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Přerostlé sazenice
museli dát slepicím

Dochází k postupnému uvolňování vládních opatření proti epidemii
koronaviru.
Od minulého týdne jsou otevřeny
i provozovny do 2 500 metrů čtverečních, které nejsou v nákupních
centrech, může se omezeně sportovat, autoškoly mohou začít učit, lze
zavítat do venkovních prostor zoologických zahrad a vrátit či si naopak půjčit knihy v knihovně. I když
avizované otevření knihoven bylo
původně plánováno až na červen.
Otevřeny jsou i tržiště a farmářské
trhy. Samozřejmě s rouškami. Dopady „uzavření života“ se podepsalo
takřka na všech profesích. Nejinak
tomu je i u farmářů. Jak nám na třebíčském náměstí potvrdily trhovkyně ze zahradnictví z Hrotovic,
možnost opět prodávat bylo vysvobozením.
„Bylo to hrozné, vše přerůstalo,“
popisuje jedna z nich, proč museli řadu sazenic vyhodit. „Jen si vemte
20 plat salátu. Na každém máte 100
salátů – takže jsme 2000 sazenic salátu dali slepičkám. Je to škoda,“ popisuje dcera majitele zahradnictví.
Na odbyt prý nyní jde vše, co
dovezli. Spousta bylinek od majoránky a tymiánu, až třeba po saturejku, mátu nebo meduňku. A zájem je
i o rebarboru, bobkový list a samozřejmě sazenice okurek, rajčat, paprik…
-pk-

Férově letos
posnídáme doma
Oblíbená jarní akce Zdravého města Třebíč „Fairtradová snídaně“ bude
mít letos zcela jinou podobu. Neuskuteční se formou pikniku na louce
za zámkem. V souvislosti se současnou situací, s koronavirovou pandemií se lidé v Třebíči 9. května připojí
ke společné snídani ve svých domovech. Férová snídaně letos slaví už
desetileté trvání.
Lidé se letos kromě snídaní mohou
zapojit i elektronicky. Pomocí online
nástrojů zdůrazní svou podporu. -zt-

NÁMĚSTÍ opět ožilo. Spolu s farmáři se sem vrátil život. O zákazníky nemají nouzi. Lidé dohánějí ztracený čas a nakupují
kytičky, bylinky i sazenice.
Foto: Petr Klukan

Opoziční zastupitelka Křížová:
Děkuji městu, že nezavřelo školky
Téma mateřských školek se
dostalo i na zasedání zastupitelů, které se konalo 23. dubna.
� Miroslava Čermáková

Stovka dětí navštěvuje v současné
době mateřské školy v Třebíči. Podle starosty Pavla Pacala je to důkaz
toho, že se život ve městě vrací do
zaběhnutých kolejí.
„Jsme rádi, že tato zařízení zůstala otevřená, protože je využila spousta

rodičů, kteří museli do práce. Nechali
jsme je otevřené pouze za předpokladu
naprosto čistého a hygienického prostředí,“ upozornil starosta.
A jak je to s rouškami u tak malých
dětí? Doporučení MŠMT říká, že by
děti roušky měly mít celodenně.
„Je to pouze doporučení, záleží na
každé ředitelce, jak k tomu přistoupí,
ony mají finální zodpovědnost. Někde
jsou stejné kolektivy děti již třetí týden,
tam je to snazší bez roušek ve třídě,
někde se skladba dětí neustále mění,“
informoval Pavel Pacal.
On sám zastává názor, že při pobytu uvnitř zařízení by děti nemusely
mít roušky, pouze tehdy, když jdou
na vycházku.
Starosta upozornil na zasedání
zastupitelů 23. dubna na skutečnost,
že téma otevřených mateřských škol
bylo často diskutováno v krizovém
štábu.
„Všechno jsme pečlivě konzultovali i
s Krajskou hygienickou stanicí,“ dodal
starosta.
Opozice měla k otevření všech

Starosta Pacal:
při pobytu uvnitř zařízení
by děti nemusely mít
roušky, pouze tehdy,
když jdou na vycházku.
školek v Třebíči svoje výhrady, ale
potlesk za svoje slova sklidila MUDr.
Svatava Křížová (Břehy).
„Chci vyslovit městu velké díky za
otevřené školky, protože i já jsem jedním z rodičů, který dává dítě do školky, aby moje ambulance nemusela
být zavřená, aby můj muž jako voják
mohl zabezpečovat hranice, aby moje
maminka, která dělá zdravotní sestřičku, mi byla k ruce, a otec, který pracuje
v Jaderné elektrárně Dukovany, mohl
vykonávat svoji profesi. Opravdu bych
neměla své šestileté dítě kam dát. Proto děkuji městu, že nezavřelo školky,“
poděkovala praktická lékařka.

Dopravou opět za
peníze a s rouškou
Cestující městskou hromadnou
dopravou opět vytáhnou z peněženky drobné nebo svoje karty, a to od
4. května. Autobusy MAD budou do
odvolání jezdit podle prázdninových
jízdních řádů. Nástup bude možný pouze předními dveřmi, s placením jízdného u řidiče. Do autobusů
lze vstoupit až do odvolání pouze
se zakrytým nosem a ústy (rouška,
respirátor, šátek, šála).
Zároveň jsou od pondělí 4. května
od 6 hodin v souladu s rozhodnutím
vlády ČR znovu zapnuty parkovací
automaty na placených městských
parkovacích plochách. Parkování
bude tedy zpoplatněno, dle běžného
ceníku a v běžném režimu.
-čm-

Podklášteří se
dočká celkové
úpravy

Rekonstrukce plynovodu probíhá
v současné době v lokalitě Podklášteří. Tato lokalita je dle slov starosty
Pavla Pacala připravená pro vypracování územní studie k celkové úpravě.
Půjde nejen o úpravy povrchů
chodníků a komunikací, ale také sítí,
čili kanalizace a vodovodu.
„Sítě jsou mnohdy ve velmi problematickém stavu, měli jsme s tím už
začít teď, ale aktuální situace nám to
nedovoluje. Záměr přesouváme na přelom tohoto a příštího roku, kdy spustíme územní studii a během několika let
bychom zrealizovali celkovou rekonstrukci Podklášteří,“ informoval starosta.
-zt-

Na bohoslužbu
se předem nahlašte

Nouzový stav se podepsal i na
bohoslužbách. Jak píše na webových
stránkách Římskokatolická farnost
Třebíč-město, v současné době jsou
slouženy jen jedny bohoslužby denně.
Od 27. dubna do 10. května - do 15
lidí, od 11. května budou slouženy
mše svaté v časech jako obvykle.
Počet lidí je omezen na 100 návštěvníků bohoslužeb.
„Na bohoslužbu je třeba se předem
nahlásit u otce Jiřího (SMS 728 133
220), anebo si lidé mohou v kostele vyzvednout lístek se „vstupenkou“
na mši svatou,“ píše se na webových
stránkách farnosti.
„V neděli a v sobotu večer není vhodné chodit bez rezervace - lístku,“ upozorňuje farnost. Ve všední dny se
předpokládá, že se dostane na každého návštěvníka bohoslužeb.
-pk-

Zubní pohotovost:
v Habrech a v Jihlavě
V pracovních dnech zajišťuje zubní
pohotovost až do odvolání pracoviště
DekaDent s.r.o. na adrese Sázavská 427,
582 81 Habry - tel. 777 730 557.
Víkendová pohotovost se slouží od
5. dubna o sobotách a nedělích od 8
do 12 hod. ve Stomatologickém centru
Artdent na Vrchlického ulici 50 v Jihlavě. Tel. 567331666.
-tz-
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Bitva k oslavě konce války
bude v jiném termínu
K 75. výročí konce 2. světové
války se plánovaná velká akce
v půli června neuskuteční, říká
mluvčí třebíčské radnice Irini
Martakidisová.
Jaké akce k oslavám, které jsou
ale vzhledem k situaci zrušené,
jste chystali k 75. výročí osvobození?
Měli jsme připravenou na 13.
června bitvu, respektive ukázku
bojů z druhé světové války s bohatým programem, kolovou i pásovou
technikou, dobovými tábory, polní nemocnicí a dalšími. Zajímavý a
dynamický program byl naplánován
na celé sobotní odpoledne, až do

75 let od konce
2. sv. války
večerních hodin, v lokalitě Hrádek.
Jaké komplikace vám zrušení
oslav přineslo?
Nelze mluvit o komplikacích při
zrušení této akce, spíš nás to mrzí,
protože to měla být opravdu výjimečná a velká událost a podívaná
pro návštěvníky akce.
Měli jste pozvané nějaké hosty?
Žádné hosty jsme pozvat nestihli.

