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Zastupitelé odsouhlasili další partnerství
(Dokončení ze str. 6)

„Budovu jsme koupili ve druhé polo-
vině roku 2014. Započaté práce uká-
zaly vícenáklady. V roce 2015 jsme 
měli schválený úvěr ve výši 30 milio-
nů korun. V roce 2016 proběhly dal-
ší úkony, nutné pro realizaci stavby. 
Letos jsme dostali navýšení úvěru na 
50 milionů, celkové náklady činí 70 
milionů korun. V této chvíli máme 
všechny problémy vyřešeny. Náš záměr 
trvá,“ sdělila. Zastupitelstvo promi-
nutí poplatku z prodlení schválilo.

 Bod 29: Dohoda o partnerství 
měst

Bod 29 zastupitelstvu města před-
kládal k projednání návrh na uzavře-
ní dohody o partnerství s městem 
Rachiv na Ukrajině. Starosta Pavel 
Janata připomněl, že Kraj Vysočina 
již deset let udržuje partnerství se 
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.

„Jedná se o území, které za první 
republiky mezi světovými válkami pat-
řilo k tehdejší Československé repub-
lice, pod názvem Podkarpatská Rus,“ 
připomněl Janata. Třebíč obdržela 
od Kraje nabídku zúčastnit se na 
náklady Kraje cesty do této oblasti.

Konkrétně se jednalo o zmiňova-
né město Rachiv. „Cílem bylo uza-
vřít díky této návštěvě s tímto městem 
partnerství a navázat na stejný počin, 
který učinila města Pelhřimov a Žďár 
nad Sázavou,“ poznamenal Janata.

Prohlídka města
Vedení Třebíče se setkalo s před-

staviteli města Rachiv, se starostou a 
členy zastupitelstva. „Měli jsme mož-
nost si město prohlédnout, vyměnili js-
me si informace a zkušenosti. Prohlíd-
li jsme si také památky,“ vzpomínal 
Janata.

Velice třebíčskou delegaci potěšilo, 
že tamní obyvatelé s láskou vzpomí-
nají na společné soužití mezi dvěma 
světovými válkami, kdy docházelo v 
oblasti k velkému rozvoji. „Ať už se 
jedná o přímé pamětníky, nebo jejich 
potomky, kteří vše znají z vyprávění,“ 
poukázal Janata.      

Doplnil, že delegace si prohlédla i 
školu postavenou za první republi-
ky, která nese název T. G. Masaryka, 
a všechny překvapila zachovalým 
stavem, dokonce má původní okna. 
Za dob Sovětského svazu se u školy 
postavil další trakt, kde se o archi-
tektuře nedá mluvit. 

„Technický stav je horší, než ten u 
budovy z první republiky,“ sdělil Jana-
ta. Delegaci překvapil stav mateřské 
školy, která má i odpovídající vyba-
vení. V sousedství má Rachiv roze-
stavěnou novou mateřskou školu, 
je téměř před dokončením, a stavba 
by, podle Janaty, uspěla i v českých 
podmínkách. 

Využívá zkušenosti
Třebíčský starosta upozornil, že to 

staví fi rma, kterou vede člověk, jenž 
pobýval několik let v České repub-
lice. Po návratu založil na Ukraji-
ně stavební fi rmu a využil své zku-
šenosti z pobytu v ČR. „Nyní tedy 

předkládáme z rady města návrh na 
uzavření partnerství,“ uzavřel vyprá-
vění Janata. 

Starostu podpořil Jan Burda „vol-
ba TR“, který s Krajem Ukrajinu 
dvakrát navštívil. „Byli jsme právě 
v Rachivu a okolí, a věřím, že spolu-
práce pomůže oběma stranám. Učinili 
jsme tam spoustu kontaktů s mládež-
nickými organizacemi, které se potý-
kají s naprostým nedostatkem peněz,“ 
konstatoval.  

Připomněl, že pracuje jako předse-
da představenstva Rady dětí a mlá-
deže Kraje Vysočina a nabízí městu 
spolupráci. Jeho nabídku Janata při-
vítal. Zastupitelstvo partnerství jed-
nomyslně přijalo. 

 Bod 30: Finanční dar
Následoval bod 30, který navrho-

val pomoci Rachivu částkou 380 
tisíc korun, přes dobročinný fond 
ViZa. Předkladatel Pavel Janata se 
vrátil k návštěvě ukrajinského měs-
ta. „Nejhorší zařízení, které jsme 
tam spatřili, byla okresní nemocnice,“ 
podotkl. 

