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1 Zdravé město a místní agenda 21 v Třebíči 

Město Třebíč je od roku 1996 členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Patří mezi zakládající 

města asociace. Před 25 lety byla zastupitelstvem města přijata deklarace Projekt Zdravé město. Jedná se 

o základní dokument města v mezinárodním programu, k jehož naplňování se město zavázalo. Aktualizaci 

dokumentu schválilo zastupitelstvo města 31. 1. 2019.  

V roce 2001 se Třebíč připojila k Místní agendě 21(dále jen „MA21“). Mezinárodní program místní Agenda 

21 je zakotven v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se na Summitu země v roce 1992 zavázaly 

desítky států včetně České republiky. Cílem MA21 je praktickým způsobem uplatňovat principy udržitelného 

rozvoje na místní a regionální úrovni. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen 

současných obyvatel města, ale také život dalších generací. Za účelem monitorování úrovně procesu MA21 

v municipalitách byla v roce 2004 sestavena Pracovní skupina pro místní Agendy 21, která stanovila a začlenila 

kritéria MA21 do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Každá z kategorií má vlastní 

kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. 

Předpokladem pro splnění kategorie je zdokumentování a doložení plnění všech podmínek dané kategorie 

MA21. 

Zdravé město Třebíč od roku 2011 pravidelně plní kritéria MA21 platná pro kategorii „C.“ 

 

Projekt Zdravé město podporuje kvalitu veřejné správy, strategického plánování a řízení s ohledem na 

udržitelný rozvoj s podporou zdraví. Jedním z cílů je aktivně se ptát obyvatel města na jejich názory 

a zapojovat je do dění ve městě. 

1.1  Organizace projektu Zdravé město Třebíč 

Odpovědný politik Zdravého města a MA21 Třebíč  

Bc. Jan Burda (do 20.10.2022) a Bc. Eva Vaňková, dipl. um.(od 8.12.2022) 

Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality 

života do konkrétních aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Reprezentuje municipalitu 

navenek. 

 

Koordinátorka Zdravého města Třebíč a MA21 

Ing. Denisa Noiles  

Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s různými 

subjekty, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi města, spolky a veřejností. 

 

Komise Zdravého města a MA21 

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji 

ve městě. Komise se zabývá aktivitami Zdravého města a Grantovým systémem města Třebíče (hodnotí žádosti 

o dotace z grantového programu Rodina a zdraví).   

Komise je tvořena zástupci z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru či aktivních občanů. 

 

Komise v roce 2022 pracovala ve složení: 

Předsedkyně: Bc. Anna Machátová 

Olga Bendová 

Mgr. Ing. Miroslav Cejpek, DiS 

MDDr. Marcel Dzurňák 

Ing. Irena Hejzlarová 

Lenka Homolková 
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Iva Klebanová 

Bc. Blanka Kutinová 

Pavla Machovcová 

Ing. Danuše Milotová 

Ing. Denisa Noiles 

Ing. Lukáš Petr 

Bc.  Soňa Olivová 

Ing. Renata Špačková 
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2 Hodnocení Plánu zlepšování za rok 2022 

• Plánování s veřejností 

SPLNĚNO 

V roce 2022 se konaly dva kulaté stoly pro podnikatele v cestovním ruchu a veřejné projednání např. 

Veřejná diskuze o budoucnosti dopravy, Veřejného projednání adaptační strategie města Třebíče na 

dopady změny klimatu  

 

• Participativní rozpočet 

SPLNĚNO  

V roce 2022 přišel pouze jeden návrh. Po úvodní kontrole a zhodnocení jednotlivými odbory, byl 

projekt upraven. Celková alokace určená pro projekty byla 3 600 000 Kč. Vzhledem k tomu, že byl 

doručen pouze jeden projekt, který nevyčerpal celkovou plánovanou částku, neproběhlo ani hlasování 

veřejnosti. Město projekt zrealizuje v roce 2023. 

 

• Zapojení do osvětových kampaní 

SPLNĚNO 

V roce 2022 se město zapojilo do osvětových kampaní Den Země, Světový den bez tabáku, Dny 

zdraví, Evropský týden mobility.  

 

• Další aktivity pro veřejnost 

SPLNĚNO 

Mimo osvětové kampaně se každoročně uskutečňují další aktivity pro širokou veřejnost. V roce 2022 

se konaly tyto: Třebíčské jarmarky regionálních produktů, soubor přednášek na téma odpadové 

hospodářství, Kmínový festival, Sobota v pohybu, ukázky otužování. 