Připomenete
konec
války
nějakým jiným způsobem?
Letos to bude tradičním položením
věnců před radnicí na Karlově
náměstí, tentokrát bez veřejnosti a
záznam bude na našem televizním
kanálu tvtrebic.cz.
Ačkoliv je 75. výročí jen jedno,
přesto, nepřeložíte plánovanou
bitvu třeba na příští rok?
Naším záměrem a přáním je akci v
Třebíči uspořádat. Aktuálně nemáme stanoven náhradní termín, ale
budeme chtít akci uspořádat co nejdříve, proto záměrně nechceme prozradit celý program bitvy už nyní.
-pk-

Čapí reality show na komíně

V Třebíči na komíně se usídlili
čápi. Jak probíhá jejich soužití?
Díky kameře je mohou občané
sledovat 24 hodin denně.
� Veronika Dawidowicz

Čapí rodinka na komíně nad třebíčskou prodejnou v ulici Jejkovská brána hnízdí již více než devět let. A mají
i jména.
Pan čáp se jmenuje Tom, podle servisního technika z prodejny, v jehož
hlavě se zrodil nápad na celou akci
umístění kamery na hnízdo.
Jméno pro „paní čápovou“ vybírali sami fanoušci facebookové stránky
Čápi Třebíč. V anketě zvítězilo jméno
Týna.
„Ohlasy jsou velké a pozitivní. Lidé,
kteří delší dobu a pravidelně čápy sledují, mají vyloženě radost z umístění kamery na hnízdo,“ říká Zuzana Marečková
z provozovny, nad kterou čapí rodinka
sídlí.
Pozorování života čápů může podle
ní být velká zábava. O jednu vtipnou
příhodu se podělila: „Mě osobně nejvíc
pobavil přílet královny Týny. Tom bez
váhání vítal partnerku ´manželskými´
povinnostmi. Na komíně vznikají milé i
vtipné situace, například tahanice o klacek, kdy by každý uvítal jeho umístění
trochu jinde nebo přílet Toma s igelitovou taškou.“
Dodává také, že propojení čápů s

SLEDOVAT ptáky v přímém přenosu můžete na www.capitrebic.cz.
Foto: FB Čápi Třebíč
prodejnou a jejím osazenstvem je
opravdu velmi silné. Díky čapí rodince si prodejna do svého loga vložila i
znak tohoto ptáka.
„Když jsou u prodejny otevřené dveře, je slyšet čapí klapání až dovnitř. Dá
se říci, že s nimi celé jaro a léto žijeme,“
vypráví Zuzka.
Do projektu Čápi Třebíč se nyní majitelé obchodu snaží zapojit i ty
nejmenší. „Děti mohou malovat čápy,
a posílat nám obrázky, pro které bude
možné hlasovat na konci léta na webových stránkách,“ vysvětluje Marečková
a dodává, že pro vítěze budou připraveny hezké ceny, samozřejmě se sportovní a vzdělávací tématikou.

Nikdo by však neměl přijít zkrátka a
z došlých obrázků plánují na prodejně
vytvořit výstavu.
Čapí příběh se vyvíjí velmi slibně
a aktuálně se v třebíčských výškách
nachází v hnízdě čtyři vejce.
„Je to nádherné a očekáváme, že budeme moci sledovat Týnu a Toma, jak se
o své potomky starají, což je také zajímavé, partneři se v sezení a poté krmení mláďat střídají. Mláďata se od dospělých jedinců odlišují především tím, že
mají černý zobák a nohy,“ říká závěrem
Zuzana Marečková.
Příběh čapí rodinky můžete sledovat
i vy, a to prostřednictvím webových
stránek capitrebic.cz.

Výpadek příjmů: Odkládá se, co nehoří
Nic jiného, než reagovat rozpočtovým opatřením na očekávaný výpadek
na straně příjmů, nezbývá vedení města. Některé investice v celkové hodnotě 43 milionů korun jsou odloženy na
pozdější dobu. Tento bod projednali
23. dubna zastupitelé.
„Takže plánujete odložit projektové
dokumentace rekonstrukce silnic, chodníků, ulic, odkanalizování v místní části
Slavice a další věci. Myslím si, že zrovna na tyto investice by se sahat nemělo,“
zastává jiný názor Aleš Novák (Třebíč
občanům).
„Jedná se o úhel pohledu, nejde o

destrukci těchto investic, ale pouze jejich
odložení na pozdější dobu,“ reagoval
starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).
Jaromír Barák (Třebíč občanům)
chtěl znát, na základě jakých kriterií se
v rozpočtu škrtalo. Podle něj by bylo
smysluplnější odložit projektovou
dokumentaci na rekonstrukci zimního stadionu.
„Ty ulice se zkrátka musí opravit.
Takže, proč byly odloženy investice do
veřejných prostor?“ chtěl vědět Barák.
„Tahle záležitost má několik rovin,“
reagoval Pacal, „je třeba vidět věci již
rozběhnuté, které nelze zastavit a pat-

ří mezi ně i projektová dokumentace na
zimní stadion. Při schvalování rozpočtu na tento rok zaznělo, že díky dobrému stavu ekonomiky můžeme plánovat
i aktivity do budoucích let a postupně je
připravovat. Tohle bylo jedním z hlavních kriterií. Uvedené investice můžeme
tedy odložit na roky příští. Další rovinou jsou dotace. Akce, na které máme
zažádáno o dotace, a máme příslib,
nemůžeme z rozpočtu vyřadit,“ vyjmenoval důvody Pacal.
Rozpočtové opatření přijalo 21
zastupitelů, bylo schváleno.
-čm-
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Areál Na Hvězdě s další ledovou plochou
Multifunkční venkovní sportoviště v areálu Na Hvězdě hodlá zrealizovat v příštím roce město. V zimních měsících tam vznikne druhá
ledová plocha. Jde o pozemek oploceného antukového hřiště.
Od poloviny listopadu příštího
roku by měla být nová ledová plocha veřejnosti k dispozici.
„Provedeme kompletní opravu stávajícího povrchu s novou skladbou
podloží. Přičemž do části plochy o
rozměru 20 x 40 metrů bude umístěn rozvod potrubí na chlazení, které
umožní v zimních měsících vytvoření kvalitního ledu až do teploty +10
o
C na přímém slunci. Na povrch celé
plochy baseballového hřiště umístíme

VIZUALIZACE letní a zimní varianty.
umělý trávník v zelené barvě se vsypem křemičitého písku,“ informoval
starosta Pavel Pacal.
Součástí multifunkčního hřiště
bude provozní budova s garáží na

Foto: archiv města
mechanizaci a skladem na materiál.
„Nově instalujeme podél východní
strany hřiště osvětlení pro večerní provoz,“ dodal Pacal.
Celkové náklady dosahují 14 mil.

Kč, dotace z MŠMT činí 9 mil., příspěvek od města a Kraje Vysočina 5
mil. Kč. „Vše je a bude majetkem města Třebíče,“ uzavřel starosta. -čm-

Z bývalé kotelny vyroste sportovní centrum
Cílem zajímavého projektu města
Třebíče je zrekonstruování objektu bývalé kotelny v ulici Kubišova v
Třebíči ke sportovnímu účelu.
„Budova je momentálně nezpůsobilá
k užívání, a proto je nutná kompletní
rekonstrukce objektu s nástavbou jednoho nadzemního podlaží se změnou
užívání na Sportovní centrum Třebíč,“ řekl starosta Pavel Pacal.
Účelem stavebních úprav je vybudování a provozování tělocvičny
pro bojové sporty včetně speciální
části pro kruhové a silové tréninky, horolezecké stěny, kardio zóny,
masérny, a to včetně potřebného
sociálního zázemí nejen pro členy
klubu sídlícího na území města Třebíč, ale také pro spolupracující subjekty a veřejnost.
„Nezbytnou součástí celého projektu
bude i možnost rozšíření výuky tělesné výchovy sousedící Střední školy
stavební Třebíč, jejíž žáci dle smluvně dohodnutého konceptu budou mít
zajištěny svoje hodiny pro sportovní
aktivity. Jedná se o 20 hodin měsíčně
pro 370 žáků,“ nastínil Pacal.

