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Loňský rok Třebíčské noviny 
bilancovaly s třebíčským sta-
rostou Pavlem Pacalem. 
� Antonín Zvěřina

Co vás v loňském roce nejvíce 
potěšilo?

Když to vezmu optikou posledních 
dnů, velkou radost mám z vánoční 
výzdoby města, z množství Třebí-
čanů, kteří se přišli podívat na roz-
svícení vánočního stromu na první 
adventní neděli. 

Je to pro mě signál, že lidé nejsou 
lhostejní, chtějí se společně setká-
vat a bavit, chtějí spolu prožívat 
krásnou vánoční atmosféru. 

Letos mě také velmi potěšila vel-
ká míra ohleduplnosti řidičů v době 

S ÚSMĚVEM JDE ŽIVOT LÍP. Toto heslo určitě má na srdci tato čtveřice Třebíčáků. Sešli se na vánočních trzích na Karlově 
náměstí a nepohrdli horkým punčem.   Foto: Antonín Zvěřina

opravy mostu v Hrotovické ulici. 
A samozřejmě mě velmi těší, že se 
nám podařilo nastartovat spoustu 
akcí a projektů, které prospějí roz-
voji města v příštích letech.

Kterou investiční akci považuje-
te za nejdůležitější?

To je těžké rozhodování, kaž-
dá, i ta nejmenší akce, je důležitá. 
Mám radost ze zasíťování průmys-

Pavel 
Pacal 

Dostanou 

požehnání 
Koledníci převlečeni do kostýmů 

Tří králů se mohou zúčastnit mše 
svaté v neděli 5. ledna v devět hodin 
v kostele na Jejkově, v deset hodin v 
bazilice a 10.30 hodin v kostele sv. 
Martina. Dostanou od kněží požeh-
nání ke konání sbírky a k nesení 
vánoční naděje do domovů. -zt-

Třebíčský soubor 
zazpívá koledy

Třebíčský soubor Musica animata 
vystoupí v neděli 5. ledna v 15 hodin 
v Lidovém domě v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a od 18.30 hodin v Přibysla-
vicích v kostele Narození Panny Marie. 
Zazní koledy pro sbor a orchestr Johna 
Ruttera a na závěr výběr z vánočních 
skladeb české i světové sborové litera-
tury v úpravě Ch. Norwella.  -zt-

Rockování po roce 
opět v Béčku

Ve čtvrtek 23. ledna od 19 hod zazní 
v hudebním klubu Béčko na konci uli-
ce Vítězslava Nezvala opět nezaměni-
telný hlas hudebního publicisty Jiřího 
Černého, který při svém poslechovém 
pořadu Rockování představí ty nej-
zajímavější interprety nejrůznějších 
hudebních žánrů, jak je se svým vku-
sem, rozhledem a zkušeností slyší on. 
Pro pravidelné i náhodné posluchače 
je tento každoročně hojně navštěvo-
vaný večer jednou z mála jistot stále 
popletenějšího světa. miz 

Pacala potěšila vánoční atmosféra
lové zóny i pozemků pro výstav-
bu rodinných a bytových domů. Je 
to završení několikaletého úsilí. Za 
stejně důležitý považuji také pro-
dej pozemků pro bydlení v lokalitě 
Na Kopcích, opravu bývalého kina 
Moravia (starší lidé možná pama-
tují ještě název Sputnik), kde už od 
ledna bude komunitní centrum. 

Budova bude sloužit mnoha akti-
vitám veřejnosti. A nemohu vyne-
chat plošné opravy povrchů silnic, 
například v ulici Bedřicha Václavka, 
Smila Osovského, Cyrilometoděj-
ská nebo Jungmannova. 

Tyto akce byly provedeny rychle 
a dobře a v takto nastaveném smě-
ru hodláme pokračovat i v dalších 
letech. 

 (Pokračování na str. 3)
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Zastupitelé reagovali na zase-
dání rady města, dotazy vznášela 
opozice. 
� Antonín Zvěřina

Bod číslo dvě na prosincovém zase-
dání třebíčského zastupitelstva se 
zabýval jednáním rady města. V úvodu 
starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) kon-
statoval, že od předchozího jednání 
zastupitelstva se rada sešla sedmkrát. 
Vzápětí otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Jako první se přihlásila Blanka Kuti-
nová (Třebíč Občanům). Zajímalo ji, 
proč se rada města rozhodla rozšířit 
kamerový systém v plaveckém areá-

lu Laguna o patnáct nových přístrojů. 
„Chtěla bych vědět, kde jsou rozmístěny,“ 
doplnila. 

Vedoucí odbory správy majetku měs-
ta a investic přiznal, že plán rozmístění 
sebou nemá, ale přislíbil jej Kutinové 
dodat. Richard Štork (Třebíč Obča-
nům) se zajímal o studii využití auto-
busového nádraží, zejména proč došlo 
ke zdržení vypracování.

Pacal potvrdil, že město zadalo ideo-
vou studii a obdrželo několik variant. 
„Po konzultaci s městským architektem 
byl zhotovitel vyzván, aby některé věci 
doplnil, což zavinilo zdržení,“ odpově-
děl Pacal. 

Kutinová obdrží seznam kamer

Tři kontroly předložil třebíčskému 
zastupitelstvu předseda kontrolní-
ho výboru Roman Pašek (Společně 
otevřeme Třebíč). Jednalo se o kon-
trolu výběrového řízení na zasíťová-
ní pozemku pro individuální výstav-
bu v lokalitě u polikliniky, kontrolu 
stížností a peticí za rok 2018 a první 
polovinu roku 2019 a kontrolu prů-
běhu zadávání veřejných zakázek. 

„U žádné z kontrol nebyly vzneseny 
žádné připomínky,“ konstatoval Pašek. 
Kontrola výběrového řízení na zasíťo-
vání pozemků u polikliniky se nelíbi-
la Jaromíru Barákovi (Třebíč Obča-
nům). Považoval ji za nedostačující. 

Pozastavil se nad tím, že jedna 
z firem byla ze zakázky vyloučena a 
později vrácena do hry. Pašek připus-
til, že tato kontrola provedena nebyla, 

protože v té době nebyly známy pod-
klady. „Rád tuto kontrolu provedu,“ 
naznačil. 

Barák navrhl usnesení, aby zastupi-
telstvo města rozhodlo pověřit kon-
trolní výbor zastupitelstva, aby pro-
věřil, zda bylo vyloučení a opětovné 
zařazení firmy v souladu se zákonem. 
Zastupitelstvo ukládá předsedovi 
výboru výsledky předložit na dalším 
zasedání zastupitelstva 30. ledna. 

K problému se vyjádřil i staros-
ta Pavel Pacal. Upozornil, že zakázku 
dostala firma s nejnižší nabídkou, která 
nabízí práci místním firmám. „Musím 
říci, že vedení města nemá žádnou oblí-
benou firmu, jak zde zaznělo, ale respek-
tuje všechny, protože zaměstnávají míst-
ní obyvatele,“ zdůraznil. Barákův návrh 
zastupitelé schválili.  -zt-

Také letos se koná na Třebíčsku 
Tříkrálová sbírka. Potrvá do 14. ledna. 
První sbírka v rámci republiky se kona-
la před 20 lety. Každý koledník obdrží 
od pořadatele Oblastní charity Třebíč 
malý dárek. 

Třebíčská charita z výtěžku počí-
tá podpořit ošetřovatelskou službu v 
rodinách, zlepšit dostupnost pečova-
telské služby po okrese Třebíč, zlep-
šit zázemí Rané péče, která pomá-
há dětem s handicapem, poskytnout 
pomoc lidem v nouzi a zabezpečit 
dostupnost programů PRIMÁRNÍ 
PREVENCE.

Loni se do sbírky zapojilo zhru-
ba 1700 dobrovolníků, kteří obešli 
domácnosti ve 215 městech, obcích 
a osadách. Ke sbírce bylo zapečetě-

no 514 pokladniček. Výtěžek sbírky 
byl 2.829.622 korun,  to je o 153.586 
korun víc než v předchozím roce. 
V Třebíči a přilehlých obcích sbír-
ka vynesla 513.004 korun, o 31.029 
korun víc než v roce předchozím.

Opět se dařilo skupince rodi-
ny Čapkových a Pudilových, která 
obešla 23 třebíčských ulic. Sbírala 
postupně do sedmi pokladniček, kte-
ré dohromady vážily 16,85 kilogra-
mů. Nejtěžší z nich vážila 3,1 kilo-
gramů. Bylo v nich celkem 73.702 
korun.

Nepřetržitě, po celých 18 let se 
do sbírky zapojuje skautská vedoucí 
Jaroslava Hlinková se svým skautským 
dorostem. Loni ve čtyřech pokladnič-
kách přinesli 60.038 korun.     -zt-

Kladné ohlasy na vánoční výzdobu 
těší třebíčskou radnici. A to i přesto, 
že nebyla šance si výzdobu vyzkou-
šet. Starosta Pavel Pacal připomněl, 
že v Třebíči se vždy vánoční strom 
rozsvěcoval až při Mikulášské besíd-
ce.  „Na základě názorů veřejnosti se to 
v roce 2018 přesunulo na první adventní 
neděli,“ sdělil.  Na první takové rozsví-
cení přišlo zhruba 250 lidí, kteří měli 
k dispozici jeden stánek. 

Letos radnice zajistila provoz pěti 
stánků, ale pro velké množství lidí to 
nepostačovalo. Pacal také zareago-
val na názor, že na náměstí byla velká 
tma. „Jinak to nešlo uskutečnit, protože 
výzdoba je napojená na veřejné osvětlení. 
Kdybychom rozsvítili lampy, začalo by 
svítit všechno a nebyl by to takový efekt,“ 
vysvětlil. 

Připustil, že v letošním roce už se 
bude počítat s pódiem pro účinkují-
cí, aby je bylo lépe vidět. Doplnil, že 
strom se dá rozsvítit i zvlášť, proto to 
nebude při mikulášských besídkách 
žádný problém. Radnice i řešila, zda 
by trhy neměly být lidem k dispozici 
po celý advent, ale Pacal si myslí, že 
čtrnáct dní postačuje. 

Počítá s tím, že v letošním roce 
bude na adventní neděli k dispozi-
ci ještě více stánků, aby se netvořily 
fronty. S kladnou odezvou se setkaly 
i nové dřevěné stánky. I když někte-
ří prodejci měli výhrady.  Někte-
ří požadovali, aby mohli prodávat 
ve svých prostorách, ale radnice 
nic takového nepovolila. V úvahu 
v budoucnu na náměstí připadají i 
ohřívače.  -zt-

Začala Tříkrálová sbírka

Výzdoba v centru se líbí

TRADIČNÍ trhy lákaly nejen obyvatele Třebíče, ale i z širokého okolí.
 Foto: Antonín Zvěřina Zastupitelé schválili kontrolu

Kamery zvýší 
bezpečnost

Zdůraznil, že s finální studií budou 
seznámeni nejen zastupitelé, ale i 
veřejnost. Po debatě vedení města zadá 
zpracování řádné studie. Kutinová se 
ve svém příspěvku vrátila ke kamerám 
a požadovala informaci proč. 

„Určitě nejde o sledování obyvatel, ale 
o monitorování prostoru z hlediska bez-
pečnosti,“ odvětil Pacal. Jaromír Barák 
(Třebíč Občanům) podpořil kolegu 
Štorka. Ptal se, proč není vypsaná na 
úpravu autobusového nádrží architek-
tonická soutěž. 

Pozastavil se i nad soutěží na zasíťo-
vání lokality pro individuální výstavbu 
u polikliniky, ale problematika se řeši-
la až v souvislosti s činností kontrolní-
ho výboru. Na první dotaz zareagoval 
Pacal, že ideová studie nádraží se zpra-
covává na popud městského architek-
ta.

„Ideová studie pouze určuje směr, 
kterým se případná úprava bude ubí-
rat,“ konstatoval Pacal. Připomněl, že 
ohledně výběrového řízení bylo vše 
vysvětleno na minulém zastupitelstvu, 
zopakoval, že vítězná firma byla komi-
sí vyloučena kvůli nedostatečným refe-
rencím.

Společnost podala námitku a referen-
ci doložila, takže se podle zákona vráti-
la do hry a díky nejnižší ceně ve výbě-
rovém řízení zvítězila. To Barákovi 
nestačilo a tak Pacal odpovědi zopako-
val včetně toho, že dodatek ve smlouvě 

s vítěznou firmou s veřejnou zakázkou 
nesouvisí.  

Další kroky
„Pokud jde o autobusové nádraží, po 

projednání s obyvateli města se bude roz-
hodovat o dalších krocích,“ informoval 
Pacal. Aleš Novák (Třebíč Občanům) 
vznesl dotaz ohledně studie k parková-
ní ve městě. 

Pacal odpověděl, že studie má navrh-
nout, jaké jsou ve městě možnosti par-
kování. „Pokud jde o židovskou čtvrť a 
moje vyjádření, že v tomto prostoru by se 
nemohla pohybovat vozidla kromě oby-
vatel, je to jen jedno z možných řešení, 
nikoli konečné,“ vyjádřil se Pacal. 

Vedoucí dopravního odboru Aleš 
Kratina doplnil, že studie má za cíl 
vyhodnotit stav dopravy v celém 
městě a navrhnout konkrétní opat-
ření, například i v oblasti dopravní-
ho značení. Pokud jde o parkování, 
budou se řešit i možnosti na sídliš-
tích, kde zřejmě dojde ke zvýhodně-
ní obyvatel. 

Novák vzápětí požadoval, aby měla 
možnost se k této problematice vyjá-
dřit dopravní komise. Pacal upozor-
nil, že dopravní komise nemůže radu 
města úkolovat, to není její pracov-
ní náplň. Naznačil, že vedení města 
s obyvateli vždy jedná a bere jejich 
požadavky na vědomí. Zastupitelé pak 
odhlasovali, že berou na vědomí jed-
nání rady města. 
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(Dokončení ze str. 1)
Mluvil jste o výstavbě rodinných 

domků, má město zájem o navýše-
ní počtu obyvatel a je toto cesta?

Podobně jako všechna ostatní 
srovnatelná města v České repub-
lice, kromě asi pěti nejvyšších, se i 
Třebíč potýká s odlivem obyvatel. 
Zejména mladí lidé, kteří studují na 
vysokých školách ve velkých měs-
tech, tam často zůstávají. Z důvodu 
větších možností pro svůj pracovní 
rozvoj. Zdůrazňuji znovu, že to není 
problém pouze v Třebíči. Snažíme 
se tomu čelit tím, že dáváme lidem 
možnosti individuální výstavby. 
Někteří lidé se po určité době chtějí 
vrátit do místa svého rodiště a samo-
zřejmě potřebují bydlení a navazují-
cí zázemí. Proto chceme, aby tady 
byly parcely k dispozici a lidé měli 
možnost postavit si zde vlastní dům. 

Plánuje město nějak pomoci 
mladým rodinám, které často na 
výstavbu nemají prostředky?

Aktuálně dokončujeme projekt 
nového bytového domu se sociál-
ními byty v Modřínové ulici. Tyto 
byty budou například pro mamin-
ky s dětmi, nebo pro rodiny, které 
se dostanou do existenčních pro-
blémů. Chceme rozšířit počet star-
tovacích bytů pro mladé rodiny. A 
konečně, nepřipravujeme pouze 
parcely pro rodinné domy, ale i pro 
domy bytové, konkrétně v lokalitě 
Vídeňského rybníka nebo u polikli-
niky, kde je i velké zázemí v občan-
ské vybavenosti.

 
Co vnímáte jako největší pro-

blém Třebíče?
Osobně vidím jako obrovský pro-

blém nárůst počtu osobních auto-
mobilů. Dopravní infrastruktura 
aktuálnímu počtu aut neodpovídá. 
Silnice byly projektovány a stavěny 
v době, kdy automobilů nejezdila 
ani polovina dnešního množství. 