Připomněl, že na Ukrajině neexis-
tuje zdravotní pojištění, zdravotní 
péči hradí stát. „Když občan potřebu-
je nějaký zákrok, nemocnice příbuz-
ným naznačí, co musí sehnat, aby ho 
lékaři mohli vykonat,“ uvedl Janata. 

Město Třebíč přislíbilo pomoc, 
a zaplatí transport polohovacích 
lůžek, která do Rachivu zamíří. 
Kraj tuto pomoc oblasti poskytl již 
v minulosti. Transport odsouhlasi-
la rada města, která to má v kompe-
tenci. „Bod 30 se týká oné zmiňované 
mateřské školy, kdy nám představite-
lé města sdělili, že na vybavení se jim 
nedostává peněz,“ nastínil Janata. 

Rada města se rozhodla předložit 
zastupitelstvu návrh zaplatit toto 
vybavení. To se zakoupí na Ukra-
jině, a odpadne tak doprava. Jana-
ta vysvětlil, proč peníze do města 
poputují přes fond ViZa. 

„Kraj Vysočina má s poskytová-
ním darů zkušenosti, a právě za tím 
účelem byl fond založený. Předsedou 
fondu zaregistrovaného na Ukrajině 
je tajemník Kraje Zdeněk Kadlec. Ve 
vedení jsou zástupci Ukrajiny i Kra-
je,“ vysvětlil Janata. 

Doplnil, že fond má takové zku-
šenosti, které jsou výhodné i pro 
peněžní dar od města Třebíč. Jana-
ta netajil, že bylo pro třebíčskou 
delegaci přínosné vidět život v té-
to oblasti, který se značně liší od 
podmínek v České republice. „Ty 
podmínky mají lidé daleko horší,“ 
upozornil. Zastupitelstvo dar opět 
jednomyslně schválilo.

 Bod 37: Udělení Ceny města 
Třebíče 

Bod 37 se zabýval udělením Ceny 
města Třebíče, což je tradiční oce-
nění rodáků či obyvatel města. Před-
ložil jej velice krátce místostarosta 
Milan Zeibert (Břehy). Připomněl, 
že ceny se udělují od roku 2009. 

„Jeden Třebíčák a hlavně Boroviňák 
mezi těmi, kteří cenu obdrželi, chyběl. 
Jedná se o herce Jiřího Pechu. Mys-

lím si, že víc říkat nemusím,“ konsta-
toval Zeibert. Žádný zastupitel se 
nevyjádřil proti udělení ceny, ani se 
nezdržel hlasování.

 Bod 38: Různé 
Posledním bodem jednání zastu-

pitelstva se stal bod Různé. V úvo-
du starosta Pavel Janata představil 
nového vedoucího odboru výstav-
by Jaroslava Vošmeru. Ten nahra-
dil dlouholetého pracovníka rad-
nice Vladimíra Obršlíka, který 
pracovní poměr ukončil v souvis-
losti s odchodem do důchodu. Ke 
změně došlo od 1. září. 

Jaromír Barák se pozastavil nad 
některými výroky nového městské-
ho architekta Jaroslava Hulína. „Pod-
le jeho názoru by se měla rekonstruk-
ce Karlova náměstí odložit. Dále mě 
zaskočil jeho názor, že Třebíč nepotře-
buje obchvat,“ naznačil Barák.

Jiná trasa obchvatu
Doplnil, že městskému architek-

tovi se patrně nelíbí trasa obchvatu 
přes Borovinu, což je i jeho názor. 
„Je ještě čas vrátit se k variantě vněj-
šího obchvatu,“ poznamenal. Myslí 
si, že současná varianta zničí a roz-
dělí Borovinu. Mínil, že by se s tou-
to variantou také měla seznamovat 
veřejnost.  

Argumentoval i plánovaným ob-
chvatem Okříšek, na který by mohl 
vnější obchvat navázat. Staros-
ta Janata poukázal, že město funk-
ci městského architekta vítá. „Mně 
nevadí, že se nebojí prezentovat svoje 
názory, i když se neshodují s tím, co už 
je schválené, či se připravuje,“ uvedl.

Podotkl, že město nyní potřebu-
je jeho názor u věcí, které se plánu-
jí. „Jeho názory nám mohou pomoci, 
protože my vše můžeme vidět zcela 
jinak, třeba i zkresleně“ sdělil Jana-
ta. Pokud jde o obchvat, myslí si, že 
věci jsou v takovém stádiu, že nyní 
je každá diskuze zbytečná. 

