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Rodáci Židovské čtvrti vzpomínali
Rodáci z Židovské čtvrti se letos
opět sešli v Třebíči v restauraci Třebíčanka na Karlově náměstí. Stalo se
tak po dvaadvacáté. Duší celé akce je
od vzniku Miluše Jelínková. „Původně se scházeli jen chlapi,“ vzpomíná.
Tak se do nich obula, copak nemáte
manželky, partnerky.
„Nakonec jsme se domluvili. Jenže u
mužů se v pořadatelství střídali a teď
to celé zařizuji já,“ netají paní Miluše.
Ta také vede o všech setkáních kroniku, kde dominují fotografie.
I když čilá 76letá seniorka rozhodně končit nehodlá, věří, že jednou
najde nástupce. „Zvu zejména rodáky a pak ty, kteří se do čtvrti přistěhovali a žijí tam velice dlouho,“ nastiňuje. Pochvaluje si zázemí restaurace i
zájem rodáků, protože letos se sešlo
53 lidí. „A stále zájemci přibývají,“
těší paní Miluši.
Samozřejmě každé takové setkání
je o vzpomínkách. „Žili jsme jinak a
lépe než dnešní mládež,“ vzpomíná
nostalgicky. Má radost, když někteří rodiče či prarodiče vedou svoje
potomky k lásce k třebíčské Židovské čtvrti. Nejstaršímu letošnímu

Upraví komunikace

Opravy komunikací v místních
částech Budíkovice a Poucov hodlá
uskutečnit třebíčská radnice. Navazují na vybudovanou kanalizaci.
Akce proběhne během letních měsíců.
-zt-

Opraví vozovky

Město Třebíč v minulém roce zrealizovalo podchod pro chodce a
cyklisty pod ulicí Sucheniova. Nyní
se ještě muselo vybudovat napojení na cyklostezku v Libušině údolí.
Jednalo se o asi 150 metrový úsek,
kde vznikl asfaltový povrch. Akce si
vyžádá 430 tisíc korun.
-zt-

SPOLEČNÉ foto patří k tradicím setkání.
účastníkovi, panu Vybíralovi, bylo
91 roků.
Letošní setkání mělo i hudební
doprovod v podání Zdeňka Suchánka a Marie Špačkové. I to přispělo
k celkové atmosféře, kterou si účastníci velmi pochvalovali.
Rodina Jelínkových se do Zámostí nastěhovala v roce 1943. Tehdy
měla malá Miluše čtyři měsíce. Když
vyrostla, ve čtvrti bydlelo 190 dětí.
„A co jsme všechno zažili, u řeky, lez-

Foto: Antonín Zvěřina
li jsme po skalách, hráli si na Hrádku,“
noří se do vzpomínek paní Miluše.
Vysvětluje, že ze skály nad lávkou
se skákalo do řeky, což by už dnes
nebylo možné. „Na Polance jsme si
půjčovali loďky a jezdili až do Poušova, na Nové Dvory. Samozřejmě jsme
se v řece koupali, což jedinci obnovují,“
říká paní Miluše.
Když šla parta do kina Sputnik a
začalo pršet, kluci se svlékli do trenek, aby jim nepropršel oděv, a tak

Dobře reprezentovali
V Základní umělecké škole Chotěboř se uskutečnilo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol
(ZUŠ) ve hře na elektronické klávesové nástroje. Soutěže každým
rokem vyhlašuje ministartvo mládeže, školství a tělovýchovy.
V letošním roce kromě jiných
nástrojů potřetí v historii soutěžili
žáci ve hře na elektronické klávesové nástroje (EKN). Podle slov zkušených pedagogů se úroveň hry každou soutěží zvyšuje. Uspět znamená
hledat nové skladby a hrát je v osobitém stylu, prokázat dobrou techniku
hry a ovládat nové modely kláves s

využitím jejich technických a zvukových možností.
Ze základní umělecké školy v Třebíči do krajského kola z okresního postoupilo sedm soutěžících. Ve
svých kategoriích se umístili skvěle:
1.místo Bořivoj Mach, Alex Mach a
Erik Eis ze třídy uč. Vlasty Procházkové, 1.místo Michael Tušer a Tomáš
Chvátal ze třídy uč. Miloše Elšíka.
2.místo Dao Thi Mai Phuong ze
třídy uč. Věry Havelkové a Artur Staněk ze třídy uč. Miloše Elšíka.
Do ústředního kola soutěže v
Kroměříži postoupili Alex Mach a
Tomáš Chvátal.
-zt-

šli přes město. „Dovedete si to dnes
představit?“ ptá se paní Miluše.
Všichni účastníci vítají, že tato čtvrť
zůstala zachovaná pro další generace
a unikla o vlas demolici.
„To byl nesmysl, stavět tam čtyřpatrové paneláky. Tam je v podloží voda,
to by se nikdy nepodařilo,“ naznačuje
paní Miluše. A opět se vrací do vzpomínek na obchůdky, které umožňovaly nákupy přímo ve čtvrti. A těší se
na další setkání v příštím roce.

Křižovatku osadí
novými semafory

Nové světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení plánuje město
Třebíč na spojnici ulic Hrotovická a
Spojovací. Dodavatele již rada města
vybrala. Akce zajistí v těchto místech
větší bezpečnost a plynulost provozu. Výstavba dopravu neomezí. -zt-

Vymění svítidla

Veřejnou zakázku na realizaci
veřejného osvětlení v ulici Spojenců
v čtvrti Borovina odsouhlasila rada
města v Třebíči. Město tam pokračuje ve výměně stožárů a svítidel jako v
minulosti v jiných lokalitách. Akce si
vyžádá téměř 650 tisíc korun. -zt-

Připomněli si osobnost starosty Vaňka

NA ZÁVĚR pietní akce se všichni zúčastnění vyfotografovali, zcela vlevo senátorka Hana Žáková. Foto: Antonín Zvěřina

Letos uplynulo 75 let od smrti Josefa Vaňka, československého politika,
poslance Národního shromáždění
za Československou stranu národně
socialistickou a dlouholetého starostu
Třebíče.
Třebíčským starostou byl v letech
1925 až 1939. Zasloužil se o vybudování třináct kilometrů dlouhého přivaděče vody od Heraltic a vodojemu
na Strážné hoře. Jako politicky činný
český vlastenec se stal obětí nacistické okupace. V září 1939 byl zatčen a
odvlečen do koncentračního tábora
v Buchenwaldu. Tam v květnu 1944
jeho život skončil. Jméno Josefa Vaňka
nese náměstí v třebíčské části v Domcích.
Právě tam se v den úmrtí ve čtvrtek
23. května shromáždili rodinní příslušníci a další lidé, aby si připomněli jeho
osobnost. K pamětní desce položila
květiny i senátorka Hana Žáková
(STAN). Zástupci rodiny poděkovali
všem, kteří na pietní akt přišli.
-zt-

