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O konečné podobě náměstí...
(Dokončení ze str. 1)

„Má to svoje pravidla, ale už máme 
vítězný návrh. Veřejnosti představíme 
na Karlově náměstí všechny návrhy,“ 
poznamenala Černá. Výstava potrvá 
do pátku 26. října.

Radní Pavel Heřman informo-
val, že se okamžitě vyrojily názory, 
zda byl vodní prvek vybrán správně. 
Připomenul, že se nebude jednat o 
jediný prvek na náměstí, ale pravdě-
podobně ve východní části náměstí 
přibude tradičnější kašna. 

Vysvětlil, že u vysoutěženého návr-
hu se jedná o pozlacený kruh o prů-
měru šest metrů. Bude se vznášet na 
třech nerezových nohách ve výšce tři 
metry nad povrchem. „Voda z kruhu 
může prýštit v různých režimech, včet-
ně letního osvěžení v podobě vodní ml-
hy,“ sdělil Heřman.

Zdůraznil, že voda nepoteče do 
kanálu, ale bude se recyklovat. „Tře-

bíč v tomto ohledu bude jiná než ostat-
ní města. I proto jednohlasně zvítězil 
již zmiňovaný vodní prvek,“ podo-
tkl Heřman. Doplnil, že geometric-
ký tvar nijak nepotlačuje charakter 
náměstí. 

„Památkáři proti tomu nic nenamíta-
jí, i když se s nimi nic takového zásad-
ně neprojednávalo,“ netajil Heřman. 
Upozornil, že sochy, které kdysi na 
náměstí na kašnách stály, zůstanou 
na současných místech. 

„Myslím si, že by nebylo vhodné je 
sem přemísťovat z mnoha důvodů, tře-
ba jejich stavu. Ale třeba někdo přijde 
s nějakým jiným návrhem,“ poukázal 
Heřman. 

Černá uvedla, že se již podařilo na 
náměstí v dolní části rekonstruovat 
kanalizační sběrač. Všechny ostatní 
sítě se musí obnovit, aby se do povr-
chu náměstí nemuselo několik desí-
tek let zasahovat.

V Třebíči městskou infrastrukturu 
cestovního ruchu spravuje a provozu-
je Městské kulturní středisko (MKS). 
O návštěvnosti informovala ředitel-
ka Jaromíra Hanáčková. „Návštěvnost 
těchto provozů v období leden až srpen 
v letošním roce stoupla, v porovnání se 
stejným obdobím roku 2017, o necelých 
deset procent,“ sdělila.

Připomněla, že MKS provozuje 
historické objekty Zadní synagogy, 
Domu Seligmanna Bauera, městské 
věže, objektu Předzámčí včetně inter-
aktivní expozice Cesty časem, provází 
i v bazilice sv. Prokopa. 

Zajišťuje též provoz technické památ-
ky vodojemu na Strážné hoře, ledovny 
v zámeckém areálu i stereoskopu Kai-
serpanorama v objektu Malovaného 
domu na Karlově náměstí. 

„Největší nápor turistů však odbavu-
jí tři třebíčská certifikovaná turistická 
informační centra, centrální v Národním 
domě na Karlově náměstí a dvě další, 
sídlící v sousedství památek UNESCO,“ 
vysvětlila Hanáčková. 

Doplnila, že MKS také realizuje i stá-
le populárnější nabídku prohlídkových 
okruhů po židovských památkách. V 

rámci tří až čtyřhodinových procházek 
navštíví skupiny zájemců s doprovo-
dem průvodce Zadní synagogu, Dům 
Seligmanna Bauera, židovské město a 
hřbitov. 

Poukázala, že celková návštěvnost 
všech vyjmenovaných provozů v 
období leden až srpen roku 2017 činila 
98.560 osob, ve stejném období letoš-
ního roku se číslo zvýšilo na 108.273 
osob. 

„Návštěvnost však nestoupá rovnoměr-
ně na všech provozech, největší nárůst 
počtu turistů zaznamenalo Informační 
centrum Bazilika, jehož služby využilo 
letos zhruba o osm tisíc návštěvníků více,“ 
zdůraznila Hanáčková.

Netajila, že naopak o necelý tisíc 
osob poklesl počet návštěvníků Infor-
mačního centra v Národním domě, 
což zřejmě souvisí se složitou doprav-
ní situací v centru města. 

„Provoz památek a infocenter zajišťu-
je dvanáct stálých pracovníků MKS, a 
v současné sezóně i 25 brigádníků, pře-
vážně z řad třebíčských středoškolských i 
vysokoškolských studentů,“ dodala ředi-
telka Hanáčková. -zt-

Návštěvnost města vzrostla

Letošní ukončení Třebíčského 
léta zařídilo Bramborobraní 
a poprvé i vinobraní. 
� Antonín Zvěřina

Třebíčské Bramborobraní letos 
slavilo jubileum. Zájemci ho mohli 
navštívit v sobotu 15. září podvacáté. 
Moderátor připomněl, že nápad se 
původně zrodil v hlavách dvou žen, 
tehdejší tajemnice městského úřadu 
Věry Jourové a místostarostky Marie 
Černé. 

Po počátečních krůčcích se stal 
folklórní oslavou souborů nejen 
z regionu, ale i ze zahraničí; letos 
tam vystoupil soubor z partnerského 
města Humenné ze Slovenska. Také 
letos nalévali radní zdarma brambo-
rovou polévku, po které se jen zaprá-
šilo. 

