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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)
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Lidé se s oblibou fotí

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

Průzkum zjistí stav střechy
Podrobný průzkum, kompletní statické posouzení střechy včetně změn
zatížení souvisejících s plánovanou
revitalizací zimního stadionu a zpracování prováděcí dokumentace rozhodla zadat třebíčská rada města.
Akce si vyžádá asi 600 tisíc korun.
Starosta Pavel Pacal připustil, že průzkum má dopodrobna zjistit stav
střechy v souvislosti s plánovanou

opravou areálu.
Připomněl, že město má z minulosti 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 město plánuje možnost využití dotace.
–zt-

Odstraní čistírnu

Řeší změny klimatu

O vyřazení čistírny odpadních vod
v hodnotě 250 tisíc korun a následné likvidaci v místní části Pocoucov
rozhodla rada města v Třebíči. Místostarosta Pavel Janata naznačil, že
splaškovou kanalizaci z této obci se
podařilo soustředit do čerpací stanice. Odsud se přečerpává do čistírny
odpadních vod pod Třebíčí. Původní čistírna tím ztratila svůj význam.
Janata doplnil, že nefungovala optimálně a proto se město rozhodlo ke
zmiňovanému kroku.
–zt-

Třebíčská radnice má zájem na
zpracování díla Adaptační strategie
města Třebíče na dopady změny klimatu. Rada města schválila dodatek ke smlouvě s provádějící ﬁrmou,
kdy se prodlužuje termín do 15. ledna 2021. Místostarosta Pavel Janata
upozornil, že zpracování pozdržela
koronavirová opatření, kdy nebylo
možné zpracovat připomínky dotčených osob i veřejnosti. Zdůraznil,
že zpoždění nemá vliv na získanou
dotaci.
–zt-

t01-ekoD

TTS energo v žebříčku
nejlepších ﬁrem
Každý rok na podzim vyhodnocuje
Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou
spolupráci Comenius sto nejlepších
českých ﬁrem, které ve své činnosti
dosahují vynikajících, mimořádných
nebo pozitivně pozoruhodných výsledků.
Letos tato akce oslavila již 25.
ročník. A právě letos se mezi tuto
významnou stovku probojovala i třebíčská energetická ﬁrma TTS energo,
která skončila na 71. místě.

TTS energo patřící mezi nejlepší
podniky vyrábějící tepelnou energii
z biomasy, tak navázala na svůj loňský úspěch, kdy coby nováček od
Comenia obdržela ocenění v oborové 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 TTS energo Richard
Horký.
–zt-
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Senátorka Žáková iniciovala betlém
z příbramské věznice v Senátu
Betlém z příbramské věznice
zdobí prostory Senátu České
republiky. Stalo se tak na popud
senátorky Hany Žákové, která
v tomto orgánu zastupuje Třebíčsko.
Jak se dostal do Senátu betlém z
příbramské věznice?
Příběh, který se vám zde budu snažit
odvyprávět, má svůj počátek v loňském roce, tedy v roce 2019. Tehdy mě
oslovila Oblastní charita Třebíč, jmenovitě paní Helena Marečková, zda
bych nepřevzala záštitu nad odbornou konferencí na téma: „Kde se bere
recidiva a jak na ni?“. Pokud mi alespoň trochu dávají témata smysl, tak
se ráda zapojuji a neodmítám pomoci. Musím se přiznat, že až do samého
závěru jsem byla jediným politikem,
který neodešel, nespěchal a rozhodně
to nebylo z povinnosti.
Co vás nejvíce upoutalo?
Jednotlivé bloky expertů z vězeňské služby a neziskových organizací a
workshopy se zkušenými sociálními
kurátory mě doslova vtáhly do nelehké a bohužel téměř neviditelné práce těchto úžasných lidí. Na konferenci jsem měla příležitost seznámit se s
mnoha z nich, ale jedno seznámení a
dnes již mohu říci přátelství, rozhodně nezapomenu. Vystoupení vězeňské
kaplanky paní Venduly Glancové z příbramské věznice mě podnítilo k aktivitě a hledání cesty, jak pomoci.
Měla jste tedy představu, jak
pomoci?
Vše se seběhlo poměrně rychle. Konference se v Třebíči uskutečnila 17. října a už 20. listopadu jsem na pozvání
paní kaplanky navštívila příbramskou
věznici. Nevím, kdo z vás měl kdy příležitost navštívit věznici, ale pro mě to
byla první zkušenost. Velmi obsáhle
jsem se již o ní informovala v loňském
roce, tak se nyní budu snažit přejít k
samé podstatě příběhu nádherného
betlému.

