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Jarní cyklus přednášek v Muzeu 
Vysočiny Třebíč zahájil v březnu 
Ing. arch. Lubor Herzán přednáš-
kou, která doplnila právě probíhají-
cí výstavu Herzán. Stavitelský rod z 
Třebíče.

V pořadí druhá přednáška Bota-
nické zahrady - historie a součas-
nost proběhne v úterý 2. dubna. 
Kde botanické zahrady vznikaly, k 
čemu sloužily, a jakou mají funkci 
v dnešní době prozradí Mgr. Mag-
daléna Chytrá, vedoucí Botanic-
ké zahrady Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy Univerzity Brno. 

Další přednáška v úterý 16. dub-
na potěší zejména příznivce neživé 
přírody a zájemce o cestování. Té 
se zhostí Ing. Milan Trnka na téma 
Cestování po nejrozsáhlejším pádo-

vém poli tektitů od Číny po Austrá-
lii. 

Tektity jsou skla podobného 
původu jako naše vltavíny. Aus-
tralskoasijské pádové pole tektitů a 
mikrotektitů je nejmladší, nejlépe 
zachovalé, nejrozsáhlejší a nejbo-
hatší na tektity. Přednáška se bude 
odbornou stránkou zabývat okrajo-
vě, zaměří se spíše na cestovatelské 
zážitky a zkušenosti z cest za pozná-
ním tohoto rozsáhlého pádového 
pole. 

Královničky - svatodušní obřad 
výročního cyklu je jedna ze tří 
obchůzek jarního cyklu a obřad 
spojený se zemědělským rokem. 
Obyčej zanikl v 19. století. Na Vel-
kobítešsku byly královničky formou 
kolední obchůzky po vsi obnoveny 

Muzeum připravilo cyklus přednášek

Masopust, lidově ostatky neboli 
fašank, voračky. Představuje čas hodo-
vání a veselí mezi dvěma postními 
dobami. Tuto krásnou tradici prožíva-
jí pracovníci Charity Třebíč společně 
se seniory v domech s pečovatelskou 
službou v Třebíči. 

V měsíci únoru se s průvodem 
masek poveselili v DPS Vltavínská a 
Myslbekova. Masky, které si oblékly 
pečovatelky - nápaditá beruška, selka 
a pračlověk v doprovodu harmonikáře 
Petra Grosse, osobně pozvaly všechny 
obyvatele domu do společenské míst-
nosti, kde bylo připravené pohoštění. 

Vůně a chuť tradičních božích milos-
tí, které se v různých regionech nazý-
vají odlišně, ale vždy jde o stejné peči-
vo - třeba fanky (fánky), šišky, třísky 
či pampuchy, připomněly mnohým z 
nás časy mládí. Tancovalo se, hodo-
valo a celé odpoledne bylo plné smí-
chu, zpěvu a dobré nálady. 

Vůbec nikomu se domů nechtělo. 
A není divu. Každý přidal ze svého 

života nějakou veselou historku či 
vzpomínku, jak probíhal masopust 

v místě, kde žil nebo vyrůstal.
Charitní pečovatelská služba Tře-

bíč a Volnočasový klub Archa se 
pravidelně schází s obyvateli domů 
s pečovatelskou službou při různých 
aktivitách. 

Během roku jejich program nabí-
zí možnost si společně zacvičit, kre-
ativně tvořit, ale také se vzdělávat 
díky zajímavým přednáškám. Nechy-
bí ani hudba, která nejen spojuje, ale 
i propojuje s mladší generací. Napří-
klad již druhým rokem spolupracuje 
s třebíčskou charitou Základní umě-
lecká škola v Třebíči, která společ-
ně s žáky připravuje krásné vánoční 
koncerty.

Rádi bychom poděkovali všem, kte-
ří přišli nebo se podíleli na přípravách 
masopustní veselice.  A co na závěr 
můžeme slíbit? Za rok ve stejnou 
dobu si tuto lidovou tradici s Vámi 
zopakujeme zase. 

 Kolektiv Charitní 
pečovatelské služby Třebíč 
a Volnočasový klub Archa

VŠICHNI přítomní se na akci výborně bavili. Foto: archiv charity

Charita připravila masopustní veselí

Krajský soud v Brně zamítl koncem 
minulého týdne žalobu města Třebí-
če proti pokutě 1,5 milionu korun. 
Tu uložil městu Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže za chyby při 
soutěži na provozovatele městské 
autobusové dopravy v roce 2016. 

„Město zaujímá k případu stále stej-
né stanovisko, nyní počkáme na písem-
né vyhotovení rozsudku a pak rozhod-
neme o našem dalším postupu. Stále si 
myslíme, že vše bylo v pořádku,“ oko-
mentoval stanovisko starosta Pavel 
Pacal. 

Město obdrželo pokutu za chyby 
při veřejné zakázce na provozova-
tele městské autobusové dopravy v 
letech 2017 až 2024, kterou radnice 
vyhlásila v roce 2016.

