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Fórum Zdravého města se 
konalo po osmé a přítomní 
se například dozvěděli, proč 
se nekoná Horácká rallye. 
� Antonín Zvěřina

Fórum Zdravého města, které se 
konalo v Třebíči v září ve velkém sále 
Fóra, si dalo za cíl nejen vytyčit, co 
obyvatele trápí, ale také vysvětlit, jak 
se řešily problémy naznačené v před-
chozím roce. Fórum se uskutečnilo 
po osmé.

Jako jedno z hlavních témat, vze-
šlých v roce 2017, byla výstavba 
obchvatu. Slova se ujal starosta Pavel 
Janata. „Že Třebíč obchvat potřebu-
je, to víme všichni,“ poukázal. Připo-
mněl, že městu se naskytla jedinečná 
šance, jak dosáhnout, aby se obchvat 
postavil. 

„Připravuje se rozhodnutí o výstavbě 
nového jaderného boku u Jaderné elek-
trárny Dukovany. Protože se tam bude 
muset dopravit mnoho rozměrných 
komponentů, je třeba s předstihem 
zabezpečit dopravní cestu,“ naznačil 
Janata. 

Trasa je schválená
Upozornil, že stát již vytipoval 

stavby, které budou potřeba a kte-
ré bude financovat. Mezi ně patří i 
obchvat města Třebíče. „Je to jedineč-
ná příležitost, pokud k dostavbě nedo-
jde, realizace obchvatu je v nedohled-
nu,“ netajil Janata. 

Doplnil, že trasa byla schválená 
a figuruje v územním plánu města. 
Poznamenal, že vedení města výstav-
bu obchvatu podporuje a investorovi 
vychází vstříc. Vše spojené s obchva-

tem zájemci naleznou na webu měs-
ta. 

Snížení nájemného pro studenty 
v městských sálech se ujal místosta-
rosta Milan Zeibert. Sdělil, že nájem-
né se nesnížilo, a je to úkol pro nově 
zvolené zastupitelstvo, zda k tomu 
přistoupí.        

Problém cyklotras vysvětlil radní 
Pavel Pacal. Upozornil na výstavbu 
podchodu pod Sucheniovou ulicí, 
který výrazně pomůže také cyklis-
tům zdolávat cestu ze severní části 
města do jižní, a naopak. 

„Město vydalo cyklomapu se všemi 
cyklotrasami v okolí města. Připravu-
je se také výstavba cyklostezky z Tře-
bíče do Vladislavi. Dotčené pozemky 
ale patří soukromým vlastníkům, a ti 
nemají zájem je prodávat,“ podotkl 
Pacal.

Na fóru v loňském roce také vyvstal 
problém, zda se Třebíč málo nenabí-
zí filmařům. Místostarosta Zeibert 
poukázal, že je to záležitost peněz, a 
samozřejmě zájmu filmařů. Nemys-
lí si, že by město bylo opomíjeno, a 
město filmařům vychází vždy vstříc. 
Připustil, že by stálo za to upozornit 
návštěvníky města, kde a co se v Tře-
bíči natáčelo. 

Dalším tématem byl nedosta-
tek míst pro seniory v příslušných 
domech. Problém osvětlila mís-
tostarostka Marie Černá. Myslí si, že 
nabídka dostačuje potřebám Třebí-
če, i když se to každému tak nemu-
sí zdát. Doplnila, že řešení ze dne na 
den je ale nereálné.

Připustila, že populace stárne a 
bude stále větší poptávka po mís-
tech. „Máme tady také služby, které 
se o seniory starají v domácnosti, což je 

Výstavbu obchvatu město podporuje

Pohádková Třebíč patří k tradič-
ním akcím ve městě. Letos se usku-
tečnila v pátek 21. září a pořádal ji, 
jako v předchozích letech, třebíčský 
Klub českých turistů. Předsedu klu-
bu Ladislava Tomáše velice potěšila 
účast, která téměř dosáhla na rekord. 

Pohádkové Třebíče se účastnilo 

547 dětí, 471 dospělých a na organi-
zaci se podílelo 46 pořadatelů.