 

• Zlepšit povědomí občanů o titulu Fair trade město Třebíč 

SPLNĚNO 

V roce 2022 byly realizovány aktivity k podpoře Fair trade tradičním prázdninovým festivalem Buď 

fér, férovou snídaní a podzimní výstavou na stromech na téma – Kávová krize.  

 

• Uveřejnit příklad dobré praxe v databázi NSZM 

SPLNĚNO 

Město Třebíč za rok 2022 nominovalo do celostátní soutěže dobré praxe Národní sítě Zdravých měst 

dva svoje projekty Třebíč: Manuál veřejných prostranství – kultivace předzahrádek, bezpečnější 

pohyb a Třebíč: Třebíč na kole – optimalizace cyklotras i městský cyklookruh. 

 

• Vzdělání koordinátora 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

V průběhu roku 2022 se koordinátorka a asistentka koordinátorky zúčastnily řady školení pro získání 

tzv. zlatého certifikátu, ten získala v prosinci asistentka koordinátorky. 
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3 Zhodnocení aktivit a kampaní za rok 2022 

Třebíčské jarmarky regionálních produktů 

Tento rok se uskutečnily čtyři jarmarky regionálních produktů, které proběhly v každém ročním období. Každý 

z těchto jarmarků se konal na jiném místě z důvodů opravy Karlova náměstí a zároveň se využila možnost 

přiblížit jarmarky lidem do různých částí města. Jarmarků se pravidelně účastní okolo 45 regionálních prodejců 

s velkou návštěvností veřejnosti. Zájem je o mléčné výrobky, pečivo, květiny. Trhy také nabízely kožešiny a 

výrobky z nich, koření, ručně vyráběná mýdla, dekorace, pochutiny, dětské oblečení, bižuterii a mnoho 

dalšího.  

 
 

Jarní škola Zdravých měst  

Od 30. března do 1. dubna probíhalo v Třebíči setkání zhruba 130 zástupců měst, obcí, regionů a organizací 

z celé republiky. Jarní škola Zdravých měst probíhala ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst.  

Hlavními tématy úvodního semináře byly příklady dobré praxe z jiných měst. Druhý den probíhaly čtyři 

intenzivní tréninkové bloky na témata Participace a práce s veřejností, Setkání tiskových mluvčí měst, Volby 

a zdravé město a Budování PR města na sociálních sítích.  

Účastníci ve večerních hodinách navštívili Benediktinské opatství, židovské město a židovský hřbitov i Zadní 

synagogu s domem Seligmanna Bauera. Šestnáct mluvčích po tříhodinovém bloku Mluvčí není mluvka, 

vedeném třebíčskou tiskovou mluvčí Irini Martakidisovou, zamířilo na větrník, kde si nejenom prohlédli 

expozice, ale také ocenili propojení a participaci města a podnikatelského sektoru při akci Za větrník na 

větrník.  

Někteří účastníci byli v Třebíči poprvé a podle jejich reakcí a nadšení z města určitě ne naposledy. 

„Třebíč je strašně romantické město. Procházka kolem řeky do židů je prostě nádhera. Máte tady toho tolik 

k vidění, že se to všechno nedá stihnout za jeden den, v létě sem beru rodinu na dovolenou, už jsem jim to 

volala,“ neskrývala nadšení z města účastnice školy. 
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Ukliďme si Třebíč 

Od pátku 22. do neděle 25. 4. 2022 se lidé mohli připojit k velké úklidové akci Ukliďme si Třebíč, kterou 

město pořádalo již druhým rokem. Mnoho různých jednotlivců, skupin a dobrovolníků uklízelo město i v rámci 

akce Čistá Vysočina. Zapojili se Snipers Třebíč, HTK Třebíč, vodní skautky Lekníny Třebíč, skauti ze 

skautského střediska Srdíčko, Volejbalový klub Třebíč, SK Fotbalová škola Třebíč, Trash hero Třebíč, ZŠ 

Kapitána Jaroše, zaměstnanci městského úřadu a další. Lidé uklidili bývalé hokejové hřiště na Polance 

i přilehlý park s dětským hřištěm, Krajíčkovu stráň, zámecký park a Podzámeckou nivu, Lísčí, Strážnou horu 

a okolí, Tyršovy sady, okolí nového hřbitova, Týnské a Libušino údolí.  Město následně odvezlo více než 160 

pytlů s odpadky.  