Dodal, že totéž platí a je smluvně
dohodnuto také s Mateřskou školkou Čtyřlístek Třebíč, která nedisponuje žádným cvičebním prostorem pro své děti předškolního věku,
a musí pro potřeby pohybových
aktivit docházet s dětmi do jiných,
zajištěných prostor mimo MŠ.
„Vzhledem k tomu, že stávající
objekt kotelny je součástí celé sestavy budov školky, nabízí se výhoda
vzájemného propojení s cílem tělesné
výchovy dětí, které by nemusely ani
opustit svá zařízení pro potřeby sportovních aktivit,“ vysvětlil starosta.
Dalším smluvním subjektem pro
využití nového sportovního centra
je oddíl TJ Alpin Třebíč, jehož hlavní činností je horolezectví.
„Výstavbou venkovní lezecké stěny
se tak nabízí možnost rozšíření jejich
stávající stěny o novou a modernější
plochu. Tato horolezecká stěna bude
samozřejmě přístupna i široké veřejnosti,“ upozornil Pacal.
V případě otevření nových prostor
a modernizace tréninkového zázemí s rozšířením cvičební plochy se

JEDEN z pohledů vizualizace plánovaného sportovního centra, které má vzniknout z bývalé kotelny v ulici Kubišova.
Foto: archiv města
otevírají další možnosti propojení
organizovaného i rekreačního sportu pod jednou střechou.
Celkové náklady dosahují částky

27 mil. Kč, dotace z MŠMT 19 mil.,
příspěvek od města a Kraje Vysočina 8 mil. Kč. Vše je a bude majetkem města Třebíče.
-čm-
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Knihovny se staly skokanem roku
lat všechny plánované akce. Z nich
je největší Festival poezie Nezvalova
Třebíč 2020, oslava 120. výročí narození básníka Vítězslava Nezvala.
„Celý festival je založený na tom, že
knihovna něco dělá nejen pro lidi, ale
i s lidmi. Měli jsme domluvenou spolupráci se školami – setkání básníků
celé republiky, noční čtení, poezie v ulicích…,“ vypočítává, co vše se mělo
v průběhu festivalu uskutečnit.
Nakonec se konala jen soutěž poezie, kterou vyhlásili již v roce 2019.
Hodnocení mohlo proběhnout
korespondenčně, a tak na konci dubna vyhlásili i výsledky. První
cena? Jistě velmi atraktivní: vydání
krátké sbírky básní autora.
Co ale s festivalem? Dělat ho
v jiném než jarním termínu, na které připadají výročí, je nevhodné,
nehledě na to, že má knihovna na
podzim již řadu jiných projektů.
Celý Nezval by se tak měl dle ředitelky přesunout na příští rok. Takže
120+1.

Na psychiku člověka, který je
v neustálém kontaktu s lidmi,
je zklidnění hrozně potřeba,
říká ředitelka knihovny Marie
Dočkalová.
� Petr Klukan

V Městské knihovně v Třebíči pracuje Marie Dočkalová plných 38 let.
Od roku 2005 je její ředitelkou. Že
by se ale knihovna mohla veřejnosti
uzavřít, to ji za celá ta léta ani ve snu
nenapadlo.
„Ne na to jsem nikdy nepomyslela,“
potvrzuje, „i když v některých okamžicích, když došlo ke kontroverzi se
čtenářem, jsem si říkala, že bychom
někdy měli zažít situaci, kdy bude
knihovna z nějakého důvodu dlouhodobě zavřená, aby lidé poznali, co v ní
vůbec mají,“ říká s úsměvem a hned
dodává, že to myslí samozřejmě ve
velké nadsázce.
Ano, i kontroverze se čtenářem
může nastat. Třeba když se někdo
domáhá odpuštění poplatků nebo
prodlužování výpůjček.

Dala nám uklidnění

Uzavření

Knihovnu museli nuceně zavřít v
březnu. Jaký to byl pocit? „Jako ředitelka jsem v první řadě musela řešit
věci ohledně zaměstnanců. Mínus 100
bodů jsem dostala v pátek 13. března,
protože se 12. odpoledne rozhodlo, že
knihovny budou od 13. zavřeny. Měli
jsme na to v podstatě tři hodiny,“ popisuje.
Co se pak stalo? Lidé se z médií
dozvěděli, že knihovny zavřou, a
tak je vzaly skoro „útokem“. Do šesté hodiny měli na odděleních velmi
vysokou návštěvnost. „Na poslední
chvíli si lidé chtěli něco půjčit.“
Potom došlo k řešení některých
reakcí knihovníků, kteří si mysleli,
že se do práce vrátí, až se knihovny zase otevřou. Takže jim musela
ředitelka vysvětlit, že „knihovna je
uzavřena, ale knihovníci pracují dál“.
„Takže to byl můj první vjem,“ dodává.
Čas najednou zbyl na opravy
knížek, přesuny fondů… „A měla
bych pečovat o rozvoj zaměstnanců.
Za ta léta jsme se zúčastnili různých
seminářů, ze kterých si vozíme velmi
zajímavé informace, ale většinou, protože jsme otevřeni od rána do večera,
neměli jsme čas, abychom si sedli a
´vyříkali´ si je.“
A k pochopení přidá příklad
odborných seminářů. Například
autorské právo, které je tak zamotané se spoustou změn.
„Musíme být připraveni na dotazy
čtenářů, proč něco nemůžeme.“

Čtou se čeští autoři

Ale ještě k těm opravám knih. To
máte svého knihaře? zazní otázka.
„Ne, to určitě ne,“ vyvádí nás ředitelka z omylu. „Jde o běžné opravy,
že něco zalepíme…, ale hlavně přebalování. Někdy je kniha tak používaná,
že může na někoho působit nepatřičným dojmem.“
Které jsou ty nejpůjčovanější? „To
se dá těžko říci. Nemusí to být ty, které
jsou nejohmatanější,“ vysvětluje. Tře-

ŘEDITELKA třebíčské knihovny Marie Dočkalová s osmatřicetiletou praxí se
stará o 30 zaměstnanců a desetitisíce knih.
Foto: Petr Klukan
ba proto, že starý exemplář, který již
nově nevyšel, bude časem ohmatanější a ohmatanější.
Přesto je zajímavé vědět, co se teď
nejvíc půjčuje. Který z autorů? „Hana
Mornštajnová, Patrik Hartl,“ začíná
vyjmenovávat pořadí. Na třetím místě
je Molière – jenže to je povinná četba,
stejně jako Romeo a Julie od Shakespeara.
„Vedou čeští autoři, kromě těch, kteří
jsou v povinné četbě,“ podotýká a dodá,
že je pěkné, že to jsou čeští autoři.

liv změny.“
A pak uvádí ještě jeden důvod - asi
nejen český fenomén: Když si lidé
přečtou, že knihovna, nebo jakékoliv
jiné zařízení, už může být otevřené,
to slůvko může, prostě nevidí a hned
se tam vydá.
Knihovna zatím jede v nouzovém
režimu. Otevřena je například jen
do 15. odpoledne. „Aby zaměstnanci nebyli v expozici se čtenáři dlouhou
dobu.“
Knihy lze vrátit, půjčit si další.
Není ale otevřená internetová studovna, čítárna časopisů, přes křesZavřeno! 44 dnů
Od 13. března do 27. dubna měla la jsou pásky, aby bylo jasné, že
zde nyní nelze
knihovna zavřeno.
posedět a číst si.
Plných 44 dnů. „StaMěstská knihovna má
Ostatně, na weli jsme se skokanem
172.547 svazků. A k tomu bu knihovny je
roku,“ říká k otevřevše vysvětleno a
buduje tzv. výměnný fond
ní v minulém týdnu.
popsáno.
Původně totiž měly
pro obecní knihovny
Zaujala
nás
knihovny otevřít až
regionu Třebíč, který
ale informace o
v poslední linii uvol„karanténě“ knih.
ňování - 8. června.
čítá na 70 tisíc svazků.
I když z informa„Ve spoustě knihoven
cí ministerstev
začali dělat revize,
vyplývá, že možvytrhávat podlahy,
přesouvat fondy. A to platilo ještě 23. nost nakažení z knížky je naprosto
dubna v pět hodin odpoledne. V šest mizivá. Vlastně se dá říct, že se o ní
hodin večer to už neplatilo: Knihovny, dá uvažovat jen v rovině teoretické.
Aby ale byli všichni v klidu, nechákteré jsou na to připraveny, mohou otevají se knihy na 48 hodin „odpočivřít…“
Co následovalo? „Nejdříve jsme nout“ a teprve pak se vrací do volnépanikařili. V pátek ráno udělali pora- ho výběru.
„Je to opatření pro jistotu.“
du, zda jsme schopni otevřít. Zjistili jsme, že máme roušky, které jsme
si našili, dezinfekci, zajistili štíty…
Nezval 120 plus 1
Nebyl důvod dál to oddalovat. ČtenáNejen půjčování, ale iknihovna
ři se těšili. Nepříznivě vnímají jakéko- musela v době svého uzavření odvo-

