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OBNOVENÉ TRHY. Lidé opět mohou využít stánky s nejrůznějším zbožím, což umožnila zlepšená pandemická situace. 
Letos se nacházejí v Třebíči na Komenského náměstí kvůli rekonstrukci centrálního náměstí Karlova. (více fotografií foto-
galerie Třebíčských novin). Foto: Antonín Zvěřina

Lopatky se roztočí
Zrekonstruovaný větrný mlýn na 

Kanciborku má nové, funkční peru-
tě. Nemohou být poháněny větrem, 
kvůli zajištění bezpečnosti v zástavbě, 
poháněny jsou motorem. V sobotu 1. 
a v neděli 2. května se budou od 14 do 
14.30 hodin otáčet, potom vždy každou 
první neděli v měsíci ve stejném čase. 
Během letošního roku bude mlýn vyba-
ven expozicí koželužství a dobového 
bydlení a bude zpřístupněn veřejnosti. 
 –zt-

Atleti plánují výstavbu tunelu
Atletický tunel umožní spor-

tovcům nejen z Třebíče trénovat 
i v zimním období.  
� Antonín Zvěřina

Příslib k žádosti o dotaci pro TJ 
Spartak Třebíč doporučila schvá-
lit rada města zastupitelstvu. Jedná 
se o částku 6,2 milionu korun na 
výstavbu atletického tunelu v areálu 
TJ Spartak v Třebíči.

 „Tělovýchovná jednota Spartak 
žádá o dotaci Národní sportovní 
agenturu. Tunel poslouží k trénová-
ní v zimním období nejen třebíčským 
sportovců, ale sportovcům z celého 
kraje,“ zdůraznil starosta Pavel Pacal 
(Pro Třebíč).  

Dotace má pokrýt 70 procent 
nákladů, celkem si výstavba vyžádá 
zhruba 40 milionů korun. Pro-
to Spartak požádal o finanční pro-
středky i Kraj Vysočina a město Tře-
bíč. Obě dvě instituce mají projekt 
zafinancovat stejnou částkou ve výši 

patnáct procent. 
„Pro město Třebíč se jedná o částku 

6,2 milionuů korun v rozmezí dvou 
let. Pokud chtějí uspět, musí mít příslib 
na tuto částku od třebíčského zastupi-
telstva,“ informoval Pacal. 

Doplnil, že se jedná o unikátní 
zděnou stavbu, která se na Vyso-
čině nenachází a je jich minimum 
i v rámci České republiky. Stavba 
pomůže nejen sportovcům z Třebí-
če při trénincích v zimním období. 
Podporu výstavbě atletického tune-
lu vyjádřil Krajský atletický svaz 
Vysočina.

„V Kraji Vysočina není žádná atle-
tická hala nebo atletický tunel. Zimní 
příprava za příznivého počasí atletů 
probíhá venku nebo za nepříznivého 
počasí v tělocvičnách. Nejlepší závod-
níci musí za kvalitní přípravou jezdit 
do hal. 

Nejbližší z nich jsou v Praze, další v 
Ostravě a v Jablonci nad Nisou. Větši-
na krajů už má jeden nebo více atletic-

kých tunelů. V našem kraji tomu tak 
není. TJ Spartak Třebíč, oddíl atletiky, 
je největším atletickým oddílem v kra-
ji. Sdružuje 858 členů.

Jeho členové pravidelně vozí medai-
le z mistrovství republiky především v 
kategorii mládež. Za posledních deset 
let to bylo 112 medailí. V mládežnic-
kých kategoriích má 744 členů. Tunel 
bude využíván nejen v zimě, ale i jako 
plocha před závody. 

Atletický tunel v Třebíči budou ke 
své přípravě využívat nejen závodníci 
z TJ Spartak Třebíč, ale také závod-
níci z dalších oddílů Kraje Vysočina. 
Proto Krajský atletický svaz Vysočina 
podporuje výstavbu atletického tunelu 
V Třebíči,“ píše se v prohlášení.

Jan Burda (Třebíč můj domov) 
informoval, že projekt našel podpo-
ru i u komise pro volný čas a sport 
v rámci kraje, která doporučila radě 
a krajskému zastupitelstvu projekt 
podpořit. 

 (Pokračování na str. 3)
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Pět fenek a čtyři pejsci se stali 
na téměř tři měsíce starostí pro 
chovatelku Žanetu Havlíčkovou. 
� Antonín Zvěřina

C‘Rafiki, Cairo, Cebo, Coudy, 
C‘Chiku, C‘Chinue, Cali, Celesta a 
Coffee. Štěňata plemene rhodéský 
ridgeback byla radostí chovatelky 
Žanety Havlíčkové z Třebíče. Dnes 
už jsou potěšením nových majite-
lů. A rodiče rozhodně nejsou žád-
ní oříšci. Matka se honosí jménem 
Tusani Zimba Zuri a otec Cojochri-
pa Erevu Rafiki.

Štěňátka se narodila poslední úno-
rový den a nejsou jen miláčky maji-
telky fenky, ale i mnoha dospělých 
a dětí zvláště při slunečných dnech, 
kdy si zvykají na lidskou společnost. 
Protože v době naší návštěvy zhruba 
v polovině dubna už noví majitelé 
netrpělivě čekali, až si štěňátka odve-
zou do nových domovů.

Což určitě nepotěší fenku Zuri a 
ani chovatelku Žanetu, i když od 
počátku věděla, že se tak stane. A 
ještě k mamince Zuri, že by zrovna 
měla radost, že se kolem jejich dětí 
někdo motá s fotoaparátem, to ani 
náhodou. Štěkotem a vrčením dávala 
najevo, že si vetřelce pečlivě ohlídá. 

Ale dejme už slovo chovatelce. „Vrh 
štěňat jsme si naplánovali, ale nevěděli 
jsme, kolik jich bude. Ale tatínek pes, 
který se samozřejmě podílel na krytí, u 
porodu nebyl,“ vypráví chovatelka.

Prý to bylo z důvodu, že by z toho 
rodička rozhodně nebyla nadšená. 
Žaneta pokračuje, že by ho třeba 
klidně sežrala. Tedy nejen v říši hmy-
zu dochází k takovým událostem, ale 
i u savců. Což jsme samozřejmě při-
jali jako velkou nadsázku.

Porod v pohodě 
„Při krytí se všechno uskutečni-

lo v pohodě, spontánně, ale u porodu 
musí mít maminka fenka klid. Já jsem 
u porodu přítomná byla ještě s jednou 
kamarádkou. Zuri byla šikovná, odro-
dila devět štěňátek za šest hodin bez 
komplikací,“ nastiňuje Žaneta

Připouští, že první předpoklad na 
sonu ukazoval štěňat sedm, ale ten 
není nikdy přesný. „Devět štěňátek 
pak pro nás bylo opravdu překvape-
ním. Máme pět fenek a čtyři pejsky,“ 
poukazuje chovatelka.

V době naší návštěvy měla štěňát-
ka šest týdnů a na rašícím trávníku 
poznávala radostně svět. „Starost o 
ně je čím dál složitější a za dva týd-
ny poputují k novým majitelům. Ti 
se přihlásili ještě v době před vrhem,“ 
poznamenává Žaneta.