 

Jarní vyjížďka po městském cyklookruhu 

V sobotu 30. dubna se lidé mohli připojit k jarní vyjížďce na městském cyklookruhu. Start a cíl byly 

v příjemném prostředí parku na Polance, kde byl připraven doprovodný program a občerstvení pro všechny 

účastníky. Patnáct kilometrů dlouhá trasa provedla cyklisty městem po značeném cyklookruhu, s odpočinkem 

na dvou stanovištích. Na parkovišti u polikliniky Vltavínská připravila program Městská policie, u vodní 

nádrže Lubí učila první pomoc Vodní záchranná služba ČČK Třebíč. Slunečné počasí vylákalo na kolo téměř 
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stovku cyklistů, kteří po návratu relaxovali v odpočinkové zóně, vyzkoušeli si motokáry, nestandardní jízdní 

kola, pobavili se cyklo vtipy a vyrobili si stylovým způsobem hezký obrázek.  

 

Do práce na kole  

Město Třebíč se v letošním roce již posedmé zapojilo do celorepublikové kampaně Do práce na kole. Cílem 

a účelem výzvy je proměna dopravních návyků, kdy účastníci zjistí, že pohyb na vlastní pohon z práce a do 

práce je nejen možný, ale i příjemný. Soutěž se konala v květnu a zapojit se do ní mohl každý, kdo společně 

s kolegy sestavil tým o 2–5 členech, zúčastnit se ale mohli také jednotlivci. Do 12. ročníku kampaně se 

zapojilo 24 695 odvážných z celého Česka. Ti všichni v květnu do práce urazili na kole, koloběžce, bruslích 

nebo během či pěšky neuvěřitelných 6,3 milionu kilometrů. Pokud by tuto trasu ujeli autem, do atmosféry by 

poslali téměř 811 tun CO2.V Třebíči se celkem přihlásilo 168 účastníků, kteří dohromady ujeli a ušli 

47 648 km, z těchto splnilo pravidelnost 66 % cest do práce na kole nebo pěšky 101 účastníků. 

Z přihlášených 41 týmů dosáhlo 22 týmů požadované pravidelnosti minimálně 66 % všech cest do práce na 

kole nebo pěšky. Vyhlášení vítězů proběhlo 16. června v kempu Poušov. Oceněni byli účastníci, kteří jezdili 

a chodili do práce pravidelně, ale také ti, kteří svými výkony v podobě zdolaných kilometrů přesahovali ostatní 

účastníky. Hlavní cenu do soutěže věnovalo město Třebíč, a to horské kolo Merida v hodnotě téměř 18 000 

Kč a Kraj Vysočina věnoval koloběžku v hodnotě 12 000 Kč.  
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Cesta za čistým vzduchem 

Město Třebíč letos znovu podpořilo kampaň Světový den bez tabáku akcí cesta za čistým vzduchem na 

Městskou věž. Cílem kampaně je upozornit na negativní následky při užívání tabáku a zdůraznit prevenci před 

tabákovým kouřem. Výstup na městskou věž symbolizuje myšlenku zdravého životního stylu bez kouření. Do 

kampaně se letos připojily i děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ z Třebíče, které malovaly obrázky na téma “Naše planeta, 

naše zdraví“. Výsledné práce byly vystaveny v prostorách věže až do konce června. Před vstupem do věže si 

bylo možné nechat zdarma změřit tlak, cukr a cholesterol v krvi. Měření prováděli studenti z VOŠ a SŠ 

veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Celkově se akce zúčastnilo přes 100 osob.   
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Kampaň „Nebuď prase“ 

Od června mohli lidé v Třebíči vidět billboardy a citylighty s obrázky kreslíře Štěpána Mareše z nedalekých 

Okříšek. Obrázky jsou součástí velké kampaně s názvem Nebuď prase, která připomíná lidem, že Třebíč je 

historickým městem s památkami UNESCO a nabádá občany i návštěvníky města k udržování pořádku. 

