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Proč dostala padáka? Proto
Zastupitelé se nedozvěděli, proč byl rozvázán pracovní poměr s novou vedoucí finančního
odboru Bc. Tomlovou. Tu doporučovala její předchůdkyně Marie Svátková jako velmi odborně
zdatnou úřednici. Na zastupitelstvu po otázce Ivo Uhra (ODS) nastalo rozpačité ticho. Pak
Pavel Heřman (HZNR!) prohlásil, že se na tuto otázku neodpovídá dobře, jelikož se mluví o
osobních věcech. "Bylo to podle zákoníku práce v pořádku, přesné důvody nechci zveřejnit,"
řekl Heřman. Podle kuloárních informací nebyla odbojná úřednice někomu po vůli.

Zvířata za 70 mega
Třebíč požádá o dotaci na zřízení ZOO v bývalém zámeckém kravíně. Investiční záměr bude
stát asi 70 miliónů korun, z toho město bude muset uhradit 20 miliónů. V této ceně však není
pořízení zvířat ani zařízení ZOO. Navíc provoz bude město ročně stát skoro dva milióny na
provozních nákladech. Koutek se zvířaty má zatraktivnit zámecký areál a přitáhnout další
turisty. Nakonec byl záměr po diskuzi schválen. Nepošel argument, že v době, kdy Třebíč
schválila rozpočet se schodkem 200 milińů korun, který je kryt zapojením úvěru ve stejné výši,
je určitou známkou rozmařilosti.       

  

Pomoc Japoncům
Třebíčské zastupitelstvo ve čtvrtek rozhodlo, že obce v okolí postižené elektrárny Fukušima
obdrží od města prostřednictvím velvyslanectví v Praze jednorázovou pomoc ve výši 50 tisíc
korun. Návrh přednesl místostarosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). Podle něho je pomoc Třebíče,
která se nachází v oblasti JE Dukovany, výrazem solidarity s regionem, který postihla jaderná
katastrofa. Peníze budou uvolněny z rezervy finančního výboru, která s tímto účelem počítá.

Objížďka bude strašit půl roku
S dopravním omezením, ke kterému došlo vlivem stavby kruhového objezdu pod Billou na
Táborského ulici, zřejmě nic nenaděláme. I když zastupitel Milan Šťastný (Kapucín - Břehy)
odhaduje potřebnou dobu stavby na 2 až 3 měsíce, investor - Kraj Vysočina - chce stavět půl
roku! Podle Pavla Pacala (Pro Třebíč) nechce kraj s radnicí o termínu dokončení a objížďkách
jednat. Proto koalice apelovala na Vladimíra Malého (ČSSD), aby s jednáním u svého
stranického šéfa Libora Joukla pomohl. Jenomže socialisté se k problému staví vlažně, podle
motta - vy jste koalice, tak se v problému vymáchejte. "Je to ne husté ale hnusné," komentoval
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malou snahu o zprostředkování jednání s krajskými politiky ČSSD Petr Škarabela
(Kapucín-HZNR!)

Stromy radnice nezachrání
Ani s nesmyslným kácením stromů na nábřeží podle koalice nelze nic dělat, dozvěděla se
zastupitelka Marie Rynešová (HZNR!). Podle starosty Heřmana (HZNR!) je investorem Povodí
Moravy. Nové vedení radnice prý nastoupilo v době, kdy už byl projekt v běhu a nelze prý do
něho vstoupit. Ani Milanovi Šťastnému (Kapucín-Břehy) se postup investora nelíbil a
poukazoval na zbytečné odbagrování náplavky z koryta řeky. Věří prý, že s tím město něco
udělá, aby prý nábřeží u židovského města nedopadlo jako Svojsíkovo nábřeží. Zastupitel
Šťastný však zapomněl, že "město" je právě on, člen koalice. Právě sdružení Břehy, které
kandidovalo pod hlavičkou Strany zelených, neubránilo zrušení výboru rady města pro životní
prostředí. Teď pochopitelně názor ekologů v radě města chybí.

Komunistka chce bumážku
Ke komické situaci došlo, když Julie Dolejší (KSČM) požadovala vydání průkazu zastupitele.
Rozpředla se groteskní debata, zda dokument, který jí byl vydán v minulém volebním období, je
platným dokladem nebo po domácku vyrobeným falsem. Starosta Heřman si prý matně
vzpomněl, že tady něco takového před dvaceti lety bylo. Nakonec se k vydání dokumentu
přiznal bývalý starosta Uher, když ho usvědčili kolegové jeho vlastnoručním podpisem.

František Ryneš
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