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Město Třebíč hodlá vystoupit 
z organizace sdružující celosvě-
tově města s památkami UNE-
SCO.
� Antonín Zvěřina

Zrušit členství v OWhC – Orga-
nization  of World Heritage Cities 
doporučila rada města třebíčskému 
zastupitelstvu.  Jedná se o organizaci 
sdružující města s památkami UNES-
CO. Předkladatel místostarosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL) zdůraznil, že se 
v žádném případě nejedná o vymazá-
ní památek ze seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO.

„OWHC je dobrovolné sdružení, do 
kterého města s památkami UNES-
CO mohou a nemusí vstoupit. Město 
Třebíč do organizace vstoupilo v roce 
2004, tedy krátce po zapsání pamá-

tek na seznam UNESCO s cílem, že 
to bude pro město přínosné,“ poukázal 
Janata.  

Upozornil, že za patnáct let žádný 
přínos město nezaznamenalo. Nej-
významnější aktivitou jsou každo-
roční konference většinou ve vzdá-
lených zemích. Účast je pro jednoho 
člena z města zdarma. 

Žádný přínos
„Ale nikoli cesta, ubytování a další 

náklady s tím spojené,“ nastínil Jana-
ta. Připomněl, že z organizace napří-
klad vystoupilo město Telč. Myslí si, 
že pro město je daleko větším příno-
sem členství ve spolku České dědic-
tví UNESCO, kdy setkávání není tak 
nákladné a přispívá k předávání zku-
šeností.

„Vznikají v rámci tohoto spolku i spo-
lečné projekty na společnou propagaci,“ 

poukázal Janata. Připomněl, že člen-
ství v OWHC stojí město každý rok 
zhruba 65 tisíc korun. Připomněl, že 
s vystoupením nejsou žádné problé-
my, prostě to město jen oznámí.

Zdůvodnění nestačilo Aleši Nová-
kovi (Třebíč Občanům). Chtěl vědět, 
zda se zástupce města nějaké kon-
ference zúčastnil. „Kontaktoval jsem 
starosty Telče Romana Fabeše a ten 
mně tvrdil, že město stále v organizaci 
je,“ prohlásil Novák. 

Naznačil, že se určitě jedná o pres-
tižní organizaci, částka asi tři tisíce 
dolarů není pro město vysoká. Sta-
rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) kon-
statoval, že osobně mluvil se sta-
rostou Telče a ten ho ubezpečil, že 
město není členem této organizace. 

Připustil, že konferencí se za město 
nikdo neúčastnil. 

 (Pokračování na str. 3)
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DEN MĚSTA. Zajímavá akce se letos uskutečnila v Třebíči na Hrádku. Jednalo se o premiéru propagace města a všech aktivit 
s tím spojených, Den města. Starosta Pavel Pacal věří, že se stane tradicí. Na fotu jedna z aktivit. Foto: Antonín Zvěřina

Setkají se diabetici
Veřejné setkání diabetiků se usku-

teční ve středu 13. listopadu od pat-
nácti hodin v zasedací místnosti tře-
bíčského městského zastupitelstva 
na Masarykově náměstí. Program 
zahájí zpráva o činnosti. Následuje 
bohatý program plný informací. Akci 
pořádá Svaz diabetiků ČR – územní 
organizace Třebíč.     -zt-

Seminář se zaměří 
na dospívající

Seminář Dospívající v rodině pořá-
dá Centrum Ruth ve svých prosto-
rách na Karlově náměstí v úterý 19. 
listopadu od 16.30 hodin. Zájem-
ci se dozvědí, jak zvládnout toto 
náročné období, jak komunikovat s 
dospívajícími, jak zachovat rodičov-
skou autoritu a dovést své dítě až do 
dospělosti. Nejen o těchto otázkách 
bude hovořit psycholožka Mgr. Elen 
Sejrková.   -zt-

Lidé si připomenou 
sametovou revoluci 
Sametová třicítka, to je název oslav 

30. výročí sametové revoluce, které se 
uskuteční na Karlově náměstí v Třebíči 
od 18 hodin. Účastníci si připomenou 
hodnoty spojené s bojem za svobo-
du a demokracii v dobách totalitních 
režimů. Mohou se těšit na tradiční 
lampiónový průvod, vystoupení bratrů 
Valových, Dětský pěvecký sbor Slunko, 
koncert beatfolkové kapely Epydemye 
z Českých Budějovic a unikátní video-
mapping.   -zt-


