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Průvodem koní městem v 9.30 
hodin začne v sobotu 6. září v Třebí-
či XXIII. Chovatelský den. Nedělní 
program 7. září zahájí v sedm hodin 
přejímka hospodářských zvířat. Od 
9.30 do 11.30 se koná hodnocení 
koní. 

Ve stejném čase se uskuteční par-
kury na překážkách do 80 a do 100 
centimetrů. Slavnostní zahájení 
Chovatelského dne je naplánované 
na poledne. O patnáct minut pozdě-
ji začínají sportovní soutěže zápřa-

hové  Koňská show.  Vozatajský par-
kur Memoriál Ladislava Svobody je 
vypsán pro plemena chladnokrevná. 
Během odpoledne se uskuteční další 
tři honební parkury. 

Návštěvníci uvidí i další možnos-
ti využití koní, voltiž, ukázku wes-
ternu, jezdecké práce fríských koní, 
dámy v sedle, ovladatelnosti v kládě 
a těžkém tahu, dostih malých ple-
men koní a dostih chladnokrevných 
plene koní.   -zt-

Tradiční Chovatelský den 
zahájí průvod koní

Výstavba nového Domu a dětí 
mládeže probíhá podle plánu, 
dokončí se na sklonku roku. 

 Antonín Zvěřina

Na netradičním místě se konala 
tisková konference třebíčské radni-
ce v úterý 26. srpna. Vedení města 
pozvalo zástupce médií do bývalého 
areálu továrny BOPO, aby jim před-
stavilo postup prací na budoucích 
objektech Domu dětí a mládeže. 

Průvodcovského slova se ujal sta-
rosta Pavel Heřman. Ještě před vstu-
pem na staveniště si museli zod-
povědní novináři na hlavy nasadit 
přilby. V objektu bývalé kotelny si 
prohlédli pouze přízemí, vstup do 
vyšších pater by byl příliš nebezpeč-
ný. 

Heřman všechny přítomné zavedl 
do největší místnosti, kde se budou 
odehrávat nejrozsáhlejší aktivity 
zařízení pro děti a mládež. „Za nej-
důležitější považujeme skutečnost, že 
práce probíhají podle harmonogramu 
a nedochází k žádnému zpoždění,“ 
zdůraznil Heřman. 

Nastínil, že se kapacita Domu dětí 
a mládeže oproti stávajícím budo-
vám zhruba zdvojnásobí na tisíc 

osob. „Počítáme, že tolik dětí bude 
zařízení navštěvovat,“ poznamenal 
třebíčský starosta. 

Naznačil, že projekt především 
počítá s úsporným provozem. „Proto 
nejen tato budova bývalé kotelny, ale i 
další objekt bývalé čistírny odpadních 
vod pro továrnu budou dobře zateple-
ny,“ podotkl. 

Při přechodu do této budovy mís-
tostarosta Pavel Svoboda nazna-
čil, že první etapa výstavby komu-
nikace přes továrnu skončí 18. 
listopadu. Jedná se o napojení z uli-
ce Koželužská na ulici T. Bati. Ta 
bude sloužit už při stěhování Domu 
dětí a mládeže ze stávajících objektů  
V této souvislosti upozornil, že při 
realizaci provádějící fi rma narazila 
na neznámé sklepy, které odborníci 
prozkoumali a nebránili v zavezení. 

„Výstavba vozovky od Domu dětí 
a mládeže až po kruhovou vozovku 
se uskuteční v příštím roce,“ naznačil 
Svoboda. V tomto roce radnice počí-
tá i s vybudováním nezbytných hři-
šť v areálu nejen pro potřeby Domu 
dětí a mládeže.

„Chceme v areálu postavit i oblíbe-
ný skatepark,“ informoval Svobo-
da. Pokud jde o zeleň v celém areá-

Děti se mohou těšit na nové prostory
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lu BOPO je zpracován projekt, který 
nastiňuje, které stromy tam zůsta-
nou a které se kvůli nedobrému stavu 
nahradí. 

Místostarosta Pavel Pacal uvedl, že 
na objektech Domu dětí a mládeže, ale 
ani při výstavbě nové vozovky se nevy-
skytly žádné vícepráce. „U obou objek-
tů něco takového ani nepředpokládáme,“ 
poukázal. 

Druhá část tiskové konference se 
zaměřila hlavně na dopravu. Mís-
tostarosta Svoboda, konstatoval, že 

v dalších dvou až třech měsících bude 
doprava ve městě velice komplikova-
ná. „Snažili jsme se jednat se všemi zain-
teresovanými subjekty, ale kulminaci pra-
cí jsme zabránit nemohli,“ podotkl. 

Netajil, že po dokončení všech sta-
veb získá město několik opravených 
vozovek, které po rekonstrukci pří-
mo volaly. Připomněl, že zátěž patr-
ně čeká účastníky dopravního pro-
vozu i v příštím roce, kdy by se měl 
opravovat Podklášterský most a uli-
ce Bráfova.             


