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oje babička opět slaví svoje slavné jmeniny, 
jmenuje se Anna stejně jako moje maminka a 
ty mají svátek 26. července, tedy uprostřed par-

ného léta. Moje maminka peče cukroví a můj tatínek 
si bere slavnostní oděv a z tváře se mu jasně zračí, že 
se mu na oslavu nechce, že to není jeho parketa. 

Naopak my děti, tedy já a sestra, se těšíme. Do Tře-
bíče z rodné Stříteže míříme pěšky, tentokrát ještě 
vyzdobeni károu, na které tatínek veze sladké pochu-
tiny připravené maminkou. 

Z toho je patrné, že naše rodina osobní automobil 
v té době, někdy na počátku šedesátých let minulého 
století, neměla a neměla ho vlastně nikdy, první do 
rodiny přiženil švagr Karel. 

Kráčíme tedy v parném odpoledni ke Třebíči, já si 
občas radostně hopsám. Maminka zákusky, řezy 
a jiné pečlivě přikryla papírem, aby k nim slunko 
nemohlo, přesto se co chvíli s obavami dívá do útrob 
káry, zda poleva nezdobí tehdy již asfaltovou silnici 
mezi Třebíčí a Stříteží. Přes Střítež cestu na Klučov 

pamatuji ještě prašnou. 
Dnes by asi náš miniprůvod budil pozornost, tehdy 

to nebylo nic zvláštního, Třebíč vlastně byla taková 
větší vesnice se vším, co k tomu patřilo, například s 
chovem domácích zvířat v rodinných domech.

Konečně jsme na náměstí a bydliště mé babičky, to 
už nebydlela v Národním domě, se hemží známými, 
kteří jako každoročně přišli svátek patřičně oslavit. Je 
nádherný vlahý podvečer, takový podvečer, který pří-
mo hladí po těle i duši.

My děti, a je nás tam víc a ještě se přifařují nějací 
třebíčští kamarádi a kamarádky, které ani neznám, 
jsme na Karlově náměstí. Slunko již zašlo za budo-
vy v západní části náměstí, ale viditelnost je skvělá. 
Tu někoho napadne, že uspořádáme závod v běhu 
kolem náměstí. 

A skutečně se uskuteční, dokážete si ho představit v 

dnešním provozu? My mrňata jsme ze závodu vylou-
čena, jsme nominována pouze na diváky, a svou roli 
prostě plníme, starší se mají poslouchat. 

V té době už se v kině promítaly první filmy o sta-
tečném náčelníkovi Apačů Vinnetouovi a jeho bílém 
bratru. A nesmíme zapomínat na tragický osud 
náčelníkovi sestry Nšo-či. A v Třebíči je dívka, která 
nese tuto přezdívku. 

Chodí bosa, vlasy do půl zad a ve tváři opravdu 
indiánský výraz. A nyní kráčí nedaleko nás. „Nšo-či, 
Nšo-či,“ křičíme z plných plic a zhruba sedmnáctiletá 
dívka pochopitelně naše nadšení registruje. 

Snaží se ani nehnout brvou, ale z jejího výrazu je 
jasně patrné, jak ji přezdívka těší, dál kráčí, aniž by 
si nás naoko všimla a nese se, inu jako Nšo-či. 

Domů se vracíme kolem půlnoci, až tak se oslava 
protáhla, tatínek veze už prázdnou káru a mně se 
klíží víčka k sobě, ale statečně odolávám spánku. Za 
to druhý den rozhodně nevstávám se slepicemi. 

 Antonín Zvěřina

Karlovo náměstí a Nšo-či

Tak plynul čas...

M

Hala září barvami 
a čistotou

Stavební práce v hale autobusového 
nádraží v Třebíči jsou u konce. Naváza-
ly na rekonstrukci budovy z loňského 
roku, kdy byly zhotoveny nové toale-
ty, otevřen koutek pro rodiče s malý-
mi dětmi - Family point, a cestujícím 
slouží nová informační kancelář. Letoš-
ní rekonstrukce se týkala haly samot-
né. Letité dřevotřískové obložení zmi-
zelo, jsou nataženy nové omítky a nová 
výmalba haly září světlými tóny.

„Celá hala je nyní prosvětlená, čistá a 
komfortní a působí mnohem moderněj-
ším a hezčím dojmem,“ uvedl k rekon-
strukci místostarosta města Vladimír 
Malý. Autobusové nádraží provozuje 
město od roku 2018.  -mč-

Nová linka číslo 15
Okružní linka číslo 15 městské auto-

busové dopravy bude od 1. října po 
dobu revitalizace Karlova náměs-
tí nově jezdit městem. Malý autobus 
pojede z náhradní zastávky v ulici V. 
Nezvala přes Komenského náměstí, 
u gymnázia odbočí doleva po ulici B. 
Václavka a zajede na dvě zastávky na 
Karlově náměstí. Jedna bude u Staré 
pošty a druhá u Grand Hotelu. Potom 
se vrátí do ulice V. Nezvala.

