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Každý rok na podzim vyhodnocuje 
Panevropská společnost pro kultu-
ru, vzdělávání a vědecko-technickou 
spolupráci Comenius sto nejlepších 
českých fi rem, které ve své činnosti 
dosahují vynikajících, mimořádných 
nebo pozitivně pozoruhodných vý-
sledků. 

Letos tato akce oslavila již 25. 
ročník. A právě letos se mezi tuto 
významnou stovku probojovala i tře-
bíčská energetická fi rma � S energo, 
která skončila na 71. místě.

� S energo patřící mezi nejlepší 
podniky vyrábějící tepelnou energii 
z biomasy, tak navázala na svůj loň-
ský úspěch, kdy coby nováček od 
Comenia obdržela ocenění v oboro-
vé podkategorie „Dynamický růst a 
stabilita“.

„Skutečnost, že jsme se dokázali z 
dílčí podkategorie za jediný rok dostat 
do hlavní kategorie, je pro mě velmi 
příjemným a milým překvapením,“ 
sdělil ředitel � S energo Richard 
Horký.  –zt-

TTS energo v žebříčku 
nejlepších fi rem

FOCENÍ u vánoční výzdoby na Martinském náměstí v Třebíči se stalo častou 
zábavou. Foto: Antonín Zvěřina

Lidé se s oblibou fotí

Řeší změny klimatu 
Třebíčská radnice má zájem na 

zpracování díla Adaptační strategie 
města Třebíče na dopady změny kli-
matu. Rada města schválila doda-
tek ke smlouvě s provádějící fi rmou, 
kdy se prodlužuje termín do 15. led-
na 2021. Místostarosta Pavel Janata 
upozornil, že zpracování pozdržela 
koronavirová opatření, kdy nebylo 
možné zpracovat připomínky dotče-
ných osob i veřejnosti. Zdůraznil, 
že zpoždění nemá vliv na získanou 
dotaci.  –zt-  

Odstraní čistírnu 
O vyřazení čistírny odpadních vod 

v hodnotě 250 tisíc korun a násled-
né likvidaci v místní části Pocoucov 
rozhodla rada města v Třebíči. Mís-
tostarosta Pavel Janata naznačil, že 
splaškovou kanalizaci z této obci se 
podařilo soustředit do čerpací stani-
ce. Odsud se přečerpává do čistírny 
odpadních vod pod Třebíčí. Původ-
ní čistírna tím ztratila svůj význam. 
Janata doplnil, že nefungovala opti-
málně a proto se město rozhodlo ke 
zmiňovanému kroku.  –zt-

Podrobný průzkum, kompletní sta-
tické posouzení střechy včetně změn 
zatížení souvisejících s plánovanou 
revitalizací zimního stadionu a zpra-
cování prováděcí dokumentace roz-
hodla zadat třebíčská rada města. 
Akce si vyžádá asi 600 tisíc korun. 
Starosta Pavel Pacal připustil, že prů-
zkum má dopodrobna zjistit stav 
střechy v souvislosti s plánovanou 

opravou areálu. 
Připomněl, že město má z minulos-

ti se střechou neblahé zkušenosti. Při 
jejím pádu na ledovou plochu došlo i 
k úmrtím. Projektovou dokumentaci 
bude mít město k dispozici v první 
polovině roku 2021. S realizací měs-
to plánuje možnost využití dotace. 
 –zt-

Průzkum zjistí stav střechy