DÍKY senátorce Haně Žákové se i Senát může pochlubit svým betlémem.
Tam jste dostala už konkrétní vizi?
Při prohlídce vězeňských prostor
jsem mimo jiné shlédla keramickou
dílnu určenou pro aktivity odsouzených a v ní byl právě dokončený betlém pro poutní kostel Svaté Hory u
Příbrami. Dlouho jsem se nemohla
odpoutat od tohoto krásného a nebojím se říci uměleckého díla. Když jsem
následně hovořila s odsouzenými, tak
jsem jim děkovala za úžasný počin a
rozpovídala jsem se o mé touze jednou
pořídit betlém do Senátu. Povídání s
odsouzenými, sociálními pracovníky i
vedením věznice velmi rychle uteklo a
ani jsem nepostřehla, že jsem zde strávila tolik času.
Ten rok se mi ve spolupráci s paní
kancléřkou, která má pochopení pro
mé nápady, podařilo poprvé v jedna-

Foto: archiv H. Žákové

cím sále umístit vánoční stromeček. S
kolegyněmi a kolegy jsme ho nazdobili perníčky z Třebíčska a já jim tímto děkuji za zapojení a sounáležitost.
Ovšem myšlenka na betlém mě neopustila.

lo předání betlému vůbec jednoduché.
Sen a zasetá myšlenka o betlému v
tomto případě padly na úrodnou půdu
a od 26. listopadu 2020 má i Senát
svůj první betlém, a to doslova betlém
s příběhem.

Co následovalo?
Ani ve snu by mě nenapadlo, že moje
návštěva natolik ovlivní odsouzené, že
se rozhodnou betlém pro Senát vytvořit. Když mi paní kaplanka koncem
srpna letošního roku telefonovala a
oznámila mi, že betlém pro Senát bude
na konci září k vyzvednutí, tak jsem
jen nevěřícně se slzami v očích hledala slova, jak co nejvroucněji poděkovat a zároveň se ujistit, že se nejedná o
žert. Vzhledem k aktuální situaci neby-

Co byste chtěla sdělit závěrem?
Ještě jednou děkuji všem, kteří stáli
u jeho zrodu a které jsem měla tu čest
a možnost na cestě k betlému (či do
betléma) potkat. Děkuji, že odvádíte s
odsouzenými veliký kus práce. Vyvést
člověka z cesty temnoty a beznaděje k
cestě světla, víře a především naději, je
obrovský dar. Kéž vás nikdy neopustí. Betlém je hmatatelným důkazem a
darem vaší nikdy nekončící práce. Bůh
vám žehnej.

Zimní radovánky a sněhová válka
imy mého dětství byly opravdovými zimami,
takže se bruslilo na rybnících a jen zhýčkaní
jedinci na zimním stadionu. Na sídlišti v třebíčské čtvrti Horka-Domky dospěláci pro děti připravili
ledovou plochu mezi panelovými domy na pískovém
podkladu a my, děti z vesnice, jsme tak trochu záviděly svým kolegům ze školy, že ihned po příchodu ze
školy mohou nazout brusle a věnovat se této zimní
radovánce. My musely do Stříteže ujít dva kilometry
a teprve potom jsme se mohly věnovat zimním sportům.
Musím jen říci, že jsme chodily do školy, které se
jmenovala stejně jako náměstí Základní škola Osvobození. Nevím, zda toto prostranství někdo v minulosti osvobodil či dokonce školu, jedno ale bylo pravda, že jsme se těšily na osvobození od výuky v době
prázdnin. Měly jsme troje, ty hlavní, dvouměsíční,
vánoční a pololetní, po předání pololetního vysvědčení.
Měly jsme radost i z prázdnin uhelných, kdy zcela
selhala za minulého režimu dodávka tohoto produktu do školní kotelny, což nás samozřejmě těšilo, méně
nás těšily prázdniny chřipkové, kdy mnohé z nás dětí

Z

uléhaly do postelí s horečkami a posmrkováním. To
jen na dokreslení, že i my jsme v šedesátých letech
minulého století měly zdravotní prázdniny, trvaly tak
čtrnáct dní a nemusely jsme se samozřejmě potýkat s
distanční výukou.
V té době nebyly počítače k dispozici, takže jsme
oboje prázdniny mohly trávit v klidu a nemusely sledovat obrazovku, maximálně u televizorů, pokud
právě režim nevyhlásil večer černou hodinku, tudíž
proud nevypnul, protože ani elektrárny neměly uhlí
nazbyt.

Tak plynul čas...
Nutno podotknout, že minulý režim sliboval pouze
to, že poručí větru dešti, ale o mrazu se v jeho slibech
nic nemluvilo a tudíž vlastně bylo vše v pořádku.
Všude kolem nás v zimě byl sníh. Kupy sněhu. To nás
svádělo i ke koulovým bitvám. Kdo vyprovokoval tu,
o které vám budu vyprávět, opravdu nevím.
Jedno je pravda, že zpočátku probíhala regulérně,
protože na stranu nás, Střítežáků, se postavili i někte-

