
Přes město trvá cesta i něko-
lik desítek minut, zejména v 
dopravních špičkách. 
� Antonín Zvěřina

Řidiči, pokud můžete, průjezdu 
Třebíčí se vyhněte velkým oblou-
kem. Zvláště v dopravních špičkách 
si ušetříte desítky minut času. Opra-
va mostu v Hrotovické ulici zcela 
ochromila ve městě dopravu. 

Čtvrtek 23. května 14 hodin. Míří-
me do centra po Sucheniově ulici ve 
směru od Jihlavy. Zdá se, že provoz 
je s velkou dávkou tolerance plynulý. 

Zkoušíme trasu po ulici Sv. Čecha, 
jediné alternativě jízdy po nyní hlav-
ní tepně ulice Znojemská ve směru 
na Jaroměřice nad Rokytnou. Vypa-
dá to, že volíme správně. 

Ale ouha! Na ulici ve směru od 
polikliniky se tvoří kolona, která 
tuto trasu před světelnou křižovat-
kou značně brzdí. Příliš velká zkrat-
ka to ve špičce tedy není. 

Vracíme se zpátky po Znojem-
ské ulici na Bráfovu třídu. Čas? 45 
minut. Oceňujeme ohleduplnost 
řidičů, kteří se naučili takzvaně zipo-
vat a pouští automobily z vedlejších 
ulic. 

Doprava se zrychluje zhruba v pat-
náct hodin. Důvod? Dopravu na kři-

žovatce spojnic ulic Znojemská a 
Bráfova řídí policista. Přesto se uka-
zuje, že uzavření ulice Hrotovická 
dopravu přes město značně ztěžuje. 

„Byl jsem nakupovat v obchodním 
centru u Stříteže, a než bych jel přes 
centrum, raději jsem zamířil do Sla-
vic a jel přes Stařeč,“ říká Milan Jurda 
bydlící v třebíčské čtvrti Borovina. 

Kolaps dopravy jasně naznaču-
je, že městu Třebíč chybí obchvat. 
Ten se plánuje vybudovat v souvis-
losti s dostavbou Jaderné elektrárny 
Dukovany. Termín? V nedohlednu. 

Ale proti vytyčené trase bojuje 
valná část obyvatel města. To může 
výstavbu pozdržet. Most v Hrotovic-
ké ulici má být dokončený na sklon-
ku října letošního roku.

Do té doby si musí řidiči projíždě-
jící Třebíčí na zdržení zvyknout. 
Projíždíme kritickými místy ve stej-
ný den zhruba v 18 hodin. 

Provoz je plynulý. Ale ve špičkách, 
pokud můžete, se centru města 
opravdu raději vyhněte. 

Zvláště když se na spojnici ulic Vel-
komeziříčská, Brněnská a Cyrilome-
todějská staví okružní křižovatka. 
Sice se stavba uskutečňuje za provo-
zu, ale se zdržením i tam musí řidiči 
počítat. 

KOLONY automobilů v Třebíči v těchto dnech nejsou žádnou výjimkou.
 Foto: Antonín Zvěřina

Ve špičkách se Třebíči vyhněte

Nájemní smlouva se společností VIA 
ALTA a městem Třebíč skončí k 30. 
červnu. Společnost měla pronajaté 
prostory v bývalém podnikatelském 
inkubátoru v třebíčské čtvrti Borovina. 
„Je to z toho důvodu, že zakoupila nemo-
vitost v Okříškách,“ naznačil starosta 
Pavel Pacal. 

Poukázal, že současné prostory byly 
spíš kancelářské a společnost potřebu-
je i místo pro výrobu, proto si vyhleda-
la prostory větší. „Požádali nás proto o 
ukončení nájemní smlouvy,“ pozname-
nal Pacal. 

Uvolněné místnosti využije městská 
knihovna pobočka Borovina, která se 

nachází v sousedství. Do prostor stá-
vající knihovny se přestěhuje pobočka 
Třebíčského centra centrum DaR. „Sli-
bujeme si od toho, že knihovna bude mít 
odpovídající prostory,“ nastínil Pacal. 

Kdy se uskuteční realizace, si netrouf-
nul odhadnout. „Musí tam dojít k drob-
ným stavebním úpravám, aby provozu 
vyhovovala. Budova je vícepodlažní, není 
v ní výtah, musí se tam vybudovat bezba-
riérový přístup,“ vysvětlil starosta Pacal. 

 -zt-

Knihovna se přestěhuje Je jen málo jedinců, kteří by se do nemocnice coby pacienti těšili. Stejně tak jsem na 
tom já. A tak když jsem si měl jít do třebíčské nemocnice lehnout na několik dní na 
kožní oddělení v rámci kosmetické úpravy pokožky, rozhodně jsem nejásal nadšením. 

Nevím, proč jsem si pobyt málem spojoval s vojenskou prezenční službou, kde vlád-
ne tuhý režim a přísný dohled lékařů a sestřiček, kdy bílé uniformy nahrazují vojenské 
mundúry velitelů dávné paměti.  

Dnes mohu říct, byl jsem velice mile překvapen. Jednání s paci-
enty bylo naprosto nadstandardní, a to není jen můj názor, ale 
všech pacientů, se kterými jsem se na oddělení setkal. Chutného 
jídla bylo tolik, že se to ani nedalo sníst. 

Chápu, neměl jsem drastickou dietu a žádné bolestivé zákroky. Ale mohl jsem posu-
zovat, jak se personál choval i k ostatním. A nemám jedinou výtku. A co mě fascinova-
lo, byl smysl pro humor, který dokázal vše odlehčit. Díky! A pevně věřím, že stejně fun-
gují i další oddělení nemocnice. Ale upřímně řečeno, do zkušeností se rozhodně nehrnu.  
 -zt-

Příjemný pobyt

Glosa

Vrátka otevírají kavárnu
Spolek Vrátka opět otevírá letní Kavárnu v pohybu. V provozu bude od pondělí 

3. června vždy od 10 do 19 hodin. Návštěvníci ji najdou v ulici Leopolda Pokor-
ného v prostorách přírodní zahrádky Vrátek. „Letošní novinkou je točená zmrzlina 
z Opočna. Na programu jsou i kulturní akce, o kterých budeme pravidelně informo-
vat na facebooku i webových stránkách,“ avizuje předsedkyně spolku Irena Rybníč-
ková. Zákazníci letos usednou na pohodlnější a ekologické posezení z dřevěných 
palet, nepochybně ocení i rovnější travnatý terén. Za nepříznivého počasí bude 
Kavárna v pohybu zavřená a provoz se vrátí do klasické Kavárny Vrátka také v uli-
ci Leopolda Pokorného.  -val-

Pojedou zdarma
Volné jízdné v městské hromadné 

dopravě budou mít účastníci fotba-
lového turnaje Třebíč Open 2019. 
Starosta Pavel Pacal připomněl, že 
se jedná o tradiční každoroční akci. 
Turnaje se účastní více než 140 
týmů i ze zahraničí. Do města přije-
de zhruba tři tisíce návštěvníků. Dět-
ští účastníci se v autobusech prokáží 
speciálním náramkem.  -zt-

Vystavují mladí 
umělci 

Než lidé vystoupají po 21 scho-
dech do Íčka na vlakovém nádraží, 
cestu jim zpříjemní Galerie na scho-
dech. Jsou tam k vidění díla přede-
vším mladých a začínajících umělců 
z Třebíče a okolí. Svými obrázky také 
často přispívají děti z třebíčských 
základních škol. -zt-
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