S tím souvisí další věc - neexistu-
je zde obchvat nebo městský okruh 
Třebíče. Naposledy se to ukázalo při 
uzavření mostu v Hrotovické ulici, 
kdy denně zhruba 27 tisíc aut pro-
jíždělo jedinou ulicí Znojemská.

Blýská se ale na lepší časy. Tech-
nická dokumentace obchvatu se 
dostává do finální fáze a věřím, že 
v horizontu několika měsíců spo-
lečně s Ředitelstvím silnic a dálnic 

veřejnosti představíme podrobně, 
jak obchvat města bude vypadat. 

Ještě chci doplnit, že s dopravní 
situací souvisí velmi úzce i parková-
ní. Proto chceme budovat parkovací 
domy, odstavná parkoviště. Aby ze 
sídlišť zmizely větší služební auto-
mobily, které tam nemají co dělat.

Nemáte obavu, že se proti plá-
novanému obchvatu či městské-
mu okruhu zvedne vlna odporu, 
zejména v čtvrti Borovina?

Musíme si uvědomit, že za sou-
časné situace jezdí všechna auta 
ze západního směru do města po 
Sucheniově a Pražské ulici. Tam 
také bydlí lidé. A pokud máme reál-
nou možnost proud automobilů 
rozdělit na dvě části, čímž se sníží 
počet aut ve zmiňovaných ulicích, 
tak věřím, že je to krok dopředu. 

Spekulace o velkém obchvatu vní-
mám jako populistické výkřiky. 
Velký obchvat by měl daleko horší 
dopad na životní prostředí, než stá-
vající, navrhovaná trasa. 

Silnice by vedla v polích daleko 
od města a nevěřím, že by ho řidiči 
využívali. Třebíč potřebuje variantu, 
která řeší dopravní situaci ve městě 
a má co nejmenší dopad na životní 
prostředí. A chci zmínit, že ačkoli 
město není investorem této stavby, 
vyhradilo si dohled tak, aby dopa-
dy na obyvatele, například hlukové, 
byly co nejmenší. O to se snažíme a 
intenzivně na tom pracujeme. 

Jak jste v Třebíči spokojený 
s kulturním vyžitím, s kulturní 
nabídkou?

Třebíč je velmi kulturní město. Při-
spívá k tomu kulturní výchova už od 
mateřských a základních škol. Měst-
ské kulturní středisko pro ně připra-
vuje vzdělávací programy a vychová-
vá si tím své budoucí diváky. 

Mám na kulturní vyžití velice dob-
ré reference i od lidí, kteří v Třebí-
či nebydlí. Mnohdy sem za kultu-
rou jezdí i lidé z Brna nebo Jihlavy. 
Samozřejmě že na úrovni kulturních 
a společenských akcí se nepodílí 
jen městské kulturní středisko, ale 
mnoho dalších subjektů. Za to bych 
chtěl všem velice poděkovat. 

A jak je na tom Třebíč, pokud 
jde o nabídku sportu, sportování?

Naše město má dlouholetou fot-

balovou a hokejovou tradici, úspě-
chy zde slaví i atletika, která nedáv-
no slavila sté výročí. Objevily se 
nové sporty, velmi oblíbený je base-
ball nebo florbal a další a další. Pes-
trá nabídka umožňuje, že vybrat si 
může opravdu každý. 

Dítě se před specializací může 
věnovat i více sportům. Co mě troš-
ku mrzí, že se sportoviště nesou-
střeďují do jednoho místa, ale jsou 
rozeseta po celém městě. To by urči-
tě snížilo náklady třeba na dopravu 
a ty možnosti pro celé rodiny, kdy si 
chtějí vyzkoušet více sportů, by byly 
větší. Na druhou stranu je v Třebíči 
sportovišť dostatek.

Město zřizuje mateřské a základ-
ní školy, jak byste hodnotil jejich 
přínos městu?

Měl jsem možnost navštívit v rám-
ci České republiky i Evropy hodně 
školských a vzdělávacích zařízení a 
musím říct, že v Třebíči se rozhod-
ně nemáme za co stydět. Máme 
k dispozici osm základních a třináct 
mateřských škol, které jsou na velmi 
vysoké úrovni, nejenom co se týče 
vybavení a zázemí. Zejména máme 
na vysoké úrovni všechny pracov-
níky v těchto zařízeních. To mě těší 
i z toho důvodu, že jsem pracoval 
jako učitel a hrdě se k tomu hlásím. 

Jak jste spokojený se sociální 
oblastí?

To je v naší společnosti aktuál-
ně velice důležité téma. Musíme si 
uvědomit, že naše populace stárne 
a počet lidí, kteří potřebují pomoc, 
se zvyšuje. A já ze srdce děku-
ji všem organizacím, které v této 
oblasti působí. Máme pro ně sys-
tém podpory, ročně dáváme do 
sociální oblasti zhruba 17 milionů 
korun a předpokládám, že tato část-
ka se bude v příštích letech zvyšo-
vat. Jsem rád, že v těchto službách 
pracují obětaví lidé, kteří se tomu 
opravdu věnují, mnohdy nad rámec 
svých pracovních povinností.

Kdy se začne opravovat cent-
rální Karlovo náměstí či Národní 
dům?

O revitalizaci Karlova náměstí se 
debatuje snad už od devadesátých 
let minulého století. My nyní máme 
zájem úpravy provést, ne o nich 
pouze mluvit. Myslím si, že přípravy 

dospěly ke konci a pokud vše dobře 
půjde, vlastní práce bychom moh-
li zahájit na podzim letošního roku. 
A pevně věřím, že do dvou let od 
zahájení bude hotovo a naše náměs-
tí dostane nový, důstojný háv. 

A Národní dům?
To je složitější záležitost, jsem rád, 

že jsme se pustili do studie rekon-
strukce. Myslím si, že toto místo je 
pro Třebíčany symbolické, všichni 
ho navštěvovali už jako malé děti. 
Chceme ho samozřejmě zachovat, 
ale čas už sehrál svoji roli a budova 
opravu potřebuje. Předpokládám, 
že do poloviny roku 2020 veřejnosti 
studii představíme. 

Už jste zmínil vánoční výzdobu, 
nový farář ve farnosti při bazili-
ce sv. Prokopa P. Opatřil mluvil o 
tom, že se mu v bývalém působiš-
ti podařilo přesvědčit starosty, že 
výzdobu ponechali do Hromnic, 
do 2. února. Dokážete si to před-
stavit v Třebíči?

Letos výzdobu sklidíme standard-
ně po Třech králích, jako v minulých 
letech.    Tak    dlouho,   do  2. února, 
jsme vánoční výzdobu v Třebí-
či nikdy neměli a aktuálně to ani 
neplánujeme. 

Vánoční výzdoba v lidech probou-
zí vánoční atmosféru, to očekávání 
příchodu nejkrásnějších dnů v roce 
a v lednu pak už nás čekají nové 
začátky, nová předsevzetí. 

Osobně si myslím, že ani u veřej-
nosti by se to nesetkalo s nějakou 
velkou podporou. Ačkoli s novým 
panem farářem spolu pravidelně 
komunikujeme, tohle téma jsme 
zatím neprobírali. 

Co byste popřál obyvatelům Tře-
bíče do nového roku?

Samozřejmě pevné zdraví, což je 
nejdůležitější. Pak také, aby věnovali 
čas svým nejbližším a nezapomínali 
na   ně.   Důležité  je využít  čas,  kdy
jsme na tomto světě, k pěkným 
zážitkům. Aby lidé byli šťastní a 
dobře se jim žilo a nezapomínali, 
že nejsou na světě jen oni, ale i lidé 
kolem nich. A kromě zdraví pře-
ji všem štěstí, spokojenost a hodně 
osobních i pracovních úspěchů. 

Důležitý je také úsměv na rtech, 
nic nestojí a udělá velkou radost 
okolí.     

Pacala potěšila vánoční atmosféra
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CELKEM jednašedesát otužilců se ponořilo v Třebíči do řeky Jihlavy v sobotu 
21. prosince. Bohužel ani jim, ani divákům nepřálo počasí, brzy po zajhájení se 
rozpršelo. Celou akci moderoval Zděnk Mikoláš, který připomněl, jak je důležité 
otužování pro lidský organismus. Foto: Antonín Zvěřina

Otužilce neodradil déšť
Na křižovatce buď vznikne 

kruhová křižovatka, nebo tam 
dopravu budou řešit semafory. 
� Antonín Zvěřina

Vozovka v ulici 9. května a Rače-
rovická je v majetku Kraje Vysoči-
na. Velice obtížně se na tuto silni-
ci dostávají řidiči z vedlejších ulic 
U Kuchyňky a U Obůrky. Staros-
ta Pavel Pacal naznačil, že se blýská 
na lepší časy. Kraj v těchto místech 
hodlá vybudovat kruhovou křižo-
vatku, nebo tam začnou řídit provoz 
semafory. 

Město Třebíč poskytlo kraji údaje 
o průjezdnosti. Nyní se zpracovává 
studie, která navrhne řešení. Pacal 
považuje za jednodušší řešení svě-
telnou signalizaci. „Tu by financova-
lo město a realizace se dá uskutečnit 
rychle,“ nastínil. Netajil, že obě řeše-
ní jsou kvůli velkému sklonu hlavní 
silnice obtížná. 

Pacal by přivítal spíš semafory, kte-

ré se dají v čase námrazy vypnout. 
Při kruhovém objezdu může dochá-
zet k obtížnému rozjíždění automo-
bilů. Při budování kruhové křižo-
vatky upozornil na další problém, 
množství sítí, které v místě vozovku 
protínají. „Je to ale můj laický názor, 
počkáme si na studii,“ zdůraznil. Mys-
lí si, že v polovině letošního roku 
bude studie na světě a navrhne pat-
řičné řešení. 

Pacal připomněl, že byly obavy, co 
světelná signalizace učiní s provozem 
v ulicích Spojovací a Hrotovická. 
Ukázalo se, že řešení bylo na místě. 
Uvažuje se i o signalizaci na křižovat-
ce ulic Hrotovická Kosmákova. 

Problémy řidiči také zaznamená-
vají na křižovatce, kdy se na ulici 9. 
května vyjíždí z Židovské čtvrti či od 
Podzámecké nivy a odbočují vlevo. 
Pacal poukázal, že dopravní inspek-
torát řešení má, přikázat značkou 
odbočování pouze vpravo. „Pro řidi-
če by to znamenalo komplikace,“ při-
pustil. Jiné řešení ale není možné.

Situaci v ulici 9. května  
a Račerovická kraj řeší

Centrum se 
otevře veřejnosti

Přestavbu bývalého kina Morávia na 
Komunitní centrum Morávia se poda-
řilo dokončit. Slavnostní otevření se 
uskuteční v pondělí 13. ledna. Provo-
zovatel organizace STŘED nejprve 
pozvaným hostům a později veřejnosti 
představí využití prostor.   -zt-

Zaplatil a bydlí dál
Žádost o opětovný pronájem bytu 

v ulici Bezručova schválila rada měs-
ta v Třebíči. Pronájemce dlužil městu 
peněžní částku za pronájem. Město 
mu oznámilo, že pokud ji neuhradí, 
z bytu se musí vystěhovat. Protože 
dlužnou částku zaplatil, může využí-
vat byt nadále. Starosta Pavel Pacal 
uvedl, že takové situace čas od času 
rada města řeší. -zt-

Začne výstavba 
okruhu u Zámišu

Výstavbu on-line okruhu Zámiš – 
Bažantnice plánuje v letošním roce 
město Třebíč. Starosta Pavel Pacal 
předpokládá, že výběrové řízení na 
zhotovitele se uskuteční během prv-
ních dvou měsíců roku 2020. Reali-
zace pravděpodobně začne v květnu. 
Dráha bude měřit 3,5 kilometrů.  -zt-

Třebíčský spolek Vrátka se zapojil 
do projektu Nadace ČEZ Pomáhej 
pohybem. Kdokoliv může třeba jen 
chůzí či jízdou na kole pomoci Vrát-
kům nasbírat body a získat od Nada-
ce ČEZ peníze na koupi nového kot-
le do svého sídla v ul. L. Pokorného. 
Spolek pojmenoval svůj projekt 
Pomozte nám nezmrznout. 

A jak to celé funguje?  Aplikace 
EPP Pomáhej pohybem zazname-
nává pohyb uživatele, například chů-
zi, běh, jízdu na kole, ale i interiéro-
vé aktivity jako je běh na běžícím 
pásu. Kromě běžných údajů o rych-
losti, čase, tempu či vzdálenosti také 
generuje body. „Právě tyto body nám 
uživatel může věnovat. Pokud za daný 
čas získáme určitý počet bodů, podpo-
ří Nadace ČEZ náš projekt Pomozte 
nám nezmrznout stanovenou částkou,“ 
vysvětluje předsedkyně Vrátek Irena 
Rybníčková. Spolek Vrátka fungu-

je v Třebíči jedenáct let a jeho hlav-
ním posláním je zaměstnávání lidí 
s postižením. 

„Peníze na nový kotel potřebujeme 
opravdu urgentně. V budově sídlí kan-
celář, šicí dílna, salón pedikúry a schá-
zejí se v něm několikrát týdně klienti 
sociální rehabilitace. Pokud by stávající 
kotel přestal fungovat, což může přijít 
každým dnem, museli bychom všechny 
tyto aktivity dočasně ukončit,“ shrnula 
Irena Rybníčková. -val- 

Nemocnice Třebíč zakoupila z darů 
od partnerů ultrazvuk pro neurolo-
gické oddělení. Ultrazvukový pří-
stroj je pro neurologii základní vyšet-
řovací modalita, zajišťuje diagnostiku 
tepen v mozku, a to jak v akutních, 
tak i v chronických fázích. Doposud 
neurologie využívala velmi vytížený 
přístroj na kardiologické ambulan-
ci, což neumožňovalo zajištění akut-
ních vyšetření ani dostatečné pokry-
tí kapacity požadovaných vyšetření. 

„Hlavním přínosem nového ultra-
zvukového přístroje bude zajištění 
urgentních vyšetření v optimálním ča-
se, zkrácení čekacích dob a navýšení 
výkonnosti. Přístroj tak výrazně zvýší 
kvalitu a dostupnost vyšetření pacien-
tům z regionu,“ vyjmenovává před-
nosti nového přístroje ředitelka 
Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Přístroj byl kompletně financován 
z darů od partnerů a přispěvatelů 
nemocnice. Celková cena ultrazvu-
kového přístroje včetně příslušenství 

činila 1.220.890 korun, polovinou 
přispěla Nadace ČEZ prostřednic-
tvím JE Dukovany. Částkou 150 000 
korun se na nákupu přístroje podíle-
la VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST. 

„Kvalitní péče o nemocné, moder-
ní vybavení nemocnic a profesionální 
personál jsou základní pilíře zdravot-
nictví. Cítíme jako důležité podílet se 
na podpoře těchto důležitých oblas-
tí v regionu JE Dukovany,“ říká Jana 
Štefánková, zástupce Nadace ČEZ 
z útvaru komunikace JE Dukovany.

„Naše společnost kromě toho, že 
dodává lidem kvalitní pitnou vodu na 
Třebíčsku a zajišťuje, aby se odpad-
ní voda do přírody vracela vyčištěná, 
si klade za cíl být dobrým sousedem a 
pomáhat tam, kde je to potřeba. Proto 
jsme velice rádi, že se i díky nám poda-
ří zlepšit péči o pacienty v třebíčské 
nemocnici,“ uvedl generální ředitel 
VAS Ing. Lubomír Gloc. Na náku-
pu nového přístroje se podíleli kro-
mě Nadace ČEZ a VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI také 
další partneři KHNP a město Jaro-
měřice nad Rokytnou.  -zt-

Třebíčská nemocnice 
zakoupila nový ultrazvukČím víc kroků, tím víc bodů
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Koordinátorkou Dobrovol-
nického centra STŘED, z.ú. 
se stala Martina Bořecká. Ta 
odpovídala na otázky Třebíč-
ských novin.
� Antonín Zvěřina

Jak se může stát člověk dobro-
volníkem?