ří naši spolužáci. Do bitvy jsem se zapojil i já, už tehdy vzhledem k mé tělesné konstituci pacifista, takže
když někdo z vyspělejších spolužáků silněji fouknul,
odlétl jsem na deset metrů.
Jak už jsem řekl, bitva začala spravedlivě zhruba se stejným počtem bojovníků na obou stranách.
Postupně si ale Třebíčáci uvědomili, že není dobré, aby bojovali proti sobě a jejich sněhové koule se
stále častěji začaly obracet proti nám, Střítežákům.
Musím podotknout, že jsme byli čtyři a brzy se na
nás valila značná přesila městských bojovníků převážně z nedávno postaveného sídliště.
Co nám zbývalo? Vydali jsme se na ústup přes
pole, areál Hvězda zdaleka nebyl ani v plánech
tehdejšího vedení města stejně jako přilehlé markety. Ku cti třebíčských bojovníků lze říci, že nás
nepronásledovali, spokojili se s tím, že jsme se brodili v metrové vrstvě sněhu přes pole. Není divu, že
jsem přišel domů obalený sněhem jako sněhulák a
maminka mě rozehřívala u kamen, že jsem to odpoledne na žádné zimní radovánky opravdu neměl
náladu.
Antonín Zvěřina
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Reakce na výzdobu nás těší, říká Pacal
(Dokončení ze str. 1)
Dotkli jsme se revitalizace Karlova náměstí, překvapilo vás něco při
dosavadních krocích?
Zatím nás nic mimořádného nepřekvapilo, se vším jsme počítali. O
rekonstrukci se mluvilo asi třicet let a
my jsme se rozhodli, že k tomuto kroku konečně přistoupíme. Inženýrské
sítě pod povrchem, plyn, voda a další, byly v havarijním stavu a jednotlivé společnosti by se do oprav stejně
musely pustit. I to byl jeden z důvodů, proč jsme přistoupili na celkovou
rekonstrukci, abychom vše mohli zkoordinovat 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 něčem podobném mohli dočíst pouze v knížkách, nebo to spatřit v katastrofických filmech. Byla a stále je to
zkouška nás všech, našich hodnot,
morálky a postojů. Museli jsme reagovat 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 strany 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 očekávané příjmy podhodnocujeme, abychom nebyli v této oblasti nemile překvapeni.
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 musíme nastavit tak, abychom mohli zajistit potřebné služby pro obyvatele našeho města.
Přece jen se nekonaly některé
velké kulturní akce, znamenalo to
úsporu pro město?
Ty převážně zajišťuje městské kulturní středisko a musím říci, že to, že
se tyto akce nekonaly, neznamená,
že tito lidé nepracovali. Naopak. Pracovníci MKS Třebíč zajišťovali na jaře
spolu s dobrovolníky nákupy pro seniory a lidi v karanténě. Nyní v podzimní vlně zajišťují trasování pro hygienu a za to jim patří velké poděkování.
Ano, částečnou úsporu to znamená a
tyto ušetřené peníze využijeme v dalších 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, případně na krizové situace.

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

PAVEL PACAL
Takže k žádnému omezení investičních akcí v příštím roce nedojde?
Rozsah prováděných investic nebude tak velký, jak jsme předpokládali
při plánování před dvěma roky. Tehdy jsme vycházeli ze situace, kdy ekonomika naplno fungovala. To se vlivem 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 těšíme. 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 systematicky podporuje a bude tomu tak i
nadále. Máme zde širokou škálu oddílů nejrůznějších sportovních odvětví.
Chceme se soustředit i na rekreační
sporty. Letos jsme postavili sportovní 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 parametry, 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 zamrzlé 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 zimního stadionu, jak to s tou vypadá?
Nyní dokončujeme projektovou
dokumentaci pro stavební povolení.
Pak musíme vymyslet, jak celou akci
zafinancovat. Bedlivě sledujeme možnost dotace. Víme, že Národní spor-

