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Web radí 
majitelům lesů 

Srozumitelný web www.chceme-
zivelesy.cz vytvořila bioložka Lucie 
Misařová z Vysočiny. Na něm radí, 
jak po kůrovcové kalamitě sázet les 
a z jakých dřevin. Má vlastní zkuše-
nosti, s manželem hospodaří v lese, 
kde řádil kůrovec. 

Webem se zabývá zdarma, není 
určen odborníkům, ale obyčejným 
lidem, kteří například zdědili kus 
lesa. Říká, že by bylo hezké, kdyby 
vlastníci lesů alespoň na části své-
ho pozemku zkusili vytvořit ostrův-
ky smíšeného lesa. Vlastníkům lesů 
doporučuje vysazovat domácí druhy 
dřevin, především listnáče. Jako vel-
mi vhodné se jeví duby. Vše ostatní 
se zájemci dozvědí na webu.   -zt-

Město jednalo s dědici malí-
řovy pozůstalosti a hodlá díla 
odkoupit.
� Antonín Zvěřina

Díla akademického malíře Josefa 
Kremláčka, který zemřel v červnu roku 
2015, hodlá zakoupit město Třebíč. „Je 
to z toho důvodu, aby zůstala pohroma-
dě,“ uvedl starosta Pavel Pacal. 

Doplnil, že dědicové měli zájem pře-
vést díla na město a rada města roz-
hodla uzavřít kupní smlouvu za cel-
kovou cenu 420tisíc korun. Jedná se 
1061 uměleckých děl včetně autor-
ských práv.

„Jsme velice rádi, že tato unikátní sbír-
ka zůstane v majetku města a plánuje-

me její využití při výstavách. Aktuálně 
ale nemáme prostory, kde by se dala díla 
vystavovat,“ přiznal Pacal. 

Naznačil, že město tyto prostory 
bude hledat nejen pro díla Kremláčka, 
ale i jiných místních autorů. Místosta-
rosta Miloš Hrůza připustil, že město 
mělo v této souvislosti zájem o přední 
synagogu v židovské čtvrti, ale nepo-
dařilo se dohodnout s husitskou círk-
ví, která objekt vlastní. 

Církev na opravu objektu shání pro-
středky. Hrůza připomněl, že někte-
rá Kremláčkova díla sestávají z více 
obrázků, a tak se jedná asi o 1200 
kusů. Pacal dodal, že město jednalo 
s deseti dědici a nyní hledá možnosti 
odpovídajícího uskladnění.       

Koupí díla Kremláčka

Podle starosty Pavla Pacala 
město individuální výstavbu 
zásadně podporuje. 
� Antonín Zvěřina

Výsledky srpnové aukce pozem-
ků v lokalitě Na Kopcích, to zna-
mená prodej parcel pro individu-
ální výstavbu předložil zářijovému 
zastupitelstvu místostarosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL). „Dražilo se tam 
jedenáct pozemků, podařilo se prodat 
sedm,“ konstatoval Janata. 

Naznačil, že město na neprodané 
pozemky hodlá vyhlásit další aukci. 
Do diskuze se přihlásil Jakub John 
(ODS a TnT) a chtěl vědět, zda měs-
to analyzovalo nezájem. Starosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč) netajil, že 
to bylo pro vedení města překvapivé. 
„O prodané pozemky v předcházející 
aukci také nebyl zájem a nyní se pro-
dali,“ poznamenal. S vyhodnocením 

hodlá počkat po další aukci. 
Jaromír Barák (Třebíč občanům) 

si myslí, že je to z toho důvodu, že 
pozemky jsou malé a úzké. Jana-
ta odpověděl, že se jedná o řadové 
domy. „Parcely o stejném rozměru js-
me v lokalitě již prodali,“ upozornil. 

Barák chtěl ještě vědět, zda má 
město nějaké další pozemky, kromě 
za poliklinikou, kde se budou síťo-
vat, k prodeji za tímto účelem. Pacal 
poukázal, že prostory nabízí lokalita 
Vídeňský rybník a lokalita Na Kop-
cích východ. „To jsou pozemky ve 
vlastnictví města,“ naznačil. 

Barák upozornil na možný nedo-
statek parkovacích míst v části Na 
Kopcích. „Tady se pořád staví jak za 
komunistů. Domy jsou na sebe nacpa-
né bez zeleně a bez parkovacích míst. 
Dříve se také nejprve vybudovaly pane-
lové domy, a pak zeleň musela ustoupit 
parkovištím,“ vyjádřil se. 

Pacal mu oponoval, že Barák patr-
ně neviděl studii, která je o lokalitě 
zpracovaná. Myslí si, že studie počítá 
s dostatečným počtem parkovacích 
míst a také s odpovídající zelení. 
Barák stál za svým názorem a upo-
zornil, že spoustu pozemků urče-
ných k výstavbě vlastní soukromníci.