Kampaň zahrnovala nejenom billboardy a citylighty. Cedule s Marešovými obrázky byly v červnu umístěné 

také na stanovištích kontejnerů, včetně odkazu na sběrné dvory v Třebíči. Na všech kontejnerech jsou také 

kulaté samolepky a na místech častého venčení psů se umístily cedule, nabádající majitele psích mazlíčků, aby 

po nich uklízeli. Kampaň se každý měsíc objevuje také v Třebíčském zpravodaji. Od května jsou po městě 

umístěny také nové tabule s otázkou: Proč odhazuješ odpadky? Cedule jsou umístěny u veřejných 

odpadkových košů, a to hlavně v místech, kde lidé odpadky odhazují na zem. 

 

          
 

Festival českého kmínu  

V Centru tradiční lidové kultury se 18. června 2022 konal druhý ročník festivalu plného chuti a vůni českého 

kmínu. Ochutnat bylo možné kmín, kmínový olej, kmínovou limonádu, kmínový džem a další speciality 

z kmínu. Pro návštěvníky byla připravena kuchařská show Martina Štangla z Esky Karlín a Ondřeje Slaniny 

z pořadu Kluci v akci, ochutnávka a prodej regionálních potravin. Na jejich jídlech si hosté mohli pochutnat 

přímo na místě. K dobrému jídlu patří dobré víno, a to zajistilo vinařství Michlovský, k poslechu zahráli Hudci 

z Kyjova. Součástí festivalu byla přednáška a výstava o Českém kmínu a pro děti byl připraven doprovodný 

program. Cílem akce bylo přiblížit lidem kvalitní regionální potravinu a podpořit tak i zemědělce v Kraji 

Vysočina. 
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Evropský týden mobility 

Letošní ročník Evropského týdne mobility nesl slogan „Kombinuj a jeď“. Třebíč ve spolupráci s dalšími 

partnery uspořádala hned několik akcí. Jejich cílem je omezit používání vozidel a podpořit další způsoby 

dopravy – cyklo, pěší i MHD. 

TJ Sokol Třebíč uspořádal závody nejen na kolech pro nejmenší děti. Na dětském dopravním hřišti DDM 

Třebíč proběhlo dopravně vzdělávací sportovní odpoledne i cyklošneci a s programem Odpoledne na dvou 

kolech se zapojily i děti z MŠ Čtyřlístek. Oblíbenou Pohádkovou Třebíč připravil jako každoročně Klub 

českých turistů Třebíč a napínavého pochodu se přes velmi chladné počasí zúčastnilo hodně dětí. O víkendu 

16.–18. září byla MHD pro všechny cestující zdarma a možnost dopravit se posílenými spoji v rámci Třebíče 

využilo mnoho spokojených občanů.  

V týdnu od 19. do 23. září probíhal před základními školami Týnská a Na Kopcích pilotní projekt Školní ulice. 

Obě základní školy se rozhodly řešit neúnosnou dopravní situaci před začátkem vyučování, kdy pro děti denně 

vznikají velmi nebezpečné situace z důvodu velkého množství přijíždějících vozidel. Za asistence strážníků 

Městské policie byla provedena uzavírka prostoru před školami od 7:15 do 8:00 a zajištěn bezpečný pohyb 

žáků před školou, kteří pokračovali pěšky, na kolech či koloběžkách. Ve spolupráci s Městskou policií, 

BESIPem a Policií ČR byl připraven pro tyto školy vzdělávací program na téma bezpečnost dětí jako účastníků 

silničního provozu, ať už jako chodců, nebo cyklistů a jezdců na koloběžce.  

 

Výzva 10 000 kroků 

Cílem projektu bylo a je motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních nohou, a to alespoň po 

dobu jednoho měsíce. Výzva 10.000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá 

7,5 km. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější, než objem 

je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. V pondělí 21. listopadu 2022 proběhlo vyhlášení 

vítězů, kteří se zúčastnili říjnové výzvy 10.000 kroků. Předchozí výzvy město Třebíč podporovalo pouze 

mediálně, do té letošní se zapojilo již aktivně. Výzvu plnilo 52 účastníků, z celkových 63 přihlášených. 
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Cyklus přednášek zaměřených na odpadové hospodářství 

Osvěta je jedním ze základních způsobů, jak změnit smýšlení lidí o odpadovém systému a nakládání s odpady. 

Proto město Třebíč uspořádalo od května do října soubor přednášek s hlavním tématem – odpady. Záměrem 

bylo přiblížit problematiku odpadového hospodářství veřejnosti. Přednášky pokryly základní témata 

odpadového hospodářství a principy udržitelného rozvoje.  