Dobrovolníkem se člověk může 
stát od patnácti let. Pokud se tak 
rozhodne, ideální je kontaktovat 
koordinátorku dobrovolnického 
centra. Domluvíme se na schůzce a 
já mu vysvětlím, co dobrovolnictví 
obnáší. Nejdříve musím zjistit, kde 
a komu by chtěl dobrovolník pomá-
ha a kolik času je schopen dob-
rovolnictví věnovat. A od toho se 
odvíjí další postup.

S kým tedy spolupracujete?
Dobrovolníky vysíláme do domo-

vů pro seniory a handicapované 
v Třebíči a okolí, do Klubu Naděje 
v Třebíči a nízkoprahového klubu 
eMBéčko v Moravských Budějo-
vicích. Tam se dobrovolníci stávají 
společníky, kteří si s klienty poví-
dají, naslouchají jim, připravují jim 
různé volnočasové aktivity. Naše 
dobrovolnické centrum má také 
akreditován Program Pět P, který 
je určen pro dobrovolníky od osm-
nácti let. Ti se pak věnují jednomu 
dítěti. 

Může dobrovolník spolupraco-
vat jinak než dlouhodobě?

Pokud nemá dobrovolník tolik ča-
su, jsou pro něj vhodné jednorázo-
vé akce, např. dětské a vánoční dny, 
kdy pomáhá s přípravou,  organi-
zací a zajištěním aktivit pro děti i 
dospělé.   

Co vaše práce obnáší?
Mou hlavní náplní je „být tu pro 

dobrovolníky.“ Zajišťuji jim veške-
rý servis. Od pojištění, přes pravi-
delné schůzky – tzv. supervize, kde 
si mohou s ostatními dobrovolní-
ky předat zkušenosti a sdílet rado-
sti i starosti dobrovolnictví, až po 
náhradu cestovních výdajů a vysta-
vení osvědčení o dobrovolnické 
činnosti.  

Také pořádám pro dobrovolníky 
výcvik, který se koná dvakrát ročně, 
na jaře a na podzim.  Snažím se jim 
osvětlit, co bude jejich práce obná-
šet a jak se na ni co nejlépe připra-
vit. Výcvik je důležitý i v tom, že 
se dobrovolníci vzájemně potkají, 
seznámí a sdělí si zkušenosti mezi 
sebou. Ty si mohou předat i na 
dvou oceňujících akcích, které pro 
dobrovolníky pořádám. 

K čemu jim to osvědčení o dob-
rovolnické činnosti bude?

Mohou si ho přiložit k přihláškám 
na střední či vysokou školu nebo 
k životopisu. 

Hlásí se dobrovolníci dobrovol-
ně nebo pořádáte nábory?

Obojí. Snažím se, aby lidé o dob-
rovolnickém centru a jeho možnos-
tech věděli, propagace je důležitou 
součástí  mé práce. A dobrovolníci 
se pak hlásí sami. Pořádáme však i 
nábory, chodím na základní a střed-
ní školy a o dobrovolnictví tam 
hovořím. 

To znamená, že mohou pomá-
hat i děti ze základních škol?

Dobrovolníkem se může stát 
osoba od patnácti let, ale pomá-
hat  mohou i mladší děti, a to prá-
vě při jednorázových akcích, kde je 
máme „pod dohledem.“ Musí o tom 
samozřejmě vědět rodiče, zákon-
ný zástupce. Přihlásily se nám třeba 
tři třináctileté dívky, dnes už je jim 
patnáct a mají zájem dělat dobro-
volníky v Klubu naděje. A nyní už 
mohou. 

Můžeme ke Klubu naděje sdělit 
něco podrobnějšího?

Klub Naděje zřizuje odbor soci-
álně právní ochrany dětí pod Měst-
ským úřadem v Třebíči, vede ho 
paní Iveta Nedvědická. Je určen  pro 

děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin, kterým  zajišťuje volnočaso-
vé aktivity. Klub funguje dvakrát 
týdně, v úterý a ve čtvrtek. Dobro-
volníci vypomáhají s tvorbou a rea-
lizací programu klubu, s doprovo-
dem dětí a jezdí také na víkendové 
pobyty či tábory.

 
Děti tedy vyhledává odbor soci-

álně právní ochrany dětí?
Ano, také. S OSPODem máme 

velice úzkou spolupráci napříč vše-
mi službami, které STŘED posky-
tuje. V této souvislosti bych ještě 
ráda přiblížila náš Program Pět P. V 
něm se dobrovolník starší osmnác-
ti let věnuje jednomu dítěti ve věku 
od sedmi do patnácti let, které je 
většinou ze sociálně znevýhodněné-
ho nebo jinak ohroženého  prostře-
dí. Mají spolu navázat kamarádský 
vztah a ukázat si, že volný čas se dá 
trávit smysluplně. Dobrovolník tak 
může dítě často odvrátit od nebez-
pečného prostředí nebo návyků. Na 
rozdíl od Klubu naděje se jedná o 
individuální péči.  

Dobrovolníci konají svou práci 
bezplatně?

Ano, ale pro dobrovolníky je 
pocit, že někomu pomáhají a jsou 
potřební, nevyčíslitelný.

Máte i dobrovolníky, kteří vyko-
návají běžné zaměstnání?

Samozřejmě ano, není jich sice 
mnoho, ale i oni vykonávají dob-
rovolnickou činnost zodpovědně a 
svědomitě. Máme dobrovolníky i 
z řad seniorů. 

Čím dobrovolník pomáhá 
v Domově pro seniory?

Dobrovolník tam vykonává to, na 
co personálu bohužel nezbývá čas. 
Personál zajišťuje veškerou těles-
nou péči a dobrovolník seniorovi 
vyplňuje volný čas, je pro něho spo-
lečníkem. 

Povídá si s ním, vyslechne ho, 
může mu předčítat knihy, hrát s 
ním deskové hry. Může s ním jít 
na procházku či ho vyvézt na vozí-
ku do parku nebo zahrady, která je 
u většiny domovů. Ty pro svoje kli-
enty pořádají různé akce a při nich 

mohou dobrovolníci také vypomá-
hat.

Není to tak trochu suplování 
rodiny?

Nenazvala bych to přímo suplová-
ní rodiny, spousta seniorů žádnou 
rodinu nemá, nebo je od ní daleko.

 
Kolik máte dobrovolníků?
Teď jich máme přes třicet. 

Přivítali byste další?
Určitě. Nejen my, ale i organizace, 

kam dobrovolníky vysíláme. Dob-
rovolníků není nikdy dost, jejich 
pomoc je nevyčíslitelná. 

Máte nějaký program i pro lidi 
středního věku?

Tam ta potřeba není. Jedná se 
opravdu o pomoc seniorům, handi-
capovaným či dětem. 

Spolupracujete třeba s chari-
tou?

Vzájemně se vnímáme, víme o 
sobě. Někteří dobrovolníci působí 
u nich, někteří u nás. Je to na volbě 
každého jedince. Určitě ji nevnímá-
me jako konkurenci. 

Co máte v plánu?
Vyjednávám spolupráci s dětský-

mi domovy, knihovnou a mateřský-
mi školami a centry. Chtěla bych 
vysílat dobrovolníky i do těchto 
organizací. 

Zároveň se chci dobře starat o 
dobrovolníky, které již mám a jsou 
neocenitelným hnacím motorem a 
motivací mé práce. 

A na závěr, jak jste ke své práci 
dostala?

Sama jsem před šesti lety působi-
la jako dobrovolník v programu Pět 
P. Byla to skvělá zkušenost, která 
mi kromě dobrého pocitu, že můžu 
někomu pomoct, pomohla i při 
výběrovém řízení na pozici koor-
dinátora dobrovolnictví v organi-
zaci STŘED, z.ú. Věděla jsem totiž 
z vlastní zkušenosti, co tato prá-
ce obnáší, čímž jsem se odlišila od 
ostatních kandidátů. Nyní to využí-
vám pokaždé, když mám schůzku 
s novým dobrovolníkem. 

Dobrovolnictví je otázka srdce

Martina
Bořecká

Kulturní událost Zdobení vánoč-
ních stromků, kterou letos již po jede-
nácté pořádala organizace STŘED, 
z. ú., se konala 8. prosince 2019 
od 17 hodin ve velkém sále Klubu 
Hájek. Za účasti ředitelky STŘED, 
z.ú., Martiny Bártové, starosty měs-
ta Třebíče Pavla Pacala, 1. náměst-
ka hejtmana Kraje Vysočina Pavla 
Fraňka a dalších významných hostů 
se uskutečnila komentovaná ukázka 
tří vánočních stromků, které předem 
tematicky nazdobily vybrané subjek-
ty.

„Letos jsme o nazdobení strom-
ků požádali Dobrovolnické centrum, 
Základní Školu Týnskou a Tým pro 
mládež, který zajišťuje metodickou 
spolupráci mezi institucemi péče o 

Zdobení stromků symbolizuje spolupráci

MODERÁTORKA Markéta Zušťáková zpovídá Martinu Bořeckou z organizace 
STŘED. Foto: Antonín Zvěřina

ohrožené děti“ vysvětlila Bártová. 
O vánoční atmosféru se postaral 

pěvecký sbor Základní školy Týnská 
pod vedením Anny Hessové. „Jsem 
moc ráda, že pěvecký sbor tuto nabídku 
přijal. Byla by škoda, kdyby tak skvělé 
výkony zůstaly jenom za zdí školy. Byli 
fakt skvělí. Nemůžu uvěřit, že vystou-
pení trénovali teprve od září,“ ocenila 
Eliška Lisá, manažerka STŘED.

Zdobení vánočních stromků sym-
bolizuje spolupráci organizací pomá-
hajících dětem a rodinám. Je pro-
storem k poděkování pěstounům, 
dobrovolníkům a všem dalším spo-
lupracovníkům, kteří pomáhají dru-
hým. Slouží také k zastavení a setkání 
uprostřed vánočního shonu. Celou 
akci moderovala Markéta Zušťáková. 
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V Klučově vypěstovala třebíčská rodačka 
velkou dýni, v Jaroměřicích nad Rokytnou 
se dochovala unikátní čutora z první světové 
války.
� Antonín Zvěřina

„Musíte se k nám přijet podívat na zahradu do Klu-
čova. Podařilo se mi vypěstovat obrovskou dýni,“ říká 
Hana Tvrdá z Třebíče a zrak jí plane nadšením. „A 
ještě mám pro vás obrovské překvapení v Jaroměřicích 
nad Rokytnou,“ plane nadšením ještě víc. 

Nadšení se nedá zklamat a tak se vydáváme na jih 
navštívit zahradu v Klučově. Paní Hana na nás čeká 
na okraji vesnice u značky označující obec. Klučov 
se nachází zhruba osm kilometrů spíš jihovýchodně 
než jižně od Třebíče. Projíždíme rodnou obcí Střítež 
a míříme vzhůru vstříc vrcholu Klučovské hoře. 

Jedná se vlastně o poslední větší horu v tomto kou-
tě Kraje Vysočina, dál už se rozprostírá jen mírně zvl-
něná krajina až k Pálavským vrchům. Paní Hana nás 
skutečně čeká na kraji dědiny a plane nadále nad-
šením, takže vůbec nelitujeme, že jsme se na cestu 
vydali. Brankou se dostáváme na rozlehlou zahradu. 

Prostředkem protéká potok a hráz zadržuje vodu 
v malém jezírku. Na to ještě přijde řeč. Na nohavice 
nám útočí malý bílý chundeláč, inu brání svoje pan-
ství jak se patří. 

„Lidi kolem mě říkají, že jsou k vidění daleko větší 
dýně, ale když já z ní mám takovou radost,“ vysvětlu-
je nám paní Hana. Dýně váží 45 kilogramů, není to 
tedy žádný drobeček, ale ani rekordman, přesto sto-
jí za vyfocení se šťastnou pěstitelkou a chundeláčem, 
který se mezi tím zklidnil.

Obležené budky
To už přichází na místo manžel paní Hany Milan. 

Co přitahuje náš sluch, to je značný ryk ptáků. Bodejť 
by ne, na nedaleké jabloni visí dvě krmítka, která jsou 
opeřenci přímo obsypaná. „Už jsme začali s krmením. 
Je to poměrně brzy, říká se, že když ptáci mají již nyní 
hlad, bude tuhá zima,“ přemítá pan Milan. Naznaču-
je, že manželé každý rok kupují do krmítka metrák 
kvalitního ptačího zobu. 

Dozvídáme se, že pan Milan také vyrábí pro ptá-
ky budky o různých velikostech otvoru, aby si kaž-
dý pták mohl vybrat, A důmyslné zařízení zabraňuje 
kunám a kočkám, aby se do ptačího obydlí dostaly. 

Pan Milan se chlubí další raritou, do krmítka přile-
těl i vzácný dudek. „Ale mám tady také hady a těch já 
se štítím,“ poukazuje paní Hana. „Jsou to jen užovky a 
slepýši,“ uklidňuje nás pan Milan. 

Vzpomíná, že se jeho paní koupala v jezírku, ale 
od té doby, co tam zpozorovala plavat užovku, už do 
vody nevlezla. Loučíme se s panem Milanem a jede-
me za překvapením do Jaroměřic. Projíždíme Lip-
níkem, na návesním rybníku majestátně pluje párek 
labutí. „To nic není,“ mává rukou paní Hana, „na ryb-
níku ve směru na Myslibořice jsou jich tucty.“ 

Ten vidíme jen zdálky a pokračujeme ve směru na 
Boňov, středisku protestů proti hlubinnému úložiš-
ti radioaktivního odpadu v nedaleké lokalitě, a hne-
dle jsme v Jaroměřicích. Na náměstí míjíme zámek 
s přilehlým chrámem sv. Markéty, který se co nevi-
dět bude opravovat a pro veřejnost bude po několik 
roků uzavřený.

Unikátní čutora
Vjíždíme do boční ulice a už jsme před domem 

s překvapením. Vítá nás Marta Šidelková a ukazu-
je nám tu raritu, čutoru z první světové války. Ale to 
není obyčejná čutora z plechu, její dědeček si ji vyro-
bil z rostliny s názvem lagenárie.

A jak už to bývá, paní Marta žehrá: „Dědeček byl 
výborný vypravěč a moc mě mrzí, že jsem se toho od něj 
nedozvěděla víc. Zemřel v roce 1974.“ 

Její děda absolvoval právní světovou válku v Albá-
nii, na láhvi je jeho vlastnoruční nápis, který nádobu 
patrně na vodu datuje do roků 1916 a 1917. Je tedy 
více než sto let stará. A opravdu, těžko se dochovala 
jiná.

„Děda pracoval jako správce sokolovny a když tady 
hráli ochotníci divadlo, využívali i tuto láhev,“ říká maji-
telka a je tedy div, že se dochovala až do těchto dnů. 
S co obě ženy pojí s Třebíčí? Pracovaly na třebíčském 
hlavním nádraží. Vracíme se zpátky do Klučova. A 
když už jsme na výletě, jedeme se podívat na desítky 
labutí na rybníku u Lipníka a je to úžasný pohled. 

A teď ještě co je lagenárie. Lagenárie či kalabasa 
(Lagenaria siceraria), zvaná indická okurka, je statná 
popínavá jednoletá rostlina z čeledi tykvovitých. Je 
oblíbená nejen pro mladé plody, využívané k přípra-
vě jídel, ale i pro zajímavé, plně dozrálé a na povrchu 
ztvrdlé, dekorativní tykvičky. 

Používají se mimo jiné k výrobě půvabných, leh-
kých nádobek, oblíbených například pro popíjení ča-
je maté. Lagenárie pochází pravděpodobně z Afriky 
a Asie a byla vyšlechtěna do četných odrůd.

OBROVSKOU dýní se pochlubila v Klučově Hana 
Tvrdá. Foto: Antonín Zvěřina

Hana Tvrdá vypěstovala obrovskou dýni

UNIKÁTNÍ ČUTORY třímá v ruce Marta Šidelko-
vá.  Foto: Antonín Zvěřina

Nové prostory našlo centrum 
v místnostech, kde dříve bývala 
knihovna. 
� Antonín Zvěřina

Od listopadu letošního roku síd-
lí třebíčské Centrum DaR v nových 
prostorách. Přestěhovalo z bývalé 
budovy základní školy, později Zápa-
domoravské vysoké školy do míst-
ností, kde dříve sídlila pobočka měst-
ské knihovny v Borovině. 