Netají, že štěňátka jsou čím dál 
víc samostatnější a už nepotřebu-
jí mateřské mléko. „Nejraději by už 
byla pořád venku a je problém udržet 
je v ohrádce,“ sděluje chovatelka. 
Doplňuje, že se ráno dožadují hlasi-
tě svých práv, hlásí se o jídlo a taky 
chtějí za mámou. „Ale venku se jim 
líbí přesto nejvíc,“ konstatuje Žaneta. 

Chovatelka rozhodně plánuje 
v budoucnu jejich setkání. S mámou 
Zuri hodně sportuje, běhá s ní cour-
sing, provozuje agility a sportovní 
kynologii. „Na coursingcích se setká-
váme hodně s chovateli plemene ridge-
back, máme i letní tábory, tam bych 
chtěla pozvat všechny majitele štěňá-
tek, abychom se setkali,“ podotýká 
Žaneta.

Doplňuje, že plemeno rhodéský 
ridgeback chová už dvacet let a tohle 
jsou její třetí štěňátka, Zuri má ale 
štěňátka poprvé. „Před tím jsme měla 
dvoje štěňátka s jinou fenkou,“ vypráví 
dále Žaneta.

Zkoumá povahy
Tu ale už bohužel nemá. Zuri 

má čtyři roky a chovatelka možná 
napřesrok krytí zopakuje. Pokračuje, 

že jména si mohli vybrat noví maji-
telé, což se často nestává. Nyní cho-
vatelka zkoumá povahy jednotlivých 
štěňat, aby do nové rodiny dobře 
zapadla. 

„Někdo je chce na výstavy, někdo na 
sport, také záleží, zda jsou v rodině 
děti. Štěňata se už nyní hodně proje-
vují a o přidělení rozhoduji já,“ nazna-
čuje Žaneta. Vysvětluje, že některá 
mají těžší kostru, na výstavy se pří-
liš nechodí, některá jsou bojácnější a 
jiná naopak průbojná. 

Což nás vedlo k otázce, zda 
k dětem nepatří raději bojácnější 
štěně. „Právě naopak, musí to být ště-
ně, kterému nevadí hluk, častý kontakt 
s lidmi, naopak bojácnější patří do 
rodin, kde děti nejsou,“ odpovídá cho-
vatelka.

Sama na výstavy s fenkou Zu-
ri chodí, což je podmínka pro chov. 
Přiznává ale, že to obě příliš nebaví, 
raději sportují, ale na výstavách se 
občas ukázat musí. Má radost, že má 
mnoho kamarádek s dětmi, takže se 
štěňata ve společnosti mohou otrkat. 

„Prospívá jim, když je kolem nich 
víc lidí, dětí, hluku, i jiných psů. Až se 
dostanou do nových rodin, tak je tolik 
nic nepřekvapí. To považuji za velice 
důležité,“ přemítá chovatelka. 

Zajímá nás, zda štěňátka přicháze-
jí na svět jenom na jaře. Dostává se 
nám odpovědi, že to není zdaleka 
pravidlo. Záleží to na tom, kdy fen-
ka hárá, zpravidla je to po šesti měsí-
cích. Březost pak trvá okolo 60 dní. 

„Zčásti se dá vrh naplánovat, ale není 
to pravidlo,“ uvedla Žaneta. Netajila, 
že sehnat krytí nebylo jednoduché. 
Na fenku musí chovatel zohlednit 
psa. Záleží na vzrůstu i na povaze. 
„Někdy to trvá rok až dva,“ naznaču-
je.

Všechny předpoklady
Netají, že nyní se nemůže jezdit do 

ciziny, což krytí také komplikovalo. 
„Ale jsem spokojená. Zuri provozuje 
také nosework, což je čichací sport a je-
jí partner taky. Takže se k sobě hodili a 
jedná se o klidného hodného psa. Mys-
lím si, že štěňata mají všechny předpo-
klady, které noví majitelé potřebují,“ 
nastiňuje Žaneta.

Zajímá nás, zda by posloužili tře-
ba myslivcům. Žaneta odpovídá, že 
na takovou práci se příliš nehodí. 

Nejsou pracovní plemeno. Mají sice 
výborný čich, ale myslivci je nema-
jí rádi, protože případný výcvik trvá 
delší dobu. 

„Jsou to paličáci a dělají věci po svém, 
to myslivci nemají rádi, i když čich ma-
jí opravdu dobrý. Ale jinak se dá ple-
meno používat na všechno, je všestran-
né. Dobří jsou na práci u záchranářů, 
třeba na canicrossy, na jízdu na kole či 
koloběžce,“ vypočítává Žaneta. 

Ridgeback je vytrvalý pes, vždyť se 
účastnil i lovů na lvy, kdy ho vyhle-
dal a pak čekal na pána. Takže jsme 
se následně dozvěděli, že je to afric-
ké plemeno, říká se mu opravdu 
lví pes, ale lvy rozhodně neloví. Ve 
smečkách ho ale dokázali dostat do 
úzkých. 

„Jedná se o druhé nejrychlejší psy na 
světě,“ dozvídáme se dále. Znalos-
ti Žanety o plemenu jsou opravdu 
velké a ona přiznává, že ridgebacky 
chová již dvacet let. Tehdy se zdale-
ka nejednalo o tak populární pleme-
no jako nyní. 

Psi sportovní
Informace se tehdy sháněly těžce 

stejně jako pejsci. „Nyní máme 200 
chovatelských stanic, tehdy jich bylo 
třicet. Je to populární plemeno, ale 
nemyslím si, že se hodí pro každého. 
Jsou to psi sportovní, i když se dokáží 
přizpůsobit i klidovému režimu, což je 
ale podle mě škoda. Psi váží až pade-
sát kilogramů, fena asi o deset kilogra-
mů méně. Jsou aktivní a snažím se pro 
ně najít aktivnější rodinu. Když nema-
jí pohyb, samozřejmě zlobí,“ připouští 
Žaneta.

A pokračuje, že to byla tak trochu 
láska na první pohled. Upozorňuje 
na další zvláštnost, plemeno má na 
hřbetu jakoby zježené chlupy. 

„To je z toho důvodu, aby psi budili 
respekt, což se některým ostatním pří-
liš nelíbí. Mají pocit, že chtějí zaútočit. 
A ještě doplním, že kdo chce chodit na 
výstavu, vybírá si standardní štěňata, 
kdo po tom netouží, ostatní, která ma-
jí jen vadu na kráse. A opravdu, každé 
štěně je jiné, je to individualita,“ uzaví-
rá vyprávění chovatelka Žaneta Hav-
líčková. A závěr? Chovatelka přece 
jen neodolala a jedno štěně si pone-
chá. NA TRÁVNÍKU se štěňata vydovádějí. Foto: Antonín Zvěřina

Štěňata zamířila do nových domovů

CHOVATELKA Žaneta Havlíčková se svými štěňátky, která potěší nové majitele. 
 Foto: archiv chovatelky

ŠTĚŇATA se stala miláčky dětí.
 Foto: Antonín Zvěřina
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TŘEBÍČŠTÍ zastupitelé jednali téměř čtyři hodiny bez přístupu veřejnosti.
 Foto: Antonín Zvěřina

Atleti plánují výstavbu tunelu

(Dokončení ze str. 1)
Realizaci doporučil třebíčské-

mu zastupitelstvu schválit finanční 
výbor.

