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V rámci projektu Zdravé město se 
Třebíč připojí k Národnímu týdnu 
manželství od pondělí 10. února do 
neděle 16. února. Manželství na síti se 
koná po celý týden v prostorách měst-
ské knihovny. Nabídne přehled služeb, 
které mohou podpořit dobré vztahy 
mezi manželi. Připravilo ho Centrum 
podpory rodin Ruth při Oblastní cha-
ritě Třebíč. 

Na stejném místě se uskuteční 
Manželský koutek, kde zájemci na-
jdou inspirativní knihy s manželskou a 
rodinnou tématikou. Přednášku Davi-
da Koguta Muž a žena – tajemství 
rozdílných rolí mohou lidé navštívit v 
Adventním domě od 17 hodin v pon-
dělí 10. února. Mimo jiné naznačí, co 
očekávají muži od žen a naopak. 

V pondělí 10. února se také uskuteč-
ní vyhlášení Nej mimi v Třebíčském 
centru od deseti hodin. Jedná se o slav-

nostní vyhlášení soutěže amatérských 
fotografií dětí narozených v roce 2019. 
Valentýnské dílničky se uskuteční ve 
středu 12. února od 10 do 12 hodin 
ve Family Pointu v budově radnice na 
Masarykově náměstí.

Jak se na svátost manželství dívá zná-
mý a oblíbený farář z Lanškrouna, to 
naznačí ve středu 12. února od 17.30 
hodin přednáška Manželství je DAR 
Zbigniewa Jana Czendlika v Atom 
hotelu. 

Přednáška lektorky osobního roz-
voje o zdravém ženském sebevědomí 
Lenky Štěpánové Jak rozkvést ve vzta-
hu se koná ve čtvrtek 13. února v sále 
hudebního oddělení městské knihov-
ny od 16.30 hodin.  

Valentýnské bruslení začíná na zim-
ním stadionu v neděli 16. února ve 
14 hodin a potrvá do 15.30 hodin.         
 -zt-

Podpoří manželství

Na demolici domu v Alšově ulici 
v Třebíči rozhodla rada města vypsat 
veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Jedná se o jeden z domů se sociál-
ním bydlení. 

Jeden již po demolici z ulice zmi-
zel. K demolici město přistupuje 
poté, kdy se podařilo ukončit nájem-
ní smlouvy se všemi obyvateli. 

Bourání se uskuteční od 10. února 
do 9. dubna letošního roku. Starosta 
Pavel Pacal věří, že plánovanou část-

ku 1,2 milionu korun veřejná zakáz-
ka sníží. Doplnil, že pozemek pak 
bude prodán ve formě aukce k indi-
viduální výstavbě. Dům pochází 
z období před druhou světovou vál-
kou. 

„Rekonstrukce by byla rozhodně 
dražší než zbourání a postavení nové-
ho domu,“ dodal Pacal. Sociální byty 
město plánuje zbudovat v Modříno-
vé ulici a výhledově i lokalitě Vídeň-
ský rybník.  -zt-

V Alšově ulici se zbourá dům Noční vlak z Brna do Třebíče bude 
opět jezdit i v pracovní dny. Aktuál-
ně jezdí noční vlak ve 22.44 hodin z 
Brna do Třebíče pouze o víkendech. 
„Ke změně dojde při nejbližší celostátní 
změně jízdních řádů,“ potvrdil starosta 
města Pavel Pacal.

Dodal, že díky racionální argumen-
taci a konstruktivnímu přístupu vede-
ní města i snahy Kraje Vysočina hle-
dat řešení nastalé situace, bude spoj 
obnoven, jakmile budou vyřízeny veš-
keré náležitosti s Českými drahami a 
SŽDC. Spoj bude objednán včetně 
obratového vlaku, který z Třebíče do 

Brna odjíždí ve 4.23 hodin.
„Kromě Třebíče budou mít obnovené 

spojení s Brnem například i cestující ze 
stanice ve Vladislavi. Stejně jako u jiných 
spojů je pro budoucí existenci celotýden-
ního nočního vlaku nutný zájem cestují-
cích,“ uvedl Pavel Bartoš, koordinátor 
projektu Veřejná doprava Vysočiny. V 
nejbližších dnech také začnou stavební 
práce na rekonstrukci výpravní budovy 
železniční stanice v Třebíči. Po dokon-
čení prací budou cestující využívat roz-
šířené, moderní zázemí výpravní haly, 
která se zároveň posune blíže podcho-
du a autobusovým stanovištím.  -zt-

Noční vlak obnoví jízdy

Letošní ples třebíčské skupiny Ba-
gr se uskuteční v sobotu 8. února od 
19.30 hodin v Domě zahrádkářů. 
Manažer Karel Ošmera sdělil, že tra-
dice trvá nepřetržitě 18 let. „Takže je 
to vlastně takový ples dospělosti,“ pou-
kázal.

Vzpomíná, když v začátcích byla 
hlavní cenou tomboly štangle pla-
catého salámu, vstupenky se pro-
dávaly u piva v hospodě, plakáty 
malovaly ručně a vylepovaly se na 
veřejných i neoficiálních místech 
často s pohrůžkou pokuty za nepo-
volený výlep. 

„Ale tenkrát to tak asi fungovalo všu-
de a ve všem. Aparaturu jsme jednou 
dokonce stěhovali na sáňkách, neboť 
k posypání kopce před kulturákem se 
žádné organizace, ani sousedé, nehrnu-
ly. Dnes se vstupenky předem neprodá-
vají a kupují se přímo na místě, místen-

ky se zamlouvají telefonicky předem,“ 
naznačuje Ošmera. 

Doplňuje, že v tombole čeká na 
návštěvníky 1000 cen a každý lís-
tek vyhrává. Zahraje stejná sesta-
va jako loni, Michal Šafrata, Lukáš 
a Luboš Doležalové, Vláďa Čábel a 
Jakub Meluzín. Jako hosté se před-
staví bývalí členové Luboš Syrový, 
Jiří Nosek a Ondřej Kříž.

„Možná je to k nevíře, ale BAGR už 
hraje 37 let. Samozřejmě na původní 
a následné členy už jen v dobrém vzpo-
mínáme. Na konci loňského roku jsme 
vydali nové CD, takže letos chceme 
hlavně propagovat skladby, které na 
něm jsou. Čekají nás festivaly na vzdá-
lenějších místech, Orlické hory, Šuma-
va i Slovensko, ale stejně se nejvíce těší-
me na naše publikum z Třebíče a okolí. 
Začínáme 14. března v Čáslavicích,“ 
dodává Karel Ošmera.  -zt-

Třebíčská skupina Bagr 
pořádá ples po osmnácté
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