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Knihu o starostovi Třebíče Josefu 
Vaňkovi (1887-1944) napsala mladá 
autorka, studentka druhého ročníku 
Gymnázia v Třebíči, Sabina Lászlo-
vá. Křest se uskutečnil v hudebním 
oddělení knihovny v Třebíči. Nová 
kniha mapuje život nejdéle slouží-
cího starosty za první republiky.  
Autorce knihy přišel poblahopřát 
a poděkovat místostarosta města 
Miloš Hrůza.

„Děkuji za odvahu, s jakou ses pus-
tila do sbírání podkladů pro zpraco-
vání knížky. Nebylo určitě jednoduché 
se tak velkým množstvím dokumentů 
probrat,“ poukázal Hrůza a předal jí 
za město Třebíč dárky.

„Knížka na téměř stovce stran při-
bližuje osobnost jednoho z nejvýznam-
nějších politiků novodobé třebíčské his-
torie, starostu Josefa Vaňka. Ve funkci 
setrval od roku 1925 čtrnáct roků, 
přičemž patřil k nejoblíbenějším před-
stavitelům města, zejména díky svému 
nadčasovému přístupu k budování Tře-
bíče,“ přiblížil obsah knížky vydavatel 
František Jůza.

Jeho jméno si mnozí Třebíčané 
spojí s náměstím, kde je umístěna 
pamětní deska na domě, kde bydlel, 
s vybudováním vodojemu na Stráž-
né hoře, nebo s vodovodem z heral-
tických lesů, jehož výstavba trvala 
pouhé dva roky. Vaňkův život skon-
čil v koncentračním táboře Buchen-
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Kniha mladé autorky mapuje 
život starosty Josefa Vaňka

wald v roce 1944, kam byl s mnoha 
dalšími odvezen v roce 1939.

Křtu knihy se vedle autorky a vyda-
vatele ujal Jan Vaněk, pravnuk Josefa 
Vaňka, který autorce zapůjčil mnoho 

rodinných materiálů. Jan Vaněk na 
závěr křtu všechny překvapil, když 
z kapsy vytáhl původní starostovo 
pečetidlo a Sabině Lászlové její kni-
hu zapečetil.   -zt-

Prodloužili termín
Soukromá firma provádí rekon-

strukci sýpky nad třebíčským zám-
kem. Termín dokončení se jí poda-
řilo splnit. Společnost si dále 
naplánovala v lokalitě postavit byto-
vý dům. To se jí v termínu nepodaři-
lo z důvodu přeprojektování dokon-
čit, a proto rada města doporučila 
zastupitelstvu tuto lhůtu prodloužit 
do 30. června 2020. První termín fir-
mě určoval skončit práce 31. ledna 
příštího roku.   -zt-

Vrátka získala 
ocenění

Spolek Vrátka, který působí v Tře-
bíči, byl přijat do Platformy zainte-
resovaných stran CSR. Začlenil se 
tak mezi desítky dalších organizací, 
které svým působením a chováním 
patří mezi společensky zodpověd-
né. Co to znamená? Spolek se cho-
vá zodpovědně ke svým partnerům, 
zaměstnancům, zákazníkům, ale i k 
životnímu prostředí. Už svou základ-
ní filozofií, kterou je zprostředková-
ní zaměstnání pro lidi se zdravotním 
znevýhodněním, má na společnost 
pozitivní dopad.  -zt-

Ukončili smlouvu
Společnost Klokánek v Třebíči pro-

vozovala známý klub Caribic. S měs-
tem uzavřela smlouvu i na pronájem 
pozemku, kde postavila schodiště. 
Po dva roky nezaplatila nájem ve výši 
sto korun, proto město od smlouvy 
ustoupilo.. -zt-
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