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Rekonstrukce mostu a 
náměstí přináší komplikace 
řidičům i podnikatelům. 

 Antonín Zvěřina

Stavební práce začaly na Komen-
ského náměstí v Třebíči. Místosta-
rostarosta Vladimír Malý naznačil, 
že rekonstrukce se uskutečňuje na 
základě výstavby navazujícího nové-
ho mostu přes řeku Jihlavu. 

„V rámci stavebních úprav se bude 
rekonstruovat celá vozovka až po 
silnici I/23 u Úřadu práce,“ pozna-
menal Malý. Křižovatka u Jihlavské 
brány dostane nové semafory, rekon-
strukce se dotkne inženýrských sítí. 
Uzavírka silnice skončí společně 
s dokončením Podklášterského mos-
tu 15. prosince. 

Na náměstí se také provede před-
láždění chodníků a v prostoru se 
upraví zeleň. Po dohodě s policií 
zůstalo v provozu parkoviště, na kte-
ré se najíždí provizorním novým 
vjezdem ze silnice I/23 ve směru od 

Masarykova náměstí. Stávající výjezd 
zůstal zachován, na křižovatce u Úřa-
du práce se ale může odbočit pouze 
vpravo ve směru na Jihlavu.

„Samozřejmě v době, kdy se budou 
pokládat povrchy, dojde k dalším ome-

zením. O těch budeme veřejnost včas 
informovat,“ upozornil Malý. Rekon-
strukce si vyžádá zhruba dvanáct 
milionů korun. 

Město požádalo o dotaci na auto-
busové zastávky, která by měla 

pomoci částkou asi pět milionů 
korun. Práce město provede bez 
ohledu na to, zda tuto dotaci získá. 
„Pokud získáme další dotaci, budeme 
pokračovat v rekonstrukci centrálního 
Karlova náměstí,“ poukázal Malý.   

Radní Marie Černá netajila, že po 
uzavření Podklášterského mostu si 
na pokles tržeb stěžují podnikate-
lé. Klesly jim až o 30 procent. Uza-
vírka Komenského náměstí jim při-
nesla další komplikace. Pokud jde o 
Karlovo náměstí Černá vysvětlila, že 
důležité bude rozhodnutí zastupitel-
stva, které se sejde v září. 

„Musí rozhodnout, zda budeme 
pokračovat v dalším stupni projektové 
dokumentace,“ poznamenala. Upo-
zornila, že město musí také vyhod-
notit anketu, která se uskutečnila 
mezi obyvateli města.  

Poukázala, že práce na rekonstruk-
ci sítí budou pokračovat. Pokud 
by se podařilo sladit veškeré kroky 
při přípravě rekonstrukce náměstí, 
mohlo by se začít na sklonku příští-
ho roku.  

PRÁCE na rekonstrukci Komenského náměstí pokračují.
 Foto: Antonín Zvěřina

Začala úprava Komenského náměstí

Další preventivně výchovná akce 
v rámci osvětové kampaně Evrop-
ský týden mobility „Prvňáčci na 
přechodech“ se uskuteční v Třebíči 
v pondělí 19. a v úterý 20. září letos 
již pošesté. Koná se u Základní školy 
Horka-Domky Václavské náměstí a 
Základní školy Kpt. Jaroše. 

Probíhá díky spolupráci těchto 
subjektů: Městská policie Třebíč, 
Aktiv Besip, Zdravé město a Měst-
ský úřad Třebíč odbor správních čin-
ností. Děti z prvních tříd se nejprve 
jen teoreticky seznamují s pravidly 
správného přecházení. Většinou si 
opakují, co se naučily již ve školce.

Pracuje s nimi preventistka krimi-
nality Lucie Šerková. 

Potom následuje praxe. Dětem 
jsou vytvářeny a simulovány reál-
né situace, ke kterým může běžně v 
provozu docházet. Například jedno 

auto dítě pustí, ale druhý řidič před-
nost nedává.

