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Mapuje osud 
židovské rodiny

Autorské čtení a beseda se spisova-
telkou Alenou Morštajnovou se usku-
teční ve středu 3. října od 17 hodin 
v Zadní synagoze v Třebíči. Autor-
ka bude předčítat z románu Hana, v 
němž sleduje osud židovské rodiny z 
Valašského Meziříčí za 2. světové války 
a v 50. letech 20. století. Na místě bude 
kniha k zakoupení. -zt-

Město již zná vítěze vodního 
prvku, který by měl obohatit 
Karlovo náměstí. 
� Antonín Zvěřina

O konečné podobě třebíčského 
centrálního Karlova náměstí rozhod-
ne nové zastupitelstvo. Místostarost-
ka Marie Černá kromě toho konsta-
tovala, že v současné fázi se dospělo 
ke stupni dokumentace k územnímu 
řízení. 

„Zpracovatel požádal o stanoviska 
všechny dotčené orgány,“ naznačila 
Černá. Netajila, že se jedná i o sta-

noviska rozporná, ohledně povrchu 
silnice na dolní straně náměstí, mezi 
památkáři a hygienou. 

„Musí se dohodnout nějaký kompro-
mis, ale to musí projednat zastupitel-
stvo; a jednat o tom těsně před volbami 
nemá žádný smysl,“ poukázala Černá. 
Doplnila, že do této náležitosti také 
vstoupí dopravní policie, která hlídá 
bezpečnost silničního provozu.

„Během září chceme jednat se všemi 
dotčenými orgány, abychom připravi-
li všechny potřebné podklady pro nové 
zastupitelstvo,“ nastínila Černá. Při-
pustila, že ji mrzí, že se nepokroči-

lo dále a stavební práce nezačaly už 
letos na podzim.  

Na druhou stranu ji těší, že se 
podařilo dohodnout koordina-
ci všech správců sítí na náměstí. „A 
nebylo to jednoduché. Mnohé z nich 
nesplňují nynější požadavky. Poskládat 
sítě podle stávajících norem do sevřené-
ho prostoru, byl oříšek. To považuji za 
úspěch,“ přemítala Černá. 

Město také uspořádalo výtvarně 
architektonickou soutěž o podobu 
kašny. Černá přiznala, že soutěž trva-
la tři čtvrtě roku.

 (Pokračování na str. 3) 

Zdravé město 
nabídne pohyb

Sobota v pohybu, jubilejní desátý roč-
ník pořádá Zdravé město Třebíč v sobo-
tu 6. října od devíti do dvanácti hodin. 
Uskuteční se v hale TJ Spartak Třebíč 
v ulici Manž. Curieových. Vyvrchole-
ním bude deep work Olgy Šípkové.  -zt-

Připravuje výstavu 
Novou výstavu plánuje v gale-

rii na horní straně Karlova náměstí 
vedle prodejny hudebních nástrojů 
v Třebíči Miluše Pražáková. Otevře-
ní se uskuteční v sobotu 6. října ke 
Dni otevřených ateliérů. Výstava se 
zaměří na obrazy s tematikou Dale-
šické a Vranovské přehrady.   -zt-

LIDÉ mají možnost si prohlédnout všechny návrhy na vodní prvek na Karlově náměstí. Foto: Antonín Zvěřina

O konečné podobě náměstí 
rozhodne nové zastupitelstvo

Charitativní akce
Charitativní kulturní událost Srdce 

plné respektu se uskuteční na Karlo-
vě náměstí v sobotu 29. září. Koná 
se o d 16 do 22 hodin. Během odpo-
ledne a večera vystoupí skupiny Dis-
connexion, Vesna, Mira a, Vojta Dyk 
s B-Side Bandem.  -zt-


