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Přednáška 
se zaměří na děti 

Třebíčské Centrum podpory rodi-
ny Ruth pořádá seminář Mgr. Elen 
Sejrkové s názvem Nástup dítěte do 
školy, školky. Koná se v pondělí 8. 
dubna od 16.30   hodin v  Centru 
Ruth na Karlově náměstí. Na pro-
gram je vhodné přihlásit se do čtvrt-
ka 4. dubna. Zájemci si odnesou 
praktické tipy a návody, které mohou 
využít v praxi. -zt-

Otevřeli úschovny 
zavazadel 

Íčko a Student point otevřeli v Tře-
bíči nové úschovny zavazadel, Íčko 
na vlakovém nádraží a Student point 
na autobusovém nádraží. 

Doba provozu úschovny bude stej-
ná jako běžná otevírací doba obou 
poboček, na Íčku každé pondělí 
až čtvrtek od 7.30 do 18 hodin a v 
pátek od 7.30 do 16 hodin. Na Stu-
dent pointu každé pondělí až čtvrtek 
od 13 do 17 hodin a v pátek od 13 
do 15.30 hodin. -zt-

Pořádají seminář
P. Jiří Dobeš a společenství brat-

ří a sester pořádají seminář duchov-
ní obnovy podle P. Ernesta Siever-
se: Život v duchu. Bude se konat od 
úterý 2. dubna do úterý 25. červ-
na. Zájemci se budou setkávat vždy 
v úterý v kostele sv. Martina od 19 
hodin.  -zt- Směna dvou objektů umožní v 

nemocnici vybudovat parkovací 
objekt i pro širokou veřejnost.  
� Antonín Zvěřina

Směna nemovitostí v areálu třebíčské 
nemocnice a v areálu města umožní 
v nemocnici postavit parkovací dům. 
Město nabízí do směny budovu v ulici 
Maxima Gorkého výměnou za objekt 
bývalé prodejny potravin. 

„Tento objekt není v majetku Kraje 
Vysočina, který se ho dlouhodobě snažil 
získat, aby mohl uskutečnit v tomto pro-
storu svoje záměry,“ naznačil starosta 
Pavel Pacal. Proto hejtman Jiří Běhou-
nek město Třebíč požádal o pomoc při 
řešení. 

Radnice vstoupila do jednání se 

společností, která objekt v nemocni-
ci vlastní. Té nabídla objekt, kde kdysi 
sídlila Správa třebíčské realitní společ-
nosti. Znalecké posudky obou nemo-
vitostí tuto směnu umožňují, město 
nic doplácet nebude. 

„Pokud se vše uskuteční podle představ, 
na místě bývalé prodejny vyroste parko-
vací dům, což je pro město přínos,“ pou-
kázal Pacal. Ten by měl sloužit nejen 
pro návštěvníky nemocnice, ale i pro 
veřejnost. 

O směně rozhodne zastupitelstvo 
na svém zasedání ve čtvrtek 11. dub-
na. „Pokud směnu odsouhlasí, plánujeme 
setkání s náměstkem hejtmana Marti-
nem Kuklou, který má na starosti maje-
tek a finance, a řešili bychom další har-
monogram,“ poznamenal Pacal. 

Domnívá se, že v roce 2020 by moh-

la vzniknout projektová dokumen-
tace a v následujících dvou letech při 
ideálním scénáři by se stavělo. „Máme 
zájem, aby se tato akce uskutečnila, a js-
me připraveni ji podporovat i v budouc-
nu a podílet se na ní,“ sdělil Pacal.

Doplnil, že vedení města dohodu 
s krajem vítá. „Jsme rádi, že se směna 
uskuteční. Nemocnice prochází rozsáhlý-
mi úpravami a tento objekt areál hyzdil,“ 
podotkl Pacal. Doplnil, že výstavba 
parkovacího domu se v místě přímo 
nabízí.

Bude stát v blízkosti vlakového 
nádraží, zimního stadionu či průmys-
lových blízkých podniků. „Jedná se tedy 
o strategické místo,“ uvedl Pacal.  Zdů-
raznil, že zatím se jedná o předběžný 
návrh, kdy se jednotlivé detaily budou 
dolaďovat.

V Třebíči vyroste parkovací dům

TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO: Národní dům v Třebíči patřil v sobotu 23. a v neděli 24. března krajské soutěžní přehlíd-
ce amatérských loutkářských souborů. Představilo se devět souborů. Navštívilo ji 433 nadšených diváků všech věkových 
kategorií. Na snímku představení napjatě sledují dvě dívenky.  Foto: Antonín Zvěřina