První přednáška se uskutečnila 12. května v Komunitním centru Moravia na téma „Třídění je jen špička 

ledovce aneb předcházení vzniku opadů jako nová nutnost“. Přednášející vysvětlovala důležitost předcházení 

vzniku odpadů a principy, které tomu napomáhají.  

Druhá přednáška, která proběhla na začátku září, byla zaměřena na téma „Od bioodpadu ke kompostu“. 

Teoretická část přednášky obsahovala vysvětlení základních pojmů: co je to bioodpad; proč ho třídit a jak 

s ním dále nakládat; jaké jsou možnosti kompostování a vysvětlení principu kompostování; kompost jako 

organické hnojivo. Následovala exkurze na kompostárnu Odpadového centra v Petrůvkách. 

Poslední přednáška s exkurzí na téma „Cesta odpadů“ proběhla 4. října v areálu firmy ESKO-T. Interaktivní 

přednáška s reálnými ukázkami probíhala v informačním centru společnosti. Součástí přednášky byla exkurze 

na třídící linku a prohlídka Centra věcí pro druhou šanci. Soubor přednášek byl realizován ve 

spolupráci ESKO-T s. r. o. a ZERA, z. s.      

        

Cesta odpadů                                                                      Od bioodpadu ke kompostu 

 

https://www.esko-t.cz/
http://www.zeraagency.eu/
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Třídění je jen špička ledovce aneb přecházení vzniku odpadů jako nová nutnost 

Sobota v pohybu 

Navzdory mírnému dešti a mlze se na náměstí sešlo kolem tisíce lidí. Sobota v pohybu je tradiční akce, letos 

poprvé ale pořádaná ve větším stylu a s pokusem o zápis do České knihy rekordů. Atmosféra na Karlově 

náměstí byla nabitá energií a dobrou náladou. 

Na akci mohli návštěvníci a sportovní nadšenci vidět ukázky sportovních spolků a různé sportovní disciplíny 

si na místě i vyzkoušet. Odpoledne zahájily mažoretky Cheerladies, pokračovala taneční skupina Motus a M -

Style. Diváci si vyzkoušeli cvičení na trampolínách, tzv. jumping, tabatu, i pilates. 

Na podiu i pod ním probíhaly také předem nacvičené tance s partou žen z městského úřadu. Choreografii se 

lidé mohli naučit z krátkých videí na webu a youtube kanálu města. 

Nechyběli hokejisté, fotbalisté, aikido a biatlon, baseball, florbal, dobrovolní hasiči z Budíkovic, nutriční 

poradenství, transfuzní oddělení Třebíč ani chill zóna Hitrádia Vysočina. 

Všechny zúčastněné spolky představil moderátor Drahoslav Menčík, který během programu často vyzýval lidi 

k účasti na pokusu o rekord. Ten se konal v 16 hodin a na zdárný průběh dohlížela Zuzana Křížková z agentury 

Dobrý den, která také po skončení tance sčítala tanečníky. Že jich je více než sto, což byla podmínka agentury 

pro zápis do knihy rekordů, bylo jasné od začátku. Polovina náměstí totiž tančila a bylo zjevné, že lidé si kroky 

opravdu nacvičili. K novému rekordu přispěli Třebíčané v sobotu 15. října, kdy na náměstí tančilo 455 lidí na 

skladbu Jerusalema. 
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Hromadné darování krve 

Zaměstnanci městského úřadu v Třebíči společně se zastupiteli města znovu darovali krev 17.5. a 22.11.2022. 

Na odběrovém středisku se jich sešlo 27, z toho 13 bylo prvodárců. 

Dobrovolní dárci jsou velmi důležití, neboť krev se zatím nedá adekvátně nahradit. Vlivem stárnutí 

populace bohužel klesá počet dobrovolných dárců. Darovat krev může téměř každý z nás, a přitom tím 

může někomu pomoci.  

 
 

Podpora otužování    

Letos se uskutečnil 13. ročník propagačního plavání otužilců z Klubu ledních medvědů – Třebíč, který se konal 

v sobotu 17.12.2022 od 13:30 na tradičním místě jako v minulých letech tedy na Svojsíkově náměstí za 

Finančním úřadem v Třebíči. Tentokrát se otužilcům splnil sen, jelikož si do zamrzlé vody museli prosekat 

dráhu, aby měli kde plavat. Teplota vody byla pouze 0,1°C. Cílem akce bylo tedy prezentovat lidem i tento 

zdravý životní styl. 
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4 Aktivity spojené s osvětou Fair trade 

Férová snídaně 

Na celkem 140 místech po celé České republice se v sobotu 14. května uskutečnil komunitní piknik na podporu 

pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů. Lidé společnou snídaní z fairtradových nebo lokálních surovin dali najevo 

zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny. Přidala se i Třebíč, kde akce proběhla na zahradě Centra 

volného času Hrubínka. Sešlo se na ní přes 30 lidí. Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový 

den pro fair trade. 

