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Zastupitelé měli možnost 
na lednovém zasedání schvá-
lit rozpočet města, jednání se 
uskutečnilo po uzávěrce Tře-
bíčských novin. 
� Antonín Zvěřina

Rozpočet města Třebíč na rok 2020 
doporučila zastupitelstvu schválit 
rada města. To se konalo po uzávěr-
ce Třebíčských novin. Starosta Pavel 
Pacal připomněl, že se připravoval 
od poloviny loňského roku. Usku-
tečnila se dvě čtení, druhé za účasti 
finančního výboru a zastupitelů. 

„Rozpočet města bude schodko-
vý se schodkem 130 milionů korun,“ 
informoval Pacal. Doplnil, že město 
dlouhodobě hospodaří s přebytko-
vým rozpočtem, a pokud míní tyto 
prostředky využít, jediný způsob je 

sestavit rozpočet schodkový. 
„Počítáme s navýšením provozních 

výdajů města, kdy část prostředků 
využijeme na opravy majetku, komu-
nikací. Můžeme si to dovolit i díky 
ekonomické situaci ve státě. Pokud 
by došlo k ochlazení ekonomiky, jsme 
schopni některé kroky nerealizovat,“ 
sdělil Pacal.

Největší akce   
Vypočítal některé větší investič-

ní akce, výkup pozemků pro prů-
myslovou zónu ve výši 60 mili-
onů korun, přípravu domu se 
sociálními a startovacími byty, pří-
pravu sportovního okruhu v loka-
litě Bažantnice, rekonstrukci větr-
ného mlýna, výstavbu planetária u 
hvězdárny, výstavbu multifunkční-
ho hřiště s ledovou plochou v areá-

lu Na Hvězdě, rekonstrukci komu-
nikací v ulicích Velkomeziříčská, 
Samešova, Sokupova a část Brněn-
ské, zasíťování pozemků za polikli-
nikou pro 38 parcel a mnoho dal-
ších menších investičních akcí.  

Peněžní částka na investice činí 
255 milionů korun včetně splácení 
úvěrů. Pacal upozornil, že zasíťová-
ní pozemků za poliklinikou zača-
lo loni na podzim a bude pokračo-
vat v letošním roce. Letos se tam 
počítá s částkou zhruba 44 milionů 
korun. 

„Samozřejmě na některé aktivity 
budeme žádat o dotace, například na 
rekonstrukci Větrníku či na ledovou 
plochu Na Hvězdě,“ zdůraznil Pacal. 
Poznamenal, že ledová plocha bude 
mít rozměr zhruba 17 x 35 metrů.

 (Pokračování na str. 3)

ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM. Ve třech třebíčských kostelích požehnali faráři tříkrálovým koledníkům, v kostele Promění Páně na 
Jejkově, v bazilice sv. Prokopa a v kostele sv. Martina. Na snímku žehná třebíčský děkan P. Jiří Dobeš koledníkům v kostele 
sv. Martina.  Foto: Antonín Zvěřina  

Rozpočet počítá se schodkem

Mši svatou 
zpestří zpěvy

Mše svatá se zpěvy z Taizé se koná 
v kostele sv. Martina v Třebíči ve 
čtvrtek 6. února. Po ní následu-
je adorace před Nejsvětější svátos-
tí. Potemnělý kostel se svíčkami zve 
všechny, zvláště mládež.   -zt-

Studenti pojedou 
do parlamentu

Studenti Obchodní akademie a 
Hotelové školy Třebíč navštíví ve 
čtvrtek 27. února Evropský parla-
ment, kdy se tam sejdou vítězové 
soutěže Euroscola z celé Evropy. Tře-
bíčská škola vyhrála a získala finanč-
ní prostředky na vycestování celé tří-
dy třetího ročníku oboru cestovní 
ruch. Je to již podruhé v historii ško-
ly, první cesta do Evropského parla-
mentu se uskutečnila v roce 2013. 

 -zt-

Vystoupí Musica 
Florea a Matějová
 Do roku 2020 vstoupí orchestr 

Musica Florea s novým programem, 
tentokrát složeným z děl romantické 
skladatelky a klavíristky Clary Schu-
mannové, která ve 30. – 40. letech 
oslňovala svou hrou celou Evropu. 
Dva koncerty, jejichž sólistkou bude 
Petra Matějová, se odehrají v úterý 
11. února v Třebíči v aule Katolic-
kého gymnázia v rámci cyklu Tře-
bíčských nokturen, a ve středu 12. 
února Praze. -zt-