Co vám doba zavření dala a naopak, co vám vzala? pokládáme
poslední otázku
„Dala? Klid. Pracuji zde 38 let
a mohu proto srovnávat, jaká byla
knihovna dříve a dnes. Na začátku
byly knihovny jenom půjčovnami. Akce
pro veřejnost by se daly spočítat na
prstech jedné ruky za celý rok. Po roce
2000 jsme se přeorientovali. Půjčování zůstává gró, ale získali jsme slušnou klientelu zájemců o přednášky.“
A ředitelka Dočkalová dodá, že
knihovna dnes dělá 4-5 akcí denně pro různé věkové kategorie, pro
děti ve spolupráci se školami, a pak
3-4 týdně akce pro dospělé.
„Je to ale o lidech,“ přiznává ředitelka, „musíte akce nachystat a personálně zajistit.“ Zaměstnanci proto ten
odpočinek v době zavření knihovny
nejen přivítali, ale také jej vysloveně potřebovali.
„Když to děláte ne půl roku nebo
rok, ale 10–15 let, tak je to velký
nápor na psychiku. Jsme tu opravdu od rána do večera, často přicházíme domů ne v sedm, ale v osm nebo
v devět, když jsou akce. Trpí tím i
rodina.“
Jak dodává, v době zavření došlo k
vnitřnímu zklidnění. „Teď jde o to, že
měli trošku víc možnost rozhlédnout
se, co jim ta profese způsobuje doma,
a jestli se tam třeba nedá udělat něco
jinak. Je to hlavně na organizaci práce a to je úkol i pro mě. Přivítala jsem
dobu zklidnění. Na psychiku člověka,
který je v neustálém kontaktu s lidmi,
je zklidnění hrozně potřeba.“

Nevzala snad nic

A co vám vzala? „Doufám, že
nic. Čtenáři třeba přijdou na to, že
knihovna je fajn. Věřím a doufám, že
čtenáře nám nevzala. Vzala akce, ale
ty se nahradí.
Horší to samozřejmě bude s ekonomickou ztrátou. V letošním roce,
pokud nejpřijde druhá vlna epidemie,
musíme počítat s výpadkem pravděpodobně ve výši deseti procent,“
uzavírá ředitelka knihovny Marie
Dočkalová.
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TTS darovala nemocnici milion
V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 se předseda představenstva Krajské hospodářské
komory Kraje Vysočina (KHK KV),
předseda představenstva Okresní
hospodářské komory Třebíč (OHK
Třebíč), a zároveň majitel TTS energo, s. r. o., Ing. Richard Horký obrací na všechny zaměstnavatele:
„Jakožto předseda obou zmíněných
komor děkuji všem zaměstnavatelům,
že se snaží udržet chod svých podniků a dát svým zaměstnancům jistotu
příštích výplat mezd. Stát se snaží, co
může, a je třeba mít na paměti, že nikdo s touto situací nemohl dopředu
počítat. Stav, ve kterém se nyní nacházíme, nikdo z nás nezažil, a proto chci
požádat, abyste podpořili ty nejpo-

třebnější. Máte-li možnost, podpořte
Nemocnici Třebíč, p. o., či další krajské nemocnice, domovy pro seniory
a ostatní nejvíce ohrožená zařízení dodávkami roušek a ﬁnančními či jinými
příspěvky,“ uvedl Richard Horký.
TTS sama třebíčské nemocnici věnuje dar 1.000.000 Kč a coby výrobce
tepelné energie v Třebíči zajistí, aby
nemocnice i nadále bez problémů dostávala teplo a teplou vodu.
„Mimo to jsme schopni třebíčské
nemocnici zapůjčit nebo darovat nádrž na 35 tisíc litrů nafty pro náhradní
zdroje energie, tedy dieselagregáty,“
sdělil dále Horký, který na závěr dodal: „Věřím, že společným úsilím tuto
krizi překonáme.“

JDE PŘÍKLADEM. Richard Horký šel dalším ﬁrmám příkladem. Jeho ﬁrma TTS
darovala třebíčské nemocnici v této nelehké době milion korun. Foto: Jakub Mertl
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Život v době koronavirové
Od poloviny března čelíme všichni nebývalé výzvě. Ať
chceme nebo ne pandemie koronaviru se dotkla každého z nás. I když se opatření postupně uvolňují, a zdá se,
že jsme na tom opravdu dobře, nezaškodí se na celou věc
podívat trochu s odstupem. Osobně nebezpečí vůbec
nezlehčuji, beru všechna vládou nařízená opatření jako
pozitivní a tvrdím, že jejich včasné přijetí a poměrně velká přísnost nám velmi pomohli. To ale neznamená, že vše
přijímám bez výhrad a přemýšlení. Nejsem epidemiolog
ani lékař, ale dívám se kolem sebe, hledám informace z
různých zdrojů a snažím se udělat si na věc vlastní názor.
Nemusíte se mnou souhlasit. Bude úplně stačit, když se
zastavíte a popřemýšlíte.

NEJSOU ČÍSLA JAKO ČÍSLA
Den za dnem jsme zásobeni sadou nových čísel. Počet
nakažených u nás, počet nakažených tu i onde, počet
vyléčených, počet mrtvých… Pojďme se nad těmi čísly
trošku pozastavit? Co znamená počet nakažených? Nebylo by lepší říkat třeba počet osob s prokázanou nákazou?
On totiž počet nakažených bude násobně větší – jen o
tom nevědí. Měli totiž jen mírné nebo žádné příznaky, a
tak nebyli na testech.
Úplně jinou vypovídací hodnotu má onen „počet
nakažených“, pokud ho přepočítáme na milion obyvatel dané země. To na tom v Evropě 30. března najednou
nebyla nejhůř Itálie ale Lucembursko. Itálie byla až třetí
za druhým Španělskem. Na vše se dá dívat různými úhly
pohledu.

MÉDIA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
BRÁT S REZERVOU

Těmi čísly nás zásobují média, která ráda používají
zkratkovitá, snadno uchopitelná vyjádření. Člověk, který nemá chuť nebo čas se tím více zabývat snadno podlehne různým iluzím a zkreslením. Navíc se na sociálních
sítích vyrojila spousta odborníků epidemiologů s titulem
z Vysoké školy života, kteří pochopitelně vědí nejlépe
co a jak dělat a co a jak na virus platí. Dotaz amerického
prezidenta na to, zda by bylo možné vpichovat do žil desinfekci – ať už byl myšlen jakkoli – snad ani nemá cenu
komentovat. Řešení je jednoduché. Sledovat jen důvěry-

nostnili vlastní zájem a ego, bez ohledu na nebezpečí,
kterému vystavili ostatní. Po pravdě řečeno nám v tomto
směru chybí ve vrcholných patrech politiky vzory hodné následování. Opět si musíme poradit sami. Naštěstí je
hodně lidí, kteří v sobě mají pokory a ohleduplnosti dost.

TŘEBÍČ TO ZVLÁDÁ S GRÁCIÍ
Jan Burda
hodné zdroje, informace ověřovat a hlavně sociální sítě a
zprávy také občas vypnout. To je ta nejlepší psychohygiena.