Dalším velice populárním sportem je fotbal, jak dosáhnout toho,
aby se v Třebíči hrála nějaká vyšší
soutěž?
V této oblasti mám smíšené pocity. Velice mě těší obrovská členská
základna, jakou fotbal na území města
má, zejména u dětí a mládeže. Na druhou stranu mě mrzí, že jsou tady dva
nesmiřitelné kluby, které nemohou
najít společnou řeč. Myslím si, že město o velikosti Třebíče si zaslouží jeden
velký fotbalový klub, který může městu zajistit i odpovídající soutěže. To
je ale záležitost klubů a věřím, že do
budoucna společnou cestu najdou.
Nyní se lidé ve větší míře v Třebíči 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 revitalizace 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 takovou 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 bezdůvodně a vždy po konzultaci s odborníky. Každý skácený strom nahrazujeme
třemi novými. Připravujeme podobné akce a chceme zapojit v co nejširší
míře i veřejnost, protože se jedná o náš
společný zájem.
V létě lidé hojně využívají plavecký areál Polanka. Plánují se tam
nějaké úpravy?
Máme zpracovanou studii, která
ukazuje, jak by Polanka měla vypadat
v budoucnu. Představili jsme ji veřejnosti a přivítáme podněty. Během
dvou až tří let bychom rádi Polanku
přebudovali v moderní areál s kvalitním zázemím. Aby tam našly cestu
celé rodiny s dětmi a návštěvníci měli
možnost využívat bazény sportovní, relaxační či zábavné, včetně odpočinkových 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 radnice plánuje v této oblasti?
Myslím si, že naše UNESCO, ale i
ostatní památky jsou velmi atraktivní.
Důležitá je jejich propagace. Aby turisté o Třebíči věděli a měli důvod k nám
přijet a strávit tady nějaký čas. V oblasti turistického ruchu spolupracujeme 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 její roli?
Aby se věci zlepšovaly, jsou potřeba
i kritické a rozdílné názory. Debatou
a střetem různých názorů se posouváme dopředu a můžeme najít to nejlepší řešení, které pomůže rozvoji
města. Tomu jsem se nikdy nebránil
a považuji to za velice důležité a prospěšné. Co neuznávám je to, když se
někdo snaží za každou cenu bořit. Nejde 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 Energetického Třebíčska a má své zastoupení v pracovních skupinách, které se
věnují přípravě výstavby nových jaderných bloků. Aktivně se zapojujeme do
debaty, aby plánovaný blok v dukovanské elektrárně postaven byl. Je to
zásadní akce pro rozvoj města. Jaderná energetika má na Třebíčsku mnoholetou tradici. Má podporu ze strany
veřejnosti a pro její rozvoj hovoří i skutečnost, že u nás má skončit těžba uhlí.
Prostor pro obnovitelné zdroje máme
omezený. Pokud chceme být v energetice soběstační, podíl jaderné energetiky je nezastupitelný. Myslím si, že je
třeba ze strany státu říci rozhodné slovo 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 plánovanou výstavbou jaderného bloku velice
blízko. Investice do obchvatu je dvě až
tři miliardy korun a bez Dukovan by
se k ní stát nikdy neodhodlal. Varianta 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 nyní největší šanci, že se něco takového
postaví. Pevně věřím, že vše klapne a
město obchvat bude mít.
Vy jste letos kandidoval do krajského zastupitelstva, nelákala vás
práce na kraji?
Výsledek voleb mě opravňoval k práci 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 Třebíče do roku 2021?
Hlavně pevné zdraví, aby se život
vrátil do podoby, kdy nebudeme ničím
omezeni. Na druhou stranu si musíme dobře pamatovat, co nás postihlo,
abychom si základních prvků běžného života více vážili a podle toho se
k sobě chovali. Život je příliš krátký na
to, abychom se na sebe vzájemně dívali nehezky.
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5 000
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Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
Klientské centrum Třebíč
Bedřicha Václavka 12

Možnost změny zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března 2021.
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HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ
v roce 2021
přeje Město Třebíč

TŘEBÍČ PŘIPRAVUJE NOVOU
ČTVRŤ PRO BYDLENÍ
Celkem čtyřicet tři nových pozemků pro samostatně stojící rodinné
domy připravuje město
Třebíč v místě zvaném
Za Poliklinikou. Navazuje totiž na areál polikliniky, na severu a západě
svého okraje sousedí se
zahrádkářskou kolonií.

www.trebiczije.cz

Jižní hranice je omezena polohou koridoru obchvatu, od něhož bude lokalita
odcloněna izolační zelení. Přístup do této
nové čtvrti je plánován po silnici z východní strany, která je prodloužením stávající
ulice Na Hvězdě. „Počítáme s dvoupodlažními a jednopodlažní domy, všechny

budou mít možnost podsklepení,“ popisuje starosta Třebíče Pavel Pacal a dodává, že střechy budou ploché a všechny
střešní konstrukce ukončující stavbu na
úrovni prvního podlaží budou řešeny formou tzv. zelených střech. Zájem o bydlení
v Třebíči je stále velký, proto město inten-

zivně už několik let pracuje na přípravách
lokalit, které lidem nabízí formou aukcí.
Pozemky pro stavbu rodinných domů
v lokalitě Za Poliklinikou město začne nabízet zájemcům už od konce ledna 2021.
Podrobné informace budou zveřejněny na
ef
webu www.trebiczije.cz.
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ŠKODA

KAMIQ

již od ǟǠǡɕǤǛǛ:

ilustrativní fotograﬁe

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,7–5,0 l/100 km, 93–115 g/km

se zvýhodněním až

ǠǛɕǛǛǛ Kč

Produktový
bonus 17 700 Kč

Výkupní bonus
20 000 Kč

Mobilita Plus

Nulový úrok + POV
125 Kč měsíčně

Pojištění schopnosti
splácet

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA
Vůz ŠKODA KAMIQ na vás čeká v akční nabídce s 0% úrokem, povinným ručením
jen za 125 Kč měsíčně a výkupním bonusem ve výši 20 000 Kč za váš stávající vůz.
V rámci paketu Mobilita PLUS navíc získáte prodlouženou záruku až na 5 let.
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
nebo na skoda-auto.cz. S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAMIQ 1.0 TSI 70 kW v ceně 427 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 427 900 Kč, splátka předem 213 950 Kč (50 %), výše úvěru
213 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 213 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 086 Kč, RPSN vč. pojištění 6,859 %, délka úvěru 24 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 128 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 566 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 530 Kč, úroková sazba p. a. 0,00 %. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní
pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let
a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou
závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

gbI[<IC$Ǟ:ȮÝȳÙȳËȳ
[ÖË·ËôǜǞǞǣ
ǡǢǟǛǜbÛ
b½ȳȭǠǡǣɕǣǟǡɕǞǟǛ
¢ǞºȳÝºËɈéäËȳĀ
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Den otevřených dveří

