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Tělesně postižení 
mění sídlo

Svaz tělesně postižených přesídlil 
do Komunitního centra Moravia. 
Dům na Komenského náměstí, v 
němž dosud svaz sídlil, potřebuje 
rozsáhlou rekonstrukci. Rada měs-
ta s novým sídlem souhlasí.

Stánek zmizí 
od sousoší

Oblíbený stánek s občerstvením u 
sousoší Cyrila a Metoděje musel z 
důvodu revitalizace Karlova náměs-
tí do konce září skončit. Provozo-
vatelka paní Kalinová má ale chuť 
nabídnout svoje služby i na jiném 
místě.

Přání občanů vyslyšeno
Víceúčelové hřiště v ulici Novod-

vorská nechá vybudovat město Tře-
bíč. Zakázku zadala holešovické fir-
mě KLEE. Hotové dílo v nákladu 
téměř 1,2 milionu korun má předat 
do 15. listopadu. „Jde o přání obča-
nů v rámci hlasování v participativním 
rozpočtu,“ upozornil starosta Pavel 
Pacal. -mč-

Krátce

Krátce

Otázka pro...

Nepříjemná věc provází opravu 
podlahy v kuchyni Centrální jídelny 
Třebíč. O tom, že je podlaha ve vel-
mi špatném stavu, se vědělo, ale zdě-
šení nastalo tehdy, když se šlo pod ní. 
Nachází se v ní totiž rozvody vody a 
elektrického proudu.

„Vše je v dezolátním stavu, a když se do 

toho zasáhlo, začalo to bobtnat. Zhoto-
vitelská firma musela požádat o posunu-
tí termínu a navýšení ceny,“ upozornil 
starosta Pavel Pacal,

Původní cena byla lehce pod milio-
nem korun, navýšila se na 2,3 milio-
nu korun. Termín dokončení opravy 
podlahy je posunut do 19. října.

Zastupitelé odsouhlasili letos udělit Cenu města Třebíče 
třem lidem spjatým s Třebíčí. Herečce a dabérce Heleně 
Kružíkové, která se 17. listopadu 1928 narodila v Třebíči. 
Třebíčské rodačce byla roku 1998 udělena Cena Františka 
Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

V roce 2019 obdržela Cenu Thálie za celoživotní mistrov-
ství v oboru činohra.

Cenu města získá i český kameraman a pedagog Josef 
Špelda (22. dubna 1940, Třebíč). V roce 2007 obdržel 
Výroční cenu Akademie českých kameramanů, konkrétně 

ji získal za televizní film Zastřený hlas. Je členem Asociace 
českých kameramanů.

Třetím oceněným je dlouholetý ředitel klubu SK Horác-
ká Slavia Třebíč Karel Čapek (10. dubna 1950, Okřešice). 
Byl také uveden do síně slávy města Třebíč a do síně slávy 
třebíčského hokeje. 

Minulý rok obdržel Cenu města filmový režisér Jaromír 
Šofr. Dřív stejné ocenění převzali herci Miroslav Donutil 
nebo Jiří Pecha. Ocenění město pravidelně předává u pří-
ležitosti státního svátku 28. října. -mč-

Vaří v nelehkých podmínkách

Cenu města dostane herečka, 
kameraman a bývalý hokejista

Miloše Hrůzu, 
místostarostu 
který má ve své 
gesci i řízení 
Městské policie.

Jak náročnou práci měli strážníci 
během prázdninového období?

Situace byla poměrně klidná. 
Nezaznamenali jsme nárůst pře-
stupků či kriminálních činů. K vět-
šímu incidentu, k hromadné bitce, 
při níž zasahovala i státní policie a 
lékařská záchranná služba, došlo v 
prostoru restaurace Trumpetka v 
židovském městě.

Městská policie se nejvíc zabýva-
la dopravními přestupky, především 
parkováním na nepovolených mís-
tech. Dnes a denně řeší zákaz pití 
alkoholických nápojů na veřejných 
místech. K vyhledávání míst, kde ti-
to lidé posedávají a konzumují alko-
hol, nám slouží kamerový systém a 
podněty od občanů. -mč-

Radní: Neprodáme!
Nesouhlasné stanovisko k pro-

deji pozemku na Tichém náměstí 
v židovské čtvrti dala žadateli rada 
města. Ten chtěl rozšířit část své 
nemovitosti. „Město nemá zájem pro-
dávat v této části veřejné prostranství,“ 
řekl starosta Pavel Pacal.