BÝT SÁM SE SEBOU
K té psychohygieně se vlastně dala krásně využít doba
omezeného pohybu. Po pravdě nezávidím nikomu, kdo
musel zůstat doma z práce, zároveň učit děti a zároveň se
třeba starat o staré rodiče. Na druhou stranu mě ale překvapovalo poměrně velké množství lidí, kteří říkali, že už
neví, co doma s dětmi dělat, že se nudí… Ten čas se dal
přece krásně využít. Byla to příležitost třeba trošku zpomalit, trávit mnohem více času s rodinou nebo být zkrátka víc sám se sebou. A to se ukazuje že moc neumíme.
Řada z nás najednou nevěděla, co s časem.

SOUNÁLEŽITOST OPĚT ZABRALA
Tak jak vláda zvládla opatření o to méně zvládla další
věci. Například zásobování zdravotnickým materiálem
nebo pomoc podnikatelům. Nezbývalo, než aby si český národ opět pomohl sám. Ukázalo se, že když jde do
tuhého, umíme improvizovat a táhnout za jeden provaz.
Podobně jsem to vnímal třeba v roce 1989 nebo během
povodní. Tolik lidí, kteří šili roušky, vyráběli štíty, pomáhali s výukou dětí, vozili jídlo zdravotníkům… Úžasné.
Opět jsme jako Češi dokázali, že si umíme poradit.

JAK JE TO S ODPOVĚDNOSTÍ
JEDNOTLIVCE?
Na druhou stranu mám pocit, že na tom nejsme moc
dobře s trpělivostí, tolerancí a vnímání osobní odpovědnosti. Byl jsem často svědkem situací, kdy lidé upřed-

Jsem moc rád, že našemu městu se vyhnula větší vlna onemocnění. Věřím, že tomu přispěla včasná opatření přijatá vedením města. Povedlo se zajistit zásobování
rouškami, respirátory i desinfekcí z různých zdrojů, starosta pravidelně, srozumitelně a bez emocí informoval
občany města. To všechno přispělo k tomu, že jsme to v
Třebíči všichni zvládli. Sluší se poděkovat všem, kdo se
na tom podíleli. Nebylo to snadné.

ON UŽ TU BUDE POŘÁD
Nebylo to snadné... Opatření se postupně uvolňují… Je
ale potřeba se smířit s tím, že tu nemoc COVID-19 prostě bude. Nezmizí mávnutím kouzelného proutku. Poslední dobou se hodně spekuluje o druhé vlně. Osobně jsem
přesvědčen, že úplně v klidu budeme, až se podaří vyvinout spolehlivý lék a vakcínu.
A potom se zase objeví virus nový… Snad se poučíme
a budeme lépe připraveni.
Jan Burda – radní města Třebíče
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Jitka Literová: U své záliby doslova vypnu
ubrouskovou techniku na textil a
dostalo mě to. Zdobím tak i polštářky.

Do šití roušek pro potřebné se pustila v této koronavirové době i Jitka
Literová z Třebíče. Našila jich sedm
stovek. Jitka je velice zručná žena, která se věnuje zdobení všeho možného
ubrouskovou technikou (decoupage).
Třebíčským novinám poskytla o své
zálibě krátký rozhovor.

Tahle práce je určitě výbornou
relaxací.
Ano. Je to moc velký a příjemný
relax. V mládí jsem malovala a chtěla jít na uměleckou školu, ale nešlo to.
Nebyly zrovna dobré časy. Tak si to
nyní vynahrazuji tímto způsobem a
úplně u toho vypnu.

Jitko, kdy jste s touto zálibou začala?
Začala jsem zhruba před třemi roky.
To mi zemřela maminka, o kterou
jsem se starala jako zaměstnaná žena. Maminka byla slepá. Jakmile odešla navždy, zůstaly mi prázdné ruce a
najednou spousta času. Pustila jsem se
jen tak zkušebně do zmíněné tvořivosti a později jsem si založila i živnost,
abych mohla dělat kurzy a učit tomu i
ženy, které projeví zájem.
Kde berete ty nádherné motivy na
ubrouscích?
Objednávám si je na internetu. Jsou
hlavně z Ruska a Polska. Jsou opravdu
velmi líbivé.

JITKA LITEROVÁ se svojí maminkou. Její odchod přivedl Jitku k současnému
koníčku.

Zareagovala jste na potřebu roušek a pustila se ihned do šití. Koho
jste jimi obdarovala?
Ušila jsem jich sedm stovek. Věnovala jsem část do Základní školy Na
Kopcích v Třebíči, sestřičkám do sociálních služeb Diana, do školky v Brně,
tam jich bylo hodně a k tomu ještě i
návleky na nohy. Jinak jsem jich hodně rozdala a pár jich i prodala, abych
si mohla koupit nový materiál. Já to
prostě mám tak nastavené, že když je
potřeba, tak pomůžu.
-čm3x foto: archiv Jitky Literové

Jak získáváte různé konvice a jiné
nádoby, které zdobíte?
Někdy si je koupím, hlavně konvičky.
Moc ráda chodím na bleší trhy a tam
nacházím hotové poklady. Zákazníci,
když vidí, že pracuji se starými věcmi,
nosí mi je sami a já jim dávám nový
kabát. Takže s láskou recykluji.
Kromě různých nádob zdobíte
touto technikou i dámské kabelky.
Ano, napadlo mě to zrovna v této době, kdy jsem nemohla chodit
do práce, do obchodu, a z šití roušek mi už, lidově řečeno, pomalu ale
jistě hrabalo. Nastudovala jsem si

SPOUSTU roušek našila i pro děti do školky.

STARÝM konvicím dává nádherný nový kabát.

Současná doba je zkouškou toho,
jací jsme my sami, říká psycholog
Více než kdy jindy vyhledávají
lidé všech věkových kategorií v
této době rady psychologů. Na
toto téma jsme hovořili s třebíčským psychologem, psychoterapeutem, odborníkem na diagnostiku a hypnózu Zdeňkem
Krpounem.
� Miroslava Čermáková

Současná doba určitě poznamenává psychiku lidí. Jak se promítá ve
vaší práci?
Jednoznačně je znát dopad covidu19 na psychiku lidí. Musím ale přiznat,
že nový virus není přímou příčinou
nových anebo hlubších psychických
problémů. Celé je to jinak. Aktuální
věc se má psychologicky tak, že nouzový stav a vládní protivirová opatření způsobily, že si lidé cokoliv dlouho
neřešeného více uvědomují, připouští
a nyní to konečně můžou a chtějí řešit.
Za celou dobu nouzového stavu se
ani jednou nestalo, že by mne kdokoli oslovil s přáním zbavit se paniky z
covidu. Ani se nikdo necítil psychicky
na dně ze strachu z toho, že onemocní
nebo umře kvůli tomuto viru.
Spíše se nyní vynořují lidé, kteří by

Zdeněk
Krpoun

psychologa nikdy předtím nenavštívili, protože žili dlouhá léta v koloběhu práce a rutinních starostí. Takoví lidé teď měli čas být více sami se
sebou nebo s vlastní rodinou. Mluvili s druhými více o sobě a taky se
dozvěděli více o těch druhých, s kterými se kromě večerů a víkendů zase
tak moc nesetkávali.
Nyní získali nadhled nad svojí životní situací a také sami vidí, že
kromě práce jsou důležitější témata,
která potřebují změnu. Řeší víc své
vlastní potřeby a potřeby druhých.
Zaměřují se více na svůj životní styl
a hledají alternativy. Je toho hodně,
co nyní ve své profesi řeším, a je to
pestré období.
Můžete nám prozradit, co dalšího se změnilo?
Obrací se na mne například lidé