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
SLAVÍ 150. VÝROČÍ

GYMNÁZIUM
TŘEBÍČ

On-line besedy s absolventy

PROHLÉDNĚTE SI
GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
středa 13. ledna 2021

odehrávají se průběžně, sledujte 150.gtr.cz

Nový almanach
vyjde v září 2021, objednávky za zvýhodněnou cenou 300 Kč
v kanceláři školy nebo buskovas@gtr.cz

Další plánované akce
ples, hudební festival, Běh pro Paměť národa, sportovní den,
výstava studentských prací a jiné (dle aktuální epidemické situace)

Program pro zájemce o studium:
15:00 – online setkání zájemců o studium s žáky GTR
16:00 – online setkání rodičů zájemců o 8leté studium
s vedením školy, informace o formě přijímacích zkoušek
17:00 – online setkání rodičů zájemců o 4leté studium
s vedením školy, informace o formě přijímacích zkoušek

Máte zájem?
Den oslav 9. 10. 2021
návštěva školy, akademie, ekumenická mše, třídní srazy

Více informací na stránce 150.gtr.cz

Zaregistrujte se na www.gtr.cz
(v termínu od 4. do 8. ledna)
Virtuální prohlídka školy a videoprezentace
předmětů ke zhlédnutí na www.gtr.cz.
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Projděte si Katolické gymnázium z pohodlí
domova. Umožní to virtuální prohlídka

Na Katolickém gymnáziu dbají na týmovou spolupráci.
Virtuální prohlídka školy je novinkou letošního školního roku. „Chtěli jsme zájemcům o studium, ale i ostatním umožnit podívat se k nám i
v této době, kdy je kvůli koronaviru ztížené setkávání lidí,“ přibližuje ředitel školy Vít Feldbabel
a dodává, že gymnáziem se mohou zájemci
virtuálně projít na webu školy www.kgtrebic.
cz. Pokud situace dovolí, na 27. ledna 2021 od
12.30 do 17 hodin je připraven Den otevřených
dveří.
Do online prostředí se poslední měsíce přesunula nejen výuka, ale také například Logická
olympiáda. V říjnu postupně proběhla základní soutěžní kola pro jednotlivé kategorie online
formou, ze kterých vznikla padesátka postupujících dětí do krajských kol v každé kategorii.
Mezi padesát nejlepších se probojovalo hned
devět žáků Katolického gymnázia: Tadeáš Bryja a Jiří Špaček z primy, Radim Bobek a František Farsa ze sekundy, Klára Nahodilová a Vít
Oplatek z tercie, Prokop Šebela, Jáchym Šisler a
Jakub Vídenský z kvarty.

Adaptační kurzy
pro primu a první ročník se stihl
Nastupující ročníky čeká nejprve seznamovací adaptační kurz. Lépe poznají své budoucí spolužáky a také sami sebe. Studenti prvního ročníku strávili tři dny ve Velkém Újezdě

Studentky pomohly s charitativní sbírkou Koláč pro hospic.

Studenti pomohli Charitě
Třebíčský Hospic svaté Zdislavy pořádal v říjnu tradiční sbírku Koláč pro hospic. V současné epidemiologické situaci bylo uskutečnění
sbírky pro pracovníky charity i jejich dobrovolníky náročnější než v minulých letech. Studentky 1.A se však ničeho nezalekly a rozhodly se
pomoci. Pustily se do balení koláčků a také se
vydaly do terénu. Koordinátorka sbírky Marie
Chaloupková nešetřila chválou a studentky ocenila jako opravdové hrdinky této doby.

Učitelé, kteří učí srdcem

u Jemnice. „Skvělé prostředí a báječné hry nás
nejen ohromily, ale dokonale seznámily, a to nejen
nás jako spolužáky, ale i nás s paní učitelkou, která se s námi hrdinně zapojovala do nejrůznějších
aktivit,“ popsala studentka Kateřina Bartošová.
Lektoři připravili také kurz pro primány. Ti se
nejen seznámili mezi sebou, ale také se základy
první pomoci. Nechyběl fotbal, procházky, opékání buřtů a také povídání s učiteli a ředitelem
školy. Se studenty strávil čas i spirituál Vojtěch
Loub.

Podnětné studijní prostředí a příjemnou
atmosféru zajišťují v první řadě kvalitní pedagogové a také učebny, vybavení a pomůcky.
Kvalitní studijní zázemí poskytuje nová moderní budova s učebnami pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Široké zázemí pro studenty vytvářejí také volnočasové aktivity
organizované Halahojem, spolupráce s Mensou,
která sdružuje nadané děti, podpora psychologa, stáže pro studenty ve firmách i v zařízeních
sociálních služeb a také výměnné studijní pobyty. Studenti třetího ročníku v rámci reálné firmy
JA Czech vytváří svoji vlastní tréninkovou firmu, avšak s reálnými výstupy. Připravují pro své
spolužáky svačiny, učí se ekonomicky plánovat
a tím také základům podnikání. (PI-t01-katD)
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Služby
Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTOBOXY BONA Voborný,
Prodejna
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny
nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, OCTFAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-,
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-,
nosiče na závěsné zařízení. Záruka,
Servis.
Tel. 724 555 204,
www.autonosicetrebic.cz

Čištění koberců
ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav,
Tel: 608 700 515
www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví
Kominictví - Revize a kontroly komínů,
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty,
nerezové komíny, vložkování. Poradenství před stavbou komínů, krbů, kamen.
Možnost platby kartou.
Pavel Miksche 721 911 119

Překlady a tlumočení
Výuka německého jazyka, soudně
ověřené překlady, příprava na maturitu a mezinárodní zkoušky. Mgr. Jitka
Vaňhová, tel. 724 658 835.

