květen

Připojí se ke dni
bez tabáku
Ke Světovému dni bez tabáku se
připojilo také Zdravé město Třebíč.
Ve spolupráci s městským kulturním
střediskem, České průmyslové zdravotní pojišťovny za finanční podpory Zdravého Kraje Vysočina pořádá akci Cesta za čistým vzdechem.
Koná se v pátek 31. května od 13 do
17 hodin, kdy bude výstup na městskou věž zdarma. Tam se také bude
od 14 do 16 hodin měřit tlak, hladina cukru a cholesterol.
-zt-

Snídat se bude
před zámkem

Férová snídaně, mysli na svého pěstitele, se odehraje v miniparčíku před
třebíčským zámkem. Koná se v sobotu
11. května od 9.30 do 11 hodin. Férová
snídaně je největší česká akce na podporu fair trade a odpovědné spotřeby.
Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají
piknikový happening, aby ukázali, že
se zajímají o životy pěstitelů ve svém
okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a
Latinské Ameriky.
-zt-

Projdou
se do Starče

Jarní vycházka na trase z Třebíče do
Starče a zpět se uskuteční v pátek 10.
května. Sraz účastníků je stanovený na
17 hodinu na parkovišti na Polance.
Procházka začíná krátkou instruktáží
o technice Nordic Walking. Zájemci si
mohou hole zapůjčit.
-zt-

DEN ZEMĚ: Každoroční Den Země se jako obvykle uskutečnil na třebíčském Karlově náměstí a přilákal všechny generace.
Děti se vyžily v různých soutěžích, dospělé nejvíce zaujal SMOKEMAN z Ostravy. V anketě lidé podpořili konání této akce
ve všední den.
Foto: Antonín Zvěřina

Vyškrtnutí Gottwalda neprošlo
Zastupitel Pašek žádal zastupitele, aby prvního dělnického
prezidenta vyškrtli ze seznamu
čestných občanů.
� Antonín Zvěřina

Na dubnovém zasedání třebíčského zastupitelstva přišel zastupitel
Roman Pašek (Společně otevřeme
Třebíč) s návrhem, aby ze seznamu
čestných občanů města Třebíče byl
vyškrtnut Klement Gottwald.
„Gottwald, který poklonkoval Stalinovi, reprezentuje éru vykonstruovaných politických procesů 50. let 20.
století, při nichž bylo popraveno mnoho lidí. Dle dostupných podkladů k

udělení čestného občanství došlo v roce
1945,“ píše v odůvodnění.
Doplňuje, že v uvedeném případě
se jednalo o udělení občanství v souvislosti s aktuální politickou situací a
poválečnými náladami ve společnosti. Zdůrazňuje, že jmenovaná osoba
je s odstupem času vnímána negativně jako ti, kteří se svými činy provinili proti lidskosti.
Na začátku bodu starosta přečetl
stanovisko právního oddělení. Zpráva Paškovi vytýká, že neuvedl o jmenovaném bližší informace. Přesto se
vedoucí oddělení Jan Leitner domnívá, že se jedná o prvního dělnického
prezidenta.

Seznam nezná

Ve zprávě se mimo jiné píše, že
zákon nic jako seznam čestných
občanů nezná, a pokud je někde
nějaký seznam publikován, jde o
druhotnou evidenci, kterou není třeba řešit usnesením zastupitelstva.
„Pokud je někde uvedeno, že Klement
Gottwald je čestným občanem města,
tak to není správně a mělo by to být
opraveno i bez usnesení zastupitelstva,
a pokud je někde uvedeno, že čestným
občanem byl, tak se jedná o historický
fakt, který nemůžeme změnit, a jeho
potlačování by bylo jen falšováním
minulosti,“ obsahuje zpráva informaci.
(Pokračování na str. 2)

