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Dotkli jsme se revitalizace Karlo-

va náměstí, překvapilo vás něco při 
dosavadních krocích?

Zatím nás nic mimořádného nepře-
kvapilo, se vším jsme počítali. O 
rekonstrukci se mluvilo asi třicet let a 
my jsme se rozhodli, že k tomuto kro-
ku konečně přistoupíme. Inženýrské 
sítě pod povrchem, plyn, voda a dal-
ší, byly v havarijním stavu a jednotli-
vé společnosti by se do oprav stejně 
musely pustit. I to byl jeden z důvo-
dů, proč jsme přistoupili na celkovou 
rekonstrukci, abychom vše mohli zko-
ordinovat a urychlit. Jsme moc rádi, že 
se v prostoru provádí archeologický 
výzkum, který mapuje dávnou historii 
nejen náměstí a výsledkem následně 
bude výstava všech poznatků, nálezů a 
dobových souvislostí.

Jak ovlivnila v letošním roce chod 
města koronavirová pandemie? 

Jedná se o stav, který je pro nás pro 
všechny nový. Zatím jsme se o ně-
čem podobném mohli dočíst pou-
ze v knížkách, nebo to spatřit v kata-
strofických filmech. Byla a stále je to 
zkouška nás všech, našich hodnot, 
morálky a postojů. Museli jsme rea-
govat i na výpadek příjmů. Myslím si, 
že největší dopad má tato situace na 
podnikatele a živnostníky. Proto jsme 
na podzim, ale i na jaře, hledali cestu, 
jak jim pomoci. Chtěli jsme jim dát 
najevo, že o nich víme a že si jejich 
práce vážíme. Určitě ale nemůžeme a 
nechceme konkurovat pomoci ze stra-
ny státu. 

Podepíše se na hospodaření města 
nový daňový balíček, pokud projde 
všemi institucemi?

Tohle je velice těžká otázka, protože 
stále ještě nevíme, jak dopadne vládní 
balíček týkající se daní. Rozpočet vždy 
připravujeme tak, aby příjmy i výdaje 
odpovídaly realitě. Spíše naše očeká-
vané příjmy podhodnocujeme, aby-
chom nebyli v této oblasti nemile pře-
kvapeni. 

Zatím se nám to vždy vyplatilo a 
málokdy v rozpočtu řešíme zásadní 
změny. Pokud ale bude výpadek daní 
státu podle předpokladů, na rozpočet 
města to bude mít vliv. Nebudeme mít 
možnost podporovat všechny aktivity 
tak jako doposud. Snižujeme výrazně 
také naše provozní náklady. Vše musí-
me nastavit tak, abychom mohli zajis-
tit potřebné služby pro obyvatele naše-
ho města.

Přece jen se nekonaly některé 
velké kulturní akce, znamenalo to 
úsporu pro město?

Ty převážně zajišťuje městské kul-
turní středisko a musím říci, že to, že 
se tyto akce nekonaly, neznamená, 
že tito lidé nepracovali. Naopak. Pra-
covníci MKS Třebíč zajišťovali na jaře 
spolu s dobrovolníky nákupy pro seni-
ory a lidi v karanténě. Nyní v podzim-
ní vlně zajišťují trasování pro hygie-
nu a za to jim patří velké poděkování. 
Ano, částečnou úsporu to znamená a 
tyto ušetřené peníze využijeme v dal-
ších letech. Nejedná se však o nijak 
dramatickou úsporu. Chci ještě říct, že 
se nám vyplácí dlouhodobé rozumné 
hospodaření města, kdy město nežije 
na dluh a vždy si vytvářelo rezervy. Ty 
nyní může využívat na investice, pří-
padně na krizové situace. 

Takže k žádnému omezení inves-
tičních akcí v příštím roce nedojde?

Rozsah prováděných investic nebu-
de tak velký, jak jsme předpokládali 
při plánování před dvěma roky. Teh-
dy jsme vycházeli ze situace, kdy eko-
nomika naplno fungovala. To se vli-
vem pandemie změnilo. Rozhodně ale 
nemíníme investice zastavit.

Už jsme se dotkli velkých akcí, 
jaký je výhled, že se uskuteční v roce 
2021?

Pevně věřím, že se bude postupně 
situace zlepšovat a opatření budou 
natolik rozvolněná, že se plánované 
akce uskuteční. Všichni se na ně těší-
me. Vždyť ten útlum je už moc dlouhý.  
Osobně jsem přesvědčen, že správnou 
cestou je proočkování populace a sám 
se očkovat nechám.

Provede město nějaká omezení 
v podpoře v sociální oblasti? 

