
Zastupitel Barák předložil 
bod, kterým město obvinil 
z porušování tiskového záko-
na, který neprošel.

 Antonín Zvěřina 

Bod porušování tiskového záko-
na městem Třebíč předložil třebíč-
skému zastupitelstvu Jaromír Barák 
(Heřman zpátky na radnici!!!). Vadí 
mu to, že ve Zpravodaji třebíčské 
radnice se převážně otiskují stano-
viska vedení města, nikoli opozice. 
„Vůbec se tam neobjevuje objektivní 
zpravodajství,“ poznamenal. Proto 
připravil podklad, který nařizuje 
radě města dodržování tiskového 
zákona. 

Místostarosta Pavel Svoboda (TOP 
09) připomněl, že členství v redakč-
ní radě město nabídlo všem zastu-
pitelům, to využila pouze sociální 
demokracie. Nastínil, že v posled-
ních měsících město vždy zveřejňu-
je příspěvek některého z členů zastu-
pitelstva i z opozice. Zdůraznil, že 
tak radnice tiskový zákon dodržu-
je. Podal proto protinávrh, kterým 
zastupitelé berou na vědomí, že 
k porušování zákona nedochází.

To se Barákovi nelíbilo a naznačil, 
že Zpravodaj neposkytuje dostateč-
ný prostor diskuzi nad jednotlivý-
mi věcmi, které se města dotýkají. 
„Objektivitu v něm rozhodně nevidím,“ 
trval na svém. Naznačil, že tento stav 
může případně změnit soud. Vystou-

pení Pavla Svobody označil za tragé-
dii a konstatoval, že se jedná o ome-
zování svobody slova. 

Oponovala mu Jaromíra Hanáčko-
vá (Pro Třebíč), kdy jej upozornila, 
že jeho článek s názvem Přestěhu-
jeme do Boroviny i radnice byl ve 
Zpravodaji otištěný již v lednu. Býva-
lý starosta Ivo Uher (ODS) netajil, 
že forma Zpravodaje se oproti době 
jeho starostování příliš nezměnila. 

Doplnil, že v redakční radě je vž-
dy větší počet členů z koalice, což 
jí umožňuje mít nad ním kontrolu. 
„Částečně souhlasím s kolegou Bará-
kem, jen zopakuji, Zpravodaj má 
podobný obsah jako za mého starosto-
vání,“ poznamenal. 

(Pokračování na str. 3)

Barák: Porušujete tiskový zákon

VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ: Svoje fotografi e představuje ve výstavní síni předzámčí v Třebíči třebíčští fotografové. Na snímku 
zleva Josef Prodělal, Jaroslav Hedbávný, Drahomír Jeleček, Josef Němec a Vladimír Brauner. Jako výstavy se tam představuje 
Lubomír Kerndl. Výstava potrvá do neděle 21. září. Foto: Antonín Zvěřina

Mistry jsou domácí
Mistry Evropy do 21 let se v neděli 

27. července stali baseballisté  České 
republiky. Významné klání se usku-
tečnilo na hřišti Hvězda v Třebíči. 
Pořadatelé opět prokázali připrave-
nost a díky tomu dobře propagovali 
město.  –zt-

Reprezentuje 
výtvarník Ranný

Výstava Nová tvorba se koná 
v Galerii Hollar v Praze. Jedná se o 
prestižní expozici výtvarníků čle-
nů spolku Hollar. Třebíč tam repre-
zentuje výtvarník Emanuel Ranný. 
Výstava potrvá do neděle 17. srpna. 
 –zt-

Město vyhlásilo 
fotosoutěž

Město Třebíč vyhlašuje VII. ročník 
fotografi cké soutěže pro talentované 
fotografy. Tématem letošního ročníku 
je Živá Třebíč. Snímky mají zachyco-
vat život v Třebíči. Soutěž není věkově 
omezena. Nejúspěšnější tvůrci budou 
odměněni fi nančně a drobnými upo-
mínkovými předměty. Součástí foto-
grafi cké soutěže bude i veřejná pre-
zentace nejúspěšnějších soutěžních 
snímků. Snímky je nutné odevzdat 
nejpozději do 5. ledna příštího roku 
osobně nebo písemně.    –zt-

Radnice podpoří 
kompostování

Domovní kompostování hodlá 
podpořit město Třebíč. Rada měs-
ta schválila výzvu k podání nabídky 
na veřejnou zakázku a k prokázání 
kvalifi kace a zadávací podmínky pro 
vypracování nabídky. 

Místostarosta Milan Zeibert upo-
zornil, že na nákup získalo měs-
to dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Doplnil, že se jed-
ná o 735 kompostérů, které muse-
jí splňovat předepsané podmínky. 
Například životnost musí nabízející 
fi rma zaručit na pět let.  –zt-