 „Přálo nám zejména počasí. Nesly-
šeli jsme jedinou stížnost, naopak slo-
va pochvaly. Samozřejmě se pohádko-
vý pochod uskuteční i v příštím roce, a 
opět v Týdnu mobility,“ konstatoval 
Tomáš.   -zt-

START pohádkového pochodu se tradičně odehrával v Malovaném domě na Kar-
lově náměstí, fronta čekatelů dosahovala k sídlu městského úřadu.
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Pohádková Třebíč se vydařila

veslice důležité a město to podporuje,“ 
sdělila. Dodala, že patrně v příštím 
roce se v Třebíči otevře Alzheimer 
centrum s 50 lůžky, což bude další 
služba. 

Lidé by také přivítali lepší zázemí pro 
pořádání akcí na Podzámecké nivě. 
Radní Pavel Heřman vysvětlil, že tato 
lokalita je součástí zámeckého par-
ku. „Jedná se o velice přísně chráněnou 
památku,“ zdůraznil.  Naznačil, že se 
připravují podklady pro úpravu parku, 
které zahrnou i Podzámeckou nivu. 

Zázemí nebude
Část veřejnosti se také zasazuje, aby u 

rybníku Kuchyňka vzniklo odpovídají-
cí zázemí pro koupající se. Místostaros-
ta Vladimír Malý upozornil, že se jed-
ná o přírodní nádrž, kde nikdo nikomu 
v koupání bránit nebude, ale zázemí 
tam město stavět nemíní. „Pokud má 

někdo zájem o patřičné služby, může 
využít areál Polanka,“ podotkl.   

Lidé by také přivítali využití pravé-
ho břehu řeky Jihlavy - od Novodvor-
ského mostu směrem k centru. Radní 
Heřman poukázal, že se tam jedná o 
složité vlastnické vztahy, a jedná se o 
záplavové území. „Jsou tam také zbyt-
ky hradeb, které jsou přísně chráněny,“ 
upozornil. Netajil, že nějaké úpravy se 
budou složitě prosazovat. 

Sportovním fanouškům automobi-
lismu vadí zrušení Horácké rally. 

Vše vysvětlil dlouholetý organizátor 
Miloš Morávek. Vypočítal, že za vším 
vždy vězí peníze; je třeba asi 1,5 mili-
onů korun, složitě se hledají pořadate-
lé, a vzhledem k většímu zabezpečení 
diváků a jezdců, i tratě. „Jen musím 
říct, že město nám vždy vycházelo 
vstříc,“ dodal Morávek.  

Město pronajalo 
prostory

Budova autobusového nádraží 
v Třebíči patří městu. Nyní se tam 
nachází několik volných místností. 
„Město proto vypsalo výběrové řízení 
na pronájem těchto prostor,“ pozna-
menal místostarosta Vladimír Malý. 

Přihlásili se dva zájemci, kteří chtě-
jí v budově vybudovat kanceláře. 
Malý naznačil, že se jedná o míst-
nosti v prvním patře, kde nyní sídlí 
Student point. Připomněl, že měs-
to nevlastní celou budovu, část patří 
soukromníkovi. -zt-

Na festivalu bude 
Třebíč zastoupena
Na letošním říjnovém Mezinárod-

ním festivalu poezie ve Valašském 
Meziříčí, který je zároveň přehlídkou 
nejlepších recitátorů České republi-
ky a Slovenské republiky, má zastou-
pení i město Třebíč. Jana Kopečková 
z dramatického kroužku Obchodní 
akademie a Hotelové školy Třebíč, 
který vede Miroslav Koupil, předne-
se povídku rakouského autora Petera 
Altenberga „Sanatorium pro nervově 
choré“ a báseň Ivana Blatného „Ter-
restris“. -zt-

Pálenice Pohoda
Palte u profesionálů. Máme dlouholeté 
zkušenosti a dokonalý proces pálení.

Dopřejte si vysoce kvalitní a ušlechtilý 
destilát s výraznou vůni pro zpracova-
ném ovoci.

Využíváme nejmodernější technologií 
pálení kvasu - kotel KPD 300 od firmy 
Destila Brno.

- odpadá jakákoliv manuální práce
- topení při destilaci je prováděno  
  plynem bez přirážky

Kotel je určen na 300 l kvasu, nejmenší 
množství na pálení je již od 150 l kvasu 
na 1 dávku

Termín od 15.10. si domluvte na číslech:
602 640 800 a 774 742 224

www.pohoda-naramec.cz

1 L   50%    

125 Kč


