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V TĚCHTO místech plánuje město Třebíč postavit podchod.  
 Foto: archiv města

Podchod usnadní cestu cyklistům
V příštím roce hodlá měs-

to Třebíč vybudovat pod ulicí 
Sucheniova podchod. 

 Antonín Zvěřina

Trasa cyklostezky Jihlava – Tře-
bíč - Raabs má jednu velkou překáž-
ku. V Třebíči musí jezdci zdolat ulici 
Sucheniova, která patří mezi hlavní 
tepny ve městě. Jedná se prakticky o 
průtah městem. Radnice proto při-
pravuje vybudování podchodu pod 
touto komunikací. 

Místostarosta Pavel Pacal připo-
mněl, že zdolání tohoto úseku je veli-
ce komplikované a rizikové. „Stejný 
problém mají samozřejmě i chodci,“ 
upozornil. Zdůraznil, že se jedná o 
bezbariérovou stavbu, která umožní 
pohyb i nevidomých a imobilních. 

„Naším smělým cílem je v příštím 
roce stavbu zahájit a dokončit,“ nastí-
nil Pacal. Doplnil, že město má sou-
hlas všech dotčených orgánů. Při-
pomněl, že Státní fond dopravní 
infrastruktury vyhlásil výzvy na cyk-
listické stezky, bezpečnost a nově 
také na křížení infrastruktury, kte-

ré budou fi nancovány z rozpočtu na 
rok 2017.

„Záměrem města je podat žádost 
o fi nanční příspěvek na rok 2017 na 

stavbu tohoto podchodu. Pro žádost o 
dotaci nám poslouží také údaje o míst-
ním využívání cyklostezky Jihlava – 
Třebíč – Raabs,“ poznamenal Pacal. 

Ty město získává z nedávno umís-
těných sčítačů na této trase. Napří-
klad za měsíc červenec bylo v loka-
litě Poušov zmonitorováno 13.581 
osob, z toho 5.567 cyklistů. V loka-
litě Slavice bylo započítáno 8.458 
osob, z toho 3.952 cyklistů.

„Podíl dotace může být až 100 pro-
cent, předpokládáme, že se bude jednat 
o 85 procent nákladů,“ podotkl Pacal. 
Upozornil, že město má podporu 
Svazku cyklostezky Jihlava – Třebíč 
– Raabs.

„Ten vidí tento bod jako největší pro-
blém v rámci celé cyklostezky,“ pozna-
menal Pacal. Věří, že stavbu přivítají 
také obyvatelé Třebíče. 

Doplnil, že se opraví současné 
schodiště, které se v místech nachá-
zí a pevně věří, že zůstane v ulici 
zachovaný stávající přechod o něko-
lik metrů výš nad plánovaným pod-
chodem.

„Náklady na výstavbu v této době 
nemáme. Počítáme s částkou mezi 
deseti až dvaceti miliony korun,“ dodal 
místostarosta Pacal. 

Právo volit do zastupitelstva kra-
je má státní občan České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let. Volby se konají 
tajným hlasováním na základě všeo-
becného, rovného a přímého voleb-
ního práva, podle zásad poměrného 
zastoupení.

Pro volby do Zastupitelstva Kra-
je Vysočina bylo zaregistrováno 21 
politických stran, politických hnutí a 
jejich koalic.

Volič, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá obecní 
úřad na jeho žádost voličský průkaz. 
Každý volič by měl obdržet nejméně 

tři dny přede dnem voleb, to je do 4. 
října hlasovací lístky.

Volič hlasuje osobně. Do voleb-
ní místnosti přinese hlasovací lístky, 
případně si vyzvedne nové, prokáže 
svou totožnost a státní občanství 
ČR. Od okrskové volební komise 
obdrží úřední obálku a odebere se 
do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží do úřední obálky jeden hlaso-
vací lístek, na kterém může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 
čtyř kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost.  -zt-

Jak mají lidé v říjnu volit
Den Architektury 2016 Třebíč pořá-

dá spolek TřebA Stařečka v sobotu 1. a 
v neděli 2. října. Snad žádná jiná část 
Třebíče neprošla tak dramatickou 
změnou jako právě Stařečka. V 80. 
letech 20. století došlo k zcela zásad-
nímu zásahu téměř v srdci města. O 
původním a současném urbanismu 
pohovoří a lokalitou zájemce prove-
de architekt Lubor Herzán v sobotu 
1. října. 

Místo srazu je stanoveno před 
budovou Gymnázia ve čtrnáct hodin. 
Procházka povede od Masaryko-
va náměstí přes ulici Sucheniova, 
Komenského náměstí, autobusové 
nádraží a terminál do ulice V. Nezvala.

