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Veřejnou zakázku na revitalizaci zim-
ního stadionu vyhlásilo město Třebíč. 
Předpokládaný termín stavby zadava-
tel stanovil od 3. dubna 2023 do 30. 
června 2025, stavba bude trvat dvě 
sezóny.

„Budova samotná, ledová plocha, elek-
trické rozvody, ale třeba i zázemí pro 
hráče i diváky, je v neutěšeném stavu. 
Pokud bychom zimák neopravili a nepři-
způsobili jej tak současným potřebám, 
do pár let by se musel zavřít a Třebíč by o 
stadion přišla. Tohle nechceme dopustit. 
Hokej je ve městě i v celém regionu velmi 
populární sport a zimák je využívaný na 
maximum. Byla by škoda nechat stadion 
zchátrat,“ uvedl důvody opravy staros-
ta města Pavel Pacal.

Projektová příprava na rekonstruk-
ci trvala čtyři roky. Stavba zahrnuje 
kompletní rekonstrukci zimního sta-
dionu, včetně veškerých technologií. 
To znamená samotnou budovu včet-
ně střechy a vnitřních částí, vzducho-
techniku, vytápění, chlazení, ledovou 
plochu, elektronické systémy, gastro 
technologie, interiér, mobiliář, terén-
ní úpravy areálu, vodovod, kanalizaci, 
plyn, teplovod, elektřinu a další.

Předpokládané náklady na kom-
plexní rekonstrukci jsou 530 milio-
nů korun. Město požádalo o dotace 
Národní sportovní agenturu i Kraj 
Vysočina. Dotace mohou pokrýt až 
130 milionů korun.  -zt-

Rekonstrukce se dotkly škol
Krajské střední školy o prázdninách procházely plánovanými opravami. 

Stavební firmy využívaly doby školního volna k provedení nejen běžných, ale 
i mimořádných prací. Kromě malování, generálních úklidů, drobných úprav 
a revizí šlo o náročné výměny střech, elektroinstalací, odpadů nebo opravy 
fasád. 

Střední škola stavební Třebíč má od září nově opravenou tělocvičnu a 
nádvoří celkem za zhruba 27 miliónů korun, v novém cvičí i na třebíčském 
gymnáziu. Tamní obchodní akademie a hotelová škola otevře rekonstruova-
né kadeřnictví.  -zt-

Opraví zimní stadion
Pouť u Kostelíčka se koná v neděli 

11. září. Od 14.30 hodin tam zahrají a 
zazpívají Svatojánští broučci z Náměš-
tě nad Oslavou. Od 16 hodin začne 
rozhor s ředitelem Oblastní charity 
Třebíč Petrem Jaškem a vedoucími 
středisek v rámci 30. výročí charity. 
Zazní i svědectví klientů. V 17 hodin 
program pokračuje modlitbou sv. 
růžence a o půl hodiny později začíná 
mše svatá. 

Od středy 7. září začíná opět pravi-
delná středeční svátost smíření a pravi-
delný výstav Nejsvětější Svátosti Oltář-
ní v kostele sv. Martina. Od čtvrtku 1. 
září je opět otevřený kostel sv. Martina 
od pondělí do pátku od ranní mše sva-
té do 16 hodin. 

Český kněz v Indii - výstava v koste-
le svatého Martina v Třebíči potrvá do 
21. října. Český salesiánský kněz P. Jan 
Med, apoštol hudby a tisku, apoštol 
chudých, se narodil 13. dubna 1916 v 
Jihlavě. 

Ve svých třinácti letech odešel k sale-
siánům do Fryštáku. Noviciát konal ve 
Svatém Beňadiku na Slovensku. První 
sliby složil 31. července 1934. V roce 
1935 se vydal do Indie, kde byl 7. led-
na 1943 vysvěcen na kněze. 

Byl učitelem, formátorem, šest let 
provinciálem, milovníkem hudby, pět 
let působil jako novicmistr a misionář-
průkopník. Stál u mnoha duchovních 
povolání. Byl misijním průkopníkem v 
horách dvou indických států v severo-
východní Indii. Byl známý jako horlivý 
a velkodušný muž. Zemřel 25. 1. 2011 
v indickém Imphalu ve věku 95 let.

