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Označí zahrádkářské kolonie 
(Dokončení ze str. 1)

„Každý, kdo bydlí na zahradě, musí 
počítat s tím, že bydlí na zahradě, niko-
li ve městě,“ zdůraznil Janata. Největší 
problém vnímá u odpadů, kdy přihlá-
šený obyvatel musí platit poplatek za 
likvidaci odpadů a může požadovat 
jejich odvoz.

Číslování kolonií ještě muselo schvá-
lit zastupitelstvo. Návrh usnesení před-
ložil tajemník Vladimír Kazda pod 
názvem Pojmenování zahrádkářských 
kolonií a přidělování evidenčních čísel 
stavbám pro rodinnou rekreaci.

Připomněl, že původně, podle sta-
vebního zákona č. 50/1976 Sb., byly 

zahrádkářské chaty označovány jako 
objekty pro individuální rekreaci. 

„Podle tohoto zákona zahrádkářská 
chata nebyla určena k přebývání, rekre-
ačnímu bydlení, ale byla určena pouze 
pro individuální rekreaci, v rozsahu skla-
dování zahrádkářských potřeb a provi-
zorního dočasného úkrytu před nepřízni-
vými povětrnostními vlivy,“ poznamenal 
Kazda.

To vše změnily zákony z roku 2000 
a 2006, které městům a obcím tyto 
objekty přikazují označit evidenčními 
čísly. Netajil, že město využije stávají-
cí pojmenování 31 kolonií, ze kterých 
se stanou ofi ciální názvy. Před ně se 

pouze přidá zkratka ZK, zahrádkářská 
kolonie.  

Doplnil, že zastupitelé také musí 
odsouhlasit vzor tabulek. „Myslím si, 
že se příliš neliší od běžného značení,“ 
podotkl Kazda. Naznačil, že v rozpoč-
tu se počítá z částkou 60 tisíc korun. 
Projednávání zlehčil Richard Štork 
(Třebíč Občanům), který vyzvídal, 
zda kolonie J. Fučíka nese pojmenová-
ní po skladateli, či odbojáři. „Přiznám 
se, že jsme po tom nepátrali, chtěli jsme i 
tady ponechat původní označení,“ odvě-
til Janata. Bod odsouhlasilo všech pět-
advacet přítomných zastupitelů.  

Třebíč se zařadila do Dobro-
volného svazku České dědictví 
UNESCO.

 Antonín Zvěřina

Město Třebíč je členem Dobrovolné-
ho svazku České dědictví UNESCO. 
Ten vznikl ještě před zapsáním třebíč-
ských památek na seznam. Po tom-
to aktu se do svazku začlenilo. „Tato 
instituce má za cíl upozorňovat vládu a 
příslušná ministerstva, že v této oblasti 
máme závazky mezinárodního charak-
teru o ochraně památek,“ naznačil radní 
Pavel Heřman. 

Svazek sdružuje obce, které ma-

jí podobnou problematiku, také ma-
jí památku nebo památky UNESCO, 
a ty si také navzájem mohou předávat 
zkušenosti. Také vydávat společné pro-
pagační materiály. Heřman netajil, že 
svazek by chtěl dosáhnout také toho, 
aby se stát na památky UNESCO díval 
jako na něco ojedinělého. 

Přiznal, že způsob ochrany těch-
to památek v jednotlivých státech se 
různí, neexistuje jednotný model. Na 
druhou stranu - sousední Německo 
podporuje památky UNESCO velice 
štědře. Jedná se o speciální dotace. 

Místostarostka Marie Černá doplni-
la, že vstřícně se k městům s památka-
mi UNESCO chová Kraj, který pravi-

delně uvolňuje příspěvek ve výši 300 
tisíc korun. I když to dříve byl milion 
korun. „Musíme si uvědomit, že Kraj 
Vysočina má tři památky UNESCO. 
Nejvíc ze všech krajů v republice,“ zdů-
raznila Černá. Netajila, že příspěvek 
převážně slouží na propagaci. 

Heřman podotkl, že na seznam 
UNESCO se dostala, vedle bazili-
ky sv. Prokopa, také budova zámku 
s muzeem, které díky dotaci prošlo 
rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je na 
řadě bazilika, ale tady se budou pro-
vádět jen dílčí kroky při jejím zacho-
vání.

„Myslím si, že památky UNESCO 
dokážeme udržet v přijatelném stavu,“ 

uvedl Heřman. Připustil, že město 
se snaží na údržbu památek získá-
vat dotace z ministerstva kultury i 
Evropské unie. I když to vždy zna-
mená fi nanční spoluúčast. 

Naznačil, že by město potřebovalo 
i lepší zázemí pro návštěvníky, par-
kovací místa, či sociální vybavení. 
Černá poukázala, že většina objek-
tů v zónách UNESCO nepatří měs-
tu, ale převážně je vlastní soukromí 
vlastníci. „I ty se snaží radnice fi nančně 
podporovat,“ zdůraznila Černá. Nastí-
nila, že mnohem lépe jsou na tom 
města, která mají na seznamu jednotli-
vou stavbu, než Třebíč, která má celou 
čtvrť. 

Památky by potřebovaly víc peněz

DEN DĚTÍ se uskutečnil v sobotu 27. května v Borovině okolo Domu dětí a mlá-
deže a Ekotechnického centra Alternátor. Jednalo se o velmi úspěšnou akci, které 
zúčastnilo zhruba 1500 účastníků.  Foto: Antonín Zvěřina

Děti se dobře bavily

Připravený bohatý 
program

Den pro společný úsměv se usku-
teční ve středu 7. června v areálu 
Denního rehabilitačního stacionáře 
v Družstevní ulici v Třebíči. Začíná v 
9 a končí v 17 hodin. Po celý den je 
připravený bohatý kulturní program, 
skákací hrad, dílničky a oheň na opé-
kání buřtů.   -zt-

Víkend otevřených zahrad se 
dotkne školní přírodní zahrady při 
Základní škole Kpt. Jaroše v Třebí-
či. Zahradu mohou zájemci navští-
vit v sobotu 10. června od 13 do 18 
hodin. Škola podala na jaře 2014 
úspěšně projekt „Přírodní zahrada je 
náš kamarád“.

Projekt se zaměřil zejména na 
oblast výchovy a vzdělávání, cílem je 
nabídnout pestrou škálu aktivit, aby 
si cestu k přírodě nenásilnou for-
mou našlo co nejvíce dětí, případně 
i jejich rodičů.

Do projektu Přírodní zahrada 
je náš kamarád se různou měrou 
zapojili všichni žáci základní a děti 
z Mateřské školy Duha, která sídlí 

Škola otevře svou zahradu
v budově školy. Všichni se podílí na 
průběžné údržbě zahrady, využíva-
jí nově vytvořenou naučnou stezku 
a výukové materiály, starší žáci pře-
dávají své zkušenosti menším dětem 
při organizaci akcí pro I. stupeň a 
mateřskou školu.   -zt-


