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Podzámecká niva změnami...
(Dokončení ze str. 1)

V sobotu se uskutečnila procházka 
Živé „Židy“, tentokrát za účasti Lubora 
Herzána a Lenky Matouškové z památ-
kové péče, v neděli procházky Borovi-
na open!

Ale přece jen, není škoda do přiroze-
né louky uprostřed města zasahovat? 
„Nemyslím si, že ten zásah musí být mar-
kantní. Stačí menší zásahy a užitkovost 
toho místa se navýší,“ přemítala archi-
tekta. 

Další námitka, větší pohyb lidí může 
louku poškodit, poničit. „Pamatujeme 
na to, ale musíme si uvědomit, že při kaž-
dé akci k určitému poničení místa dojde. 
Myslíme si, že by tam mohli vzniknout 
zpevněné plochy, asi ne betonové, jsou jiné 
varianty,“ nastínila Drbálková. Rozhod-
ně si myslí, že se dá lokalita rozdělit tak, 
že bude lépe plnit svůj účel. 

A co se dá učinit ze sousedící řekou 
Jihlavou? „Strašně moc věcí. Mým snem 
je, aby se s Podzámeckou nivou propo-

jilo Svojsíkovo nábřeží. A most může 
posloužit pro další aktivity, může být 
klidovou zónou či naopak kavárnou,“ 
vysvětlila Drbálková.

Takže poslední dotaz, co potřebné 
peníze? „Samozřejmě toto je naprostá 
idea. K tomu, aby se něco realizovalo, 
povede či nepovede ještě dlouhá ces-
ta. Jestli se něco z navrhovaných změn 
uskuteční, uvidíme,“ dodala architekt-
ka Drbálková.

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) 
neměl povědomí, že by město něco na 
podzámecké nivě připravovalo. „Samo-
zřejmě se o tom diskutovalo, ale například 
vybudování lávky by nebylo nic jednodu-
chého. Rozhodně se tam nebude nic dít 
v nejbližších letech,“ přiznal.  

Místostarosta Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč) doplnil, že s revitalizací Podzá-
mecké nivy se počítá v rámci úpravy 
celého zámeckého parku. „Připravuje se 
projekt, ale ten s žádnou lávkou nepočítá,“ 
dodal Pacal.  

Třebíčský divadelní soubor Ampul-
ka pořádá poslední říjnový den festival 
ochotnického divadla nazvaný ANT-
RÉ.  V divadélku v ulici Kpt. Jaroše 
si nejdříve přijdou na své děti. Her-
ci z Ampulky zahrají ve 14.30 hodin 
pohádku Čertův mlýn, v 17.30 hodin 
představí Divadelní spolek Mimocho-
dem z Ledče nad Sázavou komedii 
Když se zhasne, ve 20.30 hodin diváky 

potěší Divadelní spolek Bezchibi z Brt-
nice komedií Sex, čachry a kultura pro 
všechny. 

Tečku za festivalem udělají ve 22.30 
hodin herci jihlavského souboru 
IMPRA , a to  humorným Divadlem 
bez scénáře. IMPRA  je vítězem Stu-
dentské Th álie 2015 v improvizované 
show bez hranic za doprovodu kytaro-
vého mága...  -zt-

Město se nebrání tomu, že 
nový útulek pro opuštěná zví-
řata bude provozovat i v nových 
prostorách. 

 Antonín Zvěřina

Do konce února příštího roku bude 
mít město Třebíč v ruce projekt na 
výstavbu nového útulku pro opuště-
ná zvířata. Vyžádá si zhruba 430 tisíc 
korun. „Během března či dubna se usku-
teční vysoutěžení dodavatele,“ pozname-
nal starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).

Předpokládá, že na podzim příštího 
roku bude výstavba dokončena. Nákla-
dy určí projekt a konečnou částku sou-
těž na dodavatele. „Vím, že tady byl 
nějaký starší projekt, ale už neměl pat-
řičné parametry. Bylo to i z toho důvodu, 
že město útulek převzalo do své správy,“ 
upozornil Janata. 

Nový útulek se bude nacházet v areá-
lu fi rmy ESKO-T v Hrotovické ulici. 
Útočiště najde v hale, která tam již ny-
ní stojí a není plně využívaná. Pokud 
jde o osobu Petra Ondráčka z Ligy 
na ochranu zvířat, která dříve útulek 
provozovala, a který příspěvek města 

nepoužil na provoz útulku, starosta o 
jeho osobě nemá žádné zprávy. 

„Město nepodalo trestní oznámení. 
Pouze nás kontaktovala policie, která se 
o věc zajímá patrně na základě podnětu 
někoho jiného,“ podotkl Janata. Dopl-
nil, že město veškeré možné podklady 
poskytlo.

„Samozřejmě máme radost, že útulek 
funguje a zaměstnanci dostávají výpla-
ty. Nyní má útulek stanovený jasný řád, 
který tam v posledním období chyběl,“ 
naznačil Janata. Zdůraznil, že město 
vše vzalo jako povinnost postarat se o 
opuštěná zvířata. Poukázal, že v sou-
časné době to vypadá tak, že město 
bude útulek provozovat i v nových 
prostorách. Vysvětlil, že současný 
pozemek, kde útulek sídlí v prostoru 
na zámku, město prodalo soukromé-
mu zájemci společně s dvěma budo-
vami, sýpkou a hospodářským objek-
tem. Ve smlouvě je zahrnuto uvolnění 
pozemku do konce listopadu příštího 
roku, i z toho důvodu se musí nový 
dokončit. Majitel tam hodlá vybudo-
vat částečně byty a částečně dům pro 
aktivní seniory se zázemím.  