Náplně do tiskáren
Potřebujete TONERY a náplně do
tiskárny? Naše kvalitní kompatibilní
cartridge a tonery šetří Vaši peněženku!
Internetové ceny a věrnostní slevy. Drtivá
většina typů SKLADEM!
www.trebservis.cz. Tel.: 604 911 211, OC Amos
- Komenského nám. 1045/18 - hned u
přechodu naproti Septiku :-)

Video a internet
videoBoS - video svatebního dne, maturitního plesu, firemní prezentace. Živé
vysílání. Letecké video a foto. Přepis rodinných nahrávek (VHS, miniDV, HDD
kamer) a 8 mm filmů na DVD. Tvorba
internetových stránek včetně eshopu.
Více na www.video-kameraman.cz,
Tel.: 608 855 607

Výklad karet
Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění energet. bloků, minulý život.
Tel. 739 080 527, www.vyklad-vestby.cz

Oznamovatel
Koupím
Koupím staré hračky na baterku, klíček,
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo,
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky,
kočár aj. Dobře zaplatím.
Tel.: 603 146 473
Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí,
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie,
lustr, obrazy, náboženské předměty,
mince, bankovky, odznaky, hodinky, staré
zbraně, betlém a vánoční ozdoby. Vše
vojenské, myslivecké. Jakoukoliv sbírku vše do roku 1989. Tel.: 724 468 171
Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny,
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky,
reklamní cedule, vyznamenání, nože,
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,
i celou pozůstalost. Dobře zaplatím.
Tel. 603 146 473
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Anketa

Letošní rok je rokem zcela mimořádným
Anketní otázka: Co pro vás znamenal letošní rok po stránce profesní,
vašich koníčků a soukromí?
� Antonín Zvěřina

Karel Ošmera,
OSVČ, manažer.

Naprostou finanční i duševní zkázu. Nemožnost podnikat
v oborech, kterými se celý život zabývám, a celkové nesmyslné a nekoncepční omezení osobní svobody. Vrátil jsem se
(ne svou vlastní vinou) tam, kam jsem myslel, že už se vrátit
ani nelze.
Ilona Šerková,
manažerka prevence kriminality, mluvčí městské policie

Letošní rok byl nejen pro mě, ale jistě i pro všechny ostatní, poznamenaný covidovou pandemií. Přibyly mi pracovní
povinnosti v souvislosti s ustanovením do funkce zástupkyně ředitele městské policie.
Potýkali jsme se s novými opatřeními, stálo nás hodně úsilí zabezpečit bezpečný a plynulý výkon práce pro strážníky,
pro obsluhu kamerového systému, pracovníky městského útulku a ostatní
kolegy. Myslím, že se nám dařilo, i když vždycky je co zlepšovat.
Doufám, že udržíme stávající pozitivní vývoj a budeme se všichni i
nadále podílet na tom, aby naše město bylo co nejbezpečnější. Dcera se distančně vyučovala, s manželem jsme se střídali při jejím hlídání,
bohužel odpadly všechny kroužky jak jí, tak mě moje sportovní aktivity. Snažili jsme se nahradit chybějící pohyb pobytem v přírodě. Pevně
věřím, že se všichni co nejdříve vrátíme k životu, na který jsme byli zvyklí před pandemií.
Jarka Pavlíčková,
ředitelka Domu dětí a mládeže Třebíč

Letošní rok byl po stránce profesní náročnější vzhledem k organizaci fungování celého Domu dětí a mládeže,
ale zároveň to byla výzva přehodnotit aktivity, vytvořit nové činnosti. Začali jsme se vést kroužky online a
distančně a vždy je dobré naučit se něco nového a vzít si
z toho to nejlepší.
Po stránce koníčků a soukromí byla velká změna, největší koníček volejbal jsme většinu času hrát nemohli, takže jsem se vrátila k šití a knihám. V soukromí jsem si užívala svoji roční vnučku a trávila
mnohem více času s rodinou.
Jaromíra Hanáčková,
ředitelka městského kulturního střediska

Na obě moje profesní odvětví, tedy na kulturu a cestovní ruch měl letošní „covidový“ rok dopad velmi citelný.
Obzvlášť kultura byla a předpokládám, že ještě nějaký
ten měsíc bude, činností pouze pro statečné. Neustále dokola rušit pořady a sjednávat jejich nové termíny je
přinejmenším deprimující.
Cestovní ruch na tom byl přece jen o poznání lépe, letní sezóna byla co
do návštěvnosti třebíčských památek úspěšná, díky souběžnému uvolnění vládních opatření. Tak jako tak jsme v naší organizaci v době nečinnosti nezůstali sedět s rukama v klíně, na jaře jsme zajišťovali potřebným
spoluobčanům nákupy a nyní pomáháme hygieně s trasováním kontaktů
covidových pacientů.
Osobně jsem hlavně ráda, že jsou moje děti a vnoučata v pořádku a i mě
zdraví slouží, co víc si přát?
Pavel Kessner,
ředitel Základní školy Horka-Domky

