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ADVENTNÍ VĚNCE: vyrobit si adventní věnec měly možnost maminky se svými ratolestmi v Třebíčském centru. Přišli ovšem i 
tatínkové a všichni si domů odnášeli krásné výtvory. Foto: Antonín Zvěřina

Kraj tvrdí, že za prodloužení 
výstavby mostu nikdo nemůže. 
Jednatel projektové společnosti 
Erik Štefanovič s tím nesouhlasí. 

 Antonín Zvěřina

Sliby, chyby, tak se dá stručně cha-
rakterizovat výstavba nového mostu 
přes řeku Jihlavu v Třebíči. To, o čem 
si ve městě cvrlikali vrabci na střeše, se 
stalo skutečností. 

V pondělí 21. listopadu v tiskové 
zprávě investor Kraj Vysočina přiznal, 
že stále slibované provizorní otevření 
ještě v letošním roce, se neuskuteční. 

Důvody? Časová tíseň. Objektivní 
příčiny. Konkrétně zpoždění v důsled-
ku posunutí přeložky plynu na straně 
Komenského náměstí, v souvislosti se 
změnou založení mostu. Prosakování 
podzemní vody z náměstí. Nastupující 
zima, noční teploty pod nulou a vyso-
ká vlhkost v místě stavby. 

Co z toho plyne? Hotový most 
přes řeku Jihlavu v Třebíči na silnici 
II/351 převezme Kraj Vysočina od 
dodavatelské společnosti COLAS 
nejpozději koncem dubna příštího 
roku. Ta se k problému odmítla vyjá-
dřit, hlavní slovo, podle ní, má inves-
tor. 

Poslední procházka se po mostě 
uskutečnila ve středu 25. května za 
účasti novinářů, zástupce dodavatel-
ské fi rmy a Kraje Vysočina. Závěr? 
Most, společně s přilehlým opra-
vovaným prostorem Komenského 
náměstí, se otevře provozu nejpoz-
ději do konce října letošního roku. 

„Vedení Kraje Vysočina má na stole 
dodatek smlouvy, která vylučuje navý-
šení nákladů díla souvisejících s pro-
dloužením prací a omlouvá se řidičům 
i občanům Třebíče za dopravní kompli-
kace,“ píše se ve zprávě. 

 (Pokračování na str. 3)

Výstavba mostu se protáhne

Poplavou otužilci 
Propagační plavání otužilců v řece 

Jihlavě se letos v Třebíči uskuteční po 
sedmé. Pořádá ho Klub ledních med-
vědů Třebíč. Koná se v sobotu 17. pro-
since, od 13.30 hodin, na Svojsíkově 
nábřeží u Finančního úřadu.  -zt-

Pokřtí novou knihu
Křest knihy redaktora Třebíčských 

novin a Jihlavských listů Antonína Zvě-
řiny se uskuteční ve čtvrtek 8. prosin-
ce od 17 hodin v hudebním oddělení 
městské knihovny v Třebíči. Zároveň 
se tam uskuteční prodej a autogrami-
áda. Kniha z muzikantského prostředí 
má název Čtyřčata.  -red-

Zpívat se budou 
tradiční koledy

Neformální zpívání koled se letos 
opět bude konat u kapličky v Třebíči 
Borovině. Akce začíná na Štědrý den, v 
19.30 hodin.  -zt-

Kostel připravuje 
vánoční besídku

Vánoční besídka v kostele sv. Mar-
tina v Třebíči se bude konat v pon-
dělí 26. prosince od 16 hodin. Děti, 
které by chtěly na této besídce účin-
kovat, mohou navštívit zkoušky 3. 
prosince, 10. prosince, 17. prosince 
a v pátek 23. prosince vždy od deví-
ti v kostele sv. Martina. Poslední 
zkouška se uskuteční v pondělí 26. 
prosince od patnácti hodin. -zt-

Bude se konat
Fatimský den

Z rozhodnutí České biskupské 
konference byl 1. října letošního 
roku zahájen přípravný rok oslav 
100. výročí zjevení Panny Marie ve 
Fatimě. Fatimský den v Třebíči se 
uskuteční na 2. adventní neděli 4. 
prosince 2016 od 15.30 hodin v kos-
tele sv. Martina. Po modlitbě svatého 
růžence bude následovat přednáška 
P. Pavla Dokládala z Českomoravské 
Fatimy, a modlitby. V 18 hodin začne 
mše svatá.  -zt-


