a znemožní jeho roz-
voj jižním směrem. Dále je důležité, 
aby se zastavil trend v poklesu oby-
vatel.  Třebíč by měla být zdravým a 
bezpečným místem pro rodiny s dět-
mi.  Proto je potřeba mladým lidem 
nabídnout k atraktivní práci i finanč-
ně dostupné bydlení. Záleží nám na 
tom, aby se mladí lidé po studiích 
z velkých měst do Třebíče rádi vra-
celi.  Nemáme ambice rozhodovat 
o významných záměrech města bez 
vyjádření občanů a bourat to, co ve 
městě funguje dobře.  

 Co město aktuálně nejvíc trápí?
Největším problémem města je 

vnitřní doprava a tu je potřeba řešit 
neodkladně.  Myslím, že rozhodnu-
tí o obchvatu se dlouho a zbytečně 
odkládá.  Rovněž by bylo dobré vrá-
tit lidem vizi, že se městem dá chodit 
bezpečně pěšky nebo jinými doprav-
ními prostředky, než osobními auto-
mobily.   

Co je naopak největší předností 
města?

Třebíč je dlouhodobě ve statisti-
kách uváděna jako jedno z nejbez-

pečnějších měst České republiky.  Má 
dostatek míst v mateřských a základ-
ních školách. Je městem, které má v 
kraji Vysočina nejvíce míst v domo-
vech pro seniory a bohatou nabíd-
ku dalších sociálních a zdravotních 
služeb pro lidi, kteří se dostanou do 
obtížné životní situace. Mám radost, 
že poslední roky významně vzrostla 
nabídka pracovních příležitostí pro 
mladé lidi.  

 
V čem chceme být odlišní od stá-

vající koalice?
Jedenáct kandidátek obsadí v kam-

pani hřiště a bude avizovat „tah na 
branku“. My chceme být odlišní v 
tom, že nebudeme záměrně vyvolávat 
umělá témata s cílem zaujmout voliče. 
Fandíme otevřené komunikaci a spo-
lupráci. Razantně se budeme vyme-
zovat vůči takovým postojům, které 
mají za cíl rozeštvat či rozložit soužití 
v našem městě. 

Jedním z našich cílů je, aby v našem 
městě chtěli žít i ti, co zde nebudou 
pracovat či podnikat, ale přesto v Tře-
bíči najdou místo pro rodinný život. 
Je málo pravděpodobné, že by někte-
rá z kandidátek získala v komunálních 
volbách více jak 50% podporu. Uvě-
domujeme si, že bez dostatečného 
počtu mandátů nemáme šanci na sil-
ný hlas pro další vyjednávání koalice a 
zastoupení v Radě města. 

Proč jít k volbám a dát kandidátce 
číslo 6,  „ODS a TnT – Společně za 
Třebíč“ hlas?

Občanská demokratická strana 
i přes peripetie, kterými si prošla 
v minulých letech má znovu silné 
zastoupení v lidech, kteří mají silný 
mandát jak na Vysočině, tak v obou 
komorách parlamentu ČR. Význam-
né strategické záměry města nelze 
realizovat bez podpory politiků na 
krajské a celostátní úrovni. 

Předseda Občanské demokratic-
ké strany a poslanec Parlamentu ČR, 
pan profesor Petr Fiala jasně formulu-
je pravicové názory a je jednoznačně 
ten, kdo má silný, kritický a konstruk-
tivní hlas opozice k současnému vlád-
nutí. 

Pan RNDr. Miloš Vystrčil, paní 
poslankyně Miroslava Němcová 
a paní náměstkyně hejtmana kra-
je Vysočina Ing. Jana Fischerová na 
Vysočině žijí a pro rozvoj měst a obcí 
v kraji Vysočina udělají maximum. To, 
že se o ně můžeme opřít při vyjedná-
vání strategických záměrů města Tře-
bíče je velmi významnou devizou naší 
kandidátky.  

S přáním dobré volby! 
 Martina Bártová

Lídr kandidátky 
ODS a TnT Společně za Třebíč!

(PI-j10-rmD)

ODS a TNT – Společně za Třebíč!

SPOLEČNĚ ZA TŘEBÍČ



Rozhovor s JUDr. Miro-
slavem Michálkem, 
LL.M., kandidátem do 
Senátu za Třebíčsko.

Jste jedním z kandidátů voleb do 
Senátu, můžete se čtenářům více 
představit?

Je mi 58 let, narodil jsem se a žiji v 
Třebíči, kde pracuji jako notář. Jsem 
ženatý a mám dvě děti. Syn Miro-
slav je rovněž vystudovaný právník 
a pracuje v mé notářské kanceláři 
jako zástupce notáře a dcera Vikto-
rie Nela chodí ještě do základní ško-
ly s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodních věd.

Manželka Ivana, coby spolupracují-
cí osoba dle z.č. 586/1992 v platném 
znění, se rovněž podílí na chodu mé 
kanceláře, vystudovala ruský jazyk a 
aplikovanou ekonomii na Filozofic-
ké fakultě v Olomouci a dokončuje 
studia Řízení lidských zdrojů a per-
sonální management na European 
Business School v Praze. 

Jak již bylo řečeno, já 32 let pracuji 
v Třebíči jako notář, jedenkrát za dva 
týdny mám úřední den v Jemnici a 
jedenkrát týdně v Praze. V kanceláři 
zaměstnávám 4 právníky a 3 notář-
ské tajemnice, takže úřad bude plně 
personálně zabezpečen i v případě 
výkonu mého senátorského mandá-
tu.

Z vašeho životopisu jsme se 
dozvěděli, že jste úspěšným 
šachistou? Máte i jiné koníčky?

To je třeba trochu upřesnit. Moje 
úspěchy se váží k tzv. korespondenč-
nímu šachu, tedy k disciplíně, kde 
si dříve soupeři vyměňovali tahy na 
pohlednicích či korespondenčních 
lístcích, později faxem, e-mailem a 
nyní se přímo vkládají na šachový 
server.

 Je pravdou, že se mi systémem 
postupových turnajů podařilo pro-
bojovat až do tzv. turnaje kandidá-
tů, z něhož první dva hráči ze sku-
piny postoupí do finále Mistrovství 
světa. V turnaji se hrají již poslední 
dvě partie a pokud souboj portu-
galského mezinárodní mistra s chil-
ským velmistrem skončí remízou 
nebo výhrou chilského hráče, budu 
mít účast ve finále mistrovství světa 
zaručenou.

Kromě šachů se s rodinou věnuji 
pěší turistice, cyklistice a lyžování a 
rádi cestujeme.

Nyní zpět k letošním volbám do 
Senátu. Jak vlastně vznikla myš-
lenka vaší kandidatury?

Už někdy počátkem tohoto roku 
mě s nabídkou oslovil Miloš Hrů-
za, člen zdejšího vedení ANO. Vzal 
jsem si cca měsíc na rozmyšlenou a 
probral to nejprve doma s rodinou, 
následně pak s kolegy z notářské 
kanceláře a v neposlední řadě sám ze 
sebou. Práce v horní komoře by mě 
totiž velmi zajímala. Senát je něco 

jiného, než Poslanecká sněmovna. 
Díky odlišnému volebnímu systému 
je složen zcela jinak než dolní komo-
ra parlamentu a hlavně, senátoři ne-
jsou zdaleka tak podřízení stranic-
ké disciplíně, hlasují většinou podle 
svého vlastního vědomí a svědomí. 
Ve většině případů jsou to osobnos-
ti z daných regionů, které lidé znají 
a důvěřují jim. Proto jsem nabídku 
pana Hrůzy přijal s tím, že budu kan-
didovat jako nestraník. Ani v minu-
losti jsem nebyl členem žádné strany 
ani hnutí.

Čím byste se chtěl v Senátu pře-
devším zabývat a čím být prospěš-
ný našemu regionu?

Jde zejména o dvě hlavní věci, které 
jsou obsaženy v mém programu. Jak 
s oblibou říkám, více než 30 let prá-
vo aplikuji při pozůstalostních říze-
ních, zakládání společností, osvěd-
čovaní valných hromad, osvědčování 
schůzí společenství vlastníků byto-
vých jednotek atd. 

Myslím tedy, že mám dostatek 
zkušeností, abych se mohl v Senátu 
věnovat legislativní činnosti, do kte-
ré bych přinesl zkušenosti ze své pra-
xe. Zákony totiž vidím optikou prak-
tikujícího právníka, což je pro jejich 
tvorbu nesmírně důležité. Měli by se 
minimalizovat různé novely, novely 
novel, přílepky atd. Lidé musí začít 

věřit ve stabilní právní systém. 
Další věci, které se chci věnovat je 

zlepšení vymahatelnosti práva, neboť 
čekání na verdikty soudů je v mnoha 
případech neuvěřitelně dlouhé a tře-
tí věcí je digitalizace právního systé-
mu. Tu má ostatně vláda zařazenu 
do svého vládního programu a tlačí 
na nás i Evropská Unie. 

Nedávno jsem byl na setkání s 
rakouskými notáři v městečku Raabs 
an der Thaya a rakouští kolegové 
nám ukázali prezentaci, jakým způ-
sobem hodlají již v blízké budouc-
nosti zakládat společnosti s ručením 
omezeným. Uváděli tam příklad, jak 
se zájemce o založení společnos-
ti spojí videokonferencí s notářem, 
ukáže mu svůj pas a tvář a sdělí notá-
ři potřebné informace. Notář připra-
ví zakladatelskou listinu, tu ihned 
pošle zakladateli, ten ji opatří digitál-
ním podpisem a provede se on-line 
vložení do obchodního registru. Čili 
bude možné on-line založit společ-
nost v Rakousku a nacházet se při-
tom například na pláži na Jamajce. 

U nás jsme schopni založit s.r.o. 
také během jednoho dne, ale bez 
návštěvy notáře se to zatím neobe-
jde. Naopak co chci, aby se přeneslo 
do kanceláří notářů jsou tzv. nespor-
né rozvody. Ulevilo by se soudům, 
jednání by bylo pro účastníky méně 
stresující a jistě rychlejší.

Druhou věcí, kterou chci v Senátu 
docílit, je zviditelnit v něm Třebíč-
sko, a to nejen kvůli dostavbě jader-
né elektrárny v Dukovanech, kterou 
plně podporuji, protože opačné roz-
hodnutí by mělo pro náš region vel-
mi negativní ekonomický, ale i spo-
lečenský dopad. 

Mým cílem je „přenést“ Třebíčsko 
do Prahy, prezentovat je v Senátu 
jako region, kde se opravdu kvalit-
ně žije, je zde čisté životní prostředí, 
nízká kriminalita, malá nezaměst-
nanost, možnost sportovního a kul-
turního vyžití a máme zde zcela uni-
kátní kulturní památky. Vždyť které 
město má zapsány hned tři památ-
ky v Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO v docházkové 
vzdálenosti od sebe? Přestože podle 
poslední statistiky se počet návštěv-
níků Třebíče mírně zvýšil, je třeba 
dostat do povědomí turistů, že na 
Vysočině nemáme jenom Telč, ale 
také Třebíč, Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Náměšť nad Oslavou a další 
místa, která se vyplatí vidět.

Dále najdete v mém volebním 
programu bod týkají se sociál-
ních služeb. V této oblasti jsem v 
kontaktu se zástupcem hejtmana 
Kraje Vysočina pro sociální oblast 
Mgr. Pavlem Fraňkem a chci se 
aktivně zapojit do projektu Palia-
tr Vysočina. 

To, co mě rovněž trápí, je neprů-
hlednost financování sportovních 
svazů. Více než 20 let jsem byl před-
sedou šachového klubu v Třebíči a 
vím, jak malé a mediálně neatrak-
tivní sporty někdy doslova živoří. V 
poslední době se to však týká i fotba-
lu, který byl společně s dobrovolný-
mi hasiči téměř v každé vesnici a dnes 
mnohé kluby právě kvůli nedostatku 
financí zanikají.

V regionu Třebíčsko je devět 
zájemců o post senátora. Proč by 
voliči měli dát hlas právě vám?

Myslím si, že právnické vzdělání je v 
Senátu, který se zabývá většinou legis-
lativní činností, klíčovou výhodou. 

Dlouholetá právnická praxe a aplika-
ce právních předpisů mi pomůže rych-
leji se zorientovat v předkládaných 
návrzích zákonů. Kromě toho povo-
lání notáře znamená denní jednání s 
lidmi, proto znám jejich problémy a 
umím je řešit. Proto se na návrhy záko-
nů předkládaných 

Poslaneckou sněmovnou budu dívat 
především očima těch, jimž jsou urče-
ny a při hlasování nebudu upřednost-
ňovat zájmy jednotlivých stran nebo 
lobbistických skupin.  Pracovně se 
pohybuji po celém regionu Třebíč-
ska, nejsem tedy zaměřen pouze na 
tu či onu část okresu, nebo tu či onu 
skupinu obyvatel. Notáři jsou práv-
níci, kteří pomáhají lidem, dejte mi 
svůj hlas a budu vám pomáhat i jako 
senátor.

Zadavatel: ANO 2011, 
zpracovatel: CENTRAL MEDIA s.r.o.

Chci dostupnější a atraktivnější 
Třebíčsko. Bez vás to nedám.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., kandidát do Senátu za Třebíčsko.
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Návrh na udělení Ceny města Třebí-
če Pavlu Navrkalovi předložil zastupitel-
stvu místostarosta Milan Zeibert. Nejprve 
nastínil, proč si myslí, že si Navrkal cenu 
zaslouží. 

Pavel Navrkal se narodil 8. září 1943 v 
Třebíči. Zde také vystudoval Střední prů-
myslovou školu strojnickou, a po maturitě 
v roce 1961 nastoupil jako dílenský kont-
rolor do Západomoravských strojíren. V 
letech 1962 až 1964 absolvoval základ-
ní vojenskou službu, a po ní tříleté studi-
um na Vysoké škole ekonomické v Praze, 
obor výpočetní technika a matematické 
metody v ekonomii. 

Poté pracoval téměř až do invalidního 
důchodu v roce 1999 opět v ZMS (poz-
ději pojmenované Elitex a Uniplet). Ve 
volném čase hrál závodně hokej i fotbal, 
od roku 1970 do roku 1997 působil v 
Horácké Slavii jako trenér mládeže, a poz-
ději také jako funkcionář. 

Na Cenu města Třebíče je navržen za 
zpracování a knižní vydání historie zmíně-
ného průmyslového podniku, dále histo-
rie tří nejpopulárnějších třebíčských spor-
tů ve třech samostatných publikacích, a 
současně také za sestavení několika knih 
zachycujících tvorbu a život známého tře-
bíčského akademického malíře a grafika 
Vlastimila Tomana. 

Veškerou svoji dokumentační, autor-
skou, editorskou a grafickou činnost 
vykonává jako dobrovolník bez nároku na 
honorář, aby publikace nebyly příliš drahé 
a mohlo si je koupit co nejvíc zájemců. 

Pavel Navrkal je týnský patriot, stej-
ně jako jím býval jeho přítel Vlastimil 
Toman. Ten si nejprve sám vydával malé 
knížečky; po zahájení spolupráce s Pavlem 

Navrkalem už začaly vznikat plnohodnot-
né publikace Ztracený ráj (2002), Pro-
měny domova (2002) a Z archivního 
fondu obce Týn (2003), všechny věno-
vané Týnu a jeho historii. 

Následovaly knihy Cestou domova 
(2004) a Tajemství kouzelné krajiny 
(2007), které byly vlastně Tomanovým 
životopisem. Navrkal sám pak sepsal a 
dobovými fotografiemi opatřil obsáhlé 
publikace o třebíčském hokeji - Hoši, 
děkujeme … (2003), kopané  - Hrá-
li pro slávu Třebíče (2005) a atletice - 
Třebíč a královna (2014). 

V roce 2009 spatřila světlo světa his-
torie továrny na pletací stroje, známé 
postupně jako ZMS, Elitex a Uniplet, 
nazvaná Podivuhodná sláva, na níž se 
s Navrkalem podíleli Vladimír Pisk a 
Jiří Vachuda, a ve stejném roce příběh 
hokejisty Martina Erata. 

Dalším Navrkalovým tématem jsou 
knížky pro děti. V roce 2008 vyšli 
Kocourci (ilustrace Vlastimil Toman, 
zpracováno též jako rozhlasový večer-
níček) a v roce 2016 Lišáček (ilustra-
ce Helena Hrdá). V současné době autor 
zpracovává kompletní historii sportů v 
Třebíči včetně letectví, motorismu, cyklis-
tiky nebo boxu, a má i další tvůrčí plány. 

Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.    -zt-

Cenu města obdrží Pavel Navrkal

Pavel
Navrkal

Miroslav 
Koupil – kali-
gramy, morse-
ogramy a jiné 
gramy, tato 
výstava potrvá 
v Galerii Tym-
panom na tře-
bíčském zámku 
do neděle 4. 
listopadu. Kou-
pil patří mezi 
experimen-
tální básníky, 
výtvarníky a 
performery. 
Nekonformní 
autor vkládá do 
své tvorby roz-
měrnou inven-
ci, inteligenci a 
humor. Inspi-
rovaný světo-
vými autory, 
jako Ch. Mor-
gensternem, G. 
Apollinairem 
a E. Jandlem, 
vytváří kaligra-
my, morseogramy, kopírogramy, a píše nonsensovou poezii. Je duchovním 
otcem nového typu obrazové básně – morseogramu.

