červenec

Odstraní skálu
Oprava dvou mostů v třebíčské
lokalitě Poušov začne letos v září
rekonstrukcí menšího mostku přes
náhon. Větší most, přes řeku Jihlavu,
by se měl opravovat v příštím roce.
Město také odstraní skálu na silnici
ve směru k zemědělské škole, která
brání lepšímu rozhledu. „U většího
mostu přes řeku musíme zajistit stoletou průtočnost,“ naznačil místostarosta Vladimír Malý.
-zt-

SLAVNOSTI RŮŽOVÉHO VÍNA: Milovníci vína se sešli v červnu v zámeckém parku, aby ochutnali převážně růžová vína.
Počasí pořadatelům příliš nepřálo, přesto na akci přišlo mnoho lidí. A růžová vína všem chutnala. Foto: Antonín Zvěřina

Modely město zatím nekoupí
Na Polance opraví
skokanský bazén
Stavební úpravy skokanského bazénu plánuje město Třebíč. Opravovat
se bude celá vana, která je v havarijním stavu.
Podle projektu náklady činí 6,2
milionu korun. Rekonstrukce začne
po sezoně, v září. Na ni naváže oprava skokanské věže.
Radní Pavel Heřman připomněl,
že v areálu se opravují kabiny, což je
technická památka. „V letošním roce,
s pomocí dotace, se dělá druhá fáze, v
příštím roce by se měla uskutečnit závěrečná,“ uvedl.
-zt-

Firma Kapucín nabídla městu
odkoupení modelů, zastupitelé
se většinou 16 hlasů vyslovili
proti.
 זAntonín Zvěřina

Unikátní modely města, Židovské
čtvrti, umístěné v Zadní synagoze, a
centra doplněného o Stařečku, umístěné v divadle Pasáž, nevlastní město
Třebíč. Tyto modely vytvořil Stanislav Vrška ze soukromé iniciativy.
„Město tuto zakázku nezadávalo,
a stále jsou modely v majetku společnosti Kapucín, která je městu bezplatně zapůjčila. Je ale žádoucí, aby tyto
modely město vlastnilo. Ten návrh

máme na stole, a máme i odborný
odhad na zhruba 2,8 milionů korun
bez DPH,“ nastínil starosta Pavel
Janata.
Nabízená kupní cena je pro město podstatně nižší, asi 1,2 miliony
korun bez DPH, což cenu navýší přibližně o 300 tisíc korun.
„To je velká příležitost, aby se město
stalo za tak výhodnou cenu majitelem
modelů,“ zdůraznil Janata.
Připustil, že o novém umístění
město zatím nerozhodlo, a modely zůstanou na stávajících místech.
Další rozšíření modelů o čtvrť Jejkov
bude záležet na domluvě se Stanislavem Vrškou, a pokud dojde k doho-

dě, vyvstane problém, protože tento model se do místnosti v divadle
Pasáž pak už nevejde.
Pokud jde o model, bohužel je
dostupný pouze při akcích, které
se tam dějí. Janata poznamenal, že i
tím se město zabývá, zda by to nešlo
změnit.
Záležitost o odkupu podstoupila rada města zastupitelstvu. „Když
to zastupitelstvo schválí, pak můžeme
řešit všechny navazující záležitosti,“
poznamenala místostarostka Marie
Černá.
Ta také tento bod předložila červnovému zastupitelstvu.
(Pokračování na str. 3)