Vybudují nový útulek

Zahrají ochotnická divadla

NA PEKELŇÁK, kopec, který se stal poblíž Třebíče známým novou rozhlednou, 
si vyšli třebíčští senioři. Na vrcholu si opekli špekáčky a mnozí z nich využili nád-
herné počasí a vystoupali na vrchol rozhledny.  Foto: Mirka Čermáková

Senioři opékali špekáčky

Od 15. června, kdy odešla z tajem-
nické pozice Simeona Zikmundová, 
zajišťoval tuto práci prozatímně sta-
rosta Třebíče Pavel Janata. V prvním 
kole výběrového řízení, vypsaného 
městem, nikdo neuspěl. Druhé kolo 
výsledky přineslo a od prvního října je 
jmenován tajemníkem Městského úřa-
du v Třebíči Vladimír Kazda.

„Nyní ve druhém kole jsme z přihláše-
ných uchazečů vybrali Vladimíra Kazdu. 
Výběrovým řízením prošel s nejlepšími 
výsledky. Na úřadě dosud pracoval jako 
vedoucí oddělení kontroly a výsledky jeho 
práce jsou perfektní. Jsem přesvědčen, že 
se i tajemnické funkce zhostí zodpověd-
ně a bude pokračovat v nastavené lince 
nových metod ve strategickém i personál-
ním řízení úřadu,“ uvedl starosta města 
Pavel Janata. 

„V následujícím období budu s týmem 
vedoucích odborů pokračovat v rozpraco-
vaných projektech, které na úřadě zavedla 

Tajemníkem se stal Kazda

Vladimír 
Kazda

bývalá tajemnice Simeona Zikmundová. 
Věřím, že se nám společně podaří praco-
vat tak, abychom naplňovali vizi úřadu, 
kterou jsme si nedávno stanovili. Jsme zde 
především pro občany a jejich spokojenost 
je naše priorita,“ nastínil směr svojí prá-
ce nový tajemník Vladimír Kazda. 

Vladimír Kazda dosud pracoval 
zejména v bankovním sektoru na růz-
ných manažerských pozicích. Od 
vedoucího týmu informačních tech-
nologií až po oblastního ředitele. Na 
Městském úřadu v Třebíči pracuje více 
než rok. -zt-

Od prvního října došlo k rozšíře-
ní obslužnosti autobusové zastávky 
Třebíč – železniční stanice (termi-
nál) o spoje MAD, linky 4, 10 a 13.

„U linky číslo 4 ve směru na poli-
kliniku nastalo zapojení všech spo-
jů, tedy k vlakovému nádraží budou 
zajíždět všechny. Směrem na Hájek 
terminál obsluhují vybrané spoje tak, 
aby na zastávce Nemocnice zastavo-
valy všechny spoje. U linky číslo 10 
na terminál zajíždějí vybrané spoje v 
dopravní špičce, u linky číslo 13 tam 
jezdí veškeré spoje,“ informoval mís-
tostarosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

„Spoje MAD mezi 22. a 6. hodinou 

budou na terminál zajíždět ode dne 
vyhlášení. Předpokládáme, že to bude 
od 1. prosince,“ dodal Pacal.

„Od začátku října vybrané spoje 
linky číslo 5 zajíždějí k Domu dětí a 
mládeže v Borovině. Budeme sledovat 
vývoj, pokud spoj nebude dostatečné 
vytížený, budeme četnost redukovat,“ 
řekl místostarosta Pacal.

Od prvního října také o víken-
dech v dopoledních hodinách zajíž-
dí na zastávku Hřbitov linka číslo 
11. 

Tím bude zajištěna lepší dopravní 
obslužnost zastávky v kratším časo-
vém intervalu. -zt-

O způsobu realizace investiční akce 
první etapy výstavby mostu přes 
náhon v Poušově, a také zda práce 
zahájí ještě letos, budou rozhodovat 
zastupitelé.

 „Mají k tomu plné právo, protože 
se jedná   o   investici   nad jeden milion 
korun,“ upozornil starosta Pavel Jana-
ta (KDU-ČSL).

 Zatím existovala pouze varianta 
A. Proběhlo už k ní výběrové řízení. 
Starosta informoval, že se v mezido-
bí objevila možnost požádat o dotaci 

na část této investiční akce, která se 
týká městské autobusové dopravy.  
„Jde o řešení zastávky a točny na boro-
vinské straně náhonu. To je nová va-
rianta B. Na mostek a další akce zmí-
něného díla dotace být nemůže. Pokud 
bychom se přiklonili k variantě B, 
nemůžeme využít výběrové řízení, kte-
ré už proběhlo, muselo by se opakovat, 
a realizace díla by se pozdržela. Práce 
by nezačaly letos,“ konstatoval Janata. 
Dodal, že radní předloží zastupitel-
stvu obě varianty. -zt-

O mostu v Poušově budou 
rozhodovat zastupitelé

Na přestupní terminál zajíždějí 
další spoje hromadné dopravy


