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Loňský rok Třebíčské noviny 
bilancovaly s třebíčským sta-
rostou Pavlem Pacalem. 
� Antonín Zvěřina

Co vás v loňském roce nejvíce 
potěšilo?

Když to vezmu optikou posledních 
dnů, velkou radost mám z vánoční 
výzdoby města, z množství Třebí-
čanů, kteří se přišli podívat na roz-
svícení vánočního stromu na první 
adventní neděli. 

Je to pro mě signál, že lidé nejsou 
lhostejní, chtějí se společně setká-
vat a bavit, chtějí spolu prožívat 
krásnou vánoční atmosféru. 

Letos mě také velmi potěšila vel-
ká míra ohleduplnosti řidičů v době 

S ÚSMĚVEM JDE ŽIVOT LÍP. Toto heslo určitě má na srdci tato čtveřice Třebíčáků. Sešli se na vánočních trzích na Karlově 
náměstí a nepohrdli horkým punčem.   Foto: Antonín Zvěřina

opravy mostu v Hrotovické ulici. 
A samozřejmě mě velmi těší, že se 
nám podařilo nastartovat spoustu 
akcí a projektů, které prospějí roz-
voji města v příštích letech.

Kterou investiční akci považuje-
te za nejdůležitější?

To je těžké rozhodování, kaž-
dá, i ta nejmenší akce, je důležitá. 
Mám radost ze zasíťování průmys-

Pavel 
Pacal 

Dostanou 

požehnání 
Koledníci převlečeni do kostýmů 

Tří králů se mohou zúčastnit mše 
svaté v neděli 5. ledna v devět hodin 
v kostele na Jejkově, v deset hodin v 
bazilice a 10.30 hodin v kostele sv. 
Martina. Dostanou od kněží požeh-
nání ke konání sbírky a k nesení 
vánoční naděje do domovů. -zt-

Třebíčský soubor 
zazpívá koledy

Třebíčský soubor Musica animata 
vystoupí v neděli 5. ledna v 15 hodin 
v Lidovém domě v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a od 18.30 hodin v Přibysla-
vicích v kostele Narození Panny Marie. 
Zazní koledy pro sbor a orchestr Johna 
Ruttera a na závěr výběr z vánočních 
skladeb české i světové sborové litera-
tury v úpravě Ch. Norwella.  -zt-

Rockování po roce 
opět v Béčku

Ve čtvrtek 23. ledna od 19 hod zazní 
v hudebním klubu Béčko na konci uli-
ce Vítězslava Nezvala opět nezaměni-
telný hlas hudebního publicisty Jiřího 
Černého, který při svém poslechovém 
pořadu Rockování představí ty nej-
zajímavější interprety nejrůznějších 
hudebních žánrů, jak je se svým vku-
sem, rozhledem a zkušeností slyší on. 
Pro pravidelné i náhodné posluchače 
je tento každoročně hojně navštěvo-
vaný večer jednou z mála jistot stále 
popletenějšího světa. miz 

Pacala potěšila vánoční atmosféra
lové zóny i pozemků pro výstav-
bu rodinných a bytových domů. Je 
to završení několikaletého úsilí. Za 
stejně důležitý považuji také pro-
dej pozemků pro bydlení v lokalitě 
Na Kopcích, opravu bývalého kina 
Moravia (starší lidé možná pama-
tují ještě název Sputnik), kde už od 
ledna bude komunitní centrum. 

Budova bude sloužit mnoha akti-
vitám veřejnosti. A nemohu vyne-
chat plošné opravy povrchů silnic, 
například v ulici Bedřicha Václavka, 
Smila Osovského, Cyrilometoděj-
ská nebo Jungmannova. 

Tyto akce byly provedeny rychle 
a dobře a v takto nastaveném smě-
ru hodláme pokračovat i v dalších 
letech. 

 (Pokračování na str. 3)