„Budova bývalé školy změnila od září 
minulého roku majitele a projde rekon-
strukcí. My jsme uzavřeli dohodu, že 
můžeme v objektu ještě rok zůstat,“ 
naznačila předsedkyně Třebíčského 
centra a pobočky v Borovině Anna 
Machátová. 

Jakmile se začala stěhovat knihovna, 
začalo i stěhování Centra DaR. „Před-
pokládali jsme, že začneme provoz už 
od 1. října, ale ukázalo se, že prosto-
ry jsou v takovém stavu, že vyžadovaly 
důkladnější rekonstrukci,“ poukázala 
Machátová. 

To vyžádalo velké úsilí všech 
zaměstnankyň, zejména vedoucí Evy 

Žákové. „Znamenalo to dva měsíce veli-
ce intenzivních prací a jsem moc ráda, 
že se podařilo centru otevřít 1. listopa-
du,“ sdělila Machátová.

Má radost, že se v nových prosto-
rách podařilo opět vytvořit rodin-
né prostředí. Machátová netajila, že 
v objektu ještě chybí dětské toalety. 

Doplnila, že nové prostory poslouží 
dvěma aktivitám, v jedné místnos-
ti bude herna pro rodiče s dětmi a 
v druhé se budou konat kroužky.      

V Centru DaR pracuje již zmiňova-
ná vedoucí Eva Žáková v úterý od 8 
do 17, a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. 
V pondělí, ve středu a v pátek se koná 
miniškolička Uzlíček, což je standard-
ní péče o děti předškolního věku, o 
které se starají další tři pracovnice, 
Lenka Křivánková, Daniela Kolaříko-
vá a Iveta Karásková, občas dochází i 
Božena Kratochvílová.  

Machátová přiznala, že se v nových 
prostorách zatím nepočítá s novými 
aktivitami. Ty vycházejí ze stávajících, 
po kterých je poptávka. Připomněla, 
že centrum se v Borovině otevíralo 1. 
prosince 2011. Těší ji, že je v Borovi-
ně o aktivity centra zájem. 

„Musím upozornit, že je to velká 
zásluha vedoucí Žákové,“ zdůraznila 
Machátová. Pokud jde o rekonstruk-
ci, pracovnice využily zejména rodin-
né příslušníky. Ředitelka Machátová 
dodala, že borovinské centrum nabíd-
ne i vzdělávání a poradenství.   

VEDOUCÍ borovinského centra Eva Žáková má z nových prostor radost.
 Foto: Antonín Zvěřina

Centrum DaR se přestěhovalo
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Chod organizace Českého sva-
zu chovatelů v Třebíči udržují 
jedinci.
� Antonín Zvěřina

Ptáci ze tří kontinentů, Austrálie, 
Ameriky a Afriky byli k vidění na 
říjnové chovatelské výstavě v Třebí-
či. „Jsou tady zebřičky, korely, kanáři 
a mnoho dalších,“ naznačil Ladislav 
Pýcha, chovatel z Kracovic. Přiznal, 
že ptáky chová ve více než dvaceti 
voliérách. 

„Nachodím za ženskýma, ani do hos-
pody, takže se můžu věnovat této záli-
bě,“ usmívá se. Netají, že se jedná o 
peněžně náročného koníčka. Upo-
zorňuje, že počet jedinců rozšiřuje 
jedině přirozeným odchovem. „Pro 
mě je největší odměna, když mládě 
vyletí na bidlo,“ přiznává. 

Vysvětluje, že exotičtí ptáci sne-
sou vejce poprvé ve stáří čtyř až pěti 
let. Připouští, že objíždí výstavy, ale 
soutěží se neúčastní. Lákají ho také 
odborné semináře. Chovu exotic-
kých ptáků se věnuje dlouhodo-
bě s výjimkou let, kdy měl koně na 
práci v lese. „Teď už věřím, že u toho 
vydržím,“ říká Ladislav Pýcha. 

Převezme vnuk
Věří, že jednou žezlo po něm pře-

vezme vnuk. „Je mu devět let a ještě 
má mnoho zálib,“ přemítá chovatel. 
Nastiňuje, že chov znamená stu-
dovat i cizí literaturu a cestovat pro 
srovnání po světě.

„Byl jsem v Itálii, v Belgii či v Holan-
sku,“ vypočítává. Poukazuje, že tam 
je hodně chovatelů a je velice dobré 
srovnání vlastního chovu s tamními. 
Skromně říká, že dokáže rozeznat, 
který kus má parametry šampióna, 
ale stále se považuje spíš za laika. „Je 
to prostě můj koníček,“ dodává Ladi-
slav Pýcha. 

Dalším vystavovatelem kanárů byl 
Vladimír Hrubeš. „Trochu jsem to 
omezil, ale pokud mi to zdraví dovo-
lí, tak se tomu určitě budu věnovat,“ 
podotýká. Zdůrazňuje, že chovní 
ptáci jsou živí tvorové a podle toho 
se jim musí chovatel věnovat. 

„Když je sezona, tedy vysedávání 
vajec a odchov mláďat v létě, tak je člo-
věk u voliér téměř nepřetržitě. Mimo 
sezonu stačí tam přijít jednou za den,“ 
doplňuje Pýcha. To se musí ptáci i 
jinak krmit. V zimě se naopak krme-
ní omezuje. „Je to stejné jak v příro-
dě,“ říká Pýcha. Připouští, že se stá-
vá, že vajíčka jsou prázdná. 

Do chovu Ladislava Pýchy občas 

zamíří i návštěvy. „Ale v chovné sezo-
ně, kdy ptáci sedí na vajíčkách, je příliš 
nevítám,“ netají. Některým ptákům 
to sice nevadí, ale některým naopak 
ano. 

Chovatel připouští, že mu exotický 
pták i v hodnotě 20 tisíc korun ule-
těl. Někdy se vrátí, jindy se zřejmě 
stal obětí predátora. Pýcha naznaču-
je, že ptáci se dají ochočit a někteří i 
mluví. A netají, že někteří s oblibou 
vyslovují nepublikovatelná slova, 
takže je raději na výstavy nebere. 
„Koupil jsem za lacino mluvícího exo-
ta a doma jsem zjistil, proč. Jediné slo-
vo nebylo slušné. Teď už říká i slušná 
slova, ale raději ať je doma,“ usmívá se 

kracovický chovatel. Je prý zajímavé, 
že si lépe pamatují jadrné výrazy. 

Mladí nemají zájem
Jednatel třebíčských chovatelů 

Josef Coufal nás vyvádí z budovy 
sídla na dvůr. „Tady jsou k vidění krá-
líci, holubi a drůbež,“ sděluje. Dopl-
ňuje, že letos chovatelé přivezli 180 
králíků, což je naprosto nebývalé 
množství. Drůbež obývá 25 voliér a 
holubi 45 voliér. Třebíčská organiza-
ce má 30 členů, ale co jednatele trá-
pí, převážná část jsou důchodci. 

„Když se nějaký mladý objeví, je to 
velká vzácnost. Teď se k nám naštěs-
tí přidala Marta Mastná z Dašova. 
Často se jedná o důchodce přes 80 let,“ 
informuje Coufal. Doplňuje, že chod 
organizace udržuje tak deset až pat-
náct lidí.

Má radost, že na výstavu přišel sta-
rosta Pavel Pacal a přislíbil chovate-
lům pomoc. „Provoz budovy něco stojí 
stejně jako venkovního areálu. Teď jsme 
například museli vyměnit okapy za 25 
tisíc korun,“ poznamenává Coufal. 

Upozorňuje, že každou třetí neděli 
v měsíci chovatelé pořádají dopolední 
trh zvířat. Toho se účastní až 200 osob 
ze širokého okolí. 

Upozorňuje, že kromě říjnové výsta-
vy pořádají chovatelé další v únoru. Ta 
se spíš zaměřuje na holuby. Vracíme se 
k chovu například králíků na maso. 
Coufal si myslí, že doma vychova-
ný králík má daleko kvalitnější maso 
než ten koupený v supermarketu. 
Ukazuje nám největší plemeno krá-
líka, jímž je belgický obr činčilový. 
Dosahují váhy až devět kilo. 

Coufal samozřejmě zná největší 
výstavu v Kraji Vysočina v Bohdalo-
vě na Žďársku, které se třebíčští cho-
vatelé také účastní. „Držíme se nad 
vodou, snažíme se organizaci uchovat, 
i když to není jednoduché,“ uzavírá 
Josef Coufal.  

Chov exotů chovatele Pýchu baví

JOSEF COUFAL předvádí jednoho ze svých králíků. Foto: Antonín Zvěřina

Dotace pomohla s obnovou 
vystavovaných předmětů a 
umožnila zařadit nové. 
� Antonín Zvěřina

Proměnou prošla v letošním roce 
expozice Cesty časem v předzámčí 
třebíčského zámku. Ředitelka měst-
ského kulturního střediska Jaromíra 
Hanáčková upozornila, že tuto akci 
podpořil Fond Vysočiny z programu 
UNESCO 2019 

„Jednalo se o peněžní částku půl milio-
nů korun,“ upozornila. Třebíčská rad-
nice pak rozhodla, že se peníze využi-
jí právě na úpravu expozice Cesty 
časem. Hanáčková připomněla, že se 
tato výstava otevírala před osmi lety. 

V loňském roce ji navštívilo téměř 
23 tisíc návštěvníků. Celkem se jed-
ná až o 180 tisíc osob. Expozici nav-
štěvují především rodiny s dětmi a 
školní kolektivy. Ty se tady seznámí 
s historickými řemesly a také s histo-
rií města. 

Hanáčková přiznala, že za osm let 
se mnoho věcí interaktivní výstavy 
opotřebovalo. Je to i z toho důvodu, 
že většinu předmětů si mohou náv-

štěvníci osahat a vyzkoušet.  „Chtěli 
jsme také vymyslet něco nového,“ sdělila 
Hanáčková. 

Návštěvníci si mohou například 
vyzkoušet kostýmy z natáčení filmu 
o Karlu IV. v bazilice sv. Prokopa a 
vyfotit se u oltáře tohoto svatostánku, 
který rozšířil nabídku expozice. Pro-
hlídka výstavy byla v režii vedoucího 
informačního centra u baziliky Vác-
lava Prchala. 

Nejprve představil model města, 
kde se návštěvníci seznámí s histo-
rií i s jeho rozvojem. Ukázal tři nové 
domy, které se inspirovaly objekty ve 
městě a poslouží jako knihovničky. 
„Oslovíme knihovny a veřejnost, aby se 
knihovničky zaplnily dětskými knížka-
mi,“ nastínil Prchal. 

Představil další expozici, kde se 
lidé dozvědí, jak fungovalo mly-
nářství. Tam bylo zapotřebí pořídit 
nové lopaty, aby si návštěvníci moh-
li vyzkoušet sázení chleba do pece. 
Opravou prošel i tkalcovský stav či 
domy, které ukazují, jak se v minu-
losti žilo.

Chloubou se určitě stane stylizova-
ný oltář, kopie oltáře z baziliky. Prá-

vě tam se mohou návštěvníci vyfo-
tit v již zmiňovaných kostýmech. 
Na druhé straně jsou malby, které lze 

spatřit i v bazilice. Na oltáři si náv-
štěvníci mohou ověřit svoje znalosti 
z historie. 

Výstava v Předzámčí doznala změn

VÁCLAV PRCHAL ukazuje jeden z nových exponátů v expozici Cesty časem.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Ke konci roku 2019 dostalo Katolické gymnázi-
um vánoční dárek v podobě ocenění Gympl roku v 
Kraji Vysočina. Toto hlasování je průzkumem mezi 
studenty a absolventy gymnázií v České republice 
zaměřené na to, jak se jim na jejich gymnáziu stu-
duje nebo studovalo. 

Podstatné kritérium, které různým žebříčkům 
hodnocení škol chybělo a stále chybí, je pohled stu-
denta či absolventa na svoji školu. Tento pohled 
studenta či absolventa je podle organizátorů prů-
zkumu zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než 
například citace v odborných časopisech či počet 
zahraničních studentů. 

„Nejlepším doporučením je osobní zkušenost. Velmi 
si vážíme letošního prvního místa. Neustále se snažíme 
školu modernizovat, důležité je, aby studenti měli pří-
jemné prostředí pro výuku a širokou nabídku volnoča-
sových aktivit. Toto ocenění je pro nás dobrou zpětnou 
vazbou, že jdeme správným směrem,“ shrnuje ředi-
tel Katolického gymnázia Vít Feldbabel. V současné 
době má škola plnou kapacitu studentů, celkem 356. 
Zájem o studium se každý rok zvyšuje. 

Moderní učebny v nové budově
Letošní školní rok je prvním v nové moderní budo-

vě. Nacházejí se zde jazykové učebny, odborné učeb-
ny a laboratoře chemie a biologie. „V rámci církevních 
škol byla stavba nové budovy největší investicí financova-
nou z evropských fondů,“ upřesňuje Zdeňka Matějková, 
zástupkyně ředitele pro oblast ekonomiky. Gymnázi-
um má dále v plánu výměnu oken v původní klášterní 
budově a také jí chce dát nový kabát ve formě oprave-
né fasády. 

Katolické gymnázium Třebíč 
získalo ocenění Gympl roku 

Srdečně vás zveme 

v úterý 28. ledna 2020
 od 12.30 do 17.00 hod.

 na Den otevřených dveří 
Katolického gymnázia Třebíč. 

Ukážeme vám učebny, 
provedeme vás areálem 

a můžete si popovídat 
se studenty, jejich rodiči i učiteli. 

Pořadí v Kraji Vysočina

   1. Katolické gymnázium Třebíč
   2. Gymnázium Žďár nad Sázavou
   3. Gymnázium, Střední odborná škola 
        a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 
   4. Gymnázium Chotěboř
   5. Gymnázium Havlíčkův Brod
   6. Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
   7. Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium 
        a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 
       Světlá nad Sázavou
  8. Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
  9. Gymnázium Velké Meziříčí
10. Gymnázium Vincence Makovského 
        se sportovními třídami Nové Město na Moravě
11. Gymnázium Pelhřimov
12. Gymnázium Třebíč
13. Gymnázium Otokara Březiny 
        a Střední odborná škola Telč
14. Gymnázium Jihlava
15. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
16. Gymnázium a Střední odborná škola 
        Moravské Budějovice
17. Gymnázium Pacov
18. Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Jihlava

Spolupráce se základními 
školami a výměnné studijní pobyty

Na podzim připravili učitelé a studenti dva projektové 
dny pro základní školy na Třebíčsku zaměřené na matema-
tiku, biologii, chemii a fyziku. Studenti gymnázia v letoš-
ním školním roce absolvovali výměnný pobyt v Turecku, 
a to díky projektu Erasmus +. Nejenže si procvičili v pra-
xi jazykové dovednosti, ale také se seznámili s tamní kul-
turou. Celý týden totiž bydleli v tureckých rodinách. Další 
pobyt je v plánu na příští školní rok. 

Aktivní spolek rodičů a přátel školy
KG klub, který při gymnáziu působí, sdružuje rodiče stu-

dentů a přátele školy. Ti se aktivní podílejí na organizaci 
akcí školy. Pořádají sběr papíru, pomáhají při dnu otevře-
ných dveří, připravují oblíbená Třebíčská nokturna. 

Třetí ročník charitativní kavárny
Cílem školy je připravit studenty na život a nabídnout 

jim kvalitní všeobecné vzdělání. Není to jen o „sezení v 
lavicích“, ale o hledání různých forem. Zajímavým projek-
tem je charitativní kavárna. Uspořádali ji první adventní 
neděli studenti 2.A a sexty. Pátým rokem totiž spolupra-
cuje Katolické gymnázium a Halahoj s organizací Chuť 
pomáhat. Přednášku o situaci na Ukrajině připravila býva-
lá studentka Anička Váňová, která úzce s touto organizací 
spolupracuje. Během víkendu se do kavárny přišlo podí-
vat přes 250 lidí.  Za prodej panenek Motanek a tašek a za 
kavárnu se podařilo letos vybrat částku 38 136 korun.

