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Přednáška 
se zaměří na děti 

Třebíčské Centrum podpory rodi-
ny Ruth pořádá seminář Mgr. Elen 
Sejrkové s názvem Nástup dítěte do 
školy, školky. Koná se v pondělí 8. 
dubna od 16.30   hodin v  Centru 
Ruth na Karlově náměstí. Na pro-
gram je vhodné přihlásit se do čtvrt-
ka 4. dubna. Zájemci si odnesou 
praktické tipy a návody, které mohou 
využít v praxi. -zt-

Otevřeli úschovny 
zavazadel 

Íčko a Student point otevřeli v Tře-
bíči nové úschovny zavazadel, Íčko 
na vlakovém nádraží a Student point 
na autobusovém nádraží. 

Doba provozu úschovny bude stej-
ná jako běžná otevírací doba obou 
poboček, na Íčku každé pondělí 
až čtvrtek od 7.30 do 18 hodin a v 
pátek od 7.30 do 16 hodin. Na Stu-
dent pointu každé pondělí až čtvrtek 
od 13 do 17 hodin a v pátek od 13 
do 15.30 hodin. -zt-

Pořádají seminář
P. Jiří Dobeš a společenství brat-

ří a sester pořádají seminář duchov-
ní obnovy podle P. Ernesta Siever-
se: Život v duchu. Bude se konat od 
úterý 2. dubna do úterý 25. červ-
na. Zájemci se budou setkávat vždy 
v úterý v kostele sv. Martina od 19 
hodin.  -zt- Směna dvou objektů umožní v 

nemocnici vybudovat parkovací 
objekt i pro širokou veřejnost.  
� Antonín Zvěřina

Směna nemovitostí v areálu třebíčské 
nemocnice a v areálu města umožní 
v nemocnici postavit parkovací dům. 
Město nabízí do směny budovu v ulici 
Maxima Gorkého výměnou za objekt 
bývalé prodejny potravin. 

„Tento objekt není v majetku Kraje 
Vysočina, který se ho dlouhodobě snažil 
získat, aby mohl uskutečnit v tomto pro-
storu svoje záměry,“ naznačil starosta 
Pavel Pacal. Proto hejtman Jiří Běhou-
nek město Třebíč požádal o pomoc při 
řešení. 

Radnice vstoupila do jednání se 

společností, která objekt v nemocni-
ci vlastní. Té nabídla objekt, kde kdysi 
sídlila Správa třebíčské realitní společ-
nosti. Znalecké posudky obou nemo-
vitostí tuto směnu umožňují, město 
nic doplácet nebude. 

„Pokud se vše uskuteční podle představ, 
na místě bývalé prodejny vyroste parko-
vací dům, což je pro město přínos,“ pou-
kázal Pacal. Ten by měl sloužit nejen 
pro návštěvníky nemocnice, ale i pro 
veřejnost. 

O směně rozhodne zastupitelstvo 
na svém zasedání ve čtvrtek 11. dub-
na. „Pokud směnu odsouhlasí, plánujeme 
setkání s náměstkem hejtmana Marti-
nem Kuklou, který má na starosti maje-
tek a finance, a řešili bychom další har-
monogram,“ poznamenal Pacal. 

Domnívá se, že v roce 2020 by moh-

la vzniknout projektová dokumen-
tace a v následujících dvou letech při 
ideálním scénáři by se stavělo. „Máme 
zájem, aby se tato akce uskutečnila, a js-
me připraveni ji podporovat i v budouc-
nu a podílet se na ní,“ sdělil Pacal.

Doplnil, že vedení města dohodu 
s krajem vítá. „Jsme rádi, že se směna 
uskuteční. Nemocnice prochází rozsáhlý-
mi úpravami a tento objekt areál hyzdil,“ 
podotkl Pacal. Doplnil, že výstavba 
parkovacího domu se v místě přímo 
nabízí.

Bude stát v blízkosti vlakového 
nádraží, zimního stadionu či průmys-
lových blízkých podniků. „Jedná se tedy 
o strategické místo,“ uvedl Pacal.  Zdů-
raznil, že zatím se jedná o předběžný 
návrh, kdy se jednotlivé detaily budou 
dolaďovat.

V Třebíči vyroste parkovací dům

TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO: Národní dům v Třebíči patřil v sobotu 23. a v neděli 24. března krajské soutěžní přehlíd-
ce amatérských loutkářských souborů. Představilo se devět souborů. Navštívilo ji 433 nadšených diváků všech věkových 
kategorií. Na snímku představení napjatě sledují dvě dívenky.  Foto: Antonín Zvěřina
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Před sto lety vyšlo v Třebíči 
první číslo novin Jiskra. Stalo se 
tak přesně 18. ledna 1919. Jako 
místo redakce je v tiráži první-
ho čísla uvedena třebíčská ulice 
Eliščina číslo 27. Na této adre-
se bydlel obuvník Jan Klíma, 
jeden z předních funkcionářů 
třebíčské sociálně demokratic-
ké organizace. Třebíčské noviny 
v následujících měsících uve-
dou, co se v Jiskře psalo před 
třiceti lety, v dubnovém vydání 
článek z dubnového čísla:

Pionýrská organizace SSM završuje 
40 let své bohaté a záslužné činnosti. 
Čtyřicet let života pionýrské organi-
zace, čtyřicet let jednotného dětského 
a mládežnického hnutí je neoddělitel-
ně spjato s budováním socialistického 
Československa. 

Je pevnou součástí budování a roz-
voje naší socialistické společnosti, 
důležitým článkem výchovného půso-
bení na nejmladší generaci. Vznik Pio-
nýrské organizace je datován dny 23. 
a 24. dubna 1949, kdy na slučovací 
konferenci tehdejších národních svazů 
mládeže vznikl Československý svaz 
mládeže a Pionýrská organizace. 

Tato událost byla spontánní a odpo-
vědí mladé generace na vyhlášení pro-
gramu budování socialismu, který 
před naší společnost postavila Komu-
nistická strana Československa. Byl to 
i přímý ohlas a důsledek vítězství pra-
cujících v únoru 1948.  

Založení Československého sva-
zu mládeže a Pionýrské organizace 
se završilo úsilí nejpokrokovější čás-
ti mladé generace, jehož kořeny sahají 

do doby předmnichovské republiky a 
které pokračovalo v období protifašis-
tického boje i v prvních letech pová-
lečné obnovy republiky. 

Touha po jednotě, jejímž výrazem 
bylo založení ČSM a Pionýrské orga-
nizace, vyrostla z hlubokých kořenů 
třídního boje z boje našich národů za 
svobodu a samostatnost. Jednotná 
organizace budovaná na leninských 
principech navázala na bohaté tradi-
ce dětského a mládežnického hnutí u 
nás, přičemž čerpala z pokladnice zku-
šeností sovětských komsomolců a pio-
nýrů. 

Už v roce založení se pionýři zúčast-
nili prvomájových průvodů s heslem 
Učit se a pracovat. Z iniciativy pioný-
rů se zrodil i velký internacionální čin 
pomoci obnovení Koree zpustošené 
americkými impe-
rialisty Hnutí bagr 
pro Koreu. 

Pionýři pomáha-
li všude tam, kde to 
společnost potřebo-
vala. Nešlo přitom 
jen o vytváření nebo záchranu materi-
álních hodnot, ale především o výcho-
vu nejmladší socialistické generace, o 
formování dětského charakteru a roz-
voj morálně volních vlastností.

V tom také spatřujeme hlavní 
význam tisíců brigádnických hodin, 
zachráněných milionů tun druhotných 
surovin a dalších konkrétních pionýr-
ských činů. Ani mládež našeho okresu 
nestála stranou tohoto úsilí. 

První pionýrská skupina na třebíč-
ském okrese byla založena v listopadu 
1949 na měšťanské škole v Třebíči – 
Na Jordáně a nesla jméno spisovatele 
Arkadije Gajdara. Na jaře roku 1951 
byly pionýrské skupiny na všech tře-

bíčských školách. 
Dne 11. května 1952 byl otevřen 

v Třebíči pionýrský dům. Z bohaté 
historie Pionýrské organizace si připo-
meňme aspoň některé výrazné úspě-
chy. Pionýři okresu se v roce 1953 
zapojili do celostátní akce na obnovu 
Koree zpustošené americkými impe-
rialisty Bagr pro Koreu. 

Pionýři z Výčap dosáhli v roce 1957 
významných výsledků v akci Hektar 
cti. Za vypěstovanou kukuřici dosta-
li jako odměnu traktor. Do polovi-
ny šedesátých let dosáhla Pionýrská 
organizace mnoha dalších úspěchů. 

Formalismus, který začal do prá-
ce pionýrů v tomto období pronikat, 
vyvrcholil koncem šedesátých let roz-
padem jednotné organizace. Pionýr-
ská organizace v našem okrese však 

měla dobré tra-
dice a zůstala 
nejsilnější dět-
skou organiza-
cí v Jihomorav-
ském kraji. 

To bylo poz-
ději předpokladem k úspěšnému roz-
voji činnosti Pionýrské organizace 
SSM. Po konsolidaci se začaly psát 
nové stránky dětského a mládežnic-
kého hnutí okresu. Již dvacet let trvá 
na Třebíčsku tradice Svobodových 
směn pionýrů. 

Na počest slavného rodáka pioný-
ři odpracovali tisíce hodin na pomoc 
zemědělství, nasbírali množství léči-
vých rostlin, druhotných surovin a 
podobně. Sedmdesátá léta probíhala 
ve znamení celostátních her pionýrů, 
jako byly Za rudou hvězdu na počest 
50. výročí založení KSČ, Expedice za 
prvními pionýry na počest 50. výročí 
PO V. I. Lenina. 

Takto bychom mohli připomenout 
další významné momenty ze živo-
ta Pionýrské organizace. Dnes pra-
cuje na Třebíčsku ve 40 pionýrských 
skupinách více jak tři tisíce jisker a 
10.500 pionýrů. Tyto děti pod vede-
ním zkušených pionýrských pracov-
níků začínají psát nejnovější dějiny 
dětského hnutí. 

Komunistická strana a celá společ-
nost vkládají do dětí naději, že pone-
sou prapor, který nesli jejich otcové 
a dědové dál až do úplného vítězství 
ideálů socialismu a komunismu. Při 
hodnocení výsledků hodnocení čin-
nosti Pionýrské organizace je potřeb-
né zdůraznit, že mnohé se podařilo i 
díky pomoci socialistické škole, spo-
lečenských i zájmových organizací 
sdružených v Národní frontě, státních 
institucí, národních výborů, ozbroje-
ných složek.

Pokročilo se zejména ve sjednocová-
ní úsilí při výchově dětí. Je však stále co 
zlepšovat, je třeba využívat další mož-
nosti pro rozvoj pestré a zajímavé spo-
lečensky prospěšné pionýrské činnosti. 

Je potřebné dále zlepšovat kádrové a 
materiální podmínky pro činnost PO 
SSM. Je nutné v souladu s celospole-
čenskými potřebami daleko účinněji 
vytvářet vztah dětí k vědě, technice. 

Čtyřicáté výročí založení Pionýrské 
organizace je příležitostí k zamyšlení, 
jak práci našich jisker a pionýrů ještě 
zlepšit, jak zlepšit podmínky pro jejich 
práci, jak ještě lépe činy naplňovat úko-
ly komunistické výchovy naší nejmlad-
ší generace. Rudý šátek uvázaný kolem 
krku dětí, rozesmáté oči, jsou tím zava-
zujícím momentem, který dnes musí 
rozhodovat o tom, jak budeme plnit 
odkaz těch, kteří stáli u jeho zrodu.  -zt-

Pionýři, pionýři, malované děti...

Zhruba v polovině března se uskuteč-
nil v třebíčské městské knihovně festi-
val dokumentárních filmů Jeden svět 
v Třebíči. Iniciátorem festivalu ve všech 
regionech České republiky je humani-
tární organizace Člověk v tísni, v Třebí-
či jej organizují dobrovolníci z řad uči-
telů a studentů pod hlavičkou spolku 
Dobrývědět.cz. 

Od svého vzniku v roce 2012 navští-
vilo festival v Třebíči bezmála dvanáct 
tisíc diváků a festival se tak stal největší 
lidskoprávní akcí v regionu. Každoroč-
ně bez ohledu na to, jak moc je téma 
lidských práv právě v kurzu, otvírá fes-
tival palčivé otázky, které globalizovaná 
společnost přináší, a především divá-
kům ukazuje, jak porušování lidských 
práv kdesi na druhém konci světa má 
dříve či poději vliv i na nás.

„Na hlavním tématu letošního ročníku 
Bezpečná blízkost jsme vám ukázali, jak 
si můžeme být blízcí, América, či názoro-
vě vzdálení, Bratři Okamurové, v rámci 
jedné rodiny. Díky hostům, kteří vás nav-
štívili, Hayato Josef Okamura a Ondřej 
Šálek, jste mohli nahlédnout pod pokličku 
promítaných dokumentů,“ vysvětluje za 
organizátory Petr Kopeček. 

„Děkuji za pozvání organizátorům a 
také velký dík divákům za mimořádně 
pěknou a zajímavou diskuzi po projekci,“ 

vzkázal do Třebíče Hayato Josef Oka-
mura. 

„Na polském dokumentu Dobrá změna 
v Polsku zase, jak blízcí jsme si v mnohém 
se svým polským sousedem, a paradoxně, 
jak málo jej v známe. Zavedli jsme vás do 
míst s extrémně zatíženým životním pro-
středím, Vítejte v Sodomě, vyrazili jsme s 
vámi do tichomořského ráje na Kiribati, 
které vlivem klimatických změn už brzy 
budeme znát jen z dokumentárních fil-
mů, Anoteho archa. 

Dotkli jsme se řady citlivých, až 
bolestných, společenských témat, neje-
motivnější okamžiky prožívali se 
Ženami s náušnicemi ze střelného 
prachu a v následujících dvou týd-
nech pokračujeme na deseti základ-
ních a středních školách. Celkem nás 
ještě čeká asi padesátka promítání a 
debat,“ shrnuje hlavní koordinátor 
Petr Kopeček a za celý realizační 
tým děkuje za přízeň všem věrným 
divákům. -zt-

FESTIVAL Jeden svět patří v Třebíči k nejvýznamnějším a je hojně navštěvovaný.
 Foto: archiv organizátorů

Festival nabízí citlivá témata Novým vedoucím 
se stala Hájková

Vedoucí odboru kanceláře vede-
ní města Městského úřadu Třebíč 
se stala Denisa Hájková. Nahradí 
Markétu Kabátkovou, která podala 
žádost na ukončení působení v té-
to funkci. Hájková doposud půso-
bila na oddělení rozvoje. Kabátková 
se přihlásila do výběrového řízení na 
odbor školství a uspěla.  -zt-

Město dalo souhlas
Dva bytové domy v ulicích Jar. Haš-

ka a Čajkovského v Třebíči v nich 
hodlají vybudovat výtahy. K tomu 
potřebují bezbariérový přístup, aby 
mohli žádat o dotaci. Tyto stavby se 
uskuteční na pozemcích města a to 
k tomu dalo souhlas.  -zt-

Rozšíří výstražný 
informační systém
Veřejnou zakázku na Varovný infor-

mační a lokální výstražný systém pro 
město Třebíč odsouhlasila rada města. 
Navazuje na digitální povodňový plán, 
který se realizoval v loňském roce. 
Město na akci získalo dotaci z minis-
terstva pro místní rozvoj. Jedná se o 
sirény a hlásiče rozmístěné po celém 
městě, které budou obyvatele informo-
vat v případě krizových situací.    -zt-
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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-
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Jako europoslanec čas-
to dostávám otázku, jest-
li vůbec jde v Bruselu 
hájit české zájmy a jest-
li vůbec má jeden člo-
věk šanci něco změnit. 
Jsem přesvědčen, že jde 
oboje, protože jsem se o 
tom mohl už nesčetně-
krát přesvědčit. Přiblížím 
to třeba na zprávách, kte-
ré jsou klíčovým prvkem 
při vzniku nové legislati-
vy a zpravodaj nese zodpovědnost za 
přijmutí či odmítnutí pozměňovacích 
návrhů i zprávy celkově. V tu chví-
li je něco jako manažer firmy - pokud 
neodvede dobrou práci, spočítá mu 
to „správní rada“ v podobě ostatních 
kolegů europoslanců a další zprávy 
už třeba nikdy nedostane. Víc zpráv 
je tak i takovou odměnou za dobrou 
práci v minulosti.