Nejpůsobivější je pravděpodobně 
ukázka přímo na silnici. Zkušební 
komisař sedá za volat auta a rozjíždí 
se k přechodu. Právě na něm „pře-
chází“ Vendelín Neopatrný, fi gurína. 
Děti vidí, co se může stát, když auto 
stihne přibrzdit. Ale vidí i druhý pří-
pad, když řidič nedobrzdí a srazí 
„malého školáka.“

Figurína Vendelín Neopatrný je 
vzrůstem velký jako prvňáček. Vyro-
bily ho učitelky z Mateřské školy 
Bartuškova. K výuce je používán čty-
ři roky. Loni musel projít opravou. 
Cílem akce je působit na děti pre-
ventivně a výchovně. Nácvik správ-
ného přecházení v konkrétním sil-
ničním provozu má v tomto případě 
pro bezpečnost dětí nezastupitelný 
význam.  -zt-

Děti se budou učit přecházet

Svoji propagaci má město Třebíč 
až v daleké Číně. „S touto zemí jsme 
začali spolupracovat, už se uskutečnila 
výměna studentů, máme partnerskou 
spolupráci s městem Yichang,“ nazna-
čila radní Marie Černá. 

Na město Třebíč se obrátila fi rma 
sídlící v Šanghaji, která nabídla pro-
pagaci na čínském internetu a soci-
álních sítích. „Do těch z venku nemá-
me přístup a ani čínská veřejnost nemá 
přístup do sítí mimo tuto zemi,“ podo-
tkla Černá. 

Zdůraznila, že i Třebíč zaznamená-
vá nárůst čínských turistů. Bohužel 
zatím je nemůže uspokojit co se tý-
če komfortu ubytovacích kapacit. 
„Jedná se většinou o skupinové zájezdy. 
Propagace by nám měla pomoci oslo-
vit i individuální turisty,“ poznamena-
la Černá. Veškeré informace budou 
v čínštině a ty si bude fi rma staho-
vat a překládat z třebíčských webů a 
sociálních sítí. 

„Smlouvu jsme uzavřeli na jeden rok. 

Firma nám slíbila nárůst turistů u nás 
zhruba o dva tisíce osob. Začala pla-
tit od počátku září a skončí posledním 
dnem v srpnu příštího roku,“ vysvětlila 
Černá. Pak město propagaci vyhod-
notí. Poplatek za služby činí 7.800 
euro. Polovinu splatí město letos, 
druhou polovinu v příštím roce.    
 -zt-

Představí město v Číně

O umístění dvou digitálních úřed-
ních deset rozhodla rada města v Třebí-
či. „Jedná se o povinně zveřejňované infor-
mace. Zatím to máme vyřešené papírovou 
formou na Karlově náměstí, kde je umís-
těných několik vitrín,“ podotkl starosta 
Pavel Janata.  

Upozornil, že město problém řeší 
s předstihem vzhledem k revitaliza-
ci centrálního náměstí. „Tyto elektro-

nické desky budou dvě. Jedna na Masa-
rykově náměstí umístěná do vchodu do 
městského úřadu bude přístupná 24 
hodin,“ naznačil Janata. Druhou des-
ku, jejíž obsah bude totožný, si budou 
moci zájemci prohlédnout v průcho-
du z Karlova na Komenského náměs-
tí. Janata netajil, že desky musí být na 
svá místa umístěné dřív, než se odstraní 
papírové vitríny z Karlova náměstí.   -zt-

Umístí dvě úřední desky

Předměty nalezené při restaurování 
kamenného kříže v Litoltově ulici pře-
dal třebíčský starosta Pavel Janata Jaro-
slavu Martínkovi, řediteli Muzea Vyso-
činy v Třebíči. 

Kamenný kříž na Litoltově uli-
ci je kulturní památkou, evidovanou 
v  seznamu kulturních památek Čes-
ké republiky, a je ve vlastnictví města 
Třebíče.  Kříž s litinovým korpusem 
Krista odborně restauroval akademic-
ký sochař a restaurátor Martin Kova-
řík v roce 2014, v restaurátorském ate-

liéru ve Svratce. Při zahájení prací byla 
v dutině kamenné soklové části kříže 
objevena časová schránka z doby vzty-
čení kříže v roce 1869.  Mosazná schrá-
na obsahovala drobné dobové mince a 
listiny.  

Schránku i s obsahem, zejména lis-
tiny, odborně ošetřil a restauroval 
Radomír Slovik z Litomyšle. Muze-
um Vysočiny Třebíč jako specializo-
vané odborné pracoviště zajistí veške-
ré potřebné podmínky pro uchování 
časové schránky. -zt-

Starosta předal nálezy