Aktuality sledujte na webu www.kgtrebic.cz a také na Fa-
cebooku a Instagramu.  (PI-t01-gymD)

Další mateřské školy se podařilo 
zateplit městu Třebíč. Jedná se o ško-
lu v Bartuškově ulici, v ulici U Obůr-
ky, v ulici Obránců Míru a v Dem-
lově ulici. Pokud chtěla radnice 
obdržet na tyto akce dotaci z minis-
terstva životního prostředí, musela 
v objektech vybudovat na střechách 
škol také vzduchotechniku.

Město nyní toto zařízení zapůjčilo 
zmiňovaným školským subjektům, 
které je budou obhospodařovat. Sta-
rosta Pavel Pacal upozornil, že umís-
tění vzduchotechniky není záležitost 
města, ale jedná se o požadavek 

ministerstva životního prostředí.
„V minulosti tato povinnost při zatep-

leních nebyla,“ doplnil. Osobně si 
myslí, že budovy se dají odvětrat 
způsobem, jak tomu bylo v minu-
losti, tedy okny. Pacal připomněl, že 
se připravuje zateplení poslední tře-
bíčské mateřské školy na Gorazdově 
náměstí s názvem Kaštánek. 

„Energetický audit prokázal, že při 
zateplení dojde k úspoře při vytápění. 
A pokud budeme žádat o dotační pro-
středky, opět musíme počítat s vybu-
dováním vzduchotechniky,“ poukázal. 
 -zt- 

V mateřských školách museli 
vybudovat vzduchotechniku
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www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)
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15. ledna 2020
od 13:00 do 17:00

� Informace o studiu
� Prezentace vyučovacích předmětů
� Prohlídka školy v doprovodu našich žáků
�  15:30 schůzka s rodiči uchazečů o 8leté studium
�  16:30 schůzka s rodiči uchazečů o 4leté studium

15. ledna 2020
od 13:00 do 17:00

� Informace o studiu
� Prezentace vyučovacích předmětů
� Prohlídka školy v doprovodu našich žáků
�  15:30 schůzka s rodiči uchazečů o 8leté studium
�  16:30 schůzka s rodiči uchazečů o 4leté studium

Střední škola stavební Třebíč nabí-
zí svým studentům nejen špičkové 
vybavení školy, ale i špičkové vzdělání 
s možností získávat odborné doved-
nosti a zkušenosti na zahraničních 
stážích. 

Naše škola se řadí mezi špičku škol, 
konkrétně 28 škol v celé České repub-
lice, které jsou držitelem Erasmus+ 
Certifikátu mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě – VET Mobili-
ty Charter. Získáním Certifikátu byly 
uznány její kvality při přípravě a orga-
nizaci zahraničních odborných stáží 
pro žáky i pedagogy. Možnost vyjet 
na odborné stáže mělo dosud 183 žá-
ků, 30 pedagogů do 17 zemí světa 
(Velká Británie, Německo, Španělsko, 
Itálie, Finsko, Litva, Lotyšsko, Malta, 
Turecko aj.)

Realizovat část odborné přípravy 
v zahraničí formou krátkodobých (čtr-
náctidenních) stáží umožňuje škola 
žákům maturitních i učňovských obo-
rů již dlouhodobě. Žákům se tak ote-
vírají nové obzory, dostávají možnost 
zažít svůj úspěch, nadchnout se pro 
obor a stát se špičkovými odborníky.

Prestižní záležitostí školy se stala 
v posledních dvou letech dlouhodo-
bá zahraniční stáž. V roce 2018 vyje-
lo na 4 měsíce do Německa celkem 

13 žáků, již úspěšných absolventů, 
kteří se rozhodli pokračovat v jedno-
letém, příp. dvouletém studiu dalšího 
učebního oboru (5 zedníků, 4 truh-
lářky, 2 tesaři, 1 elektrikář a 1 instala-
tér). V roce 2019 se do čtyřměsíční 
stáže zapojilo 6 absolventů (4 zední-
ci, 2 instalatéři). Získali tak nejen cen-
nou příležitost obohatit své znalosti 
získané v průběhu předchozího studia 
o poznatky a zkušenosti z reálného 
pracovního prostředí u našich západ-
ních sousedů, ale i možnost poznat 
návyky, morálku a kulturu v zahraničí. 

Účast na stážích není ve škole pod-
míněna studijními výsledky, ale prací 
odvedenou v odborné a jazykové pří-
pravě na stáž, tedy ochotou na sobě 
pracovat i mimo vyučování. „Slova 
poučují, příklady táhnou“, proto i my, 
učitelé, vědomi si potřebnosti neustá-
lého vzdělávání a inovací, měníme slo-
va v činy a snažíme se nabízet našim 
žákům špičkové vzdělávání. Přijďte se 
přesvědčit i vy! 

P.S. Národní ústav pro vzdělávání 
(NUV) se už přesvědčil a uvádí nás 
jako příklad dobré praxe na svých 
webových stránkách (http://www.
nuv.cz/p-kap/zahranicni-praxe-v-
oborech-s-vyucnim-listem) 

 (PI-t01-streD)

Slova poučují, mezinárodní stáže a stavebka táhnou! 
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INTERNET TELEVIZE NABÍZÍME
Vysokorychlostní připojení 
až 100Mbps
Vysoká rychlost a nízká odezva
Regionální poskytovatel

Možnost IPTV
Internetová TV s mnoha funkcemi
Výběr kanálů, které chcete sledovat

Antivirovou  ochranu
Kamerové systémy
Zabezpečovací systémy
VOIP (bez paušálu)

Internet
měsíční paušál od 242,- Kč včetně DPH

max. rychlost až 100 Mbps * 

Zdarma 5 měsíců
při přechodu od konkurence Zdarma Wifi router**

5
* Rychlost připojení od 25/25 Mbps

a výše je závislá na lokalitě

** Akce platí do 31. 1. 2020 při podpisu smlouvy

info@jaronet.cz
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Ze všech koutů Třebíče mířily v pondělí 11. 
listopadu dopoledne lidé na centrální Karlovo 
náměstí. Jednalo se zejména o seniory, kteří si 
nechtěli nechat ujít zahájení Svatomartinských 
oslav. I z třebíčské čtvrti Borovina vyjížděly auto-
busy městské hromadné dopravy nezvykle plné.

„Přece si něco takového nemůžeme nechat ujít,“ 
vyznává se starší pár ve slavnostním odění. Vystu-
pujeme na zastávce na Komenského náměstí a 
průchodem vedle radnice přicházíme na místo 
činu. Tribuna je nezvykle postavená s výhledem 
na radnici, inu změna je život. 

Na náměstí stojí stánky s pochutinami a samo-
zřejmě nemůže chybět mladé svatomartinské 
víno. Záloha na skleničku není levná záležitost a 
tak prozíraví návštěvníci slavnosti si vezou skle-
ničku svoji. 

Výběr vín je opravdu bohatý, je z čeho si vybrat. 
Potkáváme spoustu známých, třeba turisty Miloše 
Jílka a Ivanu Nejedlou, chovatele Vladimíra Hru-

beše s manželkou či osamoceného Jiřího Cahu, 
manželka mu odjela za dcerou do Vídně. 

Na náměstí postává také Zdeněk Mikoláš 
s manželkou a z jeho úst se dozvídáme, že ani 
letos v prosinci nebude chybět v Třebíči propa-
gace otužování. Ručičky na jedněch z největších 
hodin v Evropě na městské věži u kostela sv. Mar-
tina se blíží k času 11.11 hodin.    

Na pódium vcházejí starosta Pavel Pacal a mís-
tostarostové Vladimír Malý a Pavel Janata. Jejich 
úkol je jediný, slavnost zahájit, což také činí. Sym-
bolicky si připíjejí svatomartinským vínem. 

Pak už může začít pestrý program, který odstar-
tuje Humpolecký dixilend. Vystupují další uměl-
ci a to už se blíží podvečer a davy lidí všech věko-
vých kategorií se srocují v Hasskově ulici a na 
Karlově náměstí. Proč?

Inu, přece přijede jako tradičně svatý Martin 
na bílém koni. A vskutku, v 17 hodin se rozezní 
u kostela sv. Martina bubny a do pohybu se dává 

průvod. Svatý Martin kyne lidu a musí se on i jeho 
kůň vypořádat s množstvím blesků z fotoaparátů. 
Důstojně objíždí náměstí a pak vystoupá na pódi-
um, kde ho již očekává moderátor Joža Kolář. 

Martin zdraví přítomné a na otázku, kde zane-
chal sníh, říká, že v následujících dnech se urči-
tě objeví. „Úroda je pod střechou a tak máte dobrý 
důvod k oslavě,“ nabádá svatý Martin lid pod pódi-
em.   

Po jeho zdravici zábava pokračuje. Víno teče 
proudem a i husa se zelím a knedlíkem je k dispo-
zici. Lidé večer pozvolna opouštějí náměstí. Auto-
busy městské dopravy jsou opět přeplněné, kdo 
by v takový den usedal za volant automobilu. Tož, 
svatý Martine, zase za rok.   

A jen tak na okraj, o dva dny později opravdu 
svatý Martin na Vysočinu na bílém koni přijuchal, 
ale do Třebíče nedorazil. Zasekl se v Zašovicích a 
dál odmítl kůň poslušnost. V Třebíči ho nahradila 
mlha. Holt si musí město počkat.    -zt-

DOPOLEDNE na Karlově náměstí nemohl chybět známý borovinský řeme-
slník a sportovec Jiří Caha.  Foto: Antonín Zvěřina

Sníh svatý Martin nepřivezl

SVATÝ Martin přijel na bílém koni, ale sněhu se stovky diváků nedočkali. (Více foto-
grafií ve fotogalerii Třebíčských novin) Foto: Antonín Zvěřina 

Zhruba 80 lidí vyššího věku absolvovalo 
SeniorAkademii v SeniorPointu. 
� Antonín Zvěřina

Městská policie Třebíč již po šesté získala dota-
ci od Kraje Vysočina na realizaci projektu Seni-
or Akademie v SeniorPointu. Předmětem projek-
tu je bezpečnější a informovanější život seniorů 
v moderní společnosti. 

Závěrečné hodnocení se uskutečnilo v zaseda-
cí místnosti městského úřadu v budově na Masa-
rykově náměstí. V úvodu přítomné přivítala 
manažerka prevence kriminality a mluvčí měst-
ské policie Lucie Šerková.  

Představila místostarostu Miloše Hrůzu, 
vedoucí odboru sociálních věcí třebíčské radni-
ce Martinu Machalovou a Stanislavu Houbovou 
z krajského úřadu. Hrůza mimo jiné poděkoval 
přítomným, že se projektu zúčastnili. Ve stejném 
duchu hovořila i Holbová. 

„Chtěla bych vám nabídnout jednu z dalších mož-
ných aktivit, která již funguje v Jihlavě, ve Žďáře 
nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě,“ poukázala. 
Doplnila, že se jedná o mezigenerační setkávání.

Jedná se o návštěvy seniorů v předškolských 
zařízeních. „Mám kladné reakce od všech zúčast-
něných. Jen mě mrzí, že se zatím nezapojil žádný 
dědeček, ale doufám, že i to se v budoucnu zlepší,“ 
poznamenala Holbová.   

Zdůraznila, že to není profesionální aktivita, 
od programu v mateřských školách jsou učitelky. 
„Původně jsme chtěli jen to, aby senioři dětem četli. 
Ale zjistili jsme, že jsou i jiné možnosti setkávání,“ 
nastínila Holbová.  

Naznačila, že senioři docházejí do jedné třídy a 

děti si na ně zvyknou a na setkání se těší. „Osvěd-
čilo se nám, když do třídy docházejí jednou za čtr-
náct dní až za měsíc, ale vše je na domluvě,“ infor-
movala Holbová.  

Slova se opět ujala Šerková a poděkovala Pavlu 
Šabatkovi, který má na úspěšném projektu vel-
kou zásluhu. Vysvětlila, proč projekt vznikl. Stá-
le se objevují případy zneužití seniorů. Stávají se 
oběťmi různého protiprávního jednání. 

„Projekt se zaměřuje na to, aby účastníci o všech 
nebezpečích věděli,“ sdělila Šerková. Zaměřuje se 
na kriminální, finanční, pořádkovou a počítačo-
vou gramotnost. Jednalo se o šest počítačových 

kurzů a osm přednášek. Zúčastnilo se ho více 
než 80 seniorů. 

V rámci tohoto projektu se uskutečnily i kurzy 
první pomoci a sebeobrany. Semináře byly reali-
zovány od dubna do listopadu a nově byla zařa-
zena prohlídka techniky a zázemí Hasičského 
záchranného sboru v Třebíči. „Určitě to pro vás 
bylo zajímavé,“ ohodnotila návštěvu Šerková. 

Přiznala, že důležitá je i zpětná vazby od účast-
níků projektu, kteří mohou naznačit, o jaká téma-
ta mají zájem. „Pro nás je nejdůležitější zájem, kte-
rý byl opravdu dostatečný,“ uzavřela Šerková. 

ZÁVĚREČNÉ vyhodnocení projektu se uskutečnilo v zasedací místnosti městského úřadu na Masarykově 
náměstí.  Foto: Antonín Zvěřina

Senioři se učili bránit podvodům
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Třebíčské centrální Kar-
lovo náměstí zdobí dřevěný 
betlém, nechybí v něm ani 
ovečky. 
� Antonín Zvěřina

Vánoční výzdoba centra Třebíče 
vzbuzuje zaslouženou pozornost 
jak obyvatel města, tak návštěvníků. 
Osvětlení doplňuje dřevěný bet-
lém, který se nachází pod vánočním 
stromem. 

O jeho rozšíření o Tři krále a dvě 
ovečky se v letošním roce postaral 
Václav Stibůrek z jižních Čech. 

Jeho cesta životem je opravdu pes-
trá. „Pocházím z Prahy, vyrostl jsem 
v Roudnici nad Labem a v současné 
době žiji v Českém Krumlově,“ začí-
ná své vyprávění. Pokud jde o jeho 
cestu do Třebíče, město zná již del-
ší dobu a několikrát jej v minulosti 
navštívil. 

Práce se dřevem ho upoutala 
zhruba v deseti letech. „Měl jsem 
štěstí, že jsem žil v domě, kde měl díl-
nu velice známý loutkář a truhlář pan 
Mára. Od něj jsem se naučil spoustu 
věcí, a když jsem se učil truhlářem, 
tak už jsem vlastně všechno uměl,“ 
vysvětluje Stibůrek. 

Měl štěstí
Připouští, že i na škole měl štěs-

tí na skutečného mistra. Po dokon-
čení školy patnáct let pracoval na 
Barrandově ve studiu Bratři v triku. 
„Vyráběli jsme letadla, lodičky, panáč-
ky, co bylo potřeba,“ vzpomíná. 

Po letech strávených ve studiu se 
truhlář osamostatnil. „Od té doby 
bojuji sám za sebe,“ usmívá se Stibů-
rek. Přiznává, že vyřezávaní postav 
do betlémů se nevěnuje. „Dělám 
spíš nábytek, ten také restauruji stejně 
jako sochy, obrazy, domy a podobně,“ 
říká truhlář. 

Naznačuje, že byl oslovený ředi-
telkou třebíčského městského kul-

turního střediska Jaromírou Hanáč-
kovou, zda by něco takového pro 
Třebíč nevytvořil. Poukazuje, že v 
minulosti se takové tvorbě věnoval 
víc a výtvory posílal i do zámoří. 
„Pracoval jsem podle přání zákazní-
ků,“ nastiňuje. 