Atmosféra snídaně byla skvělá, to také doplňovalo i slunečné počasí. Účastníci posnídali férovou kávu nebo 

čaj a k tomu připravené dobroty ze surovin od lokálních pěstitelů nebo z domácích produktů. Snídaně byla 

doplněna poutavou přednáškou o Fair trade na příkladu Kostariky v podání Jana Jíchy z organizace Fairtrade 

Česko a Slovensko. Pro děti byly v zahradě nachystané venkovní hry.  

 

 

 

Festival Buď fér 

V parku u třebíčského zámku se v neděli 24.7.2022 konal již 7. ročník festivalu Buď fér – ochutnej africkou 

hudbu a férovou kávu.  

Lidé si mohli nakoupit ručně šité oblečení od návrhářů z Bali, nejrůznější exotické ovoce a jiné speciality 

z Afriky, Indonésie, Brazílie a Kolumbie. Nechyběla ani káva a ručně vyráběné papírové košíky a bižuterie 

dovezené přímo z Ugandy. 

Během odpoledne dvakrát vystoupila skupina Tam – Tam Batucada, která v rytmu pocházející z oblastí 

Brazílie, Ameriky, Kuby i Afriky rozpohybovala celý park. 

A na své si přišly i děti.  V afrických dílničkách vyráběly zvířecí masky, látkové kytičky. Děti také mohly 

využít pletení copánku nebo malování na obličej. Festival doplnila výstava o fair trade výrobcích, která 

upozorňovala na pěstování a skutečnou cenu kakaa, kávy a banánů.  

Festival upozorňuje na fair trade. Tedy férový obchod pro producenty z rozvojových zemí do vyspělých zemí 

světa. Certifikát Fairtrade na výrobku znamená, že lidé, kteří se podíleli jeho výrobě, případně produkci surovin 

potřebných pro jeho výrobu, dostali za svou práci spravedlivou odměnu, která jim umožní důstojné životní 

podmínky a rozvoj jejich komunity. 
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Výstava na stromech 

Od 1. do 8. října si mohli Třebíčané v Libušině údolí a na hrádku prohlédnout Výstavu na stromech, tentokrát 

na téma Kávová krize. V Třebíči se tento výstavový happening konal už poosmé, vždy během Týdne důstojné 

práce. Cílem výstavy bylo přiblížit lidem životy pěstitelů kávy, kteří se potýkají především  

s nízkými výkupními cenami, rostoucími náklady na její pěstování a nejistotou dobré sklizně. Tu ještě zesilují 

dopady klimatické změny. Výstavu na stromech využily děti ze základních škol v Třebíči v rámci výuky a také 

široká veřejnost při svých procházkách v parcích.  

Akci spolupořádalo Zdravé město Třebíč s Fairtrade Česko a Slovensko. 
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5 Plánování s veřejností 

Kulaté stoly  

Podnikatelé v cestovním ruchu se v roce 2022 dvakrát setkali s vedením města. První kulatý stůl se uskutečnil 

23. března. Vedení města představilo majitelům a zástupcům ubytovacích služeb ve městě marketingovou 

kampaň ro rok 2022 „Ochutnejte Třebíč“ a spolupráci na slavnostním otevření Karlova náměstí. Diskutovali 

také o dopravní situaci v Třebíči, revitalizaci Karlova náměstí. Dále se diskutovalo v dalších oblastech, které 

podnikatele zajímaly. V úterý 20. září pozvala radnice ke kulatému stolu znovu podnikatele v cestovním ruchu. 

Hlavním tématem byly přípravy podzimního a vánočního kulturního programu.  

Veřejná diskuze o budoucnosti dopravy 

Ve čtvrtek 16. června se v Komunitním centru Moravia uskutečnila veřejná diskuze o budoucnosti dopravy. 