Čeští europoslanci obecně patří k 
velmi aktivním, je nás 21 a podíle-
li jsme se na 481 zprávách z celkové-
ho počtu 11 089 zpráv, což není málo 
a ovlivnili jsme tak mnohé. Osobně 
jsem zpráv předložil 92, k dalším jsem 
podal téměř 1 800 pozměňovacích 
návrhů, kdy jsem se v součtu celkové 
pracovitosti proto i umístil na 5. místě 
mezi všemi 751 kolegy. 

Konkrétně jsem se tak prosadil 
výrazné zpřísnění kontrol na hrani-
cích i s pomocí databází Interpolu, 
automatickém sdílení daktyloskopic-
kých databází, aby německá policie 
vždy mohla okamžitě identifikovat 
běžence, který utekl z Francie nebo 
jsem výrazně přispěl k opakovanému 
navýšení rozpočtu na bezpečnost. Nic 

nespadlo jen tak do klí-
na, byla nutná systema-
tická práce a trpělivost.

Největší radost mám 
ale z toho, že se pozi-
ce dalo využít k pomo-
ci konkrétním lidem 
i firmám, protože nad 
rámec mandátu se da-
jí dělat další věci, kte-
ré jsou praktické, kon-
krétní a mají opravdový 
smysl. Mluvím třeba o 

pomoci Čechům v zahraničí, kteří se 
ocitli v nesnázích. Z poslední doby 
je známá např. kauza řidiče kamio-
nu Jiřího Sagana, ta je ale jen takovou 
špičkou ledovce, protože neopráv-
něně sankcionovaným kamioňákům 
pomáhám systematicky celý mandát – 
obrátily se jich na mě desítky, několik 
i z Vysočiny. I na plénu jsem pak řešil 
třeba případ humanitárního pracov-
níka Petra Jaška, který byl v Súdánu 
odsouzen k absurdně vysokým 24,5 
letům vězení, dále případ válečného 
novináře Radana Šprongla, kterému v 
Thajsku hrozilo 5 let vězení za převoz 
neprůstřelné vesty, která je v zemi brá-
na za zakázanou výzbroj. A mohl bych 
ještě dlouho pokračovat. 

Závěrem bych proto chtěl říct, že 
věci se dají měnit a Čechy i české 
zájmy v Bruselu hájit jde. Politici ale 
musí opravdu pracovat, vyjednávat, 
aktivně hledat spojence a cesty, nejen 
někde vést silácké řeči o nereálných 
cílech a nepřejít od slov k činu.

Tomáš Zdechovský, 
europoslanec 

(KDU-ČSL, 
člen ELS)

České zájmy v EU nejde hájit jen řečněním

z04-zdechovskyM
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Tvarování korunek ovocných 
stromků uspořádalo Územní 
sdružení Českého zahrádkářského 
svazu v sobotu 16. března od 8.30 
hodin ve školní zahradě Základní 
školy Kpt. Jaroše v Třebíči. Vše pří-
tomným ukázal ovocnářský odbor-
ník  Zdeněk Simek. 

Vzhledem k deštivému počasí se 
uskutečnila nejprve v jedné učebně 
školy odborná přednáška Ing. Sim-
ka. Osvětlil také činnost tzv. Auxinů 
a giberlinů, které zajišťují proudě-
ní živin z kořenů do korun stromů. 
Vysvětlil také, jak mají ošetřit  strom-
ky po výsadbě.  

Zmínil se o úrodných a neúrod-
ných půdách a o tom, jak je to s 
obsahem potřebných prvků pro růst 
stromů. Kromě základních prvků, 
kyslíku, vodíku a uhlíku je zapotře-
bí z atmosféry a  půdy ještě získat 
dusík, draslík, fosfor, vápník a celou 
řadu stopových prvků.

Hodnota chlévského hnoje a kom-
postu je v tom, že se dodají do půdy 

potřebné biologicky aktivní lát-
ky. Není třeba se bát průmyslových 
hnojiv, ale používat je s rozumem a 
se znalostí věci. 

Letošní mírná zima  uškodila jen 

málo hmyzím škůdcům, plísním a 
houbových chorobám. Proto bude 
potřeba stromky chemicky ošetřit. 
Např. broskvoně by bylo zapotřebí 
v současné době ošetřit proti kade-

řavosti  organickými postřikovými 
látkami, např. Sylitem. Jakmile se 
počasí umoudřilo předvedl Zdeněk 
Simek účastníkům tvarování koru-
nek broskvoně, meruňky a jabloní, 
klasických i sloupových. Ukázal, jak 
zasadit maliník a zodpověděl i četné 
dotazy. 

Přes počasí, které tentokrát zahrád-
kářům nepřálo, rozcházelo se po 
poledni více jak 50 spokojených 
účastníků s tím, že opět získali hod-
ně nových poznatků a zkušeností. 

Po odsíření exhalací z uhelných 
elektráren se v obrovské míře roz-
šířily na větvích ovocných stromů 
lišejníky. Zdeněk Simek předložil 
návod na ošetření proti těmto lišej-
níkům. V osmi dílech nejlépe dešťové 
vody se smíchá např. v PET láhvi po 
jednom dílu dřevného popela a vápna. 
Nechá se reagovat asi týden za občas-
ného protřepání směsi. Poté se opatr-
ně sleje a roztokem natírá lišejník na 
stromech. Po nějakém čase lze  lišejník 
lehce odškrábnout.  -jk- 

Zahrádkáři se dozvěděli mnoho cenného 

ZDENĚK SIMEK nejprve vše ukázal zájemcům v učebně. Foto: Josef Kropáč

Školský zákon stanovuje, že zákon-
ný zástupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docház-
ce v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku.

Po dohodě s řediteli základních 
škol, jejichž zřizova telem je měs-
to, se zápis v Třebíči uskuteční v 
pátek 5. dubna od 14 do 18 hodin a 
v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin, 
v budovách škol ZŠ a MŠ Bartuško-
va, ZŠ Týnská, ZŠ Benešova, ZŠ T. 
G. Masaryka, ZŠ Horka-Domky, ZŠ 
Kpt. Jaroše a ZŠ a MŠ Na Kopcích.

Zápisu podléhají děti, které dovr-
šily nebo dovrší do 31. srpna 2019 
šestý rok svého věku a dosud do ško-
ly nechodí. Dítě, které dosáhne šes-
tého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školní-
ho roku, může být přijato k plnění 
povinné školní docházky již v tomto 

školním roce, je-li přiměřeně těles-
ně i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce prosin-
ce je doložení žádosti doporučením 
školského poradenského zařízení, 
přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června je nutno doložit 
doporučujícím vyjádřením školské-
ho poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře.

Rodiče, kteří žádají pro dítě 
odložení školní docházky, doloží v 
průběhu zápisu vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře nebo klinického psycholo-
ga. Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou 
povinni předložit občanský průkaz a 
rodný list dítěte. Podrobnější infor-
mace získají rodiče budoucích prv-
ňáčků u vedení jednotlivých základ-
ních škol. -zt.

Prostřednictvím internetového 
prodeje chce třebíčský spolek Vrát-
ka obeznámit veřejnost se širo-
kým spektrem vlastních produktů i 
s výrobky jiných dodavatelů, které 
nabízí v Krámku pod Věží v Hass-
kově ulici. Spolek vznikl před dese-
ti lety s hlavním cílem najít a zpro-
středkovat zaměstnání lidem se 
zdravotním postižením.

„Provozujeme například pekárnu 
s kavárnou a šicí dílnu. Naše produkty 
si našly cestu ke stálým zákazníkům a 
stále přicházejí noví, kteří jsou překva-
peni kvalitou, kterou nečekají od lidí se 
zdravotním znevýhodněním. Objevu-
jí nás i zákazníci daleko za hranicemi 

Třebíčska,“ těší předsedkyni Vrátek 
Irenu Rybníčkovou.  

Kromě pečiva Vrátka prodávají 
také výrobky ze šicí dílny, od byto-
vých dekorací, tašek, hraček či 
výrobků šitých na přání. V nabídce 
eshopu jsou i dárkové předměty od 
jiných výrobců. 

Jedná se například o keramiku, 
výrobky ze dřeva či pedigu, bambu-
sové zubní kartáčky nebo přírodní 
kosmetiku. 

Skvělé jméno si Vrátka pekárna 
vybudovala díky svému kváskovému 
chlebu, který nedávno dokonce ces-
toval společně s jablečným štrůdlem 
až do Ostravy. -zt.

Zhruba 25 tisíc korun potřebu-
je spolek Vrátka k zakoupení nové 
trouby na pečení kváskového chleba. 
V té stávající dosluhuje řídicí jednot-
ka. „Zákazníci ale o svůj chléb nepři-
jdou. Trouba zatím peče, i když někdy 
nás to stojí hodně přemlouvání,“ říká 
předsedkyně spolku Irena Rybníč-
ková. 

„Sbírku jsme na Darujme.cz vyhlásili 

v pátek a už teď nám přišly dary v hod-
notě asi šest tisíc korun. Takový ohlas 
jsme nečekali Všem srdečně děkujeme,“ 
dodává  Rybníčková. 

Kváskový chléb z pekárny Vrátka 
oslovuje stále více zákazníků, někteří 
si jej dokonce nechávají zasílat poš-
tou. Spolek jej také pravidelně dodá-
vá zaměstnancům Jaderné elektrárny 
Dukovany.  -zt.

Zápisy do základních škol 
budou začátkem dubna

Vrátka mají internetový prodejPotřebují troubu na chleba

Vstoupili do Společnosti 
Do Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu hodlá vstoupit město 

Třebíč. Starosta Pavel Pacal poukázal, že toto členství přinese městu spoustu 
výhod. Roční poplatek činí tři tisíce korun. Výhody spočívají v tom, že město 
Třebíč bude mít přístup k aktuálním informacím, aktuálním odborným semi-
nářům, bude dostávat časopis věnující se těmto tématům a získá možnost 
proškolovat zaměstnance za výhodné sazby. 

Místostarosta Pavel Janata doplnil, že společnost se v minulých letech věno-
vala spíš zahradám. V loňském roce tam vznikla sekce pro veřejnou zeleň. Od 
té chvíle se tam přihlásila řada měst a obcí.     -zt.

Představí se umělci z Vídně

ČESKÝ DIVADELNÍ SPOLEK z Vídně a Kulturtop Třebíč zvou všechny zájem-
ce na klasickou komedii Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Představení se 
uskuteční v sobotu 27. dubna od 18 hodin ve velkém sále Národního domu. Před-
stavení trvá 150 minut s přestávkou. Soubor komedii uvádí v historických kostý-
mech na klasické scéně. Český divadelní spolek byl založen ve Vídni v roce 1885. 
 Foto: archiv
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Několik desítek osob se letos shromáždilo 
u pomníku Masaryka, prvního českosloven-
ského prezidenta. 
� Milan Krčmář

Lidé si letos opět připomněli Masarykův odkaz 
u jeho pomníčku v Týně v Třebíči. Řada Třebíča-
nů o tomto pomníčku vůbec neví, přitom je velmi 
významný, a svým způsobem unikátní. Nachází se 
v Třebíči - Týně v Jubilejním parčíku, má na sobě 
umístěny reliéfy prezidentů Tomáše Garrigue Masa-
ryka a Edvarda Beneše a nápis „1918 – 1938, Volám 
vás všechny bez výjimky od Aše až k Jasině“. 

Slavnostně byl odhalen ve velmi pohnuté době, 
v srpnu 1938, uschován během nacistické okupa-
ce, poté obnoven, ale během komunistické totality 
zapomenut. To bylo jen dobře, protože by byl jistě 
nenávratně zničen. 

Takto se u něj ihned po sametové revoluci mohli 
scházet lidé, kteří si tam vždy 7. března připomínali 
výročí narození prezidenta Masaryka. Po několikale-
té odmlce k tomu došlo i letos, jen v malinko pozmě-
něné formě. 

Hlavním organizátorem těchto setkání býval 
někdejší učitel a kronikář Vlastimil Cabejšek. Ten 
spolu se svými přáteli o pomník a jeho okolí pečo-
val, ale s přibývajícím věkem pomalu ubývaly síly, a 
bohužel také přátelé. 

Letos tedy Cabejšek předal štafetu mladší generaci. 
Záštitu nad letošním, ale i budoucími setkáními pře-
vzala senátorka Hana Žáková. Ta památku preziden-
ta-osvoboditele uctila společně se starostou Třebíče 
Pavlem Pacalem a jeho zástupcem Pavlem Janatou, 
jimž poděkovala, že město nechalo loni u příležitosti 
100 let od vzniku Československa pomník zcela zre-
novovat a upravilo i Jubilejní parčík. S poděkováním 
se připojil i Vlastimil Cabejšek. 

„Pomníček tak bude připomínat nezdolnost náro-
da. Přetrvá dalších sto let, ba možná i více,“ řekl. Hana 
Žáková chápe Masaryka jako svůj vzor, což konec-
konců dokazuje i výzdoba její kanceláře v Třebí-
či, kde se na jedné ze stěn skví Masarykův portrét a 
jeden z jeho citátů. 

„Osobně bych si moc přála, abych se k Masarykově 
dědictví alespoň malinko přiblížila,“ vysvětlila. „Poli-
tiku, kterou v roce 1918 nastolil, si však musíme nést v 
srdci. A právě u srdce mě velice hřeje skutečnost, že jsem 
dnes mohla převzít záštitu nad těmito tradičními setká-

ními, jež v Třebíči mnoho roků připravovali lidé, kteří 
Masarykovo dílo obdivovali po celý život,“ poukázala. 

Letošní 169. výročí sice nebylo kulaté, přesto bylo 
o něco slavnostnější než dříve. Kromě toho, že se 
akce letos zúčastnilo více občanů, Žáková oslovila 
i třebíčské skauty a sokoly, aby při slavnostní chvíli 
drželi u pomníku čestnou stráž. 

Pokud tedy program byl i letos bohatší než v dřívěj-
ších letech, lze čekat, že se za rok, u příležitosti 170. 
výročí Masarykova narození, v Jubilejním parčíku 
sejde ještě více lidí a že se náplň setkání zaměří třeba 
i na mladou generaci. Právě jí je nejvíce potřeba při-
pomínat Masarykův odkaz, aby chápala, jak význam-
nou roli sehrál v našich dějinách. 