Pro naše příspěvkové organizace 
jsme v pro příští rok připravili snížený 
příspěvek o deset procent. Musíme 
reagovat na aktuální stav. To ovšem 
neplatí pro sociální služby, kde částka 
zůstala stejná.

Další otázka směřuje ke sportu 
jako takovému ve městě, jakou má 
podporu?

Město Třebíč sport dlouhodobě sys-
tematicky podporuje a bude tomu tak i 
nadále. Máme zde širokou škálu oddí-
lů nejrůznějších sportovních odvětví. 
Chceme se soustředit i na rekreační 
sporty. Letos jsme postavili sportov-
ní okruh u Bažantnice a otevřeli nové 
kluziště s venkovní ledovou plochou 
v areálu na Hvězdě. Obě sportoviště 
mají za cíl podporovat pohyb u široké 
veřejnosti. Dráha v těsném sousedství 
přírody tady chyběla, mnoho lidí po 
ní volalo a myslím si, že výsledek za to 
stojí. Okruh je v přírodě, na rozhraní 
lesa a polí, má potřebné délkové para-
metry, a je široce použitelný pro různé 
sportovní aktivity. 

Za ledovou plochu na Hvězdě jsem 
moc rád, protože zimy v posledních 
letech přírodnímu ledu bohužel moc 
nesvědčí. Doby, kdy byly týdny zamrz-
lé rybníky, jsou pryč. V zimě se tam 
bude bruslit a v létě půjde o standardní 
přístupné sportoviště. Sport a pohyb 
považuji za nejlepší způsob posilování 
imunity a nejúčinnější prevenci proti 
nemocem. 

Plánuje se také rekonstrukce zim-
ního stadionu, jak to s tou vypadá?

Nyní dokončujeme projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení. 
Pak musíme vymyslet, jak celou akci 
zafinancovat. Bedlivě sledujeme mož-
nost dotace. Víme, že Národní spor-

tovní agentura vypsala dotační tituly 
mimo jiné na stavbu a rekonstrukci 
zimních stadionů. Budeme intenziv-
ně hledat prostředky, abychom mohli 
k rekonstrukci přistoupit.

Dalším velice populárním spor-
tem je fotbal, jak dosáhnout toho, 
aby se v Třebíči hrála nějaká vyšší 
soutěž?

V této oblasti mám smíšené poci-
ty. Velice mě těší obrovská členská 
základna, jakou fotbal na území města 
má, zejména u dětí a mládeže. Na dru-
hou stranu mě mrzí, že jsou tady dva 
nesmiřitelné kluby, které nemohou 
najít společnou řeč. Myslím si, že měs-
to o velikosti Třebíče si zaslouží jeden 
velký fotbalový klub, který může měs-
tu zajistit i odpovídající soutěže. To 
je ale záležitost klubů a věřím, že do 
budoucna společnou cestu najdou.

Nyní se lidé ve větší míře v Třebí-
či věnují procházkám v přírodě, co 
město a parky?

Parky, jejich rozloha a blízkost centru 
jsou velkou výhodou Třebíče. Máme 
jich hodně a jsme za to rádi. O zeleň 
se musíme pochopitelně starat. Nejen 
kvůli lidem, kteří ta místa navštěvují, 
ale aby ta místa sloužila i v budoucnu. 
Připravuje se a v roce 2021 začne revi-
talizace parku na Hrádku. Připravujeme 
revitalizaci zámeckého parku, určitě se 
parkům budeme věnovat, protože patří 
k ozdobám a relaxačním zónám města. 

Uskutečnila se výsadba zeleně 
v Libušině údolí, kdy se zapojila 
veřejnost. Plánuje město další tako-
vou akci?

Kůrovec samozřejmě řádil i v zeleni 
spravované městem. Nadále hodláme 
zajistit výsadbu nových stromů a keřů 
i za podpory veřejnosti. Je na místě 
říci, že žádné dřeviny nekácíme bezdů-
vodně a vždy po konzultaci s odborní-
ky. Každý skácený strom nahrazujeme 
třemi novými. Připravujeme podob-
né akce a chceme zapojit v co nejširší 
míře i veřejnost, protože se jedná o náš 
společný zájem.

V létě lidé hojně využívají plavec-
ký areál Polanka. Plánují se tam 
nějaké úpravy?

Máme zpracovanou studii, která 
ukazuje, jak by Polanka měla vypadat 
v budoucnu. Představili jsme ji veřej-
nosti a přivítáme podněty. Během 
dvou až tří let bychom rádi Polanku 
přebudovali v moderní areál s kvalit-
ním zázemím. Aby tam našly cestu 
celé rodiny s dětmi a návštěvníci měli 
možnost využívat bazény sportov-
ní, relaxační či zábavné, včetně odpo-
činkových zón, občerstvení a dalších. 
Naprostou nutností je ohřev vody 
v bazénech. 

