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SPORTOVNÍ HRY. Celkem čtyři soutěžní disciplíny museli absolvovat klienti Alzheimer centra Třebíč. Vydatně jim přitom 
pomáhaly děti ze Základní školy Světlo.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská radnice hodlá zajis-
tit bezpečí obyvatel města, situaci 
bedlivě sleduje.

� Antonín Zvěřina

Na třebíčskou radnici se obrátil 
otevřeným dopisem zastupitel Sta-
nislav Neuman (Společně otevřeme 
Třebíč). Upozornil na množící se 
konflikty s Romy, kteří se přistěho-
vali do Třebíče.

„Již několik měsíců se občané Třebí-
če setkávají s problematickým, až kri-

minálním chováním. Na celém úze-
mí města Třebíč probíhají provokace, 
dochází k okrádání občanů, k fyzic-
kým útokům a k rasistickým projevům 
ze strany nově přistěhovaných Romů,“ 
píše Neuman v dopise. 

Upozornil na událost, kdy v sobotu 
5. června kolem druhé hodiny ranní 
byl na kulturní akci Zámostí v mod-
rém brutálně napaden sedmi Romy 
a zkopán do hlavy jeho kamarád, 
který nakonec skončil s podezřením 
na krvácení do mozku na pět dní v 
nemocnici. 

„Domnívám se, že pokud by se stal 
obětí takového útoku méně fyzicky 
zdatný nebo starší člověk, tak by takto 
brutálně vedený útok nepřežil,“ uvádí 
Neuman. 

„Chci zdůraznit, že třebíčské romské 
rodáky znám, některé z nich mnoho let 
a vím, že drtivá většina z nich se cho-
vá slušně. Důrazně žádám vedení měs-
ta, městskou policii a Policii ČR o zjed-
nání nápravy a řešení vzniklé situace,“ 
píše mimo jiné Neuman. 

 (Pokračování na str. 3)

Zastupitel upozornil na konflikty

Vyvěsí vlajku
Vyvěsit moravskou vlajku na budo-

vě radnice na Karlově náměstí v Tře-
bíči 5. července letošního roku v 
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje rozhodla rada města. Sta-
rosta Pavel Pacal připomněl, že cen-
trální náměstí zdobí sousoší s těmi-
to světci a i to přispělo k rozhodnutí. 
Město již má vlajku k dispozici.  –zt-

Začala výstava 
o Baťově cestě 

Návštěvníci třebíčského Ekotech-
nického centra Alternátor mohou 
nově zhlédnout výstavu věnující se 
obchodní cestě kolem světa, kterou 
podnikl Jan Antonín Baťa se svý-
mi spolupracovníky v roce 1937. 
Výstava se koná u příležitosti výro-
čí zakoupení amerického letounu 
Lockheed L-10 Electra pro Baťovy 
závody.  -zt-

Expozice 
připomíná historii 

počítačů
Výstava Retrogaming, počátky 

osobních počítačů u nás, potrvá 
v Muzeu Vysočiny Třebíč do 29. srp-
na. Největší pozornost je na výsta-
vě věnována počítačovým hrám a 
domácím počítačům a konzolím z 
80. let.  -zt-


