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Město Třebíč oslovilo třebíčské 
domovy pro seniory s nabídkou 
vánoční nadílky pro klienty, kte-
ří nemají rodinu, nebo je nikdo 
nenavštěvuje. Lidé se mohou při-
pojit k akci Třebíčský ježíšek a 
obdarovat drobnými dárky sedm-
desát seniorů, podle jejich přání.

„Přání sepsaly ošetřovatelky z 
domovů a předaly nám seznamy, 
včetně krátkého příběhu každého 
člověka. Přáníčka visí na stromečku 
před divadlem Pasáž a každý, kdo 

chce našim seniorům udělat o Váno-
cích radost, si může některé přání 
vzít, koupit dárek a zabalený při-
nést společně s přáníčkem ze stromeč-
ku do 10. prosince na radnici. Dárky 
pak předáme babičkám a dědečkům 
z třebíčských domovů pro seniory,“ 
popsal předvánoční akci starosta 
Pavel Pacal.

Přáníčka jsou očíslovaná, proto 
je nutné přinést je spolu s dárkem, 
aby bylo možné určit, jaký dárek je 
určen konkrétním lidem. –zt-

I KDYŽ je stromeček určený seniorům, ochotně před ním zapózovaly tyto dvě 
malé slečny. Foto: Antonín Zvěřina

Nadílka potěší seniory

Město Třebíč se stalo na počát-
ku října dějištěm setkání příznivců 
jaderné energetiky. Organizace té-
to akce se ujal spolek JARO ( Jader-
ní rodičové) pro Dukovany v čele s 
jeho předsedkyní Kateřinou Kune-
šovou. 

Hlavním motivem setkání bylo 
vyjádřit podporu iniciativy mezi-
národního projaderného hnutí 
Stand Up for Nuclear. Obdobné 
aktivity se také konají na mnoha 
místech celého světa, a jedna tako-
vá se uskutečnila v Českých Budě-
jovicích pod záštitou spolku Jiho-
čeští taťkové. 

Cílem tohoto veřejného nefor-
málního setkání bylo zvýšit pově-
domí o prospěšnosti a nezastupi-
telnosti jaderné energetiky, která je 
spolu s obnovitelnýmizdroji důleži-
tou součástí v rámci řešení klima-
tických změn. 

Podporu jaderné energetice přišli 
vyjádřit i zástupci dalších spolků a 
organizací jako je Mladá generace 
České nukleární společnosti v čele 
s Ondřejem Novákem, Ekoregion 
5, Energetické Třebíčsko či Ženy v 
jádře (WIN). 

Všichni přítomní se také shod-
li, že dostavba nového zdroje jako 
náhrady stávajících bloků v lokali-

tě Jaderné elektrárny Dukovany je 
naprosto nezbytná a již déle neod-
kladná. 

„Prioritou pro naši bezpečnost a 
ekonomiku je udržet si stávající sobě-
stačnost České republiky ve výrobě 
elektrické energie a zajistit spolehli-
vost těchto dodávek,“ zdůraznila při 
svém projevu předsedkyně spolku 
JARO pro Dukovany. 

Dostavba Dukovan je aktuálně 
velmi skloňovaným tématem nejen 
v rámci jaderné komunity. V sou-
časné době pokrývá výroba z jádra 
více než 40 procent spotřeby elek-
trické energie celé ČR. 

Podle prognóz se bude spotřeba 
elektřiny zvyšovat v celém světě, 
tempo výstavby nových zdrojů ale 
neodpovídá nárokům trendu růstu 
této spotřeby. Česká republika se 
také v rámci tzv. Green Deal zavá-
zala, že nejpozději do roku 2050 
nebude produkovat žádné čisté 
emise skleníkových plynů. 

„Děkuji vám všem, kteří jste při-
šli. Vyjadřujete tím podporu jaderné 
energetice jako důležité součásti řeše-
ní celosvětových klimatických změn 
a vyváženého energetického mixu 
čistých bezemisních zdrojů,“ podě-
kovala na závěr Kunešová čtyřem 
desítkám příznivců.  -zt-

Jediný bod rozhodl o prvenství 
v 28. ročníku ankety Atlet Třebí-
če. Právě o něj trenéři atletického 
oddílu Spartaku Třebíč upřednost-
nili dorosteneckého mistra repub-
liky v desetiboji a loňského vítěze 
této ankety Adama Havlíčka před 
juniorským mistrem republiky v 
běhu na 400 m překážek a účastní-
kem MEJ v Tallinu a MSJ v Nairobi 
Michalem Krátkým.

