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Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči připravilo nový komentova-
ný program na své unikátní projekční 
kouli. Nese název „Malá doba ledová“. 
Věnuje se teplotním anomáliím mezi 
14. až 19. stoletím. 

Nezabývá se však pouze nezvyklý-
mi přírodními jevy, ale přináší na toto 
období komplexní pohled i z hlediska 
vývoje společnosti, zemědělství, politi-
ky či kultury. Návštěvníci se tak dozvě-
dí, nakolik s malou dobou ledovou 
souvisela Velká francouzská revoluce, 
či pohádka o Jeníčkovi a Mařence, co 
zapříčinilo hladomor v Irsku, jak Evro-

pu ve 14. století zdecimoval mor, nebo 
proč jsou Stradivariho hudební nástro-
je tak výjimečné. Nechybí ani zamyš-
lení nad tím, zda se malá doba ledová 
může opakovat.

Projekci lze v Alternátoru navští-
vit každý všední den ve 14.30 hodin, 
v sobotu v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. 
V neděli se nepromítá. Návštěvníci se 
mohou domluvit, zda chtějí zhlédnout 
právě Malou dobu ledovou, nebo další 
komentovaný program Vesmírné sed-
mičky, či všeobecnou projekci, zahr-
nující nejzajímavější datasety.  -zt-

V Alternátoru připomínají 
malou dobu ledovou

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity 

Bytí se uskuteční v Třebíči v nedě-
li 18. února přednáška biotronika a 
filosofa Tomáše Pfeiffera. Koná se 
v budově základní školy Benešova 
585. Začíná v 17 hodin. Návštěvníci 
si mohou připravit ústní i písemné 
dotazy. -zt-

Řidiče v Třebíči čekají 
dopravní omezení. Musí se při-
pravit na objížďky.
� Antonín Zvěřina

Město plánuje v letošním roce dal-
ší dopravní investice, kromě opra-
vy Bráfovy ulice, kterou zahájí na 
počátku dubna Kraj. Na křížení ulic 
Jungmanova a Bedřicha Václavka, 
v souvislosti s akcí a s vyznačením 
objízdných tras, vznikne provizorní 
kruhový objezd. 

Již brzy začne přestavba místní 
komunikace v Poušově, v délce 450 
metrů. Tam se bude také rekonstru-
ovat veřejné osvětlení, budovat nový 
most přes mlýnský náhon a nová 
autobusová zastávka, s dokonče-
ním do prázdnin. Na akci v příštích 

letech naváže výstavba nového mos-
tu přes řeku Jihlavu a rekonstrukce 
navazujících komunikací ve směru 
do Týna i do Boroviny.

Na křižovatce ulic Hrotovická a 
Spojovací plánuje radnice instalovat 
nové semafory. Toto opatření je jedi-
nou efektivní formou řešení kolon v 
této oblasti před zahájením stavby 
obchvatu Třebíče.

Radnice má také v plánu rozšířit 
parkovací plochy na autobusovém 
nádraží. Jedná se o úpravu plochy u 
bývalého nástupiště E, kde podél-
ná parkovací stání přebuduje na šik-
má a odtěží stávající široký chodník 
v délce 70 metrů. Získá tím patnáct 
nových parkovacích míst.

Další významnou investicí bude 
vybudování podchodu pod silnicí 
I/23 v ulici Sucheniova. Jedná se o 

výstavbu mimoúrovňového křížení 
cyklostezky a chodníku. Podchod 
bude postaven odtěžením materi-
álu z prostoru stávajícího průtahu, 
konstrukce bude železobetonová. 
„Obousměrný provoz bude zachovaný 
vždy v jedné části vozovky,“ informo-
val místostarosta Vladimír Malý. 

Také parkoviště na Komenského 
náměstí se dočká vylepšení. Město 
tam nechá vybudovat SPINWIRE 
parkoviště – takzvané chytré parko-
viště. Plocha bude vybavena pod-
zemními detektory přítomnosti 
vozidel.

Součástí budou také elektronické 
informační tabule na příjezdových 
komunikacích i možnost dálkové 
kontroly naplněnosti parkoviště přes 
mobilní telefon a oprava povrchu 
parkoviště.