Kaligramy Miroslava Koupila nesou svůj vtipný obsah a seriózní posel-
ství ve spojení lexikálního tvaru a grafického výrazu. Metodou tvořivé hry 
přinášejí  podstatné, maximální mírou zhuštěné zprávy o člověku. Autor 
dodržuje zásadu podat na co nejmenší ploše co nejširší odkaz.

Koupil uskutečnil více než sedmdesát výstav kaligramů a morseogramů,  
s performancí své pohybové nonsensové poezie v České republice, Polsku 
a na Slovensku. Vydal 27 sbírek kaligramů, morseogramů, nonsensové a 
experimentální poezie. -zt-

MIROSLAV KOUPIL při recitaci. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Koupil vystavuje na zámku

16. Bc. Miloslava Hrušková
27 let, specialista Back Office,
Borovina

17. Milan Kratochvíl
42 let, OSVČ, Ptáčov

18. Mgr. Jitka Švecová
70 let, důchodce, Nové Dvory

19. Rostislav Uhlíř
28 let, instalatér, Vnitřní Město

20. Kamila Blažková
24 let, studentka, Nové Dvory

21. Libuše Vafková
64 let, důchodce, Nové Dvory

22. Marek Chovan
20 let, student, Borovina

23. Kristýna Tomková
21 let, servírka, Vnitřní Město

24. David Chaloupka
40 let, realitní makléř, Nové Město

25. Ivana Menoušková
48 let, v domácnosti, Nové Dvory

26. Ing. Miroslav Bulíček
52 let, účetní specialista, 
Horka-Domky

27. Martin Jetel
31 let, technolog, Nové Dvory

54 let, obchodní zástupce,
Slavice

42 let, technik, Nové Dvory

53 let, lesní inženýr, Nové Město

30 let, sportovní ředitel, 
Nové Dvory
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Když na jaře tohoto roku vydal Milan Krčmář knihu „Že-
na z roku 1899“, velice dobře se prodávala. Příběhy staré 
dámy vyprávějící příběhy, které se v Třebíči staly v první 
polovině 20. století, si toužila přečíst řada Třebíčanů.

„Takový ohlas jsem opravdu nečekal. Knihu jsem tehdy vydal 
vlastním nákladem v počtu 120 kusů, spíš jen tak pro radost a 
pro kamarády,“ vzpomíná Krčmář. „Během týdne byla roze-
braná, ale lidé za mnou pořád chodili, zda nemám ještě nějaký 
výtisk. Bylo mi líto, že je musím odmítat, ale teď mám pro ně 
naštěstí dobrou zprávu,“ doplňuje.

Značného ohlasu, jejž kniha vyvolala, si naštěstí všimlo 
nakladatelství Albatros Media, které se s Krčmářem domlu-
vilo na dotisku románu. Tato verze ale není úplně stejná, 
jako ta předcházející.

„V Albatrosu mě požádali, abych vyprávění malinko přepra-
coval. Vraždy Židů na Potoce, tragický let Václava Peřiny, hro-
madná bitka v Číhalově hospodě a další vzpomínky na starou 
Třebíč zůstaly, ale vypustil jsem pasáže, které jsem tehdy věno-
val právě svým kamarádům. Navíc jsem přidal jednu kapito-
lu z historie Třebíčska – konkrétně o sovětském bombardování 
Dalešic a Hrotovic v roce 1945,“ vysvětluje Krčmář.

Kniha vychází v mnohonásobně vyšším nákladu než před-
cházející verze, takže by se snad tentokrát mělo dostat na 
všechny. Nová verze bude představena v pátek 26. října v 17 
hodin v hudebním oddělení městské knihovny.

„O hodinu dříve se koná vzpomínkové shromáždění ke vzni-
ku Československa. Lidé pak mohou přejít rovnou do knihov-
ny, čímž vlastně pořád budou pokračovat v prvorepublikovém 
duchu,“ glosuje Krčmář. 

„Kniha bude následně samozřejmě dána do volného prodeje. 
Tentokrát po celé republice, ale protože se jedná o regionální lite-
raturu, Albatros se chce zaměřit zejména na Třebíčsko,“ nazna-
čuje Krčmář. A protože tu budou co nevidět Vánoce, možná 
„Ženu z roku 1899“ mnozí z nás najdou i pod stromečkem.  
 -zt-

Krčmářova „Žena z roku 1899“ 
se opět dostala do prodeje

TITULNÍ strana knihy je zároveň i malým vhledem do třebíč-
ské minulosti. Na snímku je Krčmářova prababička a praděde-
ček se svou dcerou Marií Janíkovou, vypravěčkou knihy. Některé 
její osudy, spjaté s Třebíčí, využil i do svého románu.

Výstava upozorní 
na riziko rakoviny
Putovní výstava Ligy proti rakovi-

ně Praha „Každý svého zdraví strůj-
cem“ doputuje v úterý 2. a ve středu 
3. října na Karlovo náměstí v Třebíči. 
V úterý své brány otevře od 10 do 17 
hodin, ve středu od 9 do 17 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na pest-
rý program, včetně kreslených vtipů 
a soutěží pro všechny generace.  -zt-

Začíná kurz ALFA
Kurz ALFA začíná ve Stacionáři 

Úsměv v Třebíči ve čtvrtek 4. října 
od 18 hodin. Pozvánky jsou k dis-
pozici v každém kostele v Třebíči. 
Je určený pro ty, kdo se chtějí více 
dozvědět o křesťanské víře. -zt-

Uskuteční se 
zahrádkářská 

výstava
Oblastní zahrádkářská výstava se 

koná po 31. 9. Od pátku 12. do pondě-
lí 15. října, v Domě zahrádkářů v Tře-
bíči. Pořadatelem je Územní sdružení 
Českého zahrádkářského svazu Třebíč. 
Vystaveno bude ovoce, zelenina, chry-
zantémy, bonsaje a léčivé rostliny. 

Bude zde i doplňkový prodej zahrád-
kářských komodit, soutěže a ochut-
návka regionálních potravin. V pátek 
12. října od 14 hod. proběhne řízená 
ochutnávka pálivých papriček, kterou 
provede Peter Gajdoštin - majitel fir-
my „Dobrá semena“.   -zt-

Kantor a už druhé voleb-
ní období místostarosta 
Třebíče Milan Zeibert sto-
jí znovu v čele kandidátky 
Břehů v komunálních vol-
bách. Sdružení Břehy jde 
do voleb od roku 2002 už 
popáté. Bavili jsme s ním 
o tom, jaké jsou a co chtě-
jí Břehy 2018, a protože 
si letos vylosovaly číslo 
sedm, dostal právě sedm 
otázek.

Co jste to provedli s kandi-
dátkou? Vepředu kromě tebe 
samá děvčata, Milan Šťastný na 
posledním místě …

Právě tak jsme to chtěli, i Milan 
chtěl být poslední. Bylo to podle 
hesla, které razili staří atleti, když 
jsme před lety hrávali fotbálek 
staří – mladí: „Mladí vpřed, sta-
ří na svá místa!“ A vyšlo to úpl-
ně skvěle, což jsem si potvrdil, 
když jsem psal o každém z Bře-
hů minimedailonek na náš face-
book. 

Máte mezi sebou hodně 
nových tváří 

Je to přesně třetina, zároveň 
zůstává skoro třetina ze zaklada-
telské sestavy, jako kdybychom to 

nějak manažersky plánovali. Ale 
ve skutečnosti to přinesl život a 
já jsem za to rád. Je to nová gene-
race Břehů: šikovní mladí lidé, 
kteří by se jistě uplatnili v Praze 
či Brně, ale zůstávají v Třebíči a 
je potřeba dát jim prostor. Pokud 
ho nedostanou, odejdou taky.  

Váš program v heslech…
Chceme Třebíč opravenou, 

průjezdnou a průchodnou, roz-
víjející se, zelenou a čistou, pro-
sperující, kulutrní a sportovní a 
vyhledávanou. Více o tom všem 
na našem webu. 

Chcete Třebíč průjezdnou, 
ale máte problémy s obchva-
tem...

Nemáme. Když jsme před lety 
přišli do zastupitelstva, byli js-
me pro zachování jeho trasy 
tak, jak byla v územním plánu 
od roku 1998. Zůstali jsme ale s 
tímto názorem jediní, takže nám 
nezbývá než respektovat většinu 
a budeme respektovat i vyhod-
nocení vlivů na životní prostředí 
a výsledky studií porovnávajících 
tři varianty. 

Obchvat ale není všelék.  Až  
bude jednoho dne zprovozněn, 
začnou dosavadní průtah využí-
vat ti, kteří se zatím přepravují 
jinak nebo v jinou dobu než ve 
špičce, protože budou počítat 
s tím, že bude volnější. Říká se 
tomu dopravní indukce a zname-
ná to, že jakmile je větší nabídka, 
začne ji využívat víc řidíčů. 

Tak jak z toho ven?
Jít všemi možnými cestami. Než 

přijde doba sdílených automobi-
lů, s kterými optimisticky počí-
tá náš mladý městský architekt, 
podporovat dál městskou auto-
busovou dopravu, cyklodopravu 
a úplně obyčejnou chůzi. V tom 
mě potěšily hlasy cizinců, kte-
ří se sem přistěhovali, jak jsem 
je slyšel ve filmu Planeta Třebíč: 

jedním z důvodů, proč si vybrali 
naše město, je, že se tady dá všu-
de dojít pěšky.

To už míříš k životnímu pro-
středí?

Pochopitelně, s Třebíči prů-
chodnou souvisí i Třebíč zelená.  
Snad měnící se charakter poča-
sí s horkými suchými léty, setr-
valým úbytkem podzemní vody, 
aktuální kůrovcovou kalamitou 
a naopak bez užitku odtékající-
mi potoky vod při přívalových 
srážkách přivedou lidi k tomu, 
aby si víc cenili zeleně, kterou si 
sami likvidují třeba parkováním 
na trávnících nebo poškozová-
ním zdravých stromů.    

Ještě nějaké osobní krédo na 
závěr…

Když máme šťastnou sedmičku, 
tak sedm zásad činnosti praktic-
kého politika, které jsem si opsal 
někdy v roce devadesát, kdy mě 
vůbec nenapadlo, že je budu jed-
nou potřebovat. Lístek jsem dávno 
ztratil a pamatuju si jich už jen pět: 
„Neřvi. Nelži. Neponižuj. Respek-
tuj. Buď vzorem.“ Úplně to sta-
čí a místo toho posledního bych 
tam radši dal to, co říkal jan Tříska 
v Obecné škole: „Chtěl jsem jim 
dát příklad.“ A víme, jak to s ním 
dopadlo…      (PI-t10-brehD)

Sedm otázek lídrovi Břehů Milanu Zeibertovi
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O Z N Á M E N Í 
 

O DOB  A MÍST  KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA M STA 
T EBÍ E A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ESKÉ REPUBLIKY  

 

STAROSTA M STA T EBÍ E PODLE § 29  ZÁKONA . 491/2001 Sb., O VOLBÁCH DO 
ZASTUPITELSTEV OBCÍ A O ZM N  N KTERÝCH ZÁKON , VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS  
A PODLE § 15 ZÁKONA . 247/1995 Sb. O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ESKÉ REPUBLIKY A O 

ZM N  A DOPLN NÍ N KTERÝCH DALŠÍCH ZÁKON , VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS  
OZNAMUJE: 

   

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA M STA T EBÍ E A DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU 
ESKÉ REPUBLIKY SE USKUTE NÍ: 

                      

V PÁTEK DNE 5. ÍJNA 2018 OD 14:00 DO 22:00 HODIN  
A V SOBOTU DNE 6. ÍJNA 2018 OD 8:00 DO 14:00 HODIN. 

 

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLI E BYDLÍCÍ V T EBÍ I V P ÍSLUŠNÉM OKRSKU, 
PODLE MÍSTA, KDE JSOU P IHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU, JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: 

 

íslo 
okrsku Popis okrsku Místo konání voleb 

1. 
Aug. Kratochvíla (bez 476-477), Bartošova, Eliášova, Jelínkova, Mezníkova, Mládežnická, Náhorní, 
Polní, Trnavská, U Studánky, Velkomezi í ská / ást Nové Dvory/ - od bývalé D evony (mimo 481-485), 
Viktorinova 

 Klub  Hájek, Mládežnická 229 
 ST ED o.s. 

2. Obránc  míru  Mate ská škola, Obránc  míru  491/51 

3. 
Boženy N mcové, Branka, Cyrilometod jská, Cyrilova, Hlavova, Hybešova, K ížová,  Nad Babou, 
Otmarova, Pod Hrádkem, Smila Osovského, Soukenická, Tkalcovská, Velkomezi í ská (po bývalou 
D evonu), Wolkerova, Zdislavina, Zv inova 

Katolické gymnázium, Otmarova 30/22 

4. Brn nská, Cihlá ská, Novodvorská, Ptá ovský žleb, Rafaelova  Základní škola, Benešova 585 
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Katolické gymnázium, Otmarova 30/22 

4. Brn nská, Cihlá ská, Novodvorská, Ptá ovský žleb, Rafaelova  Základní škola, Benešova 585 

5. ajkovského, Kyjevská, Maxima Gorkého, Školní, Tolstého  Základní škola, Benešova 585 

6. Benešova (mimo 471-475), C. Boudy, Mikuláškova, Moskevská,Velkomezi í ská (481-485), ZK Lubí Základní škola, Benešova 585 

7. 
Aug. Kratochvíla (476-477), Benešova (471-475), Jana Habrdy, Kremlá kova, Mjr. Krátkého, 
Mod ínová, Myslbekova, Na Kopcích,  Tomanova, Velkomezi í ská / ást Nové M sto/ (295, 299, 300, 
310-313) 

M stská knihovna,  Mod ínová 595/9 

8. Fr. Hrubína, Na Svahu  Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

9. Kpt. Jaroše, M. Majerové Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

10. Gen. Svobody (bodové domy . 629/15,637/17,636/19,623/21), I. Olbrachta, Jar. Haška Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

11. Dukovanská, Energetik , Mírová 
St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

12. 
Dr. Holubce, Jana Skácela, Jar. Heyrovského, Ka ákova, Ladislava Nováka, Manž. Curieových, Mí ova, 
Palatova, R ži kova, Táborská (418, 419), Vítkova 

St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

13. Gen. Fanty, Gen. Sochora, Gen. Svobody (bez bodových dom ), Kpt. Nálepky, Krajinova, Švecova Základní škola, Kpt. Jaroše  836/1 

14. 
Bed icha Václavka, Dr. Ant. Hobzy, Hadlíz, Hasskova, Jejkovská brána, Jihlavská brána, Karlovo nám., 
Komenského nám., Kotlá ská, Martinské nám., Masarykovo nám., Mlýnská, Na Potoce, Pod Strážnou 
horou, Polanka, Poušov, P erovského, Smrtelná, Soukopova, Svojsíkovo náb eží, V. Nezvala 

MKS – FÓRUM,  
Masarykovo nám. 1313/13 

15. 

Bráfova t ., Dvo eckého, Eliš ina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Heliadova, Husova, Chlumeckého, 
Chmelova, Janá kovo stromo adí, Janouškova, Jungmannova, Kate iny z Valdštejna, Kofránkova, 
Kostnická, Langfortova, Litoltova, Máchalova, Nádražní, nemocnice, Old ichova, Purky ovo nám., 
Ruská (pod p ejezdem), Sadová, Sirot í, Sokolská, Sportovní, St elkova, Tylovo náb eží, Ztracená 

Obchodní akademie Dr. A. Bráfa a  Hotelová 
škola, 
Bráfova t ída  180/9 

16. 
Bezru ova, elakovského, Dobrovského, K ížkovského, Kubešova, Nikodémova, Sušilova, Šafa íkova, 
Zahradní kova 

St ední pr myslová škola, Demlova 890 

17. 

Arbesova, Dreuschuchova, Hladíkova, Jiráskova, Karoliny Sv tlé, Pod Vodojemem, Ruská (nad tratí), 
Schöllhornova, Sv. echa, Štefánikova, Švabinského, Václavské nám., Zborovská, ZK Bo ivoj, ZK 
Dalibor, ZK J. Fu íka, ZK Libuše, ZK Mašovský, ZK Mojmír, ZK Spytihn v, ZK Šárka, ZK Ter vky, 
ZK Za Poliklinikou A, ZK Za Poliklinikou B, ZK Za Poliklinikou C, ZK Zelený kopec 

Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

18. Demlova, Znojemská (984-987, 995)  St ední pr myslová škola, Demlova 890     

19. Družstevní, Vltavínská, ZK Pod Kotrbovem, ZK Sv. echa 
Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

20. eloudova, Hartmannova St ední škola stavební, Kubišova 1214/9 
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21. Kubišova, Okrajová, Spojovací, Znojemská (od Kosmákovy) St ední škola stavební, Kubišova 1214/9 

22. 
B ezinova, Hálkova, Hrotovická, Kosmákova, Mrštíkova, Nerudova, Pr myslová,  Riegrova, Sedlákova, 
Stavební, Úvoz, Va kovo nám., Znojemská (po Kosmákovu) 

Stavební bytové družstvo, Nerudova 1190/3 

23. 

9. kv tna, Blahoslavova, Havlí kovo náb ., Horní, L. Pokorného, Nad Zámkem, Na Kope ku, Na Úbo í, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, nám. Rabína Ingbera,  Opušt ná,  Pod Nivou, Pod Podloubím, Pod Zámkem, 
Pomezní, Skalní, Stará, Stinná, Strmá, Subakova, Tiché nám stí, Týnská  (po Han lovu), U Barborky, 
Úzká, V Mezírce, Zadní, Zámek, Žerotínovo nám. 

