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Před 90 lety, během leteckého dne 
pořádaného 6. září 1931 na louce za 
Třebíčí, došlo k události, která dodnes 
žije ve vzpomínkách obyvatel měs-
ta. Během hlavního bodu programu, 
vystoupení leteckého akrobata Václa-
va Peřiny, došlo k pádu jeho letadla na 
stráň Lorenzových sadů. Pilot zahynul 
zřejmě hned při dopadu, letadlo navíc 
okamžitě začalo hořet a šokovaní divá-
ci mohli už jen přihlížet, jak tělo muže 
stravují plameny. Krátce po nešťast-
né události bylo rozhodnuto vybu-
dovat na místě havárie letci Peřinovi 
pomník.

Spolek historie letectví Třebíč se už 
řadu let snaží o návrat tohoto pamě-
tihodného místa do povědomí lidí. K 
letošnímu kulatému výročí se rozho-
dl vydat sborník a v něm podrobněji 
popsat některá z mnoha tajemství, jež 
Peřinova mohyla ukrývá. 

Připravuje také několik vzpomín-
kových setkání pro zájemce o historii 
našeho města. První akcí bude setkání 
přímo na místě havárie, pod Peřinovou 
mohylou v Lorenzových sadech, kte-
ré se uskuteční v neděli 5. září v 15.30 
hodin.   -zt-

Tragédii připomene setkání

ok 1966 byl pro moje dětství naprosto přelomový. 
Končila mi výuka v základní škole v rodné Stříteži 

a od 1. září jsem měl nastoupit do měšťanky do Třebíče. 
V rodné obci jsme seděli všichni v jedné třídě, od prvního 
do čtvrtého ročníku, a učil nás jeden učitel, v mém pří-
padě Josef Příbek. Byl to laskavý starý pán, kterému las-
kavost nebránila v tom, aby v koutě nedřímala rákoska, 
kterou neposlušné žáky trestal údery na zadní část těla. 
Ač jsem patřil mezi premianty čtyřtřídky, i já jsem oku-
sil údery na zadnici, no, nic příjemného. 

To, že byl soudruh ředitel, jak se náš učitel nechal titu-
lovat, opravdu laskavý, svědčí příhoda, kdy roztrhal 
vysvědčení mého spolužáka, který propadal, a přepsal 
ho na takové, které mu umožnilo přestup do školy v Tře-
bíči. Nutno říci, že podnětem se stal vytrvalý pláč ono-
ho chlapce, což nemohl dobrotivý učitel či ředitel přenést 
přes srdce. 

K tomu soudruhovi, my všichni děti školou povinné 
jsme navštěvovali náboženství pod patronací dalšího 
laskavého člověka, kněze Kassiána z kostela na Jejko-

vě, učili jsme se samozřejmě ve stejných škamnách jako 
povinnou výuku, ale učitel Příbek s farářem vycházel 
více než dobře. 

Ve čtvrté třídě nás převzal Antonín Hrůza, další laska-
vý člověk, a teď si představte, že jsme z tohoto laskavého 
prostředí měli přejít někam do vzdálené školy, kde jsme 
vůbec netušili, zda tam laskavost bude na místě.

Nehledě k tomu, že nás rodiče strašili, což doteď, to ti 
bylo hej, ale v měšťance tě naučí. Na první den ve ško-
le na tehdejším náměstí Osvobození si pamatuji velice 
dobře. Seděli jsme v lavicích a najednou do třídy přišel 
cizí člověk a vyvolal moje jméno a táhnul mě do ředitel-
ny. Byla ve mně malá dušička, ukázalo se však, že mám 
odrecitovat báseň jako zástupce vesnice. Co to bylo zač, 
si opravdu nepamatuji, a musela to být hrůza, neb jsem 
v té době neuměl vyslovovat hlásku ř.

A pak se to stalo. 2. září lékaři u mého dědečka, který 

s námi bydlel v rodinném domku, zjistili žloutenku, a my 
děti, moje sestra navštěvující devátý ročník měšťanky, a 
já, který se ještě ani nerozkoukal v novém prostředí, jsme 
šli do karantény. V té době samozřejmě nebyly k dispozi-
ci počítače a jiné vymoženosti a o distanční výuce jsme si 
mohli nechat jenom zdát. 

