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Zemřel P. Puchnar

 Rozloučení s otcem Františkem 
Puchnarem, dlouholetým farářem 
v bazilice sv. Prokopa, se uskutečni-
lo v pátek 25. května. Narodil se 24. 
února 1934 v Kdousově, na kně-
ze byl vysvěcen 1. července 1972 v 
Olomouci. V roce 1993 byl ustano-
ven farářem ve farnosti Třebíč - zá-
mek, kde působil 17 let. 

V roce 2007 mu biskup brněnský 
Vojtěch Cikrle udělil za obětavou 
kněžskou službu medaili sv. Petra a 
Pavla. V září 2010 odešel do svého 
rodiště a šest let vypomáhal v Kdou-
sově i v sousedním Velkém Újezdě 
u Jemnice. Poslední dva roky života 
strávil v péči sester františkánek ve 
Velkém Újezdě. Zemřel 20. května. 

 -zt-

FAIR TRADE: Piknik na podporu pěstitelů – Férová snídaně, se v Třebíči uskutečnila v sobotu 12. května. Město se tak přida-
lo k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latin-
ské Ameriky. Akce se konala v parku u zámku.  Foto: Antonín Zvěřina

Průzkum mezi obyvateli Třebí-
če podpořil výstavbu obchvatu, 
některé osoby neuspokojil.  
� Antonín Zvěřina

Výsledky průzkumu veřejné-
ho mínění, jež má třebíčská radni-
ce k dispozici, ukázaly, že výstavbu 
obchvatu města podporuje téměř 70 
procent obyvatel. Průzkum zpraco-
val jihlavský sociolog Daniel Hanzl, 
a vyžádal si sto tisíc korun z městské 
pokladny.

Průzkum se nezabýval jen otázkou 
obchvatu, ale i celkovou dopravní 
situací ve městě. Hanzl naznačil, že 
se jednalo o reprezentativní vzorek 
obyvatel, kde hlavní roli hrály věk, 
pohlaví a vzdělání. 

„Jednalo se o obyvatele ve věku nad 
18 let, s místem trvalého bydliště v 
lokalitě, které později zmíním,“ sdělil 
Hanzl. Informoval, že průzkum se 
uskutečnil osobním setkáním taza-
telů s lidmi. Připomněl, že tazatelů 
byla zhruba třicítka. 

Netajil, že doba průzkumu se o ně-
co protáhla, kvůli nezájmu někte-
rých obyvatel města se jej účastnit. 
Ten problém nastal zejména v Boro-
vině, kde lidé reagovali, že o všem už 
je rozhodnuto a nic se nedá změnit. 
„Počet osob, které odmítly, ale k dispo-
zici nemáme,“ uvedl Hanzl. 

„Původně průzkum počítal s 625 
dotazovanými, nakonec se jedná o 
vzorek 643 osob,“ poznamenal Han-
zl. Doplnil, že někteří lidé si mys-
leli, že průzkum nic neovlivní, a 

proto se na něm nechtěli podílet. 
Také má dojem, že lidé mají určitý 
odpor k průzkumům, jejichž počet 
v posledním období narostl. 

Hanzl zdůraznil, že tazatelé nemě-
li žádnou vazbu na Třebíč. Průzkum 
Třebíč rozdělil do pěti lokalit: Boro-
vina, centrum, Horka-Domky, Hájek 
a Nové Dvory. „Připadalo nám logic-
ké, že v první části dotazníku se bude-
me ptát na dopravu obecně a ve druhé 
na problematiku obchvatu,“ poukázal 
Hanzl. 

Naprosto spokojených dotazova-
ných s dopravní situací ve městě bylo 
pouze asi pět procent z nich. Přes 
padesát procent vyslovilo nespoko-
jenost s dopravou ve městě. Nejvíce 
jich bylo v lokalitě Horka-Domky.   
 (Pokračování na str. 4)

Výstavba obchvatu má podporu


