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Zrušili členství ve sdružení měst
(Dokončení ze str. 1)

„Výstupy máme k dispozici, jedná se 
spíš o společenská setkání. Myslíme, že 
náklady na vícedenní konferenci by se 
pohybovali okolo sto tisíc korun a bez 
přínosu je to pro město zbytečné,“ vyjá-
dřil se Pacal. 

Roman Pašek (Společně otevřeme 
Třebíč) upozornil, že poslední kon-
ference se uskutečnila v Krakowě. 
„Myslím si, že tam účast byla možná 
a lépe bychom rozhodovali o členství,“ 
poznamenal. 

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
nechápal, jak je možné rozhodnout 
o případném vystoupení, když se 
město žádné konference neúčastnilo. 
„Nikde jste nebyli a už mluvíte o tom, 
že to městu mnoc nepřináší. Mluvíte 
jako hokynáři,“ uzavřel své vystoupe-
ní Barák. 

To se nelíbilo předsedajícímu sta-
rostovi Pacalovi a vyzval Baráka 
ke slušnosti. Zuzana Hambalková 
(ANO 2011) se zeptala, zda rada 
rozhodovala na základě pozvánek 

na konference a následně výstupů 
z nich. 

Cesty se kritizovaly
„Pozvánka přichází a praktický 

význam konference pro město lze jen 
těžko vyhledat. Můžeme se konferen-
ce účastnit, ale nemyslím si, že něco 
takového má být hrazeno z veřejných 
prostředků, když to nepřinese žádný 
efekt,“ odpověděl Janata. 

Připomněl, kolik vášní v minulosti 
vyvolaly některé cesty představitelů 
města do zahraničí. Barák se poza-
stavil nad tím, proč se zástupci měs-
ta neúčastnili konferencí, které se 
konaly nedaleko v Evropě. 

Jakub John (ODS a TnT) požádal 
o soupis spolků a organizací, kterých 
je město členem. „Možná, že i člen-
ství v jiných spolcích nejsou přínosem. 
Pokud jde o vystoupení, s tím nemám 
problém, vždy můžeme zase vstoupit,“  
prohlásil. 

Pacal odpověděl, že se uskuteč-

nila revize členství ve spolcích, 
sdruženích a není problém seznam 
zaslat. 

Do diskuze se přihlásila Blanka 
Kutinová (Třebíč Občanům). Upo-
zornila, že Telč neukončila v orga-
nizaci členství, ale přestala platit 
poplatek. 

„Uvažovala o tom rada?“ optala se. 
Janata odpověděl, že nepovažuje za 
správné a čestné přestat platit popla-
tek a myslet si, že je dále členem 
organizace. 

„Ptali jsme se, jak členství ukončit 
a bylo nám sděleno, že je to jen třeba 
oznámit. Bylo nám řečeno, že se kdy-
koli můžeme vrátit a organizace nám 
nadále bude posílat pozvánky a výstu-
py z konferencí,“ informoval Janata. 

Následně Jan Burda (Třebíč moje 
město) uvedl, že na internetu našel, 
že Telč není členem této organiza-
ce. Novák naznačil, že zastupitelé 
by nejprve měli obdržet přínosy či 
nepřínosy v jednotlivých spolcích či 
sdruženích a pak by se mělo rozho-

dovat. 
„Nebylo by lepší tento bod z jednání 

stáhnout?“ zeptal se. Janata odvětil, 
že materiál nehodlá stáhnout. 

Turistů jezdí více
Barák navrhl kontaktovat města, 

která jsou členy a zeptat se jich proč. 
„Členem je i vesnice Holašovice a mož-
ná do ní jezdí kvůli tomu víc turistů,“ 
polemizoval. Hambalková upozorni-
la, že počet turistů v Třebíči každo-
ročně stoupá a je to i díky tomu, že 
Třebíč čerpá zkušenosti v této oblas-
ti z míst, která jsou mu bližší. 

„Vystoupení z organizace čestným 
způsobem je podle mě správné roz-
hodnutí. Přibližně 50 tisíc korun se 
dá využít jinak,“ konstatovala. Pašek 
navrhl rok vyčkat a po účasti na příš-
tí konferenci rozhodnout. 

V následném hlasování se ze 27 
zastupitelů pro vystoupení vyslovilo 
18 zastupitelů, čtyři se zdrželi, čtyři 
byli proti a jeden nehlasoval.  

POBOČKA Městské knihovny v Třebíči v čtvrti Borovina sídlí v nových prosto-
rách. Starosta Pavel Pacal přislíbil, že v příštím roce dojde v budově v Okružní uli-
ci k úpravě prvního patra, které bude knihovna také k dispozici. Na slavnostním 
otevření nemohl chybět dort. Vlevo ředitelka třebíčské knihovny Marie Dočkalová. 
 Foto: Antonín Zvěřina 

Knihovna má nové prostoryAplikace pomůže cestujícím 

Grant od Státního fondu životního 
prostředí ČR na rekonstrukci a dopl-
nění některých částí přírodní zahrady 
obdržela v loňském roce Základní ško-
la Horka-Domky v Třebíči. Díky štěd-
ré dotaci tak mohlo dojít k opravě a 
rozšíření bylinkové skalky, vzniku výu-
kového vřesoviště s pohodlnou mlato-
vou cestou a širokým schodištěm, dále 
pak k dosázení ovocných keřů. 

„Na zahradě přibylo šest nových vyso-
kých záhonů pro pěstování zeleniny a pro 
zábavu i poučení také smyslový chodník 

se spoustou voňavých bylinek,“ vypočítá-
vá Alena Dokulilová. Škola také poří-
dila čerpadlo a tři kubíkové nádrže na 
dešťovou vodu, kterou svádí ze střechy 
školní tělocvičny.  

„Tím se vyřešil problém s nedostatkem 
vody k zalévání od jara do podzimu, ale 
především v době extrémně suchých a 
horkých letních měsíců. Odborné práce 
na projektu obstarala zahradnická firma, 
nicméně velkým dílem přispěli samotní 
žáci školy, vyučující, rodiče i veřejnost,“ 
doplňuje Alena Dokulilová.    -zt-

Grant pomohl se zahradou

Cestující městskou hromadnou 
dopravou v Třebíči mohou využít 
novou aplikaci. Ta je určená pro vizu-
alizaci poloh vozidel veřejné dopravy, 
aktuální odjezdy, zpoždění, výluky a 
dopravní omezení. Aplikace v aktuál-
ním čase sleduje průjezd spojů měst-
ských autobusů v Třebíči na mapovém 
podkladu, s možností filtrování pod-
le čísla linek. „Aplikace je uživatelsky 
velmi příjemná, jako mapový podklad 
slouží Google mapy, které každý velmi 

dobře zná, a jsou jednoduše srozumitelné. 
Pohybující se autobusy jsou barevně roz-
lišeny podle čísla linky, takže každý, kdo 
čeká dejme tomu na čtyřku, může v apli-
kaci hledat hnědou, a kdo čeká na pětku, 
hledá červenou,“ popsal aplikaci staros-
ta města Pavel Pacal.

Pro turisty je v aplikaci k dispozici 
seznam turisticky významných míst ve 
městě s referencí na nejbližší zastávku 
a čísla linek, které ji obsluhují. Aplika-
ce je zdarma ke stažení. -zt-


