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Zastupitelé přispěli
na dobrou věc
Po zasedání posledního letošního zastupitelstva přispěli jeho členové do tradiční městské vánoční
sbírky. Celkem zastupitelé darovali
15.450 korun. Peníze přidá radnice
k výtěžku vánoční sbírky, která končí
sedmého ledna. Celý výtěžek bude
věnován Dennímu centru Barevný
svět.
–zt-

Vstupné se navýší
K úpravě cen vstupného v bazénu
Laguna v Třebíči dojde od počátku
roku 2021. Je to z důvodu letošního uzavření areálu, zvýšily se vstupy
či mzdy. Vstupné se zvýší zhruba o
deset procent a ve srovnání s ostatními městy v okolí, která provozují podobné zařízení, na jejich výši
nedosáhne.
–zt-

Připravili granty
U některých grantových programů město Třebíč snížilo maximální
možnou částku. Důvodem je snížení
peněžní částky. Starosta Pavel Pacal
to odůvodnil výpadkem příjmů.
„Všechny informace zájemci získají na webu města i na osobní schůzce,
kterou plánujeme na leden. Její průběh
ovlivní případná opatření,“ připustil
Pacal.
–zt-

Reakce na výzdobu nás těší, říká Pacal
Rok 2021 nebude ani pro
Třebíč rokem jednoduchým, to
si uvědomuje i starosta Pavel
Pacal.
� Antonín Zvěřina

Vánoční výzdoba se opravdu
lidem líbí. Těší vás to?
Moc mě to těší, v posledních dvou
letech jsme se vánoční výzdobě hodně věnovali, chtěli ji změnit tak, aby
město v adventním čase bylo pro
jeho obyvatele krásné. Lidem se
výzdoba líbí, reakce jsou pozitivní,
jejich kladné reakce směřují směrem
na radnici i ke mně osobně.
První krok jsme udělali v roce 2019
a letos jsme výzdobu zase o kousek posunuli, věřím, že k lepšímu.
Musím připomenout, že o vánoční
výzdobě, o její podobě už uvažujeme na jaře, někdy v dubnu či květnu,
abychom v červnu věděli, co chceme
připravit.
Na druhou stranu vždy je to krok
tak trochu do neznáma, protože není
šance si konečnou podobu vyzkoušet. Už jsem to tak vnímal v loňském
roce, kdy jsme připravili první novin-

ky vánoční výzdoby a napjatě jsme
očekávali reakce.
Ano, na počítači se dá připravit náhled, jak vše bude vypadat včetně alternativ, ale jak to doopravdy dopadne,
to se ukáže, až se výzdoba rozsvítí
přímo ve městě. O to víc nás těší, že
lidé její podobu hodnotí kladně a že
se jim líbí. Vnímáme to i tak, že je to
světlo naděje v této nelehké době.
Lidé zažívají různá omezení a mohou
alespoň vyrazit na procházku po svátečně naladěné Třebíči. Myslím si, že
výzdoba ještě více zdůrazňuje krásu
Třebíče.

Hlavní výzdoba se přesunula
z pochopitelných důvodů z centrálního Karlova náměstí na
náměstí Martinské. Nenapadlo
vás hlavní výzdobu přesunout ke
kostelu svatého Martina natrvalo?
Nyní nemohu definitivně tvrdit,
co se bude dít po dokončení revitalizace Karlova náměstí.
Mnozí lidé jsou nadšení, že
výzdoba ke kostelu sv. Martina patří.
Na druhou stranu Karlovo náměstí je centrem města, jeho srdcem.

Tady by se měly takové věci odehrávat včetně programu či trhů tak,
jak se to podařilo v loňském roce.
Nehledě na to, že samotný vánoční strom nemůže stát nikde jinde
než na Karlově náměstí kvůli řádnému ukotvení.
Aby neohrožoval návštěvníky prostoru. Proto si myslím, že se hlavní
výzdoba vrátí na Karlovo náměstí. Což ovšem neznamená, že Martinské náměstí nemůže mít nadále
vkusnou výzdobu. Aby i tam se lidé
nadechli vánoční atmosféry.
(Pokračování na str. 4)

