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(Dokončení ze str. 1)
Mluvil jste o výstavbě rodinných 

domků, má město zájem o navýše-
ní počtu obyvatel a je toto cesta?

Podobně jako všechna ostatní 
srovnatelná města v České repub-
lice, kromě asi pěti nejvyšších, se i 
Třebíč potýká s odlivem obyvatel. 
Zejména mladí lidé, kteří studují na 
vysokých školách ve velkých měs-
tech, tam často zůstávají. Z důvodu 
větších možností pro svůj pracovní 
rozvoj. Zdůrazňuji znovu, že to není 
problém pouze v Třebíči. Snažíme 
se tomu čelit tím, že dáváme lidem 
možnosti individuální výstavby. 
Někteří lidé se po určité době chtějí 
vrátit do místa svého rodiště a samo-
zřejmě potřebují bydlení a navazují-
cí zázemí. Proto chceme, aby tady 
byly parcely k dispozici a lidé měli 
možnost postavit si zde vlastní dům. 

Plánuje město nějak pomoci 
mladým rodinám, které často na 
výstavbu nemají prostředky?

Aktuálně dokončujeme projekt 
nového bytového domu se sociál-
ními byty v Modřínové ulici. Tyto 
byty budou například pro mamin-
ky s dětmi, nebo pro rodiny, které 
se dostanou do existenčních pro-
blémů. Chceme rozšířit počet star-
tovacích bytů pro mladé rodiny. A 
konečně, nepřipravujeme pouze 
parcely pro rodinné domy, ale i pro 
domy bytové, konkrétně v lokalitě 
Vídeňského rybníka nebo u polikli-
niky, kde je i velké zázemí v občan-
ské vybavenosti.

 
Co vnímáte jako největší pro-

blém Třebíče?
Osobně vidím jako obrovský pro-

blém nárůst počtu osobních auto-
mobilů. Dopravní infrastruktura 
aktuálnímu počtu aut neodpovídá. 
Silnice byly projektovány a stavěny 
v době, kdy automobilů nejezdila 
ani polovina dnešního množství. 

S tím souvisí další věc - neexistu-
je zde obchvat nebo městský okruh 
Třebíče. Naposledy se to ukázalo při 
uzavření mostu v Hrotovické ulici, 
kdy denně zhruba 27 tisíc aut pro-
jíždělo jedinou ulicí Znojemská.

Blýská se ale na lepší časy. Tech-
nická dokumentace obchvatu se 
dostává do finální fáze a věřím, že 
v horizontu několika měsíců spo-
lečně s Ředitelstvím silnic a dálnic 

veřejnosti představíme podrobně, 
jak obchvat města bude vypadat. 

Ještě chci doplnit, že s dopravní 
situací souvisí velmi úzce i parková-
ní. Proto chceme budovat parkovací 
domy, odstavná parkoviště. Aby ze 
sídlišť zmizely větší služební auto-
mobily, které tam nemají co dělat.

Nemáte obavu, že se proti plá-
novanému obchvatu či městské-
mu okruhu zvedne vlna odporu, 
zejména v čtvrti Borovina?

Musíme si uvědomit, že za sou-
časné situace jezdí všechna auta 
ze západního směru do města po 
Sucheniově a Pražské ulici. Tam 
také bydlí lidé. A pokud máme reál-
nou možnost proud automobilů 
rozdělit na dvě části, čímž se sníží 
počet aut ve zmiňovaných ulicích, 
tak věřím, že je to krok dopředu. 

Spekulace o velkém obchvatu vní-
mám jako populistické výkřiky. 
Velký obchvat by měl daleko horší 
dopad na životní prostředí, než stá-
vající, navrhovaná trasa. 

Silnice by vedla v polích daleko 
od města a nevěřím, že by ho řidiči 
využívali. Třebíč potřebuje variantu, 
která řeší dopravní situaci ve městě 
a má co nejmenší dopad na životní 
prostředí. A chci zmínit, že ačkoli 
město není investorem této stavby, 
vyhradilo si dohled tak, aby dopa-
dy na obyvatele, například hlukové, 
byly co nejmenší. O to se snažíme a 
intenzivně na tom pracujeme. 

Jak jste v Třebíči spokojený 
s kulturním vyžitím, s kulturní 
nabídkou?

Třebíč je velmi kulturní město. Při-
spívá k tomu kulturní výchova už od 
mateřských a základních škol. Měst-
ské kulturní středisko pro ně připra-
vuje vzdělávací programy a vychová-
vá si tím své budoucí diváky. 

Mám na kulturní vyžití velice dob-
ré reference i od lidí, kteří v Třebí-
či nebydlí. Mnohdy sem za kultu-
rou jezdí i lidé z Brna nebo Jihlavy. 
Samozřejmě že na úrovni kulturních 
a společenských akcí se nepodílí 
jen městské kulturní středisko, ale 
mnoho dalších subjektů. Za to bych 
chtěl všem velice poděkovat. 

A jak je na tom Třebíč, pokud 
jde o nabídku sportu, sportování?