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
nevěděl, co je to atletický tunel a 
přijal následně vysvětlení staros-
ty Pacala. Ten doplnil, že město má 
na dofinancování takového projek-
tu dostatek finančních prostředků. 
Zastupitelé bod schválili.  

Dále rada doporučila zastupitel-
stvu schválit příslib dotace v maxi-

mální výši 1,75 milionů korun pro 
Sbor dobrovolných hasičů Budíko-
vice na stavbu Hasičské hřiště – cvi-
čiště. Jedná se o doplnění stávajícího 
areálu u rybníku při vjezdu do míst-
ní části. 

Hasiči žádají také o dotaci Národ-
ní sportovní agenturu. Julie Dolej-
ší zdůraznila, že podíl města závisí 
na získání dotace a dá se rozložit do 
dvou let. Finanční výbor doporučil 
bod schválit. Zastupitelé následně 
bod schválili.  

Před začátkem léta budou v Třebíči vyznačena opatření pro cyklisty, která 
pomohou lepší orientaci při průjezdu městem a zvýší bezpečnost provozu. 
Součástí je nový web www.trebicnakole.cz, jehož cílem je o nových opatře-
ních pro cyklisty informovat. Tento městský cykloportál také poradí, kudy se 
dá na kole na různá místa bezpečně dostat. -zt- 

Muzeum Vysočiny v Třebíči chystá 
už několikátým rokem tradiční cyklus 
pro rodiny s dětmi Do muzea za..., za 
exponátem z muzejních sbírek, expo-
zic. 

„V minulých letech jsme se seznámi-
li s exponáty jako je samurajská zbroj, 
koutní hrnec, poštolka obecná, figurka 
čerta z betlému Eduarda Charváta, zlo-
mený meč z dob husitských válek, panen-
ka habešánek, sklenička třebíčské ZON-
ky, vltavín, benediktin, sukně Tahiťanky, 
valdštejnský erb, Malý čtenářem a pěnov-
ka,“ vypočítala Eva Novotná.

V červnu loňského roku se zájem-
ci vydali za barvami přírody. Zjisti-
li, jak vidí živočichové, jak se maskují, 
proč jsou květy barevné. V září cyklus 
pokračoval programem Do muzea za 

autíčkem z výstavy Majklova autíčka.
„Řekli jsme si, že zkusíme s tímto pro-

gramem pokračovat i v době uzavře-
ní muzea. Ačkoliv se nemůžete vydat 
do muzea, můžete se vydat k muzeu a 
nahlédnout okny. Na dřevěném sloupu na 
nádvoří se dočtete něco více o rodu Vald-
štejnů, seznámíte se s životem posledních 
majitelů, zjistíte, co je bavilo, čím se zabý-
vali, jaké měli přátele a mnoho dalšího. 
Nemusíte jen číst, ale jednotlivé aktivity 
vás rozpohybují,“ vysvětluje Novotná.

Za okny muzea jsou k vidění dva por-
tréty z expozice Valdštejnové na Třebí-
či. Jedná se o vyobrazení posledního 
majitele panství Emanuela Valdštejna 
a jeho ženy Adrieny rozené Tůmové. 
 -zt-

Cyklisté projedou bezpečněji

Muzeum připravilo tradiční 
cyklus pro rodiny s dětmi

HYNEK LUŇÁK
(12. duben 1926, Praha 

– 14. květen 2014, Třebíč)

Technik, konstruktér 

a vynikající malíř a grafik.

Praha byla nejen jeho rodným 
městem, ale i místem, kam se velmi 
často vracel, aby si doplnil a rozšířil 
své znalosti. Zde se setkával s uměl-
ci, navštěvoval výstavy, v litografické 
dílně tiskl grafické listy, procházel se 
uličkami a seznamoval se s historií, 
kulturou a památkami. 

Z Petřína obdivoval Pražský hrad, 
Vltavu s četnými mosty a honos-
né paláce v nádherném panorama-
tu malebného údolí. Od roku 1948 
absolvoval řadu výtvarných kurzů, 
kde byli jeho učiteli akad. malíři Vla-
dimír Hroch, Josef Kousal, Jaroslav 
Šámal, dále František Gross, prof. 
Zdeněk Novotný a Antonín Kybal. 

V 50. letech minulého století kres-
lil starší vesnická stavení, inspiroval 
se i slavnostmi ve Strážnici a vytvo-
řil kolekci kreseb – Horácká archi-
tektura a kroje. V 60. letech se věno-
val konstruktivistické malbě a kresbě 
přístavů, lodí a jeřábů. Na začátku 70. 
let upřednostňoval kresbu tužkou, 
uhlem a pastelem, v grafice techniku 
křídové litografie. 

Vznikaly tak grafické listy na námě-
ty z antiky a renesance: Odysseo-
va cesta, Delfy, Řecké pověsti a bá-

je, Reminiscence, Fantazie. Úžasnou 
představivost můžeme sledovat v 
cyklu Brány. V tvorbě Hynka Luňá-
ka se vždy prolínaly dva světy, svět 
zasněného umělce a svět precizního 
technika. 

Vybíral si motivy z domova i ze 
zahraničních cest, z Vysočiny, čes-
kých a slovenských hor, z Anglie, 
Bretaně a Řecka. Zaujalo ho přede-
vším krásné okolí Třebíče, údolí řek 
Jihlavy a Oslavy, a zejména město 
samotné. 

Zákoutí a uličky Zámostí, bazilika 
a další třebíčské dominanty si našly v 
jeho tvorbě svoje místo. Rád se tou-
lal krajinou, stále ho lákaly daleké a 
nekonečné cesty, louky, potoky, lesy 
a stromy, které tak rád kreslil. 

Jeho životním krédem byla slova 
Maxe Švabinského: „Obdivovat pří-
rodu vždy a všude – je žít!“ Měl rád 
uklidňující šumění peřejí a hukot 
jezů řek, miloval ten věčný svár oceá-
nu s pevninou, čas přílivu a odlivu. 

Grafika Koráb naděje je symbo-
lem dálek, protože k moři patří lodě, 
přístavy, jeřáby, odplouvání a šťast-
né návraty. Miloval a obdivoval vše 
krásné a náměty, které kolem sebe 
nacházel, pak jeho ruka s úžasným 
kreslířským umem zachytila v neza-
pomenutelných obrazech. Jeho prá-
ce jsou v četných galeriích i v sou-
kromých sbírkách v České republice 
i ve světě.  –ml-

Hynek Luňák byl vynikající malíř 
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U sportovního okruhu u rybní-
ku Zámiš vyroste nové sportovní 
centrum.
� Antonín Zvěřina

Rada města Třebíč doporučila 
zastupitelstvu rozhodnout o směně 
pozemků pod bývalým stadionem 
na baseball u nádrže Zámiš. Starosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč) směnu oko-
mentoval tím, že město má zájem 
v místě vybudovat další prvky pro 
sport a zábavu. Ty naváží na hojně 
využívaný asfaltový okruh. 

„Myslíme si, že je to krok správným 
směrem, protože získáme prostor pro 
rozšíření aktivit v tomto místě,“ pozna-
menal Pacal. Doplnil, že je to ideální 
místo nejen pro aktivity rodin s dět-
mi i s možným občerstvením. Reali-
zaci předpokládá nejdříve na sklon-
ku příštího roku.  

