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Některé události, informace z minulého 
roku, chtějí Třebíčské noviny čtenářům při-
pomenout na počátku roku letošního. Jed-
notlivé zprávy jsou redakčně kráceny.

 Antonín Zvěřina

LEDEN
Kraj postaví v Borovině tělocvičnu

Novou tělocvičnu začne stavět u Hotelové školy v 
Borovině kraj, některým zastupitelům se to nelíbí. 
Hovořilo se zejména o možném záboru zeleně. Koa-
lice akci obhajovala, protože do Třebíče přinese 40 
milionů korun z rozpočtu kraje. Z opozice například 
Miloslav Josífk o (ANO 2011) projevil radost, že kraj 
Třebíči věnuje 40 milionů korun, ale nelíbilo se mu, 
že se to uskuteční na úkor zeleně. Nakonec zastupi-
telé změny územního plánu umožňujícího výstav-
bu tělocvičny odsouhlasili. Náměstek Kraje Vysoči-
na Vladimír Novotný (ČSSD) netajil, že pokud by 
zastupitelstvo změny neodsouhlasilo, Třebíč by o 
peníze patrně přišla.

ÚNOR
Třebíč se mise do JAR neúčastní

Místostarosta Třebíče Pavel Pacal, který má v kom-
petenci rozvoj zaměstnanosti a přilákání investorů 
do Třebíče, se služební cesty do Jihoafrické repub-
liky vzdal. Učinil tak poté, kdy některé názory 
označily jeho cestu za výlet do exotické krajiny.

„Celá cesta se ale vůči mé osobě také značně zpoliti-
zovala. V informacích se objevily osobní útoky nejen 
proti mně, ale také proti mé přítelkyni (Dagmar 
Moláková, dnes manželka Pavla Pacala, pracuje na 
městském úřadu jako vedoucí odboru rozvoje a pro 
radu pouze vypracovala pro cestu podklady pozn. 
red.),“ poznamenal Pacal.

Velice ho mrzí, že všechny strany a hnutí mají 
v programech lákání investorů s jejich aktivním 
vyhledáváním. Někteří opoziční politici ale tyto 
snahy svými výroky popřeli.  

Nejoblíbenějšími jmény 
jsou Eliška a Jakub

V roce 2014 se v matričním obvodu Městského 
úřadu Třebíč zaznamenalo celkem 1989 matrič-
ních události, z toho 1213 narozených dětí, 216 
sňatků a 724 úmrtí.

Z celkového počtu 1213 narozených dětí je 579 
děvčat a 634 chlapců a 21 párů dvojčat. Naroze-
ným dětem dávali jejich rodiče nejčastěji jména 
Jakub a Eliška.

BŘEZEN
Postaví nový semafor

Křižovatka u Úřadu práce dostane nový semafor 
a lampy s LED svítidly

Původně navrhovaná rampa přes celou vozovku 
by si kvůli hlubokým základům vyžádala přeložky 
inženýrských sítí. 

„Zpracovatel projektové dokumentace navrhl alter-
nativu instalace nového výložníku ze strany od budo-
vy autobusového nádraží tak, aby lampa pro levé 
odbočení ve směru od Boroviny byla umístěna přímo 
nad jízdním pruhem,“ vysvětlil umístění nového 
semaforu vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina 
a dodal, že tuto alternativu odsouhlasila i Policie 
ČR.

Studenti z Obchodní 
a Hotelové školy darovali krav 

Valentýnské darování krve, tak se jmenuje 
akce, kterou před sedmi lety vymysleli studenti 
Obchodní akademie v Třebíči. A v této tradici pokra-
čují i po spojení s Hotelovou školou. Letos Valentýn 
připadl na sobotu, a proto studentu přišli na odbě-
rové místo v třebíčské nemocnici už ve čtvrtek 12. 
února. 

Studentů přišlo zhruba pětatřicet, někteří nemohli 
například z důvodu nemoci. Před sloučením darova-
lo krev ročně asi 25 mladých lidí.

