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Část Morany skončila v řece Jihlavě
Bílá sobota se nesla v duchu
velikonočních tradic, zima ale
zdaleka neskončila.
� Antonín Zvěřina

Víte, jak vypadá Morana? Symbol
zimy? S kterou se určitě v polovině dubna chceme rozloučit? Ti, kdo
přišli na Bílou sobotu velikonoční na
nádvoří třebíčského zámku, se přesvědčili, že je to bytost nevzhledná,
vysoká, klátící se ze strany na stranu
s dlouhýma rukama.
Ale to nebyl jediný účel, proč se na
nádvoří shromáždilo tolik lidí. Bílá
sobota je den, kdy zvony, které odletěly do Říma, ještě nahrazují nejrůznější hrkačky a klapačky. Proto se
dopoledne nádvoří rozeznělo různými druhy hlučných přístrojů.
K dispozici jich bylo opravdu hodně, takže se na každé příchozí dítě dostalo, Muzeum Vysočiny Třebíč jich díky vodním skautům mělo
dostatek. A pak už se průvod vydal
na cestu. Na nádvoří nechyběl farář
z farnosti baziliky sv. Prokopa Pavel
Opatřil. Přiznal, že se nikdy hrkání
neúčastnil, ale na jednom ze svých
působišť zvony v kostele hlučná
hrkačka nahrazovala.
Jaký dokáží hrkačky způsobit hluk,
to se mohli účastníci průvodu přesvědčit v průchodu z nádvoří zámku na ulici 9. května. Až uši, obrazně řečeno, zaléhaly. Průvod se vydal
do židovského města, Morana téměř
v čele, někteří chlapci nedočkavci
s hrkačkami ji ovšem předehnali.
Na několika místech se lidé zastavili a písní a říkánkou přivolávali
jaro. Bylo to zapotřebí, foukal studený severák, který všem dokazoval, že zima se nadvlády ještě zdaleka
nevzdala.
Naposledy se průvod zastavil u láv-

LIDÉ na Bílou sobotu Moranou vyháněli z Třebíče zimu.
Foto: Antonín Zvěřina
ky, která spojuje Zámostí s centrálním dili z Hrádku přes židovskou čtvrť, pak
Karlovým náměstím. Tady Morana se domluvila spolupráce s muzeem,“
symbolicky ukončila svoji nadvládu pokračovala. A hrkání má za cíl přia její hlava letěla do proudu řeky Jih- volat zvony z Říma, oslavit velikonočlavy. Všichni si určitě oddychli, že je ní svátky a skoncovat se zimou.
zima definitivně minulostí, i když ten
To ten den rozhodně nebylo všechden ne a ne z Třebíče zmizet.
no. Odpoledne se na řece Jihlava
Průvod hrkačů skončil, ale veliko- konal veslařský závod, který pořádali
noční idyla zdaleka nekončila. Zájem- zmiňovaní skauti. Teplota rozhodně
ci putovali dál do Centra tradiční jaro nepřipomínala, pohybovala se
lidové kultury v ulici Cyrilometoděj- kolem pěti stupňů nad nulou. Když
ská, kterému se přezdívá Šmeralák, ve stejných místech plavali v řece v
podle rodiny, která tam bydlela.
prosinci otužilci, měli počasí podobA tady si děti mohly namalovat né, pouze jim svítilo na plavání sluvajíčko nebo uplést pomlázku. Mla- níčko. A vodáci soutěžili o Lorenzovu
díci skauti jim toto umění předvádě- stuhu.
li a malé dovedy tomuto umění učili.
A když už jsme u toho hrkání, člověPlést pomlázku ze šesti proutků? To ka to přímo nutí se přenést o několik
snad ne! Snad z osmi. Ale šikovné desítek let a připomenout si období
ruce dokázaly zvládnout i tuto nástra- kolem Velikonoc v dětství. V mé rodhu.
né Stříteži bylo hrkání výsadou dětí,
Eva Novotná z Muzea Vysočiny Tře- které chodily do místní střítežské škobíč vysvětlila, že už před léty hrkání ly. Kdo přestoupil na základní školu
pořádali třebíčští vodní skauti z pří- do Třebíče, už neměl nárok.
stavu Žlutá ponorka. „Původně choChodilo se třikrát, možná čtyři-

