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Den dětí na Karlově náměstí se vydařil
Nejmladší třebíčská generace si zasportovala v centru
města.
 זAntonín Zvěřina

Mezinárodní den dětí si nejmladší
třebíčská generace nedokáže představit bez akce Sportujeme v Třebíči, jejímž cílem je podpora a prezentace třebíčských sportovních
oddílů především rodičům a jejich
dětem. Na jeden den se tak třebíčské Karlovo náměstí promění v jedno velké sportoviště.
„Akce byla rozdělena na dvě části, dopolední a odpolední. Dopoledne
bylo určeno pro školy a školky, odpoledne potom pro širokou veřejnost,“
vysvětluje jeden z hlavních organizátorů Ondřej Ondrůj.
Po celý den si tak kdokoliv mohl
zahrát tenis na uměle postaveném
tenisovém kurtu, změřit si rychlost
svého podání, a nechyběla ani ukázka tenisového tréninku, v podání
hráčů a trenérů Horáckého tenisového klubu Třebíč.
Velkým tahákem byla i dvacet pět
metrů dlouhá atletická dvoudráha,
která byla doplněna o překážky, a na
níž děti předváděly výkony, za které

SVOJE umění na Karlově náměstí předvedly tyto dvě mladé gymnastky.
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by se nemuseli stydět ani skuteční profíci. Kromě dráhy si atletický
oddíl TJ Spartak Třebíč nachystal i
skok do výšky.
Když bylo jasné, že se akce zúčastní i další z oddílů TJ Spartak Třebíč, tentokrát ten plavecký, čekali

Půjčují kola a elektroskútry
Velmi zajímavou novinku pro nadcházející turistickou sezonu připravilo Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči.
K zapůjčení tu mají čtveřici elektrokol a dvojici elektroskútrů. K dispozici jsou dvě dámská a dvě pánská
elektrokola, vybavená světly, nosiči,
a také několika brašnami ,například
na mobil či svačinu.
Při zapnutí elektromotoru mají celkem sedm stupňů asistence, přičemž
při stupních tři či čtyři vydrží baterie
na zhruba sto kilometrů jízdy.
Elektrokola lze dobíjet z běžné
zásuvky, baterie se může vyjmout.
Podobně jako elektrokola je možné
si v Alternátoru zapůjčit i elektroskútry.
Skútry mají dojezd asi 60 kilometrů. Protože v blízkém okolí Alternátoru se nachází hned několik partnerských půjčoven, je možno si vyjet
i na delší výlet.

V partnerské půjčovně lze skútr
dobít, a mezitím si prohlédnout tamní památky a zajímavosti. V dojezdové vzdálenosti je možné využít půjčovny v Bystřici nad Pernštejnem,
Žďáru nad Sázavou, Telči, Slavonicích, Znojmě a na Vranovské přehradě.
Elektrokola i elektroskútry se
mohou navíc dobíjet i na dobíjecích
stanicích, které se nacházejí hlavně v
jižní části Třebíčska.
Takovéto speciální dobíječky jsou
k dispozici například v informační centru Jaderné elektrárny Dukovany, na zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou, na zámku v Náměšti nad
Oslavou, na Dalešické přehradě v
Autocampu Wilsonka na Hartvíkovické pláži a u lodní zastávky Kramolín, na koupališti v Rouchovanech,
v ubytovně v Koněšíně, v Hotelu
Ryšavý ve Vémyslice, nebo v Dalešickém pivovaru.
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Řidiče čekají omezení
Dopravní omezení čeká řidiče
jedoucí z Třebíče směrem na Valeč, a
také na Rafaelově ulici. Krajská správa a údržba silnic začala opravovat
silnici směrem k obci Valeč.
Celková délka opravovaného úseku je 10,6 kilometru, a práce budou
probíhat za pomoci posuvného pracovního místa. Do konce srpna
bude, podle Kraje, silnice obousměrně průjezdná.
Od začátku září se práce uskuteční za úplné uzavírky vozovky, přičemž hlavní křižovatky s ostatními
komunikacemi zůstanou, s nezbytným omezením, průjezdné. Opravy

by měly skončit do konce října letošního roku.
Další omezení čeká na řidiče
na obchvatu města, na Rafaelově ulici, kde bude Kraj provádět souvislou
opravu povrchu silnice.
Tato oprava bude rozdělena do
tří úseků. Termín opravy je v případě příznivého počasí naplánován na
víkend 8. – 9. července.
Případný náhradní termín je 15. –
16. července. Provoz bude v jednotlivých úsecích veden jedním jízdním pruhem a bude řízen kyvadlově,
pomocí semaforů.
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všichni, zda se na náměstí neobjeví i bazén. A objevil! Sice ve zmenšené podobě, ale během horkého
čtvrtečního dne přišel vhod nejednomu z návštěvníků akce.
Klub moderní gymnastiky SK
MG Baver Třebíč si pro příchozí

