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Turisté se zvýšeně zajímají 
o Třebíč, jejich počet neu-
stále narůstá. „Velkou pozor-
nost věnujeme venkovním 
zdarma přístupným akcím 
a festivalům,“ říká vedou-
cí třebíčského Městského 
kulturního centra Jaromíra 
Hanáčková.
� Antonín Zvěřina

Kdo stál za nápadem umístit u 
vánočního stromu betlém?

Betlém na Karlově náměstí jsem 
měla v hlavě už několik let. Loni už 
městské kulturní středisko téměř 
zakoupilo malovaný skládací betlém 
z jednoho kusu, ale nakonec z toho 
sešlo, a teď jsem ráda - tenhle vyřezá-
vaný dřevěný, se samostatně stojící-
mi postavami, je kouzelný.

Stane se to pravidlem?
Ano, to je právě výhoda tohoto 

typu betlému - můžeme a budeme 
figury postupně doplňovat. V příš-
tím roce se mohou Třebíčané těšit 
na všechny tři krále. Zatím největší 
betlém, autora  řezbáře Ivana Šmída, 
má už 24 postav - to je program na 
několik let! 

Můžete zhodnotit letošní kultur-
ní léto?

Z devíti akcí, zahrnutých do Tře-

bíčského kulturního léta, jich měst-
ské kulturní středisko realizova-
lo šest. Hodně se vydařilo Oživené 
židovské město, také Filmy pro Kar-
la IV. měly skvělou návštěvnost. 
Pořadatelsky nejnáročnější však byly 
Slavnosti tří kápí. Dali jsme si s kole-
gy s touto akcí velkou práci, pro-
tože byla zároveň oslavou 15. výročí 
zápisu našich památek do seznamu 
UNESCO - a podle počtu a ohla-
sů návštěvníků se nám ta investice 
vyplatila. 

POD vánočním stromem na třebíčském Karlově náměstí je nově betlém. 
 Foto: Facebook Město Třebíč

Betlém poprvé ozdobil náměstí

Přispěli podle váhy 
Po letošním posledním zasedání 

třebíčského zastupitelstva ve čtvr-
tek 13. prosince se mnozí z jeho čle-
nů zvážili. Podle své váhy přispěli do 
zlatého prasátka, a to deset korun za 
kilogram svojí váhy. Mnozí konfron-
taci s váhou předem vzdali a přispěli 
paušální zaokrouhlenou částkou. 

Celkem zastupitelé darovali 17.400 
korun. To je nejvíce za poslední 4 
roky, například v loňském roce zastu-
pitelé darovali o 4.200 korun méně 
než letos. Peníze z vážení zastupitelů 
přidá radnice k výtěžku vánoční sbír-
ky, která končí šestého ledna 2019.

 -zt-

Vyhlášení výsledků a předání 
odměn letošního 22. ročníku tradič-
ní květinové soutěže v Třebíči pro-
běhlo v pondělí 3. prosince za účasti 
soutěžících, členů hodnotící komise 
a radního Milana Zeiberta. 

V tomto roce se Odboru životního 
prostředí přihlásilo 32 soutěžících 
z panelových i rodinných domů z 
města a jeho místních částí. 

Že jsou květiny a zahrady domé-
nou žen, ukázal i letošní ročník sou-
těže, z 32 přihlášených bylo pouze 

pět mužů. Vítězkou se stala Alena 
Pavlasová z Heyrovského ulice, kte-
rá se stará o veřejnou zeleň kolem 
panelového domu.

Soutěže se mohl zúčastnit každý 
majitel domu, bytu nebo provozov-
ny, který měl fasádu v době hod-
nocení zkrášlenu živými květinami 
nebo pnoucími se dřevinami. 

Výzdoba musela být viditelná z 
ulice. Soutěž se vztahovala také na 
upravené neoplocené předzahrádky 
na veřejném prostranství.  -zt-

Květinová soutěž má vítěze

Český červený kříž v Třebíči předal 
dárcům krve zlaté medaile za čtyři-
cet bezpříspěvkových odběrů krve a 
krevní plazmy. 

Stříbrné medaile za 20 odběrů byly 
předány už v září a v listopadu. Zla-
tou medaili, nebo také Jánského pla-
ketu, získalo 105 dárců.

Třebíčské odběrové středisko má 
aktuálně 6.150 aktivních dárců krve, 
a to nejenom z Třebíčska, ale i z Jih-

lavy, z Havlíčkova Brodu či z Nové-
ho Města na Moravě. 

V třebíčském odběrovém středisku 
se mohou provádět také přístrojo-
vé odběry krevní plazmy. To umí na 
Vysočině ještě v odběrovém středis-
ku v Pelhřimově. 