Má radost, že má následovníka. 
„Mám jednu žačku. Není to nikdo 
z rodiny. Třebíč také zná, v létě tady 
vystavovala na zámku v ledárně,“ 
sděluje Stibůrek. Doplňuje, že jí 
pomáhá spíš s technickými věcmi. 
Podle něj je to veliký talent v obo-
ru.

Vracíme se k betlému. Nové posta-
vy truhlář vyřezal z dřeva z borovic. 
„Dostal jsem se k němu zcela náho-
dou,“ netají a potěšilo ho, že mohl 
postavy v životní velikosti vyřezat 
z jednoho kusu dřeva. Při tvorbě 
nevyužíval žádnou předlohu, posta-
vy vznikly podle jeho fantazie. 

Pokud jde o délku tvorby, Stibů-
rek přiznává, že objednávka přišla 
narychlo a výroba jedné postavy mu 
trvala přibližně týden.  Poukazuje, 
že tvorba oveček byla víc pracnější 

než lidských postav. Z nářadí využí-
vá pouze motorovou pilu a dláto. 

Ošetření na podzim
„Ony ty postavy po použití dláta 

nejsou vybroušené do hladka a mys-
lím si, že je to hezčí,“ přemítá tvůr-
ce. Zdůrazňuje, že v současné době 
se nemůže přistoupit k nějakému 
ošetření dřeva. Postavy vyráběl 
z mokrého materiálu, takže ošetření 
připadá v úvahu někdy na podzim 
příštího roku. 

„To se v Třebíči asi zase objevím,“ 
říká Stibůrek. Na otázku, zda plánu-
je další rozšíření třebíčského betlé-
mu, odpovídá, že to není otázka na 
něj, ale na vedení města. „Rozšíření 
se nebráním, třeba třebechovický bet-
lém má figur spousty,“ usmívá se. 

A opět zdůrazňuje, že se k výrobě 
dostal jen na přání ředitelky Hanáč-
kové. „Jinak nikomu něco takové-
ho nenabízím,“ naznačuje Stibůrek. 
Vypráví, že nyní má se svojí kole-
gyní dílnu v Jaronicích a tam v létě 
probíhalo řezbářské sympózium, 
kdy účastníci pro obec betlém vyro-
bili. 

„Je to betlém v barokním slohu. Tam 
se určitě v tvorbě bude pokračovat, 
protože se plánuje v příštím roce dal-
ší sympózium,“ vysvětluje Stibůrek. 
Přiznává, že on se těchto akcí nezú-
častňuje. Nelákají ho ani výstavy, 
byť měl expozici i v Mnichově. 

„Ale s tím je tolik práce, že jsem 
s tím přestal,“ říká.  Vyznává se, že 
i tak má práce dost a před případ-
nými zákazníky se spíš schovává. 
Už léta pracuje i o víkendech. Také 
o dovolené si v posledních letech 
může nechat jen zdát. 

Ale svoji práci rozhodně nepře-
ceňuje a se skromností říká, že 
šikovných řemeslníků je v tuzem-
sku hodně. „A určitě jsou i šikovnější 
truhláři než jsem já. Snažím se vyko-
návat svoji práci co nejlépe, ale může 
se najít člověk, který ji dokáže udělat 
líp,“ konstatuje. 

Vodníci ho minuli
A při cestách po republice se neu-

stále kouká, kde se co v oboru dě-
je. Ale vodníci či vodní panny, kte-
ré zdobí mnoho rybníků, ho prý 
minuli. „Ale jednu takovou figuru 
jsem ve Vyšším Brodě restauroval,“ 
vzpomíná.   

Připouští, že se nebrání jakéko-
li práci, ale den není natahovací. 
A musí se přizpůsobit, i zdravotní-
mu stavu, kdy cítí, že záda už ne-
jsou v takovém stavu, jak bývala. 
Při takové práci samozřejmě trpí i 
ruce. Je to i z toho důvodu, že výro-
ba takových postav, jako jsou ty tře-
bíčské, se musí vyrábět z mokrého 
dřeva. A to něco váží. 

Na otázku co Vánoce, řezbář 
Stibůrek odpovídá, že ještě musí 
sehnat stromek a kapra. Sváteční 
dny stráví s přítelkyní a její dce-
rou. A přání do nového roku.? 
„Samozřejmě zdraví. Zatím nemám 
čas být nemocný, takže doufám, že 
to vydrží,“ dodává řezbář a truhlář 
Stibůrek. 

VÁCLAV STIBŮREK u třebíčského betlému. Foto: Antonín Zvěřina

Vyřezání oveček bylo pracnější

V lednu zahajuje knihovna cyklus 
s bývalým městským architektem 
Luborem Herzánem s názvem Zmi-
zelá Třebíč. V devíti částech cyklu 
postupně zájemci navštíví jednotlivé 
části města a připomenou si stavby a 
veřejné prostory, které již neexistu-
jí, nebo prošly výraznou proměnou. 
Přednášky budou probíhat v dopo-
ledních hodinách pro seniory a plá-
nuje se opakování i v odpoledních 
hodinách.                        

Další akcí, ve které se bude vzpomí-
nat na Třebíč doby minulé, je výstava 
kreseb třebíčského rodáka Luboše 
Šenkýře, jehož dědečkem byl třebíč-
ský betlémář Josef Milostný. Luboš 
Šenkýř se narodil v roce 1935, své 
dětství a mládí prožil v Podklášteří.  
V Třebíči vystudoval střední školu a 
pak ho osud zavál do nedalekých Pří-
mětic u Znojma. Od mládí rád malo-
val a pokoušel se navázat na dědeč-
kovu tvorbu betlémů. 

S výsledkem ale nebyl spokojen. 

Zkusil malovat uhlem, temperou i 
olejem. Maloval pro sebe, rodinu, 
výjimečně pro přátele. S radostí se 
ujal úlohy dědečka. Vnoučata chtěla, 
aby jim vyprávěl o době svého dět-
ství a mládí. Začal se vracet do míst, 
kde tato období prožil. A tehdy si 
uvědomil, že najednou není koho se 
ptát. Lidé a věci nenávratně odchá-
zejí. Rozhodl se něco z té staré i nové 
doby zachytit, jak písmem, tak obra-
zem. Sám k tomu dodává: 

„Když má člověk dostatek sil, může se 
do míst spojených s prožitky vracet. Až 
toho nebudu schopen, poslouží k tomu 
moje kresby a písemné vzpomínky. A 
pro další generace může toto všechno 
přispět k poznání, jak to dříve vypada-
lo. Někdo neznámý se třeba po letech 
na moje obrázky podívá, podobně jako 
se v bazilice v Třebíči na Podklášteří 
dívají lidé o Vánocích na betlém mého 
dědečka Josefa Milostného.“ Vernisáž 
se uskuteční v pondělí 6. ledna v 17 
hodin za účasti autora.   -zt-

NOVOU knížku s názvem Nové šance pokřtila třebíčská autorka Miroslava Čer-
máková v městské knihovně v hudebním oddělení. Křtu se ujali její kamarádi, kte-
ří jí také zahráli. Tomáš Nováček (vlevo) zaimprovizoval na klavír, Michal Miki 
Lukáč zahrál na kytaru stejně jako Simona Krejčová (vpravo). 
 Foto: Antonín Zvěřina

Pokřtili novou knihu Ožije stará Třebíč
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Vývoj ceny tepla v Třebíči v letech 2011 až 2020 (platí pro patu domu)Velice pěkný dárek připravila Třebíčská tepel-
ná společnost (�S energo) svým odběratelům 
k novému roku. Počínaje 1. lednem 2020 budou 
Třebíčané platit za dodávky tepla méně než do-
sud. Stane se tak díky snížení DPH za tepelné 
energie. Ta dosud byla v sazbě 15 %, od Nového 
roku však platí sazba desetiprocentní.

„Zatímco teplárny v jiných městech cenu 
za teplo většinou zvýší tak, aby i po započtení 
snížené sazby DPH v konečném součtu zůstala 
stejná jako v roce 2019, my touto cestou nepů-
jdeme. S cenou hýbat nebudeme, což znamená, 
že po započtení snížené sazby DPH naši odbě-
ratelé zaplatí o pět procent méně než dosud,“ 
vysvětluje ředitel společnost �S energo Ri-
chard Horký a dodává konkrétní příklad: „Tří-
pokojový byt o výměře 72 m2 má průměrnou 
spotřebu tepla 25 GJ/rok, přičemž do tohoto 
čísla je započítané topení i ohřev vody. Cena 
tepla v Třebíči byla v letech 2018 a 2019 stano-
vena na 498 Kč včetně DPH. Nově však lidé za 
gigajoule dají jen 478,50 Kč včetně DPH. Za-
tímco tedy dříve obyvatelé onoho třípokojové-

Za teplo v roce 2020

zaplatíme méně
Richard Horký: „V Třebíči jsme snížení DPH za teplo nechali lidem.“

ho bytu zaplatili za celý rok 12 450 Kč, letos to 
bude 11 963 Kč.“

Cena tepla v Třebíči byla již dříve díky mo-
derním technologiím, rozvodů a zejména tope-
ní biomasou jednou z nejnižších v České repub-
lice. Nyní se tedy ještě sníží.

Zdroje: Weby teplárenských 
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 Muzeum Vysočiny

  Klub zdraví

Sobota 25. ledna od 14 – 15.30 
hod. Hranice ve vztazích - předná-
ší David Kogut Bth. - Adventní dům, 
Jungmannova 16.

Pátek 31. 1. od 16 hod. Zdravá 
záda z nebe nespadnou - přednáška 
s ukázkami cvičení metody Evmino-
va - Roman Uhrin z Centra zdraví - 
Adventní dům, Jungmannova 16.

Sobota 1. 2. od 14 hod. To nej-
lepší z výživových objevů posled-
ních let aneb JAK NEZEMŘÍT 
- Roman Uhrin - Adventní dům, 
Jungmannova 16.

Neděle 2. 2. od 14 hod. Vliv 
emocí na vznik nemocí (ale také 
na uzdravení z nemocí) - Roman 
Uhrin - Adventní dům, Jungmanno-
va 16.

Neděle 5. ledna Tříkrálový kon-
cert v kamenném sále – dětský sbor 
Okáček při MŠ Duha – 17 hod. 

Kraj Vysočina za podpory Inter-
reg V-A Rakousko – Česká republi-
ka poslední rok rekonstruoval objekt 
zemědělské usedlosti v Cyrilome-
todějské ulici v Třebíči, známé také 
jako Šmeralův dům. V objektu z 
roku 1824, který je kulturní památ-
kou, bude nově sídlit Centrum tra-
diční lidové kultury fungující pod 
krajským Muzeem Vysočiny Třebíč. 
Rekonstrukce objektu v majetku 
Kraje Vysočina přišla na 19 miliónů 
korun, za další zhruba čtyři miliony 
bude pořízeno vybavení. 

„Zemědělská usedlost nabízí možnost 
využít potenciál interiérových i exteri-
érových prostor, soustředit sem jak ži-
vá kulturní vystoupení souborů, výuku 
lidových tanců, jarmarky tradičních 
řemesel nebo ukázky obyčejů,“ infor-
movala náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury a památ-
kové péče Jana Fischerová.

Nové Centrum tradiční lidové kul-
tury získalo více než 500 metrů čtve-
rečních zastavené plochy. Východ-
ní, historicky nejcennější křídlo bylo 
rekonstruováno konzervativním 
způsobem s důrazem na obnovení 
původní historické podoby objektu. 

Bezbariérová křídla jižní a západní, 
která prošla v druhé polovině minu-
lého století nešetrnou rekonstruk-
cí, byla upravena v duchu kontrastu 
mezi nově provedenými konstrukce-
mi a kvalitně provedenými opravami 
původních konstrukcí. 

Hlavní multifukční sál, který vzni-
kl z původní stodoly, bude využíván 
jako výstavní prostor a hlavně jako 
prostor pro pořádání krytých kultur-
ních a přednáškových akcí pořáda-
ných Muzeem Třebíč.

V rámci tohoto sálu bude umístěno 

pódium vytvořené z mobilních stavi-
telných segmentů. V prostoru jevišt-
ního zázemí je navrženo nové scho-
diště do půdního prostoru a dále je 
zde navržena nůžková plošina pro 
přepravu židlí, stolů či praktikáblů 
do prostoru podkroví pro sezonní 
uskladnění. 

„Zajímavostí rekonstrukce jsou nové 
konstrukce podlah navržené jako pro-
větrávané na speciálních tvarovkách 
Iglú s účinným systém přivádění a 
odvádění vzduchu. Tento systém slouží 
k ochraně stávajícího zdiva proti vlh-
kosti. Jako povrchová úprava bude pro-
veden leštěný beton,“ popsal užitou 
technologii Martin Kukla, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 

ekonomiky a majetku.
Nové omítky vnitřní i vnější byly 

citlivě provedeny jako vápenné s pří-
měsí cementu s minerálními vápen-
nými štuky pro památkové objek-
ty. Docíleno tak bylo historizujícího 
efektu. Stropy jednotlivých křídel 
budovy jsou nově přeštukovány. 
Původní dřevěná okna byla částečně 
vyměněna. Zachována byla zhruba 
30 let stará střecha položená z pále-
ných bobrovek.

Podle Pavla Pacala, náměstka 
hejtmana Kraje Vysočiny pro oblast 
regionálního rozvoje, bylo cílem pro-
jektu vytvořit zázemí pro prezen-
taci a rozvoj tradiční lidové kultury 
na Vysočině, tak jak je to obvyklé v 

Kraj Vysočina otevřel ve Šmeralově 
domě Centrum tradiční lidové kultury

VE ŠMERALOVĚ domě se nachází Centrum tradiční lidové kultury.
 Foto: archiv Kraje Vysočina 

sousedních regionech, a podmínky 
pro dlouhodobou, koncepční spolu-
práci s partnerskými centry v česko-
rakouském příhraničí. 

Nový objekt umožní prezentovat 
tradiční lidovou kulturu v nové kvali-
tě a odpovídající požadavkům dnešní 
doby, stane se samostatným turistic-
kým cílem a aktivně obohatí turis-
tickou nabídku příhraničí. Přidanou 
hodnotou bude jeho bezprostřední 
blízkost památky UNESCO Třebíč.

Bývalý statek rodiny Šmeralovy je 
usedlostí z roku 1824. Původně byla 
součástí samostatné vesnické loka-
lity, která byla postupně pohlcová-
na sídelním útvarem města Třebíč. 
Objekt získal stát do svého vlastnic-
tví koupí od původních majitelů v 
50. letech minulého století. 

V té době také došlo k zásadní sta-
vební obnově spojené v roce 1960 
s otevřením tehdejšího Památní-
ku Bohumíra Šmerala, následně v 
roce 1968 prohlášeného za kulturní 
památku. Muzeum Vysočiny Třebíč 
spravuje nemovitost od roku 1970. 
Nařízením vlády byl v roce 1991 sta-
tus národní kulturní památky zru-
šen, nemovitost však zůstala v sezna-
mu kulturních památek jako cenný 
doklad příměstského stavitelství 19. 
století. 

Muzeum Vysočiny Třebíč dlouho-
době využívalo prostory nemovitosti 
jako depozitář. Po zprovoznění nové-
ho depozitáře v Kosmákově ulici byla 
bývalá zemědělská usedlost využí-
vána pouze pro skladování převážně 
výstavního mobiliáře.

Slavnostního otevření Centra tra-
diční lidové kultury se kromě vedení 
Kraje Vysočina zúčastnili i zahraniční 
hosté – partneři projektu z Dolního 
a Horního Rakouska, kulturní pro-
gram byl v režii folklorního souboru 
Bajdyš pod vedením Šárky Nohové.  
 -zt-

Šťastnou ruku mělo městské kul-
turní středisko při výběru kapely, 
která doprovodila městskou akci při 
vzpomínce na 17. listopad. K tra-
dičnímu krátkému bloku Josefa Valy 
přibyl koncert tria Epydemye, které 
při této příležitosti uplatnilo sklad-
by ze svého monotematického alba 
Kotlina. 

