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Tip na nevšední 
vánoční dárek

III. Slavnostní novoroční koncert 
jihlavské Filharmonie G. Mahlera se 
sólisty v duchu novoročních koncer-
tů Vídeňských filharmoniků se usku-
teční 11. ledna 2022 od 18 hodin v 
divadle Pasáž Třebíč.  –zt-

Vánoční výstava 
představí děti

Do začátku ledna příštího roku 
budou mít možnost návštěvní-
ci výstavní síně Předzámčí v Třebí-
či zhlédnout výstavu dětských pra-
cí s vánoční tématikou. Do tvoření 
se zapojilo pět dětských kolektivů 
ze Základních škol Bartuškova, Na 
Kopcích, Světlo, Základní umělecké 
školy Třebíč a Domu dětí a mládeže 
Třebíč. Na výstavě budou k vidění 
ozdoby, výkresy, malované koledy, 
keramika a mnoho dalších výrobků. 
 –zt-

Debata s odborníky sezná-
mila přítomné se změnami 
v dopravě, mapovala všechny 
účastníky provozu.
� Antonín Zvěřina

Moderní doprava Třebíč - takový 
název měla beseda, která se usku-
tečnila ve středu 10. listopadu v kině 
Pasáž. Dala si za cíl seznámit obyva-
tele města s plánovanými změnami, 
které by měly přispět ke zlepšení 
pohybu všech účastníků dopravní-
ho provozu. 

Debaty se zúčastnil starosta Pavel 
Pacal a místostarostové Miloš Hrů-
za a Pavel Janata. V čele sálu sedě-
li vedoucí odboru dopravy třebíč-

ské radnice Aleš Kratina, výzkumný 
pracovník Českého vysokého uče-
ní technického (ČVUT) Roman 
Dostál a Tomáš Janča, vedoucí pra-
covní skupiny, která se zabývá pro-
blematikou dopravy v celé republi-
ce. 

Ten také v úvodu vysvětlil, proč 
takové studie jako třebíčská vznika-
jí. Poukázal, že doprava spotřebová-
vá přes 30 procent energie, která se 
vyrobí. „Optimalizace dopravy a tím 
šetření energiemi je jednou z priorit,“ 
naznačil. 

Přiznal, že všechna města napříč 
republikou doprava trápí. Jedná 
se kromě energetických problé-
mů a životního prostředí o pro-

blémy s tvořením kolon a s par-
kováním. Poznamenal, že Plán 
udržitelné městské mobility se prak-
tikuje v Evropě v posledních deseti 
až patnácti letech.   

„Plány v minulosti vždy něco v oblas-
ti dopravy postrádaly. Z osmi bodů 
Plánu udržitelné městské mobility chci 
vyzvednout čtyři. Jeden z nich je zapo-
jení občanů a zainteresovaných sku-
pin,“ vysvětlil Janča. 

Pokračoval, že připomínky obyva-
tel jsou velice důležité, aby byli zto-
tožnění s dokumentem, který vzni-
ká. Za další důležitou věc považuje 
zahrnutí do plánu všech druhů 
dopravy, to znamená zejména cyk-
lodopravy a pěších. 

 (Pokračování na str. 18)

Beseda se zaměřila na dopravu

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY.  Desítky lidí se v neděli 28. listopadu shromáždily na Martinském náměstí v Třebíči, aby 
byly svědky rozsvícení výzdoby. Město letos nezapomnělo ani na okrajové části, a tak se obyvatelé mají na co těšit. Podívat se 
přišla i rozvětvená rodina na snímku.  Foto: Antonín Zvěřina