Místostarosta Pavel Janata (KDU-
ČSL) na jednání zastupitelstva uve-

dl, že vedení města se již dlouhé 
roky snaží získat od soukromých 
majitelů tyto pozemky. Veškerá jed-
nání doposud ztroskotala, až nyní se 
podařilo dohodnout řešení, které je 
popsáno výše. 

„Jedná se o strategické pozemky, kde 
může město vybudovat sportovní areál 
pro volnočasové aktivity svých občanů. 
Tyto pozemky v poslední době nabyly 
na významu díky nově vybudovanému 
sportovnímu okruhu Zámiš - Bažant-
nice, kam proudí davy lidí za sportem 
i odpočinkem. Získaný areál by tedy 
mohl značně rozšířit nabídku trávení 
volného času,“ vysvětlil Janata. 

Doplnil, že město jednomu z vlast-
níků doplatí částku zhruba 2,5 milio-
nu korun. Poukázal, že ceny pozem-
ků vychází ze znaleckých posudků. 
Pacal zastupitelům sdělil, že v letoš-
ním roce radnice plánuje pořízení 
studie na rozvoj této lokality a potvr-
dil realizaci v příštím roce. Zastupi-
telé směnu schválili.

Schválili směnu pozemků

JEN dvě města v České republice se mohla pochlubit, že mají metro, Praha a Tře-
bíč. Bohužel to třebíčské muselo ustoupit úpravám na Karlově náměstí a nahradí 
jej nádrž na dešťovou vodu. Třebíčáci vědí, že v těchto místech bývaly podzemní 
veřejné záchodky.  A o nich se traduje tato příhoda. Mladého muže oslovila sku-
pina turistů, údajně ze Sovětského svazu, jak se dostanou k bazilice sv. Prokopa. 
A ten jim poradil, že nejlépe bude využít metro a poslal je právě do zmíněných 
záchodků. A skrze oken restaurace Šedý se s kamarády pochechtával, když skupi-
na opravdu vešla do záchodků a zklamaně zase vycházela ven. No a od té chvíle 
měla i Třebíč svoje metro. Foto: Antonín Zvěřina  

Správnost trasy třebíčského 
obchvatu potvrdil Nejvyšší správní 
soud. Vyplývá to z rozsudku, který 
zamítl kasační stížnost skupiny lidí 
a firem z Třebíče, kteří nesouhlasí s 
plánovanou stavbou obchvatu. 

Po zamítnutí stížnosti u Krajské-
ho soudu v Brně je nyní rozhodnu-
tí Nejvyššího soudu konečné a není 
proti němu odvolání.

Nejvyšší soud v konečném roz-
sudku mimo jiné uvádí, že realizace 
obchvatu vyvolá snížení dopravní 
zátěže, zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu, snížení počtu úrazů a 
úmrtí v důsledku dopravních nehod, 
zlepšení hlukové a imisní situace, 
zlepšení kvality prostředí v zástavbě 
a že bude mít pozitivní vliv na veřej-
né zdraví a kvalitu života v dotčeném 
území.

Soud posuzoval námitky i s tím, že 

na rozdíl od průjezdních úseků his-
torickým centrem města se nepří-
znivé vlivy v trase obchvatu, jako je 
hluk, emise, či bezpečnost, budou 
účinně řešit efektivními technický-
mi, organizačními a kompenzačními 
opatřeními.

Ředitelství silnic a dálnic pracu-
je intenzivně na dalších stupních 
potřebné dokumentace pro stavbu 
obchvatu. Aktuálně budou probí-
hat přípravné geologické práce na 
pozemcích v koridoru budoucího 
obchvatu, společnost SG Geotech-
nika provede 124 vrtů v rozmezí 
hloubky 3 až 25 metrů. 

Účelem je vyhodnocení inženýr-
skogeologických poměrů lokality, 
pro zpracování stavebního povolení. 
Samotná stavba obchvatu by měla 
začít v roce 2025, její dokončení je v 
plánu do roku 2029.  –zt-

Výstavbě obchvatu nic nebrání

Rada města doporučila zastupitel-
stvu vydat obecně závaznou vyhláš-
ku o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
Starosta Pavel Pacal se vyjádřil, že 
změny se uskutečnily kvůli nové 
legislativě v této oblasti. Ta nabude 
účinnost od počátku příštího roku. 

Pacal upozornil, že od počát-
ku příštího roku se zvyšuje cena za 
odpad o 16 korun měsíčně. Součas-
ný poplatek činí 648 korun ročně, 
nově 840 korun ročně a město ho 
navyšuje po devíti letech. 

„Platit budou nejen obyvatelé měs-
ta s trvalým pobytem, ale i majite-

lé nemovitostí, ve kterých není nikdo 
k trvalému pobytu přihlášený s výjim-
kou objektů určených k rekreaci. Od 
poplatku budou osvobozeni lidé s dlou-
hodobým pobytem v zahraničí,“ infor-
moval Pacal. 

Doplnil, že město prozatím neu-
važuje o poplatcích podle množství 
vytříděného odpadu. Bylo by to 
složité zejména na sídlištích a měs-
to nemíní obyvatele rozdělovat do 
kategorií. Místostarosta Pavel Janata 
doplnil, že by si to vyžádalo i nema-
lé finanční prostředky. Zastupitelé 
vyhlášku schválili.  –zt-

Rada města doporučila zastupitel-
stvu schválit Prohlášení o zajištění 
finančních zdrojů na spolufinanco-
vání investiční akce Třebíč - dešťo-
vá zdrž. Dvě nádrže hodlá na území 
města zbudovat spolek Vodovody a 
kanalizace. Příspěvek města má činit 
po dobu tří let roků 2022 a 2025 
zhruba 27 milionů korun.

Místostarosta Pavel Janata uvedl, 
že jedna se má nacházet na levém 
břehu řeky Jihlava poblíž křižovatky 
ulic Velkomeziříčská a Brněnská a 

druhá na vstupu do čistírny odpad-
ních vod. 

Součástí bude i nová kanalizace 
pod řekou a v dotčených oblastech 
města. To podmiňuje i správce řeky 
Povodí Moravy. Nádrž na dešťovou 
vodu vznikne v rámci revitalizace 
Karlova náměstí i v místě bývalého 
sociálního zázemí. Vodou bude mož-
né zalévat. Místo poslouží i pro pod-
zemní umístění odpadových kontej-
nerů. Zastupitelé příspěvek schválili. 
 –zt-

Připravili novou vyhlášku

Čistotě vody pomohou zdrže
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NA DIOPTRICKÁ SLUNEČNÍ SKLA- 20%

Pobočky Třebíč: Žerotínovo nám. 24, Modřínová 357, Znojemská 1235/29

UŽ MÁTE DIOPTRICKÉ  

SLUNEČNÍ BRÝLE?

www.bydleniborovina.cz

a SKLEP

.
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ředjaří patřilo v naší dědině maš-
karádám. V té době jsme ve Stří-
teži, my děti školou povinné, ty 

nepovinné docházely do školy mateř-
ské, chodily do jednotřídky do čtvrtého 
ročníku a život v obci jsme měli přímo 
u nosu. Nejinak tomu bylo i v případě 
masopustu. 

Velice jsme se těšily na masky, na 
počátku šedesátých let po dědině cho-
dili například tři kosmonauti, odraz to 
prvního letu člověka do vesmíru. Poz-
ději mi jeden z nich vyprávěl, že na 
začátku cesty předstírali opilost a na 
konci už nic předstírat nemuseli. 