Pěší pouť z Třebíče do Přibyslavic 
se uskuteční v sobotu 3. Září, začne 
požehnáním poutníkům v 13.30 u 
baziliky. Kalendář třebíčského děkan-
ství 2023 je k dostání v kostelích za. 
Českobratrská církev evangelická zve 
na instalaci bratra faráře Filipa Boháče 
v neděli 11. září od 15 hodin v evan-
gelickém „zeleném“ kostele v Třebíči 
v Bráfově ulici.  –zt-

Jarmark nabídne ukázku řemesel 
Řemeslnický jarmark se uskuteční v sobotu 17. září na dvoře i uvnitř Cen-

tra tradiční lidové kultury v Třebíči. S ukázkami své práce se představí řeme-
slníci z Vysočiny a Dolního Rakouska. Návštěvníci se seznámí nejen s krásou 
řemesel, ale sami si vyzkoušejí dovednosti kováře, šindeláře, koláře, řezbáře, 
košíkáře, proniknou do tajů drátkování nebo ochutnají čerstvě upečené kolá-
če. Součástí programu budou i tvořivé dílny pro rodiny s dětmi a vystoupení 
harmonikáře či folklórního souboru z Rakouska.  –zt-

U Kostelíčka bude pouť

Atlet Spartaku Třebíč Ondřej Vese-
lý, bronzový z MČR juniorů v běhu 
na 400 m překážek, se úspěšně 
zúčastnil mistrovství světa juniorů, 
které se konalo v kolumbijském Cali. 
Ne sice ve své hlavní disciplíně, ale 
jako člen obou čtvrtkařských štafet. 

Svěřenec Josefa Vomely nejprve 
nastoupil ve štafetě smíšené, která z 
druhého místa v rozběhu postoupila 
do finále, kde skončila osmá.  Chla-
pecké kvarteto s Veselým opět na 
třetím úseku pak časem 3:07,48 min 
vytvořilo nový český rekord a zajis-
tilo si postup do finále z  nadějného 
třetího místa. 

Protože však hlavní favorité 
nenasadili do rozběhů nejsilnější 
sestavy, doběhla česká štafeta sed-
má. Pro Ondřeje bylo finále v Cali 
posledním závodem v českém dre-
su před odletem do Spojených států, 
kde bude v atletice pokračovat jako 
člen týmu Harvardské univerzity.  

Z výkonů českých reprezentantů 
na MSJ v Cali: Junioři: 4 x 400 m: 
7. Plaček Cihlář Veselý Haldemeier 
3:09,36 (v rozběhu 3:07,48 = český 
rekord). Mix 4 x 400 m: 8. Ščebráni 
Cagašová Veselý Šímová 3:29,18.

 Milan Zeibert

Velké uznání zaslouží teprve patnác-
tiletý čtvrtkař Spartaku Třebíč Ondřej 
Loupal. Talent, kterého připravuje tre-
nér Josef Vomela, přišel vinou opako-
vané zlomeniny ruky o jisté medaile 
nejen ze zemního a letního MČR, ale 
i ME do 17 let v Jeruzalémě.

K tomuto silnému tvrzení oprav-
ňoval čas 48,45 s dosažený při I. lize 
v Třebíči. Druhá zlomenina však 
udělala konec téměř všem nadějím. 
Zbyla jen možnost startu  na Evrop-
ském olympijském festivalu mládeže 
(EYOF) v Banské Bystrici, kam Ond-
řej odcestoval s tréninkovým mankem 
a bandáží na ruce. V rozběhu zaběhl 
48,93 s, což znamenalo čtvrtý nejlepší 
čas, ve finále pak splnil pokyny přítom-
ných českých trenérů, kteří ho vyheco-
vali, aby závod pořádně nakopnul. 

Ondřej podle této taktické rady sice 
běžel prvních dvě stě metrů na úrov-
ni osobního rekordu  (22,7 s), pak ale 
zákonitě ztvrdnul a výkonem 49,88 s 
skončil šestý. Následně pak byl členem 

štafety 100 – 200 – 300 – 400 m, kte-
rá obsadila čtvrtou příčku, když jí k 
medaili chyběly 4 setiny vteřiny.

Přestože jeho vystoupení medailo-
vá tečka chyběla, stal se Ondřej nejú-
spěšnějším třebíčským atletem, který 
se EYOF zatím zúčastnil. Vícebojař 
Jiří Sýkora (juniorský mistr světa, 
mistr Evropy do 22 let, dvojnásob-
ný účastník OH a aktuálně třináctý 
z MS v Eugene) skončil v roce 2011 
v tureckém Trabzonu osmý ve skoku 
dalekém a sprinter Tobiáš Dvorský 
byl v roce 2017 v maďarském Györu 
v běhu na 200 m šestý. 

Z výsledků EYOF v Banské Bys-
trici: 400 m: 1. Mamu (Izrael) 47,60, 
2. Vidal (Spanělsko) 48,66, 3. Galea 
(Malta) 48,84, 6. Loupal (ČR) 49,88. 
100 – 200 – 300 – 400 m: 1. Polsko 
1:53,70, 2. Maďarsko 1:55,43, 3. Špa-
nělsko 1:55,80, 4. ČR (Vích Fleiisig 
Zach Loupal) 1:55,84.

 Milan Zeibert

Ondřej Veselý byl dvakrát 
ve finále MSJ v Cali

Ondřej Loupal byl na EYOF 
kousek od medaile