všech věkových kategorií, kteří vidí,
jak se dlouho zanedbávali. Osobnostně, psychicky. Čím dál více lidí
se chce cítit v psychické pohodě a
jsou ochotni pro to vyvinout čím dál
více snahy. Třeba zajít za psychology,
kteří se zaměřují nejen na problémy,
ale především na osobní růst a změnu životního stylu. Říkáme tomu
seberozvoj a v tomto období se mu
lidé věnují více než před pandemií.
Máte větší nápor klientů?
Nedá se to tak říct, stále jsou dny,
kdy se na mě obrátí lidí více, a dny,
kdy méně. Vše se během března a
dubna rozvíjí a rozvíjelo podobně
jako před nouzovým stavem.
Jaké věkové kategorie mají problémy?
Když odpovím zcela jednoduše, tak
všechny. Stále převládají dospělí ve
středních letech, kteří se kromě sebe
zaměřují také na své rodiny s dětmi.
Zajímavé je pro ně v těchto dnech
například zjištění ohledně vzdělávání dětí. Ne, že by o něm dodnes
neměli žádné informace, ale jak sami
přiznávají, jsou překvapení. Někteří
kladně, jiní záporně. Děti jim dávají

zabrat, zároveň si ale uvědomují, že
jejich dítě je nadanější, než si mysleli. Jsou ale i opačné názory. Obzvláště u některých rodičů, kteří své děti
před učiteli ve škole neskonale nadhodnocovali a hájili, došlo k uvědomění.
Čeho dalšího se týkají aktuální
problémy lidí?
Sebe samých. Domnívám se, že
současná globální situace není ani
tak zkouškou vztahů. Je to zkouška
toho, jací jsme my sami. Jak umíme
trávit svůj čas, jak se umíme domluvit s druhými, jak jsme schopni vnímat různorodé a rozporuplné informace z médií a pracovat s nimi.
Lidé dnes méně soupeří s druhými, o to více se sebou. Proto se mezi
odborníky předpokládá, že bude nárůst klientů u psychologů. Ne kvůli depresi nebo úzkostným stavům.
Stane se to kvůli rostoucí potřebě
lidí umět zvládat období nejistoty.
Je to jeden ze základních stavebních
kamenů spokojeného života a máme
se v tomto ohledu velmi co učit. Ne
ve škole, často ani dokonce v rodině.
Ale u odborníků, kteří jsou toho sami
schopni.
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025

www.starnet.cz/akce

Město Třebíč
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Aukce zbývajících pěti
pozemků v klidné lokalitě Na Kopcích – západ se
uskuteční v květnu. Jsou
určeny pro výstavbu rodinných řadových domů.
Noví majitelé s pozemkem
získají stavební povolení
a územní rozhodnutí včetně
všech změn a sdělení k připojení k distribuční soustavě
nízkého napětí. Projektovou
dokumentaci pro stavební povolení i se změnami výškového osazení obdrží až po uhrazení částky 27 225 Kč, která
není zahrnuta do vyvolávací
ceny. Povinností majitele je
mít do dvou let na svém pozemku zkolaudovaný rodinný
dům.

Lokalita navazuje na
zastavěné území na ulice
Na Kopcích, Jana Habrdy
a Mjr. Krátkého a je napojena
na ulici Rafaelova.

PĚT VOLNÝCH POZEMKŮ NA KOPCÍCH�ZÁPAD ČEKÁ NA SVÉ MAJITELE

PROJEKT I STAVEBNÍ POVOLENÍ
JSOU PŘIPRAVENY
INFORMACE O AUKCI

Termín: 18. 5. 2020, 15:00
Pozemek

Výměra

Vyvolávací cena
(vč. DPH)

Minimální příhoz

Finanční jistota

1

1245/14

R2/13

286 m2

565 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

2

1245/15

R2/12

308 m2

589 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

3

1245/16

R2/11

307 m2

612 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

4

1245/17

R2/10

307 m2

616 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

5

1245/20

R2/7

302 m2

659 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

POZEMKY JSOU ZASÍŤOVANÉ A MAJÍ HOTOVÉ
VELKOPRŮMĚROVÉ PILOTY

Přístup k nabízeným pozemkům je ze zpevněné komunikace
navazující na ulici Na Kopcích a ulici Rafaelova. V této lokalitě je nově vybudovaná splašková kanalizace, vodovod, rozvody
nízkého napětí a teplovod. Odvádění dešťové vody bude zajištěno retencí, vsakem, popřípadě jejich kombinací na vlastních
pozemcích. Stavby v této části budou založeny na vrtaných pilotách v kombinaci s vystuženými základovými pásy. Město na
pozemcích zbudovalo velkoprůměrové piloty. Ty jsou nedílnou
součástí prodávaných pozemků a náklady na jejich pořízení jsou
zahrnuty ve vyvolávací ceně.

Aukce nabízených pozemků
se bude konat 18. května 2020
v 15:00 v zasedací místnosti
č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na Karlově nám.
104/55 v Třebíči. Vyvolávací
cena nabízených pozemků je
stanovena od 565 000 Kč do
659 000 Kč včetně DPH. Minimální příhoz se stanovuje
ve výši 20 000 Kč. K účasti je
nutné složit finanční jistotu ve
výši 80 000 Kč.
Aukce se uskuteční za účasti minimálně dvou zájemců.
Dražit nemohou ti, kteří v této
lokalitě už pozemek získali.
V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže
se zúčastnit dražby dalších
nabízených pozemků. Tato
podmínka se týká i manželů.
„Předpokládáme zvýšený zájem
o prodej těchto pozemků, protože se jedná o posledních pět

v této lokalitě. Věřím, že stavbu novým majitelům usnadní
i městem zbudované piloty,“ dodává starosta města Třebíče
Pavel Pacal.
V případě, že by se kvůli opatření vlády nemohlo výběrové
řízení formou aukce konat ve
stanoveném termínu, rada
města stanoví náhradní termín. Informace bude zveřejněna na úřední desce města
Třebíče. Kompletní podmínky
prodeje včetně textu kupní
smlouvy najdete na úřední
desce města Třebíče a také
na webu www.trebiczije.cz
v sekci Rezidenti.
Město Třebíč od roku 2015
prodalo 50 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Další
pozemky bude nabízet v lokalitě Za Poliklinikou s předpokládaným termínem prodeje
v roce 2021.
Incomingový tým

Služby / Inzerce
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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 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

Služby
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.

Čištění koberců
ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav,
Tel: 608 700 515
www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví
Kominictví - Revize a kontroly komínů,
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty,
nerezové komíny, vložkování. Poradenství
před stavbou komínů, krbů, kamen.Možnost
platby kartou.
Pavel Miksche 721 911 119

Náplně do tiskáren
Je Vaše tiskárna nenažraná?
Naše kvalitní kompatibilní cartridge a tonery ji naučí tisknout levně!
Internetové
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 :-)

Překlady a tlumočení
Soudně ověřené překlady
z a do německého jazyka, tlumočení.
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

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

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

Oznamovatel

Ostatní

Koupím

Výkup STARÝCH peřin.T: 721 469 234.

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

Hledám vnuky, pravnuky Františka Procházky
a Heleny roz.Braunové. Měli údajně dceru
Helenu nar. 12. 4. 1928. Ozvěte se prosím na
tel.: 776 204 533. Děkuji
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Lidé nesmí myslet jen na sebe, říká
Vít Oplatek, předseda klubu Halahoj
Studentský klub Halahoj při
Katolickém gymnáziu Třebíč
si dal za cíl bavit a vychovávat
mladou generaci. Na otázky
o cílech i dalších aktivitách
odpovídal předseda Vít Oplatek
� Antonín Zvěřina

