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Vyhlásili fotosoutěž
Zastupitelstvo mladých města 

Třebíče vyhlásilo FOTOSOUTĚŽ 
„Zpátky v čase“. Je rozdělena do dvou 
věkových kategorií. Do první kate-
gorie spadají žáci základních škol a 
pro ně se soutěž koná do pondělí 23. 
března. Do druhé kategorie se řadí 
žáci škol středních. Tito žáci mohou 
nosit fotky od pátku 13. března do 
úterý 14. dubna. Podmínky soutěže 
jsou pro obě skupiny stejné.  -zt-

Veletrh 
pro studenty 

Veletrh mezinárodních příležitos-
tí pořádá Kraj Vysočina s podporou 
Hodiny H pro studenty středních 
škol z Třebíče, Moravských Budějo-
vic a Velkého Meziříčí. Akci organi-
zuje odbor školství, mládeže a sportu 
Kraje Vysočina, Zdravý kraj Vyso-
čina a Zdravé město Třebíč. Veletrh 
se koná v Třebíči ve středu 4. března 
ve foyer budovy Pasáž od 9.30 do 14 
hod. -zt-

Zaměří se 
na poslední 
věci člověka 

Duchovní obnova ŽÍZNÍM s P. 
MUDr. Vojtěchem Novákem – 
„MEMENTO MORI“ (Poslední 
věci člověka) se bude konat v sobo-
tu 21. března od 14 hod. v kostele 
sv. Martina. Duchovní obnova bude 
zakončena mší svatou v 18 hod. -zt-

Třebíč pomohla čínskému 
městu Yichang, o pomoc se 
zajímali i dva čínští novináři 
� Antonín Zvěřina

Žádost od partnerského měs-
ta Yichang o materiální pomoc 
obdržela třebíčská radnice na sklon-
ku ledna. Yichang leží v čínské pro-
vincii Hubei, kde před několika dny 
vypukla nákaza koronavirem. Sta-
rosta Pavel Pacal před sbírkou upo-
zornil, že čínské město nepožaduje 
finanční pomoc, ale zejména jedno-
rázové ochranné pomůcky, roušky, 
rukavice, boty, pláště.

Město Třebíč na zakoupení uvol-
nilo 50 tisíc korun, stejnou část-
kou přispěl Kraj Vysočina. Pomoci 
mohli i obyvatelé České republiky. 
Shromážděné prostředky putovaly 
do Prahy ve středu 12. února. Na tře-
bíčskou radnici se v tento den dosta-

vili i dva čínští novináři, kteří se 
zajímali, proč město Třebíč pomoc 
zorganizovalo. Pacal připomněl, že 
obě města v minulosti navázala spo-
lupráci.

„Už jsme se navštívili, dvanáct dětí 
od nás pobývalo v Yichangu a dvanáct 
dětí z tohoto města bylo u nás. Myslím 
si, že když je partner v nesnázích, je 
povinností v rámci možností pomoci,“ 
přemítal Pacal. I on Yichang dvakrát 
navštívil a dokonce tam běžel mara-
tón. 

Čínské novináře, kteří deklarova-
li, že nemají žádné vazby na čínské 
město, dále zajímalo, jaké dojmy 
si třebíčský starosta odvezl. „Měs-
to má kolem sebe plantáže mandari-
nek, takže tomu odpovídá podnebí. Byl 
jsem mile překvapen množstvím zele-
ně, která se ve čtyřmilionovém městě 
nachází,“ poukázal. 

Návštěvy označil za milé a přá-

telské. Čínští novináři dále chtěli 
vědět, co Pacal říká na výrok premi-
éra Andreje Babiše, že Česká repub-
lika pomoc Číně neposkytne. (Ten 
několik dnů poté svůj názor pozmě-
nil). 

Pacal odpověděl, že mu nepříslu-
ší hodnotit výroky předsedy vlá-
dy. „My jsme se na to dívali z pohle-
du partnerství mezi městy. Máme jich 
víc, a pokud by nás některé požáda-
lo o pomoc, určitě bychom vyšli vstříc. 
V rámci možností,“ konstatoval Pacal. 

Na dotaz, co by vzkázal lidem 
v Yichangu, Pacal zareagoval: „Byl 
bych rád, aby se epidemii podařilo 
co nejrychleji zastavit.“ Zdůraznil, 
že město Třebíč bylo s Yichangem 
v kontaktu, kdy se dolaďovalo, co 
čínské město potřebuje. „Velice nás 
potěšil ohlas veřejnosti z Třebíče, ale i 
z mnoha míst v republice,“ pozname-
nal Pacal. (Pokračování na str. 3)

Sbírka z Třebíče zamířila do Číny

OSLAVA KULATIN. V plné svěžesti se dožil 90 let úspěšný stavař a muzikant Jiří Vrba z Třebíče. Kulatiny oslavil v kruhu 
rodinném i s přáteli. Na snímku mu dělají doprovod jeho dvě vnučky. (Více o oslavenci v příštím čísle Třebíčských novin.) 
 Foto: Antonín Zvěřina