MKS, Informa ní centrum, Zámek 1 

24. 
Ant. Dvo áka, Bed icha Smetany, Dukelská, Han lova, Hilbertova, Hrádek, Krátká, Lu ní, Palackého, 
Sokolovská, Týnská (od Han lovy), U Kuchy ky, Zahradní 

Základní škola, Týnská 821/8 

25. 
Dr. Suzy, Jasanová, Javorová, Kaštanová, Lesní, Lípová, Na Kocand , Ra erovická (bez . 920, 945-
950, 1068),  U Ob rky, Za Plovárnou, Zámecká, ZK Pod Kuchy kou, ZK Za Plovárnou 

Centrum bez hranic, o.p.s., U Ob rky 953/7  

26. 
Bažantnice, Divišova, Horácká, Kmochova, K Sokolí, Na P íkopech, Nová, P ibyslavická, Ra erovická 
(920, 945-950, 1068), Slunná, Tylova, U Kaple, Žižkova, ZK Pod Borovím,  ZK Poušov I., ZK Poušov 
II., ZK Poušov III., ZK U Zámiše I., ZK U Zámiše II. 

VOŠ a St ední škola veterinární, zem d lská 
a zdravotnická, Žižkova 505 

27. 
Budíkovická, Jar. Ježka, Jind ichova, Josefa Suka, Koutkova, Lavického, M. Horákové,  Na Klinkách, 
Na Nivkách, Palachova, Táborská (bez . 418, 419), Uli ného 

D m s pe ovatelskou službou, Koutkova 213 

28. 

Alšova, Bartuškova (rod. domky), Bisattova, Bohun ina, Doleželova, Dvorského, Esperantist , 
Hlavinkova, Holasova, Kanciborek, Klimentova, Kollárova, Krají kova, K ižíkova, Mánesova, Na Strži, 
Na Špitálce, Nad Lesem, Pražská, Rypá kova, Sucheniova, U K íže, U V trníku, Van urova, Zav elova, 
ZK Poušov u elektrárny, ZK P emysl II. 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

29. Bartuškova (bez RD), D lnické nám., Lidická, Spojenc  (617-620, 641-644)  Základní škola, Bartuškova 700/20 

30. 
Budischowského, Horova, Chel ického, Revolu ní, ípovská, Seifertova, Spojenc  (bez 617-620, 641-
644), Tomáše Bati, Záme ek, ZK Jan Žižka, ZK Nad Janovým mlýnem, ZK P emysl I., ZK Záme ek 
Borovina 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

31. Erbenova, Fibichova, Hájenky, Koželužská, Okružní, V Lou kách, Vrchlického VIA ALTA a.s., Okružní 963 

32. Zahrani ního odboje 
Denní centrum Barevný sv t, o.p.s,  
Okružní 962/13 

33. ípov, ZK Borovina Pod Tratí ípov 45, Dieselservis Kova ík 

34. Budíkovice  kulturní d m 

35. Sokolí místnost SDH 

36. Ra erovice  kulturní d m 

37. Pocoucov  kulturní d m 

38. Ptá ov  kulturní d m 

39. Slavice  kulturní d m 

 
3.  Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob anství eské republiky, 

pop ípad  státní ob anství státu, jehož ob ané jsou oprávn ni volit na území eské republiky. Totožnost a 
státní ob anství prokáže voli  platným ob anským  pr kazem nebo cestovním pasem eské republiky, jde-
li o cizince pr kazem o povolení k pobytu.  

4.  Neprokáže-li voli  svou totožnost a státní ob anství eské republiky, pop ípad  státní ob anství státu, 
jehož ob ané jsou oprávn ni volit na území eské republiky, nebude mu hlasování umožn no. 

5.  Každému voli i budou dodány nejpozd ji 3 dny p ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
voli  m že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

6.  Voli  m že požádat  ze závažných, zejména  zdravotních nebo rodinných,  d vod  M stský ú ad v T ebí i  
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 z ízena. 

7. V p ípad  konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu eské republiky se tyto uskute ní: 
    v pátek dne 12. íjna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
    v sobotu dne 13. íjna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 

   
T ebí ,  11. zá í 2018                        
 
 
 
Ing. Pavel Janata   v.r.  
starosta m sta  
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Multižánrový festival svobodné kul-
tury se uskuteční v Třebíči v Židovské 
čtvrti v pátek 28. října na Den české 
státnosti. Konat se bude v ulici Leo-
polda Pokorného, před kulturní hos-
půdkou Trumpetka, a je zdarma. 

V letošním roce již podruhé na tře-
bíčské kulturní scéně dostanou prostor 
umělci, kteří hrají takzvanou svobod-
nou hudbu, nebo se věnují svobodné 
kultuře obecně. 

Na třebíčském festivalu vystou-
pí hudebníci, divadelníci a spisova-
telé, kteří nejsou registrováni v OSA 
(Ochranný svaz autorský). Z kon-
krétních jmen se jedná o kapely Ráďa 
a Vojta, Mr. Cook, Eugene Morrow 

nebo Who Killed Rose. Na divadelní 
scéně se představí třebíčská rodačka 
Radka Blatná-Dokulilová v Pohádce o 
Červené karkulce brněnského Malého 
velkého divadla i v interaktivním před-
stavení klaunů TÚDLE a NÚDLE. 

Celý festival doplní scéna věnovaná 
literatuře, kde se představí Petra Vrza-
lová a Pavel Jabůrek autorským čte-
ním a Barbora Fukalová s poezií a slam 
poetry. 

Festivalové tóny se v ulici Leopolda 
Pokorného rozezní od 15 a venkovní 
produkce bude hrát do 22. hodiny, ale 
i poté bude možné si vychutnat festi-
valovou atmosféru v místní kulturní 
hospůdce Trumpetka.  -zt-

Koná se Festival svobodné kultury

 Výrobní závod FRAENKISCHE 
CZ, se sídlem v Okříškách na Tře-
bíčsku, vyrábí trubky z polymerních 
hmot, které jsou určené pro strojíren-
ský, zejména pak automobilový prů-
mysl. Využívá k tomu několika jedi-
nečných technologií, které lze v České 
republice těžko jinde najít. 

Plně kvalifikovaného člověka je pro-
to nereálné získat; takže firma dává 
příležitost prakticky každému, kdo je 
jen trochu šikovný a nebojí se práce. 

V současné době firma hledá zejmé-
na pracovníky do výrobního provozu, 
ať již pro obsluhu výrobních strojů, tak 
pro manuální práce, jako např. montáž 
jednotlivých komponentů. 

Právě na úseku montáží mají pří-
ležitost i ženy, které se z důvodu péče 
o malé děti nemohou zařadit do tří-
směnného provozu – firma jim nabízí 
práci na zkrácený úvazek, a pouze na 
ranní směně. 

V současné době v okříšském závodě 
pracuje zhruba tisícovka zaměstnan-
ců, přitom ve výrobním provozu jsou 
to celé tři čtvrtiny. 

Firma se o ně náležitě stará, mimo 
odpovídající mzdy a osobní ohodno-
cení jim nabízí zázemí stabilní společ-
nosti, která v letošním roce oslavila 15 
let působení v České republice. 

  (PI-t10-frD)

Nábor do dělnických profesí 
ve FRAENKISCHE pokračuje

„Sekáč trochu jinak“, tak se jmenova-
la akce, která se konala v pátek 14. září 
na zahradě Paprsku naděje v ulici Gen. 
Sochora v Třebíči. Tentokrát pořada-
telům nepřálo počasí, což připustila i 
koordinátorka projektu Paprsku nadě-
je Jindřiška Šmejkalová.

„Přesto si myslím, že se i přes déšť vyda-
řil,“ vyjádřila se. Připustila, že dopo-
ledne vše vypadalo jinak, pracovníci 
museli stavět v dešti stany. Těší ji, že 
navečer na koncert Spirituál kvintetu 
přišlo odhadem 300 lidí. 

„I přes tuto účast jsme nepočítali se 
ziskem, a to se ukázalo jako správné. 
Náklady převyšovaly výdělek,“ pozna-
menala Šmejkalová. Doplnila, že i pře-
sto, že Spirituál kvintet vystupoval za 
charitativní cenu.

Vypočítala, že za oblečení pořada-
telé utržili zhruba 18,5 tisíce korun, 
za občerstvení asi devět tisíc korun, 

a dobrovolný příspěvek činil přibližně 
3,5 tisíce korun. Šmejkalová přiznala, 
že od dalšího ročníku Paprsek naděje 
upustil. 

„Líbí se nám to, je to moc hezké, ale 
organizačně je velice složité to zvlád-
nout,“ přiznala. Proto ve čtvrtek 20. 
září Paprsek naděje uskutečnil rozdá-
vání zbylého oblečení. Pozvánky puto-
valy do různých sociálních služeb, na 
sociální odbor městského úřadu. Přijít 
ale mohli i jednotlivci. 

Na otázku, zda Paprsek naděje neplá-
nuje nějakou jinou podobnou akci, 
Šmejkalová odpověděla: „O tom je 
předčasné hovořit. Byla to fajn akce, roz-
šířili jsme ji o výstavu obrazů, měli jsme 
tady spisovatelku Michaelu Malou, která 
píše knihy o životě lidí s duševním one-
mocněním, pouštěli jsme naše dokumen-
ty, byla tombola, ale opravdu, uvidíme.“    
 -zt-

NA AKCI „Sekáč trochu jinak“ bylo z čeho vybírat. Foto: Antonín Zvěřina

Sekáč se konal naposledy

Podchod vlakového nádraží v Třebíči 
dříve vítal cestující jen dvěma holými 
betonovými stěnami. Bylo to obyčej-
né místo, nikomu nestálo za zastavení. 
Našlo se ale několik tvůrčích osobnos-
tí, jež se ho rozhodly změnit v originál-
ní prostor. 

Již na jaře tohoto roku Íčko vypsalo 
soutěž „Výmalba podchodu v Třebí-
či“. Šlo o týmové vypracování návrhu 
výmalby, s dodržením motivu Třebíče. 
Mezi současnými a bývalými studenty 
Katolického  gymnázia se utvořil jeden 
tým a byl odhodlán podchod zvele-
bit. Jeho členy jsou Nikola Niederhaf-
nerová, Jakub Lamich, Pavla Bobková, 
Veronika Vostalová a Anežka Jirků.

Vypracovaný návrh na jedné stě-
ně zobrazuje tři mnichy, symbolizují-

cí benediktýny - zakladatele Třebíče. 
Počet tří mnichů je určen třemi kápě-
mi na městském znaku, který je pak 
vyobrazen uprostřed jedné stěny. Dru-
hou stranu zdobí panorama města. 
Horní část je pomalována duhovými 
přechody barev, zatímco část u země je 
ponechána v původním betonu.

Do Íčka dorazilo celkem sedmnáct 
návrhů, které se mezi sebou prostřed-
nictvím internetového hlasování utka-
ly o tři nejlepší místa. Odborná porota 
z nich vybrala absolutního vítěze, jímž 
se stal právě návrh studentů z katolic-
kého gymnázia. 

Návrh na zdi podchodu přenesli 
výtvarníci Kučis a Remok již na začát-
ku září.  Veronika Vostalová

Výmalba se povedla
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Areál bývalého podniku 
BOPO se za poslední roky 
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Vy jste často opozicí v třebíčském zastu-
pitelstvu i částí veřejnosti obviňován, za co 
všechno v Třebíči můžete. Můžete se k tomu 
vyjádřit?
� Antonín Zvěřina

Připravil jste opravdu město Třebíč o sedm 
milionů korun v rámci přípravy průmyslové 
zóny na ulici Rafaelova?

To je naprostý nesmysl a neskutečná lež. Upro-
střed pozemků, které město vykoupilo, byl náš 
pozemek o výměře 11.377 m², který jsme kou-
pili již v roce 2003. Řešením byla směna toho-
to pozemku uprostřed pozemků města Třebíč za 
stejnou výměru vedle naší teplárny. 

Směna bohužel nebyla možná, protože neexis-
toval projekt průmyslové zóny. Takže jsme čeka-
li na dopracování projektové dokumentace, která 
se díky udržitelnosti projektu silnice na Pocou-
cov opozdila. Tím došlo k propadnutí smlouvy o 
budoucí smlouvě, která měla zajistit jenom to, že 
TTS prodá městu Třebíč 11.377 m² pozemků, bez 
kterých by nebylo možné průmyslovou zónu rea-
lizovat. 

Jednoduše řečeno, městu Třebíč jsme poskytli 
naše pozemky za to, že dostaneme stejnou výmě-
ru pozemků vedle naší teplárny SEVER. Tento 
pozemek si vlastním nákladem upravíme a oplotí-
me a bude sloužit jako zvětšená skládka biomasy, 
dřevní štěpky. Navíc jsme městu Třebíč umožnili 
napojení na kanalizační stoku, která se nachází na 
našem pozemku. 

Bez těchto dohod by průmyslová zóna v uli-
ci Rafaelova byla výrazně dražší, anebo by neby-
la. Opravdu si někdo může myslet, že prodám 
pozemek za 400 korun a stejný pozemek ve stej-
né lokalitě bez jakýchkoliv investic ze strany měs-
ta si budu kupovat za 1000 korun a sám sebe při-
pravím o sedm milionů korun, to je neskutečná 
manipulace s fakty.

Budujete monopol v zásobování energií 
v Třebíči?

V Třebíči jsme k využívání biomasy, to znamená 
dřeva a slámy, jako regionálního paliva, jedničkou 
v České republice. Máme řadu ocenění, máme 
za to i ocenění projekt desetiletí. V regionu tím 
pádem zůstává za palivo - štěpka, sláma - zůstává 
zhruba 50 milionů korun. Kdyby se topilo zem-
ním plynem, tak by tyto peníze odtekly do Rus-
ka. Takto zůstávají tady, což regionu jednoznačně 
prospívá – region ekonomicky nechudne, a vznik-
ly desítky pracovních míst. Třebíč má jednu z nej-
nižších cen tepla v České republice. Myslím si, že 
to k vysvětlení v této oblasti stačí a každý si může 
vytvořit svůj názor. 

Dostavba plaveckého areálu Laguna, nesete 
za tuto akci zodpovědnost? 

Netajím, že se jedná o naši počáteční iniciativu. 
Firma TTS před lety nechala zpracovat a uhradila 
na tuto dostavbu projektovou dokumentaci. Tu js-
me nabízeli několika vedením radnice, starostům  
Miloši Maškovi a Ivo Uhrovi. Až za starosty Pav-
la Heřmana se dostavba uskutečnila za zhruba 63 
milionů korun. Nyní má areál evropské parametry 
a návštěvníci, kterých neustále přibývá, všechny 
nové atrakce vítají. 

Jen doplním, že za výjimečně nízkou cenu vdě-
číme stavební krizi, původní rozpočet byl na asi 
110 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že jsem v roce 
2016 majetkově vstoupil do NARE na Slovensku 
tak jsme s provozováním Laguny a Polanky s fir-
mou Yashica vystoupili a nyní provozuje tyto are-
ály pro město Třebíč Yashica samostatně. 

Město prý neovládá radnice, ale Richard Hor-
ký. Co vy na to?

Máme v Třebíči velké spektrum činností, tepel-

né hospodářství, které obnáší 48 kilometrů rozvo-
dů, jsme majiteli celé řady nemovitostí, i pozem-
ků. V Třebíči podnikám od 1. 1. 1995, tedy 23 let. 
Myslím si, že za tu dobu by mělo být něco vidět a 
něco vidět je. S radnicí léta a bez ohledu na poli-
tickou reprezentaci spolupracujeme. 

Čas od času zejména před komunálními volba-
mi je moje jméno zneužíváno k získání politic-
kého prospěchu na vlně závisti a negativismu. Já 
osobně to vidím tak, že mám příliš mnoho aktivit 
v relativně malé Třebíči a toho mohou neúspěšní 
negativisté čas od času využít. 

Přestavba bývalého areálu BOPO má také řadu 
odpůrců. Podaří se vůbec realizace dokončit?

V roce 2000 jsem řekl, že kompletní přeměna 
areálu potrvá 20 let. Přesto, že v roce 2008 postih-
la i Českou republiku významná světová eko-
nomická krize, která zpomalila všechny projek-
ty, bude přestavba v termínu, který jsem uvedl, 
dokončena. Dokončili jsme tam 48 bytů v býva-
lém experimentu s luxusním parkováním v halo-
vých garážích. 

Plánujeme výstavbu dalších 49 bytů, takže do 
Boroviny, do areálu dostáváme to, co tam chybělo, 
život. Určitě tam vniknou nějaké obchody. Mohu 
všechny ubezpečit, že termín, kdy všechny budo-
vy budou opraveny, dodržíme. Myslím, že areál 
má před sebou perspektivní budoucnost a bude 
plnit to, co jsme si předsevzali. Stane se centrem 
pro starou i novou Borovinu a pro bytové domy, 
které plánujeme vystavět nad areálem u vodoje-
mu. 

Podílíte se vůbec nějak na sponzoringu v Tře-
bíči? Část veřejnosti se domnívá, že nikoli. 

Naše společnosti ze skupiny TTS darovali Tře-
bíčské nemocnici za posledních deset let přes 
tři miliony korun a dále podporujeme třebíč-
ský fotbal, hokej a rovněž pravidelně sponzoru-
jeme Třebíčské kulturní léto částkou 100 až 200 
tisíc korun. Alternátor, jediné science centrum na 
Vysočině, dotujeme plánovitě ročně částkou přib-
ližně 1,9 milionu korun.

Proč se vlastně neucházíte o nějaký post 
v zastupitelstvu, v radě města?

