
STRANA  14 TN - ZÁŘÍ 2015Stavíme, bydlíme...

Na travnaté ploše přiléhající k tře-
bíčskému Aquaparku Laguna přiby-
lo nové dětské hřiště. 

Děti tak mohou od nynějška sko-
tačit na houpačce či trénovat oheb-
nost na průlezkách. Celý projekt 
podpořila Nadace ČEZ, která městu 
na výstavbu dětské hrací plochy vě-
novala příspěvek sto tisíc korun.

Nová hrací plocha v třebíčské uli-
ci Mládežnická bude sloužit dětem i 
jejich rodičům z Třebíče a blízkého 
okolí nejen v rámci jejich výletů do 
místního aquaparku. 

„Na nové hřiště jsme nechali vybu-
dovat certi ikované herní zařízení. 
Děti si tam mohou hrát na pružino-
vých houpadlech, lanové houpačce 
nebo skluzavce s domečkem. Vzhle-
dem k umístění všech herních prvků 
na travnatém povrchu je navíc celé 
hřiště velmi bezpečné,“ uvedl staros-
ta Pavel Janata. 

Dětská hrací plocha bude hlída-
ná správcem a veřejnosti přístupná 
každý všední den od 10 do 21 ho-
din.  –zt-

Uskutečnilo se slavnostní vyhláše-
ní výsledků soutěže Stavba Vysoči-
ny 2014, kterou pravidelně pořádá 
Stavební sdružení Vysočina ve spo-
lupráci s krajskou reprezentací Sva-
zu podnikatelů ve stavebnictví ČR a 
České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT) a Krajem Vysočina. Město 
Třebíč bojovalo v kategorii Stavba 
pro sport a volný čas.

Během slavnostního večera, který 
se uskutečnil v netradičním prosto-
ru výrobní haly společnosti Rieder 
Beton v Jihlavě, obdrželo město Tře-
bíč se svojí netypickou rozhlednou 

na Pekelném kopci čestné uznání za 
moderní dřevěnou konstrukci, která 
rezonuje s okolním prostředím. 

Cenu veřejnosti, titul prestižní 
stavba Kraje Vysočina a cenu ČKAIT 
získal zrekonstruovaný Zámek Va-
leč u Třebíče.

Bohužel během června zemřel člo-
věk, který se o výstavbu rozhledny, 
byť nepřímo, zásadně zasloužil. Ja-
romír Heralecký starší z místní části 
Třebíče Slavic díky prodeji pozem-
ku ve svém vlastnictví realizaci pro-
jektu městu umožnil. Dožil se 82 let.   
 –zt-
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