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BRONZ Z MISTROVSTVÍ ČR. Baseballový areál Na Hvězdě v Třebíči hostil na počátku října poslední letošní šampionát ČR. 
O mistrovský titul se zde utkala šestice nejlepších juniorských týmů do 18 let, a domácí hráči Nuclears přidali do sbírky 
medailí další bronz, když v utkání o třetí příčku porazili Eagles Praha 11:6. Přímo z turnaje cestoval šestnáctiletý talent 
Třebíče Lukáš Hlouch za širším výběrem národního týmu mužů, aby společně s nejlepšími českými baseballisty absolvoval 
přípravu v USA. Na snímku: zápas o třetí místo dohazoval za Třebíč kadet Lukáš Pacal. Foto: Robert Vávra

Světlo pro 17. listopad
Oslava státního svátku, spojená 

s lampionovým průvodem, se usku-
teční ve čtvrtek 17. listopadu. Výroba 
lampionů se bude konat od 15 hodin 
v DDM v Borovině, o hodinu později 
v Expozici Cesty časem. 

Samotný průvod vyrazí v 17.15 od 
DDM v Borovině a v 17.30 od Expo-
zice. Podle informace MKS Třebíč 
vyjde lampionový průvod i z Hrádku 
(shromaždiště cca v 17.30 na rozces-
tí ulic Hrádek a Skalní). V 18 hod. na 
Karlově náměstí zazní proslov starosty 
Třebíče Pavla Janaty, a od 18.10 hod. 
zde vystoupí Josef Vala.  -tz-

Uvažované chytré parkoviště 
by nemělo závory.

 Mirka Čermáková

Na zkušenou do Plzně vycesto-
val místostarosta Vladimír Ma-
lý a vedoucí odboru dopravy a 
komunálních služeb Aleš Krati-
na. Zúčastnili se slavnostního ote-
vření Smart city polygonu, což je 

unikátní testovací zařízení moder-
ních elektronických zařízení, sou-
visejících především s dopravou – 
čili tzv. chytré parkoviště. Takové 
chtějí radní dopřát i Třebíči.

„Tuto metodu chceme aplikovat i na 
naše parkoviště na Komenského náměs-
tí, které je v současné době velmi využí-
vané. Metoda je založena na principu 
změny magnetického pole. Jednotlivá 
parkovací místa jsou propojena tenkým 

kabelem. Pokud tam vozidlo zastaví, 
magnetické pole se změní, a vyšle sig-
nál,“ naznačil v úvodu místostarosta 
Malý.

Tato unikátní technologie má mno-
ho variant. Na příjezdech k parkoviš-
ti na Komenského náměstí chce rad-
nice umístit elektronické tabule, na 
nichž řidič uvidí, kolik je volných par-
kovacích míst. Z chytrého telefonu si 
pak může místo zablokovat a předpla-

tit. U parkoviště bude nově nainstalo-
vaný parkovací totem s klávesnicí, aby 
si řidič mohl naťukat SPZ svého vozi-
dla, zaplatí formou mincí, nebo pla-
tební karty.  

„Na místě, které si zaplatíte, se vám 
rozsvítí světlo,“ upozornil Malý. Dodal, 
že kontrolu zaparkovaných vozidel 
bude městská policie provádět pomo-
cí aplikace v tabletu, která jí ukáže, 
dokdy je místo zaplacené. 

Třebíč chce mít chytré parkoviště


