
Nezapomeňte!
Volby 

do zastupitelstva města 
se konají 

v pátek 10. října 
od 14 do 22 hodin 

a v sobotu 11. října
 od 8 hodin do 14 hodin.

Dvůr má zimní 
provoz

Od 1. října byl na sběrném dvoře 
Borovina – Poušov zahájen zimní pro-
voz. U sběrných dvorů Hrotovická a 
Na Klinkách zůstává provoz nezměněn. 
Všechny dvory otevírají od 8 do 11.30 a 
od 12.30 do 17 hodin.    -zt-

Částečná uzavírka 
se posune na jaro

Město Třebíč intenzivně řeší doprav-
ní situaci v Třebíči. Vzhledem k soubě-
hu uzavírek ulice Nádražní a Hrotovic-
ké se podařilo vedení města a odboru 
dopravy vyjednat u Ředitelství silnic a 
dálnic odložení částečné uzavírky Spor-
tovní ulice na jaro příštího roku.

Jednání se uskutečnilo přímo na tře-
bíčské radnici. „Odložení prací možná 
zdrží defi nitivní dokončení přestupního 
terminálu.  Vyhodnotili jsme to však jako 
únosné riziko,“ sdělil místostarosta Pavel 
Pacal.  Dokončení výstavby terminálu 
se plánuje na jaro 2015. -zt-

Vydali letáček 
pro veřejnost

Letáček Desatero zodpovědné-
ho pejskaře vydalo město Třebíč. Do 
rukou by jej měli dostat všichni maji-
telé psů. „Máme ho k dispozici zejména 
pro nové majitele, aby se seznámili, jaké 
povinnosti jim s vlastnictvím psa nasta-
nou. A jako připomenutí pro letité pejs-
kaře,“ nastínila místostarostka Marie 
Černá. Doplnila, že každý, kdo se 
s obsahem textu seznámí, nemůže se 
vymlouvat, že něco v této oblasti neví. 

 -zt-

Novým předsedou Okresní 
hospodářské komory (OHK) 
stal podnikatel Richard Horký. 
Třebíčským novinám zodpově-
děl několik dotazů.

 Antonín Zvěřina

Co se událo v Okresní hospodář-
ské komoře Třebíč za pět měsíců, 
které uběhly od vašeho zvolení?

Musím především konstatovat, že 
všichni členové představenstva a 
dozorčí rady se pravidelně účastní 
zasedání, které je zpravidla jeden-
krát měsíčně a panuje tam atmosféra 
plná nápadů a chuti něco dělat, což 
je důležité. 

Můžete to přiblížit?
 Na druhém představenstvu dne 

16. června jsme si odsouhlasili stra-
tegické cíle, z nichž hlavní prioritou 
je podpora dostavby pátého bloku 
Jaderné elektrárny Dukovany. Dále 
Incoming investorů a rezidentů do 
regionu a získávání dotačních pro-
středků pro členy OHK Třebíč. Pra-
cujeme na jejich naplnění. 

Kolik členů má nyní OHK Tře-
bíč?

V současnosti má komora 212 
členů, v poslední době jich přiby-
lo sedm a jednáme o vstupu s další-
mi patnácti fi rmami a živnostníky. 
Počtem členů je třebíčská komo-

ra největší v Kraji Vysočina. Samo-
zřejmě čím více členů budeme mít, 
tím lépe, ale nepotřebujeme žádné 
„mrtvé duše“. Pořádáme pravidel-
ná setkání se členy. První proběhlo 
v červnu 2014 v třebíčském Lihova-
ru a zúčastnilo se ho 74 členů a jako 
hosté zde byli přítomni i starostové 
měst okresu Třebíč. 

Co přináší členství v OHK Tře-
bíč?

Především jde o možnost navazo-
vání kontaktů a setkávání se s míst-
ními podnikateli na akcích pořáda-
ných komorou. 

 (Pokračování na str. 3)

Okresní hospodářská komora 
pokračuje pod vedením Horkého

PRVNÍ ROČNÍK FABRFESTU: Zahájení letošního Fabrfestu v prostorách bývalé továrny Uniplet obstaral pěvecký sbor 
Coruscante pod vedením sbormistryně Anny Kolaříkové.   Foto: Antonín Zvěřina