Plně to vystihl i Vlastimil Cabejšek na letošním 
setkání, když řekl: „Národ, který zná svou historii a 
připomíná si ji, žije. Tak věřme, že se vzpomínková 
shromáždění v Jubilejním parčíku budou pravidelně 
opakovat, aby náš národ žil i nadále“. 

Z historie pomníčku
(vzpomínky Vlastimila Cabejška) 

Pomníček byl slavnostně odhalen 28. srpna 1938 
za účasti legionářů, sokolů, občanů z Třebíče a Týna. 

Tehdy vyšel slavnostní průvod s hudbou od soko-
lovny, kolem gymnázia a přes Karlovo náměstí do 
Týna. 

Velkou zásluhu na postavení pomníčku měla míst-
ní Osvětová beseda v Týně, a proto také byl odha-
lením pomníku pověřen nejstarší občan Týna. U 
pomníčku se dlouho neslavilo. Za německé okupa-
ce přišlo nařízení odstranit pomník s Masarykem a 
Benešem. 

Vlastenci v Týně se rozhodli odvážně. Starosta 
obce Jaroslav Voda uschoval Benešův citát v kůlně 
své usedlosti. Pan Josef Černý zakopal reliéfy na své 
zahradě. V Jubilejním parku se slavilo po osvoboze-
ní pouhé tři roky, pak se ale dlouho slavit nesmělo. 

Po sametové revoluci nastalo nové nadšení a obča-
né z Týna přišli do kanceláře České strany národ-
ně sociální a sdělili, že v Týně je křovinami zarost-
lý pomníček z roku 1938. Bratři a sestry této strany 
park vyčistili a 7. března 1990 se uskutečnilo nadše-
né shromáždění. 

Opět zazněly písně Ach synku a Teče voda, teče – 
písně pana prezidenta Masaryka. Na závěr slavnos-
ti zazpívali přítomní československou státní hymnu. 
Slavnostní shromáždění pak pokračovala dalších 20 
let.

U POMNÍČKU defilovali skauti a sokoli. Foto: Milan Krčmář

Lidé uctili památku prezidenta Masaryka

Rada města v Třebíči vzala na vědo-
mí Zprávu o hospodaření v městských 
lesích. V roce 2018 bylo vytěženo 2428 
metrů krychlových dřeva, na ostatních 
plochách 588 metrů krychlových met-
rů. Za prodej dřeva město obdrželo 
1.964 tisíc korun, s dotací od kraje pře-
sáhl zisk dva miliony korun. 

Náklady činily zhruba 1.750 tisíc 

korun, zisk činí asi 270 tisíc korun. 
Starosta Pavel Pacal netajil, že na těž-
bě se velkou měrou podílí kůrovcová 
kalamita, v roce 2015 se vytěžilo při-
bližně 300 metrů kubických dřeva. 
To se odráží i na ceně dřeva, která je 
při přebytku nízká. Pacal doplnil, že 
na vytěžených místech město plánuje 
výsadbu nových dřevin.  -zt-

Dřeva v parcích se těží víc

Zastupitelé města se rozhodli jít pří-
kladem a podpořit svojí účastí ostat-
ní, kteří se rozhodují darovat krev. 
Tuto aktivitu podpořili vlastní krví 
starosta města Pavel Pacal, místosta-
rostové Miloš Hrůza a Pavel Janata, 
radní Milan Zeibert a Jan Burda a čle-
nové zastupitelstva Naděžda Dobešo-
vá, Zdeněk Vedral, Pavel Švec, Roman 
Pašek a Josef Klíma.

S nápadem přišla členka zastupitel-
stva a vedoucí odběrového střediska 
v Třebíči Marie Dudíková společně se 
starostou Pacalem. Ten vyzval kolegy 
ze zastupitelstva k darování už začát-
kem roku. „Rád bych, abychom jako 
členové třebíčského zastupitelstva daro-

vali krev pravidelně a udělali z toho další 
zastupitelskou prospěšnou tradici. Stejně 
jako je zimní finanční příspěvek zastu-
pitelů do vánoční sbírky,“ okomentoval 
akci starosta města Pavel Pacal.

Každý zastupitel musel před samot-
ným darováním krve vyplnit vstup-
ní dotazník, ve kterém uvedl údaje o 
prodělaných či aktuálních onemocně-
ních. Poté následovalo vyšetření krve a 
vstupní prohlídka u lékaře.

Třebíčské odběrové středisko má 
aktuálně 6.150 aktivních dárců krve a 
to nejenom z Třebíčska, ale také z Jihla-
vy, Havlíčkova Brodu i Nového Města 
na Moravě a realizuje v průměru deset 
tisíc odběrů ročně. -zt-

Zastupitelé darovali krev

Křižovatku budou řídit semafory
Veřejnou zakázku na světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení na 

křižovatce ulic Hrotovická a Spojovací schválila rada města v Třebíči. Akce se 
má uskutečnit v dubnu letošního roku. Místostarosta Pavel Janata odůvodnil, 
proč se v tomto místě nerealizuje kruhová křižovatka. 

Pokud se bude stavět plánovaný obchvat města, povede právě tímto místem 
a stavba drahé křižovatky by nebyla rentabilní. Starosta Pavel Pacal doplnil, 
že se jedná i křížení komunikací v majetku kraje a rozhodné stanovisko vydá-
vá dopravní inspektorát státní policie. -zt-

Radnice umožní občanům rozhod-
nout o části městského rozpočtu. 
Zastupitelé vyčlenili pro letošní rok 
částku 3,5 milionu korun. V letošním 
roce se jedná o pilotní projekt parti-
cipativního rozpočtu, kde obyvatelé 
Třebíče budou moci ovlivnit to, jaké 
investiční projekty se v letošním roce 
zrealizují. 

Pro letošní rok je vybráno dvanáct 
projektů, které vybrali pracovníci 
městského úřadu na základě potřeb-
nosti a podnětů ze strany veřejnosti.

„Jedná se o opravy komunikací v ulicích 
Lesní, Čelakovského, Bartošova nebo 
Bartuškova, opravy chodníků v ulicích 

M. Majerové a Hilbertova, rozšíření par-
koviště v Revoluční ulici, opravy dětských 
hřišť v ulicích Kubišova, U Obůrky nebo 
na Týnské a opravy sportovních hřišť v 
Heyrovského ulici nebo v Račerovicích,“ 
popsal letošní možnosti participativ-
ního rozpočtu starosta města Pavel 
Pacal. Pro příští rok už budou podně-
ty a projekty podávat sami občané a to 
už od začátku letošního dubna. Veške-
ré informace, termíny a formuláře pro 
podávání svých návrhů najdou lidé, 
kteří mají zájem podílet se svým nápa-
dem na rozvoji města, od 1. dubna 
2019 na městských webových strán-
kách. -zt-

Třebíč má pilotní projekt
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Řídit jadernou elektrárnu není jen tak. Takový člověk 
musí být maximálně spolehlivý a zodpovědný. Možná 
je to ale výzva právě pro tebe! 

Jestli hledáš prestižní technické zaměstnání, přihlas se na pozici 
„Operátor sekundárního okruhu“ Jaderné elektrárny Dukovany.

 VŠ technického zaměření
 Zdravotní a psychická způsobilost

Více informací a možnost přihlášení 
na www.kdejinde.cz.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Staň se „pilotem“ 
jaderné elektrárny
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PREAMBULE
Programové prohlášení shrnuje priority pro léta 2018 až 2022. Tento dokument je společnou dohodou politických stran zastoupe-
ných v Radě města Třebíče a vychází ze střednědobého finančního výhledu na toto období. Obsahuje patnáct oblastí, na které se 
chceme zaměřit. Uvedený přehled není absolutním výčtem všech projektů, jedná se o výběr prioritních akcí a aktivit.
Jsme si vědomi toho, že různé skupiny občanů mohou mít odlišné životní potřeby. Ty je potřeba spravedlivě obsáhnout. Harmonický 
rozvoj města nezávisí jenom na velkých investičních projektech, ale také na spoustě malých, kterým budeme věnovat dostatečnou 
pozornost a podporu.
Budeme klást důraz na otevřenou komunikaci, podporovat diskuzi a tím budovat důvěru občanů v radnici.

OTEVŘENÁ RADNICE
Město tvoří především občané a jejich ná-
zory jsou pro nás důležité. Chceme, aby 
město Třebíč bylo příjemné místo pro 
život. Správa veřejných věcí je podle nás 
především záležitostí všech občanů měs-
ta, nikoli pouze vybraných jednotlivců.
Za prioritu proto pokládáme:

zřízení participativního rozpočtu, čímž 
dáme přímý vliv občanům na využití 15,5 
milionu korun z  rozpočtu v průběhu let 
2019-2022

podporu komunitního plánování a  ko-
munikaci s občany na všech úrovních

ENERGETIKA A ROZVOJ REGIONU
Zajištění dlouhodobého provozu Jaderné 
elektrárny Dukovany považujeme za zá-
sadní v oblasti energetické soběstačnosti 
a  bezpečnosti České republiky a  také za 
klíčové při sociálně -ekonomickém rozvoji 
regionu a tím i města Třebíče.
Za prioritu proto pokládáme:

trvající podporu pro výstavbu nových 
jaderných bloků v  Jaderné elektrárně 
Dukovany

MAJETEK, FINANCE 
A INFRASTRUKTURA
Řádně spravovaný městský majetek zname-
ná udržovanou, upravenou, čistou a bezpeč-
nou Třebíč. Právě takovou, v jaké se dobře žije 
nám Třebíčanům i našim rodinám.
Za priority proto pokládáme:

generální opravu Národního domu
úpravy vnitřních prostor na Fóru
vybudování nové lávky pro pěší na 

Polance
zodpovědnou péči o majetek města 

a veřejné finance
postupnou modernizaci veřejného 

osvětlení

ROZVOJ MĚSTA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Občané, zaměstnavatelé a  pořadatelé 
kulturních, sportovních a  společenských 

aktivit, kteří tvoří město, potřebují mít 
vhodné podmínky pro bydlení, práci, pod-
nikání a trávení volného času.
Za priority proto pokládáme:

prodej pozemků pro individuální vý-
stavbu v lokalitě Na Kopcích západ

výkup, zasíťování a  prodej pozemků 
v průmyslové zóně II. v ulici Rafaelova

zasíťování a prodej pozemků pro indivi-
duální výstavbu v ulici Vltavínská

revitalizaci Karlova náměstí
zajištění studie využití prostor autobu-

sového nádraží a jeho okolí
podporu projektu Smart City

CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY UNESCO
Cestovní ruch patří dnes mezi nejvýznam-
nější odvětví světové ekonomiky, proto si 
zaslouží pozornost z  hlediska strategic-
kého rozvoje města. Třebíčské památky 
UNESCO lákají návštěvníky z celého svě-
ta, je však zapotřebí nabídnout i další pů-
vabná místa a atraktivity ve městě.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 
RADY MĚSTA TŘEBÍČE

Volební období 2018–2022
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Mgr. Pavel Pacal
Miloš Hrůza

Ing. Pavel Janata

Vladimír Malý
Milan Zeibert
Bc. Jan Burda

Martina Bártová
Ing. Zuzana Kratochvílová

MUDr. Svatava Křížová

V Třebíči 4. března 2019

Za priority proto pokládáme:
rekonstrukci větrného mlýna
vnitřní úpravy v zadní synagoze
řádnou údržbu všech památek v majet-

ku města
rozšíření podpory pro vlastníky památ-

kových objektů při jejich obnově nejen na 
území památkové zóny

KULTURA
Pro mnohá města je Třebíč vzorem péče 
o společensko -kulturní záležitosti. Kultu-
ru považujeme za důležitý faktor rozvoje 
města i společnosti. Budeme aktivně spo-
lupracovat se všemi poskytovateli kultury 
na území města.
Za prioritu proto pokládáme:

zvýšení úrovně vánočních trhů
udržení vysoké úrovně kulturních 

a společenských akcí

SPORT A VOLNÝ ČAS
Podporou sportovních a  volnočasových 
aktivit vytváříme podmínky pro zlepšo-
vání kvality života a zdraví občanů všech 
věkových kategorií. Velké sporty a  vol-
nočasové aktivity mají v  Třebíči skvělé 
podmínky. Pozornost je však potřeba vě-
novat i  menším sportům a  aktivitám. Ty 
totiž přispívají k pestré nabídce, ze které 
si pak občané mohou vybírat. Budeme 
proto spolupracovat s institucemi, spolky 
i  jednotlivci, věnujícími se volnočasovým 
aktivitám pro všechny sociální skupiny 
i věkové kategorie.
Za priority proto pokládáme:

přípravu revitalizace zimního stadionu
vybudování skate parku a pump tracku
vybudování in  -line dráhy na Bažantnici
přístavbu hvězdárny - planetárium
postupnou rekonstrukci koupaliště na 

Polance
dokončení generální opravy dřevěné 

budovy říčních lázní
vybudování cyklostezky Třebíč – Vladislav
budování cyklostezek a cyklotras uvnitř 

města
rekonstrukci zařízení dětských hřišť 

a sportovních hřišť

DOPRAVA
Třebíč v  posledních letech prochází ra-
zantní proměnou dopravní infrastruktury. 
Dopravní prostupnost města je důležitá 
nejen pro chod ekonomiky, ale především 
pro pocit pohodlí a  zajištění bezpečnosti 
občanů i návštěvníků města.
Za priority proto pokládáme:

součinnost města se státem při výstav-
bě obchvatu města

výstavbu kruhového objezdu v ulici Ra-
faelova

výstavbu kruhového objezdu v  ulici 
9. května

výstavbu záchytného parkoviště v ulici 
Hrotovická

semafory v křižovatce ulic Hrotovická/
Kosmákova

kruhový objezd v  křižovatce Velkome-
ziříčská, Cyrilometodějská a Brněnská

plošné opravy silnic ve městě
parkoviště v ulicích Revoluční, Lavické-

ho, Jindřichova
výstavbu nových chodníků
zpracování Plánu udržitelné mobility
propojování všech druhů dopravy pro 

co nejkomfortnější cestování obyvatel 
města

ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
Dostatek práce, perspektiva pro mladé, 
dostupnost služeb a  srozumitelná pravi-
dla pro podnikatele a živnostníky jsou zá-
sadní oblasti, na které se v  tomto voleb-
ním období zaměříme.
Za priority proto pokládáme:

podporu technického vzdělávání
udržování dobré spolupráce s místními 

firmami a Okresní hospodářskou komo-
rou Třebíč

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Kvalitní vzdělávání chápeme jako investici 
do budoucnosti našich dětí. Školy musí být 
dostupné, otevřené a  moderní. Budeme 
podporovat pedagogy tak, aby se mohli 
plně soustředit na vzdělávání a  výchovu 
žáků a  zajistíme odpovídající podmínky 
jak pedagogům, tak žákům.
Za priority proto pokládáme:

přístavbu kuchyně mateřské školy 
v ulici Hanělova

zateplení mateřských škol Hanělova, 
Palackého, Demlova, Obránců míru

rekonstrukci hřiště při ZŠ Horka Dom-
ky

rekonstrukci knihovny v ulici Hasskova

SOCIÁLNÍ OBLAST 
A PRORODINNÁ POLITIKA
Klademe důraz na zlepšování podmínek 
života znevýhodněným menšinám, handi-
capovaným a seniorům. Péči a podporu si 
jednoznačně zaslouží děti i mladé rodiny. 
Budeme podporovat činnost neziskových 
organizací působících v oblasti sociálních 
služeb a tím se spolupodílet na řadě soci-
álních aktivit.
Za priority proto pokládáme:

rekonstrukci rampy na stomatologické 
poliklinice

finanční podporu Akademie pro senio-
ry při ZUŠ Třebíč

výstavbu sociálních a startovacích bytů
přípravu na výstavbu nového domu se 

zvláštním určením (DPS)

