
STRANA 3 TN - ÚNOR 2020Aktuality

Rozpočet počítá se schodkem
(Dokončení ze str. 1)

Ohraničí ji klasické mantinely a agre-
gát udrží led až do plus patnácti stup-
ňů. „Předpokládáme, že plocha začne 
sloužit od listopadu do konce února. 
Poslouží k bruslení i pro zájemce, kteří si 
tam zahrají hokej,“ informoval Pacal. 

„Počítáme, že provoz bude řídit správ-
ce a využití bude zpoplatněno minimál-
ní částkou. Máme zkušenosti, že toho, co 
je zcela zadarmo, si lidé často neváží,“ 
nastínil. Upozornil, že na podzim 
letošního roku začne největší investič-
ní akce v Třebíči, revitalizace centrál-
ního Karlova náměstí. 

Při přípravě se vyskytla zajímá udá-
lost, při digitalizaci náměstí se při-
šlo na to, že se tam nachází pozemek 
v soukromém vlastnictví. Jedná se o 
18 metrů čtverečních. „Pozemek od 
majitelek vykupujeme, abychom vlastnili 
celou plochu náměstí,“ podotkl Pacal. 

Netajil, že majitelky využily mož-
nost odkupu k získání peněz a poze-
mek prodávají za šest tisíc korun za 
metr čtvereční. Doplnil, že se jedná 
o pozemek u Staré pošty. V soukro-

mém vlastnictví je proto, že se tam při 
výstavbě nového domu před rokem 
1989 posunula jeho hranice. 

Pacal přiznal, že i majitelky, které 
bydlí mimo město Třebíč,  vlastnictví 
překvapilo. Místostarosta Pavel Janata 
naznačil, že se jedná o pruh o rozmě-
rech 2 x 9 metrů. Pacal poukázal, že 
pro letošní rok se na revitalizaci Karlo-
va náměstí počítá s částkou pět milio-
nů korun. 

Zahájení se předpokládá na podzim 
po dokončení projektové dokumenta-
ce. Projekt také určí celkovou peněžní 
částku. „Musím jen říci, že revitalizace 
již v letošním roce s největší pravděpo-
dobností ohrozí vánoční náměstí,“ při-
pustil Pacal. 

Přiznal, že již byla zahájená jedná-
ní, jak budou vypadat letošní vánoční 
trhy, pokud nebudou na náměstí. Bližší 
informace zatím neposkytl. Naznačil, 
že největším problémem bude rekon-
strukce sítí. „Vše určí projekt,“ uvedl 
Pacal. Janata doplnil, že náměstí má 
rozlohu 22 tisíc metrů čtverečních.  

Fotosoutěž Výroční obyčeje česko 
- rakouského příhraničí vyhlásil Jiho-
český kraj a odbor kultury a památ-
kové péče. Koná se ve dvou katego-
riích, fotografie reportážní pro děti 
do patnácti let a fotografie umělecká 
pro dospělé. 

Do každé kategorie může soutěží-
cí  zaslat tři fotografie. Snímky muse-
jí být autorským dílem soutěžícího 
a musí korespondovat s tématem 

a kategoriemi soutěže. Fotografie 
musí být vyfoceny v příhraničních 
regionech Jihočeský kraj, Kraj Vyso-
čina, Jihomoravský kraj nebo Dolní 
Rakousko. 

Fotosoutěž končí 31. března letoš-
ního roku. Vítězové se mohou těšit 
na věcné ceny a velkoformátovou 
výstavu vítězných fotografií. Foto-
grafie se také objeví v publikaci z 
fotosoutěže.    -zt-

Soutěž mapuje obyčeje

MALÍŘ Luboš Šenkýř se představuje v třebíčské městské knihovně do 25. února. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V knihovně vystavuje Šenkýř

Lidé ve vánoční sbírce, která skon-
čila v pondělí 6. ledna, darovali 
téměř 65 tisíc korun. Mohli přispívat 
do schránky pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí, nebo posílat 
peníze přímo na speciální bankovní 
účet.

Peníze věnovali také členové zastu-
pitelstva města, kteří přispěli částkou 
18.505 korun. Společně se podaři-
lo shromáždit částku 64.352 korun. 
Vánoční sbírka má v Třebíči již dlou-
holetou tradici. Město vybrané pení-
ze vždy předává na dobročinné úče-
ly.

