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Cenu města Třebíče pro rok 2017 
získal herec, třebíčský rodák Jiří 
Pecha. Na doporučení rady města o 
tom rozhodlo zastupitelstvo. Předá-
ní ceny se uskutečnilo v pondělí 23. 
října ve foyer v Pasáži. Za nemocné-
ho herce ji převzala jeho žena Jana 
Pechová.

Paní Jana, která pochází ze Slo-
vácka, netajila, že je to pro ni hod-
ně stresová situace, protože na roz-
díl od svého muže nikdy před lidmi 
nemluvila.

„Musím to ale udělat. Manžel na tom 
není zdravotně dobře. Trpí chronickou 
plicní nemocí. Do plic se mu dostala 
infekce. Strávil dva týdny v nemocnici. 
Už je doma, ale zlobí ho srdíčko a oté-
kají mu nohy,“ cítí se svým mužem 
Jana Pechová.

Život s hercem určitě není jed-
noduchý, a jeho partnerka musí 

být velice trpělivá, aby manželství 
vydrželo. A jaké je to u Pechů?

„Strašné (smích), ale v podstatě hez-
ké. Je to o velké míře tolerance. Manžel 
je velice hodný člověk, a když bylo nej-
hůř, hodil zpátečku. Vždycky jsme to 
oba ustáli.“

Jana Pechová rodiště svého muže – 
Třebíč Borovinu - dobře zná. Jezdila 
tam často, pokud ještě jeho rodiče 
žili. 

Když přebírala od vedení měs-
ta cenu, řekla přítomným tato slo-
va: „Požádala jsem manžela, aby mi 
napsal pro vás pár vět. Napsal dvě,“ 
usmála se. A co vzkázal Třebíčanům 
oceněný herec?

„Bohužel, stáří už je takové, že vám 
maří, z čeho byste mohli mít radost.“

Jeho žena k tomu dodala: „Můj 
muž byl a je na Třebíč hrdý. Prostě je 
to Třebíčák.“  -mič-

MANŽELKA  herce Jiřího Pechy, paní Jana, s místostarostou Milanem Zeibertem. 
 Foto: Mirka Čermáková

Jana Pechová: Jirka je prostě Třebíčák

Výpověď ze smlouvy podala loni 
společnost AVE, která měla smluv-
ní vztah s Městem na čištění a zimní 
údržbu města od roku 2012. Město 
muselo vypsat nové výběrové řízení. 

„Aby se mohlo do soutěže přihlásit 
víc fi rem, zakázku jsme rozdělili na dvě 
části – sever a jih města. Údržba obou 
částí je zhruba stejně náročná, i na plo-
chu, a s tímto rozdělením má město 
dobrou zkušenost i z modelu údržby 
veřejné zeleně. Dělící přirozenou čarou 
města je řeka Jihlava,“ uvedl důvody 
pro vypsání zakázky místostarosta 
města Milan Zeibert.

Při organizaci výběrového řízení 
zastupovala Město administrátorská 
fi rma. Do výběrového řízení na část 
Jih se přihlásila jedna fi rma, na Sever 
pak dvě fi rmy, z nichž fi rma KLEE 
podala výhodnější nabídku. 

Společnost AVE, která v soutěži na 
severní část města neuspěla, poda-
la proti výsledku výběrového řízení 
námitku k Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže (ÚOHS). V prů-
běhu řízení na ÚOHS nemohlo měs-
to Třebíč uzavřít s vítěznou fi rmou 
smlouvu, a tento stav dosud trvá. 

„Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi 
začátkem října. V něm ÚOHS nezpo-
chybňuje výsledek výběrového řízení, 
ale pouze formální náležitost – chybě-
jící přílohu u oznámení o výběru doda-
vatele, které už v podstatě na samot-
né výběrové řízení nemělo žádný vliv,“ 
vysvětlil Zeibert. ÚOHS uložil Měs-
tu uhradit náklady řízení ve výši 30 
tisíc korun. Proti rozhodnutí ÚOHS 
Město podalo rozklad.

„Před námi je nyní zimní období. 
Abychom i na území jižní části měs-
ta zajistili bezpečnost řidičů i chod-
ců, musíme nyní uzavřít krátkodobou 
smlouvu na čištění a zimní údržbu, 
a to do té doby, než bude vyřešená 
záležitost na ÚOHS,“ doplnil Milan 
Zeibert.

„Forma jednacího řízení byla nutná, 
protože Město se ocitlo v otázce zim-
ní údržby ve stavu nouze. Tohle řízení 
spočívá v tom, že se zakázka může dát 
přímo z ruky, bez výběrového řízení. 
V zájmu bezpečnosti občanů musíme 
jednat a stav nouze řešit,“ zdůraznila 
místostarostka Marie Černá. 

 -mič-

Zimní údržba v Třebíči
nesmí být ve stavu nouze

Významná budova říčních láz-
ní v areálu koupaliště Polanka, od 
architekta Bohuslava Fuchse, právě 
prochází druhou etapou rekonstruk-
ce. První vyšla na 878.095 korun 
bez DPH, významnou část zaplatila 
dotace Ministerstva kultury. 

Loňská etapa rekonstrukce se týka-
la hlavně výměny poškozených nos-
ných sloupů a trámů vnějších částí 
dřevěné části budovy.

Letos Město v rekonstrukci pokra-
čuje. Druhá etapa zahrnuje vybourá-
ní poškozených základových prahů 
pod dřevěnými převlékacími kabin-
kami, výměnu degradovaných vnitř-
ních částí dřevěných konstrukcí, 
schodnic, zábradlí, i částí poškoze-
ných palubkových podlah.

Oprava převlékacích kabinek spo-
čívá v nahrazení poškozených dře-
věných konstrukcí v úrovních pod-
lahy. Sanované sloupky se kotví do 
nových základových prahů pomocí 
ocelových pozinkovaných kotevních 
botek, které jsou opláštěné tvrdým 
dřevem. To zajistí konstrukcím lep-
ší odolnost vůči vlhkosti a nenaruší 
dojem. 

Kromě samotné budovy projde 

úpravou svah v zadní části pozem-
ku, aby dešťová voda nepodmáčela 
zděnou část budovy. Město nechalo 
zpracovat také restaurátorský prů-
zkum posouzení barevnosti, podle 
kterého byly v minulosti barvy tlu-
menější.

Také letošní etapu rekonstrukce 
z velké části zaplatí Ministerstvo kul-
tury, bude stát necelých 1,6 milionu 
bez DPH. Letos ale práce nekončí. 
V dalším roce se bude odstraňovat 
veškerý nátěr z objektu a dřevěná 
konstrukce dostane nové barvy.

 -mič-

Rekonstrukce Fuchsových 
říčních lázní pokračuje