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Uvědomujeme si, že městská zeleň je dů-
ležitou součástí zdravého života ve městě. 
Budeme se o ni zodpovědně starat a při-
stupovat k ní tak, abychom ji mohli předat 
našim dětem.
Za priority proto pokládáme:

revitalizaci parku Na Hrádku
odbahnění rybníka Lubí
rekonstrukci zámeckého parku
řízenou výsadbu nových stromků 

v městských lesích

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA 
A ÚKLID MĚSTA
Zajistíme pravidelnou údržbu a  čistotu 
veřejných prostranství. Budeme dále mo-
tivovat občany k třídění odpadu a udržíme 
přijatelnou výši poplatku za svoz komu-
nálního odpadu
Za priority proto pokládáme:

stavební úpravy ulic Chelčického, Kři-
žíkova, Okružní, Nové Dvory  – východ, 
Nerudova

vybudování nových kontejnerových stá-
ní na tříděný odpad

vybudování podzemních kontejnero-
vých stání na tříděný odpad

BEZPEČNOST
Třebíč patří k  městům s  nejnižší mírou 
kriminality, zasadíme se o to, aby tato si-
tuace zůstala. Budeme podporovat pro-
gramy a akce zaměřené na prevenci kri-
minality a protidrogovou prevenci.
Za priority proto pokládáme:

rozšíření městského kamerového do-
hledového systému

zřízení digitálního povodňového plánu 
a  varovného informačního systému pro 
město Třebíč

MÍSTNÍ ČÁSTI
Místní části jsou nedílnou součástí Třebí-
če a tvoří s ní vzájemně provázaný celek. 
Občané místních částí mají právo na stej-
nou kvalitu služeb jako občané města.
Za priority proto pokládáme:

zvýšení množství finančních prostřed-
ků na rozvoj místních částí

pokračování akce Odkanalizování míst-
ních částí

zřízení víceúčelového hřiště v Pocoucově
přístavbu kulturního domu ve Slavicích
výměnu oken v  kulturním domě v  Po-

coucově
rekonstrukci kaple ve Slavicích
nákupy dopravních automobilů pro 

dobrovolné hasiče v  Pocoucově, Sokolí 
a Ptáčově.

opravy silnic v Budíkovicích a Pocouco-
vě a Račerovicích

odbahnění rybníků v Ptáčově a Pocou-
cově
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Co připravuje skupina �S 

v Třebíči v roce 2019?
Aktivity skupiny �S bývají často předmětem zájmu třebíčských občanů. Není se čemu divit, 

když tato firma dodává teplo většině města a pracuje na poměrně velkých developerských 

projektech. Co vše „tétéeska“ chystá v následujících měsících, jsme se zeptali jejího ředitele 

Richarda Horkého.
Co připravujete v roce 2019 

v oblasti vytápění?

Na teplárně Jih na ulici Kubi-

šova je před dokončením nový 

kotel na slámu o výkonu 7,5 

MWt, který umožní využití ba-

líkované slámy s vyšší vlhkostí, 

až do 30 %. Stávající dva kotle 

o výkonu 2 x 5 MWt spalovaly 

slámu pouze do vlhkosti 20 %. 

Na ulici Matyáše Žďárského 

v  areálu firmy Jitona, kde sku-

pina TTS vlastní část pozemků, 

v  současnosti budujeme bio-

masovou teplárnu Východ. 

Proč se staví další teplárna?

Důvodů pro vznik nového 

zdroje je několik. Firma Jitona 

část svého areálu pronajala své 

sesterské firmě a ta pro výrobu 

autoplastů potřebuje dodávku 

technologické páry. Ta je nyní 

dočasně vyráběna v  plynovém 

parním kotli, který TTS pro-

vozuje. Po dokončení projektu 

teplárny Východ, kde TTS in-

staluje parní kotel na suchou 

dřevní biomasu, bude dodávka 

páry zabezpečena z tohoto kot-

le. Teplárna Východ bude spl-

ňovat další zpřísňující emisní 

limity pro období 2025 – 2030. 

Další důvod je nebývale roz-

sáhlá kůrovcová kalamita, která 

zasáhla náš region. Je zde velké 

množství kůrovcového suché-

ho dříví (uschlé mrtvé stromy). 

Naše skupina zahájila masivní 

nákup tohoto již suchého mrt-

vého dříví, brouk v něm tedy 

již není. Ale naše stávající kot-

le byly konstruovány na pále-

ní zelené lesní štěpky, která se 

vyznačuje vyšší vlhkostí, a to 

50 – 60%. Kůrovcové dříví má 

však vlhkost 20 – 30%. Proto 

je potřeba nový kotel. V zadní 

části areálu Jitona vlastníme cca 

4,5 ha pozemků, kde se tato ko-

telna již buduje a bude zde vy-

tvořen velký sklad kůrovcového 

suchého dříví pro tento kotel. 

Velkou výhodou je, že budoucí 

teplárna Východ bude propoje-

na s teplárnou Jih na Kubišově 

ulici a  teplárna Jih je propoje-

na areálem PBS a  údolím přes 

řeku s teplárnou Sever na ulici 

Rafaelova. Díky tomu tyto tři 

teplárny dokážou vzájemně 

spolupracovat v dodávkách 

tepla a využívat palivo – bioma-

su, které bude v té době na trhu 

nejlevnější. Velikost teplárny 

Jih je již zcela vyčerpána a ne-

jde dále rozšiřovat.

Připravujete v letošním

roce i rozšiřování teplovodní 

sítě?

V oblasti teplovodů plánuje-

me napojení areálu Hrotovická 

(dříve Meinl), který jsme na 

podzim 2018 zakoupili. Dále 

by se měl napojit také areál na 

ulici V. Nezvala (dříve TIPA). 

Jaké jsou aktuální plány TTS 

v oblasti developmentu?

Richard Horký v areálu bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině, jehož obnova bude dokončena v průběhu příštího roku.
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Co se týče našich developer-

ských aktivit v Třebíči v roce 

2019 a 2020 bude dokončena 

obnova a modernizace všech 

objektů v borovinském areá-

lu, které naše skupina vlastní. 

Areál již žije životem plnohod-

notné městské čtvrti. Nově je 

zde například i sídlo významné 

třebíčské firmy MICO, která 

dodává zařízení pro energetiku 

a jaderné elektrárny. V lokalitě 

Na Kopcích naše společnost již 

v minulosti vybudovala a  pře-

dala majitelům 42 rodinných 

řadových domů. Nyní tam 

Město Třebíč postupně prodá-

vá parcely na dalších 32 řado-

vých domků.

 

A co chystáte ve vzdálenější 

budoucnosti?

V posledních letech se inten-

zivně řeší otázka budoucnosti 

Jaderné elektrárny Dukovany, 

na které je závislá budoucnost 

celého našeho regionu. Zdá se, 

že konečně přišel průlom. Dne 

21. února 2019 byl v Poslanec-

ké sněmovně seminář o  do-

stavbě dukovanské elektrárny, 

kde bylo jak premiérem Babi-

šem, tak ministryní průmyslu 

a obchodu Novákovou, novým 

vládním zmocněncem Mílem 

a generálním ředitelem ČEZu 

Benešem velmi silně a jedno-

značně řečeno, že se na obnově 

dosluhující dukovanské elek-

trárny bude pracovat. Předpo-

kládá se zahájení výstavby no-

vého bloku v roce 2027. Jsem 

velmi rád, že jednota našeho 

regionu prostřednictvím Ener-

getického Třebíčska, OHK 

Třebíč, KHK Kraje Vysočina 

i samotného Kraje Vysočina 

k  tomuto jednoznačně přispě-

la. Pro Třebíč a celý region to 

bude znamenat velký rozvoj 

ve všech socio-ekonomických 

směrech.

Teplárna JIH na Kubišově ulici

Kůrovec se podepsal na tváři českých lesů. �S pomáhá toto znehodnocené dříví,
které nelze využít například pro nábytkářský průmysl, zužitovat.

Nejstarší budovy „Boroviny“, které stavěli ještě její zakladatelé Budischowští. Nově zde sídlí významná firma MICO.
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Přípravy letošního 
sedmého ročníku spor-
tovního seriálu Mc� I 
CUP 2019 jsou již v 
plném proudu a vy se 
můžete těšit na čtveřici 
závodů, kterou již tra-
dičně odstartuje oblíbe-
ný Běh na Hrádku. Ten 
se uskuteční v sobotu 
13. dubna. Na něj dále 
naváže další z již zná-
mých závodů, Horská 
kola na Mařenku, který 
odstartuje 4. května. Na neméně oblí-
bený Triatlon se můžete těšit 1. červ-
na a zástup sportovních klání ukončí 
8. června akční a adrenalinová Časov-
ka, po jejímž skončení budou vyhlá-
šeny celkové výsledky poháru. 

Celá akce je pod záštitou sportov-
ních nadšenců z oddílu triatlonu TJ 
Spartak Třebíč a Spirálka, kteří se opět 
pokusí dostát svému jménu a připravit 
skvěle organizované závody, o jejichž 
kvalitě jsme se mohli přesvědčit již v 
minulých letech. 

Mc� I CUP 2019 je přátelské utká-
ní, kde sice jde o vítězství a hezké ceny, 
ale v neposlední řadě také o vzájemné 
setkání s lidmi s podobným zájmem 
a koníčkem. Právě při tomto sportov-
ním setkání získává známé rčení, že i 
cesta může být cíl, svůj pravý význam 
a podstatu.

Nedílnou součástí závodů se stalo 
výborné občerstvení od Pažitky, a tak 
si i letos můžete zpříjemnit sportovní 
setkání s přáteli a rodinou například 
skvělou kávou a ochutnat zdravou a 

energetickou sladkost, která podpoří 
vaše výkony. 

Seriál je tu samozřejmě i pro ty 
nejmenší, i oni se mohou zúčast-
nit závodů ve své věkové kategorii. 
Vyzkouší si tak chuť pravého závodě-
ní a poznají radost z úspěchu na vlast-
ní kůži. V  tomto případě platí, že i ten 
nejmenší účastník je vítězem již na 
startu a za svoji účast a snahu obdrží 
drobný dárek s účastnickou medailí.

Mc� I CUP 2019 je tu opravdu pro 
každého. I když se již tradičně závodů 
účastní taková jména, jako jsou Tomáš 
Kříž a Petra Veselá, přesto je zde místo 
i pro ty, kteří si zrovna nemyslí na bed-
nu vítězů a kteří si chtějí hlavně potvr-
dit svoji fyzickou kondici a otestovat 
sílu svého odhodlání. Tento seriál je 
určený pro každého, a to jak pro profe-
sionály na prvních místech, tak i pro ty, 
kteří řady sportovců zakončují na mís-
tech posledních. Ten, kdo se nevzdává, 
ten neprohrává!

Těšíme se na vás!    (PI-t04-mc2D)

Mc� I CUP 2019Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909

724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

Zajímá Tě práce v lékárně?

j04-farmD

www.farmeko.cz

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent FARMEKO 
VOŠ zdravotnická Znojemská 76, Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail:  farmeko@farmeko.cz

 76, Jihlava

mob.:

mail:

tel.:
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Dvojčata z Třebíče zamířila k tréninkům 
do Prahy a stali se z nich špičkoví taneč-
níci. 
� Antonín Zvěřina

Patnáctiletá dvojčata Tadeáš a Tomáš Munzaro-
vi z Třebíče se věnují tanci a to na velice vysoké 
úrovni. V souvislosti s jejich příjmením jsme jim 
nemohli nepoložit otázku, zda je nepojí nějaký 
příbuzenský vztah s hercem Luďkem Munzarem.

Maminka Eva nám vysvětlila, že nějaký vzdá-
lený existuje, ale ani jedna strana o té druhé nic 
neví. Bohužel herec Luděk Munzar několik dní 
po našem povídání odešel do hereckého nebe, a 
tak se nikdy nedozví, že má v široké rodině svoje 
následovníky, byť v jiné profesi.

Ale vraťme se k Tomášovi a Tadeášovi – téměř 
k nerozeznání podobným dvojčatům. „Mam-
ka chodila do tanečních kurzů a jednou nás vzala s 
sebou, a tak jsme začali tancovat také,“ zavzpomí-
nali na své taneční začátky. Doplnili, že tehdy jim 
bylo jedenáct let. Předcházela tomu jiná pohybo-
vá aktivita, oba se věnovali sportům – především 
judu. Tanci se začali věnovat v třebíčském taneč-
ním studiu Starstep.

„Spolužáci se občas podivovali, cože to děláme. 
Časem ale pochopili, že děláme něco, co je dost těžké 
a náročné,“ upozornili. 

Oba chlapci tančí latinskoamerické a standard-
ní tance. Mezi standardní tance patří waltz, tango, 
valčík, slowfox a quickstep, mezi latinskoamerické 
samba, chacha, rumba, paso doble a jive. 

Tadeáš a Tomáš se shodli, že spolu vycházejí 
dobře a dokáží si i poradit a prodiskutovat společ-
ný zájem. „Ale nebudeme tajit, že jsme konkurenti,“ 
pousmáli se oba chlapci. Je to i z toho důvodu, že 
tancují závodně. Účastní se tedy mnoha soutěží.

V domovské Třebíči už nyní netančí. Dojíždí na 
tréninky do pražského klubu MZ Dance Team, 
kde mají své nové partnerky, se kterými trénují 
dvakrát  až třikrát týdně. Shodují se, že by přivítali 
lepší spojení hromadnými dopravními prostředky 
do hlavního města, i když často využívají osobní 
automobil.

Většinu víkendů tráví na závodech, soustředě-
ních nebo vystupují na různých kulturních a spo-
lečenských akcích, jako jsou například plesy. Již 
si vytancovali třídu „A“ a nyní závodí pro získání 
nejvyšší třídy „M“.

Pokud jde o fyzickou náročnost, při tanci se do 
pohybu zapojuje celé tělo. Pomáhá jim plavání a v 
klubu se také zaměřují na fyzičku. Tu klub hodno-
tí pomocí kondičních testů.

Oba chlapci chodí do deváté třídy, a o své 
budoucnosti, kromě tance, který se dá provozovat 
i profesionálně, zatím nic prozradit nechtěli.

Do hovoru se vložil tatínek Tomáš. „Kluci soutěží 
od roku 2015, ale přípravu absolvovali asi rok a půl 
před tím,“ říká.  Prozradil, že jezdí i na mezinárod-
ní soutěže a nyní reprezentují v mládežnické kate-
gorii. Naznačil, že oba mají starší partnerky, sedm-
náctiletou a osmnáctiletou, z tohoto důvodu tančí 
ve starší kategorii. 

„Nyní sbírají zkušenosti, které v budoucnu zužit-
kují,“ konstatoval. Zdůraznil, že velkou zásluhu na 
tom, že mohou chlapci trénovat a účastnit se sou-
těží, má i jejich třebíčská základní škola Na Kop-
cích.