Z masek si pamatuji i na tehdy popu-
lárního robota Emila a především se 
mužové převlékali za ženy, což svádělo 
masky k různým alotriím včetně odha-
lování spodního prádla. Masky nás 
děti honily a povalovaly do sněhu, pat-
řilo to k masopustu stejně jako mamin-
činy skvělé koblihy. 

Nevím už, v kolikátém roce to bylo, 
určitě na počátku šedesátých let minu-
lého století, že na konci cesty maška-
rádi nasedli do připravených vleků za 
traktory, tehdy se to bralo jako samo-
zřejmost, že co bylo družstevní, bylo 

lidem k dispozici, a vydali se na cestu. 
Tehdy bylo zvykem, že se zajíždě-

lo do zelinářství rodiny Drexlerových, 
která patřila k dědině. Tentokráte to 
ale bylo jinak, traktory zamířily do 
nedávno dostavěného třebíčského síd-
liště.

Nás děti samozřejmě na vleky mas-
ky nevzaly, a tak jsme upalovaly, seč 
nám síly stačily do Třebíče. Poprask 
to byl neskutečný! To nikdo nečekal, 
že se maškarádi objeví ve městě. Lidé 
vybíhali na balkóny a bankovky háze-
li dolů, k potěše všech účastníků průvo-
du. 

Bylo to jedinkrát, kdy se tahle taška-
řice objevila i v Třebíči, proč k tomu 
nedocházelo i v následujících letech, to 
opravdu nevím. Jaro pokračovalo mílo-
vými kro-
ky a konec 
dubna byl 
ve Stříteži 
nedomyslitelně spjatý s poutí. 

Jednalo se o jednu z prvních pou-
tí v okrese a není divu, že přitahova-
la pozornost nejen místních obyva-
tel. Nejprve dopoledne páter Kassián 
odsloužil v kostele svatého Marka, pat-

rona obce, mši svatou a pak už nastá-
valo pravé pouťové veselí, které si nene-
chávalo ujít i spousta lidí z Třebíče. 

My děti 
jsme už 
od pondě-
lí vyhlížely 

z okna školy, zda se na návsi neobje-
ví maringotky a kýžený lunapark. A 
vskutku, na náves zamířil traktor a 
přivezl první dávku poutě. Do Stříteže 
přijížděla vždy rodina Flégrova a my 
záviděly tehdy ještě malým dcerám Ště-

pánce a Editě jejich kočovný život, kdy 
každý týden navštěvovaly jinou školu. 

V neděli byla náves plná lidí a vře-
lo to tam, inu jako o pouti. A atrak-
ce lákaly děti nejen ze Stříteže, ale ze 
širokého okolí, tedy i z Třebíče. Už po 
dva roky si museli obyvatelé Stříteže i 
návštěvníci na takovou pouť zajít chuť. 
Škoda! Člověk potkal mnoho lidí, kte-
ré bylo možné spatřit právě tehdy. Tak 
snad za rok na shledanou v lepších 
časech.  Antonín Zvěřina

Maškarádi a pouť

Tak plynul čas…  

P

SNAD se pouťové veselí do měst a obcí zase vrátí.  Foto: archiv

Prémiový bezdrátový internet

JaroNet 500
500 Mbps/150Mbps

 

JaroNet 200
200 Mbps/100Mbps

JaroNet 100
100 Mbps/50Mbps

561 205 500
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Originální příslušenství
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025 www.starnet.cz/akce

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

AKCE 

pro
 Tře

bíčs
ko

 

TV A INTERNET

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.
95 Kč

/měs.

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER
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termín aukcí: 19. – 25. května 2021
informace na webu města www.trebic.cz
Pro účast v aukci je nutné stabilní internetové připojení!

„Systém elektronických aukcí je prověřený, prošel zátěžovými 
testy s připojením maxima účastníků. Po celou dobu aukcí bude 
zajištěna také technická podpora. Jediné, co si musí pro zdárný 
průběh aukce zájemci zajistit, je (kromě přihlášky a dalších nut-
ných náležitostí) stabilní internetové připojení po dobu aukce, 
to znamená, aby nedražili někde, kde je slabý signál wifi, nebo 
někde na procházce v lese z mobilního telefonu,“ uvedl starosta 
Pavel Pacal.
Zájemci o aukci se musí přihlásit, přihláška je dostupná na webu 
města www.trebic.cz, v sekci Informace pro občany/aukce po-
zemků Za Poliklinikou 2021. Vyplněnou přihlášku musí zájemce 

nejpozději do 10. května doručit na Městský úřad. Dále musí zá-
jemce do 10. května složit finanční jistotu ve výši 150 tisíc korun 
na bankovní účet města a registrovat se do aukčního systému 
E -ZAK. Minimálně 2 dny před začátkem elektronických aukcí zá-
jemci obdrží výzvu k účasti a budou si moci zkusit aukci v DEMO 
verzi (zkušební). Každý zájemce může vydražit pouze jeden po-
zemek.
Veškeré podmínky, dokumenty a návod pro účastníky je dostupný 
na webu města www.trebic.cz, v sekci Informace pro občany/auk-
ce pozemků Za Poliklinikou 2021, nebo na webu www.trebiczije.cz, 
v sekci Rezidenti/nabídka pozemků pro individuální výstavbu.

Všech 42 stavebních pozemků pro 
výstavbu rodinných domů Za Polikli-
nikou se bude dražit formou online 
aukce. Pozemky jsou o  velikostech 
v  rozmezí 619–892 m2, vyvolávací 
ceny se pohybují v ceně od 1.130.000 
do 1.620.000 korun. Online auk-
ce proběhnou v  termínu od 19. do 
25. května, ve všední dny v odpoled-
ních hodinách a  o  víkendu v  průbě-
hu celého dne. Jednotlivé aukce se 
nebudou překrývat, je tedy možné 
účastnit se každé z nich až do vydra-
žení vybraného pozemku.

AUKCE POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY 
V LOKALITĚ ZA POLIKLINIKOU BUDE ONLINE
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videoBoS - video svatebního dne, maturit-
ního plesu, firemní prezentace. Živé vysílání. 
Letecké video a foto.  Přepis - rodinných nah-

rávek (VHS, miniDV, HDD kamer) a 8 mm 
filmů na DVD. Tvorba internetových stránek 
včetně eshopu.Tel.: 608 855 607
Více na www.video-kameraman.cz, 

Video a internet

Koupím

Ostatní

Oznamovatel

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění energet. 
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. Poradenství 
před stavbou komínů, krbů, kamen.Možnost 
platby kartou. Pavel Miksche 721 911 119 

Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, 
výmaz hřebenáčů, rozpočet zdarma.
Tel.: 736 649 470

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

Kominictví

Opravy střech

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 

Potřebujete TONERY a náplně do tiskárny? 

Naše kvalitní kompatibilní cartridge a ton-

ery šetří Vaši peněženku! Internetové ceny 
a věrnostní slevy. Drtivá většina typů SKLA-

DEM!  www.trebservis.cz. Tel.: 604 911 
211, OC Amos - Komenského nám. 1045/18 
- hned u přechodu naproti Septiku :-)

Výuka německého jazyka, soudně ověřené 
překlady, příprava na maturitu a mez-

inárodní zkoušky. Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 

724 658 835. 