V Poušově přestaví most

VÝTĚŽEK VÁNOČNÍ SBÍRKY ve výši 41.676 korun ve formě symbolického 
šeku předal třebíčský starosta Pavel Janata předsedkyni spolku MÍŠA&MÍŠA 
Haně Nejedlé. „To je poprvé od založení spolku před šesti lety, kdy dostáváme 
výtěžek z nějaké sbírky,“ netajila radost Nejedlá. Spolek funguje v Třebíči od roku 
2012 a jeho hlavním posláním je pomoc handicapovaným lidem začlenit se mezi 
zdravé lidi. Pořádá různé společenské akce, módní přehlídky, country bály a ple-
sy a také se podílí na svatebním veletrhu. Výtěžky z těchto akcí, dary od sponzo-
rů a obchůdek s vlastnoručně vyrobenou keramikou jsou jediné příjmy třebíčského 
spolku. Svatební veletrh z důvodu rekonstrukce náměšťského zámku spolek letos 
nepořádá. Foto: Antonín Zvěřina

Zisk pomůže handicapovaným

Město buduje 
chráněné bydlení

Do konce roku vyroste v Třebíči 
nové chráněné bydlení v Demlově 
ulici v sídlišti Horka-Domky. Inves-
tiční akce v předpokládané hodno-
tě čtrnáct milionů korun zahrnuje 
přestavbu budovy bývalé oční školy. 
Součástí přestavby je změna vnitřní 
dispozice objektu, zateplení budovy, 
bezbariérové úpravy, nové rozvody, 
vnitřní vybavení i úpravy venkovních 
ploch včetně osvětlení. -zt-

Začnou sloužit 
nové toalety

Na nové toalety se mohou těšit již 
brzy návštěvníci třebíčského Kar-
lova náměstí. Ty budou postaveny 
na dolní straně, stávající se uzavřou. 
Součástí stavby budou nové rozvo-
dy vody, kanalizace, elektroinstalace 
a vzduchotechniky, sociální zařízení 
pro ženy, muže, přebalovací kabinka, 
zázemí obsluhy a sklad. -zt-

Rada města Třebíče stanovila pra-
vidla pro regulaci politické reklamy 
v komunikačních kanálech Měs-
ta. Zakazuje politickou reklamu i 
odkazy na politické stránky jednot-
livých stran a hnutí. Starosta Pavel 
Janata uvedl, že se jedná zejména 
o informace umísťované na sociál-
ních sítích. 

„Bohužel, v poslední době nastala 
situace, kdy jistý politický subjekt pra-

vidla zákazu nerespektuje. Zneužívá 
městský Facebook k vlastní propaga-
ci. To nechceme připustit,“ naznačil 
Janata. 

Doplnil, že i tyto stránky mají 
sloužit k informacím o městě, niko-
li k politice. „Nenašli jsme u tohoto 
subjektu pochopení, a proto rada měs-
ta rozhodla o pravidlech,“ pozname-
nal Janata.  -zt-

Politika na Facebook nepatří

Stadion bude mít 
nové připojení 

Zimní stadion v Třebíči bude při-
pojený na centrální zásobování tep-
lem. Využívat se budou i koogene-
rační jednotky. Starosta Pavel Janata 
vysvětlil, že primárním zdrojem tepla 
pro stadion je odpadní teplo z chla-
zení. 

„To ale nestačí. V současné době má 
areál k dispozici ještě plynovou kotel-
nu, která je za hranicí životnosti. Její 
obnovení by bylo finančně nevýhodné. 
Nyní plynovou kotelnu nahradí připo-
jení na centrální zásobování teplem, na 
náklady poskytovatele služeb,“ pouká-
zal Janata.    -zt-

Podporují výstavbu 
rodinných domů

Město nezapomíná na výstavbu 
rodinných domů. Sítě pro výstav-
bu 33 rodinných domů se vybudu-
jí v oblasti Brněnská západ a bude 
zahájeno zasíťování pro výstavbu 39 
rodinných domů v lokalitě Vltavín-
ská. Také v průmyslové zóně v Rafa-
elově ulici se bude budovat nová 
infrastruktura, v předpokládané ceně 
dvacet milionů korun.  -zt-

Počet parkovacích míst, problém 
se dotýká Třebíče zejména v centru 
města. Z plánované výstavby parko-
vacího domu v proluce v Otmarově 
ulici poblíž kostele Proměnění Páně 
definitivně sešlo.  

„Cena činila zhruba 49 milionů 
korun, což bylo pro město neúnos-
né. Jedno parkovací stání při navýše-
ní o jedno patro by vyšlo na 500 tisíc 
korun,“ vysvětlil místostarosta Vla-
dimír Malý. 

Z toho důvodu dojde v těchto 

místech pouze ke zpevnění povr-
chu stávajícího prostoru. „Nová stu-
die počítá s navýšením parkovacích 
míst na ploše za zimním stadionem,“ 
podotkl Malý. Mělo by se jednat o 
střešní parkování s nájezdem. 

K rozšíření parkovacích míst do-
jde letos na autobusovém nádraží. 
Tam se změní v jednom úseku 
podélné parkování v příčné parko-
vání šikmé. Nesníží se počet míst 
zastávek autobusů. Akce si vyžádá 
asi milion korun. -zt-

Parkovací dům nebude