Antimonopolnímu úřadu se nelíbí, 
že městský úřad stanovil při výběru 
provozovatele městské autobusové 
dopravy podmínku zajištění kryté-
ho stání pro autobusy. Do soutěže 

se podle něj proto přihlásil jen jeden 
zájemce. 

Krajský soud si myslí, že způ-
sobů, jakými se lze s námrazou a 
zasněžením autobusů vypořádat, je 
mnohem víc než jen zastřešená par-
kovací stání. 

Pokutu už radnice musela zaplatit. 
„Pokud vyčerpáme všechny opravné 
prostředky a pokuta pro město bude 
potvrzena, uhradí ji podle smlouvy 
ze svého pojištění firma, která pro něj 
výběrové řízení zajišťovala,“ upozor-
nil Pacal. 

Upozornil, že na zakázky takového 
rozsahu si vždy město najímá profe-
sionální firmu. 

„V našich silách není zakázku tako-
vého rozsahu dobře připravit. A fir-
my jsou proti případným pochybením 
pojištěné,“ poznamenal Pacal. Proti 
rozsudku může město podat kasač-
ní stížnost k Nejvyššímu správnímu 
soudu.  -zt-

Nájemné v bytech ve vlastnictví 
města Třebíč začalo vedení města 
v minulém volebním období řešit již 
v loňském roce. Místostarosta Pavel 
Janata upozornil, že nájemné se veli-
ce lišilo podle toho, kdy byla nájemní 
smlouva uzavřená. 

„V budoucnu se budou zvyšovat 
nájmy zejména v bytech s nejnižšími 
platbami s ohledem na sociální aspekty 
a zárověň budou stagnovat nájmy nej-
vyšší, aby se rozdíly snižovaly,“ pozna-

menal Janata. Doplnil, že první vlna 
se uskutečnila v loňském roce. Letos 
město v těchto krocích pokračuje. 

Město vlastní zhruba 500 bytů 
a nájemné se řeší asi u 280 z nich. 
Konkrétně se zvýší nájemné u pro-
najatých bytů o 20 procent, kde výše 
nedosahuje částky 44 korun za metr 
čtvereční. U ostatních kategorií k tak 
dramatickému nárůstu nedojde, 
maximálně o inflaci, nebo se nezvýší 
vůbec. -zt-

Krajský soud potvrdil pokutu, 
město se proti tomu brání

Chtějí dorovnat nájemné

Plánovaná jarní deratizace měs-
ta a městských částí začne v pondělí 
1. dubna a včetně závěrečného úkli-
du uhynulých hlodavců potrvá do 
čtvrtka 30. května. Odbor životního 
prostředí Městského úřadu v Třebí-
či žádá občany o spolupráci při této 
rozsáhlé akci.

Majitelé a správci všech objektů 
musí před deratizací provést urči-
tá preventivní opatření. Ta spočí-
vají především ve vyčištění sklepů, 
prostorů pro uložení odpadových 
nádob, utěsnění všech prostupů do 
objektů, pozavírání sklepních oken 
a utěsnění kanalizačních vpustí ve 
sklepech.

Majitelé, nájemníci a správci všech 
objektů musí zajistit deratizační fir-

mě vstup do svých objektů a umož-
nit jí tak provedení deratizace. Záro-
veň jsou povinni provádět všechna 
opatření proti šíření přenosných 
nemocí. Nedodržení těchto zásad lze 
postihovat jako přestupek.

„Deratizační firmy označí už derati-
zované objekty letáčky, na nichž je uve-
deno datum položení a druh použité 
nástrahy a také informace o firmě a 
odpovědné osobě, která deratizaci pro-
vádí. Je nutné, aby celá akce proběhla 
za spolupráce městského úřadu, Kraj-
ské hygienické stanice Třebíč, derati-
zační firmy a hlavně majitelů jednotli-
vých objektů a to v jednotném termínu. 
Jedině tak je možné zajistit úspěšnost 
celé akce,“ říká mluvčí Irini Martaki-
disová.  -zt-

Začne jarní hubení potkanů

v roce 2003. Více o Královničkách 
se návštěvníci dozví na předposled-
ní přednášce, kterou si připravi-
la Silva Smutná z Muzea Vysočiny 
Třebíč na úterý 30. dubna. 

Poslední přednáška jarního cyklu 
zavede posluchače do Indie. Náv-
štěvníci zjistí „Jak se žije v Indii“ 
v úterý 14. května, přednáší Kami-
la Berndorffová z Blatné). Prostřed-

nictvím fotografií tak posluchač 
cestuje po této zemi indickými vla-
ky, noří se do posvátných vod spo-
lu s hinduistickými poutníky a řeší 
vztahy v tradičních indických rodi-
nách. Přednášky se konají v mul-
tifunkčním sále nebo Kamenném 
sále třebíčského zámku, vstup je 
volný. Začátky vždy v 17.30 hodin.  
 -zt-