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

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

Vyšla šestá knížka Mgr. Renaty Šťastné, 
důležité inf. o elektrosmogu,  vysílačích a 
kovidu. www.samankarenata.cz.

Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234

na školní rok 2021/2022

ve dnech 3. – 16. 5. 2021.

www.chaloupky.cz/lesni-skolka
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  Městská knihovna

  1. 5. Sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
  2. 5. Neděle  MUDr. Lhotský Václav  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
  8. 5. Sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
  9. 5. Neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
15. 5. Sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
16. 5. Neděle  MDDr. Ludin Tomáš  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
22. 5. Sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
23. 5. Neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
29. 5. Sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
30. 5. Neděle  MDDr. Matějíček Jiljí  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820

Služby LSPP stomatologické na KVĚTEN 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

V úterý 11. května bude 
ústřední budova 

na Hasskově ulici uzavřena
Důvodem je předem ohlášená 

odstávka elektrické energie na ulici 
Hasskova v době od 7.30 do 15.30 
hodin.  

Knihy je možné vracet do žlutého 
biblioboxu v průchodu mezi Kar-
lovým a Komenského náměstím. 
Provoz knihovny bude obnoven po 
zahájení dodávky elektrické ener-
gie. Pobočky Modřínová a Borovi-
na jsou v úterý vždy uzavřeny, i zde 
je možné vracet knihy do bibliobo-
xů 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Omezení provozu z důvodu 
rekonstrukce výtahů 

a schodiště v ústřední 
knihovně Hasskova

Od června do konce srpna 2021 
bude v knihovně omezen provoz 
z důvodu rekonstrukce osobního 
výtahu a centrálního schodiště. 

Pro veřejnost bude vchod z ulice 
Hasskova zcela uzavřen. Interne-
tová studovna v přízemí, hudební 
oddělení v 2. patře a dětské odděle-
ní ve 3. patře nebudou přístupné. 

Dočasný vchod do knihovny 
bude otevřen od pondělí 24. květ-
na v průchodu mezi Karlovým a 
Komenského náměstím schodiš-
těm a výtahem do 1. patra. 

Zde budou soustředěny všechny 
služby včetně půjčování knih z dět-
ského oddělení, zvukových knih, 
hudebních nosičů, dále přístup k 
PC, internetu a kopírování.

AKCE KNIHOVNY
AKCE SE KONAJÍ POUZE ON-

LINE prostřednictvím aplikací MS 
Teams, Zoom nebo kanálu You-
Tube. Bližší informace o připoje-
ní jsou zveřejněny na webu www.
knihovnatr.cz. On-line akce se 
konají zdarma do odvolání.

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
SENIORŮ ON-LINE

Virtuální setkávání v rámci 
Zájmového vzdělávání seniorů.

 
Úterý 4. května, 10 hod., on-

line. 
Rychlebské hory / Miluška 

Mrvková 
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové, která nyní vysílá 
svá videa na YouTube jako Babička 
Cestovatelka. 

Čtvrtek 13. května, 10 hod., on-
line.  POZOR!  Přesun z úterý 11. 
května. 

Tomáš Baťa – švec, který obul 
celý svět / Eva Hejsková 

Připomenutí zajímavého životní-
ho příběhu.

Úterý 18. května, 10 hod., on-
line.

Toulky Vysočinou / Eva Baza-
lová

Druhá půlhodinka, při které 
budeme pátrat po obci našeho kra-
je a osobnosti s ní spojené. 

Na první červnový víkend bylo do 
Třebíče přiděleno mistrovství ČR 
ve všech věkových kategoriích. I 
když hrozí, že šampionát, při němž 
se bude bojovat o limity na OH v 
Tokiu, bude bez diváků, pořád stojí 
za to připomínat si nejlepší vícebo-
jařské výkony z více než stoleté his-
torie třebíčské atletiky. 

V minulém čísle jsme se dostali až 
do roku 1991, kdy atletický oddíl 
opustil stadion pod Kostelíčkem, 
aby se v následujícím dvacetiletí 
výkonnostně výrazně posunul mimo 
jiné i díky lepším podmínkám na 
dnešním městském stadioně. 

Jestliže až do konce osmdesátých 
let se ženskému víceboji věnova-
lo jen minimum třebíčských atletek 
(Hana Ludesová v r. 1986 dosáhla 
v sedmiboji výkonu 3182 b., Rad-
ka Divišová o rok později 3888 b.), 
následující desetiletí bylo ve zname-
ní ženské atletiky včetně její králov-
ské disciplíny. Není náhoda, že nej-
lepšími vícebojařkami se staly dívky, 
které vynikly i jako specialistky. 

Konkrétně jde o překážkářky Lucii 
Sichertovou (4900 b. z r. 2000) a Ivu 
Skorockou (4664 b. z r. 1997), kte-
ré patřily k republikové špičce nejen 
nad překážkami, ale i ve víceboji. 
Zatímco jako překážkářky byly na 
MČR několikrát medailově úspěš-
né, při vícebojařských šampionátech 
atakovaly stupně vítězů marně. 

Naopak při mistrovstvích Moravy a 
Slezska se prosadily několikrát, nej-
výrazněji v sezoně 1997, kdy v zimě 
Iva vyhrála MMS v pětiboji v hale 
a Lucie v létě ovládla MMS v sed-

miboji. Jejích 4900 bodů je dodnes 
ženským okresním rekordem.

Z mužů se v tomto desetiletí do 
desetibojařských tabulek zapsal jen 
skokanský samorost Jan Kratochvíl, 
který při Třebíčských vícebojích v r. 
1996 dosáhl výkonu 5997 bodů, což 
tehdy znamenalo po Ivanu Trojanovi 
a Ladislavu Divišovi historicky třetí 
nejkvalitnější desetiboj. 

Dodnes se můžeme ptát, kam by 
to mimořádný talent dotáhl, kdyby 
u atletiky vydržel do podzimu 1998, 
kdy se v Třebíči objevil trenér Pavel 
Svoboda. Prvními vlaštovkami úspě-
chů nové tréninkové skupiny byly 
výkony jeho syna Michala, který v r. 
1999 předvedl desetiboj za 5725 b., 
a svěřenkyně Ivety Mičkové, která o 
rok později dala v sedmiboji 3176 b.

Ve stejnou dobu se v mládežnic-
kých kategoriích začala objevovat 
jména později nejúspěšnějších Svo-
bodových svěřenců: v r. 1999 přivezl 
žák Jiří Kliner stříbro z MČR v deví-
tiboji, o rok později získal republi-
kové medaile stejné hodnoty v kate-
gorii dorostu nejprve v sedmiboji v 
hale a následně i v desetiboji, aby v 
r. 2001 obě pozlatil, přičemž v obou 
závodech sehrál roli opakovaně stří-
brného Petr Svoboda. 

V témže roce také Kliner zazname-
nal první mezinárodní úspěch, když 
na MS do 17 let v Debrecenu skon-
čil v osmiboji osmý. O rok pozdě-
ji na MS juniorů v Kingstonu dese-
tiboj pro zranění nedokončil, navíc 
pro zdravotní indispozici musel pře-
pustit český mistrovský titul v hale 
Petru Svobodovi. Zahojil se alespoň 

halovým i letním mužským titulem 
mistra Moravy a Slezska, přičemž víc 
než prvenství znamenalo tehdejších 
7070 bodů z Třince okresní rekord v 
desetiboji, který pak vydržel víc než 
deset let. 