připravil překvapení, v podání Elišky Dočkalové, několikanásobné
medailistky z mistrovství republiky,
se kterou si po celý den mohly děti
zacvičit, a která jim ochotně předvedla a vysvětlila vše, co je z gymnastiky zajímalo.
Kromě již zmiňovaných sportovních klubů se na akci prezentoval i
florbalový klub Snipers Třebíč, který si na náměstí vybudoval téměř
regulérní florbalové hříště!
Dále to byly fotbalové oddíly FŠ
Třebíč a HFK Třebíč. Baseballové odpaliště si postavil klub Třebíč
Nuclears, a střelbu na hokejovou
branku a autogramy hokejistů bylo
možné získat u stánku SK Horácké
Slavie Třebíč. Velký ohlas sklidilo
i taneční vystoupení souboru Arabes, žáků ZUŠ Třebíč.
Celým programem provázel třebíčský rodák a vynikající moderátor Vlasta Korec, který jen umocnil
skvělou a pohodovu atmosféru dne.
„Poděkování za připravený program
patří všem klubům, které se Sportujeme v Třebíči zúčastnily, a také všem
návštěvníkům, kteří si na náměstí přišli zasportovat, zasoutěžit, a nebo se
jen tak podívat,“ doplnil pořadatel
Ondrůj.

Začala sbírka Akce cihla
Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá
dvanáctým rokem sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
s názvem Akce cihla. Záměr letošní sbírky zní: zakoupení devítimístného automobilu pro přepravu osob s mentálním postižením. Do zapečetěné
pokladničky lze přispět i 14. a 15. července při akci Oživené židovské město
,před sídlem třebíčské Charity v Zámostí.
Zájemci, kteří na stanovišti přispějí 100 a více korunami, obdrží cihličku,
kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv. „Cihla může
být chápána jako symbol stavby, třeba mostu mezi světem lidí s handicapem a
světem zdravých,“ vysvětluje koordinátor sbírky Tomáš Barák. Z loňského
výtěžku Akce cihla, který činila 22 tisíckorun, je podpořena svozová služba
Stacionáře Úsměv Třebíč
-zt-

V Zámostí se změní svoz odpadu
Na nedobrý stav ohledně vyvážení
odpadků v Židovské čtvrti v Třebíči upozorňovali radnici návštěvníci
i obyvatelé této památky UNESCO.
Vadilo jim zejména to, že popelnice se stávaly nedílnou součástí této
čtvrti.
„Proto od počátku července v ulicích
zavedeme způsob svozu, který se ve
světě osvědčil - do plastových pytlů. Po
třech měsících stav vyhodnotíme a rozhodneme, zda v tom budeme pokračovat,“ naznačil radní Pavel Heřman.
Doplnil, že tyto pytle se budou
vyvážet dvakrát týdně, v pátek a v
úterý, popelnice se dosud vyvážely
jedenkrát týdně. „Každá z domácností obdržela dopis, kde se obyvatelé
dozvědí, co bude nový svoz obnášet,“
podotkla místostarostka Marie Černá.
Vysvětlila, že pytle budou k dispozici v této čtvrti zdarma. Obyvatele radnice upozorní, aby pytle dávali ven až ráno před svozem, který se
uskuteční mezi osmou až desátou
hodinou. Pokud by k tomu docházelo večer, mohlo by se stát, že by s
nimi manipulovali kolemjdoucí, či
zvířata.

Heřman nastínil, že popelnice
zůstanou v majetku majitelů jednotlivých nemovitostí, kteří je budou
využívat například v zimním období k ukládání popela. Nový svoz se
dotkne zhruba 80 domácností.
Pokud by se nový systém používal po celý rok, zvýšily by se náklady
asi o 28 tisíc korun. Pytle budou mít
objem sto litrů. „Zatím se setkáváme s
kladnými reakcemi, pouze někteří obyvatelé řeší, kam pytel umístí,“ poznamenal Heřman.
Upozornil, že dnes již existují plastové pytle, které jsou rozložitelné.
„Zatím je nebudeme používat, ale rozhodně se po nich budeme pídit,“ sdělil Heřman. Netajil, že na dodržování pravidel bude dohlížet městská
policie. Poukázal, že třídění odpadů
zůstává. Chápe, že problém by vyřešily podzemní kontejnery, ale v současné době takové řešení není možné. „Je tam tolik inženýrských sítí, že
marně hledáme místo pro jejich výstavbu,“ konstatoval Heřman. „Jedná se o
pokus, při kterém chceme zjistit, zda
něco takového, jako jsou pytle, bude či
nebude fungovat,“ zdůraznila Černá.
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