Havlíček o účast na ME ve více-
bojích přišel jen proto, že se z 
pandemických důvodů nekona-
lo, nikdo mu však nemůže vzít, že 
jeho 7244 bodů je třetím nejlepším 
dorosteneckým výkonem na světě. 
Trenérem obou je Jiří Kliner, který 
při slavnostním vyhlášení výsledků, 
jež proběhlo v klubu Hájek, oceně-
ným předával ceny.

Třetí skončil svěřenec Josefa 
Vomely Ondřej Veselý, který se 
celou sezonu s Michalem Krát-
kým přetahoval o pozici leadera 
na čtvrtce překážek. Na mistrov-
ství republiky zůstal za jeho zády, 
na ME v Tallinu měl čas lepší. Na 
MČR přidal ke stříbru z překážek 
medaili stejného kovu za čtvrtkař-
skou štafetu, v níž běžel i Krátký. 

V samostatné kategorii žactva 
dostala nejvíc hlasů výškařka Rena-
ta Láníková, která výkonem 172 
cm vyhrála republikový šampionát. 
Talenty sportovního střediska byli 
vyhlášeni Ondřej Loupal, Domi-
nik Zásměta, Tomáš Doležal, Beá-
ta Meschková, Eliška Trojanová a 
Kateřina Kučerová. Během večera 

byli dále oceněni atletičtí jubilan-
ti Zdena Vlčková, Vratislav Fišera, 
Petr Veleba, Petr Motálek a nepří-
tomný Karel Konečný, který záro-
veň zvítězil v kategorii veteránů.

Výsledky 28. ročníku ankety 
Atlet Třebíče: 1. Adam Havlíček, 
2. Michal Krátký, 3. Ondřej Vese-
lý, 4. Kristýna Všetečková, 5. Deni-
sa Zahrádková, 6. Eva Remešová, 
7. Tadeáš Janík, 8. Adam Trojan, 9. 
Jakub Janeček, 10. Daniel Kincl. 

Veteráni: 1. Karel Konečný. 
Žactvo: 1. Renata Láníková, 2. 

Ondřej Loupal, 3. Jan Vančura. 
Nejužitečnější atleti v soutěžích 
družstev žactva: 

Starší žáci: 1. Ondřej Loupal, 2. 
Dominik Zásměta, 3. Matěj Vome-
la. Starší žákyně: 1. Renata Láníko-
vá, 2. Nela Fialová, 3. Viktorie Kul-
hánková. 

Mladší žáci: 1. Marek Vostal, 2. 
Tomáš Doležal, 3. Zeno Pospíšil. 

Mladší žákyně: 1. Beáta 
Meschková, 2. Eliška Trojanová, 3. 
Kateřina Kučerová. 

Nejúspěšnější chlapci a děvča-
ta v kategorii přípravky: Starší 
chlapci: 1. Antonín Hošek, 2. Ben-
jamin Sedlář, 3. Mathias Dolníček. 

Starší dívky: 1. Michaela Vele-
bová, 2. Nela Janková, 3. Kateřina 
Mrákotová. 

Mladší dívky: 1. Lucie Velebo-
vá, 2. Vendula Dobrovolná, 3. Sofie 
Votavová. Mladší chlapci: 1. Dani-
el Sobotka, Šimon Kotačka, Václav 
Hošek Milan Zeibert

Atletem Třebíče je znovu 
Havlíček o bod před Krátkým

Jaderní rodičové uspořádali 
setkání na podporu jádra

Vánoční a novoroční pozdra-
vy si mohou zájemci prohlédnout 
v Muzeu Vysočiny Třebíč do 16. led-
na příštího roku. 

Jak už z povahy blahopřání vyplý-
vá, jedná se převážně o grafické tis-
ky, dřevoryt, linoryt, suchou jehlu, 
litografie, případně doplněné autor-
skou tvorbou Jana Dočekala a Lubo-
míra Kernda, ale také kované objek-

ty Pavla Tasovského. Na výstavě jsou 
zastoupeny tradiční vánoční motivy 
bratří Florianů, zimní krajina Vikto-
ra Nikodema i volná tvorba regionál-
ních výtvarníků. 

Díla ze souboru Muzea Vysočiny 
Třebíč jsou doplněna novoročenka-
mi ze soukromé sbírky ředitele Jaro-
slava Martínka.  –zt-

VÝSTAVA navozuje vánoční atmosféru.  Foto: Antonín Zvěřina

Muzeum vystavuje pozdravy