Další Jirkovu vícebojařskou karié-
ru zhatilo zranění, jako vrhač je však 
oporou prvoligového družstva Spar-
taku i dnes. Do historických tabulek 
promluvil i Petr Svoboda, který se se 
7018 body zařadil za Trojana na tře-
tí příčku, když už o rok dříve dosáhl 
Jaroslav Růža 6013 bodů, čímž byl 
pátý za Divišem. Do desítky nejlep-
ších do konce desetiletí pronikli ješ-
tě Josef Chyba s 5907 a David Veselý 
s 5468 body, oba v r. 2009. 

Chyba, který vyrůstal ve stínu tria 
Kliner, Svoboda, Růža, uspěl jako 
vícebojař při halovém MČR doros-
tu v r. 2006, kde skončil třetí. Veselý 
jako jediný z těchto závodníků nebyl 
členem Svobodovy tréninkové sku-
piny, ale svěřencem Josefa Vomely. 

Poslední slovo bude opět pat-
řit ženám: v r. 2004 získala členka 
Svobodovy stáje Petra Ludanyio-
vá stříbrnou medaili na MČR juni-
orek v sedmiboji a její výkon 4829 
bodů ji dodnes řadí na druhou příč-
ku dlouhodobých ženských tabulek. 
Do jejich první desítky se v r. 2009 
s 3529 body prosadila také Petra 
Mandátová, trénovaná Jaroslavem 
Bohutínským.  

Největším dosavadním úspěchům 
třebíčského víceboje se budeme 
věnovat v příštím pokračování.

 Milan Zeibert

Třebíč – město vícebojařů (2)

Výzva: Pošlete nám svůj příspěvek na téma: 

Moje první zaměstnání
Vstup do zaměstnání je bezesporu významnou událostí v životě každého 

z nás. A na první práci se nezapomíná stejně, jako se nezapomíná na první 
lásku. Nebo ne?

Zkuste si vzpomenout na vaše první zaměstnání. Ne na brigádu o škol-
ních prázdninách, ale na opravdové zaměstnání, kterým jste nadobro vstu-
povali do celoživotního „pracovního procesu“. 

Byla to pro vás velká změna, když jste přišli ze školního či učňovského 
prostředí? Jaké to bylo, kde a kdy? Co pro vás bylo nejobtížnější? A jak vás 
ostatní pracovníci přijali? Byli vstřícní, přátelští, nebo přezíraví, bez zájmu, 
či zkoušeli, co vydržíte? A jak vám dlouho trvalo, než jste se zapracovali? 

Máte na své kolegy nějakou pěknou vzpomínku? Nebo na někoho, kdo 
se vás ujal? Prostřednictvím vaší vzpomínky můžete i bývalým spolupra-
covníkům poděkovat či jim něco vzkázat.  

Své příspěvky, které budou otištěny v Jihlavských listech, pište na adre-
su klukan@jihlavske-listy.cz nebo pošlete na Jihlavské listy, Fritzova 34, 
586 01 Jihlava.  -pk-

Aukce se uskuteční
Záměr prodeje stavebních pozem-

ků v lokalitě Za poliklinikou v Třebíči 
formou elektronické aukce doporu-
čila rada města zastupitelstvu. Město 
nabídne 42 parcel. Starosta Pavel Pacal 
připomněl, že se aukce měla uskuteč-
nit již v březnu. Kvůli pandemické situ-
aci i velkému počtu zájemců se neu-
skutečnila.

„Aukce připravujeme na dobu sedmi 
dnů v odpoledních hodinách i o víkendu. 
Lidé se mohou o parcelu ucházet z domo-
va při složení jistiny. Každý zájem-
ce může získat pouze jeden pozemek,“ 
nastínil Pacal.  

Cena pozemků o velikosti v rozmezí 
619 až 892 metrů čtverečních se pohy-
buje v ceně od 1,13 do 1,62 mil. Kč. 
Online aukce, které schválilo zastupi-
telstvo, se uskuteční od 19. do 25. květ-
na.  –zt-
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

Konání květnových akcí je závislé, 
zda bude uvolněna epidemiologická 

situace. Informaci o konání
 si vždy předem ověřte

 u pořadatelů nebo navštivte
 www.kct-trebic.webnode.cz.

1. 5. 2021 Májové toulání k 
Pelestrovské hospůdce, turistic-
ký pochod, start libovolný, cíl 10.00 
- 16.00 hodin Pelestrovská hospůd-
ka. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.15, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.18, 
7.18, 8.29. Návrat vlakem z Havl. 
Brodu v 14.03, 15.05, 16.03, 17.05.

8. 5. 2021 Po stopách Josefa 
Toufara do středu ČR, turistic-
ký pochod, trasa libovolná, mezi 
9.30 a 15.00 hod. je třeba projít přes 
Číhošť. Doporučujeme navštívit 
střed ČR v Číhošti, kostel a pomník 
pátera Toufara, stanici ochrany fauny 
v Pavlově a projít si Stvořidla (trasy 
15 - 22 km). Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.15, 7.15, 8.50 / z Borovi-

ny v 6.18, 7.18 do Smrčné, Vilémo-
vic nebo Světlé n.S. Návrat vlakem z 
Leštiny v 14.25, 16.25.

8. 5. 2021 Putování hornickým 
krajem, turistický pochod v Zbýšo-
vě, start v Městském kulturním cen-
tru 7.30 - 9.30 hod., trasy pěší 8, 10, 
20 a 32 km, cyklo 10 až 50 km. Trasy 
vedou přes bývalé doly Ferdinand, 
Simson, Kukla a kolem vodojemu. 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
7.44 / z Boroviny v 6.29, do Zastáv-
ky, pak do Zbýšova 4 km pěšky. 
Návrat vlakem ze Zastávky v 13.13, 
15.13, 17.13.

9. 5. 2021 Pohádkový les, dob-
rodružná cesta pro děti a rodiče v 
Hněvkovicích, začátek v 13.00 hod. 
na závodišti Zlatá podkova, trasa 3 - 
6 km. Doprava vlastními auty.

15. 5. 2021 Jarní Eurovýšlap 
Retz - Znojmo, turistický pochod, 
start v Retzu na Nové Radnici 8.00 - 
10.00 hod., cíl ve Znojmě na nádvo-
ří hradu. Hlavní 18 km trasa vede 
vinohrady na Heiliger Stein, Hnani-
ce a Havraníky s odbočkou na Šobes. 
Odjezd vlakem ze Starče v 7.12 (bus 
do Starče z Třebíče v 6.47 z AN), 
ze Znojma autobus pořadatelů do 

Turistika
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Retzu. Návrat ze Znojma vlakem v 
15.38, 17.38.

15. 5. 2021 Pochod Praha - Prči-
ce, turistický pochod, start na mno-
ha místech, cíl Prčice, startem tras je 
Praha (70 km), Týnec (42), Pikovi-
ce a Čerčany (50), Benešov a Bechy-
ně (44), Bystřice (35), Olbramo-
vice (33), Votice (30, dětská 23), 
Střezimíř (dětská 23), Tábor (40 a 
30), Mladá Vožice (35), Sedlčany a 
Petrovice (30), Milevsko (40 a 31). 
Odjezd z Třebíče individuální.