Letos se Bramborobraní podstat-
ně rozrostlo. Na dvoře Národní-
ho domu se poprvé konalo třebíč-
ské Vinobraní. Inu, není divu, když 
nedaleko města se nachází největší 
vinohrad v Kraji Vysočina, Sádek. 
Lubomír Lampíř dovezl dostateč-
nou zásobu burčáku i vín, ale nako-
nec se ukázalo, že zájem o burčák byl 
tak velký, že musel zásoby doplnit. 

K poslechu vyhrávala cimbálová 
muzika Rathan a dokreslila Vinobra-
ní k dokonalosti. Na rozdíl od loň-
ského ročníku letos Bramborobraní 
přálo počasí; po hrozivě vypadajícím 
dopoledni, kdy ale také nepršelo, se 
odpoledne obloha vyčasila a vysvitlo 

VÍTĚZ v pojídání švestkových knedlíků Jaroslav Němec při vítězném gestu.  
 Foto: archiv J. Němce

Bramborobraní přálo počasí

i sluníčko. 
Starosta Pavel Janata měl milou 

povinnost. Na pódiu předal květiny 
Pavle Wolfové, která se po ukonče-
ní činosti folklórního souboru Tře-
bíčan zasloužila, že folklór v Třebíči 

pokračuje, díky souborům Bajdyš a 
Bajdyšek. Ty samozřejmě pravidelně 
na Bramborobraní vystupují.

Zpestřením celého programu se 
stala soutěž v pojídání švestkových 
knedlíků. Ta odpolední program 
zahájila. Za stůl na pódiu usedlo šest 
odvážlivců, včetně jedné ženy. Měli 
za úkol sníst v co nejkratším čase 
dvacet kusů této pochoutky. 

A jednalo se opravdu o knedlí-
ky, nikoli o švestky potažené malou 
vrstvou těsta. Z vítězství se nakonec 
radoval Jaroslav Němec z Bystrého 
u Poličky. Dvacet knedlíků snědl v 
neuvěřitelném čase dvě minuty dva-
cet vteřin. Druhý v pořadí k tomu 
potřeboval deset minut. Po snězení 
posledního knedlíku a oslavě Němec 
prohlásil, že by ještě nějaký spolknul. 
Spolusoutěžící mu to umožnili 

Co vítěz na akci a Třebíč říká? „V 
Třebíči se mi líbí, byl jsem tady už po 
čtvrté, jezdil jsem na Pivní slavnos-
ti které se tu konaly přímo na náměs-
tí. Bohužel už se tato akce nekoná, což 
je velká  škoda. Do Třebíče se chys-
tám  opět zase za rok, na skvělou akci 
Bramborobraní,“„ odpověděl maxije-
dlík Němec.

U třebíčské městské policie došlo 
k navýšení o dva pracovníky. Radní 
Pavel Heřman vysvětlil, že se jedná o 
preventisty, které po dva roky částeč-
ně platil Úřad práce. „Nemají sice pra-
vomoce jako strážníci, ale dají se využít 
pro různé činnosti, a nám se osvědčili,“ 
poukázal. 

Doplnil, že například na městském 
úřadu vypomáhali s chováním lidí, 
kteří si přišli pro sociální dávky. „Pokud 
nám Úřad práce přispěje, budeme rádi, 
pokud tomu tak nebude, bude je platit 
město. To se nám vyplatí, a proto došlo 
k navýšení počtu pracovníků,“ vysvětlil 
Heřman. 

Netajil, že Třebíč má nejnižší kri-
minalitu ze všech měst na Vysočině. 
Zdůraznil, že město má 39 strážníků. 
Jejich počet odpovídá potřebám měs-
ta. Ostatní pracovníci například obslu-
hují kamerový systém a provádějí další 
návazné činnosti. 

Vysvětlil, že preventista není ozbro-
jený a nemá právo kohokoli kontro-
lovat. Nevztahuje se na ně zákon o 
obecní policii a plní vymezené úkony. 
Heřman naznačil, že se jedná o býva-
lé strážníky, kteří by jejich řady museli 
opustit, protože neměli požadovanou 
maturitu. Zejména pro mládež zname-
nají potřebnou autoritu.  -zt-

Preventisté se osvědčili

Volby do obecních zastupitelstev, 
tedy i do třebíčského zastupitel-
stva, se blíží. Uskuteční se v pátek 
5. a v sobotu 6. října. Jaké možnos-
ti má volič v tomto případě? 

1. Může označit křížkem ve čtve-
rečku na volebním lístku pouze 
jednu volební stranu. Tím dává 
hlas kandidátům této volební stra-
ny v pořadí podle hlasovacího líst-
ku v počtu, kolik činí počet čle-
nů zastupitelstva obce, v případě 
Třebíče 27. V tom případě neplatí 
preferenční hlasy označené v této 
straně či hnutí.

2. Může označit v rámečcích 

před jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasu-
je, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše 27.

3. Kromě toho lze oba způsoby, 
popsané v předchozích bodech, 
kombinovat. Volič označí jed-
nu stranu, ve které nemůže dávat 
preferenční hlasy, a z ostatních si 
vybere ty kandidáty, které chce 
volit. Tím snižuje počet kandidátů 
ze zaškrknuté strany.

Volby do senátu jsou jednodušší, 
stačí vybrat kandidáta, vložit lístek 
s jeho jménem do obálky a vhodit 
ji do urny.   -zt-

Jak volit v letošních volbách