Text kroniky prošel
Předložený text kroniky města Tře-

bíče za rok 2019 schválili radní. Ny-
ní projde tiskem a vyvázáním. Formy 
zpracování jsou stále stejné.

Kamery hlídají hlediště
Kamerový systém, směřující do 

hlediště zimního stadionu tak, aby 
hlídal bezpečnost návštěvníků, 
nechalo zabudovat město Třebíč. 
Stává se tak součástí nájmu provozo-
vatele stadionu, kterým je Horácká 
Slavia Třebíč. -mč-

Poskytnout finanční investiční dar 
ve výši milion čtyřicet tisíc korun pří-
spěvkové organizaci města Nemocni-
ci Třebíč schválili 10. září zastupitelé 
25 hlasy.

„Dobrá technická vybavenost je vel-
mi důležitým prvkem pro fungování 
naší nemocnice a představuje zároveň 
značnou výhodu jak pro všechny paci-
enty, tak pro ošetřující personál. Nejví-
ce postrádaná je nová laparoskopická 
věž,“ řekl na zasedání starosta Pavel 
Pacal.  

Vloni zastupitelé schválili jeden 
milion korun, čtyřicet tisíc korun 
činí výtěžek z nedávného koncertu 

Pocta hrdinům. Pořadatel koncertu, 
městské kulturní středisko, by admi-
nistrativně nemohlo tento finanční 
dar nemocnici poskytnout, proto se 
tak děje prostřednictvím města.

„Nemocnici Třebíč, byť je provozová-
na Krajem Vysočina, považuji za naši 
nemocnici, a proto prosím, abychom ji i 
letos podpořili,“ požádal starosta zastu-
pitele. Schválit poskytnutí daru ve výši 
40 tisíc korun doporučil zastupitelům 
i finanční výbor.

„Nikdo z nás neví, kdy muset podstou-
pit laparoskopické vyšetření,“ upozorni-
la předsedkyně výboru Julie Dolejší 
(KSČM).  -mč-

Přispějí na laparoskopickou věž

Práce zasáhly do probíhajícího škol-
ního roku. Ředitelství jídelny muselo 
rozhodnout, jak zajistit obědy nejmé-
ně 1500 strávníkům z několika škol.

„Vaříme sami. Jinak to nejde. Pro tako-
vé množství strávníků bychom obědy 
nikde jinde nezajistili. Vaříme pouze 
jedno jídlo a bez polévky. Místo polév-
ky dostávají žáci a studenti různé ovoce. 
Naše rozhodnutí je podložené i konzul-
tací s hygienou,“ informovala ředitelka 
Centrální jídelny Drahomíra Trnčíko-
vá. Věří, že vše se vrátí do normálu už 
od 1. října.  -mč-

Dům i s krizovým bytem
Bytový dům, v kterém bude 14 sociálních a 11 dostupných jednotek, hodlá 

stavět v ulici Modřínová třebíčská radnice. Radní tomu dali zelenou. Město žádá 
o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení.

„Předběžné náklady jsou 78 milionů korun, dotace by mohla dosáhnout na 34 
milionů korun,“ informoval starosta Pavel Pacal. Pokud město dotaci získá, začne 
stavět příští rok. Byty by měly být k dispozici v roce 2022. „Bez dotace ale stavět 
nezačneme. Zda jsme s žádostí o ni uspěli, to se dozvíme do konce roku,“ upozornil.

„Dostupné byty lze pojmenovat i jako startovací. Jeden z bytů bude využívaný jako 
krizový pro případ, kdy by bylo nutné ubytovat někoho, kdo nenadále přišel o vlastní 
bydlení, například z důvodu požáru. Nové byty budou o velikosti 2+kk nebo 3+kk,“ 
doplnil místostarosta Miloš Hrůza.  -mč-
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