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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 1. 2021 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebíče 
od restaurace Alfa v 9.00 hodin (15 
km). Odměnou na vrcholu bude 
pamětní list a možnost zakoupení 
Novoročního čtyřlístku.

14.- 17. 1. 2021 Šumava v okolí 
Prášil, autobusový výlet vhodný pro 
běžkaře, ubytování v chatě KČT v 
Prášilech u Železné Rudy. Odjezd z 
Třebíče v 7.00 hod. od AN. Projede-
me Churáňov, Horská Kvilda, Mod-
rava, Poledník, Srní, Pancíř, jezero 
Laka, Filipova Huť, Kvilda, pramen 
Vltavy.

16. 1. 2021 Memoriál Ludvíka 
Kosa, hvězdicový pochod na Kře-

mešník, cíl u rozhledny Pípalka mezi 
11 - 12 hod. Trasa z Nové Bukové 
(20 km) na Křemešník a pokračo-
vat na vlak do Pelhřimova, Rynár-
ce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní 
Cerekve, Dolní Cerekve, Kostelce 
nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 7.15 / z Boroviny v 
7.18. Návrat vlakem podle zvolené 
zastávky.

21.- 24. 1. 2021 Třídenní zimní 
přejezd Krušných hor, akce vhodná 
pro běžkaře i pěší, ubytování a stra-
vování zajištěno v chatách na trase. 
Celkem trasa kolem 112 km: Kras-
lice - Horní Blatná - Boží Dar - Klí-
novec - Měděnec - Hora sv. Šebesti-
ána - Chomutov. Jede se jen s malým 
batůžkem, zavazadla jsou převážena. 
Ubytování Kraslice, Horní Blatná, 
Měděnec. Doprava svými auty.

23. 1. 2021 Nové Syrovice - 

Turistika

1. 1. svátek  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
2. 1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
3. 1. neděle  MUDr. Tomková Alena Tomková - dent s.r.o, Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 844 296
9. 1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
10. 1. neděle  MDDr. Vodička Petr Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické stomatologie s. r. o.,
 Na Potoce 78, 674 01 Třebíč  568 844 102
16. 1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
17. 1. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
23. 1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
24. 1. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
3. 1. sobota  MUDr. Augustinová Dana  Husova 898  Náměšť n. Oslavou  568 620 041 kl. 48
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Třebíčské noviny

Grázlova stezka - Zálesí - Zblovi-
ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s 
sebou. V cíli posezení s občerstve-
ním při dodržení platných protiepi-
demických opatření. Odjezd vlakem 
ze Starče v 9.12 do Mor. Budějovic, 
přejezd autobusem pořadatelů do 
Nových Syrovic. Ze Zblovic do Mor. 
Budějovic je zajištěn opět autobus. 
Návrat z Mor. Budějovic vlakem v 
16.23, 18.23.

30. 1. 2021 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistic-
ká chata Čeřínek. Trasa od žst. Kos-
telec (4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 
- 8,5 km), Batelov (17 km), Jihlava 
(18 km), z Brtnice (25 km). Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 7.15, 8.50 
/ z Boroviny v 7.18, 8.29 nebo auto-
busem v 7.20 do Brtnice. Návrat vla-
kem z Kostelce v 13.17, 15.17, z Dol-
ní Cerekve v 13.54, 15.54. 

 -zt-

TRADIČNÍ Mikulášskou besídku nahradil třebíčský Dům dětí a mládeže  Čer-
tovskou stezkou. Foto: Antonín Zvěřina

Děti soutěžily na stezce

Veřejnou zakázku na Digitální 
povodňový plán oObce s rozšířenou 
působností Třebíč zadala rada měs-
ta. Jedná se o koordinaci plánů jed-
notlivých obcí. Na tuto akci město 
získalo dotaci z ministerstva země-
dělství. Místostarosta Pavel Janata 
naznačil, že všechny obce s rozšíře-
nou působností musí mít povodňo-
vé plány v digitalizované podobě. 
 –zt-

Opraví komunikace
Plošné vysprávky místních komu-

nikací plánuje město Třebíč i 
v letošním roce. Navazuje tak na 
akce z minulých let, kdy dochází 
k vysprávkám nejvíce vytěžovaných 
komunikacím. Letos se jedná o ulici 
Marie Majerové a vozovku z Třebíče 
do místní části Slavice. Ta se využí-
vala jako objízdná trasa a zanechalo 
to na povrchu stopy.  –zt-

Opravit byty v bytových domech v ulici Fr. Hrubína a v ulici Myslbekova 
rozhodla třebíčská rada města. Místostarosta Miloš Hrůza upozornil, že se 
jedná o běžný postup, kdy byt někdo opustí nebo nájemce zemře. Celkem se 
jedná o dvanáct bytů. Ty město po rekonstrukci nabídne dalším zájemcům. 
Celková částka dosahuje téměř čtyř milionů korun, konečnou bude znát 
město po vyhodnocení soutěže. Jedná se o byty se zvláštním určením, které 
město nehodlá prodávat. Přidělení schvaluje sociální komise.  –zt-

Rekonstrukci knihovny v uli-
ci Hasskova v první etapě plánuje 
město Třebíč. Ta spočívá ve výmě-
ně obou výtahů, osobního a náklad-
ního a obnově příslušné elektroin-

stalace. Akce se dotkne i schodiště. 
Starosta Pavel Pacal informoval, že 
další etapy se zaměří na rekonstruk-
ci jednotlivých oddělení. Náklady se 
pohybují ve výši šesti milionů korun. 

Termín je naplánován od června do 
20. prosince. Částečné omezení pro-
vozu nastane při rekonstrukci scho-
diště.  –zt-

Město opraví byty

Povodňový plán 
bude digitalizovaný V knihovně budou nové výtahy

Bruslení v prostorách někdejšího 
Vídeňského rybníku na jižním okraji 
Třebíče má dlouhou tradici. Nejdří-
ve se tam bruslilo na plácku u silnice 
a velké pozornosti se v posledních 
letech těšil ojedinělý ledový okruh 
po obvodu velkého baseballového 
stadionu, který je srdcem dnešního 
sportovního areálu Na Hvězdě. 

Zimní radovánky na bruslích tam 
ale byly vždy závislé výhradně na 

počasí. Vzhledem k tomu, že mra-
zivých dní postupně ubývá, někte-
ré roky nebylo možné led připravit 
vůbec.

To se letos změnilo a obyvate-
lé Třebíče mají k dispozici zbru-
su novou umělou ledovou plochu, 
která vznikla v rámci akce: „Rekon-
strukce hřiště - Multifunkční hřiště 
na Hvězdě v Třebíči“.  –zt-

Město má novou 
umělou ledovou plochu