Co se týká profesních záležitostí, v roce 2020 jsem
musel řešit problémy, se kterými jsem se za celou svou
kariéru učitele, respektive ředitele školy nesetkal. Ukázalo
se ale, že ve školách stále ještě pracuje řada zodpovědných,
schopných a obětavých lidí, díky kterým bylo možné organizačně zabezpečit i ten nejabsurdnější požadavek vymyšlený v Praze.
Tak, aby výuka mohla probíhat a žáci, kteří se učit chtěli, měli k tomu
vytvořeny podmínky. Opět jsem si ověřil, že ve škole mám skvělý tým nejbližších pracovníků, na které se mohu stoprocentně spolehnout.
Naopak jsem byl velmi nemile překvapen tím, kdo všechno se k fungování škol během pandemie vyjadřoval, kdo všechno k tomu dostal prostor, a
pod jakým politickým tlakem se rezort školství nacházel. Co se týká soukromí, pak mír, fungující rodina a zdraví, to je to nejdůležitější na světě. A to mi,
musím to zaklepat, nechybělo.

Petr Jašek,
ředitel třebíčské charity

Letošní rok jsme v Charitě díky covidu zažívali nové situace a výzvy s tímto spojené - více pacientů, kteří nemohli
být ošetřováni v nemocnicích, nákupy rizikovým skupinám
nebo aktivity pro psychosociální podporu osamocených.
Také ale například jsme měli velké stěhování terénních
služeb do nových prostor. Kolegové jsou super, zvládali
nápor velmi dobře. Děkuji všem partnerům a lidem, kteří nám i letos pomáhali, aby naše služby mohlo využít tak velké množství našich potřebných
spoluobčanů.
V osobním životě mě covid také zasáhl se středně těžkým průběhem. Ale
jinak s manželkou prožíváme klidné a radostné dny. Je moc věcí, za které
jsme vděční.
Zdeněk Mikoláš,
předseda Klubu ledních medvědů

Letošní rok pro mě byl velice úspěšný, jak po stránce ryze
sportovní, kdy jsem získal titul mistra Evropy v kategorii
nad 70 let v Maďarsku a stříbrnou medaili na mistrovství
světa v Německu v kvadriatlonu, a teď i v oblasti otužování,
kterému se několik let věnuji a snažím se se skvělým kolektivem propagovat tuto pro lidi prospěšnou činnost. S pomocí covidu-19 došlo k výraznému zájmu o zimní plavání, z čehož mám velkou
radost.
Velké překvapení mně připravila i moje manželka, která kladla deset let
odpor a prohlašovala, že do ledové vody ji nikdo nedostane, tak začala v kategorii rovněž 70+ plavat. Ale za největší hodnotu či úspěch považuji život bez
medikace a „mnohdy dojemné“ zdravotnické péče.
V současné době, kdy společnost žije především materiálním způsobem
života, tak já jsem spokojen s tím, co jsem výše popsal. Přeji do nového roku
všem hodně zdraví, štěstí na lidi kolem sebe a v rámci možností spokojený
život.
P. Pavel Opatřil,
farář v bazilice sv. Prokopa

Jsem farářem v třebíčské bazilice 15 měsíců a z toho je víc než
polovina poznamenána covid - 19. Tím pádem je „poznávání“
farnosti stále dost pomalé, zároveň nás situace vede dělat některé zažité věci úplně jinak, a tak je to o to větší výzva.
I teď, pár dní před Vánocemi, vlastně netuším, jak je bude
možno v bazilice slavit. I když to nejdůležitější se odehrává v
našem srdci, i o Vánocích, nejsme nikdo poustevníky a potřebujeme společenství
lidí k životu. A jako křesťané máme být lidmi naděje i v této zvláštní době.
Díky za to, že se to daří, i skrze výdobytky 21. století. Nikdy bych nevěřil, že
budu mít bohoslužby vysílané online, že budu točit videa, každodenně vkládat
příspěvky na farní facebook, a pak je to naráz každodenní realita. Všechno je to
samozřejmě dobré, ale moc se těším, až bude vše bez jakéhokoliv omezení.
V rovině osobní jsem se v tomto roce snažil poznávat trochu Třebíč a její krásné okolí. Mám rád přírodu, a jelikož jsem mnoho hodin denně mezi lidmi, pak
každá hodina v přírodě je perfektní věc. A díky tomu jsem o trošku času víc mohl
věnovat fotografování, které mě provází od dětských let.