Od roku 1987 mám trvalé bydliště v Hrotovi-
cích a nehodlám se účelově stěhovat. Mojí ambi-
cí bylo pomoci Okresní hospodářské komoře a 
Krajské hospodářské komoře. Jsem legitimně zvo-
lený předseda představenstva obou těchto komor. 
Jsem tak zástupce podnikatelů, což je pro mě nej-
důležitější. Politické ambice nemám a nehodlám 
na tom nic měnit. 

Je pravda, že v budoucnu budete usilovat o 
post prezidenta celostátní Hospodářské komo-
ry?

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je 
pro mě nejvyšší meta, které jsem dosáhl. Do kan-
didatury jsem šel z jediného hlavního důvodu, 
aby Jaderná elektrárna Dukovany byla obnovena, 
to je realizace 5. bloku. To je pro mě prioritní úkol 
a velice úzce v této otázce spolupracuji s Vítězsla-
vem Jonášem, předsedou Energetického Třebíč-
ska a ostatními regionálními politiky. To je pro 
region velice důležité z hlediska zachování pra-
covních míst a sociálních jistot. 

Co říkáte na stávající variantu obchvatu?
Obchvat byl řádně schválen v úředním plánu 

v roce 2004. Pokud by se odsouhlasila jiná vari-

anta a vedla přes mé pozemky okolo vodojemu. 
Nemám problém o tom jednat. Stávající trasu 
považuji za lepší řešení než vzdálenější od měs-
ta. Bude mít i funkci vnitroměstského obchvatu 
a neohrozí život ve městě. Tam, kde vede obchvat 
daleko mimo město, skomírá podnikání, služby. 
Největší nebezpečí vidím v tom, že změnou stá-
vající trasy obchvatu může být ohrožena dostavba 
jaderné elektrárny Dukovany a tím bude region 
uvržen do socioekonomického kolapsu.

Vybudoval jste Ekotechnické centrum Alter-
nátor, není pro Třebíč zbytečné?

Původně jsme měli informační centrum na tep-
lárně sever ul. Rafaelova. Ukázalo se, že díky 
schopným pracovníkům v centru se zájem rozšířil 
a brzy jsme se dostali na šest tisíc návštěvníků roč-
ně. To už tak malé centrum nemohlo zvládnout. 
Bývalou kotelnu v Borovině jsem vlastnil, a i když 
mi za ni některé kovošrotové firmy nabízely nema-
lou částku, chtěl jsem ji spíš využít. 

Třetinu objektu jsme za korunu věnovali městu, 
kde nyní sídlí Dům dětí a mládeže, z dvou třetin 
vznikl Alternátor. Letos plánujeme, že centrum 
navštíví 16 tisíc návštěvníků. Máme ambice dostat 
se na 20 až 22 tisíc návštěvníků. Alternátor ročně 
dotujeme částkou asi 1,8 až dva miliony korun, 
s čímž jsme počítali. 

Myslím si, že je pro Třebíč Alternátor příno-
sem a jedná se o jediné takové centrum na Vyso-
čině. Máme tam unikátní kouli vědecké agentury 
NOAA, kterých je pouze osm v Evropě. Domní-
vám se, že centrum je něco unikátního, co přesa-
huje regionální charakter a pomáhá turistické náv-
štěvnosti Třebíčska.

Je pravda, že skupujete veškeré pozemky 
kolem Třebíče?

Někdy je to k zasmání, jak fámy fungují. Třeba 
jsem slyšel, že jsem koupil nádrž Markovku, což je 
naprostý nesmysl, nebo že jsem koupil pozemek 
na Hrádku a budu si tam stavět vilu, což je další 
nesmysl. Opravdu nechápu, kde se tyto dezinfor-
mace berou. My kupujeme pozemky navazující 
na pozemky, které už vlastníme a plánujeme tam 
další bytovou výstavbu. Ambice skupovat půdu ve 
velkém při dnešních cenách není možné.  

Podchod pod Sucheniovou ulicí se staví jen 
proto, aby tam Horký mohl vést teplovod.

To je další naprostá fáma, ulice Stařečka byla 
hlavní výpadovkou při cestě do Jihlavy a Prahy, 
vybudovaný obchvat z ní udělal víceméně slepou 
ulici s příjezdem pouze na Polanku, projekt měs-
ta Třebíče na znovupropojení Stařečky a Libušina 
údolí, pro pěší a cyklisty, považuji za velmi dob-
rý a odstraní tuto překážku. Firma TTS za vlast-
ní prostředky pouze využije tuto stavbu pro při-
položení teplovodu pro areál dříve TIPA, který 
vlastníme. 

Co všechno v Třebíči zavinil Horký

Richard
Horký
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Charitní záchranná síť při 
třebíčské charitě má za cíl 
pomáhat potřebným. O bližší 
podrobnosti jsme požádali 
Blanku Spilkovou,
která ji zaštiťuje.
� Antonín Zvěřina

O jakou službu se jedná? 
Sociální služba má pevně daná pra-

vidla a musí se jimi řídit. Charitní 
záchranná síť má ale do jisté míry 
větší volnost v poskytování pomo-
ci, a proto ji nazýváme programem. 
Ten běží v rámci třebíčské Charity 
zhruba jeden a půl roku. 

Stále se učíme lépe jej využívat. 
Co člověk, to jedinečný příběh, kte-
rý vyžaduje zvláštní řešení. Mno-
ho lidí v nouzi potřebuje potravino-
vou pomoc, hygienické potřeby, či 
oblečení. Jiní požádají i o finanční 
pomoc, kterou ale poskytujeme veli-
ce výjimečně. 

Na základě sociálního šetření, a  
jen menší částky. Spolupracujeme 
v tom s Odborem sociálních věcí a 
s Odborem sociálně právní ochra-
ny dětí městských úřadů, či s Úřa-
dem práce. Zprvu odkazujeme oso-
by v těžké situaci na tyto úřady, aby 
požádali o všechny možnosti státní 
podpory. 

Pokud pro žádajícího občana 
zákonná pomoc z nějakého důvodu 
není možná, a to ani v našich regis-
trovaných sociálních službách, pak 
teprve nastupuje Charitní záchran-
ná síť. 

Stává se, že se někdo přestěhuje z 
druhého konce republiky, z ubytov-
ny nebo azylového domu, do Třebí-
če. Není ještě přihlášen na úřadech, a 
má hlad. Těmto žadatelům o pomoc 
poskytneme jídlo, a případně také 
hygienické potřeby. Během dalších 
kontaktů vedeme klienty k tomu, 
aby svou situaci dlouhodobě řeši-
li.  Mohou ale nastat situace, kdy nás 
oslovují zmiňované úřady, abychom 
pomohli, protože v dané chvíli ne-
existuje zákonná možnost pomo-
ci, například když jsou lidé osamě-
lí, zadlužení, bez přístřeší, nemocní, 
mají malý invalidní důchod. 

Pak jim Charitní záchranná síť 
poskytuje potraviny po delší dobu. 
Další skupinou lidí, kteří potřebují 
pomoc Charitní záchranné sítě, jsou 
osamělí senioři, kteří nemají nikoho, 
kdo by jim pomohl a poradil při jed-
nání s úřady a s různými institucemi. 
Cítí se opuštění, potřebují dopro-
vod, nebo si jen popovídat a podob-
ně. 

Jak se o vás klienti dozvídají?  
Oslovila jsem starosty více než 100 

obcí Třebíčska, kněze, a naše kon-
taktní osoby v obcích. Zaslala jsem 
jim letáky seznamující s Charitní 
záchrannou sítí, a požádala jsem je 
o spolupráci. I všechny pracovní-
ky Oblastní charity Třebíč, kteří se 
také do činnosti Charitní záchran-
né sítě zapojují. Když zjistí, že něk-
terý uživatel jejich služeb potřebuje 
pomoc mimo rámec jejich služby, 
odkáží ho na Charitní záchrannou 
síť, a společně hledáme řešení. 

Snažíme se o Charitní záchran-
né síti informovat i prostřednictvím 
regionálních médií. A konečně - lidé 

si o nás i mezi sebou řeknou. Takže 
klienti se k nám dostávají mnoha 
způsoby.

Nejsou mezi nimi tací, kteří pro-
gram zneužívají? 

Ano, jsou i takové případy. Proto se 
snažíme zjišťovat skutečné potřeby 
žadatelů o pomoc v sociálním šetře-
ní, ale zároveň respektovat lidskou 
důstojnost těchto lidí a nenarušo-
vat jejich soukromí. Občas se objeví 
lidé, kteří by mohli pomoc zneuží-
vat. Většinou to rychle vyjde najevo. 
Ale mojí osobní filosofií je, raději 
pomoci, než někomu ublížit.

Máte představu, kolik už jste 
měli klientů? 

Ano, zaznamenávám počet a způ-
sob pomoci lidem v těžké situaci, 
které po delší období doprovázím. 
Dosud jich je zhruba padesát. Osob, 
kterým bylo pomoženo jednorázo-
vě, bylo přes dvě stě. 

Jedná se o celorepublikový pro-
gram? 

Zatím nikoli. Podle mých informa-
cí přišel s nápadem zřizovatel naší 
Diecézní charity Brno, Brněnské 
biskupství. Pan biskup Vojtěch Cikr-
le se zamýšlel nad tím, že žijí kolem 
nás lidé ohrožení hladem, osamo-
cením, chudobou, kteří z různých 
důvodů nenacházejí pomoc ve své 
situaci. Někteří sami nejsou schopni 
informace o pomoci  vůbec získat, a 
nemají nikoho blízkého, kdo by jim 
poradil. Dalším důvodem je, že vět-
šina sociálních služeb je placená, a 
oni nemají na úhradu služeb peníze. 

Co bezdomovci? 
Ano, i lidé bez přístřeší patří do 

naší cílové skupiny. V Třebíči jich 
není mnoho. Většinou vědí, že o 
pomoc mohou požádat kdykoli v 
Azylovém domě pro muže Oblastní 

charity Třebíč, a nyní nově i ženy v 
Azylovém domě pro rodiče s dětmi 
a ženy. Žádají někdy o pomoc také 
kněze na farách. 

Přicházejí sem lidé, kteří se vra-
cejí z vězení? 

Pro tyto lidi má Oblastní chari-
ta Třebíč zvláštní program, který se 
jmenuje Al Paso. Podpora probíhá 
již v době, kdy si odpykávají trest. a 
může být poskytována i rodině věz-
něné osoby, pokud se dostala do 
těžké situace. Při návratu z výko-
nu trestu jim pracovníci pomáha-
jí začlenit se znovu do života, a pro 
tuto pomoc je možné využít i Cha-
ritní záchrannou síť. 

Spolupracujete s městskou poli-
cií?  

Jsem ráda, že to zatím nebylo 
potřeba. Jsem domluvena s kolegy z 
Azylového domu pro muže, že mne 
v případě potřeby pomoci u nezná-
mého člověka v terénu doprovodí. 
V obcích mimo Třebíč jsem dvakrát 
poprosila o doprovod pana starostu.

Poznáte, kdo lže, a kdo říká prav-
du? 

Vytušit se to dá, ale abych to 
poznala se stoprocentní jistotou, to 
určitě ne. Když lidé lžou, mnohdy 
se do svých nepravd sami zamotají a 
prozradí se. Většina lidí, kteří žádají 
o pomoc, měli v životě těžké startov-
ní podmínky, mnohdy složité dět-
ství, nedostatek lásky a rodičovské 
péče, problematickou výchovu, život 
v neúplných rodinách, v Dětských 
domovech, prožili domácí nási-
lí, závislost na návykových látkách, 
mají nedostatečné vzdělání. To vše 
ovlivnilo jejich další život i jednání, 
a tak si někdy pomáhají asi i lží. 

Jak získáváte například potravi-
novou pomoc? 

V minulosti jsme dostávali potravi-
ny v rámci celostátního evropského 
projektu FEAD. Tento projekt nyní 
končí, a není jasné, zda bude v dal-
ším roce pokračovat. Proto Oblast-
ní charita Třebíč navázala spolupráci 
s Potravinovou bankou Vysočiny v 
Ledči nad Sázavou (PBV). Potravi-
ny pro lidi ohrožené hladem objed-
náváme nyní tam. 

PBV  je zásobena zbožím vysklad-
něným ze supermarketů, takže 
sortiment potravin a hygienic-
kých potřeb je nestálý. Pracov-
nice PBV nám zboží dováží po 
menších množstvích. Kolegové z 
našich Azylových domů se zúčastní 
Národní potravinové sbírky v říjnu 
tohoto roku. Pro Charitní záchran-
nou síť nemáme, bohužel, na velké 
množství potravin a hygienických 
potřeb skladovací prostory. 

Dá se říct, že jste někomu 
zachránili život? 

Tak to nevím. Nyní třeba pomá-
hám jednomu páru seniorů, kteří 
se zadlužili, a nezbývají jim pení-
ze na potraviny. Když jsem se o 
nich dozvěděla prostřednictvím 
jejich přítele, říkali mi, že už tři dny 
nejedli. 

Někdy je to stejné u rodin, nebo 
samotných matek s dětmi, které se 
stěhují po celé republice a bydlí v 
různých ubytovnách. Většina těch-
to lidí je nezaměstnaná. Ubytování 
v předražených soukromých uby-
tovnách bývá tak drahé, že nedo-
káží dlouhodobě platit nájem.

Když dluží, jsou vystěhováni, a 
hledají další destinaci, kde se histo-
rie opakuje. Než se v novém bydlišti 
přihlásí na úřadech a dostanou dáv-
ky na živobytí, mívají určitě nedo-
statek jídla. Několika takovým rodi-
nám jsme potraviny poskytli.

Poskytli jste už nějaké peněžní 
částky? 

Pomáháme penězi od dárců. 
Například jsme nakupovali postýl-
ku pro narozené dítě, rodiče na ni 
neměli peníze, přispívali jsme na 
nákup starší pračky pro maminku 
holčičky se zdravotními problémy, 
úhradu pohřbu a podobně. 

Jedná se ale o výjimečné případy. 
Někdy se pokoušíme najít finanční 
pomoc pro lidi v nouzi v rámci naše-
ho dalšího programu, tzv. „Adopce 
na blízko“. Hledáme prostřednic-
tvím Facebooku nebo článku v novi-
nách člověka, který by na základě 
beze jmen vylíčeného příběhu osoby 
v nouzi chtěl tomuto člověku pomo-
ci.

Jak je patrné z tohoto příkladu, i z 
jiných už dříve zmíněných, všechna 
střediska a programy Oblastní cha-
rity Třebíč jsou propojené, a dopl-
ňují se kreativně podle individuál-
ní potřeby v pomoci jednotlivým 
lidem. 

Je toto problém celé společnosti, 
nebo jen větších sídel? 

Myslím si, že problémy, které řeší 
Charitní záchranná síť, jsou problé-
mem napříč celou společností, nevy-
bírají si ani velká města, ani malé 
obce. 

BLANKA SPILKOVÁ přivítá každou informaci o lidech, kteří potřebují pomoc. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Charitní záchranná síť pomáhá potřebným
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Petrůvky – V Kompostárně Petrův-
ky letos opět vznikl nový kompost. K 
mání je i nadále za nízkou cenu a jeho 
kvalita je potvrzena pravidelným testo-
váním a certi� kací. Lidé si ho odvážejí 
po metrácích i tunách. 

Chtějí si tím zajistit vyšší úrodu. 
Eskompost, jak se toto hnojivo nazý-
vá, totiž zvyšuje kvalitu půdy ve skle-
nících, na zahrádkách i na polích. 
Zemina obohacená o tento kompost 
mnohem lépe zadržuje vodu, kte-
ré je v posledních letech ve studních 
i v podokapových nádobách citelný 
nedostatek. Letos to pocítil snad kaž-
dý zahrádkář.

Připravit se na příští sezónu je přitom 
tak snadné. Stačí přijet do Kompostár-
ny Petrůvky, nabrat si do vlastních 
nádob nebo si nechat naložit kompost 
například na přívěsný vozík a doma ho 
už během podzimu zapravit do půdy. 

Kompostárna Petrůvky, která slouží 
téměř 120 tisícům obyvatel Svazku 
obcí pro komunální služby, funguje v 
plném provozu již třetím rokem. Za 
tu dobu vyprodukovala z vytříděných 
biologicky rozložitelných odpadů už 
stovky tun kompostu a má celou řadu 
spokojených odběratelů, kteří se pro 
tento kompost i opakovaně vracejí. 

Kromě kvality hnojiva a zvýšení 
úrodnosti záhonů a políček je láká i 
cena. Ta zůstává prozatím neměnná, a 
to pouze 50 korun za 100 kilogramů 
kompostu bez DPH.

Jedinou surovinou pro vznik Eskom-
postu jsou zbytky z domácností a zele-
ný odpad ze zahrádek a dalších veřej-

ných ploch. Hnojivo v Petrůvkách 
tedy vzniká pouze z toho, co sami oby-
vatelé Svazku do hnědých kontejnerů, 
rozmístěných po obcích a městech, 
vhodí. Nyní se jim to může vrátit v 
podobě kvalitního kompostu. 

Proces jeho výroby je poměrně 
složitý. Začíná už samotným svozem 
obsahu hnědých nádob do Odpadové-
ho centra Petrůvky. Následuje rozměl-
nění zeleného odpadu ve výkonném 
rychloběžném drtiči. Tím se podpoří 
rozklad a biologická přeměna mate-
riálu. Jen jeho podrcení na začátku 
tohoto výrobního procesu by však ke 
vzniku kvalitního hnojiva nestačilo. 
„V průběhu rozkladu materiál několi-
krát překopáváme, zjišťujeme jeho tep-
lotu a vhodné podmínky pro rozklad 
udržujeme také zvlhčováním,“ popsal 
jednatel � rmy Esko-T Pavel Gregor.