Město Třebíč má tři památky 
UNESCO, což žádné srovnatelné 
město v tuzemsku nemá. Co radni-
ce plánuje v této oblasti?

Myslím si, že naše UNESCO, ale i 
ostatní památky jsou velmi atraktivní. 
Důležitá je jejich propagace. Aby turis-
té o Třebíči věděli a měli důvod k nám 
přijet a strávit tady nějaký čas. V oblas-
ti turistického ruchu spolupracuje-
me s mnoha subjekty, včetně Okresní 
hospodářské komory tak, aby zde byly 
k dispozici i navazující odpovídající 
služby. Třebíč, to nejsou jen památky 
UNESCO. Máme tu i jiné, zajímavé 

dominanty, jako je městská věž, větrný 
mlýn, a mnoho dalších, krásných míst. 
Podpora turistického ruchu rozhodně 
patří  k prioritám radnice. 

I v třebíčském zastupitelstvu má 
svoje místo opozice. Co říkáte na je-
jí roli?

Aby se věci zlepšovaly, jsou potřeba 
i kritické a rozdílné názory. Debatou 
a střetem různých názorů se posou-
váme dopředu a můžeme najít to nej-
lepší řešení, které pomůže rozvoji 
města. Tomu jsem se nikdy nebránil 
a považuji to za velice důležité a pro-
spěšné. Co neuznávám je to, když se 
někdo snaží za každou cenu bořit. Ne-
jde mu o to, aby se něco zlepšilo, jen 
tvrdí, že je všechno špatně. Zkritizovat 
cokoli není vůbec žádný problém, to 
umí každý. Já nechci kritizovat a bořit. 
Chci stavět, rozvíjet a vylepšovat.

Pro Třebíč je zásadní výstavba 
nového bloku Jaderné elektrárny 
Dukovany. Co může v této oblasti 
město ovlivnit?

Město je zakládajícím členem Ener-
getického Třebíčska a má své zastou-
pení v pracovních skupinách, které se 
věnují přípravě výstavby nových jader-
ných bloků. Aktivně se zapojujeme do 
debaty, aby plánovaný blok v duko-
vanské elektrárně postaven byl. Je to 
zásadní akce pro rozvoj města. Jader-
ná energetika má na Třebíčsku mno-
holetou tradici. Má podporu ze strany 
veřejnosti a pro její rozvoj hovoří i sku-
tečnost, že u nás má skončit těžba uhlí. 
Prostor pro obnovitelné zdroje máme 
omezený. Pokud chceme být v energe-
tice soběstační, podíl jaderné energe-
tiky je nezastupitelný. Myslím si, že je 
třeba ze strany státu říci rozhodné slo-
vo a ne neustále přešlapovat na místě. 

S dostavbou jaderné elektrárny 
souvisí i obchvat Třebíče. 

Jedna věc je zásadní. Pokud obchvat 
nepostaví stát, tak tady nikdy nebude. 
K tomu máme v souvislosti s plánova-
nou výstavbou jaderného bloku velice 
blízko. Investice do obchvatu je dvě až 
tři miliardy korun a bez Dukovan by 
se k ní stát nikdy neodhodlal. Varian-
ta se připravovala zhruba dvacet let. 
Diskutovalo se asi o 27 možnostech a 
vybrala se ta nejsmysluplnější. Lidé si 
ji mohou prohlédnout ve vizualizaci 
a musím zdůraznit, že Třebíč má ny-
ní největší šanci, že se něco takového 
postaví. Pevně věřím, že vše klapne a 
město obchvat bude mít.

Vy jste letos kandidoval do kraj-
ského zastupitelstva, nelákala vás 
práce na kraji?

Výsledek voleb mě opravňoval k prá-
ci v krajské radě. Rozhodl jsem se, že 
chci plně pracovat pro město Třebíč a 
zůstal jsem jen členem zastupitelstva 
kraje. Chci ze všech sil pomoci městu 
při jeho rozvoji. 

Co byste popřál obyvatelům Tře-
bíče do roku 2021?

Hlavně pevné zdraví, aby se život 
vrátil do podoby, kdy nebudeme ničím 
omezeni. Na druhou stranu si musí-
me dobře pamatovat, co nás postihlo, 
abychom si základních prvků běžné-
ho života více vážili a podle toho se 
k sobě chovali. Život je příliš krátký na 
to, abychom se na sebe vzájemně díva-
li nehezky.  

Reakce na výzdobu nás těší, říká Pacal

PAVEL PACAL