V Třebíči se realizuje v průměru 
10 tisíc odběrů ročně. Starosta Pavel 
Pacal slíbil, že na jaře půjdou darovat 
krev všichni členové rady města. -zt-

Červený kříž předal medaile

Změní se 
dokumentace

Ke změnám v projektové doku-
mentaci dochází v souvislosti s pře-
stavbou bývalého kina na komunitní 
centruM Moravia v Třebíči. Staros-
ta Pavel Pacal upozornil, že se jedná 
o objekt ve stáří sto let. Připustil, že 
práce jsou z tohoto důvodu kompli-
kované. Musí se měnit technologie 
a proto vznikají vícepráce ve výši 
asi 2,1 milionů korun bez DPH. Na 
tuto částku uzavře město s dodavate-
lem doStatečnou smlouvu. 

Pomáhat je hračka, řekli si žáci SK 
fotbalové školy Třebíč, když se roz-
loučili se svými hračkami, aby jimi 
mohli obdarovat děti v Azylovém 
domě pro rodiče s dětmi a ženy Tře-
bíč. 

Setkání proběhlo v přátelské atmo-
sféře ve společenské místnosti azy-
lového domu, kde si děti společ-
ně pohrály. Trenéři fotbalové školy 
předvedli svoji schopnost navazovat 
s novými žáky kontakt a získávat je 
pro pohyb. 

Společně se všichni domluvili na 
další spolupráci a jarním setkání, kdy 
si děti z azylového domu mohou při-
jít zakopat se žáky fotbalové školy. 

„Každý pomáhá dle svých možností. 
Žákům fotbalové školy patří velký dík 
za jejich způsob pomoci. Opravdu nás 
překvapili. Je potřeba takové myšlen-
ky podporovat, protože není nic milej-
šího než zažít pěkný pocit při obdaro-
vání někoho potřebného,“ sdělila Jana 
Karasová z Oblastní charity Třebíč. 
 –zt- 

Žáci fotbalové školy dali dary 
dětem v Azylovém domě

Město Třebíč zaplatí firmě, která 
provádí úpravy sportovního areá-
lu v Okružní ulici v třebíčské čtvr-
ti Borovina, částku zhruba 420 tisíc 
korun oproti rozpočtu. Starosta 
Pavel Pacal to odůvodnil skutečnos-
tí, že se tam konají vícepráce z popu-
du města. Myslí si, že se nejedná o 
vysokou částku, vzhledem k investici 
více než 24 milionů korun. 

Například město požadovalo roz-
vod vody do pítek, či zbourání scho-
diště do bývalé Západomoravské 
vysoké školy. 

Dojde také k výstavbě nového plo-
tu, se kterým původní projekt nepo-
čítal. Pacal uvedl, že při současném 
rázu počasí není možné pokládat 
povrchy, a proto se slavnostní ote-
vření uskuteční zjara.   -zt-

Úprava hřiště se protahuje

Největší a nejnáročnější naší letoš-
ní akcí však byly nedávné třídenní 
oslavy 100. výročí vzniku republiky. 
Tady jsme nesměli udělat chybu - 
bylo nám všem jasné, že žádná mož-
nost opravy případné chyby jedno-
duše nebude.

Pokračoval do Třebíče příliv 
turistů?

Rok ještě neskončil, ale podle sta-
tistiky z konce září to vypadá na 
zvýšení počtu návštěvníků zhruba o 
deset procent. Zajímavé je, že náv-
štěvnost nám nejvíce stoupla v info-
centru v areálu baziliky a zámku; 
souvisí to zřejmě s dopravními stav-
bami v centru města. Zámecký areál 
včetně parkoviště u Lihovaru se stal 
záchytným místem návštěvníků ve 
směru od dálnice.

Je nabídka kulturních programů 
dostačující?

Po léta usilujeme o vyrovnanou 
programovou skladbu, snažíme se 
bavit všechny obyvatele našeho měs-
ta, od malých předškoláčků po seni-
ory, od milovníků „bigbítu“ po ctite-
le dechovky. 

Velkou pozornost věnujeme ven-
kovním, zdarma přístupným akcím 
a festivalům, jako jsou už zmíněné 
Slavnosti tří kapí, Oživené židovské 
město, Svatomartinské slavnosti a 
další. A když vidím, jak Třebíčáci při 
našich akcích  spolehlivě plní náměs-
tí nebo Podzámeckou nivu, mám 
dobrý pocit.

Jak se díváte na spolupráci s 
ostatními organizacemi, kteří se 
ve městě na kultuře podílejí?

Já ji hodnotím pozitivně. S „velký-
mi“ pořadateli například PolankaFes-
tu nebo Zámostí se umíme domLu-
vit na termínech, s „malými“ rádi 
spolupracujeme. Například  divadel-
ní spolek Ampulka je naším stálým 
partnerem při mnoha příležitostech. 
Nemohu nezmínit také skvělou spo-
lupráci s třebíčskou ZUŠ.

Připravujete na příští rok něco 
speciálního?

Jistě, je potřeba neustále „zvedat 
laťku“.  Příští rok bychom chtěli, po 
dohodě s Moravskými Budějovice-
mi, přesunout do Třebíče jádro Fes-
tivalu Václava Hudečka. Také nás 
čeká další kulaté výročí - 30 let od 
Sametové revoluce. Už si pomalu 
skládám v hlavě program, na který 
Třebíčáci jen tak nezapomenou. 


