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Nové priority města Třebíč 
vybrali obyvatelé na debatě 
ve velkém sále budovy Fóra. 

 Antonín Zvěřina

Fórum zdravého města se uskuteč-
nilo v Třebíči v úterý 8. listopadu ve 
velkém sále budovy Fóra. Na progra-
mu bylo zhodnocení desatera z roku 
2015, týmová diskuze na defi novaná 
témata, určení nových priorit a loso-
vání malých dárků pro zúčastněné.

Město nabídlo zájemcům osm sto-
lů, kde mohli obyvatelé města navr-
hovat řešení:

1. Parkování ve městě, doprava, cyk-
lo

2. Podnikání, rozvoj města a veřejná 
správa

3. Bezpečnost ve městě, veřejný 
pořádek

4. Životní prostředí, čistota města
5. Kultura, cestovní ruch a péče o 

kulturní dědictví
6. Sociální a zdravotní oblast, rodina, 

zdravý životní styl
7. Školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), volný 

čas, sport
8. Stůl mládeže

Úvodní slovo pronesl starosta Pavel 
Janata. „Jsem rád, že jste zase přišli pro-
jevit svůj názor, co by bylo potřeba ještě 
v našem městě vylepšit,“ uvedl. Upo-
zornil, že pro vedení města je to další 
impuls při rozvoji Třebíče.  

„Často nevidíme problémy, které vidí-
te vy,“ přiznal Janata. Věřil, že debata 
bude přínosem pro všechny. „Dou-
fám, že nám přinese zlepšení fungování 
města, aby se nám všem tady dobře žilo,“ 
poznamenal.

Rozvoj podnikání 
Následovalo zhodnocení problémů, 

které nastolilo Fórum před rokem. 
První téma, rozvoj možnosti podniká-
ní, okomentoval místostarosta Pavel 
Pacal. Připomněl, že se jednalo o pro-
blém související s vybudováním prů-
myslové zóny. 

„V loňském roce se podařilo dotáh-
nout do konce výkup pozemků k tomu-
to účelu v lokalitě za pekárnou, ve smě-
ru na Pocoucov,“ poukázal. Netajil, že 
to nebylo zdaleka jednoduché, jeden 
majitel bydlel až v Moskvě.

„Předpokládáme, že v příštím roce se 
nám podaří tuto lokalitu zasíťovat, aby 
město na jaře roku 2018 mohlo jednot-
livé pozemky prodávat,“ sdělil Pacal. 
Doplnil, že připravovaná zóna má 
zhruba osm hektarů, a už nyní město 
zaznamenává zájemce.

Multifunkční okruh
Místostarosta Pavel Pacal se zhostil 

i představení realizace dalšího přání 
obyvatel Třebíče, zřízení sportovního 
okruhu pro širokou veřejnost. K pro-
blému se vyjádřil již na předchozí tis-
kové konferenci.

Multifunkční okruh má v Třebí-
či vzniknout v lokalitě Bažantnice. 
V současné době město připravilo stu-
dii. Okruh bude měřit 3,5 kilometru. 

„Podařilo se nám vyřešit zatím pou-
ze ústně všechny majetkové náležitosti,“ 
poznamenal místostarosta Pavel Pacal. 
Jednalo se zhruba o patnáct vlastníků. 

Město v nejbližší době přistoupí k 
administrativnímu vyřešení těchto 
okolností. „Předpokládám, že v příštím 
roce se bude pokračovat v dalším stup-
ni projektové dokumentace,“ podotkl 
Pacal. 

Město hodlá hledat nějaký dotační 
titul, případně bude stavbu fi nancovat 
samo. „Osobně bych byl rád, kdyby se 
okruh podařilo realizovat v roce 2018,“ 
uvedl Pacal. 

Okruh bude mít šířku tři metry a 
asfaltový povrch. „Minimální převýšení 
umožní ho využívat i in lanistům. Samo-
zřejmě bude využíván cyklisty, rodinami 
s dětmi, a v zimě pro běžecké lyžování,“ 
vyjmenoval Pacal. 