Bratři Tadeáš a Tomáš mají tanec rádi

TOMÁŠ MuNzAr se svojí taneční partnerkou. 

TADEÁŠ MuNzAr při jedné z tanečních kreací. 
 Foto: archiv rodiny

Pokřtí knížku
Křest knihy autorky Blanky Fiše-

rové Půjčovna andělů se uskuteční v 
Zadní synagoze v Třebíči v pátek 12. 
dubna od 19 hodin. Knihu pokřtí 
dokumentaristka Theodora Remun-
dová. Hudební doprovod obstará 
Anna Kolaříková. -zt-

AŽ DO PÁTKu 5. dubna mohou zájemci v hudebním oddělení Městské knihov-
ny Třebíč na Hasskově ulici zhlédnout výstavu fotografií Milana Krčmáře nazva-
nou „Tváře (z) Jeruzaléma“. Třebíčský cestovatel se na zhruba 90 snímcích snaží 
přiblížit podivuhodnou atmosféru Svatého města, ve kterém se potkávají judais-
mus, křesťanství a islám. Foto: archiv M. Krčmáře 

Přibližuje atmosféru města

JArO a své 70. narozeniny přivítal 
předseda třebíčského otužileckého Klu-
bu Ledních medvědů zdeněk Mikoláš 
v Horáckém moři opravdu originálním 
způsobem. V neděli 17. března předve-
dl pasažérům lodi Horácko několik salt 
z horní paluby do ledové vody v prosto-
ru Willsonovy skály. Spolu s dalšími 
členy klubu, kteří zdolali úpatí skály 
zanořené ve vodě, na které viseli horo-
lezci, se měli účastníci plavby oprav-
du na co dívat, tak jak jim to slibovala 
pozvánka.  rovněž tak přepadení lodi  
piráty Horáckého moře pro ně bylo vel-
kým zpestřením plavby. Takže za rok, 
přibližně ve stejnou dobu, opět na shle-
danou.   

 Foto: ing. Zdeněk Charvát

Sedmdesátník předvedl salto

Připravili jarmark 
Zdravé město Třebíč pořádá Jar-

mark Bio/Eko a výrobků s označe-
ním Vysočina Regionální produkt. 
Uskuteční se ve středu 17. dubna od 
9 do 16 hodin na centrálním Karlově 
náměstí. Nabídne bohatý sortiment 
zboží Od 15.15 hodin vystoupí folk-
lórní soubor Okřešánek.   -zt-

Přednáška 
se zaměří 

na dětské nemoci
Přednáška v rámci cyklu Neboj-

te se zeptat svého lékaře se zaměří na 
dětské nemoci. Koná se ve čtvrtek 18. 
dubna v hudebním oddělení městské 
knihovny od 16.30 hodin. Slova se 
ujme primářka dětského a novoroze-
neckého oddělení Nemocnice Třebíč 
MUDr. Alena Holubová.   -zt-

Přednáška Jak žít feng- šuej v 
našich podmínkách se uskuteční v 
pátek 5. dubna od 17 hodin v Hote-
lu Atom v Třebíči. Nastíní možnosti 
životní rovnováhy, duševní harmo-
nie a vyvážených vztahů. Přednášet 
bude PhDr. Alois Andrew Urbiš, 
terapeut, psycholog a filozof, který 
strávil 50 dní bez světla. 

Dlouhodobě se zabývá metodami 
čínské medicíny, feng – šuej, cviče-

Strávil padesát dní bez světla

Na koupališti 
budou škříňky

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávku šatních skříněk a bez-
pečnostních schránek pro letní kou-
paliště Polanka schválila rada města 
v Třebíči. Starosta Pavel Pacal před-
pokládá, že návštěvníkům začnou 
sloužit již v letošním roce.  -zt-

Rekonstrukci ulic Zahradníčkova, 
Nerudova a Křížová plánuje město 
Třebíč. Nyní se zpracovávají jednotlivé 
projektové dokumentace. Místostaros-
ta Pavel Janata vysvětlil, že se vždy jed-
ná o širší lokalitu než je samotná ulice.

Úprava ulice Zahradníčkova zahrne 
ulici Nikodémovu a zčásti Demlovu, u 
ulice Nerudova i ulice Úvoz a Mrštíko-
va, u ulice Křižíkova západní část ulice 
Tkalcovské a ulici Zvěřinova.

Rada města rozhodla v dodatcích na 
svých jednáních prodloužit lhůty na 
zpracování projektů. „Chceme projekty 
představit veřejnosti, aby se k nim občané 
mohli vyjádřit,“ doplnil Janata.  Netajil, 
že vlastní realizace se bude odvíjet od 
finančních možností města.  -zt-

Upraví tři ulice

ním Tao – jin a homeopatií. Studo-
val v Číně a na Novém Zélandě. Je 
autorem řady odborných publikací a 
projektů v oblasti celostní medicíny. 
Své praktické zkušenosti uplatňuje 
v poradenské praxi a zaměřuje se na 
diagnostiku příčin zdravotních pro-
blémů.      -zt-
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Peníze pomohou 
uspořádat 
mistrovství

Dotaci ve výši 250 tisíc korun 
poskytne město organizaci Nuclears 
Třebíč. Ta mu pomůže uspořádat mis-
trovství Evropy žáků do dvanácti let 
v baseballu. To se v Třebíči uskuteční 
první červencový týden. Zúčastní se 
ho patnáct týmů z celé Evropy. Dotaci 
musí odsouhlasit zastupitelstvo.  -zt-

Prodloužili nájem
Prodloužení nájmu do konce roku 

2030 odsouhlasila rada města Třebíč 
Lanovému centru Pavouk, které svo-
je služby nabízí v prostoru za areálem 
Polanka. Provozovatelé chtějí centrum 
zrekonstruovat. O prodloužení žáda-
jí z toho důvodu, aby se jim investice 
navrátila. Podle starosty Pavla Pacala 
má město zájem, aby tyto aktivity ve 
městě zůstaly. -zt-

Kamery budou 
mapovat provoz 

Kamery a radary změní ráz křižo-
vatky na Masarykově náměstí v Tře-
bíči. Vše vysvětlil Zbyněk Svoboda 
z firmy, která se tím bude zabývat. 
„Systém nabídne inteligentní osvětle-
ní Masarykova náměstí a okolí a bude 
mapovat, kolik touto křižovatkou pro-
jede vozidel,“ nastínil Svoboda. 

Osvětlení se bude řídit intenzitou 
provozu, takže dojde k významné 
úspoře. Monitorování dopravy při-
nese přesné informace o provozu 
nejen motorových i nemotorových 
vozidel, ale i chodců. To umožní lep-
ší seřízení semaforů. V budoucnu lze 
možnosti systému rozšířit.  -zt-

Vysoká škola 
z města zmizela

Základní škola a mateřská škola 
Kojetice může využívat v Třebíči dvě 
učebny v části přízemí v ulici 9. květ-
na v Třebíči. Bude je využívat k před-
školní výuce. 

Starosta Pavel Pacal vysvětlil, že 
v minulosti podnájem kojetická ško-
la řešila se Západomoravskou vyso-
kou školou, která tam měla sídlo. Ta 
v těchto místech ukončila činnost. 
O jejím dalším osudu vedení města 
nemá informace, protože s ní nemá 
nic společného.  -zt-

Vše vyřeší čas
Nedostatečné značení nových toa-

let na Karlově náměstí v Třebíči trá-
pí některé obyvatele města. Staros-
ta Pavel Pacal si situaci uvědomuje, 
myslí si, že nové toalety se musí zažít. 
Místostarosta Pavel Janata upozor-
nil, že současné značení je dosažení 
maxima v souvislosti s jednáním 
s památkáři. 

„Turisté toto místo najdou bez pro-
blémů, protože jsou zvyklí se dívat po 
cedulích, kde hledají informace. Oby-
vatelé města jsou zvyklí na staré toale-
ty a toto je nenapadne. Určitě vše vyřeší 
čas,“ doplnil Pacal.  -zt-

www.infinit.cz 

WELLNESS RÁJ 
PRO VÁS NA DOSAH
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Jan Vala ze Stropešína patří mezi 
devět úspěšných absolventů vzdě-
lávacího projektu  Spolu se učíme 
a spolu pracujeme. Dnes je hrdý na 
to, že absolvoval baristické zkoušky 
a ví, jak správně vařit svůj oblíbený 
nápoj - výbornou kávu. 

„Nejradši mám latte macchiatto 
nebo cappuccino. Ale napěnit správně 
mléko vůbec není snadné, to mi dalo 
na kurzu nejvíc  zabrat,“ směje se 
osmadvacetiletý Vala. 

První etapa projektu Spolu se učí-
me a spolu pracujeme probíhala od 
prosince do ledna pod hlavičkou 
třebíčského spolku Vrátka. Jeho 
hlavním cílem je naučit lidi v čás-
tečném či plném invalidním důcho-
du novým dovednostem a odbor-
ným znalostem a zvýšit tak jejich 
šanci na pracovní uplatnění.  

Peníze poskytl Evropský sociální 
fond. „Už v minulosti se díky našim 
vzdělávacím projektům podařilo najít 
práci desítkám lidí s plnou či částeč-
nou invaliditou,“ říká Irena Rybníč-
ková, personalistka a předsedkyně 
spolku Vrátka.  

Jan Vala je kvůli vrozené autistické 
poruše v plném invalidním důcho-
du. Nabídka na účast v projektu 
jej zaujala natolik, že se poprvé od 
absolvování pomocné základní ško-
ly rozhodl rozšířit si své vzdělání a 
možnosti.  

„Do stacionáře nám přišel letáček 
a já jsem hned věděl, že to chci zku-
sit. S ničím jsem neměl problém, 

s dojížděním ani s učením a zkouška-
mi. Naše lektorka na baristickém kur-
zu Věra Kuchařová je moc hodná a 
zároveň nás naučila vše, co bylo potře-
ba,“ konstatuje Vala.  

Nejradši by pracoval v hrotovic-
ké kavárně, kterou provozuje Den-
ní centrum Barevný svět. Láká jej 
však také představa pekařského 
kurzu. Kávu zatím vaří doma sobě 
a mamince na starším modelu kávo-
varu. 

Nasazení všech kurzistů ocenila i 
sama Věra Kuchařová, lektorka  ze 
střední odborné školy. Upozornila, 
že účastníci museli na závěr absol-
vovat náročnou teoretickou a prak-
tickou zkoušku. Zahrnovala proká-
zání vědomostí o kávě, kávovníku, 
rozpoznání odrůd kávy či popis její-
ho pražení. 

Všichni také museli vysvětlit poj-
my spojené s kávou a připravit na 
profesionálním kávovaru nejběž-
nější typy káv, kterými jsou ristret-
to, espresso, espresso macchiato, 
cappuccino, latte macchiato a café 
lungo. Neméně důležitou součástí 
zkoušky bylo také předvést správ-
ný servis všech kávových nápojů a 
komunikovat s hosty při obsluze.   
 -val-

JAN VALA je dnes šťastný, že absolvo-
val kurz a stal se baristou. 
 Foto: Vladimíra Valová

Jan Vala je velice úspěšný barista

Krajská hospodářská komora Kra-
je Vysočina ve spolupráci s Hospo-
dářskou komorou České republi-
ky zorganizovala v úterý 19. února 
v prostorách Ekotechnického cen-
tra Alternátor v Třebíči krajské 
kolo odborné soutěže „T-PROFI – 
TALENTY PRO FIRMY“. 

Jedním z hlavních cílů soutěže je 
přilákat děti k technickému vzdělá-
vání, aktivně podpořit polytechnic-
kou výuku, posílit kvalitu odbor-
né přípravy a propagovat příklady 
dobré praxe – spolupráci zaměst-
navatelů se středními a základními 

školami. 
Úkolem pěti soutěžních týmů 

složených z žáků základních a 
středních škol a zástupce míst-
ní firmy bylo sestrojení funkčního 
modelu lanové dráhy ze stavebnice 
Merkur podle montážního návodu.

Všem týmům se podařilo úkol 
splnit a sestavený model lanovky 
v daném časovém limitu rozpohy-
bovat. 

Porota kromě dodržení časového 
limitu a splnění podmínky funkč-
nosti modelu hodnotila také přes-
nost sestrojení, soulad s projektovou 

dokumentací, zapojení všech členů 
týmů a další kritéria. 

Vítězství si odnesl tým z okresu 
Žďár nad Sázavou, zastoupený fir-
mou COMPAS automatizace, spol. 
s r. o. a složený z žáků 2. Základ-
ní školy Žďár nad Sázavou a Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové 
školy Žďár nad Sázavou. 

Na druhém místě se umístil tým 
zastupující okres Havlíčkův Brod 
(Technocon, s. r. o., ZŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou, Akademie – 
VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad 
Sázavou) a na třetím místě se umís-

til jihlavský tým (BOSCH Diesel s. 
r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, 
Střední škola průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava).  

Dalšími účastníky soutěže byly 
týmy z okresů Pelhřimov (Conteg, 
spol. s r. o. , ZŠ Komenského Pelhři-
mov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Tře-
bíč (NUVIA a.  s. , ZŠ Oslavická, 
Střední průmyslová škola Třebíč). 

Členové vítězného týmu obdrželi 
sady nářadí, které poskytla firma We-
ra Werk s. r. o. a zajistili si postup do 
národního kola, které se uskuteční 
25. dubna v Praze.  -zt-

VŠICHNI účastníci klání na společném fotu. Foto: archiv pořadatelů 

V Třebíči se stavělo z Merkuru
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Kongresové centrum Pasáž 
se může pochlubit kostýmem 
z inscenace Sluha dvou pánů. 
� Antonín Zvěřina

Busta v Kongresovém centru Pasáž 
připomíná, že se v Třebíči narodil 
populární herec Miroslav Donutil. Ten 
také městu věnoval kostým z jeho nej-
úspěšnější divadelní role ve hře Sluha 
dvou pánů, kterou ztvárnil na prknech 
Národního divadla. 

Busta je dílem pětadvacetiletého 
sochaře Sebastiana Wojnara, která její 
vznik inicioval. Moderátorka úvodní 
tiskové konference ve středu 6. února 
a mluvčí třebíčské radnice Irini Mar-
takidisová v úvodu neopomněla podě-
kovat všem, kteří se na realizaci díla 
podíleli. 

„Logičtější by bylo, kdybychom tisko-
vou konferenci uskutečnili až po odha-
lení busty. Záměrem je ale překvapit při 
odhalení Miroslava Donutila, který ji ješ-
tě neviděl,“ informovala Martakidisová. 

Slova se pak ujal autor busty Sebasti-
an Wojnar. „Jednoho večera mě napadlo 
napsat Mirkovi Donutilovi, zda by mě 
nechtěl navštívit v ateliéru. Dlouho se nic 
nedělo, říkal jsem si, nemá čas, ale pak 
zazvonil telefon a opravdu to byl popu-
lární herec,“ vzpomínal. 

Mnoho podobizen
Doplnil, že později ho herec skutečně 

v ateliéru navštívil. Během devíti měsí-
ců vzniklo mnoho hercových podobi-
zen. „Teprve pak mě napadlo zhotovit 
Donutilovi bustu. Jedná se o originál a 
jedinečné dílo,“ poukázal Wojnar. 

