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OBNOVENÉ TRHY. Lidé opět mohou využít stánky s nejrůznějším zbožím, což umožnila zlepšená pandemická situace. 
Letos se nacházejí v Třebíči na Komenského náměstí kvůli rekonstrukci centrálního náměstí Karlova. (více fotografií foto-
galerie Třebíčských novin). Foto: Antonín Zvěřina

Lopatky se roztočí
Zrekonstruovaný větrný mlýn na 

Kanciborku má nové, funkční peru-
tě. Nemohou být poháněny větrem, 
kvůli zajištění bezpečnosti v zástavbě, 
poháněny jsou motorem. V sobotu 1. 
a v neděli 2. května se budou od 14 do 
14.30 hodin otáčet, potom vždy každou 
první neděli v měsíci ve stejném čase. 
Během letošního roku bude mlýn vyba-
ven expozicí koželužství a dobového 
bydlení a bude zpřístupněn veřejnosti. 
 –zt-

Atleti plánují výstavbu tunelu
Atletický tunel umožní spor-

tovcům nejen z Třebíče trénovat 
i v zimním období.  
� Antonín Zvěřina

Příslib k žádosti o dotaci pro TJ 
Spartak Třebíč doporučila schvá-
lit rada města zastupitelstvu. Jedná 
se o částku 6,2 milionu korun na 
výstavbu atletického tunelu v areálu 
TJ Spartak v Třebíči.

 „Tělovýchovná jednota Spartak 
žádá o dotaci Národní sportovní 
agenturu. Tunel poslouží k trénová-
ní v zimním období nejen třebíčským 
sportovců, ale sportovcům z celého 
kraje,“ zdůraznil starosta Pavel Pacal 
(Pro Třebíč).  

Dotace má pokrýt 70 procent 
nákladů, celkem si výstavba vyžádá 
zhruba 40 milionů korun. Pro-
to Spartak požádal o finanční pro-
středky i Kraj Vysočina a město Tře-
bíč. Obě dvě instituce mají projekt 
zafinancovat stejnou částkou ve výši 

patnáct procent. 
„Pro město Třebíč se jedná o částku 

6,2 milionuů korun v rozmezí dvou 
let. Pokud chtějí uspět, musí mít příslib 
na tuto částku od třebíčského zastupi-
telstva,“ informoval Pacal. 

Doplnil, že se jedná o unikátní 
zděnou stavbu, která se na Vyso-
čině nenachází a je jich minimum 
i v rámci České republiky. Stavba 
pomůže nejen sportovcům z Třebí-
če při trénincích v zimním období. 
Podporu výstavbě atletického tune-
lu vyjádřil Krajský atletický svaz 
Vysočina.

„V Kraji Vysočina není žádná atle-
tická hala nebo atletický tunel. Zimní 
příprava za příznivého počasí atletů 
probíhá venku nebo za nepříznivého 
počasí v tělocvičnách. Nejlepší závod-
níci musí za kvalitní přípravou jezdit 
do hal. 

Nejbližší z nich jsou v Praze, další v 
Ostravě a v Jablonci nad Nisou. Větši-
na krajů už má jeden nebo více atletic-

kých tunelů. V našem kraji tomu tak 
není. TJ Spartak Třebíč, oddíl atletiky, 
je největším atletickým oddílem v kra-
ji. Sdružuje 858 členů.

Jeho členové pravidelně vozí medai-
le z mistrovství republiky především v 
kategorii mládež. Za posledních deset 
let to bylo 112 medailí. V mládežnic-
kých kategoriích má 744 členů. Tunel 
bude využíván nejen v zimě, ale i jako 
plocha před závody. 

Atletický tunel v Třebíči budou ke 
své přípravě využívat nejen závodníci 
z TJ Spartak Třebíč, ale také závod-
níci z dalších oddílů Kraje Vysočina. 
Proto Krajský atletický svaz Vysočina 
podporuje výstavbu atletického tunelu 
V Třebíči,“ píše se v prohlášení.

Jan Burda (Třebíč můj domov) 
informoval, že projekt našel podpo-
ru i u komise pro volný čas a sport 
v rámci kraje, která doporučila radě 
a krajskému zastupitelstvu projekt 
podpořit. 

 (Pokračování na str. 3)


