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Plno úkolů a soutěží, představení 
různé činnosti kroužků pro děti a mlá-
dež, složky integrovaného záchranné-
ho systému, elektromobil Tesla. A také 
slavnostní křest nové dětské knihy 
„Příběh chytrého města“. 

To je jen zcela zjednodušený výčet 
všemožných atrakcí a zajímavostí, kte-
ré dnes provázely velký Dětský den v 
Třebíči-Borovině, jejž společně uspo-
řádaly Dům dětí a mládeže (DDM) 
Třebíč, Ekotechnické centrum Alter-
nátor Třebíč, společnost E.ON ČR a 
Česká společnost pro větrnou energii.

Odpoledne plné her a zábavy si 
nenechaly ujít asi dvě tisícovky lidí. Asi 
každý z dětských návštěvníků absolvo-
val stezku plnou soutěží, připravenou 
DDM Třebíč, přičemž prvních stov-
ka nejrychlejších získala jako bonus k 
mnoha dárkům i opravdu originální 
památku na dnešní den – zcela novou 
knihu „Příběh chytrého města“, na níž 
od loňského roku pracovali zaměst-

nanci společnosti E.ON ČR, města 
Třebíč a Ekotechnického centra Alter-
nátor. 

Kniha je o dětech a pro děti. Hlav-
ním hrdinou je malý Honzík, který 
se svým kamarádem, jeho sestrou a 
dědečkem navštíví město využívají-
cí prvky smart-city. Tímto městem 
není nic jiného, než samotná Tře-
bíč, kde tyto chytré prvky opravdu 
najdeme. Děti se při cestách měst-
skou autobusovou dopravou připojí 
k wi-fi, jdou si nabít mobil k solár-
ní lavičce, a jejich dědeček využije 
služeb právě chystaného chytrého 
parkoviště. 

Všichni také navštíví Alternátor, 
kde zhlédnou například technologie 
budoucnosti, včetně chytré domác-
nosti, nebo také elektromobilu. 
Samozřejmě si nenechají ujít ani pro-
gram na zdejší unikátní projekční kou-
li, kterou vyvinuly společnosti NASA a 
NOAA. -zt-

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci 
se sdružením Portus Praha pořádá tři-
náctým rokem sbírku pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením, 
s názvem Akce cihla. Záměrem letoš-
ní sbírky je shromáždit peněžní dary 
na vybudování zahradního posezení 
se zahradním domkem pro lidi s men-
tálním postižením. Za podporu sbírky 
čekají dárce malé i velké cihličky.  

Do zapečetěné pokladničky lze při-
spět od 8 do 16 hodin u stánku na 
těchto místech: 

4. - 5. června na Karlově náměstí 
před Řeznictvím Havlíček

7. - 8.  června před Kauflandem v are-
álu STOP SHOP 

18. - 19. června před obchodem 
Vysočina 

6. a 20. června před obchodem 
Albert v ulic Modřínová

21. – 22. června před Penny marke-
tem v Třebíči - Borovině

4. – 5. června před BILLOU 
v Moravských Budějovicích

14. a 15. července při akci Oživené 

židovské město před sídlem třebíčské 
Charity na L. Pokorného 15

U stánku budou pracovníci a dobro-
volníci Charity podávat informace o 
akci, zájemci budou moci přispět do 
speciálních pokladniček, a za příspěvek 
sto a více korun obdrží cihličku, kterou 
mohou s vlastním podpisem věnovat 
Stacionáři Úsměv. Výtěžek z loňské 
Akce cihla, který činil necelých 63 tisíc 
korun, byl použit na zakoupení devíti-
místného automobilu.    -zt-

Podle Wolfganga Fassolda 
Třebíči chybí lepší propagace 
zejména v německém jazyku. 
� Antonín Zvěřina

S propagací Třebíče hodlá pomoci 
rakouský novinář Wolfgang Fassold v 
rámci projektu „Pro budoucnost“. Má 
v Třebíči mnoho známých, a nyní zde 
i bydlí ,a má zde kancelář. Nehodlá se 
zaměřit jen na kulturní památky, ale 
na celkový rozvoj turismu. „Cizinec-
ký ruch jsem dělal 20 let v Rakousku,“ 
poznamenal. Připustil, že některé sou-
časné trendy v dohledné době mohou 
být pro malé město nebezpečné. Lidí 
město opouštějí, mají zájem žít a byd-

let ve větších sídlech. 
Zavedení EET a plošný zákaz kou-

ření v restauracích turistickému ruchu 
také neprospěl. Problémem v návštěv-
nosti se může stát i vysoká konjunk-
tura, která v České republice nastala, 
Češi opět míří na zahraniční dovolené.

Fassold netajil, že problém může 
vyvolat i situace ohledně Jaderné elek-
trárny Dukovany. Domnívá se, že další 
rozvoj regionu, potažmo Třebíče, nel-
ze spojovat jen s dostavbou elektrárny. 
Věří, že na rozvoji Třebíče by se měl 
více podílet právě cestovní ruch. 