Odborníci na dopravu, kteří v rámci projektu Plánu udržitelné městské mobility zmapovali stav dopravy 

v Třebíči, připravili ve spolupráci se zapojenými organizacemi návrhy opatření, které pomohou dospět k tomu, 

aby se lidé do 20 minut dostali v Třebíči tam, kam potřebují – k lékaři, do školy, do práce, na nákup. Diskuze 

se vedla kolem nových piktogramů, které přibyly na třebíčských silnicích, veřejné dopravě, obchvatu 

a parkování ve městě.  

Veřejného projednání adaptační strategie města Třebíče na dopady změny 

klimatu 

Dne 20.04.2022 od 15:00 hod se na Městském úřadu konalo veřejné projednání adaptační strategie města 

Třebíče na dopady změny klimatu. Zástupci společnosti CI2, o. p. s. - RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 

a Miroslav Lupač seznámili přítomné se strategickým dokumentem Adaptační strategie města Třebíče na 

dopady změny klimatu, který zpracovávají pro město Třebíč. Důvodem pro zpracování adaptační strategie je 

snaha města Třebíč připravit se na již probíhající změny klimatu. Adaptační strategie se skládá ze tří částí – 

analytické, návrhové a implementační. V závěru se diskutovalo se o konkrétních navržených opatřeních. 

Participativní rozpočet 

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, 

prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského 

rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru. V 2022 proběhl čtvrtý 

ročník. 

Participativní rozpočet je určen k realizaci konkrétních opatření, které budou sloužit obyvatelům města Třebíče 

(příp. návštěvníkům) a přispějí ke zkvalitnění jeho veřejného prostoru. Předkladatelem může být fyzická osoba 

s adresou trvalého pobytu v Třebíči, která je starší 18 let. Navrhovaný projekt (opatření) musí splňovat 

následující základní kritéria:  

a. bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupno 24 

hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému) 

b. bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města  

c. bude respektovat stanovený max. finanční limit  

d. bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu 

a dalším rozvojovým koncepcím města ap. 

 

Celková alokace finančních prostředků na participativní rozpočet byla schválena ve výši 3 600 000 Kč (což 

odpovídá 100 Kč na 1 obyvatele). Maximální částka na realizaci jednoho projektu byla stanovena ve výši 1 000 

000 Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady projektu nesmí být menší než 100 000 Kč včetně DPH.   
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V roce 2022 byl podán pouze jeden projekt v celkové výši 550 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se do projektu 

přihlásil pouze jeden projekt, který svým rozpočtem nepřesáhl celkovou alokovanou částku na participativní 

rozpočet, nebylo nutné realizovat hlasování veřejnosti. 

V roce 2023 se bude realizovat tento projekt:  

Záchrana tanečního parketu v Libušině údolí (bývalá Střelnice) 

Oprava bývalé střelnice, ve které se od 70. let 19. století pořádaly kulturní akce. Do dnešní doby se dochoval 

jen původní taneční parket a zbytky pódia pro kapelu. Údržbou okolí vznikne nádherný venkovní prostor 

vhodný nejen pro nedělní procházky, ale i pro tanec, pro kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé, i pro 

sportovní aktivity. 

Veškeré informace k participativnímu rozpočtu jsou zveřejněny na webové stránce www.trebic.cz/rozpocet.  

 

 

http://www.trebic.cz/rozpocet
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6 Grantový systém města Třebíče 

Grantový systém města Třebíče je finančním nástrojem města, který slouží k finanční podpoře realizace 

projektů, které jsou v souladu s rozvojovými záměry města. Grantový systém je tvořen jednotlivými 

grantovými programy. Ty jsou vymezeny stanovenými prioritami, rozvojovými záměry a schválenými 

koncepcemi města: Strategický plán rozvoje města, Komunitní plán sociálních služeb města Třebíče, 

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky, Program na podporu sportovních organizací, Program 

prorodinné politiky města Třebíče. V roce 2022 bylo celkem podáno 50 žádostí z toho bylo 43 projektů 

podpořeno. Předpokládaná alokace byla 1 400 000 Kč. Na základě předložených projektů nakonec rada města 

rozhodla o rozdělení 1 285 900 Kč z rozpočtu města. 

Grantový program Počet žádostí 
Podpořené 

žádosti 

Finanční dotace 

(Kč) 

Kultura 15 11 366 100 

Zájmové aktivity 12 12 393 400 

Prevence a 

kriminalita 
9 6 179 800 

Rodina a zdraví 11 11 256 600 

Cestovní ruch 3 3 90 000 

 