Pacal reagoval, že město může 
nabídnout pouze pozemky v jeho 
vlastnictví. Myslí si, že individuál-
ní výstavbu město podporuje a daří 
se mu připravovat dostatek parcel. 
Barák také chtěl vědět, zda se k tomu 
vyjadřuje městský architekt, a dosta-
lo se mu kladné odpovědi. Zastu-
pitelstvo všechny tři body většinou 
odsouhlasilo.

Budou se prodávat další parcely

OBLASTNÍ zahrádkářská výstava v Třebíči se konala po 32. tradičně v Domě 
zahrádkářů od pátku 11. do 14. října. Účastníci zhlédli expozice jablek, zeleniny, 
chryzantém, bonsají či léčivých rostlin. Počasí letos zahrádkářům nepřálo, úrody 
byly nižší, přesto výstavu navštívilo 1600 osob. Foto: Antonín Zvěřina

Výstava přilákala malé i velké

Oblastní zahrádkářskou výstavu ovo-
ce a zeleniny v Třebíči v Domě zahrád-
kářů opět navštívila v pondělí 14. října 
Kindergarten At The Castle - Mateřská 
škola Na Hradě se sídlem v Borovině v 
bývalém areálu BOPO. „Je to pro nás 
vždy vítaná aktivita,“ sdělila ředitelka 
Anna Polehlová Jourová. 

Zdůraznila, že škola mimo jiné dbá 
na zdravou stravu, což podporuje 
názornými ukázkami na vlastní pří-
rodní školní zahradě. Celoročně se 
tam děti učí starat o zahrádku od zase-
tí semínka až po sklizeň. 

„Vždy na jaře společně vybereme, co 
nového zasadíme. K našim stálicím 
patří bylinkový záhon, jahody či záho-
ny trvalek. Letos to vyhrála mrkev, raj-
čata, cibule a červená řepa,“ vypočítala 
Polehlová Jourová. 

Doplnila, že celý proces růstu společ-
ně učitelky a děti sledují a hodnotí, zda 
okopávat, čistit od plevele či zalévat. 
Postupně výpěstky škola zpracovává. 

„Děti jsou nadšené z toho, že mohou 
jíst, co si vypěstují. Jsem přesvědčena, že 
tato činnost přispívá ke konzumaci ovoce 
a zeleniny i u dětí, kteréí je nevyhledáva-
jí a díky vlastní usilovné práci pak mají 
větší chuť zeleninu ochutnat,“ přemítala 
ředitelka.

Zdůraznila, že hlavní význam je nau-
čit děti vztahu k přírodě, zahrádka-
ření a zároveň si pochutnat nejenom 
na zdravé, ale i chutné zelenině a ovo-
ci. Zahrádkářskou výstavu ředitelka 
považuje za vhodný doplněk celo-
roční práce na zahrádce. Pro děti byla 
zpestřením i ochutnávka regionálních 
potravin.  -zt-

Expozici navštívili nejmenší

DĚTI Mateřské školy Na Hradě nejvíce upoutala obří dýně, ale i další eyponáty.
 Foto: Josef Kropáč 

Připravují 
novou zónu

Město Třebíč aktuálně provedlo síťo-
vání průmyslové zóny Rafaelova I. za 
pekárnou. Tato zóna je již obsazená 
zájemci o podnikání v Třebíči. „Plánu-
jeme další průmyslovou zónu na druhé 
straně ulice,“ poznamenal starosta Pavel 
Pacal. Upozornil, že v současné době 
se řeší možný výkup pozemků. Podo-
tkl, že zájem investorů o Třebíč radni-
ce registruje.  -zt-

Přestavba si 
vyžádala vyšší 

náklady
Přestavba bývalého kina Morávia 

na Komunitní centrum si v rámci 
více prací vyžádala další čtyři milio-
ny korun. Podle starosty Pavla Pacala 
se jedná o konečné navýšení na část-
ku 62 milionů korun. Dotace činila 
17 milionů korun. „Jedná se o rekon-
strukci staré budovy, kde se ukázalo, že 
některé plánované práce se musí udělat 
jinak, a to přineslo zvýšené náklady,“ 
sdělil Pacal. Od prvního dne příští-
ho roku začne centrum provozovat 
organizace STŘED.  -zt-

Vybudují parkoviště
V ulici Jindřichova v Třebíči vznikne 

21 nových parkovacích míst za zhru-
ba 1,3 miliony korun. Práce skončí na 
sklonku listopadu. Tři místa poslouží 
handicapovaným. Při vytyčování se 
vychází z příslušné normy. „Vycháze-
li jsme z požadavku obyvatel,“ vysvětlil 
místostarosta Vladimír Malý.    -zt-

Pomohou 
nemocnici 

Dar třebíčské nemocnici odsouhla-
silo zastupitelstvo. Peníze pomohou 
zařízení k nákupu přístrojového vyba-
vení. Starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) 
poukázal, že město nemocnici každo-
ročně podporuje, i když není jejím zři-
zovatelem. „Nachází se ale na našem 
území a slouží našim spoluobčanům,“ 
informoval Pacal. V letošním roce se 
jednalo o peněžní částku jeden mili-
on korun. Žádost podpořil i finanční 
výbor.  -zt-