Město má, podle něj, co nabídnout, 
a domnívá se, že taková škála aktivit, 
kterou Třebíč nabízí, je v rámci České 

republiky ojedinělá. Doplnil, že je nut-
né zajistit i průmyslové projekty. „To 
by byl optimální případ, aby se turisti-
ka a zmiňované projekty doplňovaly,“ 
naznačil Fassold. Situaci, která v sou-
časné době v Třebíči je, nepovažuje za 
optimální, zvláště v oblasti e-marketin-
gu, webových stránek a vyhledávačů.

Velice ho mrzí, že podíl rakouských 
turistů v regionu činí jen 3,5 procen-
ta za 1. kvartál 2018. „To je velice málo, 
při vzdálenosti od Rakouska,“ zdůraz-
nil Fassold. Má názor, že za tím stojí 
nedostatečná propagace města v něm-
čině. Pokud se tak děje, nemají texty 
nic společného se spisovnou němči-
nou. 

„Sdělili jsme to městu, a učinili jsme 
návrh, jak situaci změnit, ale nesetkali 
jsme se s kladnou odezvou,“ pozname-
nal Fassold. Myslí si, že by si Třebíč 
zasloužila komplexní propagaci, kde 
by nabízela všechny možnosti využi-
tí volného času a zázemí. Stejný pro-
blém vidí v propagaci průmyslové 
nabídky. Tohle vše on městu nabízí. 
Na financování by se mohly podílet 
ale i příslušné firmy, které jsou jakým-
koliv způsobem napojeny na cestovní 
ruch (gastro, ubytování, služby, ima-
ge).

Například ze statistických údajů za 
1. kvartál 2018, co se týče přenocová-
ní turistů, se kraj Vysočina umístil na 
poslední příčce. 

Na květnovém zastupitelstvu 
občan Třebíče Milan Dočekal 
přítomné informoval, že připra-
vovaná petice má za cíl vyvolat 
referendum o obchvatu. 
� Antonín Zvěřina

Petici za návrh referenda ohledně 
výstavby obchvatu Třebíče představil 
v bodu Různé na květnovém zasedání 
zastupitelstva  Milan Dočekal. „Už na 
březnovém zasedání zastupitelstva jsem 
deklaroval, že se budeme snažit, aby se v 
Třebíči o této otázce uskutečnilo referen-
dum,“ naznačil.  

Otázka zní: Souhlasíte s tím, aby měs-
to Třebíč učinilo veškeré možné kroky 
ve své samostatné působnosti, vedoucí 
k tomu, aby trasa přeložky silnice I/23 
Třebíč, jihozápadní obchvat, neved-
la zastavěným územím Boroviny po 
ulici Koželužská, Libušiným a Terov-
ským údolím, zahrádkářskou kolonií, 
a po ulici Spojovací, a aby trasa pře-
ložky silnice I/23 Třebíč, jihovýchodní 
obchvat, nevedla zastavěným územím 
průmyslové čtvrti a Lorenzovými sady, 
a změnilo územně plánovací dokumen-
taci tak, aby mohl být vybudován tak-
zvaný velký obchvat (exogenní varianta 
obchvatu, vedoucí mimo území zasta-

Petice hodlá vyvolat referendum

Charita pořádá sbírku Cihla

Městu hodlá pomoci rakouský novinář
ÚČASTNÍCI se seznámili i s prací městské policie. Foto: archiv DDM 

Na Dětském dnu pokřtili knihu o Třebíči

věné části města)? 
„Proč se zmiňujeme o takzvaném vel-

kém obchvatu? Protože tady mám roz-
hodnutí krajského úřadu, které se jmenu-
je Závěr zjišťovacího řízení, kde se píše, že 
je třeba přehodnotit vlivy na životní pro-
středí a zdraví obyvatel,“ poznamenal 
Dočekal.

Doplnil, že věří, že se vysloví dosta-
tečný počet obyvatel, aby k této otázce 
bylo referendum vyhlášeno. Do disku-
ze na toto téma se přihlásil bývalý sta-
rosta Miloš Mašek. Netajil, že i jeho se 
stavba stávajícího plánovaného obchva-

tu dotýká. Připomněl, že se o trase roz-
hodovalo v roce 2003. 

„Když jsou lidé v opozici, toto je vděč-
né téma pro zviditelnění, protože na tyto 
argumenty lidé slyší. Musíme si ale uvědo-
mit, že to, co se podařilo nachystat, je jed-
na z nejlepších variant,“ poukázal Ma-
šek.

Myslí si, že varianty, které budou dál 
od města, nic nevyřeší. „Obchvat vyřeší 
mnohé, ale samozřejmě ne všechno. Má 
však podporu i v souvislosti s možnou 
dostavbou Jaderné elektrárny Dukova-
ny, kdy by se po něm měl na tuto stavbu 

dopravovat materiál,“ zdůraznil Mašek. 
Osobně stávající variantu podporuje, a 
věří, že Třebíči zase tolik neublíží. 

Na jeho vystoupení zareagoval Doče-
kal. „Pan předřečník patrně nikdy neo-
pustil Třebíč,“ konstatoval. Připomněl 
obchvaty například Moravských Budě-
jovic, Chrudimi, Jihlavy, Havlíčkova 
Brodu, Čáslavi, Golčova Jeníkova či 
Kolína. „Neznám žádné město, která by 
mělo naplánovaný obchvat tak, jako Tře-
bíč. Všichni víme, že město obchvat potře-
buje, ale současná varianta není dobrá,“ 
uzavřel Dočekal.  


