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Útulek začalo provozovat...
(Dokončení ze str. 1)

Připustil, že město se nyní bude 
snažit urychlit výstavbu nového 
útulku. Dobu zprovoznění říci nedo-
kázal, předpokládá, že zhruba za rok 
by se tam mohla zvířata za stávají-
cích prostor nad zámkem přemístit. 

„Kapacita bude o něco vyšší,“ dopl-
nil místostarosta Pavel Pacal. Janata 
poznamenal, že v této chvíli není jas-

né, zda nový útulek bude provozo-
vat město či vypíše na tuto činnost 
výběrové řízení. 

O této situaci informoval i zastu-
pitele v bodu různé. Vyvrátil myl-
né informace, že město nechá opuš-
těná zvířata utratit. „Tyto informace 
k nám opravdu směřují a nezakládá se 
na nich nic na pravdě,“ dodal starosta 
Janata.

Instalace nových varhan 
v Kostele sv. Martina se chýlí ke 
konci.

 Antonín Zvěřina

Výstavba nových varhan v koste-
le svatého Martina v Třebíči se chýlí 
ke konci. P. Jiří Dobeš připomněl, že 
o realizaci se začalo mluvit již v roce 
2008. 

„Nejprve jsme uvažovali o opravě var-
han. Nakonec jsme zjistili, že by se jed-
nalo o nákladnou akci, a také skuteč-
nost, že fi rmy o něco takového nemají 
zájem,“ naznačil P. Dobeš. V roce 
2010 se proto od generální opravy 
ustoupilo a bylo rozhodnuto o zhoto-
vení nového stroje do původní skříně. 

Pokud jde o fi nancování, farnost 
Třebíč - město to měla o to složitější, 
že původní pneumatický stroj přibliž-
ně z roku 1935 neměl žádnou histo-
rickou hodnotu. 

Sbírky a dary
„Protože jsme se rozhodli jej neopra-

vovat a přistoupit k instalaci nových 
varhan, veškeré peníze musíme sehnat 
ze sbírek a darů,“ podotkl P. Dobeš. 
Dotace mohla farnost získat na 
restaurování původní skříně včetně 
zlacení a částečně na její vysprave-
ní. Celkem se podařilo dosud získat 

Nové varhany zazní v srpnu

P. JIŘÍ DOBEŠ, správce farnosti Třebíč - město, v pozadí nová skříň varhan. 
 Foto: Antonín Zvěřina

zhruba 5,6 milionů korun. 
„Ta byla v roce 1935 částečně naruše-

na nešikovnými zásahy, protože některé 
nosné prvky byly odstraněny, aby se tam 
původní stroj vešel,“ vysvětlil P. Dobeš. 
Přípěvky poskytlo město Třebíč, Kraj 
Vysočina a ČEZ věnovala 50 tisíc 
korun a téměř 50 tisíc korun se poda-
řilo vyšlapat v Oranžovém kole. 

„Vydali jsme také certifi káty, kdy lidé 

přispěli na jednotlivé píšťaly, které opat-
říme jejich jmény, a část peněz pochází 
z prodeje původních píšťal,“ podotkl P. 
Dobeš. Předpokládá, že varhany zazní 
v kostele během měsíce srpna.

„Původně jsme plánovali jejich spuště-
ní až na Vánoce, ale nejprve byl termín 
určený na Velikonoce. Protože zakáz-
ka nebyla vázána na státní peníze, roz-
hodli jsme se fi rmě vyjít vstříc a spuštění 

odložit. A pak, práce kvapná, málo plat-
ná. A nám jde hlavně o kvalitu,“ kon-
statoval P. Dobeš.  

Doplnil, že instalace nových varhan 
nijak chod kostela nenarušila. „Máme 
v kostele elektrické varhany, kdy se 
zvuk přenáší do reproduktorů na kůru. 
Pokud to šlo, zpěváci tam zpívali, pokud 
to nejde, sbor zpívá dole,“ vysvětlil P. 
Dobeš.  

