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DEN ZEMĚ: Pestrý program Dne země na Karlově náměstí v Třebíči lákal všechny generace, ale nejvíce se zaměřil na děti. 
V rámci programu byl na náměstí vysypán z popelářského vozu odpad z ulice M. Majerové, který vytřídili studenti Střední 
průmyslové školy. Z celkem 300 kilogramů komunálního odpadu z osmi kontejnerů se vytřídilo 214 kilogramů odpadů, kte-
ré se mohly dále využít.  Foto: Antonín Zvěřina

Město připravuje zásadní 
modernizaci zimního stadionu, 
snad pomůže dotace. 
� Antonín Zvěřina

Veřejnou zakázku na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci tře-
bíčského zimního stadionu schválila 
Rada města. Zakázka si vyžádá zhru-
ba čtyři miliony korun. „K moderni-
zaci sportoviště přistoupíme pod pod-
mínkou, že na ni obdržíme dotaci,“ 
poznamenal místostarosta Vladimír 
Malý. 

O tu požádá klub HC Horácká Sla-
via Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Malý netajil, že v sou-

časné době byly dotace významně 
pokráceny. Město by muselo zapla-
tit 60 procent nákladů, dotace by 
pokryla 40 procent. Odhadovaná 
částka na rekonstrukci překračuje 
200 milionů korun. 

Starosta Pavel Janata uvedl, že 
úpravou by prošel celý areál, šatny či 
hlediště. „Opravu prostoru pro diváky 
považuji za velice zásadní,“ zdůraz-
nil. Doplnil, že až na malé výjimky 
by všichni návštěvníci seděli. Hlediš-
tě bude strmější, a tím se nepatrně 
kapacita sníží.

Proměnou projde i vnější plášť. 
„Jedná se tedy o zásadní rekonstruk-
ci,“ naznačil Janata. Připomněl, že 
město má projektovou dokumentaci 

pro územní rozhodnutí. Nová doku-
mentace umožní vydání stavebního 
povolení a provedení vlastní stavby. 

Janata nastínil, že pokud Město 
dotaci nezíská, na vlastní náklady se 
do tak rozsáhlé stavby nepustí. „Ale 
nehodlám spekulovat, jakou má Město 
šanci,“ poukázal. Připustil, že pokud 
se dotaci nepodaří během dvou tří 
let získat, musí se opravit alespoň 
šatny.     

Janata přiznal, že zatím vedení měs-
ta nehovořilo o tom, zda by se musel 
stadion po dobu celkové rekonstruk-
ce uzavřít. „Některé práce by se asi 
daly dělat za provozu, ale třeba pře-
stavba hlediště zřejmě ne,“ přemítal.

 (Pokračování na str. 3)

Zimní stadion projde úpravou

Setkají se sběratelé
Městské kulturní středisko a ET-

TA club pořádají v sobotu 12. května 
setkání sběratelů – burzu všech oborů. 
Akce se koná ve velkém sále budovy 
Fóra od 7.30 hodin. Budou se měnit, 
kupovat či prodávat známky, pivní 
suvenýry, kalendáříky, modely, zápal-
kové nálepky, pohlednice, mince, ban-
kovky a mnoho dalšího.  -zt-

Vozíčkáři zatím ne
V Ekotechnickém centru Alterná-

tor momentálně probíhají dílčí sta-
vební práce, kvůli nimž je expozice 
nepřístupná pro vozíčkáře či kočár-
ky. Vedení Alternátoru se jim tímto 
velice omlouvá. Expozice by měly 
být plně zpřístupněny na začátku 
června. -zt-

Vznikne podchod
Podchod pod silnicí v ulici 

Sucheniova v Třebíči se začne budo-
vat od pondělí 30. dubna. Práce 
skončí v neděli 23. září. Výstavba se 
uskuteční v několika etapách, silnice 
bude vždy průjezdná jízdním pru-
hem o minimální šířce 2,75 metrů 
pro každý směr jízdy. -zt-

Půjdou na Pekelňák
Jarní vycházka „s hůlkami na Pekel-

ňák“ se uskuteční v pátek 18. května. 
Sraz účastníků bude u třebíčské polikli-
niky v ulici Vltavínská v 16.30 hodin. 
Procházka začne krátkou instruktáží. 
Zájemci si mohou hůlky zapůjčit.  -zt-