„Vím, že většinou se tyto busty odhalu-
jí až po smrti herce či jiného umělce. Tak 

jsem říkal, zda to není předčasné, zda to 
něco nesignalizuje,“ vložil se do hovoru 
Donutil. 

Zdůraznil, že viděl práce mladého 
sochaře a určitě i busta bude povedené 
dílo. Věří, že nedopadne jako kritizo-
vaná socha zpěvačky Věry Špinarové 
v Ostravě. 

Promluvili také zástupci sponzorů, 
kteří vysvětlili, proč projekt podpořili. 
Zdál se jim být zajímavý a pro město 
Třebíč přínosný. Zdůraznili roli Lubo-
še Dennera, rodáka z Třebíčska, který 
se významně na realizaci podílel.

„Pročítal jsem zákony a nikde jsem 
nenarazil na to, že se mají sochy a busty 
a medaile udělovat po smrti. My všichni, 
co jsme se na tom podíleli, si myslíme, že 
vyznamenání by se měla dávat zejména 
lidem, kteří žijí,“ vyjádřil se Denner. 

Upozornil, že s Miroslavem Donuti-
lem spolupracuje už dvacet let. „Busta, 
to je naše poděkování žijícímu člověku,“ 
poznamenal Denner. 

„Když nás Luboš Denner prostřednic-
tvím ředitelky městského kulturního stře-
diska Jaromíry Hanáčkové jako město 
oslovil s tímto nápadem, tak jsem nevá-
hal ani vteřinu,“ naznačil třebíčský sta-
rosta Pavel Pacal.  

Upozornil, že herec Donutil při kaž-
dé možné příležitosti zmiňuje, že se 
v Třebíči narodil a tím město zviditel-
ňuje. „Chci poděkovat všem, kteří se na 
realizaci podíleli, a Miroslavu Donutilovi 
za zapůjčení kostýmu,“ sdělil. 

Netajil, že společně s Dennerem, 
Hanáčkovou a sochařem Wojnarem 
přes dvě hodiny hledali vhodné místo 
v budově pro umístění busty a kostý-

mu. „Variant bylo mnoho a myslím si, že 
ta konečná na schodišti, kudy proudí do 
divadla stovky lidí, má svoje opodstatně-
ní, a nemohli jsme vybrat lépe,“ konsta-
toval Pacal. 

Donutil připomněl, že představení 
Sluha dvou pánů skončilo v Národním 
divadle neslavně. Nový šéf rozhodl, 
že už se hrát nebude, byť stále sklízelo 
úspěch. 

Rozpačitý konec
„Odehráli jsme šestistou reprízu za vel-

kých ovací diváků, kdy i my jsme poděko-
vali jim a bylo to velice dojemné. Vážím 
si toho, že tato inscenace vznikla, i když 
konec byl rozpačitý,“ sdělil Donutil. 

Sochař Wojnar připomněl, že mu 
opravdu herec seděl jako model a bylo 
to pro něj úžasné setkání. „Bylo to tako-
vé příjemné povídání, že jsem to ani tak 
nebral, že sedím modelem. Měl jsem také 
radost, že mě oslovil tak mladý umělec,“ 
doplnil Donutil. 

Moderátor odhalení busty Dušan 
Binka prohlásil, že něco takového není 
při divadelních představeních běžné. 
Donutil totiž v Třebíči po odhalení 
zopakoval svoji talk show Ptejte se mě, 
na co chcete, já na co chci, odpovím.

To už se na schodišti shromáždily 
desítky diváků. Na otázku, jak se herec 
cítí v Třebíči, odpověděl: „vž6dy skvě-
le.“ Bustu pak odhalil třebíčský staros-
ta Pacal. 

Následoval přípitek třebíčskou whis-
ky. Donutil dostal na závěr aktu ještě 
jednu otázku, jak se mu busta líbí. Ten 
nechal odpovědět za sebe přítomné, 
kteří dílo jednoznačně přijali. I on byl 
spokojený. 

MIROSLAV DONUTIL je se svou bustou spokojený.  Foto: Antonín Zvěřina

Herec Donutil má v Třebíči bustu

Třebíčská Základní škola Kpt. Jaroše 
se věnuje dvěma mezinárodním pro-
jektům. Jedná se o GLOBE - program 
zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti 
přírodních věd, ekologie, udržitelného 
způsobu života. 

„Učíme děti využívat badatelsky orien-
tovanou výuku v projektech zaměřených 
na přírodní vědy, přírodu a životní pro-
středí na školní přírodní zahradě, v okolí 
školy, na území města a regionu,“ vysvět-
lila Věra Keselicová, koordinátorka 
programu GLOBE a ERASMUS pro-
jektu.

Naznačila, že cílem je vzdělávat a 
vychovávat děti tak, aby o věcech pře-
mýšlely, bádaly, dávaly věci do souvis-
lostí, chovaly se slušně a zodpovědně. 

„S dětmi výborně pracuje zástupky-
ně ředitele Milena Bendová a učitelky 2. 
stupně Hana Šmardová a Milena Želez-
ná. Školní přírodní zahrada, která je díky 
zástupkyni Bendové neustále vylepšová-
na, více slouží pro učení venku,“ pouká-
zala Keselicová.

Kromě činností ve vyučování a v 
zájmovém útvaru GLOBE škola pořá-
dá rozmanité akce - miniGLOBE 
games pro školky i pro žáky školy, akce 
ke Dni vody a Dni Země, spaní ve ško-
le, exkurze a expedice. Každý rok žáci 
reprezentují školu a město na GLO-
BE Games v některém z měst v České 
republice.

„A loni v červenci skupina pěti žá-
ků doprovázená zástupkyní Bendovou 
a mnou reprezentovala školu, město a 
region i ČR na mezinárodních GLOBE 
Games v Irsku, v Killarney,“ informo-
vala Keselicová. Zdůraznila, že o práci 
v projektu je mezi dětmi velký zájem. 
Do projektu se každý rok zapojí asi 70 
až 90 dětí od 4. - 9. ročníku.

Druhý projekt European Trees 
within European Weather je dvouletý 
projekt strategického partnerství mezi 
evropskými školami v rámci programu 
Evropské komise ERASMUS+. 

„Naše škola je koordinátorskou školou. 
Já projekt koordinuji a zároveň se svými 
kolegyněmi zástupkyní Milenou Bendo-
vou, učitelkami 2. stupně Hanou Šmar-
dovou a Milenou Železnou a ředitelem 
Karlem Dolákem na projektu pracuje-
me,“ nastínila Keselicová.

Partnerskými školami je chorvatská 
Základní škola OS Marija Jurič Zagor-
ke ze Záhřebu  a lotyšská Dundagas 
vidus skola z Dundagy v Lotyšsku. 
Projekt začal v říjnu 2017 a skončí v 
září 2019. 

Je zaměřen na společný fenologický 

a meteorologický výzkum a na vzá-
jemné učení se nového přírodověd-
ného měření a přírodovědně zaměře-
ných aktivit. Cílem projektu je zjistit, 
co mají jmenovaná tři místa z hlediska 
výzkumu společného a co rozdílného.

„V oblasti fenologie pozoruje změ-
ny ve vývoji dvou stromů, břízy a dubu, 
v průběhu roku. Zkoumáme, zda a jak 
jsou změny ovlivněny teplotou vzduchu, 
množstvím a pH srážek, teplotou půdy a 
oblačností. V oblasti meteorologie zkou-
máme rozdíly v počasí v jednotlivých mís-
tech,“ poznamenala Keselicová.

V průběhu projektu se uskutečni-
la pracovní setkání učitelů v Třebíči, v 
Dundaze a v Záhřebu. V květnu 2018 
proběhlo týdenní setkání studentů a 
učitelů v Třebíči a v září v Dundaze.

Studenti se seznámili se školou, měs-
tem a regionem, pracovali v meziná-
rodních skupinách na výstupech pro-
jektu, účastnili se exkurzí na zajímavá 
místa, poznávali přírodu, učili se nová 
přírodovědná měření a prováděli nové 
přírodovědné aktivity.

„V dubnu se uskuteční poslední setká-
ní studentů a učitelů v Záhřebu. O prá-
ci v projektu je mezi žáky školy také vel-
ký zájem, ale mezinárodních setkání se 
může zúčastnit jen omezený počet žáků. 
Proto budeme v letošním roce v progra-
mu ERASMUS + žádat o schválení dal-
šího projektu,“ dodala Věra Keselicová.

Škola se zapojila do dvou projektů 

ŽÁCI Základní školy kpt. Jaroše svoje poznatky prezentovali v únoru v třebíčské 
městské knihovně.  Foto: archiv školy
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www.lomax-velkemezirici.cz

bližší informace o akci najdete
na internetových stránkách

Náměstí 12, 594 01 
Velké Meziříčí
Tel.: 603 215 890

OVLÁDEJTE 
SVÁ GARÁŽOVÁ 
VRATA CHYT E!

OVLÁDEJTE 
SV J D M
CHYT E!

Chytré ovládání 

vrat ZDARMA

Chytré ovládání
    ZDARMA
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Soutěž Řidič Vysočiny se v letošním roce uskuteční v sobotu 27. dubna. 
Jedná se již o 23. ročník. 

Má tři kategorie, osobní automobily s dvoučlennou posádkou, motorky do 
125 kubických centimetrů a motorky s obsahem nad 125 kubických centi-
metrů. 

Řidiči si v soutěži zejména procvičí své znalosti a řidičský um. Soutěž si da-
la za cíl ověřit a případně rozšířit znalosti a dovednosti řidičů. Má také úkol, 
aby si motoristé uvědomili, jaká rizika na ně při běžném provozu číhají. Za-
nedbatelný není ani pocit z příjemně stráveného dne.   -zt-

23. ročník Řidiče Vysočiny
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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

Koupím

Nemovitosti

Prodej

Oznamovatel

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

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 ener-
get. 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

Prodej krásné celoročně obyvatelné chaty 

3+kk po celkové rekonstrukci v obci Zah-

rádka. Tel.:725 422 155

Prodám brojlerová kuřata, husokachny, 
krmené bramborami, kukuřicí, pečivem. 
Vše zabité. Tel.: 732 940 025

Služby

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 

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 www.cistenikobercu-
trebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

Truhlářství
Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a doprava 
zdarma. Tel.: 604 867 232

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. 

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.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

Podlahářské práce

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

Pedikúra, manikúra
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Městská knihovna

Služby LSPP stomatologické na DUBEN 2019
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

6. 4. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7. 4. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
13. 4. sobota  MDDr. Schneiderová Pavla  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, 
      Kpt Jaroše 1123 674 01 Třebíč
14. 4. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
19. 4. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
20. 4. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
21. 4. neděle  MUDr. Šabrňák Petr   MUDr. Petr Šabrňák s.r.o, 
      Jungmannova 116/18 674 01 Třebíč
22. 4. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
27. 4. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
28. 4. neděle  MDDr. Vodička Petr   Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické 
      stomatologie s. r. o., Na Potoce 78, 674 01 Třebíč

Pondělí 1. dubna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Počátky regionální dějepisectví 
(Paměť kláštera a města) / PhDr. 
Rudolf Fišer, CSc. 

 
Úterý 2. dubna, 17 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Divadelní spolky v Třebíči / Mgr. 

Jaroslav Dejl
Přednáška připomene úspěšnou 

meziválečnou éru místních divadel-
ních ochotníků.

Čtvrtek 4. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Francouzský klub 2019 – 11. roč-
ník / Amiens a další skvosty Pikar-
die / Tereza Kovácsová

Sobota 6. dubna, 15 hod., sál 
hudebního oddělení.

Malá Nezvalova Třebíč 2019 / 
Čtvrtý mezičas s poezií

  Mirka Hedbávná, Filip Krš-
ka, Jana Široká, Ondřej Trojan & 
Pavel Pokorný s kytarou

Pondělí 8. dubna, 9 hod., sál 

hudebního oddělení.
ARCHITEKTURA V SOUVIS-

LOSTECH. 2. část. Nový život 
ve starých městech / Ing. arch. 
LUBOR HERZÁN 

Pondělí 8. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

2x Turecko
Dechberoucím Kurdistánem / 

Michal Štěpánek

Pondělí 29. dubna, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Lýkijská stezka / Jaromír Novák

Úterý 9. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Inuitské pověsti očima Árona 
z Hůrky / PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

Čtvrtek 11. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Muzejní spolek v Třebíči / PhDr. 
Božena Kabelíková

Muzejní spolek v Třebíči se stal 
spolu se svými sbírkami základem 
pro vznik profesionálního třebíčské-
ho muzea. 

Pondělí 15. dubna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Dobrovolní hasiči v Třebíči / 
Bohumír Benáček 

Přednáška doplňuje výstavu Život 
spolkový – život veselý, která sou-
časně probíhá v klubovně dospělého 
oddělení.  

Úterý 16. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Z Vysočiny Na „Konec světa“ na 
kole Favorit

Středa 17. dubna, 18 hod., sál 
hudebního oddělení.

Brněnské podzemí - Kostnice u 
sv. Jakuba 2. část / Ing. Aleš Svobo-
da 

 
Čtvrtek 18. dubna, 16.30 hod., 

sál hudebního oddělení. 
NEBOJTE SE ZEPTAT SVÉHO 

LÉKAŘE: Dětské nemoci / MU-
Dr. Alena Holubová  

 
Úterý 23. dubna, 17 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Pálava – klenot jižní Moravy / 

Jaroslava Herzánová 

Čtvrtek 25. dubna, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Pěvecké spolky v Třebíči / Mgr. 
Jitka Padrnosová, Phd., pěvecký sou-
bor ZUŠ Třebíč

Přednáška doplňuje výstavu Život 
spolkový – život veselý, která sou-
časně probíhá v klubovně dospělého 
oddělení.  

Pátek 26. dubna, 17 hod., poboč-
ka Modřínová. 

CO SE DO KOTLÍKU NEVEŠ-
LO 3 / DVORKAŘI

Pondělí 29. dubna, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Krajem Nikoly Šuhaje / Ing. arch. 
Lubor Herzán

Výstavy

Tváře (z) Jeruzaléma / Milan 
Krčmář

Do 5. dubna, sál hudebního oddě-
lení

Život spolkový – život veselý 
Do 26. dubna, ústřední knihov-

na Hasskova, klubovna dospělého 
oddělení 

O Igimarasussukovi, který jedl 
své ženy / Inuitské pověsti očima 
Árona z Hůrky

Do 10. května, sál hudebního 
oddělení

VELIKONOČNÍ A JARNÍ 
DEKORACE / DOMOVINKA

1. – 29. dubna, pobočka Modříno-
vá

Rukodělné výrobky / PETRA 
LUKÁČOVÁ

Do 1. května, pobočka Borovina

Klub seniorů
Pondělí 1. dubna v 15 hodin – 

Národní dům, velký sál
SENIOR BEZ NEHOD – projekt 

na zvýšení bezpečnosti seniorů v 
dopravě. Tváří projektu jsou hereč-
ka Jaroslava Obermaierová a zpěvák 
Miloš Štědroň.

Pátek 26. dubna ve 14.30 hodin – 
Národní dům, velký sál

JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
V kulturním programu vystoupí 

dětský folklorní soubor Bajdyšek.
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.

