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Odhalili pět zhoubných nádorů
Preventivní kontroly znamének v 

rámci Evropského dne melanomu v 
kožní ambulanci zaznamenaly neví-
daný úspěch. Ve středu 25. května se 
do třebíčské nemocnice dostavilo 172 
lidí. Bylo nalezeno šest kožních pre-
kanceróz, čili projevů předcházejících 
vzniku maligního nádoru. 

Diagnostikováno bylo pět zhoub-
ných nádorů kůže a dvě nepravidelně 

pigmentované névy, u kterých je nut-
no provést excizi s histologickou veri-
fikací. U všech morf bylo zajištěno 
jejich odstranění na operačním sálku.

Statistika vyšetřených pacientů

2019    66 osob

2020    nekonalo - covid

2021    58 osob

2022    172 osob    -zt-

Výstava fotografií Václava Holeč-
ka Magická kapka

Po 6. 6., 15 – 16.30 hod.
TVOŘENÍ S LÍDOU ŠTĚPNIČ-

KOVOU

Čt 9. 6., 15.30 – 19.30 hod.
VYSTOUPENÍ PĚVECKÝCH 

SBORŮ ZUŠ

Po 13. 6., 16 - 17 hod.
ŽABÍ MUZIKÁL

Ne 19. 6., 16.30 – 19.30 hod.
ZDENĚK JURÁSEK: ROUTE 

66

Pá 24. 6., 16 - 19 hod.
ROZEZNĚLÁ A ROZTANČE-

NÁ TŘEBÍČ

St 29. 6., 16 - 20 hod.
HURÁ PRÁZDINY! V KOMU-

NITNÍ ZAHRADĚ PŘIVÍTÁME 
PRÁZDNINY S FRENCIZ

  Komunitní centrum Morávia

ávno již, dávno tomu, řečeno slovy Boženy Něm-
cové, kdy jsem z Prasečího plácku přes Podkláš-
terský most následně stoupal na Barborku, abych 

v závěru své cesty prošel kolem rybníku Kuchyňka a 
vstoupil do majestátní budovy zemědělské školy.
Měla za cíl ze mě vychovat zemědělského odborníka 
coby pěstitele či chovatele. To se jí až tak nepovedlo, 
což nelze přičíst tehdejšímu profesorskému sboru, ale 
spíš mé liknavosti a zálibám vytrhujícím mě z učení. 
Zemědělství se nakonec beze mě obešlo a ani ono, ani 
já toho nelitujeme, i když semínka zasetá v duši mě 
stále nutí tento obor lidské činnosti sledovat. 

Svým následovníkům přeji hodně úspěchů, aby se 
ve svých oborech mohli pochlubit výbornými výsled-
ky, chápavé učitele, a ti, co zběhnou jako já, nechť na 
školu nikdy nezapomenou jako na útočiště krásných 
mladých let. 

Takhle jsem zavzpomínal na dobu před padesáti 
lety pro zemědělskou školu, nyní i veterinární a zdra-
votní, která letos v červnu oslaví několik výročí. Ano, i 
já loni zmiňovaných 50 let od nástupu na tento ústav. 
Co tomu předcházelo? 

Moji rodiče v roce 1971 přemítali, co s tím neduži-
vým dítkem a logicky usoudili, že by ho mohla uživit 
zemědělská půda či hospodářská zvířata. Pečlivě 
vybírali pro mou třicetikilogramovou tělesnou schrán-
ku střední školu, kde byla nejvyšší pravděpodobnost, 
že ji třeba i dokončím. 

Gymnázium, už ne všeobecně vzděláváací ško-
la, nepřipadalo v úvahu, tam mířili ti nejchytřejší z 
chytrých, ekonomie či stavebka se rovněž zdály být 
rodičům nad moje síly. A tak jsem se srdcem vese-
lým směřoval na ústav zemědělský.

Ještě předtím mě čekaly přijímací zkoušky, ty z 
mateřského jazyka a matematiky jsem jako jeden z 
mála absolvoval bez opravné zkoušky, a v biologii 
se mě profesor Koupil zeptal na rozdíl oběhového 
systému u savců, ptáků a plazú.

Neměl jsem nejmenšího tušení, o co se jedná, a 
toto nejmenší tušení mě provází celý život. Přesto 
na mě mohli být rodiče pyšní, byl jsem přijat. I když 

by si studium střední školy a možná i následné vyso-
ké zasloužila spíš moje sestra s výchozími známka-
mi vysoko nad mým průměrem. 

Že studium zemědělské školy nebude procház-
ka růžovým sadem mně kupodivu ukázala první 
hodina tělocviku. Učitel Žampa nám dal povel k 
oběhnutí rybníku Kuchyňka. Než jsem zareagoval, 
někteří moji spolužáci už běželi na náprotivné stra-
ně a já dýchavičně nesl svých třicet kilo na chvostu, 
přede mnou běžel i tlouštík Smetana a do cíle jsem 
doběhl naprosto vyřízený a poslední. 