U okruhu bude k dispozici malé 
záchytné parkoviště a v rámci okru-
hu několik odpočívek s lavičkami. 
Pacal netajil, že uvažoval o umělém 
zasněžování. 

„To ovšem předpokládá, aby v delším 
horizontu v zimě mrzlo. To v posledních 
letech není pravda,“ upozornil. Netajil, 
že je to předmětem budoucích úvah. 
Vše ovlivní i ekonomika. 

Připomněl, že v areálu na Hvězdě 
se snaží provozovatel na okruhu při-
pravit led pro bruslení. Jejich jedi-
ným problémem je skutečnost, že 
v zimě nemrzne. Pokud jde o okruh 
v Bažantnici, v případě zasněžování se 
může využít voda z blízkého rybníka 
Zámyš. 

Komunitní centrum
Radní Marie Černá okomentovala 

další bod, vybudování komunitního 
centra, což též bylo přáním účastní-
ků loňské debaty. Uvedla, že velkou 
pomocí pro město by bylo získání 
dotace Integrovaného operačního 
programu.

„V sousedství této budovy máme objekt 
bývalého kina Morávia. Město se poku-
silo budovu prodat někomu, kdo ji účel-
ně využije pro kulturní účely. Tyto poku-
sy se nepodařilo realizovat,“ přiznala 
Černá. 

To vedlo vedení města k názoru, zda 
právě tento objekt by nebyl pro zřízení 
komunitního centra vhodný. Možnost 
získání dotace vše urychlilo. „Budova 
se tím vlastně vrátí Třebíčákům, kteří ji 
mají spojenou s provozem kina,“ kon-
statovala Černá. 

Město připravilo projekt, a nyní 
jen čeká, zda se podaří dotaci ve výši 
maximálně 20 milionů korun získat. 
„Budova nezmění zásadně venkovní 

podobu,“ poukázala Černá. Projekt 
počítá s tím, že vnitřní prostory se roz-
člení tak, aby je mohla využívat široká 
veřejnost. 

Nové úřední desky
Požadavek z minulého roku také 

zněl, vyměnit stávají úřední desky a 
za desky elektronické. Výhled přiblí-
žil starosta Pavel Janata. Předeslal, že 
současné úřední vývěsky se nacházejí 
na Karlově náměstí, v blízkosti souso-
ší svatých Cyrila a Metoděje.

„Chápeme zrušení těchto vývěsek jako 
jeden z přípravných kroků k revitali-
zaci Karlova náměstí,“ naznačil Jana-
ta. Doplnil, že v srpnu letošního roku 
město vypsalo výběrové řízení na 
dodavatele elektronických informač-
ních tabulí.

„Elektronické desky budou dvě, pro-
tože máme dva objekty, kde sídlí městský 
úřad. Jedna část se nachází na Karlově 
náměstí a druhá část na Masarykově 
náměstí,“ poznamenal Janata. Připo-
mněl, že deska musí být podle zákona 
přístupná 24 hodin denně po celý rok. 

Ta hlavní se bude nacházet vedle 
vstupních dveří do úřadu na Masary-
kově náměstí a splní veškeré zákonné 
podmínky o zmiňované dostupnosti. 

„Chceme umožnit lidem, aby nemuse-
li za účelem informací chodit na Masa-
rykovo náměstí. Druhá bude na Karlově 
náměstí, respektive v průchodu z Karlo-
va náměstí na Komenského náměstí,“ 
vysvětlil Janata. 

Netajil, že nebude plnit zákonné 
náležitosti, protože průchod se z bez-
pečnostních důvodů na noc zavírá. 
Tyto desky budou na svých místech 
do konce letošního roku.