PROGRAM PRO ŠKOLY
Čtvrtek 11. dubna v 8.30 a 10.15 

hodin pro děti MŠ a žáky 1.st. ZŠ – 
Národní dům

JARO S KAMARÁDY – známý 
brněnský soubor zahraje velikonoč-
ní pohádku, kde přiblíží dětem jarní 
a velikonoční zvyky.

  
Pátek 12. dubna v 8.30 hodin, 

pro studenty SŠ – divadlo Pasáž
MISTR A MARKÉTA – divadelní 

hru podle slavného románu Michai-
la Bulgakova nastudovali herci Doce-
la velkého divadla Litvínov. 

Zhruba čtyřicet obrazů regionál-
ních umělců mohou lidé ještě několik 
dní obdivovat ve foyer Pasáže. Ty sem 
ve spolupráci s Městským kulturním 
střediskem Třebíč umístilo Centrum 
podpory rodin RUTH, které spadá 
pod Oblastní charitu Třebíč a jež se 
snaží pomáhat rodinám v nouzi. 

Pokud lidem spojení „umělci-RU-
TH-rodiny“ něco připomíná, nemý-
lí se. Jedná se o další výstavu projek-
tu Daruj dvakrát. Její smysl spočívá 
v tom, že známí i méně známí uměl-
ci věnují do projektu své obrazy, kte-
ré RUTH následně vystaví a lidé si 
je mohou koupit, případně následně 
darovat svým blízkým. 

Výtěžek z této akce je určen rodi-
nám v těžkých životních situacích. 
Zúčastnit projektu se může každý, 
ceny obrazů začínají na dvousetkoru-
ně. Díky originální myšlence byl ten-
to projekt letos nominován do anke-
ty Počin roku vyhlašované Krajem 
Vysočina. 

Kvůli tomu, že je o obrazy značný 
zájem, bývá každá výstava různoro-
dá. Obrazy se obměňují, a proto i na 
té současné zčásti návštěvníci najdou 
jiné malby, grafiky či fotografie než ty, 

které byly vystaveny před Vánocemi 
v Galerii Předsálí v Národním domě 
či minulé jaro v Budišově. Vystavené 
obrazy navíc nejsou všechny. Jejich 

kompletní seznam lze najít v katalo-
gu, který je umístěn přímo na výstavě 
nebo na charitním webu Centra RU-
TH.   -zt-

UNIKÁTNÍ projekt je nominován a Počin roku Kraje Vysočina.
 Foto: Milan Krčmář

Obrazy pomáhají rodinám v nouzi
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Srazy

Divadla a koncerty

Třebíčské centrum

Výstavy

Kino Pasáž

Centrum DaR

Středa 3. 4. v 19 hod. - Národní 
dům - III. koncert Hudebního salo-
nu

NEREZ & LUCIA

Čtvrtek 4. 4. v 18 hod. - Foyer 
divadla Pasáž - III. koncert Kruhu 
přátel hudby

CELLOMÁNIE & SLAVNÉ FIL-
MY

Pavla Jahodová - violoncello

Neděle 7. 4. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž

TRAVESTI SKUPINA SCREA-
MERS

Středa 10. 4. v 19 hod. - Národní 
dům - MIMOABONENTNÍ PŘED-
STAVENÍ

FANNY AGENTURA PRAHA 
„TCHÝNĚ NA ZABITÍ“

Pátek 12. 4. ve 20 hod. - Národní 
dům (na stání)

MICHAL HRŮZA S KAPELOU
„HRŮZA V KLUBU“

Neděle 14. 4. v 16 hod.  - Divadlo 
Pasáž - PRO RODIČE S DĚTMI

DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA

„PYŠNÁ PRINCEZNA“

Úterý 23. 4. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž - II. předst. sk. A

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ 
BOLESLAV

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ

Čtvrtek 25. 4. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž - VYPRODÁNO

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY A 
SMYČCOVÉ KVARTETO

„65 LET NA SCÉNĚ“

Sobota 27. 4. od 10 hod. - Nádvo-
ří zámku 

JARNÍ ZÁMECKÁ SLAVNOST
Celodenní řemeslné trhy, vystou-

pení folklórních souborů.

Od pátku 29. března do úterý 2. 
dubna

DUMBO
Premiéra rodinného dobrodružné-

ho filmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 1. do čtvrtka 4. dub-
na

ŽENY V BĚHU
Repríza komedie ČR.
Začátky představení pondělí - úte-

rý v 19.30 hod., středa - čtvrtek v 17 
hod.

Mládeži přístupný

Středa 3. dubna
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza hudebního filmu USA.
Začátek představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 5. do středy 10. dubna
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

ČTYŘLÍSTKU
Premiéra animovaného rodinného 

filmu ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 5. do pondělí 8. dubna
TERORISTKA
Premiéra komediálního dramatu 

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

Od úterý 9. do středy 10. dubna
MY
Premiéra hororového thrilleru 

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

Od čtvrtka 11. do neděle 14. 
dubna

SHAZAM!
Premiéra akčního dobrodružného 

fantasy USA v českém znění.
Začátky představení v 16.30 hod. 
Mládeži přístupný

Od pátku 12. do neděle 14. dub-
na

HELLBOY
Premiéra akčního fantasy sci-fi 

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

Od pondělí 15. do středy 17. 
dubna

PSÍ VELIČENSTVO
Repríza animované komedie Belgie 

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

Od pondělí 15. do středy 17. 
dubna

AFTER: POLIBEK
Premiéra romantického filmu 

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

Od čtvrtka 18. do soboty 20. 
dubna

CO JSME KOMU ZASE UDĚ-
LALI?

Premiéra komedie Francie v čes-
kém znění.

Začátky představení čtvrtek v 17 
hod., pátek – sobota v 19.30 hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 19. do středy 24. dub-
na

HLEDÁ SE YETTI
Premiéra animované dobrodružné 

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

Od neděle 21. do pondělí 22. 
dubna

TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY

Premiéra dokumentárního road 
movie ČR.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný 

Od úterý 23. do středy 24. dubna
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 25. dubna do středy 
1. května

AVENGERS: ENDGAME
Premiéra akčního dobrodružného 

filmu USA.
Začátky představení čtvrtek - nedě-

le ve 3D dabing v 16.30 hod., pon-
dělí – středa ve 2D s titulky v 19.30 
hod. 

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 26. do neděle 28. dub-
na

LA LLORONA: PROKLETÁ 
ŹENA

Premiéra hororového thrilleru 
USA.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 29. května do středy 
1. května

MIA A BÍLÝ LEV
Premiéra dobrodružného rodinné-

ho filmu Francie/Německa/Jihoaf-
rické republiky v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 4. dubna
JÁ, MARIA CALLAS
Premiéra dokumentu Francie.

Čtvrtek 11. dubna 
ZLODĚJI
Premiéra dramatu Japonska.

Čtvrtek 18. dubna
DÍVKA
Premiéra dramatu Belgie.

Čtvrtek 25. dubna
MAMA BRASIL
Premiéra dramatu Brazílie.

Do 14. 4. Jan Kafka - Galerie Před-
sálí, Národní dům

Expozice Děti Antonína Kaliny 
- Pamětní síň, Subakova 43 - Stálá 
expozice

Do 7. 4. Marie Filippovová - 
Galerie Malovaný dům

Proměny třebíčské židovské 
čtvrti – Zadní synagoga – Stálá 
expozice

Do 28. 4. Móda a automobi-
ly před 100 lety - Půdní prostory 
Předzámčí

Pamětní síň Antonína Kaliny 
- Pamětní síň, Subakova 43 - Stálá 
expozice

Expozice KAISERPANORAMA 
- historický stereoskop - Malovaný 
dům - Stálá expozice

FRANTA - František Mertl - 
Galerie FRANTA - Národní dům - 
Stálá expozice 

Do 5. 5. Jiří Bohém Svoboda a 
Ladislav Pupen Růžička – Zámek 
Třebíč – galerie Tympanon

18. 4. – 2. 6. Napnúť plachty. Jú-
lia Piačková a Igor Piačka – obrazy 
– Zámecké konírny

DUBEN 
– měsíc Země a ekologie 

2. 4. 15 – 16.30 Ptáček Vlňáček 
(odpolední EKO tvoření)

4. 4. 10.30 – 12 Sociální zdraví - 
prevence stresu

9. 4. 15 – 16.30 Bramboračka se 
sušenými houbami

11. 4. 13 – 14 Barevné dny – akce 
Čistá Vysočina aneb máme rádi 
své okolí

16. 4. 15 – 16.30 Velikonoční díl-
ničky pro malé i velké lidičky

23. 4. 15 – 16.30 Zasadíme strom 
– slavíme Den Země (22.4.)

23. 4. – 2. 5. Prezentace firmy 
Jiřina Tvarůžková – dětská móda

25. 4. 10.30 – 12 ČAROREJDĚ-
NÍ aneb Chlapci a děvčata, při-
pravte si košťata

1. 4. - 23. 4. KNIHA – TVŮJ 
KAMARÁD

1. 4. - 11. 4. Chci třídit, ale…
1. 4. 10.30 – 12 Klub Miminko: 

Biopotraviny a potraviny zdravé výživy 
2. 4. 8 – 14 MEZINÁRODNÍ DEN 

DĚTSKÉ KNIHY
2. 4. 10 – 12 FAMILY POINT Tře-

bíč: Rodinný rozpočet
2. 4. 12 – 14 FAMILY POINT Tře-

bíč: Mezinárodní den dětské knihy
2. 4. 10.30 – 12 Kurz zdravého 

vaření - téma:  Mozzarella se zeleni-
nou

4. 4. 10.30 – 12 EKOATELIÉR pro 
velké i malé: Jarní barvičky

8. 4. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Bezpečné chování dětí při pohybu 
na ulici  

9. 4. 8 – 14 SVĚTOVÝ DEN 
ZDRAVÍ

10. 4. 10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Kurz Žijeme zdravě – Jarní salát

11. 4. 11 - 13 BAREVNÉ DNY - 
připojme se k akci Čistá Vysočina

11. 4. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Salát z rýžovými těsto-
vinami

15. - 18. 4. FAMILY POINT Tře-
bíč: Jarní dny ve Family Pointu

15. 4. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
První odloučení dítěte

16. 4. 9 – 14 DEN ZEMĚ - prezen-
tace aktivit na Karlově náměstí

16. 4. 10 – 11.30 Klub Batole: Veli-
konoční říkanky a tradice 

18. 4. 10.30 - 17 O Velikonocích 
společně – zdobení pentliček

18. 4. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Zeleninové tousty

23. 4. 10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Zdravé obouvání pro děti i dospě-
lé 

23. 4. 10.30 – 12 Emoční sebeo-
brana

24. 4. 16 – 17.30 DEN PRO PŘÍ-
RODU - Lesy a myslivost

25. 4. 10.30 – 12 DS KAPIČKA – 
zápis na školní rok 2019/2020

25. 4. 15.30 – 16.30 Emoční vývoj 
dítěte (workshop pro rodiče)

29. 4. 10 – 11.30 Klub Miminko: 
Motorické hračky pro nejmenší 

29. 4. 15.30 – 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY – pro rodiče s dětmi: cílené 
hry na rozvoj jemné motoriky a koor-
dinace

30. 4. 10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Rodičovské kompetence

30. 4. 12 – 14 FAMILY POINT 
Třebíč: První máj – svátek lásky

30. 4. 10.30 – 12 Klub Batole: Už 
žádné nejasnosti při třídění odpadu

6. 4. Zahájení sezóny Veteran 
Car Clubu Třebíč – Karlovo náměs-
tí – 10 hodin.
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Stadion Na Hvězdě

Třebíč Nuclears vs.:

So 30.3. a ne 31.3.

ve 14 h. Eagles Praha

So 6.4. ve 14 h.

Olympia Blansko

So 13.4. v 16 h.

Arrows Ostrava

Pá 19.4. v 17 h.

Technika Brno 

Pá 26.4. v 17 h.

Hroši Brno 

Generální partner:

Mediální

partner:

Hlavní partneři: 

https://extraliga.baseball.cz/

Vysokou výhru 10:0 nad Vien-
na Metrostars, úřadujícím mistrem 
Rakouska, si v neděli připsali v rámci 
přípravy na novou sezónu baseballis-
té Třebíč Nuclears. Během prvního 
letošního utkání už měli diváci mož-
nost vidět také tři zámořské posily. 
Čtvrtý hráč dorazí z USA v průběhu 
tohoto týdne. 

K úvodní extraligové sérii utkání 
proti Eagles Praha bude tým z Vyso-
činy už kompletní. Takzvaná Ope-
ning Game, tedy zahajovací zápas 
nové sezóny, čeká hráče Nuclears 
před domácím publikem v sobotu 
30. března 2019 od 14 hodin.

„V letošní sezóně máme jasný cíl, a 
tím je postup do play-off. Dnešní zápas 
ukázal, že bychom měli být na správ-
né cestě,“ řekl po utkání trenér Tře-
bíče Jan Gregor a pokračoval v hod-
nocení: „Vyzkoušeli jsme si vše, co šlo. 
V dobrém světle se předvedli zahranič-
ní posily i mladí odchovanci.“ Třebíč-
ský tým bude mít i letos v nejvyš-
ší soutěži absolutně nejnižší věkový 
průměr. Je už tradicí, že v Nuclears 
dostávají šanci získávat zkušenosti 
mezi muži i šestnáctiletí mladíci.

Loni utekl Nuclears postup mezi 
šestici nejlepších týmů až v úplném 
závěru základní části extraligy. Navíc 
jen díky horšímu vzájemnému skó-
re s pražským Tempem. O to víc 
chce tým postoupit letos. Rozhod-

TRENÉR baseballistů Třebíče Jan Gregor mohl po vítězství nad rakouským mis-
trem hodnotit i první výkony zahraničních posil. Dres Nuclears budou v nové 
sezóně oblékat hráči z USA (zleva) Jose Flores, Brent Gillespie a Dalton Erb.

 Foto: Robert Vávra

Třebíč porazila rakouského 
mistra a zve diváky na extraligu

ně to ale nebude mít lehké, protože 
úroveň hry každým rokem stoupá a 
do české nejvyšší soutěže míří řada 
zahraničních posil se zkušenostmi 
z profesionálního baseballu. Diváci 
se každopádně mají na co těšit.

Součástí Opening Game Na Hvěz-
dě v Třebíči bude tuto sobotu i 
doprovodný program. Na malém 
hřišti u silnice se od 13.15 hodin 
můžete podívat na ukázkový zápas 
nadějí Nuclears, ve kterém se utkají 
týmy žáčků do sedmi let ve zjedno-

dušeném baseballu. Od 14 do 15.30 
hodin je na programu baseballový 
trojboj pro veřejnost. Děti ve věku 
od 5 do 10 let si tam mohou zasou-
těžit v běhu, hodu a odpalu do dálky. 
Celý den bude také zdarma k dispo-
zici baseballová Road Show.

První letošní extraligový zápas 
před domácím publikem čeká hrá-
če Nuclears ve 14 hodin. Stejného 
soupeře pak Třebíč vyzve Na Hvěz-
dě hned následující den, v neděli 31. 
března, rovněž od 14 hodin.  -rv-

Krajský přebor družstev škol 
v šachu se uskutečnil na počátku 
března. Pořadatelem byl Šachový 
oddíl TJ Žďár nad Sázavou, hrálo se 
v sokolovně. Pořadatelé z domácího 
šachového oddílu zajistili veškerý 
materiál a prostorný hrací sál. 