16. 5. 2021 Po jihlavských sto-
pách Gustava Mahlera, jeho rodi-
ny a přátel, tematická vycházka s 
výkladem, start 14.00 hod. Park Gus-
tava Mahlera Jihlava (2 km). Odjezd 
z Třebíče autobusem v 12.20 nebo 

vlakem z hl. n. v 12.50. Návrat z Jih-
lavy vlakem v 15.43, 16.26, 17.43, 
18.26, autobusem v 17.15, 18.25.

22. 5. 2021 Teslácký šotek, turis-
tický pochod v Jihlavě, start od vrát-
nice Tesly, trasy pěší 12 až 50 km, 
cyklo 17 až 80 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.15, 7.15, 8.50 / z 
Boroviny v 6.18, 7.18, 8.29. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 13.43, 14.26, 
15.43, 16.26, 17.43 .

26. 5. 2021 Cesta pohádkovým 
lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, 
začátek v 14.00 hod. zatím nezná-
mo kde, trasa 4 km. Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 12.50 / z Boro-
viny v 12.37. Návrat z Jihlavy vlakem 
v 16.26, 17.43, 18.26, autobusem v 
18.25. -zt-

Příprava nového ročníku běhu 
na Klučovskou horu, který se 
pravidelně koná poslední den 
v roce, podle pořadatelky Zuza-
ny McBain již začala. 
� Antonín Zvěřina

Začala v Třebíči vůbec běžecká 
sezona?

Omezení stále platí a všichni orga-
nizátoři vyčkávají. Uvidíme, co 
letošní rok přinese. Mám výhodu, 
že tradiční běh Klučovka se koná až 
na sklonku roku, jedná se o poslední 
závod v roce, takže máme na přípra-
vu a rozhodování nějaký čas. Podle 
situace  populární běh připravíme. 
Abychom nikoho neohrozili a všich-
ni si to v rámci možností užili. 

Plánujete variantu s přímou 
účastí běžců i běh virtuální, jako 
se konal v loňském roce?

Náš virtuální závod byl první na 
Třebíčsku. Už jsme zjistili, co to 
obnáší. Máme hodně cenných zku-
šeností, takže si ponecháváme i tuto 
možnost. Virtuální závody už se 
pořádají po celé České republice i 
v zahraničí. My jsme se stali v tomto 
ohledu průkopníky. 

Máte ohledně pořádání sportov-
ních podniků nějaký tajný sen?

Těch by bylo hodně, ale zatím se 
věnuji hlavně přípravě Klučovky. 
Mám malé děti, takže počkám, až 
trochu povyrostou, a pak uvidím. 
Abych to upřesnila, mám dvě dcer-
ky, dvojčata. Nyní je jim čtyři a půl 
roku. 

Zúčastnily se už nějakého závo-
du?

Byly to nejmladší účastnice loň-
ského jubilejního ročníku Klučovky. 
S tatínkem absolvovaly pětikilomet-
rovou trať pěšky. Manžel mi přiznal, 

že děvčátka bolely nožičky. Takže 
musel jim naplánovat i nějakou pře-
stávku, ale trasu opravdu absolvovala. 

Takže maminka jim plánuje 
sportovní budoucnost?

Byla bych ráda, aby se sportu věno-
vala, ale nechám to přece jen na nich. 
Baví je také zpívání, tancování, jsou 
členkami třebíčské organizace Soko-
la, i to je moc baví. Jedná se o cvičení 
s dětmi. Vede nás paní Krupičková 
a už se těšíme, až opadnou opatře-
ní, abychom se mohli sejít venku na 
sokolském stadionu. 

Manžel se také věnuje sportu?
On je vášnivý cyklista a také 

hudebník. Od osmi let hraje na saxo-
fon a nyní působí v Třebíči v několi-
ka skupinách, například se skupinou 
Pavla Hlaváče. Trénuje i s kamará-
dem Geraldem Clarkem, to je Jiho-
afričan bydlící v Třebíči. Ten patří i 

mezi třebíčské otužilce. 

A jak je to s tréninkem u vás?
U mě se jedná o takové udržova-

cí sportování, dodržuji opatření a 
s kamarádkou, která se pravidelně 
testuje, společně běháme. Trénin-
ky se nekonají, spousta sportovců se 
věnuje tréninkům individuálně. 

Je nějaký běh, který byste chtěla 
absolvovat?

Je to samozřejmě maratón, což je 
meta mnoha běžců. Chtěla jsem ho 
stihnout do věku 40 let, což se mi 
nepodařilo, tak snad se mi to podaří 
ve vyšší věkové kategorii.  

Máte v Třebíči běžecké vzory?
Myslím si, že Třebíč je hodně spor-

tovní město, vzorů by se našlo víc. 
Pavel Kratochvíl, který mi pomáhá 
i s přípravou Klučovky, je mistrem 
České republiky ve veteránech. Loni 

ORGANIZÁTORKA běhu na Klučovskou horu Zuzana McBain se svými dcer-
kami. Foto: archiv Zuzany McBain

Běh Klučovka se uskuteční i letos 
� První virtuální závod na Třebíčsku v 

roce 2020

� V roce 2020 slavila Klučovka 40. 

výročí od založení

� Nejstarší účastník: chůze Bořek 

Herzán r. 1950, běh 10 km Arnošt 

Koreš r. 1950

� Nejmladší účastníci: chůze Jessie a 

Fifi McBain r. 2016, běh Tobiáš Palát 

r. 2012

� Celkem účastníků 172, z toho 

běželo 104 a šlo 68

� Účastníci byli z celé ČR: Litohoř, 

Svatý Jan p. Skalou, Frýdek Místek, 

Brno, Bystřice n. Pernštejnem, Ivan-

čice, Čučice, Svojkovice, Novosedly a 

celý okres Třebíč

� Nejvzdáleněšjí účastníci byli z Aus-

trálie: Gold Coast

Silvestrovský běh 
na Klučovku 2020

mu bylo šedesát let. Arnošt Koreš 
patří také k velkým legendám, ten 
oslavil minulý rok sedmdesátiny. 

Myslíte si, že omezení přispěla 
k většímu sportování u lidí?

Sama si toho všímám, lidé chodí 
víc na procházky, běhají. A nesmím 
zapomenout na rozvoj otužová-
ní v ledové vodě. Třebíč má mnoho 
možností ke sportování. A přírodní 
parky jsou nedaleko centra. 

A co říkáte na sportovní okruh u 
Bažantnice?

Byla jsem tam, je to moc přínos-
ný počin. Město zaslouží velkou 
pochvalu, že ho zbudovalo.  
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NUVIA a.s. – součást nadnárodního koncernu VINCI.

Od roku 1995 působíme v oblasti energetiky, 
průmyslu, bezpečnosti a obrany, zdravotnictví 
a vědecko-výzkumných center.
Projektujeme, konstruujeme, programujeme, 
automatizujeme, vyrábíme. Dodáváme složité 
technologie. Řídíme projekty po celém světe.

Sídlo společnosti i tvoje nové pracoviště je v Třebíči.

HLEDÁME
projektové manažery 
JavaScript Frontend programátory
Java Backend programátory
programátory PLC
specialisty průmyslové automatizace
elektroprojektanty

www.nuvia.cz
hr.cz@nuvia.com
www.facebook.com/nuviaczech
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