Netajil, že se uvažuje o využití 
obchvatu při dopravě komponentů 
při dostavbě dalšího bloku Jaderné 
elektrárny Dukovany. Trasa obchva-
tu ale byla schválená ještě před 
tím, než se o těchto krocích začalo 
uvažovat. 

Barák upozornil, že místo pláno-
vaného tunelu má být v Borovině 
zářez do krajiny, aby se komponen-
ty mohly přepravovat. Místostaros-
ta Vladimír Malý (ČSSD) připustil, 
že se do výstavby obchvatu vložily i 
záležitosti dopravy komponentů. 

Zářez se zakryje
„Zářez by se po dostavbě elektrárny 

zakryl,“ nastínil. Souhlasil s Janatou, 
že se jedná o věci, které ukáže až 
budoucnost. Julie Dolejší naznačila, 
že by se záležitost měla prodiskuto-
vat s obyvateli Boroviny. 

Nastínila další dva problémy: chy-
bějící lavičky na některých zastáv-
kách městské hromadné dopravy a 
stanovení ceny v nájemních bytech. 
Janata slíbil, že problematika laviček 
se bude řešit. 

Pokud jde o druhý bod, vedení 
města se tím zabývá, a tato oblast je 
v kompetenci rady města. „Průběž-
nou informaci poskytneme na dalším 
zastupitelstvu,“ slíbil Janata.

Slovo si vzal opět Barák, který 
z předchozích názorů vyvodil, že 
městský architekt do podstatných 
věcí nebude „kecat“. 

Nedal si vzít své oblíbené téma: 
realizace obchvatu. Myslí si, že 
informace by obyvatelé Boroviny 
měli mít již nyní. 

Opět mluvil o vnější varian-
tě obchvatu jako o lepším řešení. 
Zopakoval svoje výhrady proti stá-
vající trase, zejména proti tunelu, 
v případě výstavby elektrárny záře-
zu. Domnívá se, že právě v těchto 
dnech je možné o vnější variantě 
opět začít uvažovat. 

Janata se okamžitě ohradil pro-
ti tomu, že městský architekt se 
nebude moci vyjadřovat k zásadním 
náležitostem. 

„Nic takového jsem neřekl,“ zdů-
raznil. U obchvatu připomněl, že 
se stále pracuje s variantou, která je 
platná.

Danuše Milotová a Julie Dolejší 
vzápětí pochválily odbor dopravy 
a komunálních služeb, který vždy 
zareaguje na připomínky, a v mís-
tech, kde zazní nějaké požadavky, 
vyjde obyvatelům vstříc. 

Městys nesouhlasí
Vedoucí odboru dopravy mimo 

jiné uvedl, že městys Stařeč s vnější 
trasou obchvatu nesouhlasí, což je 
vážná překážka pro realizaci. Jana-
ta zopakoval, že nyní se stále pracu-
je s navrženou variantou, a o žádné 
jiné se neuvažuje. 

Barák navrhl svolat pracovní zase-
dání s přístupem veřejnosti, kde se 
o problematice obchvatu bude dis-
kutovat. 

Optal se, kdy je vedení města 
ochotno svolat seminář s tématem 
obchvat města. „V dohledné době 
s něčím takovým nepočítáme,“ zněla 
Janatova odpověď.  

Místostarosta Vladimír Malý 
pozval přítomné a veřejnost na čtvr-
tek 12. října do velkého sálu Fóra, 
kde se bude diskutovat o problé-
mech města. 

K mikrofonu přistoupil také mla-
dík z řad veřejnosti (příště by měli 
tito lidé v úvodu uvést celé svoje 
jméno, pokud ho znají zastupitelé, 
nemusí ho znát lidé sledující zastu-
pitelstvo u počítačů, pozn. red.) a 
vyjádřil se k problematice autobu-
sového nádraží. 

Poukázal, že fi rma TRA DO BUS 
se hodlá zajíždění na autobusové 
nádraží co nejvíce vyhýbat. „Pokud 
tam autobusy nebudou zajíždět, fi r-
ma TREDOS nebude mít příjmy, aby 
zajistila chod nádraží,“ obával se. 

Janata připustil, že tyto snahy rad-
nice zaznamenala. 

„Mohu vás ubezpečit, že se tomu vše-
mi dostupnými prostředky budeme 
bránit,“ konstatoval. 

Zasedání zastupitelstva zhruba po 
třech hodinách skončilo.   