Na dveřích našeho domku velká cedule varovala před 
vstupem, je zajímavé, že moji rodiče normálně chodili 
do práce v Třebíči. Nikdy jsem už ten měsíc nedohonil, 
táhnul se se mnou po celou dobu docházky na základní 
školu, byť se mi sestra snažila vštěpovat některé poučky 
z předmětů, což samozřejmě školu nemohlo nahradit. 
Když jsem po měsíci nastoupil do páté třídy, připadal 
jsem si jako cizinec, jako trosečník na opuštěném ostrově. 

Mimochodem můj děda měl od té doby zakáza-
ný alkohol, což dodržoval stejně jako dietu, když jsem 
později jezdil do střítežské hospody tatínkovi pro pivo, 
mohl jsem mu s radostí sdělit, že dědeček pije limoná-
du. V kuchyni mu ovšem do ní hostinský lil velký rum.     
 Antonín Zvěřina

Zlom v dětství

Tak plynul čas...

R

Do třebíčského 
Ekotechnického 
centra Alternátor, 
které bylo zařazeno 
mezi dětské turis-
tické cíle v rámci 
akce Vysočinou s 
Igráčkem, zavíta-
li v sobotu 14. srp-
na Igráčci Jiřík s 
Mařenkou. 

„Návštěvníci si 
během plnění soutěž-
ních úkolů vyzkou-
šeli a rozšířili své 
vědomosti týkají-
cí se vesmíru, tří-
dění odpadu a našich lesů. Jako obtížný se ukázal úkol najít ztracené Igráčky, ale i to 
se po malé nápovědě podařilo splnit všem zúčastněným, a tak s odměnou spokojeně 
odcházeli všichni dětští soutěžící, kteří si pak užili i skákací hrad a malování na obli-
čej,“ naznačila Eva Veškrnová.

Mezi zhruba dvěma stovkami návštěvníků byli i turisti z různých koutů republi-
ky, pro které bylo příjemným překvapením vstupné, které bylo po celý tento den 
zdarma a v případě rodin s dětmi využili i možnost zúčastnit se soutěžního dne. 
 –zt- 

Modernizace přístrojového vyba-
vení patří k prioritám třebíčské 
nemocnice. 

� Antonín Zvěřina

Sbírka pro Nemocnici Třebíč poběží 
do října. Pomůže se zakoupením pří-
stroje pro novorozenecké oddělení. 
Přístroj fototerapie slouží k nejčas-
tější a nejbezpečnější léčbě novoro-
zenecké žloutenky a lze jej umístit 
přímo na inkubátor. Novorozenecká 
žloutenka postihuje až padesát pro-
cent novorozenců. 

„Fototerapii využíváme u dětí předčas-
ně narozených nebo s infekcí, kde prudce 
stoupající hladina žlutého barviva může 
způsobit vážné zdravotní postižení. Pří-
stroj umožnuje výrazně zkrátit dobu 
pobytu novorozeného dítěte na oddě-
lení. Fototerapie, a pro ni typické mod-
ré světlo, rozbíjí žluté zabarvení v kůži 
na formu, která se nemusí zpracovávat 
v játrech a je vylučována ledvinami,“ 
vysvětluje pozitivní účinky přístroje 
primářka dětského a novorozenecké-
ho oddělení Alena Holubová.

Pravidelná modernizace přístrojo-
vého vybavení, zvyšování kvality zdra-

votní péče a poskytovaných služeb 
patří mezi hlavní priority třebíčské 
nemocnice. 

„Velmi mě těší plánované rozšíření 
léčebné péče o ty nejmenší z nás a pře-
devším urychlení jejich návratu do 
rodinného prostředí,“ oceňuje přínos 
fototerapie ředitelka nemocnice Eva 
Tomášová.

Pořizovací cena fototerapie je 150 
tisíc korun. V současné době je na 
sbírkovém účtu zhruba 80 tisíc korun. 
Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města poskytnout nemocnici 
finanční investiční dar ve výši milion 
korun. Starosta Pavel Pacal zdůraznil, 
že je to důkaz toho, jak si město práce 
nemocnice váží.

Malá statistika narozených dětí v 
Nemocnici Třebíč:

� Rok 2018 – celkem 1253, z toho 
652 chlapců, 601 děvčat, deset dvoj-
čat.

� Rok 2019 – celkem 1346, z toho 
698 chlapců, 648 děvčat, 27 dvojčat.

� Rok 2020 – celkem 1229, z toho 
622 chlapců, 607 děvčat, 13 dvojčat.

V letošním roce se dosud narodilo 
zhruba 800 dětí.  –zt-

SOUTĚŽE v Alternátoru se účastnily celé rodiny. Foto: 

Antonín Zvěřina

Proběhl den s Igráčkem

Budou léčit miminka světlem


