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Alternátor Třebíč a Kraj Vysočina 
nabízí prezentaci středních škol Kra-
je Vysočina formou výstavy. Deset 
vybraných školských zařízení před-
stavuje veřejnosti v třetím patře tře-
bíčského Alternátoru až do konce 
ledna 2018 svoje vzdělávací obory. 
V některých případech mohou náv-
štěvníci absolvovat i interaktivní část 
této prezentace. Prezentaci škol lze 
vidět v rámci obvyklých prohlídko-
vých tras Alternátoru. 

Ředitele středních škol a učilišť 
přivítala v den zahájení prezenta-
ce radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu Jana Fia-
lová a předseda krajské hospodářské 
komory  a  předseda spolku  EKO-
BIOENERGO, z. s., tedy zřizovatele 
Alternátoru, Richard Horký.

Jana Fialová sobě i ředitelům škol 
popřála, aby nový ministr škol-
ství Stanislav Štech používal selský 
rozum. „Ne vždy, když jsme dříve bou-
chali na dveře v Praze, jsme byli vysly-
šeni,“ přiznala krajská radní, a podě-
kovala ředitelům škol za jejich práci.  

Richard Horký ocenil kvalitu vyba-
vení škol i kvalitu pedagogů. „Pro-
blém je ale v tom, že nemáme děti, 
nemáme děti,“ zopakoval dvakrát, a 
dodal, že situace je krizová. Prozra-

dil, jakým způsobem chce Krajská 
hospodářská komora naplnit učňov-
ské obory. 

„Jedna cesta tedy je, přijmout k nám 
dospělé občany Ukrajiny na pracovní 

víza, druhá pak - nechat zde studovat 
jejich děti.“

Horký ocenil práci Kraje v této 
oblasti. „Byl jsem ve škole T. G. Masa-
ryka v Užhorodě. Děti naprosto plynu-
lou češtinou recitovaly básničky a zpí-
valy písničky.“

Se Zakarpatskou Ukrajinou, tedy 
někdejší československou Podkar-
patskou Rusí, má Kraj Vysočina vel-
mi úzké vztahy.  -mič-

Horký: Školám chybí děti. Pomůže Ukrajina?

V TŘETÍM PATŘE Alternátoru prezentuje své vzdělávací obory desítka střed-
ních škol a učilišť z kraje Vysočina. Foto: Mirka Čermáková

 Gymnázium a Střední odborná 
škola Moravské Budějovice, Gymná-
zium Třebíč, Obchodní akademie Dr. 
Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazy-
ková škola Třebíč, Střední průmyslová 
škola Třebíč, Střední škola řemesel a 
služeb Moravské Budějovice, Střední 
škola stavební Třebíč, Vyšší odborná 
a Střední škola veterinární, zeměděl-
ská a zdravotnická Třebíč, Gymnázium 
Velké Meziříčí, Hotelová škola Světlá a 
Střední odborná škola Velké Meziříčí, 
Gymnázium Jihlava.

Prezentované školy

Nová vyhláška o místním poplatku 
ze psů platí od ledna v Třebíči. Sazby 
se sice nemění, určité změny ale nasta-
ly. Zastupitelé je odsouhlasili.

Částka 800 korun za prvního psa a 
1200 korun za druhého a každého dal-
šího platí nově i pro majitele, kteří mají 
trvalý pobyt nahlášený na radnici. Dále 
klasicky pro majitele psů v bytových 
domech na území města. Stejná kal-
kulace je určena pro sídla právnických 

osob a podnikajících fyzických osob.
Pět set korun za prvního a 750 korun 

za druhého a každého dalšího psa 
zaplatí nejen majitelé rodinných domů 
na území města, ale od 1. ledna 2018 
také ti, kteří psy chovají v Třebíči v 
rekreačních objektech, třeba na zahra-
dě.

V místních částech bude první pes 
stát 100 korun, druhý a každý další pak 
vyjde na 150 korun. -mič-

Máte trvalý pobyt na radnici 
a psa? I vy za něj zaplatíte!

Třebíčská průmyslovka 
má sedm nových učeben

Téměř půl roku trvala rekonstrukce pavilonu A třebíčské Střední průmyslo-
vé školy. Vzniklo tam sedm nových učeben pro 116 žáků s výukou slaboprou-
du, silnoproudu, programování a obrábění na CNC strojích, učebna 2D a 3D 
modelování a učebna pro venkovní rozvody. 

Na stavbu za více než 38 miliónů korun se podařilo získat 90 procent dota-
ce z evropských fondů, další investice si vyžádá pořízení nového vybavení a 
strojů.  -zt-

Také v letošním roce pokračova-
la radnice v restaurování kulturních 
památek a uměleckých děl, které 
jsou umístěné ve veřejném prostoru.

Restaurování sochy sv. Jana Nepo-
muckého, sousoší Piety a kamenné 
krycí desky zábradlí mostu při vstu-
pu do zámku, prováděl akademický 
sochař a restaurátor Martin Kovařík 
ze Svratky. 

Náklady pomohl městu uhradit 
Kraj Vysočina z programu Obnovy 
kulturních památek částkou 75 tisíc 
z celkových sto padesáti.

Barokní socha sv. Jana Nepomuc-
kého z Podklášterského mostu byla 
ošetřena rekonzervací a podstavec 
dostal nový sokl. 

Do konce prosince dokončil 
restaurátor Kovařík rekonzervač-
ní práce na další památce – božích 
mukách ve Znojemské ulici.

Kaple svaté Barbory má nové dve-
ře a opravenou fasádu, dokončena je 
oprava památníku v Jubilejním par-
ku, ve stráni pod Domem pro senio-

ry v Koutkově ulici. 
Tento památník byl postaven v 

roce 1938 jako připomínka 20. výro-
čí vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Opravou prošel také 
pamětní kříž a pomník padlých v 1. 
světové válce, v ulici Táborská.

V souvislosti s dokončováním 
úprav Komenského náměstí se cel-
kové obnovy dočkala kovová plas-
tika Rozvoj vědy a techniky, která 
má opravený i kamenný podstavec. 
Zároveň bylo obnoveno kamenné 
pítko na Staré poště.

Město za tyto práce vydalo z roz-
počtu na rok 2017 více než 461 tisíc 
korun. -mič- 

Půl milionu padlo na památky
Obnovili plastiku, několik 
soch a sousoší, zábradlí 
mostu, dveře a fasádu
 kaple, nebo boží muka  