Z bloku písní připomínajících osu-
dy osobností moderních českých 
dějin mám nejradši příběh parašu-
tisty Adolfa Opálky nazvaný Skočil 
jsem do tmy, k němuž slova i hud-
bu napsal kytarista Miroslav Vlasák. 
Nejsem první, kdo si všiml, že píseň 
je nápadně podobná Dylanově Dark 
Not Yet, u nás známé v české verzi 
Roberta Křesťana Ještě není tma. A 
to nejen hudebně, ale i textově. 

Netuším, nakolik šlo ze strany auto-
ra o promyšlenou parafrázi, nebo jen 
intuici, případně úplnou náhodu. 
Ale posuďte sami: Zatímco Křesťan 
zpívá, že viděl „Londýn i Paříž poz-
dě k ránu“, Vlasák ve válečném pří-

běhu viděl „Paříž klečet na kolenou“. 
A uvažte i podobnost s další dyla-
novkou The Girl From The North 
Country: Vlasák zpívá „Když zavřu 
oči, vidím útěk od hranic“, Křesťan 
ve svém přebásnění „Pozdravuj jed-
nu dívku u hranic“. 

Pokud tady Miroslav Vlasák záměr-
ně propojil nálady dvou či dokonce 
tří písní, které se odehrávají v jiné 
době a na jiném místě, smekám před 
ním klobouk, který nenosím. Možná 
to tak je, možná ne. 

Jisté je aspoň to, co autora inspi-
rovalo k verši „Pohřběte mý srdce u 
Rešic“. Ten odkazuje k názvu knihy 
Dee Browna Mé srdce pohřběte u 
Wounded Knee popisující podrobně 
všechny prohry severoamerických 
Indiánů. 

Brown pro její název použil část 
citátu básníka Stephena Vincenta 
Benéta: „A já tam nebudu. Vstanu a 
půjdu. Mé srdce pohřběte u Woun-
ded Knee.“ U Wounded Knee došlo 
k poslednímu masakru Indiánů a 

přirovnání jejich nerovného boje k 
odboji proti nacismu mně přijde vel-
mi případné. 

I kdyby příběh dívky ze severu 
neměl mít s hrdinou od Rešic žád-
nou souvislost, tahle stopa je urči-
tě správná. Každopádně jde o píseň 
působivou, a pokud se její autor hlá-
sí k Brownovi, Benétovi nebo Bobu 
Dylanovi, vybírá si tu nejlepší spo-
lečnost. 

Třebíčáci, kteří si váží hrdinů boje 
proti nacismu, na ni mají nárok taky, 
protože kromě Adolfa Opálky, veli-
tele výsadku Out Distance, naroze-
ného v nedalekých Rešicích, pochá-
zejí z našeho kraje i Jan Bartejs, 
velitel skupiny Potash a rodák z Tře-
bíče, Jaroslav Krátký (skupina Karas) 
ze Střížova, Jan Kubiš (Anthropoid) 
z Dolních Vilémovic, Leopold Musil 
(Tungsten) z Třebíče, František 
Pospíšil (Bivouac), narozený rovněž 
v Rešicích, a Josef Šandera (velitel 
výsadku Barium) z Náměště.  

 Milan Zeibert

Pohřběte mý srdce u Rešic nebo 
u Třebíče, zpívalo se na náměstí
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Tým incomingu

Průmyslová zóna Rafaelova II se nachází po 
levé straně při silnici vedoucí z Třebíče do Po-
coucova. Pozemky v této oblasti jsou v soukro-
mém vlastnictví, proto bylo nutné je vykoupit. 

MĚSTO TŘEBÍČ PŘIPRAVUJE 
DALŠÍ PRŮMYSLOVOU ZÓNU

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA RAFAELOVA II

Po náročných jednáních s vlastníky pozemků se 
v roce 2017 podařilo vykoupit 8,3 hektarů půdy za 
pekárnou a teplárnou po pravé straně úseku sil-
nice II/360 směrem na Velké Meziříčí. Vznikla tak 
průmyslová zóna s označením Rafaelova I. Aktu-
álně probíhá její zasíťování. „Velký zájem firem 
však předčil její kapacitu. Pozemky jsou již proda-
né,“ říká starosta města Pavel Pacal. Město uza-
vřelo smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou 
Wera Werk,  s.  r.  o., ALTREVA -services,  s.  r.  o. 
a DNK system, s. r. o. (od 22. 11. 2019 společnost 
nese nový název DMK system, s. r. o.). „Zároveň 
začalo hledat nové možnosti pro ostatní zájem-
ce,“ doplňuje Pavel Pacal.

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA RAFAELOVA I

Město Třebíč systematicky pracuje na pod-
poře místních podnikatelů. S  tím úzce souvi-
sí dostatek pozemků pro jejich další rozvoj. 
Ještě před obsazením poslední volné plochy 
ve stávající zóně na ul. Hrotovická příchodem 
firmy JOPP Automotive s.r.o., která zde v roce 
2017 zahájila výrobu a nabídla nové pracovní 
příležitosti obyvatelům Třebíče, bylo jasné, že 
je nezbytné hledat další vhodnou lokalitu.

Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo města rozhodlo o  nabytí těchto 
pozemků do majetku města a vznikne tak zóna o velikosti cca 8 hektarů. Jedná 
se o plochu určenou pro výrobní aktivity v oborech zpracovatelského průmyslu. 
Plocha výroby je oddělena od navazující plochy pro bydlení izolačním pásmem 
zeleně.

Hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a úspěchů 

v roce 2020 
přejí za město Třebíč

Pavel Janata Vladimír Malý

Pavel Pacal Miloš Hrůza
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  Divadla a koncerty

  Kino Pasáž

  Třebíčské centrum

  Centrum DaR    Městská knihovna

  Klub seniorů

7. 1. v 19 hodin - Národní dům - 
Hudební salon - KAREL PLÍHAL.

12. 1. v 18 hodin - Foyer diva-
dla Pasáž Třebíč - SLAVNOSTNÍ 
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍ-
PITKEM - MORAVSKÉ KLAVÍR-
NÍ TRIO a OPERNÍ HOSTÉ.

13. 1. v 19 hodin - Národní dům – 
VĚTRNO - Tramp-folková kapela z 
Liberecka.

15. 1. v 18 hodin - Národní dům 
Třebíč - Gen. Ing. Andor ŠÁNDOR 
– Jak bezpečný je svět, ve kterém 
žijeme? - Beseda.

20. 1. v 19 hodin - Divadlo Pasáž - 
STUDIO YPSILON PRAHA - Ĺu-
bomír Feldek: UTÍKEJTE, SLEČ-
NO NITUŠ!

21. 1. v 19 hodin - Národní dům - 
jazzový koncert - VILÉM SPILKA 
QUARTET.

23. 1. v 19 hodin - Divadlo 
Pasáž - DIVADELNÍ SPOLEČ-
NOST INDIGO PRAHA - Robin 
Hawdon: DOKONALÁ SVATBA.

25. 1. v 16 hodin - Divadlo Pasáž 
Třebíč - pro rodiče s dětmi

VÁCLAVSKÉ DIVADÉLKO 
TŘEBÍČ - POHÁDKA O POPEL-
CE.

26. 1. v 17 hodin - Divadlo Pasáž 
- ŠLÁGR PARTA & ŠLÁGR PÁR-
TY.

Pátek 10. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

POSEZENÍ S HARMONIKOU

Pátek 24. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
V kulturním programu vystoupí 

DPS Slunko.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Čtvrtek 30. ledna v 8.30 a 10.15 

hodin, divadlo Pasáž
MALÝ PRINC – muzikálové před-

stavení v podání herců Hudebního 
divadla dětem z Hradce Králové

1. - 30. 1. Výběr fotografií do 15. 
ročníku fotosoutěže „NEJ MIMI 
2019“. Amatérské fotografie dětí 
narozených v roce 2019. Více infor-
mací na 739 339 516. Vyhodnoce-
ní proběhne dne 10. 2. od 10 hod. 
v rámci Klubu Miminko. 

Doprovodná internetová fotosou-
těž NEJ MIMI SYMPATIE – v digi-
tální podobě na našich webových 
stránkách! VÍTĚZ ZÍSKÁ CELO-
ROČNÍ VSTUPNÉ DO KLUBU 
MIMINKO!

2. 1. 10 – 11.30 Rozvoj a upevňo-
vání rovnováhy

6. 1. 10 – 11.30 Klub Miminko: 
Poznáváme svět kolem nás

7. 1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Finanční gramotnost a rizi-
ka půjček

7. 1. 11 – 12.30 DS KAPIČKA a 
MIKROJESLE SLUNÍČKA

9. 1. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Ryba z CD

13. 1. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Dávky státní sociální podpory 

14. 1. 10.30 – 12 Svátky – pří-
ležitost pro stmelování vztahů v rodi-
ně nebo je to naopak?

15. 1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření – Zimní brus-
le

16. 1. 10 – 11.30 Zimní lidové 
říkanky a říkadla

20. 1. 10 - 11 Klub Mimin-
ko:  Míček – ukázková hodina a 
infoschůzka pro nové zájemce – 
kroužek pro rodiče s dětmi od 1,5 
roku v pátek od 8.15 hod.

21. 1. 10 - 12 Karneválek pro 
nejmenší

21. 1. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Syndrom vyhoření

23. 1. 10.30 – 12 Jak připravovat 
dítě na přechod do MŠ

27. 1. 10 - 11 Klub Miminko: 
Robátka - ukázková hodina YAMA-
HA

27. 1. 15.30 – 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 
2 let

28. 1. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Celerová pomazánka

29. 1. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě – Poma-
zánka z brambor 

30. 1. 10.30 – 12 První krůčky 
k hudbě - ukázková hodina YAMA-
HA

30. 1. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Gulášová polévka se 
sojovou drtí

Leden – měsíc pohybu 
a sportování

7. 1. 11 – 12.30 Zapečený pórek 
(kurz zdravého vaření)

9. 1. 10.30 – 12 Sportovní dová-
dění (akce pro veřejnost)

14. 1. 15 – 16.30 Vlněné čepičky 
(EKO tvoření)

16. 1. 10 – 16.30 Síť pro rodinu: 
VEDENÍ A KOUČINK ZAMĚST-
NANCŮ

21. 1. 9 – 9.45 YAMAHA/ukáz-
ková hodina Robátka, 10 – 10.45 
YAMAHA/ukázková hodina Krůčky 
k hudbě

23. 1. 11 – 12 Neverbální komu-
nikace s dětmi

28. 1. 15 – 16.30 Vločkování 
(odpolední tvoření)

Od čtvrtka 2. do středy 8. ledna
ZAKLETÉ PÍRKO
Premiéra pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 3. do středy 8. ledna
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Premiéra romantické komedie ČR/

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

Od čtvrtka 9. do neděle 12. ledna
CATS
Premiéra filmového zpracování slav-

ného muzikálu Andrew Lloyd Webbe-
ra. Velká Británie/USA.

Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 10. do neděle 12. ledna
POD VODOU
Premiéra akčního sci-fi hororu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 13. do čtvrtka 16. led-
na

STAR WARS: VZESTUP 
SKYWALKERA 3D

Repríza akčního sci-fi USA v českém 
znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný  

Od pondělí 13. do středy 15. ledna
MŮJ PŘÍBĚH
Premiéra romantického dramatu 

podle skutečné události ČR.
Začátky představení v 19.45 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Zájmové  vzdělávání seniorů
Pondělí 13. ledna, 9 hod., hudební 

oddělení. 
Zmizelá Třebíč. 1. část. Historické 

jádro města / Ing. arch. Lubor Her-
zán

Pondělí 20. ledna, 9 hod., hudební 
oddělení.

Rožmberkové /  PhDr. Martina 
Indrová  

Pondělí 27. ledna, 9 hod., hudební 
oddělení. 

Jan Zahradníček / Antonín Malach 
a hosté 

 
Čtvrtek 2. ledna, 17 hod., hudební 

oddělení. 
Francouzský klub 2020: Francouz-

ské a španělské Baskicko / Božena 
Kedroňová

Pondělí 6. ledna, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Vernisáž výstavy Stará Třebíč / 
Luboš Šenkýř 

Čtvrtek 9. ledna, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Z Čech až na konec světa / Ondřej 
„Ondera“ Herzán

Úterý 14. ledna, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Travel stand-up: Stopem se psem 
po Asii

Středa 15. ledna, Zelená klubovna
Krocení literární múzy / seminář 

tvůrčího psaní
I. kategorie (11-15 let): 9.45 – 10.45 

hod.
II. kategorie (16-19 let): 11 – 12 

hod.

Čtvrtek 23. ledna, 16.30 hod.
Himaláje V. Kangchenjunga / 

Zdeněk Štancl

Čtvrtek 30. ledna, hudební oddě-
lení, 17 hod.

Architektura v souvislostech. 1. 
část. Proč chránit architekturu / 
Ing. arch. Lubor Herzán 

Výstavy
Stará Třebíč / Luboš Šenkýř 
6. ledna - 31. ledna, hudební oddě-

lení, knihovna Hasskova

ZIMNÍ ČAS / ZŠ BENEŠOVA
Do 31. ledna, pobočka Modřínová

AKRYLOVÉ OBRAZY / ŠÁRKA 
ZRALÍKOVÁ

6. – 31. ledna, pobočka Modřínová

Od pátku 17. do úterý 21. ledna
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Repríza rodinného animovaného 

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

Od pátku 17. do neděle 19. ledna
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ 

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

Od pondělí 20. do středy 22. led-
na

MIZEROVÉ NAVŽDY
Premiéra akčního filmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od středy 22. do úterý 28. ledna
DOLITTLE
Premiéra rodinného dobrodružné-

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

Od pátku 24. do neděle 26. ledna
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽ-

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

Od pondělí 27. do středy 29. led-
na

NA NOŽE
Premiéra kriminálního mysterióz-

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

Od středy 29. ledna do neděle 2. 
února

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVĚKU

Premiéra rodinného animovaného 
filmu Číny v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 31. ledna do neděle 2. 
února

MALÉ ŽENY
Premiéra romantického dramatu 

USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.
Čtvrtek 2. ledna
SLITOVÁNÍ
Premiéra kriminálního dramatu 

Francie.

Čtvrtek 9. ledna
BUDIŽ SVĚTLO
Premiéra dramatu Slovenska/Čes-

ka.

Čtvrtek 16. ledna
BÍLÝ BÍLÝ DEN 
Premiéra dramatu Islandu/Dán-

ska/Švédska.

Čtvrtek 23. ledna
AMUNDSEN
Premiéra životopisného dramatu 

Norska/Švédska/Česka.

Čtvrtek 30. ledna
STEHY
Premiéra dramatu Srbska/Chor-

vatska/Slovinska.
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videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní 
prezentace. Letecké video a foto z dronu. 
Studiové zpracování - střih, obrazové 
efekty. Přepis a zpracování videa - rodin-
ných nahrávek (VHS, miniDV, HDD kamer 
atd.) a 8 mm filmů na DVD. 
Více na www.video-kameraman.cz, Tel.: 
608 855 607

Video

Koupím

Prodám

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

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

Koupím gramofonové desky. Tel.: 724 468 
171

Prodej domácích krůt a brojlerových kuřat. 
Vše z domácího chovu, zabité, chlazené.
Tel.: 732 940 025

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění ener-
get. bloků, minulý život. 
Tel. 739 080 527, www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

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.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

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. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

INTERNET
S ARCHIVEM

TELEVIZE

RYCHLÝ A STABILNÍ

MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

od
Kč 
/měs.

