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Stažení bodu o obchvatu 
Třebíče, předloženého opozič-
ním zastupitelem Jaromírem 
Barákem (Třebíč občanům), 
navrhl v úvodu zasedání zastu-
pitel, neuvolněný radní Třebí-
če a náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Pavel Pacal (Pro 
Třebíč). Zastupitelé jeho návrh 
schválili 18 hlasy z počtu 25. 

 Mirka Čermáková

Pavel Pacal vysvětlil dlouze důvo-
dy, proč by se o tomto bodu nemě-
lo zatím jednat. Mimo jiné řekl: 
„Záležitost obchvatu je ryze odborná, 
a nelze se pouštět do laických úvah. 
V pondělí 8. ledna proběhne pracovní 
seminář všech zastupitelů se zástupci 
státu, ČEZu a všech, kteří se připravu-
jí na další výstavbu Jaderné elektrárny 
Dukovany,“ informoval Pacal. 

Ve svém zdůvodnění, proč není 
možné znovu otevírat debatu o tra-
se obchvatu, mimo jiné také uvedl, 
že na přípravě obchvatu se pracuje 
systematicky již 11 let, a jakékoliv 
zpochybnění trasy schválené v roce 
2005 znamená návrat úplně na začá-
tek procesu, a tím de facto realizaci 
pohřbít.

Barák: Občané mají 
právo vědět!

Pacalův návrh zvedl ze židle před-
kladatele bodu Baráka.

„Tento bod jsem navrhl já! A já 
nechci žádné jeho projednávání, pou-
ze navrhuji, aby zastupitelstvo uložilo 
radě města vyhotovení informativních 
materiálů o stavu příprav jihozápadní 
a jihovýchodní části obchvatu Třebíče 
a analýzu možností realizace velkého 
obchvatu. A za druhé, aby rada před-
ložila materiál zastupitelstvu 25. led-
na 2018. Tahle stavba bude mít nega-
tivní vliv na život celé Třebíče. Proto 

nerozumím extempore pana náměstka 
Pacala. Občané mají právo vědět, co se 
děje,“ zdůraznil Barák. 

Jeho snahy přišlo podpořit několik 
občanů města. Jaroslavě Herzánové 
se nelíbí, že lidé nic nevědí, že se jim 
všechno tají. 

„Až ze Zpravodaje jsme se dozvěděli, 
že se přes Borovinu mají vozit nějaké 
nadrozměrné náklady do Dukovan. 
To je šílenost! Přece našim potomkům 
nezničíme to nejkrásnější, co tu máme, 
Libušino údolí,“ apelovala na svědo-
mí zastupitelů Herzánová.

Také Milan Dočekal zastává názor, 
že město v tomto ohledu nic nekoná, 
a že nediskutuje s lidmi. „Uvědomte 
si, že s výstavbou obchvatu se stanou 
nemovitosti v Borovině neprodejnými,“ 
uvedl mimo jiné argumenty majitel 
nemovitostí v Borovině.

Pavel Pacal opět zopakoval, že 
obchvat je odborná věc, a že po pra-
covním semináři 8. ledna budou 
zainteresované strany moudřejší. 

Jednat s odborníky veřejně 
Každý vstup Pavla Pacala do disku-

ze vlil do žil Jaromíra Baráka novou 
dávku adrenalinu. 

„Co mají odborníci co dělat s tím, 
kudy povede obchvat? To se přece týká 
občanů Třebíče. Proč pracovní semi-
nář s oborníky? Já navrhuji, aby se o 
tom jednalo na zastupitelstvu, a bylo 
to přístupné veřejnosti, i přes internet,“ 
požadoval neúnavný oponent.

„Zaznělo tu mnoho polopravd,“ 
konstatoval Pacal, „trasa, nebo kori-
dor jihozápadního obchvatu města je 
v územním plánu od roku 2005. Od té 
doby, s výjimkou pana Dočekala, který 
se o tuto záležitost pravidelně zajímá, 
tuto věc na zasedání nikdo neotevřel. 
Zato já otevřeně říkám, že chci pro 
své děti a vnuky, aby byl obchvat Tře-
bíče realizován. Dlouho se o obchvatu 
města mluví, a nyní, když se realizace 
konečně přiblížila, jsou zde snahy to 

nezodpovědně shodit ze stolu. Stát chce 
obchvat postavit jen z důvodu pláno-
vané výstavby v Dukovanech, a my tu 
příležitost nesmíme propást.“ 

Barák zareagoval slovy: „Na přípra-
vu obchvatu máme ještě dvanáct let. 
Udělejme něco, abychom se nemuseli 
v hrobě stydět za to, co tu jednou bude 
stát.“

Klíma: Mlácení 
prázdné slámy

Zastupitel Josef Klíma (KDU-
ČSL) upozornil na neustále ucpa-
nou Bráfovu třídu. 

„Znáte nějakou jinou trasu? Já ji 
neznám. A podívejte se, jak vypa-
dá Znojemská ulice. Musíme to nějak 
řešit. Město nikdy nebude mít na to, 
aby obchvat postavilo samo, a vel-
ký obchvat stát nezaplatí. Tak nevím, 
o čem tu diskutujeme. Připadá mi to 
jako mlácení prázdné slámy,“ použil 
příměru podnikatel v bývalém areá-
lu POBO v Borovině.