Pro bližší informace se zájemci 
mohou obrátit na Ing. Petru Koudel-
kovou z � rmy Esko-T, tel.: 601 154 
761, e-mail: p.koudelkova@esko-t.cz. 

 (PI-t10-eskoD)

Eskompost je opět k mání. 
Pomůže k vyšší úrodě

BAREVNOST CHUTÍ

LUXUSNÍ OCHUTNÁVKY

ORIGINÁLNÍ JÍDLA A POTRAVINY

KRONOSPAN

Sobota 6.10.2018
DKO JIHLAVA

9-18 hod

FESTIVAL O JÍDLE

Speciální host: 
 MasterChef

**

Připravujeme pro vás II. etapu výstavby 
bytů v areálu Borovina.

Nové byty v Borovině 1+kk až 3+kk
Dokončení projektu v 2. pol. roku 2020

Podrobnosti na www.bydleniborovina.czPodrobnosti na www.bydleniborovina.cz

PRODEJ BYTŮ 

ZAHÁJEN
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Výstavba nových bloků 
u Jaderné elektrárny Dukovany 
má odpůrce i příznivce. 
� Antonín Zvěřina

Veřejné projednávání záměru stav-
by nových bloků Jaderné elektrár-
ny Dukovany se konalo v Třebíči 
na zimním stadionu 19. června od 
dvanácti hodin, a protáhlo se do 
večerních hodin. Během jednání se 
v téměř prázdném hledišti vystřídalo 
zhruba 170 osob. 

Před vchodem do objektu se 
shromáždili jak příznivci jaderné 
energetiky, tak její odpůrci - i ze sou-
sedního Rakouska. Obě demonstra-
ce se obešly bez sebemenších kon-
fliktů. 

Akci pořádalo ministerstvo životní-
ho prostředí, a jednalo se o poslední 
možnost vyjádřit se ke zprávě o vlivu 
na životní prostředí. 

Následovat bude zpracování opo-
nentního posudku. Předpokládá se, 
že na jaře příštího roku bude k dis-
pozici závěrečné stanovisko. Obdob-
né veřejné projednávání se ještě 
před třebíčským konalo v Německu 
a Rakousku. 

Vlivy přijatelné
Firma, která vlivy na životní pro-

středí zpracovávala, v úvodu projed-
návání konstatovala, že vlivy nového 
jaderného zdroje na životní prostře-
dí jsou přijatelné. 

Velvyslankyně v Rakousku Iva-
na Červenková zdůraznila, že dob-
ré vztahy mezi Českou republikou a 
Rakouskem jsou pro obě země veli-
ce důležité. „K informovanosti rakous-
ké veřejnosti přispělo i veřejné projed-
návání na území Rakouska,“ uvedla. 
Podobně hovořil Jan Podivínský, vel-
vyslanec v Německu. 

„Projednávání v Německu v Mni-
chově proběhlo věcně a korektně. Obě 
sousední země mají odlišný pohled na 
zajištění vlastních zdrojů pro elektric-
kou energii, což je dáno rozdílnými 
podmínkami,“ poukázal.   

Nejzajímavějším bodem celého 
programu se stala diskuze. Miroslav 
Kubásek promluvil za Jihomoravský 
kraj: vedení kraje výstavbu podporu-
je, ale žádá zejména vyřešit dopravní 
situaci při realizaci.

Starosta obce, která dala jaderné 
elektrárně jméno - Dukovany, Miro-
slav Křišťál nastínil, že patnáctičlen-
né zastupitelstvo jednohlasně pod-
poruje stávající čtyři bloky a snahy 
o výstavby dalších bloků. „Jde nám o 
zachování prosperity v regionu,“ upo-
zornil. 

Starosta Slavětic René Moravec 
poznamenal, že v obci se konalo 
v roce 2016 referendum, ve kterém 
většina obyvatel podpořila výstavbu 
nových bloků. 

„Za několik desítek let jsme se naučili 
žít ve stínu chladících věží, a vždy jsme 
věřili v bezpečný provoz jaderné elekt-
rárny. To platí i pro nový blok,“ nazna-
čil starosta Mohelna Jiří Kostelník.

Výstavbu podporují
Podobně hovořili i další zástup-

ci dotčených obcí. Mezi jinými 
vystoupil Vladimír Měrka, staros-
ta Náměště nad Oslavou a předseda 

Energoregionu - Regionu 2020, kte-
rý sdružuje obce v 20kilometrovém 
pásmu od elektrárny. 

„Můžu vyjádřit podporu jak za měs-
to, tak za sdružení obcí. V nových blo-
cích vidíme i větší bezpečnost, protože 
se bude jednat o nové technologie,“ 
vyjádřil se. 

Vyslovil spokojenost při jednáních 
s Jadernou elektrárnou Dukovany a 
věří, že bude pokračovat. „Myslíme 
si, že by vláda o výstavbě měla urychle-
ně rozhodnout, protože ztrácíme čas,“ 
doplnil Měrka. Výstavbu podpořila i 
předsedkyně Energoregionu 5 a sta-
rostka Rešic Petra Jílková. 

„Města Třebíče se působení elektrár-
ny v regionu velice dotýká, byť nepa-
tří mezi nejbližší sousedy,“ začal své 
vystoupení třebíčský starosta Pavel 
Janata. 

Připomněl, že v sedmdesátých 
letech minulého století, při rozhodo-
vání o výstavbě jaderné elektrárny, se 
nikdo na názor lidí neptal. „Výstavba 
a následný provoz poznamenaly Třebíč 
zásadním způsobem,“ připomněl.

Město se rozrostlo ze zhruba 25 
tisíc obyvatel na téměř 40 tisíc oby-
vatel. Poznamenal, že mnoho lidí, 
kteří se v té době do Třebíče přistě-
hovali, se již považují za Třebíčáky. 

„Shoduji se s předřečníky, že elekt-
rárna je pro nás dobrý soused, výraz-
ný zaměstnavatel. Ukončení provozu 
by region výrazně negativně pozname-
nalo. Proto výstavbu pátého, případně 
šestého bloku podporujeme,“ naznačil 
Janata.  

Dostatek infomací
Zástupce Rakouska mimo jiné 

řekl, že je důležité, aby Česká repub-
lika zveřejňovala veškeré materiály, 
aby i sousední země měla dostatek 
informací.

Obsáhlé vystoupení zástupkyně 
sdružení Jihočeské matky začalo tím, 
že chápe podporu dostavby Jader-
né elektrárny Dukovany v regionu. 
Během dalších slov odsoudila zprá-
vu o vlivu na životní prostředí jako 
naprosto nedostatečnou. „Vše líčí až 
příliš v růžových barvách,“ poukázala. 

„Vím, že naše požadavky smetete ze 
stolu, ale my je budeme neustále opa-
kovat,“ konstatovala. Zpochybnila i 
studii Univerzity Karlovy o ekono-
mickém dopadu na region. „V žád-
ném případě tady nenastane žádná 
katastrofa,“ mínila. Zdůraznila i pro-
blém s radioaktivním odpadem.            

V odpovědi se řečník ohradil pro-

ti tomu, že požadavky skončí pod 
kobercem. „Všechny připomínky se 
stanou součástí procesu vlivu na život-
ní prostředí, i následujících jednání,“ 
konstatoval. 

Poznamenal, že koncept zajiště-
ní energetické soběstačnosti České 
republiky není předmětem jedná-
ní, jedná se o zcela jiný dokument. 
„Ten je o státní koncepci České repub-
liky, která byla schválena v roce 2015,“ 
nastínil.

Pokud jde o bezpečnost, nové blo-
ky budou mít zcela jinou koncepci, 
než bloky stávající, s takřka nulovým 
rizikem, pokud se jedná o možnost 
havárie. „Pokud dojde k havárii, a do-
jde ke zničení bloku, nijak se to nedo-
tkne životního prostředí, či lidí žijících 
v okolí elektrárny,“ zaznělo.

Ukládání bezpečné 
Dana Drábové ze Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost upozor-
nila, že stávající ukládání jaderného 
odpadu v elektrárnách je naprosto 
bezpečné a vydrží i několik desítek 
let. 

Přesto Česká republika hledá 
konečné řešení ve formě hlubinného 
úložiště. „Daleko horší následky může 
mít skladování toxických odpadů, kte-
ré riziko nesou navždy, a na rozdíl od 
jaderného odpadu nevíme, jak s ním 
nakládat,“ sdělila.

Zazněl názor, že Česká republika 
má specifické podmínky, a obno-
vitelné zdroje nemají šanci pokrýt 
spotřebu elektrické energie. Jestliže 
chce být v oblasti energie soběstač-
ná, není jiná možnost, než postavit 
další jaderné bloky. 

To zástupkyně Jihočeských matek 
odmítla, a jako variantu vidí šetře-
ní energií, což by podle ní mohlo 
nahradit stávající výrobu elektřiny 
pomocí jádra. 

Drábová odmítla teorii, že je mož-
ná havárie, jako v japonské elektrár-
ně Fukušima, a doplnila, že zatím 
není potvrzené jediné úmrtí v sou-
vislosti s havárií. Neexistuje ani 
žádná zpráva, že by v okolí jakékoli 
jaderné elektrárny docházelo k ná-
růstu nádorových onemocnění.        

K dostavbě se také vyslovila 
zástupkyně Energetického Třebíč-
ska. To akci podporuje a činí kroky 
pro to, aby k rozhodnutí a následné 
výstavbě došlo co nejdříve. 

Na přetřes přišla i výška věží. 
Pokud se bude jednat o jednu věž, 
bude se tyčit do výšky 186 met-

rů, pokud budou dvě, budou měřit 
164 metrů. Nynější měří 125 met-
rů. Vzhledem k životnímu prostředí 
se jako mírně výhodnější jeví jedna 
vyšší věž.

Kvalitní pesonál
Zaznělo také, že o bezpečnosti 

jaderné elektrárny rozhoduje kvalita 
personálu. Z odpovědi vyplynulo, že 
v této otázce je v Jaderné elektrárně 
Dukovany vše v pořádku. 

Podporu dostavbě vyslovil také 
zástupce Kraje Vysočina náměstek 
hejtmana Pavel Pacal. Vyjádřil oba-
vu, že používání fosilních paliv, tedy 
uhlí, pro výrobu elektrické energie, 
je cestou do pekel.

Připomněl studii o vlivu na eko-
nomiku regionu, která jednoznačně 
hovoří o záporném vývoji. „Jsme při-
praveni s dalšími kroky pomoci,“ uza-
vřel svoje vystoupení Pacal.   

Zástupci z Rakouska se zajímali 
zejména o bezpečnost po dostavbě, 
a netajili, že zejména v příhranič-
ních oblastech mají obyvatelé obavu 
z provozu. Opakovaně se jim dostá-
valo odpovědí, že nový blok, nebo 
nové bloky budou bezpečné. Nebez-
pečí nehrozí ani při případném 
zemětřesení.  

Rakušané oceňovali transparent-
nost, s jakou Česká republika posky-
tuje informace, a ujišťovali přítomné, 
že případná dostavba nijak neohrozí 
přeshraniční spolupráci. 

Řečníci také otevřeli otázku, zda 
řeka Jihlava, potažmo Dalešická 
přehrada, má kapacitně na to, aby 
pokryla spotřebu chladící vody 
zejména v období, kdy bude nový 
blok či bloky pracovat souběžně se 
stávající elektrárnou. Ani tady nevi-
děli odborníci žádný problém, ani 
v souvislosti s klimatickými změna-
mi.

Plyn není řešením
Opět přišly na přetřes tyto mož-

nosti, ale plyn odborníci nedopo-
ručili, protože by Českou republiku 
uvrhl do závislosti na jiném státu, 
na dodavateli. Možnosti skladování 
jsou velmi omezené. Jaderné palivo 
je možné nakoupit se zásobou třeba 
na deset let. 

Zástupce regionu nadzvedla ze žid-
lí zástupkyně Jihočeských matek, 
která tvrdila, že ekonomické dopa-
dy, podle již zmiňované studie, na 
oblast i při uzavření Jaderné elekt-
rárny Dukovany a nepostavení dal-
ších bloků budou minimální. 

„A pokud se dostavba uskuteční, 
nenechte se koupit za lacino,“ dopo-
ručovala zástupcům obcí na závěr. 
S minimálním ekonomickým dopa-
dem rozhodně nesouhlasil zástupce 
kraje Pacal. 

„Obce se určitě neprodávají pod 
cenou. Žijí tady s jadernou elektrár-
nou léta, spolupráce funguje, a proto 
si přejí, aby tomu tak bylo i v budouc-
nu,“ sdělil. Podpořili ho další zástup-
ci regionu. 

Starosta Náměště Měrka upozornil, 
že v minulosti se obce snažily o větší 
podíl z vyrobené elektrické energie, 
a neuspěly. „Přesto jadernou elektrár-
nu podporujeme,“ zdůraznil.  

 (Pokračování na str. 32 )

PŘED zimním stadionem se sešli odpůrci jádra i jeho příznivci. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Rakušané mají z jádra strach
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Rakušané mají z jádra strach
(Dokončení ze str. 30)

Hovořilo se i o tom, že šetření je 
velice pěkná věc, ale nárůst spotřeby 
elektrické energie registrují všechny 
státy v souvislosti s příznivou eko-
nomickou situací. 

Do diskuze se vložila také starostka 
Koněšína Hana Žáková. Připomněla 
situaci v severních Čechách, kde roz-
šiřováním těžby uhlí zmizely z povr-
chu desítky obcí, dokonce historické 
město Most. „Běžte tam říct lidem, že 
se bude těžit dál, když se dostavba neu-

skuteční,“ vyzvala odpůrce dostavby. 
Debata trvala zhruba devět hodin. 

Příspěvky byly na laické úrovni, stej-
ně jako na vysoce odborné. Vyply-
nulo z ní, že jaderná energetika jako 
jediná zajistí České republice sobě-
stačnost, což jí zaručuje i Lisabonská 
smlouva mezi evropskými státy. 

Pětina spotřeby
Dukovany s instalovaným výko-

nem 2040 MW pokrývají pětinu 
spotřeby elektřiny v ČR. Čtyři bloky 

jaderné elektrárny byly zprovozněny 
v letech 1985 až 1987. ČEZ teď počí-
tá v Dukovanech se stavbou jader-
ného zdroje s výkonem do 2400 
megawattů (MW). Mohlo by jít o 
dva nové bloky, z nichž by měl každý 
výkon 1200 MW, nebo o jeden blok 
s vyšším výkonem. Jejich životnost 
se plánuje na 60 let. Do výběrového 
řízení na výstavbu se mohou přihlá-
sit všichni zájemci, kteří splní nej-
přísnější zadávací podmínky. 

Státní energetická koncepce počítá 

s výstavbou jednoho až dvou jader-
ných bloků v Dukovanech i v Teme-
líně. Politici zatím dávali přednost 
stavbě ve starší elektrárně Dukova-
ny, rozhodnutí ale brzdí nejasnosti o 
způsobu jejího financování.

Podle analýzy ministerstva financí 
je nejlepší variantou výstavby jader-
ných bloků v Česku jejich vybudo-
vání částí společnosti ČEZ, která by 
byla ve stoprocentním vlastnictví 
státu.

Prezident Hospodářské komo-
ry Vladimír Dlouhý výstavbu 
dalších jaderných bloků podpo-
ruje.
� Antonín Zvěřina

Návštěva prezidenta Hospodář-
ské komory Vladimíra Dlouhého v 
Třebíči se zabývala hlavně jadernou 
energetikou, čili dostavbou Jaderné 
elektrárny Dukovany. Pokud se tato 
dostavba neuskuteční, zásadně to 
ovlivní rozvoj celého regionu. 

Setkání s novináři se uskutečni-
lo v ekotechnickém centru Alterná-
tor. Předseda Krajské hospodářské 
komory Vysočiny Richard Hor-
ký nejprve hosta seznámil s tím, 
co Alternátor návštěvníkům nabí-
zí. Teprve potom v přízemí došlo 
k vlastnímu setkání. 

Chceme se vyjadřovat
„Jsem prezident Hospodářské komo-

ry, která hájí zájmy podnikatelů, a 
nemáme příliš velkou sílu, abychom 
ovlivnili jaderný program. Snažíme 
se ale vybudovat pozici, abychom se 
k tomu mohli vyjadřovat,“ konstato-
val v úvodu Dlouhý. 

Připomněl, že když byl před 25 
lety ministrem průmyslu a obcho-
du, s premiérem Václavem Klausem 
se zasloužil, že se nezastavila stav-
ba dvou bloků Jaderné elektrárny 
Temelín. Podle něj by to pozastavilo 
jaderný program. Dlouhý netajil, že 
se výstavba nakonec protáhla. 

„Jako Hospodářská komora se snaží-
me přes energetickou sekci vyjadřovat 
svůj názor na jadernou energetiku. 
Mám obavu, že vláda je pod tlakem 
mnoha vlivů, které jí brání v urych-
leném rozhodnutí o výstavbě dalších 
bloků. Doufám, že od toho nedá ruce 
pryč,“ zdůraznil Dlouhý. 

