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Křižovatku budou
řídit semafory

Křižovatka Jejkovská brána x B. Václavka x S. Osovského x Soukenická
v Třebíči se dočká osazení semafory.
Ty začnou sloužit řidičům zhruba od
poloviny září, kdy se plánuje ukončení rekonstrukce centrálního Karlova náměstí. Předpokládané náklady
nepřekročí pět milionů korun.
-zt-

Darovali ponožky

Společnost Benex Třebíč darovala
městu 2600 párů dětských ponožek.
Jejich hodnota přesahuje 20 tisíc
korun. Odbor sociálních věcí je bude
využívat pro potřebné.
-zt-

Zabezpečí počítače

Veřejnou zakázku Pořízení pronájmu licencí, předplatné podpory
pro trvalé licence a předplatné technické podpory na fyzická zařízení,
zabezpečení počítačového systému radnice, vyhlásilo město Třebíč.
V opakované výzvě se přihlásily dvě
firmy, jedna nesplnila požadované
náležitosti. Zakázka si vyžádá zhruba
čtyři miliony korun.
-zt-

Městu pomůže
nové parkoviště

Záchytné parkoviště a cvičná plocha pro autoškoly v ulici Hrotovická
v Třebíči se začalo budovat na začátku června. Výstavba potrvá do konce
září. Vyžádá si zhruba 16,5 milionu
korun. Vznikne tam asi 170 parkovacích míst.
-zt-

FÉROVÁ SNÍDANĚ. V Třebíči se konala v červnu na zahradě Centra volného času Hrubínka. Má za cíl ukázat zájem o životy pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Foto: Antonín Zvěřina

Památkáři brojí proti zeleni
Třebíč se brání nařčení, že více
zeleně znamená porušení zásad
památkářů.
� Antonín Zvěřina

Komplexní rekonstrukce Karlova
náměstí v Třebíči se blíží ke konci.
S nadsázkou se dá říct - co obyvatel
města, to architekt. Co drtivá většina lidí kvituje jako krok správným
směrem, to je vzhled první předzahrádky na horní straně náměstí.
Vedení města se pokusilo prostor
ještě více ozelenit a na rozdíl od
projektu na náměstí umístilo nad
rámec deset stromů. To se ovšem
nelíbilo památkářům z Telče. Do té
míry, že na skutečnost upozornili
ministerstvo kultury.
To zareagovalo zcela neadekvátně. Městu odepřelo dotaci 750
tisíc korun na regeneraci pamá-

tek v městské rezervaci. „Postup
ministerstva je pro nás nepochopitelný. Takhle přece nevypadá památková ochrana. Pro deset stromů, vysázených v jednadvacátém století, kdy
bojujeme s klimatickou změnou,
budeme trestat majitele objektů, kteří právě při rekonstrukci památkovou ochranu naplňují. Připadá mi to
jako pokrytectví a ješitnost některých
zaměstnanců z památkového ústavu
v Telči,“ nebere si servítky starosta
Pavel Pacal.
Revitalizaci náměstí, které se rozlohou řadí mezi největší v České
republice, přitom město chápe jako
jedinečnou možnost k přizpůsobení na změnu klimatu.
„Náměstí přece neopravujeme pro
památkáře, nestavíme tu výškové
domy, pouze chceme, aby tady lidé
měli příjemný stín, aby mohli posedět
na zahrádkách restaurací a kaváren,

nebo na lavičkách pod stromy. To, že
jsme vysadili více stromů, děláme pro
větší pohodu na náměstí, aby znovu
ožilo lidmi,“ zdůrazňuje Pacal.
Připomíná, že město zásady
památkové péče ctí. O tom svědčí mimo jiné také udělení ceny
Památka roku 2021 za citlivou a
zdařilou rekonstrukci budovy převlékáren říčních lázní, nebo Zlatá jeřabina za expozici po zdařilé
rekonstrukci Větrného mlýna.
Diskuzí prochází i podoba kašny
v západní části náměstí, pro upřesnění několik údajů. Navrhované
řešení kašny na Karlově náměstí v
Třebíči se stane průnikem několika
témat. Mezi nejdůležitější patří práce s vodou samotnou, její schopností měnit se a přenášet energii.
Zároveň se jedná o dílo úsporné,
ale i naopak.
(Pokračování na str. 2)