Lidé tentokrát přispívali třebíčské 
pobočce Společnosti pro podporu li-
dí s mentálním postižením. Šek pře-
dal společnosti třebíčský místosta-
rosta Miloš Hrůza. 

„Jsem moc rád, že se letos vybrala 
tak vysoká částka, je to téměř o pat-
náct tisíc korun víc, než v loňském roce. 
Dokazuje to, že lidé myslí i na ty, kte-
ří v životě neměli tolik štěstí jako oni 
a jsou odkázáni na pomoc druhých,“ 
řekl Miloš Hrůza.

Při slavnostním předání šeku roz-
dali zástupci společnosti klientům 
také dárky ze stromu splněných přá-
ní, který stál v prosinci na Karlově 
náměstí.

Společnost peníze použije na finan-
cování nákladů spojených s asistenč-
ními a doprovodnými službami při 
pořádání celoročního Klubu rado-
sti a vícedenních rehabilitačních a 
sportovně-relaxačních pobytů a při 
účasti na sportovních a kulturních 
akcích.    -zt-

Peníze pomohou potřebným

Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá 
výstavu ETTA CLUBu Třebíč do nedě-
le 8. března v galerii Tympanon. ETTA 
CLUB Třebíč, sdružující sběratele piv-
ních suvenýrů v Třebíči, ETTA = ETi-
kety, TÁcky, vznikl přesně před 50 lety.

„Na jaře 1979 jsem si při návštěvě Čes-
kých Budějovic zakoupil na stánku PNS 
obálku s etiketami Jihočeských pivova-
rů. Zalíbily se mi a začal jsem psát do 
pivovarů žádosti o zaslání etiket, přiklá-
dal jsem ofrankovanou obálku a během 
několika měsíců jsem měl pěknou malou 
sbírku etiket Československé republiky,“ 
vzpomíná zakladatel a současný přede-
seda klubu Zdeněk Hobza. 

„V podniku Uniplet, kde jsem praco-
val, jsem si náhodou všiml, že jeden pra-
covník má na svém stolku pod plexisklem 
pěkné pivní tácky. Jednalo se o Christo 
Lazarova, žijícího s českou manželkou u 
nás. Protože on ani já jsme neměli s kým 
měnit, napadlo nás založit si kroužek 
sběratelů pivních etiket a tácků,“ pokra-
čuje. Zašel za ředitelem Jednotného 
klubu pracujících (JKP) a zeptal se, 
zda může kroužek být součástí tohoto 
zařízení. Odpověď zněla, až vás bude 
dostatečný počet, tak za mnou přijď-
te. Do místních novin Jiskra dal Hobza 
oznámení, že hledá zájemce o sbírání 

pivních etiket a tácků. 
„Ozvalo se dalších pět zájemců a sta-

čilo to na založení kroužku. Ředitel JKP 
mi sdělil, že klub musí mít jako předsedu 
staršího člověka, který zajistí, že se bude-
me věnovat sbírání a nikoliv pití piva,“ 
vysvětluje. 

Počátkem roku 1970 kroužek dostal 
k užívání velký divadelní sál, předsá-
lí, zrcadlový sál a prostor bufetu dva-
krát ročně pro pořádání burz a výstav. 
„Dále jsme dostali jedenkrát měsíčně k 
dispozici klubovnu. S členy klubu jsme se 
domluvili, že schůzky budou vždy dru-
hou neděli v měsíci,“ říká Hobza. 

Za dobu svého působení uspořádal 
ETTA CLUB Třebíč množství výstav, 
nyní jedenkrát, dříve i dvakrát ročně se 
uskutečňuje setkání sběratelů. Sedm 
členů klubu obdrželo za dlouholetou 
činnost uznání Zlatý Korbel, předseda 
také uznání od slovenské asociace his-
torie pivovarnictví. Mezi velké úspě-
chy patřilo ocenění Goldenebierdukat 
pro Christo Lazarova za jeho sbírku 
tácků.

Na výstavě jsou k vidění sbírky piv-
ních etiket, tácků, korunkových zátek, 
pivního skla, plechovek, otvíráků, 
popelníků nebo reklamních tabulí. 

   -zt-

Výstava připomene sběratele


