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Komunitní cent-
rum má vzniknout 
z bývalé budovy ob-
jektu kina, pokud 
město získá dotaci. 

 Antonín Zvěřina

Bod různé bývá pravidelně 
předposledním bodem jed-
nání zastupitelstev a neji-
nak tomu bylo na březno-
vém zasedání třebíčského 
vrcholného orgánu. Posled-
ním bodem je závěr.

První se do diskuze přihlá-
sila radní Marie Černá (Tře-
bíč můj domov) s informací, 
kterou tajila před médií, aby 
si ji jako první vyslechli za-
stupitelé. „Týká se možného 
získání finanční dotace na 
rekonstrukci kina Morávia 
při přestavbě na takzvané 
komunitní centrum,“ nastí-
nila. 

Přiznala, že od podzimu 
loňského roku město sle-
duje možnost v rámci inte-
grovaného Regionální ope-
račního programu získat na 
tuto akci dotaci. Vysvětli-
la, že žádost se vždy podává k určité 
výzvě a podaný projekt musí souznít 
s touto výzvou. 

„Získat dotaci není jednoduché, a 
proto jsme se na tuto možnost dlou-
hodobě připravovali,“ zdůraznila. 
Připomněla, že potřeba vybudování 
komunitního centra vyplynula i z po-
žadavku obyvatel, kteří mají k objek-
tu převážně kladný vztah.

Úprava je v plánu 
To vedlo město k tomu, že tento po-

žadavek zařadilo do Strategického 
plánu rozvoje města, i do programu 
prorodinné politiky. „Začali jsme dis-
kuzí na příslušných orgánech jako je 
Centrum pro regionální rozvoj, minis-
terstvo pro místní rozvoj a následně 
ministerstvo práce a sociálních věcí,“ 
sdělila Černá. 

Posledně jmenovaná instituce při-
pravuje výzvu na zřízení komunit-
ních center s peněžní podporou. 
Černá vysvětlila, že tato centra ma-
jí společnost vychovávat k obecné 
pospolitosti. Zaměřují se na široké 
spektrum cílových skupin všech vě-
kových kategorií.

„Iniciovali jsme kulatý stůl, kam jsme 

právě přizvali zástupce zmiňovaných 
cílových skupin. Zastoupení na něm 
měli obyvatelé od 18 do řekněme 75 
let,“ poukázala Černá. Řízená diskuze 
vyústila k některým námětům, které 
nastínily, co vše by mohlo v komunit-
ním centru fungovat. 

Za přínos považuje účast zástupce 
ministerstva práce a sociálních věcí, 
který se problematikou zabývá. „Na 
vlastní oči patřil, jaké kroky v této ob-
lasti město činí,“ poznamenala Černá. 

Doplnila, že chtěla zastupitele infor-
movat, že město tuto záležitost sle-
duje a případě úspěšného projektu 
ve výzvě má město šanci získat znač-
nou peněžní částku na rekonstrukci 
kina Morávia. Dotace se pohybuje ve 
výši 90 až 95 procent potřebných ná-
kladů. 

Některé aktivity
Na závěr vyjmenovala některé ak-

tivity, které by mohly v komunitním 
centru fungovat. Účastníkům debaty 
ve městě chybí víceúčelový sál s rov-
nou podlahou. Mladí lidé preferovali 
veřejnou tančírnu či možnost promí-
tání například vzdělávacích filmů. 

Upozornili na to, že ve městě nejsou 

zkušebny pro začínající skupiny. Padl 
námět na zřízení dílny pro ruční prá-
ce, lidé by přivítali relaxační prostor, 
kavárnu, knihobudku, prostor pro 
rekondiční cvičení či vzdělávání. Co 
v tomto centru být musí, je sociální 
poradenství.    

„Původně měla být výzva vyhlášená 
v květnu tohoto roku. Podle posled-
ních zpráv se iniciativa přesouvá na 
září,“ dodala radní Černá.  

Myšlenku podpořil Jaromír Barák 
(Třebíč Občanům), který si neopo-
mněl přihřát opoziční polívčičku a 
mínil, že pak se některé akce města 
nebudou muset konat v soukromém 
hotelu Atom. To se mu pranic nelíbí. 
„Ale to jen tak na okraj,“ poukázal.

Vše řeší policie
Následně vznesl dotaz, zda je prav-

da, že se město nepohodlo s obyvate-
lem Nádražní ulice, který od té doby 
cítí šikanu ze strany městské policie. 
Odpovědi se ujal radní zodpovědný 
za městskou policii Pavel Heřman 
(„volba TR“). 

„Obyvatel této ulice oznámil údaj-
nou šikanu na státní policii, která ny-
ní provádí šetření. Osobně si myslí, že 

k něčemu takovému nedochá-
zelo, ale vyjádření nechme to na 
okamžik, až budeme znát výsle-
dek šetření,“ konstatoval. 

Barák dále upozornil na za-
nedbaný park v Lorenzových 
sadech, který procházel s pří-
slušníkem Lesní stráže. „Chtěl 
bych vědět, jak se město o parky 
stará, co to znamená Lesní stráž 
a zda její podněty město řeší,“ 
optal se.    

Starosta Janata přiznal, že mu 
není jasná úloha Lesní stráže 
v městské zeleni a místostaros-
ta Milan Zeibert (Břehy) se ne-
bránil, aby mu dotyčný problé-
my ukázal. Barák oponoval, že 
ten se již na Zeiberta několikrát 
obrátil a stěžoval si na nedosta-
tečnou zpětnou vazbu. To mís-
tostarosta důrazně odmítl. 

Vedoucí odboru životního 
prostředí Pavel Vosátka vysvět-
lil, že pokud jde o Lesní stráž 
dotyčná osoba má průkaz čle-
na, a protože porost v v Loren-
zově údolí jako jediný ve městě 
se vykazuje jako les, má právo 
kontroly. Jeho ustanovení má 
za cíl, aby upozorňoval v tomto 
prostoru na nedostatky.

Sousední katastr 
„Ani za námi se zmiňovanými problé-

my však nebyl,“ doplnil Vosátka. Na-
značil, že problém je i v tom, že pře-
vážná část tohoto lesoparku leží na 
území sousedních Kožichovic. Takže 
veškeré úpravy se musí konzultovat 
s tamním obecním úřadem. 

Nastal bod závěr, kdy starosta Jana-
ta všem poděkoval a připomněl, že 
další zastupitelstvo se bude konat ve 
čtvrtek 5. května  na obvyklém místě 
v budově městského úřadu na Masa-
rykově náměstí a začne v 16 hodin. 

Připravuje se oprava kina Morávia

BUDOVĚ kina se blýská na lepší časy, pamětníci už jen nostalgicky vzpomínají na její minulou slávu.
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