Julie Dolejší (KSČM, a předsed-
kyně fi nančního výboru) netajila, že 
se jí obchvat dotýká osobně, protože 
v Borovině žije. 

„Vím, že se to nedotkne jen několi-
ka obytných domů, ale i zhruba dvou 
tisíc obyvatel v panelových domech. A 
proč lidé nereagují? Protože vědí, že se 
toho už nedočkají. Pro ně je to hudba 
budoucnosti. Když to je teď zase aktu-
ální, diví se, proč šlo do Boroviny tolik 
peněz. Proč se v budoucnu do nejvíce 
ekologicky zatížené oblasti přemístil 
Dům dětí a mládeže? Všechny ty spa-
dy půjdou dolů, do údolí. Navíc se tu 
všechny hluky zdvojnásobí. Takže jde 
o to, jak tyhle negativní dopady v pří-
pravě obchvatu minimalizovat,“ ape-
lovala Dolejší.

V závěru se hlasovalo o přijetí zmí-
něných návrhů Jaromíra Baráka, kte-
ré chtěl zanést do usnesení ze zase-
dání. Pro bylo jen sedm rukou, takže 
jeho dva návrhy neprošly. 

Obchvat města stáhli z programu jednání
 Předkladatel Barák si vzal na pomoc občany. Neuspěl

MAJITEL nemovitostí v Borovině, Milan Dočekal, se o problematiku obchvatu 
zajímá už roky. Slovo si vzal i na zasedání.  Foto: Mirka Čermáková

V Třebíči pracují desítky dobrovolníků 
v dětských organizacích. Jejich práce je 
náročná a často nedoceněná. Přitom pra-
videlná zájmová volnočasová činnost má 
zásadní význam při výchově dětí a mlá-
deže. 

Ve spojení s rodinou a školou tvoří 
základ správného rozvoje osobnosti dítě-
te. Proto Třebíč a Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina spojují síly a představují 
„TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO“, cenu Antoní-
na Hobzy.

„Chceme ocenit dobrovolníky, kteří pra-
videlně a nezištně pracují ve svém volném 
čase s dětmi a mládeží,“ říká Jan Burda, 
předseda RDMKV a dodává: „Pokud 
máte ve svém okolí někoho, kdo pracuje 
s dětmi, neváhejte ho nominovat na cenu 
Třebíčské srdíčko.“

Proč se cena jmenuje právě Třebíčské 
srdíčko, objasňuje místostarosta měs-

ta Milan Zeibert: „Cena dostala jméno 
podle Antonína Hobzy, který stál u vzniku 
skautingu v Třebíči a jeho život i práce pro 
děti mohou být vzorem všem, kdo s dětmi 
pracují. Jeho skautská přezdívka ,Srdíčko´ 
dala název i naší anketě.“

Na cenu může být nominována oso-
ba starší osmnácti let, která dlouhodobě 
vykonává nebo vykonávala pravidelnou 
dobrovolnou činnost ve prospěch dětí a 
mládeže v jejich volném čase na území 
města Třebíče minimálně tři roky.

Navrhnout udělení ceny může kdoko-
li. Nutné je do 25. ledna zaslat nominač-
ní formulář, který je k dispozici na webu 
města www.trebic.cz nebo na webu www.
rdmkv.cz. -tz-

Oceníme dobrovolníky 
– nominovat je můžete i vy

Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili odkoupení mode-
lů města Třebíče od majitele fi rmy Kapucín. Ta si nechala modely 
zhotovit od Stanislava Vršky. Město modely odkoupí za 1,2 milionu 
korun.

Pro odkoupení modelů města hlasovalo 20 zastupitelů. Danuše 
Milotová (KSČM) upozornila, že bude hlasovat proti. 

„Takovou částku nenajdeme všude. Proč to fi rma městu nedaruje? Na 
modelech by mohla mít bronzovou tabulku, a všichni uvidí, jaký je fi lan-
trop,“ přála by si Milotová ušetřit městu výše uvedenou částku.

Majitel modelů se na město obrátil už podruhé. S první žádostí 
v červnu neuspěl, zastupitelé tehdy nepřijali žádné usnesení. Tento-
krát rada odkoupení modelů zastupitelům doporučila.

Místostarostka Marie Černá upozornila na bonus, kterým je doho-
tovení modelů částí Stařečky a Jejkova, což bude dar fi rmy Kapucín 
ke dvěma stávajícím modelům. 

„Kam modely umístíme, budeme řešit, až je odkoupíme,“ upozornila 
Černá.

Židovské město slouží jako atrakce návštěvníkům Zadní synagogy, 
a model centra města si mohou prohlédnout návštěvníci koncertů a 
divadel v Pasáži. Městské kulturní středisko má oba modely bezplat-
ně zapůjčené k prezentaci. -mič-

Město bude majitelem 
modelů částí Třebíče

Navrhnout udělení ceny může 
kdokoli. Do 25. ledna