Jak vznikl nápad založit Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj?
Má cesta k tomuto založení vedla asi od jedenácti let, kdy jsem
vstoupil do skautského oddílu, četl
Foglara, časem vedl družinu, pak se
stal skautským vedoucím, organizoval akce pro rovery. Protože mne
tato práce bavila, tak jsem se rozhodl jít studovat do Českých Budějovic na Teologickou fakultu obor
pedagoga volného času.
V pátém ročníku studia mne oslovila ředitelka Katolického gymnázia
paní Eva Hortová, zda bych na této
škole, kde jsem dříve studoval čtyři roky, nechtěl působit v roli pedagoga volného času. A já jsem tuto
nabídku od září 2001 přijal.
Proč název Halahoj?
To je vzpomínka na moje dětství,
kdy jsem dostal od tatínka panáčka. V televizi běžel seriál o skřítkovi, který se jmenoval Halahoj. Bydlel v telefonu a komunikoval pouze
s dětmi, které bydlely v té domácnosti. Panáčka jsem pojmenoval po
něm.
Vozil jsem ho na tábory, na akce.
Pak jsme začali s kamarády vydávat časopis, který se také jmenoval
Halahoj. Když jsem přišel na Katolické gymnázium, tak jsme pro studentský klub použili opět název
Halahoj.
Co jste si dali při založení za
cíle?
Náš cíl už od založení je nabídnout především dětem a mladým
lidem zajímavý program nejrůznějších volnočasových aktivit, rozšířit
jejich všestranné vědomosti, dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné, zodpovědné jedince.
Na začátku jsme akce směřovali
především na středoškoláky a vysokoškoláky. Časem, jak jsem se stal
sám otcem čtyř dětí, se věková hranice snížila a pořádáme především
akce pro děti od šesti let do ukončení středoškolského studia. Vysokoškoláci jsou nyní především ti,
kteří v roli instruktorů akce a tábory pořádají.
Zaměřujete se na výchovu mladé generace?
Určitě ano. Našim heslem je „Příklad není to nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí. Je to to jediné.“
Snažíme se mladé lidi vychovávat
v tom duchu, které hodnoty a dobré
vlastnosti do nás dali naši vedoucí,
jimž to takto vlastně vracíme. Snažíme se mladým lidem vštípit, aby
nemysleli jen na sebe, ale byli tady
i pro druhé. A v dnešní době i dost

Vít
Oplatek

zvláštně to vše dávat zadarmo, se
zapáleným srdcem a úsměvem.
Pracujete při Katolickém gymnáziu, pořádáte i křesťanské
akce?
Ano, dvakrát ročně se koná víkendový pobyt ve Starči na faře. Měli
jsme již 29 setkání, takže na podzim
oslavíme patnácté výročí od vzniku
této akce. Na programu je vždy mše
svatá, přednášky pozvaných hostů,
nějaké ztišení a vše zpestří hry.
O prázdninách se uskutečňuje
křesťanský tábor na tábořišti u Mrákotína. Trvá jeden týden, každý den
je mše svatá, silencium, kdy každý sám rozjímá, čtení Bible a další
programy s křesťanskou tématikou.
Například jsme vykonali křížovou
cestu,kdy jsme za svítání šli bosky s
kameny v pytlích na zádech. Kameny, které představovaly naše hříchy,
jsme pak odhodili do lomu.
S kterou farností v Třebíči nejvíce spolupracujete?
Se všemi. Studenti jsou zapojeni
do aktivit ve všech třech farnostech,
kde na různých akcích vypomáhají.
Škola je nejvíce provázána s farností
na Jejkově, protože náš školní spirituál je zároveň i knězem na Jejkově.
Konají se zde i pravidelné středeční
školní mše svaté či jednou za měsíc
večery chval. Já sám mám nejblíže
k farnosti u sv. Martina, kde jsem i
členem farní rady.
Co se kromě křesťanského tábora děje na tábořišti u Mrákotína?
Tábořiště v hrozném stavu jsme
koupili v roce 2007. Od té doby
tam proběhlo nespočet brigád,
dovedla se tam elektřina, opravily
se chatky, záchody, jídelna. Nyní se
zde tábory konají po celé prázdniny
a i o víkendech od května do konce
října je zde stále živo.
Uskutečnilo se zde i několik svateb našich instruktorů, setkávají se
stále party starých táborníků, kteří
sami kdysi pořádali tábory, pravidelně sem jezdí i stacionář Úsměv
na své pobytové akce s klienty.
V září naši kamarádi z Brna pořádají na tomto místě velký cestovatelský festival „Nadivoko“ až pro
čtyři sta účastníků, cestovatelské
besedy, workshopy, koncerty. Letos
jsme vydali Almanach u příležitosti
loňského výročí padesáti let táboření na tomto místě.
Spolupracujete tedy i s třebíčskou Charitou?
V prosinci minulého roku jsme slavili deset let spolupráce se
zmiňovaným stacionářem Úsměv.
Deset let jsme jezdili dvakrát ročně

BÁGL na zádech a dobrá nálada, to jsou základy Víta Oplatka.
Foto: archiv Víta Oplatka
na integrační víkendy, na kterých se
potkávali klienti a naši studenti a při
různých činnostech (vaření, výtvarné a sportovní aktivity, workshopy
aj.) docházelo k co největší spolupráci. Jsou to vždy krásná setkání.
Tak velký rozsah činnosti
nemůžete zvládnout sám?
Mám kolem sebe spoustu úžasných kamarádů instruktorů, kteří
ty tábory a akce realizují. Bez těchto dobrovolníků by to nešlo. A je
krásné sledovat, jak z těch malých
účastníků se postupně stávají zodpovědní mladí lidé. Kromě mě je
jako volnočasový pedagog zaměstnaný na naší škole i kolega a kolegyně.
Velký dík patří mojí manželce Sylvě, která je mou velkou oporou a
na spoustu akcí jezdí a pomáhá mi.
Máme čtyři děti a nejstarší syn už
studuje na Katolickém gymnáziu,
tedy už i oni všichni začínají jezdit
na naše akce.
Spolupracujete s ostatními
středními školami?
Některé akce jsou speciálně dělané pro konkrétní třídu Katolického gymnázia, ale mnoho akcí může
navštívit veřejnost, tedy i studenti z
ostatních škol nebo dospělí lidé. V
poslední době začínáme úzce spolupracovat s nově vzniklou ZŠ Světlo.
Využíváte ve škole aulu?
Na větší akce či koncerty ano.
Například jsem zmiňoval oslavy deseti let spolupráce se stacionářem, kdy na akci přišel i ředitel
Charity Petr Jašek. Byla tam i výstava prací studentů i klientů.
Hodnotíte každým rokem svoji
činnost?
Valnou hromadu dle stanov našeho zapsaného spolku máme jednou
za dva roky. Během roku jsou tři
porady vedení, kdy se řeší činnost,
akce, brigády, finance.
Jak činnost financujete?
Školní klub, středisko volného času a platy tří zaměstnanců financuje škola. Na akce a provoz SK KG

Halahoj získáváme prostředky z
grantového systému města Třebíče
nebo Kraje Vysočina. Nějaké peníze přináší i tábořiště u Mrákotína.
Když jsme ho kupovali, tak jsme
si na koupi půjčili peníze od kamarádů a během deseti let jsme jim
je vraceli. To už se stalo a tak peníze z činnosti tábořiště už můžeme
použít dál. V květnu minulého roku
jsme podobným způsobem jako
tábořiště koupili hájovnu za Vladislaví.
Pokaždé jsme potřebovali zhruba
milion korun, u hájovny ještě půl
milionu korun na opravu. Na tábořiště jsme ho sehnali za měsíc, na
hájovnu za dvacet dnů. Samozřejmě hájovnu musíme nejdříve opravit. Jako v minulosti tábořiště.
Počítáme tam s pořádáním akcí,
táborů. A peníze určitě všem vrátíme. Je krásný pocit mít kolem sebe
tolik dobrých lidí, kteří nám pomáhají.
Spolupracujete s třebíčskou
radnicí?
Výborná spolupráce je s paní Ivetou Ondráčkovou a jejím Zdravým
městem. Dobré vztahy máme i s
Pavlem Janatou či s Milanem Zeibertem, který připravuje do naší
čajovny pravidelné poslechové
večery. Jedním z radních je i Honza Burda, který vede Radu dětí a
mládeže Kraje Vysočina a se kterým dlouhodobě úzce spolupracujeme. On sám dobře zná problematiku malých organizací a snaží se
nám pomoci, za což mu patří velké
poděkování.
Máte nějaké plány do budoucna?
Blíží se 20 let fungování Halahoje
v roce 2022. Určitě vydáme Almanach vzpomínek a všeho toho, co
se za tu dobu podařilo. A uskuteční
se i nějaká větší oslava, opět festival „Za zdí“ jako při oslavách 15 let.
Hodláme uspořádat nějaké setkání „Quo Vadis Halahoj“ s plánováním vize do dalších let. Bližší plán
je zprovoznit naši hájovnu ve Strojatíně či dobře uskutečnit všech 12
letních táborů, které na prázdniny
připravujeme.
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Sport