DUBEN
Janata předal policii Heřmanovi

Kompetence si prohodil starosta Pavel Janata a rad-
ní Pavel Heřman. Ten bude řídit městskou policii, 
Janata se bude zabývat vodárenstvím. 

„Heřman jako starosta v minulém volební období měl 
městskou policii na starosti a problematiku dobře zná,“ 
přiblížil Janata. Netajil, že ve Svazku vodovody a 
kanalizace není situace dobrá a pokud by tam měs-
to zastupoval pouze radní, jeho pozice by nebyla jed-
noduchá. Poukázal, že Třebíč vždy měla ve svazku 
předsednictví. V současné době to vypadá tak, že by 
o toto na dubnové valné hromadě mohla přijít. 

Otevřeli sousedskou budku
Přesně v pravé poledne ve čtvrtek 19. března zača-

la sloužit svému účelu knihobudka či sousedská 
knihovna v areálu Třebíčského centra v Třebíči. Její 
otevření iniciovala Ivana Lukášková. „Využíváme pro-
stor Třebíčského centra, ale jedná se o soukromou akci,“ 
přiznala. Doplnila, že nová sousedská budka vznikla 
díky sponzorskému daru. „Není to náš nápad. Lidé si 
v této sousedské budce mohou knihy půjčit, knihu vložit 
nebo si ji vzít,“ naznačila Lukášková.

KVĚTEN
Výstavba obchvatu se 
zase o kousek přiblížila

Na popud Třebíče se v dubnu sešli se zástupci měs-
ta, ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a 
Kraje Vysočina. Dali si za cíl stanovit konkrétní kro-
ky, které zahájí přípravu výstavbu obchvatu Třebíče. 

„Tato schůzka byla pokračováním naší předchozí 
schůzky na ministerstvu dopravy, které se zúčastnil za 
kraj náměstek pro dopravu Libor Joukl,“ podotkl mís-
tostarosta Vladimír Malý. Dubnová schůzka si dala 
za cíl ujasnit všem zúčastněným dopravní situaci ve 
městě a zajištění konkrétních činností, které musí 
jednotlivé organizace učinit.

Pořádají Dyslektickou olympiádu
Již pošestnácté se v úterý 5. května v Třebíči na 

Základní škole ul. Kpt. Jaroše uskuteční tradiční 
Dyslektická olympiáda. Soutěž matematicko – pří-
rodovědného zaměření je určena pro žáky 1. stupně 
základních škol, u kterých byla diagnostikována něk-
terá ze specifi ckých poruch učení, nejčastěji dyslexie. 

Zúčastní se kolem 130 dětí nejen z Třebíčska, ale 
i z jiných částí Kraje Vysočina, zástupce přihlási-
lo 22 základních škol. Děti soutěží v týmech, které 
jsou většinou tvořeny žáky různých ročníků. Během 
zápolení se učí spolupracovat, jejich zkušenost ze 
soutěže by měla pozitivně ovlivnit i budování uspo-
kojivé pozice v kolektivu vrstevníků.

ČERVEN
Film o Janu Husovi se natáčel i v Třebíči
Film o Janu Husovi natočila Česká televize k 600. 

výročí jeho upálení. Původně plánované dvě části se 
rozrostly natolik, že se vše muselo rozdělit do částí 
tří. Natáčení fi lmu začalo loni 14. června a poslední 
klapka padla 27. ledna 2015.

Některé scény se natáčely také v Třebíči a blízkém 
okolí. V bazilice sv. Prokopa v Třebíči se od pátku 
18. července 2014 připravovaly interiéry. Natáčení 
zde pod taktovkou režiséra Jiřího Svobody začalo ve 
středu 23. července 2014. 

Úprava Karlova náměstí 
nebude jednoduchá

Mezi priority vedení města Třebíč patří přípra-
va revitalizace centrálního Karlova náměstí. Do če-
la výboru pro revitalizaci  byla zvolena radní Marie 
Černá (Třebíč můj domov). 

„Myslím si, že nyní jsme ve fázi kousek od startovního 
výstřelu,“ nastínila Černá. Za startovní výstřel považu-
je skutečnost, kdy se uskutečnilo  výběr na zpracová-
ní studie na základě výběrového řízení. V soutěži zví-
tězil architekt Tomáš Rusín.