Novým předsedou okresní
komory se stal Petr Šmejkal

Shromáždění delegátů Okresní
hospodářské komory (OHK) Třebíč
zvolilo na svém zasedání nové představenstvo pro nadcházející tři roky.
Předsedou se stal Petr Šmejkal,
majitel třebíčské firmy B-technik.
Místopředsedou pak Aleš Dokulil,
jednatel NUVIA Dosimetry a post
místopředsedy obhájil Petr Škarabela, jednatel Kapucín – Repro.
Dosavadní předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Richard
Horký, který působil ve vedení od
roku 2014, se rozhodl dále ze zdravotních důvodů nekandidovat.
V úvodu Horký poděkoval za spolupráci a krátce shrnul významné
události, u kterých OHK Třebíč stála. „Čeká nás hodně práce a já se na
ni společně s kolegy velmi těším,“ konstatoval po zvolení Šmejkal.
Informoval, že OHK bude pokračovat v nastaveném směru hospodářské komory a podporovat veškeré úsilí směřující k výstavbě nového

PŘEDSEDOU okresní hospodářské komory se stal Petr Šmejkal, na snímku muž
s brýlemi a vázankou.
Foto: Antonín Zvěřina
jaderného bloku v Dukovanech.
„Chceme i nadále spolupracovat v
partnerském programu se střednímu školami a odbornými učilišti pro
zajišťování výchovy kvalitních pracovníků, které jako zaměstnavatelé trvale
potřebujeme,“ zdůraznil Šmejkal.
Za podstatné považuje kvalitní

poskytování servisu členům, hájení
jejich zájmů a nabídku zajímavých
školení. „V neposlední řadě se chceme
zaměřit na podporu a rozvoj cestovního ruchu na Třebíčsku ve spolupráci s
destinační kanceláří Třebíčsko-moravská Vysočina,“ doplnil předseda
OHK Petr Šmejkal.
-zt-

krát denně, učitel Jan Přibík nám tyto
pochůzky toleroval a věděl, že v tomto období to se soustředěním na učivo bude poněkud horší. Zejména
ranní hrkání bylo velice půvabné,
na východě nad Klučovskou horou
se rozednívalo a omývali jsme se
ve strouze vodou, pozor, tekla tam
z blízké studny, takže byla naprosto
čistá.
Samozřejmostí bylo modlení
v kapličce na návsi, a sobota ráno
patřila vybírání odměn za naši činnost. Každá koruna byla vítaná,
blížila se přece pouť svatého Marka.
Pan řídící pak peníze v sobotu ve
škole po přepočítávání rozděloval,
vedli jsme si přesné záznamy, kdo
kolikrát chodil a podle toho výše
odměny na každého připadala.
Ale Bílá sobota zdaleka nekončila. Odpoledne si skauti vyzkoušeli,
jak chutná projížďka po řece Jihlava.
Počasí je rozhodně neodradilo, i když
bylo možná horší než v prosinci, kdy
se na stejném místě koupali otužilci.

P. Jakub Holík
ukončil službu
P. Jakub Holík, dlouholetý správce
farnosti baziliky sv. Prokopa v Třebíči, požádal biskupa Tomáše Holuba o
uvolnění ze služby generálního vikáře plzeňské diecéze a svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v Brně
o propuštění z kněžské služby. Důvodem je delší kněžská krize spojená s
navázáním partnerského vztahu, což
mu brání dále pokračovat v pravdivém
kněžském životě.
Po domluvě obou biskupů byl P.
Holík uvolněn ze služby generálního
vikáře k 1. květnu a nebude dále vykonávat kněžskou službu. Nadále bude
vykonávat funkci ředitele kurie až do
dalšího rozhodnutí. „Děkujeme Jakubovi za jeho službu generálního vikáře
v naší diecézi a přejeme mu v životě vše
dobré,“ píše se v prohlášení plzeňského
biskupství.
-zt-

Výstavba...
(Dokončení ze str. 1)
„Je zcela legitimní, že subjekty dotčené příslušným správním řízením a
další subjekty, u kterých to příslušný
zákon předpokládá, mohou v rámci
těchto řízení podávat námitky, případně využívat opravné prostředky v souladu a na základě zmocnění příslušné zákonné právní normy,“ přiznává
Buček.
ŘSD ČR přísluší řádně stavbu připravit v souladu s projektovou dokumentací, která v jednotlivých fázích
implementuje rozhodnutí příslušných správních orgánů, bez ohledu
na hodnocení kroků jednotlivých
účastníků řízení realizovaných v souladu se zákonem.
„V této souvislosti je třeba zmínit, že
pokud je to možné, snažíme se s jednotlivými subjekty nalézt maximální
shodu na řešení v rámci připravované stavby. Aktuálně, s ohledem na fázi přípravy, předpokládáme zahájení výstavby obchvatu v závěru roku
2026,“ doplňuje mluvčí Buček.