800 555 025 www.starnet.cz/akce

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

AKCE 

pro
 Tře

bíč 
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Titulem mistrů Evropy, účastí na 
olympijské kvalifikaci, mistrovství 
světa nebo světové sérii Little League 
Intermediate se mohou v letošním 
roce pochlubit baseballisté Třebíče. 
Na klubové úrovni pak medailemi z 
mistrovství České republiky a Čes-
kého baseballového poháru starších 
žáků U11, třetím místem v juniorské 
extralize či vítězstvím v nadstavbo-
vé části Extraligy mužů o udržení a 
druhým místem v Českém basebal-
lovém poháru mužů… 

Výčet úspěchů shrnul předseda 
klubu Nuclears Jan Urbánek na úvod 
setkání baseballistů na třebíčské rad-
nici. Starosta města Pavel Pacal a 
tajemník úřadu Vladimír Kazda tam 
ocenili nejen úspěšné sportovce a 
jejich trenéry, ale také rodiče hráčů, 
kterým poděkovali za podporu dětí 
při jejich baseballových aktivitách.

Klub Nuclears nereprezentu-
je Třebíč jen sportovními výsledky 

svých členů, ale také pořadatelstvím 
významných mezinárodních turna-

jů. Areál Na Hvězdě tak o prázdni-
nách hostil historicky největší a nej-

lépe obsazené mistrovství Evropy v 
baseballu žáků. Multifunkční areál, 
o jehož chod se Nuclears starají, ale 
nepatří zdaleka jen baseballu. 

Aktivně zde tráví volný čas širo-
ká veřejnost. Starosta Pacal během 
setkání prozradil, že by zde snad již 
příští rok měla vyrůst multifunkční 
plocha s chlazením, kde bude možné 
v zimě bruslit, i když se budou ven-
kovní teploty pohybovat nad nulou. 

Doplní tak unikátní bruslařskou 
dráhu, kterou Nuclears provozují 
po obvodu baseballového stadionu 
již řadu let, a která každoročně láká 
pozornost celostátních médií. Před-
seda klubu Urbánek pak poděkoval 
za podporu ze strany radnice, bez 
které by nebylo možné druhé nej-
větší město na Vysočině tak úspěš-
ně reprezentovat. Nezapomněl také 
připomenout, že baseball je jediným 
sportem v Třebíči, který hraje nej-
vyšší soutěž.  -rv-

ÚSPĚŠNÉ baseballisty klubu Nuclears přijali na radnici starosta Třebíče Pavel 
Pacal a tajemník Vladimír Kazda. Při setkání vyzdvihli práci s mládeží a neza-
pomněli zmínit ani akce pořádané v areálu Na Hvězdě, díky kterým zná Třebíč 
celá baseballová Evropa. Foto: Robert Vávra

Starosta přijal úspěšné baseballisty

Muži:
 Jedničkou je Tomáš Vilímek, následují ho další 

mladíci
100 m Tobiáš Dvorský (2001) 11,05
200 m Tobiáš Dvorský (2001) 22,17
400 m Michal Krátký (2003) 50,21 
800 m Tadeáš Janík (2001) 1:53,77 
1500 m Tadeáš Janík (2001) 4:10,99
5000 m David Nezveda (1998) 16:56,04
10000 m David Nezveda (1998) 36:14,37
Půlmaraton Tadeáš Mahel (1989) 1:18:31 
Maraton Tomáš Nováček (1983) 2:50:47
110 m př. Daniel Kincl (1998) 18,50
400 m př. Ondřej Veselý (2003) 56,24 
3000 m př. Karel Konečný (1970) 12:30,90 
Výška Adam Havlíček (2004) 190 
Dálka Tobiáš Dvorský (2001) 697 
Tyč Pavel Padělek (2000) 401
Trojskok Pavel Padělek (2000) 12,38
Koule Tomáš Vilímek (1998) 17,23 
Disk Tomáš Vilímek (1998) 45,05 
Kladivo Ondřej Tomek (1997) 44,93
Oštěp Martin Bartoš (1998) 51,94
4 x 100 m Běhounek Havel Drahota Dvorský
 42,40 x Kincl Krátký Padělek Janík 45,75
4 x 400 m 
Havel Vích Běhounek Janík 3:25,
18 x Morong Krátký Rybnikář Veselý 3:47,6 
Nový okresní a zároveň krajský rekord ve vrhu kou-

lí Tomáše Vilímka je největší ozdobou letošních 
tabulek. Jeho 17,23 m z Vánočního mítinku v Olo-
mouci patří k nejlepším výkonům v republice, což je 

potvrzeno stříbrnou medailí z MČR do 22 let. 
Závodník, který svou dosud nejúspěšnější sezo-

nu strávil pod vedením Jiřího Klinera, se zlepšil i ve 
vrhu diskem, kde je výkonem 45,05 m v historických 
tabulkách pátý. Více zápisů než Vilímek má všestran-
ný Tobiáš Dvorský, nejrychlejší na stovce, dvoustov-
ce, ve sprinterské štafetě a v dálce. 

Jen v poslední disciplíně však si však zlepšil nejlep-
ší osobní výkon. Skokem jen 3 centimetry pod sed-
mimetrovou hranici se zařadil na sedmou příčku dál-
kařských historických tabulek a bylo by to ještě lepší, 
kdyby ho po většinu sezony netrápila svalová zraně-
ní. 

O prvenství méně zdobí Tadeáše Janíka, nejrych-
lejšího na osmistovce, patnáctistovce a ve čtvrtkař-
ské štafetě. Čtvrtý nejlepší z MČR juniorů na 800 m 
je v této disciplíně časem 1:53,77 min druhým nej-
lepším třebíčským běžcem za posledních sto let.  Po 
dvou individuálních prvních místech si zapsali Pavel 
Padělek, nejúspěšnější mezi trojskokany a tyčkaři, 
kde o centimetr přeskočil čtyři metry a je tak osmým 
nejlepším tyčkařem všech dob, a David Nezveda, 
jednička mezi běžci na pět a deset kilometrů.

Z dalších jmen zaslouží pozornost především mla-
díci: šestnáctiletý Michal Krátký pronikl hladkou 
čtyřstovkou za 50,21 s na desátou příčku historic-
kých tabulek, když na setinu vyrovnal loňský výkon 
Dvorského, stejně starý Ondřej Veselý je na překáž-
kové čtvrtce dokonce pátý, když se časem 56,24 s 
zařadil za esa Růžu, Hoška, Chybu a legendárního 
Krula, a patnáctiletý Adam Havlíček překonal zdo-
láním laťky na výšce 190 cm okresní rekord žactva 

(dosud Kašpar a Sýkora, oba 187 cm). Mládí letos 
třebíčské tabulky opanovalo téměř beze zbytku.  

Z dosud jmenovaných závodníků je jediným star-
ším dvaceti let Vilímek (1998), stejný ročník jsou 
nejlepší překážkář Kincl a oštěpař Bartoš, o rok více 
je kladiváři Tomkovi. Na starší a pokročilé zbyly 
jenom dlouhé tratě: Tadeáš Mahel oslavil letos třicít-
ku a Tomáš Nováček vstoupil do veteránského věku, 
v němž už je nějaký pátek Karel Konečný. 

Jeho steeple běžený při ME veteránů v Benátkách 
je však v Třebíči pořád nejrychlejší. U vytrvalců je 
to trochu složitější s určením klubové příslušnosti: 
Konečný, který patří do party kolem Atletiku Třebíč, 
se už dříve nechal pro mistrovské závody registrovat 
ve Spartaku, Nováček naopak před několika sezona-
mi ukončil činnost v ligovém družstvu Spartaku a 
přestoupil do Atletiku, zatímco Mahel odběhal letoš-
ní sezonu v dresu SK Babice. 

Přísně vzato by v tabulkách neměl být uveden, 
je však stále brán za Třebíčáka, zejména jako jeden 
z organizátorů Halahoj půlmaratonu. Při něm také 
byly zaběhnuty časy, které nabízíme těm, kteří trva-
jí na bezpodmínečné třebíčské nebo aspoň „okolo“ 
třebíčské příslušnosti: Jan Čapek ze Sokola Valeč 
běžel za 1:22:59 min a Martin Bohuslav z Atleti-
ku za 1:29:00 min. A aby byl přehled úplný: v obou 
uvedených štafetách nastoupili hostující závodníci. 
Bez nich by nejlepší výkony vypadaly takto:  4 x 100 
Kincl Krátký Padělek Janík 45,75, 4 x 400 m Morong 
Krátký Rybnikář Veselý 3:47,6. (Příště ženy)

 Milan Zeibert

Třebíčské atletické tabulky 2019

t01-ekoD
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. 1. 2020 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebí-
če od restaurace Alfa v 9.00 hodin. 
Trasa 15 km. Odměnou na vrcho-
lu bude pamětní list. Zpáteční cesta 
z Klučovské hory povede do obce 
Klučov a pak okolo rybníka Hodino-
vec přes Střítež do Třebíče. 

4. 1. 2020 Do Ždírce na vtanče-
ní do roku 2020: Jihlava - Henčov 
- Ždírec (13 km), možnost zkrá-
cení: Střítež - Ždírec (4 km) nebo 
dojet až do Ždírce (116 m). Od 17 
hodin hudba. V ceně místenky 150 
Kč je i večeře a víno. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 10.17, 12.17 / z 
Boroviny v 10.20, 12.20. Návrat au-
tem nebo 4 km na vlak do Stříteže v 
22.27 hod.

11. 1. 2020 Nové Syrovice - 

Grázlova stezka - Zálesí - Zblovi-
ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s 
sebou. V cíli posezení s občerstve-
ním. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 8.17 / z Boroviny v 8.20 / ze Star-
če v 9.12 do Mor. Budějovic, přejezd 
autobusem pořadatelů do Nových 
Syrovic. Ze Zblovic do Mor. Budě-
jovic opět zajištěn autobus. Návrat 
z Mor. Budějovic vlakem v 16.23, 
18.23. 

16. - 19. 1. 2020 Šumava v oko-
lí Prášil, autobusový výlet vhodný 
pro běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd 
z Třebíče v 7.00 hod. od AN. Pro-
jedeme Churáňov, Horská Kvilda, 
Modrava, Poledník, Srní, Pancíř, 
jezero Laka, Filipova Huť, Kvilda, 
pramen Vltavy.

18. 1. 2020 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistic-

ká chata Čeřínek. Trasa od žst. Kos-
telec (4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 
- 8,5 km), Batelov (17 km), Jihlava 
(18 km), z Brtnice (25 km). Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 8.50 do 
Kostelce nebo v 8.17 do Jihlavy nebo 
autobusem v 7.20 do Brtnice. Návrat 
vlakem z Kostelce v 13.59, 15.59, z 
Dolní Cerekve v 13.54, 15.54.

18. 1. 2020 Memoriál Ludvíka 
Kosa, hvězdicový pochod na Kře-
mešník, cíl u rozhledny Pípalka mezi 
11 - 12 hod. Trasa z Nové Bukové 
(20 km) na Křemešník a pokračo-

vat na vlak do Pelhřimova, Rynár-
ce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní 
Cerekve, Dolní Cerekve, Kostelce 
nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 6.50. Návrat vlakem 
podle zvolené zastávky.

30.1. - 2.2.2020 Zimní sraz turis-
tů, Rýmařov. Jednodenní lyžařské 
a pěší trasy nebo přejezd v oblasti 
Jeseníků. Ubytování a stravu si kaž-
dý vyřídí na www.zimni-sraz.eu, kde 
jsou i podrobné informace. Odjezd 
z Třebíče vlakem ve ST odpoledne, 
zpět z Rýmařova v NE. -zt-

Turistika

Tři třebíčští triatlonisté zakonči-
li letošní sezónu závodem v Ame-
rice. Závod o distancích dlouhého 
triatlonu, čtyři kilometry plavání, 
180 kilometrů kolo a 42 kilometrů 
běhu, se konal v rámci světově zná-
mé série závodů Ironman. 

Na Floridu se vydali čtyři dny 
před startem společně s dalšími 
dvěma českými triatlonisty po tra-
se Praha – Londýn – Miami. Po 
noci strávené v Miami směřovali 
vypůjčeným vozem do 950 kilo-
metrů vzdáleného dějiště závodu, 
Panama City Beach. 

V sobotu 2. listopadu se v brz-
kých ranních hodinách postavilo 
na start závodu asi 2500 triatlonis-
tů. Plavalo se 4,1 km ve dvou okru-
zích s krátkým mezivýběhem na 
břeh. 

Voda v Mexickém zálivu dosaho-
vala příjemných 22 stupňů. Nej-
rychleji se z třebíčské výpravy 
do prvního depa dostal Gottlieb 
(1:03:54), následován Brabcovou 
(1:19:03) a Körnerem (1:26:00).

Po plavání závodníky čekalo 180 
kilometrů rovinaté a větrné cyk-
listiky. Ranních 9 stupňů se jen 
pozvolna dostávalo do vyšších 
hodnot. 

Většina cyklistické trati byla 
vedena po čtyřproudé silnici lemo-
vané lesem. V druhé Ironmanské 
disciplíně byl opět nejrychlejší 

Gottlieb, který se do druhého depa 
dostal za 5 hodin a 11 minut. Kör-
ner cyklistiku dokončil v čase 5 
hodin 31 minut, Brabcová 5 hodin 

48 minut. 
Závěrečný běh byl pro závodníky 

nejnáročnější. Běželo se ve dvou 
okruzích, vilovou a hotelovou 

čtvrtí na okraj města, přírodním 
parkem a stejnou trasou zpět do 
prostoru startu a cíle. Trasa byla 
rovinatá a stejně jako na cyklistice 
větrná. 

Přes určité problémy v průbě-
hu poslední disciplíny se všichni 
tři dostali do cíle. Brabcová zvlád-
la běžecký maraton za 4:17:07, 
Gottlieb o necelou minutu hůře 
(4:18:04) a Körner běh dokončil v 
čase 5:27:19.

Start členů oddílu triatlonu TJ 
Spartak Třebíč v závodu finančně 
podpořilo město Třebíč.

 
Výsledky závodu 
IRONMAN Florida 
(TJ Spartak Třebíč):
15./102. F40-44 
Brabcová Milada (11:33:54)
41./270. M40-44 
Gottlieb Miroslav (10:40:32)
127./278. M50-54 
Körner Roman (12:48:51)
 
Po závodu čekalo českou výpra-

vu více než čtrnáct dnů pobytu na 
americké půdě, kdy v zapůjčeném 
autě procestovali pět tisíc kilome-
trů nejen po Floridě, ale i ve státě 
Georgia. Navštívili vojenské muze-
um v Pensacole, Atlantu, Kennedy-
ho Space Centrum NASA, Palm 
Coast, národní park Everglades, 
Key West, Miami.    -zt-

Třebíčští triatlonisté bojovali na Floridě

TŘEBÍČŠTÍ závodníci se v zámoří neztratili. Foto: archiv oddílu

Rok se s rokem sešel a nejlepší třebíčský atlet 
Tomáš Vilímek se na stejném místě a při stejném 
závodě opět výrazně zlepšil. 

Zatímco v roce 2018 končil dráhovou sezo-
nu výkonem 15,98 m a při Vánočním vrhačském 
mítinku v hale v Olomouci se zlepšil na 16,17 m, 
v loňském roce se v červnu posunul na 16,27 m, 
aby opět před Vánoci v Olomouci přidal téměř 
metr. 

Hodnota jeho nového krajského rekordu je ny-
ní 17,23 m, což se mu zdařilo při vrhu otočkou 
v pátém pokusu.  O jeho prvenství nebylo pochyb 
od začátku soutěže (15,63 x x), ale teprve ve finále 
se mu začalo dařit a ve všech třech pokusech zlep-
šil svůj červnový osobák (16,29 17,23 16,33). 

A to podle trenéra Klinera v rozhazování atako-
val hranici 18 metrů, takže zdánlivě přehnané cíle 
z počátků jejich spolupráce na podzim roku 2018 

mohou být splněny nečekaně brzy. V halových 
republikových tabulkách je Vilímek zatím čtvrtý, 
když více mají jen závodníci Dukly Praha Tomáš 
Staněk, Ladislav Prášil a Martin Novák. 

Z výsledků 20. ročníku Vánočního vrhač-
ského mítinku v Olomouci: Muži. 1. Vilímek 
(Spartak Třebíč) 17,23, 2. Plašil (Hradec Králové) 
13,81. 3. Šimek (Trutnov) 13,21. miz 

Koulař Vilímek posunul rekord téměř o metr
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