
Do Třebíče přijede zhruba 50 
starostů a zástupci tří krajů, 
aby podepsali memorandum. 

 Antonín Zvěřina 

Setkání starostů z obcí a měst, 
přes které vede silnice z Jindřicho-
va Hradce do Brna pod označením 
I/23, se uskuteční v úterý 2. září v 
Třebíči v kongresovém centru Pasáž.

„Účelem setkání je společný podpis 
memoranda o spolupráci při řešení 
dopravní obslužnosti a využití doprav-
ní infr astruktury dálkového tahu po 
silnici I/23 v rámci územního obvodu 
Jihomoravského kraje, Kraje Vysoči-
na a Jihočeského kraje. Chceme zvýšit 
význam silnice I/23, která je pro náš 

region velmi důležitá, ale pozornost 
a investice státu tomu neodpovídají,“ 
vysvětlil místostarosta Pavel Pacal 
a také jeden z hlavních iniciátorů 
memoranda. 

Silnice I/23 propojuje západní a 
východní část republiky a je alterna-
tivou k dálnici D1. V aktualizaci stát-
ního dokumentu nazvaném Politika 
územního rozvoje ČR se v součas-
né době s rozvojem a podporou této 
trasy nepočítá. To chtějí starostové 
změnit. 

„Pro obce a města je to velmi důležité, 
protože do podpory spadají také 
obchvaty. Týká se to samozřejmě také 
obchvatu Třebíče,“ zdůraznil Pacal. 

Politika územního rozvoje ČR je 

celostátní nástroj územního pláno-
vání, který slouží zejména pro koor-
dinaci územního rozvoje na celostát-
ní úrovni a pro koordinaci územně 
plánovací činnosti krajů a současně 
jako zdroj důležitých argumentů při 
prosazování zájmů České republiky 
v rámci územního rozvoje Evropské 
unie.

Místostarostu Pavla Pacala těší 
zájem mezi dotčenými starosty, kte-
rý jeho iniciativa mezi nimi vyvo-
lala. „Mám radost, že se do ní hodlají 
zapojit i všechny tři kraje, kterých se to 
dotýká. Vedle Kraje Vysočina i Jihomo-
ravský kraj a Jihočeský kraj,“ nastínil 
Pacal. 

 (Pokračování na str. 3)

Cíl: Zvýšit význam silnice I/23
SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ: Nejen zbrojnoši, bitky, historické stanové městečko a další atrakce lákaly na Slavnosti Tří kápí 
v Třebíči pozornost, ale zejména děti byly jako u vytržení z možnosti vzít si do dlaní živého hada. Foto: Antonín Zvěřina

Školní rok zahájí 
mše svatá

Mše svatá na zahájení školní-
ho roku za účasti otce generálního 
vikáře Jiřího Mikuláška se uskuteč-
ní v pondělí 1. září od osmi hodin v 
kostele Proměnění Páně na Jejkově. 
Pouť do Přibyslavic se koná v sobotu 
6. září. Začíná ve 13.30 hodin požeh-
náním poutníkům pěším i cyklistic-
kým v bazilice sv. Prokopa v Třebí-
či. Program v Přibyslavicích začíná v 
16.30 hodin. –zt-

Uskuteční se 
Mariazellská 

slavnost
Mariazellská slavnost se uskuteč-

ní v kostele sv. Martina v Třebíči 
v neděli 31. srpna. Začíná v 16 hodin 
modlitbou svatého růžence proklá-
danou fanfárami, současně je mož-
né přistoupit ke svátosti smíření. 
Od 18 hodin se koná slavná latin-
ská mše svatá, hlavním celebrantem 
bude novoříšský opat Marian Rudolf 
Kosík, Opraem. Od 19.10 hodin 
následuje průvod s Mariazellskou 
soškou Panny Marie se svícemi. Soš-
ku Panny Marie s Ježíškem ponesou 
družičky v bílých šatech. –zt-

  Dětské odpoledne 
Na Hvězdě zakončí 

prázdniny
Letní prázdniny zakončí v neděli 

31. srpna velký dětský den ve spor-
tovně-relaxačním areálu Na Hvězdě 
v Třebíči. Od 13 hodin bude v pro-
storách baseballového stadionu a 
jeho okolí připravena řada atrakcí. 
Účastníci se mohou těšit na dětskou 
olympiádu, skákací hrad, závod čtyř-
kolek, zábavný fotokoutek, longboar-
dy a samozřejmě občerstvení. Každý 
bude odměněn drobnými cenami. 

Pořadatelé slibují super odpoled-
ne, při kterém se vyřádí děti i rodiče. 
Navíc od 14 do 18 hodin budou mít 
zájemci možnost proletět se nad Tře-
bíčí ve vrtulníku.  –zt-


