červen

Připomínají
říčku Brtnici
V Edici Vysočina, za podpory Fondu Vysočiny, bude ve středu 21.
června od 17 hodin v třebíčském
Knihkupectví Trojan zájemcům
předvedena reprezentativní publikace Zlatonosná říčka Brtnice. Autoři ji sledují od rozhledny Mařenka,
kde pramení, až po soutok s Jihlavou. Čtenáři se mimo jiné dočtou i o
dobývání zlata v tomto toku. Autoři
připomínají flóru i faunu, a částečně
i současnost dotčených 17 obcí. Součástí knihy je i 41 pověstí.
-zt-

Přednáška se
zaměří na pouti
Přednáška Pavla Karase o pouti
do řeckých pravoslavných klášterů s
názvem „Hora Athos – místo modlitby, kde se zastavil čas“ se uskuteční
ve středu 7. června v 19 hodin v sále
Infocentra u baziliky sv. Prokopa v
Třebíči. Doplní ji bohatá fotodokumentace. Zváni jsou farníci i široká
veřejnost.
-zt-

VYDALI SE DO PRAVĚKU. Oslava Dne dětí, tentokráte s podtitulem „Cesta do pravěku“, se uskutečnila v sobotu 27. května v
třebíčské expozici Cesty časem. Na děti čekali dinosauři ve všech možných podobách – dinosauří omalovánky, hry a soutěže
pro zdatná dinosauří mláďata, a spousta zajímavých informací o životě předků. Zruční návštěvníci se přenesli do jeskyně,
kde vlastnoručně vytvořili nástěnné malby, nebo pravěkého domácího mazlíčka. Na oslavu přišlo 536 návštěvníků.
Foto: Antonín Zvěřina

Označí zahrádkářské kolonie
Město musí označit zahrádkářské kolonie, čísla chatám přidělí
na požádání.
 זAntonín Zvěřina

V loňském roce požádala majitelka
rekreačního objektu v zahrádkářské
kolonii městský úřad v Třebíči o přidělení evidenčního čísla. Ačkoliv se
město snažilo najít cestu, jak tomu
zabránit, ministerstvo vnitra je upozornilo, že to musí učinit.
„Léta jsme měli praxi, že se těmto

objektům taková čísla nepřidělovala,“ sdělil starosta Pavel Janata (KUČSL). Upozornil, že zákon o bydlení je v podstatě benevolentní a
umožňuje bydlení i v místech, jako
je zahradní chata. „My z přidělení čísla nejsme nadšení, protože musíme do
registru zanést adresní místo,“ naznačil Janata.
Přidělením čísla povinnosti radnice nekončí. Město musí jednotlivé
zahrádkářské oblasti označit, stejně jako ulice. Vedení města hleda-

lo optimální řešení, a rozhodlo se
využít současné pojmenování kolonií a učinit z nich oficiální názvy.
Následovat pak bude přidělování
evidenčních čísel jednotlivým objektům. „Zatím nevíme, kolik lidí o něco
takového požádá. Rozhodně nic takového nebudeme provádět plošně,“ prohlásil Janata. Netajil, že to může způsobit potíže, například s vyvážením
odpadů, se zpřístupněním objektu
v zimě, či s doručováním pošty.
(Pokračování na str. 3)