Co přispívá ke kvalitě prostředí ve 
městě? Co jej dělá dobrým? Jak naklá-
dat s nevyužitými plochami a prolu-
kami? Kde a jak je vhodné stavět? Za 

jakých podmínek může vzniknout 
kvalitní architektura a veřejný prostor? 
Jaké jsou současné přístupy k dotvá-
ření měst? Přednáška architekta urba-
nisty Aleše Stuchlíka se na tyto otázky 
bude snažit odpovědět v sále hudební-
ho oddělení městské knihovny od pat-
nácti hodin. 

Víte, co to je mentální nebo pocito-
vá mapa města? Ty se budou tvořit ve 
skupinách pod vedením členů spol-
ku TřebA. Workshop v sále hudební-
ho oddělení městské knihovny od 16 
hodin je vhodný pro děti od dvanácti 
let a dospělé.

Samostatná procházka po městě for-
mou hry pro všechny věkové katego-
rie se koná v neděli 2. října. Účastníci 
se sejdou ve stanu v Hasskově zahra-
dě vedle pěší lávky pod Masarykovou 
vyhlídkou ve čtrnáct hodin. -zt-

Koná se Den Architektury

Zdravé město Třebíč a Muzeum 
Vysočiny Třebíč se v prvním říjno-
vém týdnu připojí k desítkám čes-
kých a moravských parků, které 
budou hostit výstavu na stromech 
s podtitulem Poznej své boty. Na 
patnácti plakátech s fotografi emi od 
bangladéšského fotografa Akashe se 
zájemci dozvědí, co všechno před-
chází výrobě bot. 

Snímky vznikly exkluzivně pro 
českou nevládní organizaci NaZe-
mi, která celorepublikovou výstavu 
koordinuje. V Třebíči bude k vidění 
v zámeckém parku od soboty 1. do 
soboty 8. října, během Týdne důstoj-
né práce.

Výstava upozorňuje na souvislos-
ti a důsledky nákupního chování. 
A také na to, co mohou lidé změ-
nit jako spotřebitelé a uživatelé. „Po 
zhlédnutí výstavy získají návštěvníci 
představu o pracovních podmínkách 
dělníků a dělnic, kteří v Bangladéši na 
předměstí Dháky zpracovávají kůži a 

vyrábí z ní boty,“ uvedla Gabriela Ště-
pánková z organizace NaZemi.

V roce 2014 bylo na celém svě-
tě vyrobeno více než 24 miliard pá-
rů bot. Celkem 88 procent světo-
vé produkce přitom pochází z Asie. 
Pro obuvnický průmysl jsou typic-
ké extrémně nízké mzdy, dlouhé a 
nucené přesčasy i dětská práce. 

„Dělníci a dělnice pracují v nebezpeč-
ných pracovních podmínkách. Hrozí 
jim vyšší riziko rakoviny, mají dýchací 
potíže a trpí onemocněním kůže, častá 
jsou i zranění,“ uvedl Petr Mareš, kte-
rý v NaZemi vede kampaň za zlepše-
ní pracovních podmínek v obuvnic-
kém průmyslu. 

Loni proběhla výstava na stromech 
poprvé. Byla věnovaná důstojné prá-
ci a pěstování kávy v Guatemale a 
Mexiku. Letos je zaměřena na boty. 
V příštím roce se bude věnovat pod-
mínkám pěstitelů banánů z Panamy 
a Kostariky. -zt-

Výstava ukáže podmínky 
při výrobě bot v Bangladéši 

Bývalá obuvnická továrna v Třebíči-
Borovině opět ožije tradičními Boro-
vinskými trhy. Po letní přestávce se 
první bude konat v sobotu 15. října od 
9 do 14 hodin. V hale v ulici Tomáše 
Bati, vedle budovy Domu dětí a mlá-
deže Třebíč a Ekotechnického centra 
Alternátor budou regionální výrobci 
prodávat farmářské potraviny a řeme-
slné výrobky. Chybět nebude ani oblí-

bený bleší trh. V tomto roce se trhy 
uskuteční ještě 12. listopadu a 10. pro-
since.

Trhy jsou jednou z akcí, která si kla-
de za cíl oživit areál bývalé obuvnic-
ké továrny. Ta od roku 2000 prochá-
zí postupnou revitalizací, nyní se v ní 
nacházejí byty, služby, drobná výroba 
a také se zde konají společenská a kul-
turní setkání. -zt-

Opět začnou Borovinské trhy

Zazní světové 
melodie

KulturTop Třebíč uvádí koncert 
Muzikálové nebe sestavený z nejkrás-
nějších a neznámějších melodií ze svě-
tových muzikálů v neděli 16. října od 
19 hodin v Národním domě v Třebíči. 

Zazní písně ze světových muzikálů 
jako jsou Jesus Christ Superstar, Fun-
ny Girl, Bídníci, Porgy a Bess, Sugar a 
dalších.  -zt-