Pokud jde o elektřinu z jádra, mys-
lí si, že její role je v České republi-
ce nezastupitelná. Domnívá se, že 
rozhodnutí o výstavbě rozhodně 
nebude pro vládnoucí strany poli-
ticky přitažlivé. Vláda by měla nastí-
nit i finanční zabezpečení výstavby. 
Zatím se zdá, že Temelín má před 
Dukovany určitý náskok při přípra-
vě, ale to nic neznamená. 

„Hovoříme o tom, že další výstav-
ba jaderných bloků je v zájmu české-
ho průmyslu, v zájmu podnikatelů, a 
budeme všechny kroky podporovat. 

Jen musím zdůraznit, že se nepovažu-
ji v oblasti jádra za experta. Pro mě je 
to spíš srdeční záležitost. On ani odpor 
vůči jaderné energetice není tak velký, 
jak se zdá,“ naznačil Dlouhý.

Horký připomněl, že Dlouhý oka-
mžitě po svém zvolení prezidentem 
Hospodářské komory se přijel do 
Jaderné elektrárny Dukovany sezná-
mit se stavem. Věří, že při setkání 
s premiérem či prezidentem vždy 
upozorní, že dostavba Jaderné elek-
trárny Dukovany má v regionu pod-
poru.

Nesmí chybět odvaha 
Vítězslav Jonáš, předseda Energe-

tického Třebíčska, které si dalo za 
cíl podporovat dostavbu, si myslí, že 
politikům nesmí chybět odvaha. To 
říkal i bývalému premiérovi Bohu-
slavu Sobotkovi. 

„Říkal jsem - rozhodněte, region to 
potřebuje vědět, důležité je to i pro stát. 
Ale premiér opakoval, že rozhodnutí 
ponechá na příští vládě,“ upozornil. 
Doufá, že se k tomu premiér Andrej 
Babiš odhodlá, i když dochází k dal-
ším a dalším odkladům. 

Stejně tak to Jonáš vidí s trvalým 
úložištěm jaderného odpadu. „Oni 
komunální politici i na takové roz-
hodnutí, i přes odpor, čekají,“ prohlá-
sil Jonáš. Apeloval na Dlouhého, aby 

toto představitelům státu připomí-
nal. 

„Bohužel si dokáži představit, že pre-
miér bude počítat politické body, které 
mu takové rozhodnutí přinese. Zhruba 
60 procent obyvatel jadernou energe-
tiku podporuje. Důležitý je také vývoj 
ceny elektrické energie. I od toho se 
odvíjí investice,“ mínil Dlouhý

Poukázal, že soukromý investor 
něco takového, jako je jaderný blok, 
postavit nemůže, a proto záleží na 
státu, jak se k tomu postaví. Nastínil, 
že někdy se stát musí postavit i proti 
názoru určitého počtu lidí. 

Aleš John, předseda Občanské 
bezpečnostní komise při Jaderné 
elektrárně Dukovany upozornil, že 
i kdyby se nyní rozhodlo o dostav-
bě bloku v dukovanské elektrárně, 
nezprovozní se dříve, než za dvacet 
let. 

Nebudou fungovat
„Bylo by bláhové se domnívat, že 

současné bloky v té době budou fungo-
vat,“ podotkl. Upozornil, že se jedná 
o nový blok, který nahrazuje bloky 
stávající. Myslí si, že by se vláda měla 
rozhodnout pro Dukovany, aby se 
jaderná energetika nesoustředila na 
jedno místo. Zdůraznil, že při roz-
hodnutí o dostavbě musí být vyře-
šený palivový cyklus, tedy konečné 

úložiště jaderného odpadu. 
Ani Dlouhý si nemyslí, že se poda-

ří, po dosažení stávající životnosti 
bloků, další prodloužení provozu. 
Stejně jako John se domnívá, že sou-
středění jaderné energie na jedno 
místo by nebylo dobré. „Vláda musí 
přijít s nezvratnými rozhodnutími,“ 
poznamenal.

Netajil, že jsou i jiné varianty záso-
bování energií, která nenesou tako-
vá politická rizika. Zaznělo, že po 
ukončení provozu Jaderné elektrár-
ny Dukovany přijde o práci 50 tisíc 
lidí, tedy nejen pracovníků elektrár-
ny, ale i návazných profesí. 

Málo pracovníků
Debata se dotkla i nedostatku pra-

covních sil. Horký na to upozor-
nil při návštěvě Třebíče i premiéra. 
Naštěstí se alespoň zkrátila čekací 
doba pro zájemce o práci z Ukraji-
ny, která je nyní šest měsíců; bývala i 
devět měsíců. I tak se stává, že zahra-
niční pracovníci v České republice 
často pracují na černo. 

To pálí i Dlouhého, kterého těší, že 
se proti přílivu zahraničních pracov-
níků již nebouří odbory. „Otevřeme 
pod hlavičkou Hospodářské komory 
centra ve Lvově a Bělehradě, která by 
měla tento problém řešit, nebo s ním 
pomáhat. I ze Srbska je poptávka po 
práci v Česku,“ sdělil Dlouhý.

Netajil, že služba bude zpoplatně-
na, ale podniky za ni zaplatí menší 
sumu, než když najímají pracovní-
ky přes takzvané „pasáky“. Dlouhý 
připustil, že není problémem nabíd-
nout i práci lidem z jiných zemí, 
pokud odtud nehrozí bezpečnostní 
rizika. 

„Pokud jde o Hospodářskou komoru, 
jsme parta patnácti tisíc dobrovolní-
ků,“ konstatoval Dlouhý. Myslí si, že 
i přesto je jejich zástupce slyšet. Těší 
ho členství velkých firem, přivítal by 
víc  OSVČ, rodinných či středních 
firem. 

„Hospodářská komora ale disponu-
je silou, kdy ovládá zhruba 70 procent 
vytvořeného DPH,“ upozornil Dlou-
hý. Jeden z diskutujících upozornil, 
že by podnikatelé na Třebíčsku přiví-
tali přímé vlakové spojení s hlavním 
městem Prahou. Dlouhý podporu 
přislíbil. Horký upozornil na podfi-
nancování komory, kdy se poplatek 
za členství více než 20 let nezvýšil.

PREZIDENT Hospodářské komory Vladimír Dlouhý (vlevo s brýlemi) si společ-
ně s Richardem Horkým a dalšími hosty prohlíží Ekostředisko Alternátor. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Hospodářská komora jádro podporuje
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TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám oznámit, že nyní na našich obchodech
probíhá naprosto mimořádná sleva dámských a pánských kabátů. Každý, ano
naprosto každý kus je zlevněn, a to minimálně o skvělých 1.090,- Kč. Využijte
této mimořádně výhodné nabídky! A pozor, akce navíc! Do vyprodání zásob
platí sleva 30% na všechny obleky. Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! 
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Akce platí od 1. 10. 2018
www.dudikova.cz
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Městská knihovna

Služby LSPP stomatologické na ŘÍJEN 2018
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

TÝDEN KNIHOVEN. 1. – 7. 10. 
Zapojení do 22. ročníku celorepubli-
kové akce na podporu knihoven.

Celý týden amnestie upomínek a 
registrace pro poprvé zaregistrované 
čtenáře do 31. 12. 2018 zdarma.

Pondělí 1. října, 10 a 16 hod., 
hudební oddělení. Zdarma.

SEZNAMTE SE, KNIHOVNA / 
EVA BAZALOVÁ

Úterý 2. října, 17 hod., hudební 
oddělení. 

OD MASARYKA K ZEMANOVI 
/ PhDr. STANISLAV BALÍK

FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 
SLAVÍ 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Čtvrtek 4. října, 17 hod., hudební 
oddělení. 

NITKY / Slavnostní večer se zhu-
debněnými verši Bohuslava Reynka 
a Suzanne Renaud v přebásnění Alice 
Škochové, hudba Ondra Škoch.

FRANCOUZSKÝ KLUB 2018 / 
Zájezd do divadla / Přihlášky do 10. 
října, internetová studovna

SÉBASTIEN THIÉRY: KDO 
JE PAN SCHMITT? / ND BRNO, 
MAHENOVO DIVADLO

Pátek 16. listopadu, 19 hod., ND 
Brno, Mahenovo divadlo. 

Čtvrtek 4. října, 8.30, 9.30, 10.30 
hod., dětské oddělení

KAMARÁDI Z LESA
Řízená čtenářská dílna.

Čtvrtek 4. října, 10 hod., pobočka 
Modřínová

BAVÍME SE NAVZÁJEM
Společné setkání obyvatelů Domo-

va seniorů Manž. Curieových a klientů 
Denního rehabilitačního stacionáře v 
Družstevní ulici.

Pátek 5. října - 6. října, dětské 
oddělení

INDIÁNSKÁ NOC
Noc plná překvapení s facilitátorem 

Petrem Šušorem z Drum Circle a Ale-
nou Tůmovou. 

Neděle 7. října, 15 hod., pobočka 
Modřínová

POHÁDKY Z TRUHLIČKY / 
AMPULKA

Akce pro seniory v rámci projektu 
„Knihovna má zelenou“.

Úterý 2. října, 9 hod., hudební 
oddělení. Vstup zdarma.

ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE. 
Promítání filmu v původním znění s 
titulky.

Pondělí 8. října, 10 hod., hudební 
oddělení. Vstup zdarma.

PŘÍBĚHY SLAVNÝCH ANEB 
VESELÉ VZPOMÍNÁNÍ / MARIE 
FORMÁČKOVÁ

Beseda s novinářkou, publicistkou, 
spisovatelkou a moderátorkou PhDr. 
Marií Formáčkovou, která je autor-
kou a spoluautorkou desítek knih, a 
zejména životních příběhů mediálně 
známých osobností (H. Růžičková, 
J. Satinský, L. Skořepová, J. Dvořák, J. 
Marvan ad. ).

Pondělí 15. října, 9 hod., hudební 
oddělení. 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 4. 
ČÁST. ČESKÁ A SOLNIČNÍ ULI-
CE / ALEŠ SVOBODA

Pondělí 29. října, 9 hod., hudební 
oddělení. 

PÁNI Z HRADCE / MARTINA 
INDROVÁ

Přednáška o šlechtickém rodu, který 
je spojen s Vysočinou.

Dny zdraví v knihovně 
Středa 10. října, 17 hod., hudební 

oddělení. 
BIOLOGICKÉ HODINY - 

TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ / JARMILA 
MANDŽUKOVÁ

Čtvrtek 11. října, 9 – 17 hod., klu-
bovna dospělého oddělení. 

ZMĚŘTE SVOJE TĚLO na pří-
stroji In Body

Pátek 12. října, 16 hod., hudební 
oddělení. Vstup zdarma.

10 MILIARD - CO MÁTE NA 
TALÍŘI?

Promítání filmu v původním znění s 
titulky.

18. října, 8 hod., pobočka Modří-
nová

HEZKY ČESKY, HRAVĚ A 
ZDRAVĚ!

Čtvrtek 11. října, 16.30 hod., 
hudební oddělení. 

PERLY SVĚTOVÉ ARCHITEK-
TURY. 8. ČÁST. FUNKCIONALIS-
MUS A KONSTRUKTIVISMUS / 
LUBOR HERZÁN

Čtvrtek 18. října, 16 hod., hudební 
oddělení.

SCIO – DIGITÁLNÍ TECHNO-
LOGIE A JEJICH VLIV NA DĚTI

Pátek 19. října, 17 hod., hudební 
oddělení. 

VELKÉ TAJNOSTI / ARNOŠT 
VAŠÍČEK

Pondělí 22. října, 17 hod., hudební 
oddělení. 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. 1. ČÁST. 
ŠPILBERK / ALEŠ SVOBODA

Úterý 23 října, 8, 9.30 hod., dětské 
oddělení, 11.30 hod. pobočka Modří-
nová

TEREZINSKÉ GHETTO, VZNIK 
ČESKOSLOVENSKA 1918

Beseda se spisovatelkou Veronikou 
Válkovou.

Úterý 23. října, 17 hod., hudební 
oddělení. 

ROK 1968 NA TŘEBÍČSKU / 
MGR. PETR JIČÍNSKÝ

Čtvrtek 25. října, 16.30 hod., 
hudební oddělení. 

ANTARKTIDA – Z KONCE SVĚ-
TA NA KONEC SVĚTA 1. ČÁST / 
JAROMÍR NOVÁK

Pátek 26. října, 17 hod., hudební 
oddělení. Vstup zdarma.

ŽENA Z ROKU 1899 / PŘEDSTA-

6.10. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
13.10. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
14.10. neděle  MDDr. Vodička Petr  Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické stomatologie s. r. o.,
     Na Potoce 674 01 Třebíč                     568 844102
20.10. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
21.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
27.10. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
28.10. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

VENÍ  UPRAVENÉHO DOTISKU 
KNIHY / MILAN KRČMÁŘ

VÝSTAVY:
TADY NOVÁ REPUBLIKA
Do 31. října, hudební oddělení, 

knihovna Hasskova
VÝZNAMNÉ OSMIČKY V ČES-

KÝCH DĚJINÁCH 20. STOLE-
TÍ V OBRAZECH, FILMOVÝCH 
DOKUMENTECH A ZÁKO-
NECH

Do 31. října, hudební oddělení, 
knihovna Hasskova

TŘEBÍČŠTÍ VETŘELCI
1. – 31. října, klubovna dospělého 

oddělení, knihovna Hasskova, 1. pat-
ro

Výstava fotografií mladého třebíč-
ského studenta - fotografa Petra Cih-
láře.

OTEVŘMYSL
1. - 31. října, pobočka Modřínová
Prezentace otevřené třídy ZŠ v Tře-

bíči

HANA PROCHÁZKOVÁ: 
MODELY ŠATŮ

Do 31. října, pobočka Borovina

Výstavy
STOLETÍ… náš nekonečný pří-

běh
Galerie malovaný dům
Do 21. 10. 

Helena Bretfeldová
Zadní synagoga
Do 26. 10.

Móda a automobily před 100 
lety

Půdní prostory Předzámčí

Výstava dokumentů k výročí 
roku 1968

Galerie Předsálí
Do 31. 10.

Pamětní síň Antonína Kaliny
Pamětní síň, Subakova 43
Expozice KAISERPANORAMA - 

historický stereoskop
Malovaný dům

MODEL MĚSTA TŘEBÍČE
Galerie divadla Pasáž   

FRANTA - František Mertl
Galerie FRANTA - Národní dům 

  
Za řemesly minulosti
Předzámčí, areál baziliky a zámku 

Beseda se 
zaměří na děti  

Vliv rodiny na školní úspěš-
nost dítěte, tak se jmenuje beseda 
Zdenky Šrámkové a Lenky Ven-
cálkové, kterou pořádá Centrum 
podpory rodin Ruth. 

Uskuteční se 10. října od 17 
hodin v Centru Ruth na Karlově 
náměstí v Třebíči. Nastíní, jakými 
způsoby rodina může ovlivnit dítě. 
Na program je vhodně se přihlásit 
do 3. října.   -zt-

Připravili 
den pro ženy

Centrum podpory rodin Ruth 
pořádá v sobotu 20. října v pro-
storách stacionáře Úsměv, v uli-
ci Gen. Sochora v Třebíči, Den 
pro maminky a dcery, od 9 do 
16 hodin. Nabízí prožitkový pro-
gram na téma ženství, a možnost 
krátké individuální konzulta-
ce. Akci lektorují Elen Sejrková, 
Marcela Blažková a Hana Pro-
cházková.  -zt-

Vzdělávací program Marcely Blažko-
vé „Životní ztráty a způsoby jejich zvlá-
dání“ pořádá Centrum podpory rodin 
Ruth ve středu 24. října od 17 hodin v 
Centru Ruth na Karlově náměstí v Tře-
bíči. 

Úvodní část nastíní jednotlivé druhy 
životních ztrát a fáze, kterými člověk 
nebo jeho rodinní příslušníci prochá-
zejí. 

Lektorka se zaměří na potřeby všech 

zúčastněných, vhodné způsoby komu-
nikace a řešení konfliktních situací. 

Psychoterapeutka Ing. Bc. Blažková 
Dis. pracovala dva roky na lůžkovém 
onkologickém oddělení nemocnice ve 
Znojmě, a šest let v mobilním hospico-
vém týmu třebíčské Charity. 

Absolvovala pětiletý psychoterapeu-
tický výcvik a kurz práce s dětmi s trau-
matem.    -zt-

Nastíní zvládání životních ztrát
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Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

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

j10-soštD

CHCEŠ SE T�KÉ ST�T

MIST�EM �EPUBLIK�
NEBO JEN MÍT

SKVĚLOU KONDICI?
T�k nev�hej � přijď mezi n�s!

N�BO� NOV�CH ČLENŮ DO ODDÍLU TH�JSKÉHO BOXU � MM�

N�borové tréninky probíh�jí ve speci�lizov�né tělocvičně pro bojové sporty v ZŠ ul. Kpt. J�roše 
(vchod přes Duhov� hřiště)
Tréninky veřejnost: Po/St/Čt 19—21 h (th�jský box)
Trénink pro děti: Po/St 1�.15—18.30 h
Tréninky jsou k�ždý rok od z�ří do červn�.
Kont�kt: Petr Ottich / T: ��� 1�2 230 / E: petrottich@wfc�-czech.cz
www.th�iboxdevils.cz   devilstrebic

Muaythai-nabor-inzerce-205x152mm.indd   1 24.09.18   11:00
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Klub seniorů

Divadla, koncerty Třebíčské centrum

Kino Pasáž
Od čtvrtka 27. září do středy 3. říj-

na
YETI: LEDOVÉ DOBRO-

DRUŽSTVÍ
Premiéra rodinné animované kome-

die USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 1. do středy 3. října
HELL FEST: PARK HRŮZY
Premiéra hororu USA.                                                                       
Začátky představení v 19.30 hod.
   Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 4. do středy 10. října
VENOM
Premiéra sci-fi thrilleru USA / Kana-

da / Velká Británie.

