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Chovatelé pořádají 
výstavu

Český svaz chovatelů Základní orga-
nizace Třebíč 1 pořádá v sobotu 17. a 
v neděli 18. února zimní výstavu holu-
bů a prodejních králíků v chovatelském 
areálu na Stařečce v ulici V. Nezvala 
v Třebíči. Pro veřejnost bude výstava 
přístupná v sobotu od 10  do 17 hodin 
a v neděli od 7 do 11 hodin. Souběžně 
se koná v neděli i trh zvířat.  -zt-

Průvodce přiblíží 
Rumunsko

Česká křesťanská akademie - míst-
ní pobočka Třebíč a Katolické gym-
názium Třebíč pořádají besedu s 
průvodcem Jaroslavem Ozzy  Zema-
nem ve středu 7. února od 18 hodin 
v aule Katolického gymnázia v Tře-
bíči. Má název Rumunsko, přírodní 
a historické zajímavosti.  -zt-

Erik Tabery bude 
besedovat v Béčku

Beseda s novinářem Erikem 
Taberym se uskuteční ve středu 21. 
února od 18 hod v prostorách tře-
bíčského hudebního klubu Béčko na 
konci ulice Vítězslava Nezvala, Dis-
kutovat se bude nad jeho loni vyda-
nou knihou „Opuštěná společnost. 
Česká cesta od Masaryka po Babiše“, 
ale i o všem, co se od jejího dopsání 
nejen v české společnosti stalo.    

 -zt-

Proti rozpočtu města Třebíče 
se postavil Jaromír Barák z hnu-
tí Třebíč Občanům, schválení 
nezabránil. 

� Antonín Zvěřina

Rozpočet na rok 2018 schválilo 
zastupitelstvo města na lednovém 
zasedání. Úvodní zprávu přednesl 
starosta Pavel Janata (KDU-ČSL). 
„Bez jeho schválení nelze existovat, i 
když jsme první měsíc pracovali s roz-
počtovým provizoriem,“ upozornil. 

Připomněl, že na rozpočtu se zača-
lo pracovat již v srpnu loňského 
roku. „První větší jednání se odehrálo 
10. listopadu, kdy členové rady, vedou-
cí jednotlivých odborů a předsedkyně 
finančního výboru celý rozpočet prošli 

Rozpočet zastupitelé schválili
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Tradiční Tříkrálová sbírka začala tradičně v Třebíči na Karlově náměstí. Nechyběly tam děti, které se 
s představiteli Třech králů a Svaté rodiny vyfotografovali. Foto: Antonín Zvěřina  

a navrhli některé úpravy,“ poukázal 
Janata. 

Na počátku ledna rozpočet pro-
bral rozšířený finanční výbor. Jana-
ta vysvětlil, že součástí rozpočtu 
je částka určená na dofinancování 
evropských dotací a seznam akcí nad 
jeden milion korun. 

„Rozpočet jsme dali podle zákon-
né lhůty k nahlédnutí, a nedostali js-
me k němu žádné připomínky,“ uvedl 
Janata. Netajil, že rozpočet je sesta-
vený jako schodkový. Schodek je 

pokrytý penězi našetřenými v minu-
lých letech. 

„Zčásti hodláme čerpat úvěr ve výši 
40 milionů korun z částky 150 milio-
nů korun, která je k dispozici, zbytek 
v následujících letech,“ podotkl Jana-
ta. Předsedkyně finančního výboru 
Julie Dolejší (KSČM) informovala 
zastupitele, že tato instituce doporu-
čuje rozpočet schválit. Proti rozpoč-
tu se postavil Jaromír Barák (Třebíč 
Občanům).

 (Pokračování na str. 3)
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