„Náklady na novou linku budou měsíč-
ně zhruba 40 tisíc korun. Uvidíme, jak 
bude cestujícími využívána,“ řekl mís-
tostarosta Vladimír Malý. -čm-

Pozemek za 1,9 milionu korun, což je 
znalecký posudek, nabízí v aukci v ulici 
Alšova v části Borovina město Třebíč. 
Jedná se o plochu po druhém zboura-
ném bytovém domě pro sociálně slabé 
rodiny. Na místě prvního zbourané-
ho domu stejného typu už stojí nový 
rodinný dům. Aukce prodeje pozemku 
musí proběhnout do 9. listopadu.

„Jde o pozemek pro stavbu rodinné-
ho domu, případně s nějakou službou, 
například s lékařem v přízemí. V pod-
mínkách aukce je i termín, do kdy musí 
být rodinný dům zkolaudován, a to do 

Kutinová by v Borovině
uvítala pečovatelský dům

31. 12. 2023,“ upozornil starosta 
Pavel Pacal. Prodej pozemku formou 
aukce schválilo 10. září zastupitel-
stvo 19 hlasy.

V diskusi zastupitelka Blanka Kuti-
nová (Třebíč občanům!) navrhla 
postavit na této ploše malý dům s 
pečovatelskou službou.

„V Borovině nic takového není a mys-
lím si, že by obyvatelé, kteří tu prožili 
dlouhá léta, tuhle službu uvítali. Neu-
važovali jste o takové možnosti?“ pta-
la se.

„Taková úvaha tu nebyla,“ odpově-
děl stručně starosta Pavel Pacal (Pro 
Třebíč).

„A nechcete to přece jenom ještě 
zvážit, než dáte pozemek města do 
prodeje? Navrhuji tento bod stáhnout,“ 
zkoušela uspět s návrhem Kutinová.

„Proces, který má logiku a návaznost 
na parcelu prvního zbouraného domu, 
je rozběhnutý. V přízemí nového domů 
může být zdravotnické zařízení, které 
tato lokalita jistě přivítá,“ argumento-
val Pacal. -mč-

Krampusy Třebíčané nechtějí
Více než 700 lidí se zúčastnilo ankety, kterou město vyhlásilo v letních 

měsících. Na otázku: Uvítali byste průvod Krampusů v Třebíči? odpovědělo 
289 hlasujících ANO a 439 respondentů NE. Z výsledků elektronické anke-
ty je patrné, že tato otázka zajímala více žen než mužů. Zastoupení žen bylo 
55 %. Nejvíce hlasujících bylo ve věku od 31 do 45 let, nejméně pak mla-
dých do 18 let.

Krampus je alpské strašidlo které se objevuje především okolo adventu. Je 
to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách.  -tz- 

Dopravní průzkum
Zakázku malého rozsahu „Zpraco-

vání dopravních průzkumů a doprav-
ního modelu“ zadalo město Třebíč. 
Finance na to má v rámci projektu 
Smart City II. (chytré město). Výzva 
do veřejné zakázky jde čtyřem fir-
mám. Realizace první části projektu, 
kdy budou zjišťovány údaje, je od 15. 
října do 30. listopadu. Další poběží 
do 30. dubna příštího roku, kdy do-
jde ke zpracování zjištěných údajů.

„Dozvíme se, jak je rozprostřena po 
městě doprava a pohyb chodců, aby-
chom mohli nachystat opatření k 
potřebným úpravám,“ doplnil starosta 
Pavel Pacal. Průzkum si vyžádá nece-
lý milion korun, 95 procent půjde z 
dotace.  -mč- Vrátka otevírají 

stánek v Kočičině
Nový stánek s občerstvením otevřel 

sociální podnik Vrátka. Od poloviny 
září se s jeho sortimentem seznámí 
každý, kdo zavítá do třebíčské části 
Kočičina. 

Co stánek nabízí? „Pečivo z naší 
vrátkovské pekárny, ale také od ostat-
ních regionálních dodavatelů. Připra-
víme párek v rohlíku, kávu s sebou 
a řadu drobných pochutin,” avizuje 
předsedkyně Vrátek Irena Rybníčko-
vá. Těší ji také skutečnost, že ve stán-
ku najdou práci čtyři zaměstnanci s 
postižením. To je hlavní náplní tře-
bíčských Vrátek – zaměstnávání lidí 
s hendikepem. 

Stánek v Kočičině bude mít otevře-
no denně již od 5.30 do 16.30 hodin. 
 -tz-