Středa 3. 10. v 17 hod. - Zadní 
synagoga

ALENA MORNŠTAJNOVÁ: 
HANA

Autorské čtení spisovatelky Aleny 
Mornštajnové z jejího románu Hana, 
v němž sleduje osud židovské rodiny 
z Valašského Meziříčí za 2. světové 
války a v 50. letech 20. století.

Úterý 9. 10. v 19 hod. - Národní 
dům - zábavný pořad

MARTIN ZOUNAR A MARTI-
NA RANDOVÁ

„Návštěva z ordinace“

Středa 10. 10. v 18 hod. - Foyer 
divadla Pasáž - II. koncert KPH

KLAVÍRNÍ DUEL PAVLA 
ZEMENA A LUCIE POKORNÉ

Sobota 13. 10. ve 20 hod. - 
Národní dům

MONKEY BUSSINESS 
„Maximum Power! tour 2018“

Neděle 14. 10. v 16 hod. - Diva-
dlo Pasáž - pro rodiče s dětmi

DIVADLO SCÉNA ZLÍN
„O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČ-

KOVALA“

Pondělí 15. 10. v 19 hod. - Diva-
dlo Pasáž - zábavný pořad

TRAVESTI SKUPINA SCREA-
MERS

„Velký flám“.

Středa 17. 10. v 19 hod. - Národní 
dům - I. koncert HS

ALEŠ PETRŽELA s kapelou

Pátek 19. 10. v 18 hod. - Národní 
dům

TŘEBÍČSKÝ KOTLÍK
Čtvrtý ročník úspěšného progra-

mu, pořádaný Kamarády staré řeky.

Neděle 21. 10. v 17 hod. - Fórum
BOŽEJÁCI
Koncert oblíbené nejstarší jihočes-

ké hasičské dechovky.

26. - 28. 10. 
OSLAVY 100 LET VZNIKU 

ČSR
Velkolepé třídenní oslavy vzniku 

samostatného Československa.

Středa 31. 10. v 19 hod. - Národní 
dům - jazzový koncert

ALEX GARNETT QUARTET 
(UK/USA/CZ)

Čtvrtek 4. října ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Čtvrtek 11. října ve 14 hodin
ORLICKÉ HORY – cestopisné 

promítání Milušky Mrvkové

Čtvrtek 18. října ve 14 hodin – 
baletní sál Pasáž

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Čtvrtek 25. října ve 14.30 hodin 
– Národní dům, velký sál

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje M. Fialová 
& J. Švarc.

Středa 31. října v 8.30 hodin od 
Úřadu práce v Třebíči

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH 
LÁZNÍ LAA AN DER THAYA 

DĚTI A MLÁDEŽ
Úterý 2. října v 8.30 a 10.30 

hodin, divadlo Pasáž
NASTUPOVAT! DĚJÁK Z 

RYCHLÍKU

Pondělí 15. října v 8.30 a 10.15 
hodin, divadlo Pasáž

ČERT A KÁČA

20.9. - 30.11. PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI pro malé i velké (série akcí 
pro rodiny i veřejnost)

24.9. - 4.10 PLETEX – prodej 
podzimních a zimních čepic třebíč-
ské firmy

1. 10. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Stali jsme se prarodiči

1. 10. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč:  Mezinárodní den seniorů

2. 10. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření – téma: Cizrnový salát se 
šunkou

4. 10. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Mezigenerační soužití – pro 
a proti

4. 10. 10.30 – 12 EKOATELI-
ÉR pro velké i malé: Padá listí, lis-
tí padá

4. 10. 15 – 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRADA – zahradní slavnosti pro 
radost i zdraví

6. - 13. 10. VÝSTAVA NA STRO-
MECH s podtitulem „NAŠE BOTY“ 
(v zámeckém parku)

8. 10. - 15. 10. TÝDEN PRO 
ZDRAVÍ - série aktivit na podporu 
zdraví a zdravého životního stylu 

8. 10. 8 – 14 Klub Miminko:  
Biopotraviny

9. 10. 8 – 14 EKO-BIO-FAIR
9. 10. 10.30 – 12 FAIRTRA-

DE (připomínáme si Světový den 
důstojné práce)

10. 10. 8 – 17 FAMILY POINT 
Třebíč: Mezinárodní den mateř-
ských center 

10. 10. 10 – 17 Konference Kra-
je Vysočina: ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
ŽEN/MUŽŮ PO MD/RD 

11. 10. 9.30 - 17 Mezinárodní 
den mateřských center aneb JSME 
S VÁMI UŽ 20 LET

15. 10. 10.30 – 12 Klub Mimin-
ko: Na míčích s nejmenšími

16. 10. 8.30 – 11 Měření tlaku, 
tělesného tuku a cukru

18. 10. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Rozvoj kompetencí potřeb-
ných pro návrat na trh práce

18. 10. 10 - 13 ObleCzech – 
prezentace a prodej českého obleče-
ní  pro děti od 3 do 10 let

18. 10. 10.30 – 12 CÍL pro Vyso-
činu: Vztahy v rodině - mezigene-
rační soužití

18. 10. 15 – 16.30 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Čočka na kyselo 
s robi plátky

19. 10. 8 – 16 VÝBĚR VĚCÍ NA 
BURZU

19. 10. 17 - 19 MALOVÁNÍ 
DUHOU se Zdeňkou Horkou

21. 10. 10 – 12 BURZA oblečení 
a potřeb pro dvojčata

22.-23.10    BURZA DĚT-
SKÉHO A TĚHOTENSKÉHO 
OBLEČENÍ (prodej po 8-17, út 
8-14 hod)

24. 10. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření

25. 10. 9.30 – 17 MEDOVÝ DEN
26. 10. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 

Tofu s rajčaty
29. 10. 10.30 – 12 Klub Mimin-

ko: TianDe (prezentace přírodní 
kosmetiky)

30. 10. 10.30 – 12 CÍL pro Vyso-
činu: Vzdor a agresivita u dětí

31. 10. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě: 
Domácí smoothie – přínos pro zdra-
ví 

Začátky představení čtvrtek - pátek 
ve 3D, dabing, v 17 hod., neděle - stře-
da ve 2D, s titulky, v 19.30 hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 5. do soboty 6. října
ZRODILA SE HVĚZDA
Premiéra romantického hudebního 

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

Od soboty 6. do čtvrtka 11. října
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁ-

TELÉ NAVŽDY
Premiéra rodinného filmu Francie 

v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 12. do čtvrtka 18. října
VILÍK: RYCHLE A ZBĚSILE
Premiéra animované pohádky Malaj-

sie v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 12. do soboty 13. října
PRVNÍ ČLOVĚK
Premiéra dramatu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 14. do středy 17. října
TOMAN
Premiéra dramatu režiséra a pro-

ducenta Ondřeje Trojana o vzestupu 
a pádu na pozadí doby, která dodnes 
ovlivňuje  naše životy. 

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

Od pátku 19. do středy 24. října
ČARODĚJOVY HODINY
Premiéra rodinné fantasy, mysterióz-

ního thrilleru USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 19. do neděle 21. října
HALLOWEEN
Premiéra hororového thrilleru USA. 

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Pondělí 22. října
HOVORY S TGM
Premiéra historického dramatu ČR, 

režiséra Jakuba Červenky.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 23. do středy 24. října
TICHO PŘED BOUŘÍ
Premiéra thrilleru USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 25. do středy 31. října
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Premiéra pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 26. do neděle 28. října
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 

ZASAHUJE
Premiéra komedie Francie/Velké 

Británie v českém znění.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od pondělí 29. do středy 31. října
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Premiéra kriminálního, mysteriózní-

ho thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 4. října
HAPPY END
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 11. října
ODNIKUD
Premiéra thrilleru Německa.

Čtvrtek 18. října
FOXTROT
Premiéra dramatu Izraele.

Čtvrtek 25. října
ISMAELOVY PŘÍZRAKY
Premiéra dramatu Francie.

Centrum DaR
2. 10. 8 – 17 Mladí duchem - slavte 

s námi Mezinárodní den seniorů aneb 
Burza nápadů, jak být aktivní a „stále 
mlád“. 

2. 10. 15 – 16 Ukázková hodina 
Barvínek

4. 10. 10.30 – 12 Od ucha k uchu!  
(tvořivé dopoledne)

9. 10. – 18.10. Jiřina Tvarůžková - 
prezentace firmy s českým oblečením

9. 10. 8 – 17 Hry našich babiček a 
dědečků

18. 10. 10.30 – 12 Stromořadí 
v podhradí (EKO tvoření)

23. 10. 8.30 – 11 Měření cukru, 
tělesného tuku a cukru

23. 10. 15 – 16.30 Sladká ořechová 
jablíčka

25. 10. 10.30 – 12 CÍL pro Vysoči-
nu: Návrat do práce po RD  

30. 10. 15 – 16.30 Podzimní dílnič-
ky pro malé i velké lidičky
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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 zpracování 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 kvalitní  kompatibilní  cartridge a  
tonery ji naučí tisknout levně!  Interne-
tové ceny,   výkup   prázdných  náplní a 
dokonce i provize pro Vás. 
www.TREBSERVIS.CZ
tel.: 604 911 211 
(OC Amos – Komenského nám. 1045/18 
– u přechodu naproti Septiku :-)  

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

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty, 
nerezové komíny, vložkování. Poraden-
ství před stavbou komínů, krbů, kamen.
Možnost platby kartou. 
Pavel Miksche 721 911 119 

Překlady a tlumočení 

Kominictví

Náplně do tiskáren

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

Montáž nové paraboly za 300 Kč nebo 
naladění karet se 100 programy  od 149 
Kč měsíčně.
Tel.: +420 778 527 899, 
www.satelitnidotace.cz

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

Satelitní dotace

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

Dne 30. srpna ve čtvrtek na parkovišti u 
Lidlu ztraceno dálkové  ovládání od vozidla 
Peugot .Poctivého nálezce odměna nemine. 
Mobil nebo sms  kdykoliv  608 707 335 . 

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 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

STARÉ OBRAZY různých motivů a stáří, i 
celou pozůstalost, platba v hotovosti, 
t. 704 787 323. 

Chcete mít na této 
straně také inzerát?

VOLEJTE
736 193 982

PIŠTE
e-mail: 

trebicske-noviny@seznam.cz

568 843 112, slavice@agrogen.cz
www.agrogen.cz

Šlechtitelská stanice Slavice

TRAVNÍ SMĚSI PŘÍMO OD VÝROBCE
• luční směsi • okrasné směsi
• pastevní směsi • hřišťové směsi
• parkové směsi • účelové směsi

prodej ovocných stromků 
prodej osiv jetele, vojtěšky a krmné kapusty 
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V června pokračoval Světový pohár 
v kvadriatlonu v Maďarsku. Sprint 
Deseda Q30 byl organizován na 
jezeře Deseda v blízkosti Kaposvá-
ru, s objemy 0,75 km plavání, 20 km 
cyklistiky, 4,4 km jízdy na kajaku a 5 
km běhu.

Studená fronta se přehnala i v té-
to části Maďarska, a silný severní vítr 
ovlivnil teplotu vody a hodně jeze-
ro rozbouřil. Takže o pády na kajaku 
nebyla nouze. Do boje s těmito nepří-
znivými podmínkami se vydal z oddílu 
TT TJ Sp. Třebíč Petr Mejzlík. 

Na vypůjčeném mořském kaja-
ku se mu závod povedl, a mezi muži 
nad 50 let zvítězil časem 2:03,42 h 
(celkově 13.) a dostal se tak do prů-
běžného vedení kategorie ve světo-
vém poháru. Vítězem závodu se stal 
domácí borec Ferenc Csima v čase 
1:31,38 h a dostal se do vedení v cel-
kové klasifikaci.

„Tohle byl fakt zážitek. Po rozbouře-
nějším jezeru jsem ještě nejel. Ale pro-
tože jsem to tušil, tak jsem svůj kajak 
ani nevezl a napsal jsem kamarádovi 
Ádamovi, jestli by mi nepůjčil mořský 
kajak V10. Dovezl mi ho na start, a 
dokončení závodu bylo zajištěno. Kdy-
bych tam měl svůj, tak jsem jej z au-
ta ani nesundával,“ ohodnotil závod 
Mejzlík. -zt-

Mejzlík zvítězil

Humpolecký Libor Eremka se nej-
lépe vypořádal s horkem, které 36. 
ročníků Velké ceny města Třebíče 
v běhu na 10000 m ještě nezažilo. 
Daní za extrémní počasí byly prů-
měrné časy, všichni zúčastnění však 
prokázali připravenost už jenom tím, 
že závod dokončili. Eremka navíc 
způsobem, jakým dokázal vyhrát: po 
startu se ujal vedení a nekompromis-
ně zvyšoval náskok.

Teprve po osmi kilometrech se ho 
vydal stíhat zkušený Brychta, do cíle 
však Eremkův odstup pouze snížil ze 
sta na padesát metrů. Statečně bojo-
vali i místní vytrvalci: Ondřej Vrba 
ze Studence skončil čtvrtý a David 
Nezveda z pořádajícího Spartaku 
Třebíč doběhl hned za ním. V rám-
cových disciplínách si z domácích 
nejlépe vedl koulař Tomáš Vilímek. 

Svěřenec Jana Herese se na pět cen-
timetrů přiblížil svému vlastnímu 
krajskému rekordu a porazil Ukrajin-
ce Shylyvského i sparťany Voplakala 
a Jokla. Tadeáš Janík zvítězil v málo 
běhané míli v sólo závodě v druhém 
nejlepším letošním čase v republi-
ce. Sprinteři Daniel Kincl a Ondřej 
Machát sice nestačili na Ukrajince 
Danylyuka, ale v silném protivětru 
zaběhli nadějné časy. 

Veronika Janíčková, trénovaná stá-
le Jiřím Klinerem, ale závodící za 
brněnský Olymp, nenašla konkuren-
ci na překážkách, talentovaná Pavla 
Kosielská z tréninkové skupiny Vra-
tislava Fišery zase v dálce. V mládež-
nických kategoriích nejvíce zaujalo 

zlepšení Adama Havlíčka ve výšce. 

Z výsledků 36. ročníku Velké 
ceny města Třebíče: Muži:  10 000 
m: 1. Eremka (Humpolec) 34:59,71, 
2. Brychta (Nové Město na Mora-
vě) 35:14,83, 3. Čabala (Znojmo) 
36:23,17, 4. Vrba (Sokol Studenec) 
36:36,37, 5. Nezveda (Spartak Tře-
bíč) 38:29,20. 100 m: 1. Danylyuk 
(Ukrajina) 11,03, 2. Kincl 11,57, 3. 
Ondřej Machát 12,01 (oba Spartak 
Třebíč). Míle:  1. Janík 4:35,95, 2. 
Trojan 5:16,86 (všichni Spartak Tře-
bíč). 

Dálka: 1. Kruk 662, 2. Djakiv 659 
(oba Ukrajina), 3. Machát (Spartak 
Třebíč) 565. Disk: 1. Jokl (Sparta 
Praha) 53,27,2. Gondor (Univerzi-
ta Brno) 51,72, 3. Voplakal (Spar-
ta Praha) 42,85, 4. Vilímek (Spar-
tak Třebíč) 41,20. Oštěp: 1. Helán 
54,93, 2. Polívka 50,91 (oba Univer-
zita Brno), 3. Padělek (Spartak Tře-
bíč) 49,70. 

Koule: 1. Vilímek (Spartak Tře-
bíč) 15,84, 2. Shylyvskyy (Ukraji-
na) 15,82, 3. Voplakal (Sparta Pra-
ha) 15,25. Junioři: Disk: 1. Padělek 
38,01. Koule: 1. Padělek (Spartak 
Třebíč) 13,18. 

Dorostenci: Výška: 1. Krpálek 
163, 2. Hort 151. Disk: 1. Morong 
32,11(všichni Spartak Třebíč). 
Oštěp: 1. Osolsobě (Univerzita 
Brno) 56,89, 2. Hort 35,39, 3. Krpá-
lek 34,12 (oba Spartak Třebíč). 

Koule: 1. Osolsobě (Univerzita 
Brno) 16,05. Žáci: 60 m: 1. Ryb-

níkář 7,68, 2. Krátký 7,85, 3. Tuček 
8,74. 100 m přek: 1. Veselý 17,16, 
2. Vlasák 17,49, 3. Bulíček 19,52. 
Výška:  1. Havlíček 178, 2. Pekárek 
163, 3. Dobrovolný 157. Disk: 1. 
Burian 24,08. Koule: 1. Dobrovolný 
11,90, 2. Eliáš 10,92, 3. Burian 10,34 
(všichni Spartak Třebíč). Ženy: 100 
m přek: 1. Janíčková (Olymp Brno) 
14,64. Dálka: 1. Kosielská 536, 2. 
Trojanová 468, 3. Kuthanová 426 
(všechny Spartak Třebíč). Disk: 
1. Jakubcová (Slovensko) 42,52, 2. 
Mocharová (Olymp Brno) 37,65, 3. 
Lišková (Hradec Králové) 34,04. 