Horácká Slavia prožila turbulentní sezonu
Dva roky čekali prvoligoví hokejisté Třebíče
na návrat do play off. Druhou polovinu ročníku
2019/20 odjezdili ve velkém laufu. V předkole
měli nakročeno k postupu. Jenomže udeřil koronavir… „Velká škoda, že jsme nemohli jít společně
s fanoušky dál,“ litoval Radek Novák, sportovní
manažer a hlavní trenér Horácké Slavie.
Turbulentní. Tohle slovo nejlépe vystihuje uplynulou sezonu v podání „Bílých hvězd“.
Pět úvodních porážek v řadě je stáhlo do spodních pater tabulky. Výkonnost mužstva kolísala.
Pohár trpělivosti přetekl na sklonku loňského
roku po domácím debaklu 0:7 s Prostějovem.
Vedení klubu obratem svolalo mimořádné jednání a odvolalo hlavního kouče Martina
Sobotku. „Výsledky prvního mužstva nás nenechávají chladnými. Uděláme všechno, abychom
dosavadní průběh sezony zvrátili v náš prospěch,“
oznámil generální ředitel Karel Čapek. Vzápětí
skončil (po více jak 20 letech) i on.
Z kanceláře sestoupil na střídačku manažer
Radek Novák. Za asistenta si ponechal Jaroslava
SPORTOVNÍ MANAŽER Třebíče Radek Novák
vytáhl prvoligový tým z krize, kterou procházel v
první polovině sezony.
Foto: Michal Boček

Barvíře. „Po pohodě s Jardou jsme stanovili pravidla,
která jsme chtěli, aby hráči dodržovali. Změnili jsme
hodně věcí. Bylo to narychlo,“ líčil Novák.
Tou dobou měla Třebíč na předkolo (10. místo)
čtyřbodové manko, čili žádný neřešitelný problém.
Nikdo ale nečekal, jak rychle věci naberou spád.
Pod Novákovou taktovkou Horácká Slavia vyhrála 20 utkání z 24, která zbývala do konce základní části. Počínaje 3. únorem vytvořila, včetně play
off, vítěznou sérii trvající 14 zápasů.
„Drželi jsme mužstvo při zemi a pokaždé se soustředili pouze na nejbližší utkání. Projevila se největší síla týmu v podobě výborného kolektivu,“ prozradil
trenér tajemství úspěchu.
Pravidelný přísun bodů přilákal diváky zpět do
KHNP Arény. „Podporu z hlediště jsme vnímali velice pozitivně. Zejména na dvě vítězná derby s Jihlavou
přišla opravdu pěkná návštěva,“ ocenil Novák.
Play off Třebíč zahájila dvěma výhrami na ledě
pražské Slavie. Obratem byla označena za černého
koně vyřazovacích bojů. Zdali by tuto roli splnila,
se kvůli pandemii nikdo nedozví…
Abychom nekončili pesimisticky, dodejme dobrou zprávu týkající se kádru. Dres Horácké Slavie bude nadále oblékat dvojice klíčových opor,
obránce Šimon Szathmáry a útočník Martin Šťovíček.
-cio-

Rekordman pandemii nese těžce
Sedm tisíc odřízených fotbalových
zápasů, to byl sen českého rekordmana rozhodčího Jaromíra Čejky z Třebíče. V letošním roce pokračoval s vitalitou, kdy by mu nikdo věk nad 80 let
nehádal. Jenže sen se kvůli karanténě
zaviněné koronavirem pomalu, ale jistě rozplývá. Počet se zastavil na 6717
utkání a dál číslo nenarůstá.
„No je to něco, čeho jsem se nechtěl
dožít, ostatně jako my všichni, ale je to
tady. Nesu to velice těžko, nikdy jsem
nevěděl, jak s tím pískáním skončím,
a najednou,“ povzdychl si rekordman zapsaný do České knihy rekordů
Agentury Dobrý den Pelhřimov.
Třebíčské noviny nechyběly u toho,

když loni na podzim Čejka dosáhl
mety 6666 zápasů. Tehdy řekl, že když
v roce 1963 začal rozhodcovskou dráhu, tak byl rád, že se to vůbec naučil.
O takovém čísle se mu ani nezdálo.
Na jubilejní utkání obdržel od rodiny
dres s číslovkou 6666 a věřil, že zápasy
budou neustále narůstat.
„Žádné konečné číslo neplánuji. Pokud
budu zdravý tak, jak jsem dosud, tak
budu pokračovat. Možná trošku uberu plyn, ale pojedu dál. Dosáhnout číslo
7000 by bylo pěkné, ale to bych musel
pískat ještě tři roky. To už by mně bylo
85 let a nevím, zda v té době ještě soudcovat budu,“ tehdy se vyjádřil. Pandemie
jeho plány pozměnila.
-zt-

JAROMÍR Čejka s dresem s číslicí 6666.

Foto: archiv Třebíčských novin

Nejlepší nouzová hra o našem městě pro páry i celé rodiny
Jako kluci jsme v našem oddíle
moc rádi hráli hry, při nichž jsme po
Třebíči hledali různá zajímavá místa, nejlépe v uličkách Zámostí. Když
jsme vyrostli, chystali jsme podobné
pro kluky o generaci mladší.
Ale nejlepší hru o Třebíči jsem si
zahrál v průběhu dubna, a nemusel jsem nikam běhat. Jen pár dní
po vyhlášení nouzového stavu ji na
webové stránce trebicsquared.cz
vyhlásili Michal Zábrš a Rajmund
Urban a zapojilo se do ní 267 jednotlivců, dvojic nebo celých rodin.
Všichni jsme pak každý večer hledali podobná místa jako před lety,

ale jen podle fotografií. Navíc to byly
vždy jen části celku a účastníci měli
tři hodiny mezi sedmou a desátou,
aby do mapy zaznamenali, kde byl
vyfotografován ten který detail.
Asi bych ta místa mohl prozradit,
ale ať z toho mají něco i čtenáři, kteří
se do hry nezapojili.
Tak kde byste třeba hledali nízký
sloupek v kamenné dlažbě zamezující ve vjezdu do úzké uličky? Kde
střechu porostlou mechem - za předpokladu, že poznáte, že to, co vypadá
jako zamýšlená Kaplického knihovna
na Letné, je vikýř jinak úplně běžné
střechy? Kde stojí panelák s balkony
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Kde najdete…?
Kde vidíte…?
Která je…?
rozestavěnými jako na šachovnici?
Kde mají na římse vysochané dva lvy
vedle sebe? Kde vidíte v čemsi, co
vypadá jako opuštěný výklad, odraz
vzrostlých stromů a něčeho, co připomíná panelák, ale je to něco úplně
jiného (však taky tohle foto dalo naší
rodině zatím nejvíc zabrat)? Která z
mnoha věžiček na rohových domech
má pod střechou obrázek krásné
mladé dámy?
Kde je v Třebíči nejdelší přechod
pro chodce? Kde najdete desku s
nápisem Lidé nezapomínejte (text
je delší, ale na fotce je jen jeho první řádek)? Na průčelí které budovy
vidíte polosloupy s kříži s vytesaným
letopočtem 1857? V které ulici mají
v chodníku z malých dlažek barevně vyskládána písmena BA (zbytek

nápisu pro ztížení úkolu chybí) a kde
čtyřlístek? Kde vykukuje z okrasných
boroviček část sochy mladé ženy?
Kde si ještě můžete zalézt po kovové
prolézačce ve tvaru zeměkoule (stávalo jich v Třebíči víc, ale ty, co byly
na veřejných prostranstvích, musely
být kvůli bezpečnostním předpisům
odstraněny)? A kde mají do brizolitu
vyrytou květinu jako z Malého prince?
Úkolů bylo celkem 23, ale i tak
zůstalo právě tolik soutěžících, kteří neudělali jedinou chybu, a o jejich
pořadí rozhodovala rychlost, s jakou
odesílali odpovědi. Někteří sice posílali organizátorům vyčítavé maily, že
kvůli hře přišli o romantický večer, já
jim však chci poděkovat za nejlepší
hru pro rodiny v nouzovém stavu.
A to přesto, že jednu ze staveb,
kolem které jsem v mládí takřka denně běhával, poznaly naše děti okamžitě, zatímco já si pomalu rovnal
v hlavě, jak ji to zateplení změnilo k
nepoznání.
Milan Zeibert
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