Při zahájení klání pozdravil všech-
ny přítomné jménem vedení města 
zastupitel Jaroslav Ptáček. Základní 
školu Třebíč Kpt. Jaroše reprezento-
vali Petr Blaise z 1. B, Lukáš Kasáček 
z 4. A, Martin Železný ze 4. B, Jakub 
Krechler, David Hejtmánek a Jan 
Peterka ze 4. C. Petr Blaise byl nej-
mladším účastníkem přeboru. 

Ve třech kategoriích se zúčastnilo 
tří samostatných turnajů 30 družs-

tev. Družstva byla čtyřčlenná s mož-
ností dvou náhradníků. Celkem tedy 
šachová klání absolvovalo 133 hráčů 
plus asi 25 členů doprovodů. Hrálo 
se systémem každý s každým v dané 
kategorii, tempem 2 x 15 min na par-
tii bez přídavku času. 

Pro první tři družstva byly připra-
veny poháry, medaile, diplomy a 
věcná cena. Pro družstva na dalších 
místech pak drobná sladká odměna. 
Pro všechny přítomné bylo k dispo-
zici zdarma ovocné osvěžení. 

Třebíčští šachisté skončili ve své 
kategorii na sedmém místě z deseti 
družstev. Získali ovšem neocenitelné 
zkušenosti, které určitě využijí ve své 
další sportovní činnosti.  -zt-

Luboš Vlčan z místní části Třebí-
če Pocoucova, ročník 1968, je členem 
Hasičského záchranného sboru Vyso-
čina, územní odbor Třebíč. Dříve se 
věnoval 23 sezón požárnímu spor-
tu, nyní naplno běhání pod vedením 
známého třebíčského běžce Arnoš-
ta Koreše. I v této disciplíně dosahuje 
významných úspěchů. 

V loňském roce se zúčastnil 1. Run-
czech běžecké ligy 2018. Ta nabí-
zí běžecké závody v České republice 
během celého roku na různé vzdále-
nosti pro běžce všech úrovní. Součástí 
ligy byly v minulém roce závody Spor-
tisimo ½ Maraton Praha, Volkswagen 
Maraton Praha, Matoni ½ Maraton 
Karlovy Vary, závody v Českých Budě-
jovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a 
Birell Grand Prix Paraha. 

„Za každý dokončený závod jsou běž-
cům přiděleny body. Počet přidělených 
bodů odpovídá cílovému času a obtíž-
nosti závodů. Konečné pořadí je sestave-
no z běžců, jež dokončí alespoň tři závo-
dy této ligy podle pohlaví a zaměstnání,“ 
vysvětlil Vlčan. 

Uvedl, že startoval v kategorii hasiči 
bez rozdílu věku a absolvoval tři závo-
dy, na Sportisimo ½ Maraton Paraha 
skončil druhý, Birell Grand Prix Praha, 
večerní běh na deset kilometrů, a Mato-
ni ½ Maraton Karlovy Vary vyhrál. 

Díky tomu ve své kategorii obsadil 
první místo, v celkovém hodnocení 
z 27.660 běžců se umístil na 182. příč-
ce. Vlčan se také zúčastnil 2. Třebíčské-
ho běžeckého poháru. Připomněl, že 
se skládá ze čtrnácti běžeckých závo-

Vlčan se radoval z 1. místa

LUBOŠ VLČAN slavil významné 
běžecké úspěchy. 
 Foto: archiv L. Vlčana

dů pořádaných v třebíčském regionu 
v průběhu celého roku. Každý závod 
je bodován podle dosaženého času. 
Konečné pořadí je sestaveno z běž-
ců, kteří absolvují alespoň pět závodů. 
Vlčan si v kategorii muži 50 až 59 let 
doběhl pro stříbrnou medaili.

Zúčastnil se i jiných závodů, NKT 
Půlmaraton 2018 Velké Meziříčí ve své 
kategorii vyhrál, podíval se i do ciziny, 
zúčastnil se Mezinárodního půlmara-
tonu Yichang v Číně a ve své kategorii 
skončil šestý a v konkurenci 7800 běž-
ců z celého světa doběhl na 68. místě. 

 -zt- ŠACHISTÉ získali cenné zkušenosti. Foto: archiv školy

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

tel : 776 143 134

6. 4. 2019 Jarní procházka na 
Dalešickou přehradu, turistický 
pochod ve Vladislavi, start a cíl od 
6.30 do 18.30 v pivovaru Heřman, 
trasy pěší 5 až 47 km, cyklo 27 a 46 
km vedou přes Čermákův mlýn, 
Holoubek, Kozlovské skály, Hartví-
kovice, Wilsonovu skálu a Koněšín. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
nebo 8.42 / z Boroviny v 6.03 nebo 
8.25. Návrat vlakem z Vladislavi v 
11.07, 13.07, 15.10, 17.06-

6. 4. 2019 Vítání jara na rozhled-
ně Rosička, turistický pochod, trasa 
libovolná, mezi 9.00 a 17.30 hod. je 
třeba projít přes rozhlednu Rosič-
ka. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.10 / z Boroviny v 6.14 (přes Havl. 
Brod).  Návrat ze Žďáru vlakem v 
14.32, 15,31, 17.31.

7. 4. 2019 Kolem trnavských 
rybníků ke konikleci, turistická 

vycházka v Trnavě, starty v klubovně 
KČT ve 12.00 a ve 14.30 hodin, tra-
sa pěší 6 km. Do Trnavy každý indi-
viduálně.

12 .- 14. 4. 2019 Onen svět a oko-
lí. PÁ: Jistebnice a Cunkov (8 km), 
SO trasa 17 km: Petrovice, rozhled-
na Kuníček, Divišova jeskyně, Huso-
va kazatelna, Vrškámen, NE: kolem 
Orlíku nad Vltavou. Ubytování na 
chatě Onen svět u Langovy rozhled-
ny. Odjezd auty v 7.00 hodin z Tře-
bíče.

13. 4. 2019 Hvězdicový pochod 
k Leninovi do Budíkovic, turistic-
ký pochod, start libovolný, cíl 10.00 
- 15.00 hod. Budíkovice. Do Budíko-
vic z Třebíče přes Dubiny 5 km, přes 
Padrtův mlýn 11 km nebo MHD 
z Třebíče Týna v 11.45. Návrat do 
Třebíče z Budíkovic MHD v 11.52, 
17.07 nebo pěšky.

13. 4. 2019 Od pramene Daníže 
k Hnanickým sklípkům, turistický 
pochod v Hnanicích, start OÚ od 
9.00 do 10.00, trasy 9 a 18 km vedou 

přes areál čs. opevnění v Šatově, pra-
men Daníže (na hranici CZ/A) a 
Šobes. Odjezd z Třebíče autobusem 
v 7.15 (z M. Budějovic vlak v 8.04) 
nebo ze Starče v 7.20. Ze Znojma do 
Hnanic autobus pořadatelů. Návrat 
z Hnanic autobusem v 16.20, ze 
Znojma 17.02 vlakem.

21. 4. 2019 Zahájení cykloturistic-
ké sezóny na Jihlavsku, trasy 15 - 40 
km. Start v 9.00 hodin Masarykovo 
náměstí, Jihlava.

22. 4. 2019 Velikonoční pondělí 
s pomlázkou: Přímělkov – PP Pro-
senka a Pahorek – strážka – Kame-
nice – kolem Železného potoka 

.- Pahorek - Bítovčice  (14 km). 
V Bítovčicích od 12 hodin závěreč-
né posezení s občerstvením. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.36 / z 
Boroviny v 7.39. Návrat z Bítovčic v 
13.45, 15.46.

27. 4.2 019 Oblastí klidu Tře-
bíčsko, turistický pochod v Třebíči, 
start i cíl v klubovně KČT u Babáku 
od 6.00 do 18.00 hod., pěší trasy 6, 
12, 15, 24, 31 a 44 km vedou na roz-
hledny Vaňkův vodojem a Pekelný 
kopec, Mastník, Sádek, Římov a roz-
hlednu Mařenka, cyklo trasy 27, 34, 
42, 58 km na Mikulovice, Šebkovice, 
Chlístov, Mařenku, Opatov a Pekel-
ný kopec.. -zt-

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019

Třebíčští vytrvalci století
Zatímco o jedničce mezi třebíč-

skými běžkyněmi dlouhých tratí je 
jasno, protože Jitka Hekrdlová svý-
mi časy z počátku osmdesátých let 
dodnes ovládá tabulky od tří kilo-
metrů do deseti, v případě mužů se 
musíme rozhodnout mezi Pavlem 
Dudrem, nejrychlejším na pětce, a 
Radkem Cingálkem, nejlepším na 
dvojnásobné trati. 

Rozdíl mezi nimi je především v 
tom, že Dudr je třebíčským odcho-
vancem, jehož k prvním úspěchům 
dovedl Jan Nechvátal, aby pak Pavel 
přešel k Jiřímu Sequentovi do brněn-
ského ARC. Cingálek přišel do Tře-
bíče z Otrokovic za prací na jader-
né elektrárně a po dvou sezonách 
pokračoval do Dukly Praha. 

Navíc byl především silničním běž-
cem a na dráze toho v třebíčském 
dresu naběhal minimum. Svým 
časem na desítce však vymazal do té 
doby jedinečného Dudra, který zase 
jako jediný dokázal předstihnout 
svého trenéra Nechvátala. 

Na poloviční trati se mezi ně vklínil 
další Nechvátalův svěřenec Vlastimil 

Kužel a pak už se řadí známá jména 
Motálek, Nožička, Šťastný, Bohu-
slav, Schwarz, Hlávka či Jaroslav a 
Zdeněk Kučerové, na pětce a desítce 
jen minimálně obměněná. 

S výjimkou Eduarda Hlávky dosáh-
li všichni svých maxim v rozmezí let 
1970 – 2000, jimiž je vymezeno nej-
úspěšnější období třebíčských dlou-
hých běhů. 

Po Hlávkovi se do historických 
tabulek zapsal už jen Michael Jaků-
bek, jehož objevil triatlonový trenér 
Jiří Března a během jediné sezony z 
něj udělal třebíčskou vytrvaleckou 
jedničku. Jeho kralování však nemě-
lo dlouhého trvání, neboť hned v 
průběhu následující sezony odešel 
studovat do Spojených států americ-
kých. 

Jinak je tomu u žen. Za osamoce-
nou Hekrdlovou, která se díky tre-
néru Nechvátalovi stala na počát-
ku osmdesátých let průkopnicí 
třebíčských dlouhých běhů v žen-
ských kategoriích, se střídají děvča-
ta ze silné generace devadesátých 
let (Milostná, Culková, Dušková, 

Macháčová, Heralecká či Sicherto-
vá a s nimi solitérní Zárybnická), 
s těmi, které zaběhly kvalitní časy 
vesměs v rámci ligových soutěží po 
obnovení družstva žen (Dobrovol-
ná, Mandátová, Mokrá), nebo nejno-
věji jako součást triatlonové přípravy 
(Procházková, R. Březnová). 

Na rozdíl od mužských kategorií, 
kde v současnosti není běžec, kte-
rý by výrazně zasáhl do dlouhodo-
bých tabulek, se právě od posledních 
dvou jmenovaných běžkyň můžeme 
dočkat jejich dalšího vylepšení. 

Muži
5 000 m: 14:04,4 Pavel Dudr 

1994, 14:45,4 Vlastimil Kužel 1978, 
14:53,8 Jan Nechvátal 1970, 15:17,9 
Petr Motálek 1991, 15:22,67 Petr 
Nožička 1995, 15:22,8 Ivan Šťastný 
1973, 15:26,0 Jaroslav Kučera 1977, 
15:32,0 Jaroslav Bohuslav 1981, 
15:51,02 Eduard Hlávka 2002, 
15:55,39 Michael Jakůbek 2017 

10 000 m: 30:18,07 Radek Cin-
gálek 1997, 30:24,25 Pavel Dudr 
1996, 31:12,6 Jan Nechvátal 1973, 

32:26,25 Petr Nožička 1995, 33:00,0 
Petr Motálek 1994, 33:04,8 Jaroslav 
Bohuslav 1994, 33:08,2 Ivan Šťastný 
1972, 34:07,6 Josef Schwarz 1980, 
34:34,5 Michael Jakůbek 2017, 
34:49,0 Zdeněk Kučera 1986 

Ženy
3 000 m: 9:54,53 Jitka Hekrdlo-

vá 1983, 10:15,31 Blanka Milostná 
1999, 10:17,0 Pavla Culková 1997, 
11:41,86 Miriam Dušková 1996, 
Radka Březnová 11:52,58 2016, 
12:05,57 Lucie Macháčová 1996, 
12:17,1 Lucie Dobrovolná 2015, 
12:32,38 Lucie Zárybnická 2003, 
12:47,9 Eva Heralecká 1996, 
12:55,23 Petra Mandátová 2009

5 000 m: 17:56,0 Jitka Hekrdlová 
1983, 19:52,89 Nikola Procházko-
vá 2018, 20:35,13 Radka Březno-
vá 2018, 21:24,42 Lucie Zárybnic-
ká 2007, 21:25,74 Petra Mandátová 
2016, 21:40,1 Eva Heralecká 1996, 
22:13,61 Dana Sichertová 1999, 
25:35,02 Hedvika Mokrá 2015 

10 000 m: 36:04,3 Jitka Hekrdlová 
1983  Milan Zeibert

Nejúspěšnějším třebíčským atletem letošní halo-
vé sezony je překážkář Petr Veleba. Zkušený vše-
stranný borec, který je zároveň trenérem mládeže, 
se nejprve zasloužil o úspěch svého svěřence Ada-
ma Havlíčka, bronzového při republikovém šam-
pionátu ve vícebojích.

Na závěr série halových mistrovství ČR si se sku-
pinou veteránů Spartaku Třebíč zajel do Jablonce, 
aby tam vybojoval mistrovský titul ve své nejoblí-
benější disciplíně, v běhu na 60 m překážek, které 

zdolal v čase 9,82 s. 
Veteránské soutěže v atletice se od loňského 

roku hodnotí tak, že všechny výkony jsou porov-
nány podle koeficientu vyplývajícího z věku 
závodníka s tím, že je pak vyhlašováno celkové 
pořadí závodníků do šedesáti let a nad šedesát let. 
Z mladších třebíčských veteránů zůstal v Jablon-
ci těsně pod stupni vítězů Karel Konečný v běhu 
na 3000 m, z opravdových seniorů chyběl kousek 
k medaili chodci Stanislavu Markovi. 

Z výkonů atletů Spartaku Třebíč na MČR 
veteránů v Jablonci: 200 m: 9. Veleba 27,42. 
400 m: 8. Hort 63,27, 10. Motálek 72,39. 800 m: 
9 Motálek 2:42,89. 10. Hort 2:25,58. 1500 m: 7. 
Dvořák 6:15,03. 3000 m:  4. Konečný 11:19,15, 
7. Dvořák 12:57,30. 3000 m chůze: 4. Marek 
21:55,58. 60 m přek: 1. Veleba 9,82. Skok dale-
ký: 7. Veleba 462. Skok vysoký: 5. Veleba 157. 9. 
Konečný 148.  Milan Zeibert

Petr Veleba se stal mistrem republiky 
nad veteránskými překážkami
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UŽ MÁTE DIOPTRICKÉ  

SLUNEČNÍ BRÝLE?

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