Zemřela jedna z posledních
pamětnic třebíčského ghetta
Ve věku 87 let zemřela v pátek 6. listopadu paní Susana Urbanová. Byla
poslední přeživší obyvatelkou třebíčské židovské obce v předválečných
letech. Paní Susana prožila téměř celý život v domě v ulici L. Pokorného. Rodina dům nedávno prodala a paní Urbanová si pronajala byt v Krankenhausu.
Susana Urbanová se narodila 6. října 1933 v Třebíči. Tatínek, Arnošt Beneš,
byl židovského vyznání, maminka Ingeborg pocházela z Brna, z německé
rodiny. Když bylo Susaně 10 let, tatínek byl deportován do Osvětimi, kde
zahynul.
V Terezíně a dalších nacistických vyhlazovacích táborech zahynula také
většina otcovy židovské rodiny, přežil pouze strýc Julius Pächter, který před
válkou utekl do Anglie.
Po osvobození se matka podruhé vdala a Susany i její mladší sestry Hany se
vzdala. Susanu adoptovali bezdětní manželé Smržovi z Třebíče, Hany se ujal
strýc Julius a vzal ji sebou do Londýna.
Susana se vyučila švadlenou, vdala se a měla dvě děti. Se sestrou se krátce
v Anglii setkala v roce 1966. Po roce 1989 získala zpět rodný dům v Třebíči. Památku jejího otce připomíná od roku 2013 pamětní kámen stolperstein.
Paní Susana ráda sedávala na lavičce pod lípou, před Kavárnou u Židovské
brány.
Zdroje: Paměť národa
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Aktuality

Děti soutěžily na stezce

Město má novou
umělou ledovou plochu
Bruslení v prostorách někdejšího
Vídeňského rybníku na jižním okraji
Třebíče má dlouhou tradici. Nejdříve 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 mrazivých dní postupně ubývá, některé roky nebylo možné led připravit
vůbec.
To se letos změnilo a obyvatelé Třebíče mají k dispozici zbrusu novou umělou ledovou plochu,
která vznikla v rámci akce: „Rekonstrukce hřiště - Multifunkční hřiště
na Hvězdě v Třebíči“.
–zt-

Město opraví byty
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-

TRADIČNÍ Mikulášskou besídku nahradil třebíčský Dům dětí a mládeže Čertovskou stezkou.
Foto: Antonín Zvěřina

V knihovně budou nové výtahy

Rekonstrukci knihovny v ulici Hasskova v první etapě plánuje
město Třebíč. Ta spočívá ve výměně obou výtahů, osobního a nákladního a obnově příslušné elektroin-

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

Termín je naplánován od června do
20. prosince. Částečné omezení provozu nastane při rekonstrukci schodiště.
–zt-

Služby LSPP stomatologické na LEDEN 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin
1. 1. svátek
2. 1. sobota
3. 1. neděle
9. 1. sobota
10. 1. neděle
16. 1. sobota
17. 1. neděle
23. 1. sobota
24. 1. neděle
3. 1. sobota

MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MUDr. Tomková Alena Tomková - dent s.r.o, Vltavínská 1346 674 01 Třebíč 568 844 296
MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MDDr. Vodička Petr Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické stomatologie s. r. o.,
Na Potoce 78, 674 01 Třebíč
568 844 102
MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MUDr. Machová Eva
Husova 898
Náměšť n. Oslavou
568 620 248
MUDr. Augustinová Dana
Husova 898
Náměšť n. Oslavou 568 620 041 kl. 48

Povodňový plán
bude digitalizovaný
Veřejnou zakázku na Digitální
povodňový plán oObce s rozšířenou
působností Třebíč zadala rada města. Jedná se o koordinaci plánů jednotlivých obcí. Na tuto akci město
získalo dotaci z ministerstva zemědělství. Místostarosta Pavel Janata
naznačil, že všechny obce s rozšířenou působností musí mít povodňové plány v digitalizované podobě.
–zt-

Opraví komunikace
Plošné vysprávky místních komunikací 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 využívala jako objízdná trasa a zanechalo
to na povrchu stopy.
–zt-

Turistika
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. Projedeme Churáňov, Horská Kvilda, Modrava, 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 pokračovat na vlak do Pelhřimova, Rynárce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní
Cerekve, Dolní Cerekve, Kostelce
nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče vlakem 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 stravování zajištěno v chatách na trase.
Celkem trasa kolem 112 km: Kraslice - Horní Blatná - Boží Dar - Klínovec - Měděnec - Hora sv. Šebestiána - Chomutov. Jede se jen s malým
batůžkem, zavazadla jsou převážena.
Ubytování Kraslice, Horní Blatná,
Měděnec. Doprava svými auty.
23. 1. 2021 Nové Syrovice -

Grázlova stezka - Zálesí - Zblovice (12 km), možnost prodloužení:
Bítov město, hrad a zátoka (18 km).
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s
sebou. V cíli posezení s občerstvením při dodržení platných protiepidemických 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. turistická chata Čeřínek. Trasa od žst. Kostelec (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 autobusem v 7.20 do Brtnice. Návrat vlakem z Kostelce v 13.17, 15.17, z Dolní Cerekve v 13.54, 15.54.
-zt-
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Inzerce

Všem našim zaměstnancům,
zákazníkům a obchodním partnerům
přejeme klidný adventní čas,
veselé Vánoce a hlavně pevné zdraví v příštím roce.
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NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025
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