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Tak se nyní jmenuje pravidelné neformální setká-
ní občanů se zastupiteli hnutí ANO v Třebíči. 

Občané se budou moci ptát zastupitelů hnutí ANO 
pravidelně každé první pondělí v měsíci. 

První společné setkání se uskuteční v pondělí 2. 
května od 18.00 hodin v kanceláři hnutí ANO na 
adrese Karlovo náměstí 31/25 v Třebíči.

 Zajímá nás 
váš názor, jsme 
připraveni dis-
kutovat a pro-
brat věci, které 
se týkají Třebí-
če. 

Můžete se na 
nás obrátit s čímkoli, co vás trápí nebo vám dělá ra-
dost. 

Vítáme nápady, co zlepšit, na jaké oblasti se sou-
středit, s čím vám můžeme pomoci nebo prostě jen 
slova podpory. Zpětná vazba je pro nás cenný zdroj 
informací a názorů. 

 Ing. Monika Oborná
Předsedkyně oblastní organizace 

hnutí ANO v Třebíči

ANO, JSME 
TADY PRO VÁS

t05-anoD

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti 
navyšuje Ekotechnické centrum Al-
ternátor Třebíč počet svých science-
show. Tyto zábavně-vědecké poku-
sy budou moci zájemci od neděle 8. 
května zhlédnout vždy nejen kaž-
dou sobotu, ale i o nedělích. Začátek 
akce je po oba dva dny shodný, a to 
od 16.30 hodin.

Science-show je představení o dél-
ce asi 30 minut moderované průvod-
ci v Alternátoru, kteří zábavnou for-
mou předvádějí pokusy plné různých 
chemických či fyzikálních jevů. Do 
některých experimentů se zapojují i 
diváci, kteří si ty méně náročné mo-
hou po instruktáži vyzkoušet i doma 
s dětmi.   -zt-

MALÍ návštěvníci si mohou vyzkoušet některé pokusy.
 Foto: archiv Alternátoru

Alternátor přidává další 
termín science-show

Chodci budou 
na přechodu 

lépe vidět
Začátkem dubna nechali pracovníci 

odboru dopravy a komunálních slu-
žeb vyměnit staré lampy u přechodu 
pro chodce na ulici Rafaelova v Tře-
bíči.

Dříve byla použita přechodová sví-
tidla s halogenidovou výbojkou o pří-
konu 285 W a dnes zde máme umís-
těna LED svítidla s příkonem 88 W na 
jednu lampu. 

Především je přechod pro chod-
ce nyní nasvětlen podle nové normy. 
Ta říká, že musí být u přechodu pro 
chodce osvětlen také vstupní prostor 
a to z každé strany přechodu.

U ledkových svítidel je možné lépe 
pracovat se směrováním světelného 
paprsku. 

Tyto lampy hodlá město použít i 
k připravovanému osvětlení přecho-
du na ulici Jelínkova. -zt-

Zábradlí je opravené 
Ve druhém dubnovém týdnu nechalo 

město opravit letité a poškozené zábrad-
lí kolem Týnského potoka, v ulicích Zdi-
slavina a Cyrilova. Zde nyní také probíhá 
čištění a oprava koryta potoka.

Na některých místech stačilo sloupky 
opravit, zejména v ukotvení. Jinde by-
lo poškození tak velkého rozsahu, že se 
muselo udělat zábradlí nové. To zname-
nalo předem připravit profily a na místě 
je osadit, svařit a poté natřít. Zábradlí je 
více než padesátileté a rozsah poškození 
přesáhl původní předpoklad.   -zt-


