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Na náměstí 
bude jarmark 

Zdravé město Třebíč zve na jarmark 
BIO/EKO a výrobků s označením 
Vysočina regionální produkt. Usku-
teční se ve čtvrtek 12. září na Karlově 
náměstí v Třebíči od 9 do 16 hodin. 
Součástí se stane kuchařská show Ryba 
na talíři. Od 16 hodin vystoupí folklor-
ní soubor Bajdyšek.  -zt-

Zaměří se 
na léčení nemocí

Přednáška pro zdravé i nemocné a 
pro ty, kteří hledají nové cesty a rozši-
řují obzory Umění být zdravý se koná 
ve čtvrtek 12. září od 17.30 hodin v 
hotelu ATOM. Slova se ujme MUDr. 
Jan Vojáček, známý a oblíbený lékař,  
který vystupuje v debatách s Jaro-
slavem Duškem. Svými znalostmi a 
vědomostmi odhaluje skutečné příči-
ny nemoci a boří mýty a mění pohled 
na nemoc a její léčení.  -zt- 

Otevřeli úschovny 
Íčko a Student point otevřeli v Tře-

bíči nové úschovny zavazadel, Íčko na 
vlakovém nádraží a Student point na 
autobusovém nádraží. Doba provo-
zu úschovny bude stejná 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 Student pointu každé pondělí až 
čtvrtek od 13 do 17 hodin a v pátek od 
13 do 15.30 hodin.  -zt-
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Místopředseda vlády a ministr 
průmyslu Karel Havlíček navští-
vil třebíčský Alternátor. 

� Antonín Zvěřina

Ekotechnické centrum Alterná-
tor v Třebíči navštívil místopředse-
da vlády a zároveň ministr průmyslu 
a obchodu Karel Havlíček (nestra-
ník za ANO). Ten na Vysočinu zaví-
tal na pozvání poslankyně Moniky 
Oborné (ANO 2011). 

V Alternátoru se ministr a poslan-
kyně sešli na závěr návštěvy s novi-
náři. „Jsem velice rád, že jsme mohli 
tento energetický region, Kraj Vysoči-
nu, navštívit. Je to z toho důvodu, že se 
připravuje rozšíření Jaderné elektrárny 
Dukovany,“ vyjádřil se v úvodu Hav-
líček. 

Naznačil, že nyní se uskutečňu-
je proces přípravy. Připomněl, že 
na počátku července vláda vybrala 
lokalitu, předběžný jízdní řád i něk-
teré časové úseky. 

„V tuto chvíli jednáme v politických 
rovinách, v Evropské komisi a na 
úrovní vlády a společnosti ČEZ, která 
bude investorem,“ poukázal ministr. 

Sdělil, že se připravují potřebné 
dokumenty a důležitá jsou i jednání 
se všemi partnery v rámci regionu. 
Má radost, že celá Vysočina výstav-
bu bloků u elektrárny podporuje. 
Poznamenal, že Energoregion Tře-
bíčsko, který se zasazuje o dostavbu, 
nyní sdružuje 130 obcí, což zname-
ná zhruba 100 tisíc obyvatel. 

Podle průzkumu hospodářské 
komory 83 procent firem v oblasti 
Vysočiny je pro jádro a na Třebíč-

sku 92 procent. „Všichni si uvědomu-
jí, že se jedná o perspektivní oblast 
v zaměstnanosti v regionu, má vliv na 
kultivaci krajiny a na životní prostře-
dí,“ poznamenal Havlíček. 

Připustil, že něco takového, jako 
je Ekotechnické centrum Alterná-
tor ještě nenavštívil. 

„Děti se tady mohou seznámit s tím, 
co je to energetika a s jednotlivými 
zdroji energie. Mohou se i podívat, 
jak to funguje ve světě,“ sdělil Hav-
líček. 

Nastínil, že budovat nový jader-
ný zdroj znamená i to, že se musí 
začít vzdělávat další generace lidí, 
kteří v elektrárně budou pracovat. 
Upozornil, že v roce 2050 se bude 
v České republice téměř polovina 
energie vyrábět z jádra. 

 (Pokračování na str. 3)

Ministr dostavbu podporuje