Čarokrásný rybník se pak stal pro mě na čtyři roky 
pěkným utrpením, běhali jsme ho několikrát za roč-
ník a já stále se stejným výsledkem jako poprvé. Ale 
něčím se pochlubit mohu. V prvním ročníku jsem měl 
na vysvědčení jedinou jedničku za čtyři roky, krom 
chování, i když i tam učitelský sbor párkrát balanco-
val nad snížením. Tu jedničku jsem obdržel z mate-
matiky a jsem na ni dodnes pyšný víc než na červený 
diplom na nějaké škole vysoké. Tak zase příště.

 Antonín Zvěřina

Nástup na střední školu

Tak plynul čas...

D

Pravidelná sbírka na opravu stře-
chy kostela sv. Martina v Třebíči se 
koná v neděli 19. června. 

Oprava oltáře sv. Josefa ve stej-
ném kostele začne začátkem června. 
Letošní náklady jsou 350.575 Kč. 
Dotace od ministerstva kultury činí 
300.000 Kč, zbývající část pokryjí 
příspěvky farnosti.

V neděli 5. června se v evangelic-
kém kostele v Bráfově ulici v 15.30 
hodin uskuteční Svatodušní chvá-

ly, které povede Svatomartinská 
mládežnická schola Třebíč. Zazní 
několik písní s průvodním slovem v 
duchu ekumenismu. 

Starozákonní žalmy a instrumen-
tální hudba Salomona Rossiho, raně 
barokního židovského skladatele a 
reformátora synagogální hudby v 
italské Mantově na přelomu 16. a 17. 
století zazní v neděli 12. června v 17 
hodin v Přední synagoze na Tichém 
náměstí v Třebíči.   -zt-

Dopravní omezení
Do 23. června letošního roku bude 

uzavřen chodník před bytovým 
domem č. p. 988 v Družstevní ulici. 
Ve stejném termínu budou vždy od 
6 do 18 hodin uzavřena dvě parkova-
cí stání před domem. 

Důvodem omezení je oprava byto-
vého domu a zajištění vjezdu staveb-
ní techniky.   -zt-

Plošné opravy 
v Borovině

Od 2. června začnou práce v uli-
cích Revoluční, Spojenců a Dělnic-
ké náměstí. 

Za provozu tam bude probíhat 
frézování starého asfaltového povr-
chu a úpravy podkladních vrstev a 
dešťových vpustí. 

Od pátku 10. června od 18 hodin 
budou silnice úplně uzavřeny kvů-
li pokládce asfaltu. Ulice budou 
průjezdné od neděle 12. června od 
dopoledních hodin. -zt-

Rekonstrukce 
domu v ulici 

Obránců míru
V termínu od 6. června do 30. září 

letošního roku bude probíhat oprava 
domu č. p. 468/45, v ulici Obránců 
míru. 

Po celou dobu výstavby budou uza-
vřeny oba chodníky u domu. Uza-
vírka komunikace a pěti parkova-
cích stání bude probíhat vždy podle 
potřeby stavby, zhruba 10krát 1-3 
dny, v době od 8 do 15 hodin z celé 
doby výstavby. -zt-

Opraví oltář sv. Josefa

Třebíčský jarmark 
v ulici Tomáše Bati

V sobotu 11. června od 6.30 do 
16 hodin bude úplná uzavírka v uli-
ci Tomáše Bati, před Domem dětí a 
mládeže. Důvodem uzavírky je koná-
ní Třebíčského jarmarku. Objížďka 
povede ulicí Koželužská. -zt-

Památkáři brojí 
proti zeleni

(Dokončení ze str. 1)
Jednoduchá, čistá forma je nosi-

telem významu a svým řešením 
umožní s fenoménem vody praco-
vat ne pouze klasicky. Při návrhu 
byl zohledněn mírně svažitý terén 
náměstí bez výrazných terénních 
úprav a zásahů. Voda bude volně sté-
kat po povrchu.

Měřítko odpovídá prostoru náměs-
tí. Tři vodní trysky umístěné v rovi-
ně dlažby nabízejí standardní zážitek 
z vodního prvku v městském pro-
středí. Prstenec bude osazen tryska-
mi pro dva různé režimy fungování - 
stékání vodních paprsků po obvodu 
prstence, nebo jako výrobník mlhy - 
osvěžovač ovzduší.

Voda je sklonem terénu odváděna 
do vtokového žlabu a dále do tech-
nologických částí fontány. Prstenec 
je jako ocelový prostorový nosník, 
opláštěn bronzovým zlaceným ple-
chem. Sloupky jsou ocelové s povr-
chovou úpravou. Podzemní prostor 
a základové konstrukce jsou žele-
zobetonové. Vtokový žlab je osazen 
mosaznými nebo bronzovými hra-
nami. Dlažba bude vyspárována tak, 
aby nedocházelo k vymývání vod-
ním proudem.

DEN otevřených dveří se uskutečnil ve svozové firmě ESKO -T v sobotu 28. květ-
na. Zájemci si prohlédli celý areál, organizátoři nezapomněli na děti. Lidé se 
dozvěděli i mnoho informací o třídění odpadu. (Více v příštím čísle Třebíčských 
novin). Foto: Antonín Zvěřina  

ESKO – T. ukázalo provozy