S úsměvem dodal, že základní skříň 
varhan do kostela loni přivezl svatý 
Martin v rámci městských slavnos-
tí. „Dokonce řemeslníci kvůli průvodu 
nemohli od kostela odjet,“ podotkl P. 
Dobeš.

Oltář se vrátí   
V kostele vlevo od hlavního oltáře 

v současné době také chybí oltář Pan-
ny Marie. Prochází restaurováním a 
na svoje místo by se měl vrátit ještě 
v letošním roce. „Na tuto akci dostane-
me sto tisíc korun z ministerstva kultury, 
asi 136 tisíc korun bude činit náš příspě-
vek,“ nastínil P. Dobeš. 

Příští rok začne restaurování obra-
zu sv. Václava. „Z fi nančních důvodů 
nemůžeme opravovat, co bychom chtě-
li, ale vždy se snažíme, abychom měli 
spolupodíly na památky. Varhany si 
vyžádaly hodně peněz, a proto oltář 
Panny Marie se restauroval ve třech eta-
pách,“ poukázal P. Dobeš.  

SLAVNOSTNÍ otevření nové provozovny fi rem H+H METAL-CZ a Hlouch 
Motors autorizovaného dealerství Ford. Na snímku provozovatel Karel Hlouch.
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč má novou prodejnu aut
Rekonstrukce kanalizace na Karlo-

vě náměstí v Třebíči, včetně Jejkov-
ské a Jihlavské brány, již začala. Jedná 
se o přípravnou fázi revitalizace celé-
ho náměstí a bude probíhat ve čty-
řech etapách. Konec prací předpoklá-
dá investor, Svazek obcí Vodovody 
a kanalizace Třebíč, 15. listopadu 
2015.  

„Na Karlovo náměstí nebude 
zajíždět Městská autobusová doprava 
(MAD). Investor předpokládá vylou-
čení MAD během první a druhé etapy. 
Průběh třetí a čtvrté etapy bude sta-
noven podle aktuálního vývoje prací,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy Aleš 
Kratina.

Zastávky budou v ulici Vítězsla-
va Nezvala rozmístěny po obou stra-
nách a přehledně popsány číslem lin-
ky a směrem, kterým daný autobus 
pojede. Po dobu umístění zastávek 
nebude umožněn průjezd automobi-
lům z důvodů bezpečnosti cestujících. 
Zastávky na Komenského náměstí 
zůstanou beze změny.

U hlavní pošty na ulici Smila Osov-
ského bude umístěna výstupní zastáv-
ka pro linky 4, 5, 11, 12, které poje-

dou ze zastávky Cyrilometodějská ve 
směru Vítězslava Nezvala. Po dobu 
umístění zastávky bude v daném místě 
zákaz parkování.

Kratina doplnil, že značení a doprav-
ní situace se může na základě postupu 
prací v jednotlivých etapách měnit. 
Svazek využil nabídky z uplynulého 
plánovacího období pro čerpání dotací 
na vodohospodářskou infrastrukturu. 
Rekonstrukce kanalizace na náměstí 
se bude dotýkat nejenom všech obča-
nů Třebíče. Protože bude probíhat po 
celé letní prázdniny, dotkne se také 
turistů a návštěvníků města.

Odbor dopravy a komunálních 
služeb dále upozorňuje majitele par-
kovacích karet s označením Karlovo 
náměstí – sever, jih, že mohou do 31. 
srpna využívat pro parkování centrální 
parkoviště na Karlově náměstí. Součas-
ně bude tato karta umožňovat parko-
vání na horní straně Karlova náměstí 
na uvolněné komunikaci v prostoru 
autobusových zastávek. Po dobu uza-
vírky bude autobusová doprava z této 
komunikace odkloněna. Provoz parko-
viště s parkovacím automatem zůstane 
v původním režimu. -zt-

Začala revitalizace náměstí


