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Bude jarmark
Jarmark se uskuteční na centrálním 

Karlově náměstí v Třebíči ve středu 
18. dubna od 10 do 17.30 hodin. 
Nabídne bio/eko výrobky, a výrob-
ky s označením Vysočina Regionální 
produkt. Od 16.30 hodin vystoupí 
folklorní soubor Okřešánek.  -zt-

Zastupitelé neodsouhlasili 
návrh J. Baráka (Třebíč Obča-
nům) na úpravu využívání 
komunikačních kanálů Města.   
� Antonín Zvěřina

Cenzura a zneužívání komunikač-
ních kanálů Města se jmenoval 23. 
bod, který projednávalo třebíčské 
zastupitelstvo. Předkládal ho Jaromír 
Barák (Třebíč Občanů), a v úvodu 
upozornil na chybu, která se v bodu 
objevila. Připustil, že chyba se moh-
la stát jemu, a na druhou stranu se 
podivoval, proč ji nikdo neopravil 
při čtení. Jednalo se o to, že jeden 
odstavec v něm figuroval dvakrát. 

„My jsme si chyby samozřejmě všim-
li, ale materiál jsme předložili tak, jak 

jsme ho dostali. Netroufli jsme si dělat 
nějaké úpravy, možná by to byla cen-
zura,“ poznamenal starosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL). To Barák odmí-
tl, jako nedostatek komunikace mezi 
ním a Městem.  

Pokračoval, že si nemyslí, že komu-
nikační kanály Města, Zpravodaj, 
web, facebook, fungují pro všech-
ny zastupitele stejně. Připomněl, že 
pro fungování Zpravodaje změny 
předložil a nastínil, že podmínky pro 
Zpravodaj upravuje zákon, a zastu-
pitel má právo se na jeho stránkách 
vyjádřit. 

„Je pravdou, že Město většinou, 
pokud napíši nějaký článek, ho zve-
řejní. Mnohdy ale bez obrázku, který 
je vypovídající. Co mně vadí nejvíc, že 
jsou moje články doplňovány nevhod-

nými komentáři,“ naznačil Barák. 
To pak prezentoval na dvou ukáz-

kách, u té třetí mu vadilo, že se ve 
Zpravodaji objevil u jeho článku 
pouze odkaz na web Města, kde byl 
jeho názor umístěný. „To je snaha 
radnice potlačovat jiné názory, než má 
ona,“ konstatoval Barák. 

Zaměřil se i na facebookovou strán-
ku Města. Facebook považuje za veli-
ce kvalitní komunikační kanál, který 
by mělo Město patřičně využívat, ale 
nikoli způsobem, kterým to činí. 

„Rada města rozhodla o zákazu poli-
tické reklamy na komunikačních kaná-
lech Města, tedy i na facebooku. Naše 
příspěvky s odkazem na stránky hnutí 
Třebíč Občanů Město smazalo,“ pou-
kázal Barák.  

 (Pokračování na str. 3)

Barák obvinil radnici z cenzury

Koná se Den Země
Den Země se uskuteční ve čtrvtek 

19. dubna na Karlově náměstí v Tře-
bíči od 9.15 do 14 hodin. Návštěvní-
ci se mohou těšit na prezentaci svo-
zové firmy ESKO-T. Prohlédnout 
si mohou ekologické aktivity a pro-
jekty mnoha organizací z Třebíče i z 
kraje. Mohou si vyzkoušet elektro-
mobil či elektrokolo, a Den nabídne 
i mnoho dalších zajímavostí.  -zt-

Veletrh pro studenty
Veletrh mezinárodních zkušeností 

se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna od 9 
do 14 hodin v budově Gymnázia na 
Masarykově náměstí v Třebíči. Akce 
je určena zejména pro žáky středních 
škol. Pořádá ji Kraj Vysočina.   -zt-

Představí prodej 
potravin bez obalu
Prodej potravin bez obalu před-

staví ve středu 11. dubna od 16.30 
hodin první taková třebíčská pro-
dejna - Kružíkovic sypané potraviny 
v městské knihovně, pobočka Mod-
řínová. „Malí kluci sní o tom, stát se 
popelářem. My sníme o životě, ve kte-
rém popeláře nebudeme potřebovat,“ 
zní motto majitelů obchodu.     -zt-

TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO:  Již po 52. se sjeli na jaře do Třebíče loutkáři, aby předvedli dětem i dospělým, že tento žánr 
má stále divákům co říct. Bohužel domácí zastupovalo jen obecenstvo.  Foto: Antonín Zvěřina 