Oštěp: 1. Drápalová (Dukla Pra-
ha) 47,80, 2. Mocharová (Olymp 
Brno) 40,42. Dorostenky: 1. Jelínko-
vá (Olymp Brno) 38,14, 2. Škarko-
vá ( Jihlava) 38,06, 3. Lišková (Velké 
Meziříčí) 32,53. Koule: 1. Jelínková 
(Olymp Brno) 11,95, 2. Škarková 
( Jihlava) 11,15, 3. Čejková (Velké 
Meziříčí) 10,62. Žákyně: 60 m: 1. 
Dvořáková 8,67, 2. Svobodová 8,78, 
3. Jeřábková 8,88 (všechny Spartak 
Třebíč).

Výška: 1. Rožánková (Nymburk) 
157, 2. Kosielská (Spartak Třebíč) 
148, 3. Salčáková ( JAC Brno) 148. 
Dálka: 1. Salčáková ( JAC Brno) 
487, 2. Dvořáková 458, 3. Ujčíko-
vá 429 (obě Spartak Třebíč). Disk: 
1. Škarková ( Jihlava) 34,25, 2. Kriš-
tofová (Spartak Třebíč) 22,95, 3. 
Lišková (Velké Meziříčí) 19,61. 
1. Zahrádková 28,01, 2. Staňko-
vá 26,56, 3. Fialová 23,21 (všechny 
Spartak Třebíč).  Milan Zeibert 

Vítězem horké Velké ceny 
Třebíče se stal Eremka

Centrum podpory 
rodin Ruth

Středa 10. 10. v 17 hodin – bese-
da na téma Vliv rodiny na školní 
úspěšnost dítěte 

Středa 24. 10. od 17 hodin – 
beseda na téma Životní ztráty a 
způsoby jejich zvládání

Sobota 27. 10. od 9 do 16.30 
hodin – Den pro maminky a dcery 
– Stacionář Úsměv ul. Gen. Sochora 

Středa 7. 11. od 17 hodin – ver-
nisáž výstavy uměleckých děl Daruj 
dvakrát Galerie předsálí Národního 
domu 

Schválila kroniku
Rada města schválila text kroni-

ky města za rok 2017. Místostarostu 
Milana Zeiberta zaujal rozhovor z roku 
1977 se stavbyvedoucím, který komen-
toval pád střechy zimního stadionu. 
Tehdy při tragédii zahynuli dva lidé. 
Od této události loni uplynulo dvacet 
let. „Pro mě bylo přínosem se dozvědět, 
jak se to mohlo stát,“ podotkl Zeibert. 
Doplnil, že se všeobecně vědělo z ofi-
ciálního dokumentu, že nikdo na plo-
chu nesmí. Přes to se tam trénovalo.
Kronikář Ivan Přibík také připomíná 
25 let od vzniku městské policie v Tře-
bíči. Zeiberta těší, že se nezaměřuje jen 
na tiskové zprávy z radnice, ale vkládá 
tam i svoje postřehy. Ty se tam objevu-
jí i v minulosti, například zpráva z roku 
1990 hovoří o tom, že třetina domác-
ností v Třebíči měla pevný telefon. 

Zeibert ocitoval jeden z Přibíkových 
zápisů: „Zmínit musíme ještě jeden pro-
blém. Městská policie má trvale něko-
lik míst neobsazených strážníků; přes-
tože zcela zrušila testy tělesné zdatnosti, 
nehlásí se dostatek uchazečů. Kdyby se 
vyžadovala i fyzická kondice, dostal by 
se na pozici strážníka málokterý mladý 
muž.“

První dochovaný spis, který připo-
míná třebíčskou kroniku, je v archivu 
z roku 1574 – Střelkův pamětní spis, 
kde popisuje především opravu měst-
ské věže. Od roku 1920 – po vydání 
nařízení Masaryka o povinnosti obcí 
vést kroniku, je vedena kronika v Tře-
bíči, psal ji pan Nikodém – městský 
archivář, který šel hlouběji do historie, 
takže jsou v ní popsány i události roku 
1918.  -zt-

Třebíčské Karlovo náměstí v pátek 
7. září odpoledne ožilo hudbou. 
Vyhrávalo se na volném prostoru, 
kde na Karlovo náměstí ústí Kotlář-
ská ulice, u sousoší svatých Cyrila a 
Metoděje, před Malovaným domem, 
ale i v průchodu do Židovské čtvrti.

„Bylo to moc pěkné. Muzikanti na 
vysoké úrovni,“ ohodnotila akci Ivana 
Vitámvásová, která vše pozorovala ze 
střechy hotelu Zlatý kříž. Její nadše-
ní sdíleli i další posluchači. Někte-
ří muzikantům věnovali i nějaký ten 
příspěvek. 

Ukázalo se, že život na náměstí se 
dá oživit i takovou muzikou. A teď 
to hlavní. Proč se na náměstí vlast-
ně hrálo? Jednalo se o zahájení Tře-
bíčského hudebního festivalu. A 
nemohlo proběhnout lépe než touto 
formou. 

Někteří lidé se pozastavovali nad 
tím, že o hudbu není patřičný zájem. 
Inu - třebíčské náměstí patří k největ-
ším v republice, a ještě má tu nevý-
hodu, že vypadá jak protáhlá jitrni-

BOSS QUARTET předvedl opravdové mistrovství, stejně jako další muzikanti. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Náměstí ožilo hudbou

ce. Pořadatelé se snažili, aby hudba 
zazněla ve všech jeho částech, tedy 
i ve východní u parkoviště. Proto 
došlo k roztříštění postavení diváků, 
že se někomu mohlo zdát, že je jich 
málo. Na menším náměstí by vše 
vypadalo jinak. 

A kdo na Karlově náměstí a v prů-
chodu účinkoval? Boss Quartet ve 
složení Adam Caha, Jakub Lojda 
- housle, Petr Stupka - violoncello, 
Adam Frait – viola, Šárka Janíko-
vá, absolventka Konzervatoře Brno 

a nyní studující na AMU v Praze, 
Ondřej Ondera Herzán - potul-
ný písničkář a cestovatel s kytarou, 
Frenciz akustik, Petr Nováček a 
Michal Horák, dva muzikanti z Tře-
bíče, kteří svým zpěvem doprová-
zeným hrou na akustickou kytaru 
zpříjemní každou společenskou akci 
a A/Quartet - saxofonové kvarteto 
- Stanislav Šťáva - soprán saxofon, 
Michal Karafiát - alt saxofon, Radek 
Šťáva - tenor saxofon, Zbyněk And-
rýzek - baryton saxofon.  -zt-
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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

6. 10. 2018 Slovácké vinohra-
dy, autobusový výlet na turistic-
ký pochod, trasy pěší 14 a 23 km 
z Hodonína, 6 a 15 km z Dolních 
Bojanovic. Trasy vedou lesem, poli, 
vinohrady a areály vinných sklepů. 
Odjezd autobusu 6.00 - 6.20 hod. 
z různých míst Třebíče.

6. 10. 2018 Krajem Šimona kou-
zelníka, turistický pochod v Hněv-
kovicích u Humpolce, start Kleteč-
ná, Hamzův mlýn, trasy pěší 7, 14, 
20, 35 a 50 km, cyklo 20, 30 a 60 
km. Trasy vedou okolím Želiva, Sed-
lice a Červené Řečice. Doprava indi-
viduální.

6. 10. 2018 Jeníkova Špacír-
ka, turistický pochod v Okrouhlici, 
okres Havl. Brod, start u školy v 9.00 
hodin, trasa pěší 6 km, cyklo 22 km. 
Společenské odpoledne od 13 hod. u 

sokolovny k 130 letům Českosloven-
ska. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.10 nebo 8.34 / z Boroviny v 6.14. 
Návrat vlakem z Okrouhlice v 13.21, 
14.55, 17.32.

13. 10. 2018 Tišnovská pade-
sátka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 7 až 50 
km, cyklo 28 a 50 km. Trasy vedou 
na Besének, Říkonín, Kutiny, Pasník, 
Katov, Drápelky a Lažánky. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.18, 
7.24 / z Boroviny v 6.03 nebo auto-
busem v 6.56 a přestup na vlak ve 
Žďáru n.S. Návrat vlakem z Tišnova 
v 14.30, 14.39, 16.30, 16.39, 17.30.

19.- 21. 10. 2018 Podzimní 
Vysočinou, turistický pochod ve 
Žďáru n. Sázavou, start v 5. ZŠ na 
ulici Palachova 57, trasy pěší 15 - 35 
km, cyklo 30 - 50 km. Trasy vedou 
na Hamry, Samotín, Polničku a Vel-
ké Dářko. Možná účast v kterýko-
liv den. Odjezd autobusem z Třebí-
če v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem 

v 14.32, 15.31, 16.32, 17.31 nebo 
autobusem v 16.05.

20. 10. 2018 Pohádkový les, dob-
rodružná cesta pro děti a rodiče v 
Hněvkovicích, začátek v 13.00 hod. 
na závodišti, trasa 3 - 6 km. Doprava 
vlastními auty.

27. 10. 2018 Podzimním Horác-
kem, turistický pochod v Třebí-
či přes Syenitové skály, Budíkovi-
ce a Sokolí, start v klubovně KČT u 
Babáku od 6 do 10 hodin, Cyrilova 
ulice. Trasy pěší 14 km (Třebíč - V 
Klinkách - Syenitové skály - Budíko-

vice - Dubiny – Třebíč), 24 km (Tře-
bíč - Padrtův mlýn - Dubiny - Budí-
kovice - Syenitové skály – Třebíč), 
29 km (Třebíč – Krahulov - Padrtův 
mlýn - Budíkovice - Syenitové ská-
ly – Třebíč), 40 km (jako 14 km do 
Dubiny - Krahulov - Sádek – Pekelný 
vrch – Třebíč), 50 km (jako 40 km 
do Sádek - Klučovská hora - Dob-
rá Voda – Třebíč). Cyklo trasy 30, 
40, 50, 60 a 70 km (Třebíč - Ptáčov - 
Budišov - údolí Oslavy - Nesměřské 
a Balinské údolí - Benetice - Budíko-
vice - Třebíč).

Trasy pěší i cyklo si můžete upravit 
i dle vlastního uvážení. -zt-

Petr Mejzlík skončil druhý 
ve Světovém poháru

PETR MEJZLÍK (vlevo) skončil ve světovém poháru druhý. Foto: Leoš Roušavý

První záříjovou sobotu se uzavřel 
další ročník Světového poháru v 
kvadriatlonu. Stalo se tak na vodní 
nádrži Ratcher nedaleko německého 
Schlessingenu.

 Závod o objemu sprintu (0,75-20
-5-5km-plavání-kolo-kajak-běh) byl 
nejen posledním závodem Světové-
ho poháru, ale také Mistrovstvím 
svět v této disciplíně. Na start se 
postavilo na 70 závodníků z 9 zemí 
(SRN, NZL, CZE, ESP, HUN, BEL, 
POL, FRA a UK).

Vítězem mistrovského závodu, 
který rozhodl i o celkovém pořa-
dí Světového poháru /SP/2018 se 
stal Čech Tomáš Svoboda časem 
1:30,13 h. Tímto vítězstvím rozhodl 
i o obhajobě loňského prvenství ve 
SP ziskem 490 bodů. O 10 bodů tak 

předstihl Ference Czimu z Maďar-
ska. Třetí místo obsadil Němec Ste-
fan Teichert (370 b).

Ale souboj o tituly a pořadí ve SP 
proběhl i v jednotlivých kategori-
ích. Z oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč 
se závodu zúčastnil Petr Mejzlík. V 
kat 50-59 let, po nevydařené druhé 
polovině závodu, doběhl na 12. mís-
tě v čase 2:02,57 h. Ale i toto umís-
tění mu stačilo na vylepšení pozice z 
loňska v hodnocení SP o jedno mís-
to. Ziskem 338 bodů se rozloučil s 
touto kategorií 2. místem. Loňské 
prvenství obhájil Polák Romek Pie-
trzak (375 b) a třetí skončil Němec 
Karlsten Mielke (290 b). 

„Byl to masakr, na vodě foukalo z 
boku, a byl jsem rád, že jsem vůbec 
dojel,“ ohodnotil závod Mejzlík. -zt-

Ani pátá příčka v posledním kole I. 
ligy nezbavila atlety Spartaku Třebíč 
povinnosti vybojovat prvoligovou 
příslušnost v prolínací soutěži, která 
se konala v Pacově. Vedoucí družstva 
Jiří Kliner musel při mnoha absen-
cích doplnit sestavu o mladíčky Pav-
la Moronga a Adama Havlíčka, kte-
ří si zažili prvoligovou premiéru, a 
povolat už odpočívajívajícího Petra 
Daněčka, který nastupoval naposle-
dy v sezoně 2015. 

Do Pacova tak odjelo, s trochou 
nadsázky, třebíčské béčko. To však 
vstoupilo do soutěže devíti družstev 
bez respektu: v prvních deseti dis-
ciplínách nevyšlo ani jednou bodo-
vě naprázdno, navíc Tadeáš Janík 
jednoznačně zvítězil na osmistovce 
a Tomáš Vilímek ho napodobil ve 
vrhu koulí. 

Do tého discilíny nastupoval jako 
favorit, obzvláště poté, co tři dny 
před ligou překonal při vrhačském 
trojboji na domácím stadionu výko-
nem 15,98 m vlastní krajský rekord. 
Skvěle si vedl v dálce Tobiáš Dvor-
ský, v kladivu Ondřej Tomek, na 
stovce překvapil Daniel Kincl, v oště-
pu se letos poprvé v lize představil 
Martin Bartoš. Třebíčská lokomoti-
va zpomalila až v závěru soutěže, kdy 
chybějící borci v tyči, na dlouhých 
plotech a na patnáctistovce dali šan-
ci doposud druhé Mladé Boleslavi. 

Bodový deficit se pokusil dohnat 
vítězstvím v disku Vilímek, a po něm  
sprinteři v závěrečných štafetách. 
V obou výborně běželi Daniel Seky-
ra a David Havel, kteří zabodova-
li ve všech pěti disciplínách, v nichž 
nastoupili, ve čtvrtkařské dále Janík, 
který si už předtím zaběhl osobní 
maximum při individuální čtvrtce, a 
Kincl, běžící se sebezapřením se sva-
lovým zraněním. 

Třebíčští sice na hřišti o své prven-
ství přišli, po kontrole výsledků řídí-
cím pracovníkem se však ukázalo, 
že hned tři družstva, včetně Mladé 

Boleslavi, se dopustila nepovolených 
startů, a po odečtu pomocných bodů 
se na první příčku vrátilo družstvo 
v červenočerných dresech. Vzhle-
dem ke kombinované sestavě, v jaké 
družstvo v Pacově nastoupilo, je 
prvenství, kterým Klinerovi svěřen-
ci potvrdili I. ligu, nečekaným a pří-
jemným úspěchem v závěru náročné 
sezony. 

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč: 100 m: 4. Dvorský 11,39, 
6. Kincl 11,43, 8. Havel 11,60. 13. 
Morong 11,92, 15. Daněček 11,95, 
16. Vorlíček 12,31. 

200 m: 5. Dvorský 23,18, 15. 
Morong 24,63. 400 m: 5. Janík 
51,21. 

800 m: 1. Janík 1:57,06. 
5000 m: 16. Nezveda 17:54,98. 

110 m př: 2. Sekyra 15,91. 
4 x 100 m: 3. Havel Sekyra 

Morong Machát 45,07. 
4 x 400 m: 2. Kincl Sekyra Janík 

Havel 3:32,34. 
5000 m chůze: 7. Zeibert 

31:36,55. 
Výška: 4. Sekyra 189, 11. Havlíček 

173, 12. Bartoš 173. 
Dálka: 2. Dvorský 667, 4. Havel 

660, 9. Daněček 628, 18. Vorlíček 
575, 19. Dolák 572, 21. Machát 538. 

Trojskok: 5. Havel 13,45, 8. Seky-
ra 12,99, 11. Machát 12,64, 18. Bar-
toš 12,08. 

Koule: 1. Vilímek 15,67, 2. Kliner 
13,97, 13. Tomek 10,66, 15. Nejed-
lý 10,14. 

Disk: 1. Vilímek 42,71, 3. Kliner 
40,39, 11. Tomek 33,64. Kladivo: 3. 
Tomek 44,32, 5. Nejedlý 39,89, 9. 
Kincl 31,87.

 Oštěp: 4. Bartoš 52,72, 9. Dolák 
47,13, 10. Vilímek 44,25, 11. Kliner 
43,40. 

Pořadí družstev: 1. Spartak Třebíč 
167, 2. Mladá Boleslav 163, 3. USK 
Praha 163, 4. Turnov 141, 5. Triatlet 
Karlovy Vary 96, 6. Pacov 80, 7. Sto-
důlky Praha 70, 8. Litomyšl 69, 9. 
Vlašim 65.   miz 

Atleti potvrdili vítězstvím I. ligu
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doplněk stravy

PRO POVZBUZENÍ 
MOZKOVÉ AKTIVITY 
A ODOLNOST VŮČI STRESU
Naučí váš mozek ráno vstávat a večer usínat

freshbrain je přípravek pro zdravou a vyrovnanou mysl. Unikátní, 
dvousložkový přírodní produkt podporuje mozkovou aktivitu a zároveň 
přispívá ke zklidnění organismu. Přes den dodá přípravek FreshBrain vašemu 
mozku všechny potřebné látky pro maximální mentální výkon a večer vám 
naopak pomůže vypnout a kvalitně zregenerovat!

Zakoupit můžete na:
www.neozen.cz (pro 20% slevu napište do poznámky v objednávce: TRN), 
nebo v Bylinky Horáková, Karlovo náměstí 23 (Na Staré poště), Třebíč

Pobočky Třebíč: Žerotínovo nám. 24, 
Modřínová 357, Poliklinika Vltavínská
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