Realizace obchvatu 
Další bod zněl, jak pokračuje rea-

lizace obchvatu Třebíče. Ke slovu se 
dostal místostarosta Vladimír Malý. 
Zdůraznil, že na problému město pra-
cuje velice intenzivně.  „Velice nás potě-
šilo stanovisko, že jihovýchodní obchvat 
nemá vliv na životní prostředí,“ pozna-
menal Malý. Netajil, že vše záleží na 
možnosti investic státu. Věří, že v roce 
2018 se začne s přípravou výkupu 
pozemků.

Libušino údolí 
Místostarosta Milan Zeibert začal o 

svojí vizi rozvoje Libušina údolí zce-
la jinak. Vyjádřil radost, že se do této 

lokality vrací život, a že si zaslouží vel-
kou pozornost. 

„Čtěte, co vidíte o rozvoji Libušina 
údolí, a já budu mluvit o něčem troš-
ku jiném,“ řekl na úvod. Připomněl, 
že Český rozhlas odvysílal reportáž 
o tomto údolí v tipech na výlet, které 
obyvatelé Třebíče považují za samo-
zřejmé. Redaktory upoutala jeho výji-
mečnost.

Poukázal, že v době jeho dětství bylo 
Libušino údolí rájem dětí. Lyžovalo se 
tam, hrál hokej. Vzpomínal, kdy touto 
lokalitou chodil i na taneční hodiny.  

„Před patnácti lety jsem si tam byl 
po práci zaběhat. Za společníky jsem 
měl divné postavy, které se tam mota-
ly. Vybraly si tuto lokalitu proto, že tam 
nikdo nechodil,“ vzpomínal Zeibert. 
Velice ho těší, že v posledních letech 
tam přibývá lidí rozhodně ne toho-
to typu. Proto věří, že si toto údo-
lí pozornost města zaslouží. Vedení 
města osvětlilo šest problémů, které 
byly ověřeny v následné anketě mezi 
obyvateli. 

Požadavky mládeže 
Letošního, už šestého Fóra, se účast-

nilo zhruba sto Třebíčanů. Nejhustěji 
obsazený stůl mládeže označil za nej-
větší problémy města chybějící skate 
park, uvítali by více výměnných jazy-
kových pobytů, stojany na kola u škol 
a skákací arénu. 

Jejich nápady se týkaly různých 
oblastí, od dopravy počínaje, ekologií 
konče. Uvítali by také osvětlení Libu-
šina údolí, více cyklostezek, i posílení 
hlídek Městské policie v Kočičině a 
židovské čtvrti.

Po anketě budou všechny výsledky 
sečteny a předloženy radě a zastupi-
telstvu města. Připomínky účastníků, 
zapsané u jednotlivých stolů, budou 
zpracovány do Plánu zdraví a kvali-
ty života, a na jejich řešení bude mít 
město dalších dvanáct měsíců.

Vybrané problémy z Fóra, které se 
budou ověřovat anketou:

Pěší propojení do Poušova od rybní-
ka Kuchyňky

Zkapacitnění silnice přes Poušov
Zklidnění dopravy v západní části 

Karlova náměstí
Zřízení funkce městského architekta 

ve veřejném řízení
Řešit bezpečnost v rizikových lokali-

tách – bezdomovci
Zvýšení kontrol městské policie - v 

Libušině údolí, na Polance a v ulici 
Znojemská

Zvýšit osvětu, postih majitelů psů, 
kteří neuklízejí po svých psích mazlíč-
cích

Pořízení kontejnerů na kov
Umístnění veřejného dalekohledu 

na vyhlídkové místo
Turistický vláček
Chybí chráněné bydlení pro osoby s 

postižením
Nedostatek pracovních příležitostí 

pro rodiče po rodičovské dovolené a 
osoby nad 50 let

Realizace skate parku, pumptrack na 
Záhumenici + bike park

Stojany na kola u škol
Projet Jump aréna - skákací aréna
Více dotovaných jazykových poby-

tů pro studenty - jako byla například 
Čína

U STOLU mládeže diskutovaly  o problémech v Třebíči i tyto tři sličné dívky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Studenti žádají stojany na kola


