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Peníze pomohou 
uspořádat 
mistrovství

Dotaci ve výši 250 tisíc korun 
poskytne město organizaci Nuclears 
Třebíč. Ta mu pomůže uspořádat mis-
trovství Evropy žáků do dvanácti let 
v baseballu. To se v Třebíči uskuteční 
první červencový týden. Zúčastní se 
ho patnáct týmů z celé Evropy. Dotaci 
musí odsouhlasit zastupitelstvo.  -zt-

Prodloužili nájem
Prodloužení nájmu do konce roku 

2030 odsouhlasila rada města Třebíč 
Lanovému centru Pavouk, které svo-
je služby nabízí v prostoru za areálem 
Polanka. Provozovatelé chtějí centrum 
zrekonstruovat. O prodloužení žáda-
jí z toho důvodu, aby se jim investice 
navrátila. Podle starosty Pavla Pacala 
má město zájem, aby tyto aktivity ve 
městě zůstaly. -zt-

Kamery budou 
mapovat provoz 

Kamery a radary změní ráz křižo-
vatky na Masarykově náměstí v Tře-
bíči. Vše vysvětlil Zbyněk Svoboda 
z firmy, která se tím bude zabývat. 
„Systém nabídne inteligentní osvětle-
ní Masarykova náměstí a okolí a bude 
mapovat, kolik touto křižovatkou pro-
jede vozidel,“ nastínil Svoboda. 

Osvětlení se bude řídit intenzitou 
provozu, takže dojde k významné 
úspoře. Monitorování dopravy při-
nese přesné informace o provozu 
nejen motorových i nemotorových 
vozidel, ale i chodců. To umožní lep-
ší seřízení semaforů. V budoucnu lze 
možnosti systému rozšířit.  -zt-

Vysoká škola 
z města zmizela

Základní škola a mateřská škola 
Kojetice může využívat v Třebíči dvě 
učebny v části přízemí v ulici 9. květ-
na v Třebíči. Bude je využívat k před-
školní výuce. 

Starosta Pavel Pacal vysvětlil, že 
v minulosti podnájem kojetická ško-
la řešila se Západomoravskou vyso-
kou školou, která tam měla sídlo. Ta 
v těchto místech ukončila činnost. 
O jejím dalším osudu vedení města 
nemá informace, protože s ní nemá 
nic společného.  -zt-

Vše vyřeší čas
Nedostatečné značení nových toa-

let na Karlově náměstí v Třebíči trá-
pí některé obyvatele města. Staros-
ta Pavel Pacal si situaci uvědomuje, 
myslí si, že nové toalety se musí zažít. 
Místostarosta Pavel Janata upozor-
nil, že současné značení je dosažení 
maxima v souvislosti s jednáním 
s památkáři. 

„Turisté toto místo najdou bez pro-
blémů, protože jsou zvyklí se dívat po 
cedulích, kde hledají informace. Oby-
vatelé města jsou zvyklí na staré toale-
ty a toto je nenapadne. Určitě vše vyřeší 
čas,“ doplnil Pacal.  -zt-
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