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Koná se oslava 
Božího Těla

Tradiční oslava Božího Těla v Tře-
bíči se uskuteční v neděli 29. května. 
V osm hodin začíná mše svatá u sv. 
Martina. Poté se vydá průvod s Nej-
světější svátostí k oltáři na Karlově 
náměstí a před farou.  –zt-

Pozvali prezidenta
Moravskoslezská křesťanská aka-

demie -  regionální pobočka Tře-
bíč a Klub křesťanských seniorů v 
Třebíči zvou na přednášku Migra-
ce a bezpečnost občanů. Uskuteč-
ní se v pátek  3. června v 18 hodin v 
sále hudebního oddělení Městské 
knihovny v Třebíči. Slova se ujme 
Stanislav Novotný, bývalý policejní 
prezident, podnikatel, publicista a 
předseda Asociace nezávislých médií 
ČR. –zt-

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční přednáška biotronika 
a fi lozofa Tomáše Pfeiff era v Třebíči 
v neděli 5. června. Koná se v klubu 
Hájek v ulici Mládežnická 229 nad 
bazénem Laguna. Začíná v 17 hodin. 
Návštěvníci si mohou připravit ústní 
i písemné dotazy. –zt-

Zastřeší tribunu 
Zastřešení tribuny na fotbalovém 

stadionu plánuje město  Třebíč. 
Ten se nachází v jeho majetku. Mís-
tostarosta Pavel Pacal naznačil, že se 
provede v letošním roce. Jedná se o 
zastřešení jižní tribuny.  –zt-

 

Třebíč má nového 
zastupitele

Novým zastupitelem města Třebíč 
se stal Miloš Hrůza. Nahradil před-
chozí dva kandidáty, kteří rezigno-
vali. Bude zastupovat hnutí ANO 
2011. Slib složil na květnovém zase-
dání zastupitelstva.   -zt-

VÝSTAVA V ALTERNÁTORU: Expozice v v ekologickém Alternátoru má další lahůdku. Výstava mapuje život v Borovině 
i jeho nejslavnější rodáky. Vernisáž se uskutečnila na začátku května a mezi nejvýznamnější hosty patřil bývalý prvoligový 
fotbalista a reprezentant Ivan Novák (vpravo).  Foto: Antonín Zvěřina  

O prezentaci nové studie 
byl ze strany Třebíčanů velký 
zájem

 Antonín Zvěřina

Prezentaci studie nové podo-
by Karlova náměstí si ve velkém 
sále Fóra nenechaly ujít víc než dvě 
stovky Třebíčanů. Včetně diskuze 
prezentace trvala tři a půl hodiny. 
Radnice měla silné zastoupení ve 
starostovi a všech jeho zástupcích i 
radních.  Dostavili se také architekti 

z ateliéru RA W Tomáš Rusína a Ivan 
Wahla, dopravní inženýr Rostislav 
Košťál a předseda Svazu historic-
kých sídel a místostarosta Havlíčko-
va Brodu Libor Honzárek.

V úvodu připomněla první kroky k 
revitalizaci náměstí radní Marie Čer-
ná, nezapomněla ani na vyhlášení 
ankety a zapracování jejích výsled-
ků městským architektem Luborem 
Herzánem do revitalizace. 

Město si pak vyžádalo cenovou 
nabídku od osmi architektonic-
kých kanceláří. Byl vybrán ateliér 

RA W, který v březnu 2013 prezen-
toval svoji první studii. Do roku 
2015 bylo postupně vypracováno a 
orgánům památkové péče i dopravy 
předloženo celkem osm variantních 
řešení. „Až jedenáctá studie s ozna-
čením 9A byla v dubnu letošního roku 
akceptována dotčenými orgány,“ dopl-
nila Černá.

Architekti Rusín a Wahla předsta-
vili stručně svůj ateliér a prezentova-
li studii revitalizace Karlova náměstí. 
Dopravní situaci objasnil Rostislav 
Košťál.  (Pokračování na str. 2)

Karlovo náměstí po rekonstrukci 
má být dopravně klidnější