„K tomu došlo před dvěma lety a následovala první 
fáze rozhovorů s dotčenými orgány,“ poznamenala Čer-
ná. Doplnila, že Karlovo náměstí je vlastně jakýmsi 
obývákem města, protože slouží všem obyvatelům a 
má řadu funkcí.

ČERVENEC
Útulek začalo provozovat město 

Útulek pro opuštěná zvířata v Třebíči od počát-
ku července provozuje město Třebíč přes městskou 
policii. Radnice opět přispěla na chod zařízení, ale 
peněžní částka nedorazila na místo určení. Do konce 
června se o zařízení starala třebíčská Liga na ochranu 
zvířat.

Její představitel Petr Ondráček ale přestal s městem 
komunikovat. „Nakonec s námi začala jednat před-
stavitelka celorepublikové Ligy na ochranu zvířat mís-
topředsedkyně Dagmar Kubištová. Patrně si vedoucí 
činitelé uvědomili, že celá situace nevrhá dobré světlo na 
celou ligu,“ konstatoval Janata. 

Obě strany se nakonec domluvily na osobním 
setkání, kde se dohodly, že od počátku července má 
město právo užívat majetek Ligy na ochranu zvířat, 
který se v areálu nachází. To znamenalo, že od počát-
ku července město hradí i dodávku vody či elektřiny. 

Třebíč přivítala charitativní cyklotour
Ve středu 3. června odstartoval v Aši šestý ročník 

veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem. Skupi-
nu cyklistů vede na historickém vysokém kole, zná-
mém také jako velociped, jezdec Josef Zimovčák, 
který je patronem celé akce. 

Cyklotour po více než 860 kilometrech zavítala v 
úterý 9. června také do Třebíče. Tuto etapu z Hum-
polce společně s účastníky absolvoval i místostaros-
ta města Pavel Pacal. Peleton ukončil šestou etapu na 
Karlově náměstí, kde na účastníky čekaly stovky při-
hlížejících.

SRPEN
Postiženému Aleši Dennerovi 

pomůže izraelská klinika
Vlak Lustig – Vlak svobody 2015 zavítal během 

své cesty po třech zemích, České republiky, Pol-
ska a Slovenska, v úterý 14. července do Třebíče. 
Cesta se uskutečňuje v rámci XVI. ročník Meziná-
rodního festivalu česko-německo-židovské kultu-
ry Devět bran jako připomenutí 70. výročí ukon-
čení 2. světové války. 

Třebíč díky tomuto projektu přivítala vzácného 
hosta, izraelského velvyslance v České republice 
Gary Korena. Ve velké zasedací místnosti radnice 
se setkal s veřejností. Přítomna byla také maminka 
Aleše Dennera z Okřešic Eva a zástupkyně sdružení 
FOR JANE Eva Fruhwirtová. 

Aleš, trpící svalovou dystrofi í Duchennova typu, 
absolvuje v Tel Avivu v Izraeli léčení, které mu dává 
naději na uzdravení. Jedná se o jedinou kliniku na 
světě, která pomoc poskytuje.

Město ocenilo žáky za reprezentaci
Město Třebíč v prostorách obřadní síně Malova-

ného domu ocenilo nejlepší žáky základních škol 
roku 2014/2015. Předávání sedmnácti ocenění včet-
ně drobného dárku se ujal místostarosta Pavel Pacal 
společně s vedoucí odboru školství a kultury Jindřiš-
kou Pánkovou. 

Školy vybraly žáky, kteří kromě vzorného plnění 
svých školních povinností dosáhli dalších úspěchů a 
reprezentovali školu jak ve vědomostních soutěžích 
– v matematice, chemii, v anglickém nebo němec-
kém jazyce, v recitačních a pěveckých soutěžích, tak 
v různých sportovních odvětvích – v gymnastice, 
volejbalu, soft balu nebo baseballu či ledním hokeji.

 (Pokračování na str. 6)
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