Naše město má dlouholetou fot-

balovou a hokejovou tradici, úspě-
chy zde slaví i atletika, která nedáv-
no slavila sté výročí. Objevily se 
nové sporty, velmi oblíbený je base-
ball nebo florbal a další a další. Pes-
trá nabídka umožňuje, že vybrat si 
může opravdu každý. 

Dítě se před specializací může 
věnovat i více sportům. Co mě troš-
ku mrzí, že se sportoviště nesou-
střeďují do jednoho místa, ale jsou 
rozeseta po celém městě. To by urči-
tě snížilo náklady třeba na dopravu 
a ty možnosti pro celé rodiny, kdy si 
chtějí vyzkoušet více sportů, by byly 
větší. Na druhou stranu je v Třebíči 
sportovišť dostatek.

Město zřizuje mateřské a základ-
ní školy, jak byste hodnotil jejich 
přínos městu?

Měl jsem možnost navštívit v rám-
ci České republiky i Evropy hodně 
školských a vzdělávacích zařízení a 
musím říct, že v Třebíči se rozhod-
ně nemáme za co stydět. Máme 
k dispozici osm základních a třináct 
mateřských škol, které jsou na velmi 
vysoké úrovni, nejenom co se týče 
vybavení a zázemí. Zejména máme 
na vysoké úrovni všechny pracov-
níky v těchto zařízeních. To mě těší 
i z toho důvodu, že jsem pracoval 
jako učitel a hrdě se k tomu hlásím. 

Jak jste spokojený se sociální 
oblastí?

To je v naší společnosti aktuál-
ně velice důležité téma. Musíme si 
uvědomit, že naše populace stárne 
a počet lidí, kteří potřebují pomoc, 
se zvyšuje. A já ze srdce děku-
ji všem organizacím, které v této 
oblasti působí. Máme pro ně sys-
tém podpory, ročně dáváme do 
sociální oblasti zhruba 17 milionů 
korun a předpokládám, že tato část-
ka se bude v příštích letech zvyšo-
vat. Jsem rád, že v těchto službách 
pracují obětaví lidé, kteří se tomu 
opravdu věnují, mnohdy nad rámec 
svých pracovních povinností.

Kdy se začne opravovat cent-
rální Karlovo náměstí či Národní 
dům?

O revitalizaci Karlova náměstí se 
debatuje snad už od devadesátých 
let minulého století. My nyní máme 
zájem úpravy provést, ne o nich 
pouze mluvit. Myslím si, že přípravy 

dospěly ke konci a pokud vše dobře 
půjde, vlastní práce bychom moh-
li zahájit na podzim letošního roku. 
A pevně věřím, že do dvou let od 
zahájení bude hotovo a naše náměs-
tí dostane nový, důstojný háv. 

A Národní dům?
To je složitější záležitost, jsem rád, 

že jsme se pustili do studie rekon-
strukce. Myslím si, že toto místo je 
pro Třebíčany symbolické, všichni 
ho navštěvovali už jako malé děti. 
Chceme ho samozřejmě zachovat, 
ale čas už sehrál svoji roli a budova 
opravu potřebuje. Předpokládám, 
že do poloviny roku 2020 veřejnosti 
studii představíme. 

Už jste zmínil vánoční výzdobu, 
nový farář ve farnosti při bazili-
ce sv. Prokopa P. Opatřil mluvil o 
tom, že se mu v bývalém působiš-
ti podařilo přesvědčit starosty, že 
výzdobu ponechali do Hromnic, 
do 2. února. Dokážete si to před-
stavit v Třebíči?

Letos výzdobu sklidíme standard-
ně po Třech králích, jako v minulých 
letech.    Tak    dlouho,   do  2. února, 
jsme vánoční výzdobu v Třebí-
či nikdy neměli a aktuálně to ani 
neplánujeme. 

Vánoční výzdoba v lidech probou-
zí vánoční atmosféru, to očekávání 
příchodu nejkrásnějších dnů v roce 
a v lednu pak už nás čekají nové 
začátky, nová předsevzetí. 

Osobně si myslím, že ani u veřej-
nosti by se to nesetkalo s nějakou 
velkou podporou. Ačkoli s novým 
panem farářem spolu pravidelně 
komunikujeme, tohle téma jsme 
zatím neprobírali. 

Co byste popřál obyvatelům Tře-
bíče do nového roku?

Samozřejmě pevné zdraví, což je 
nejdůležitější. Pak také, aby věnovali 
čas svým nejbližším a nezapomínali 
na   ně.   Důležité  je využít  čas,  kdy
jsme na tomto světě, k pěkným 
zážitkům. Aby lidé byli šťastní a 
dobře se jim žilo a nezapomínali, 
že nejsou na světě jen oni, ale i lidé 
kolem nich. A kromě zdraví pře-
ji všem štěstí, spokojenost a hodně 
osobních i pracovních úspěchů. 

Důležitý je také úsměv na rtech, 
nic nestojí a udělá velkou radost 
okolí.     

Pacala potěšila vánoční atmosféra


