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Přeměna borovinského areá-
lu na novou městskou čtvrť je v 
plném proudu. V minulých letech 
byly odstraněny nefunkční vzdu-
chotechniky, přístřešky a přede-
vším technologický most, který 
byl nevzhlednou dominantou údo-
lí Stařečského potoka. Kompletní 
rekonstrukcí prošly rozvody vody, 
byla vyčištěna kanalizace a spolu s 
vybudováním nové kotelny na bio-
masu došlo k položení teplovodů. 
V budově Hradu našli svůj domov 
obyvatelé prvních 38 bytů. Ote-
vřena zde byla první fi remní školka 
na Vysočině. Došlo také k vyřešení 
dopravního napojení přemostěním 
Stařečského potoka s kruhovým 
objezdem. V budově zdravotní-
ho střediska zahájila provoz lékár-
na a časem by zde měla vzniknout 
lokální poliklinika. Dalších 56 bytů 
bude vybudováno v budově Experi-
mentu. Na 56 nových bytových jed-
notek, ke kterým budou  patřit také 
krytá garážová stání, již bylo vydá-

no stavební povolení. Společnost 
Selva Shoes zrekonstruovala stře-
chu a vnitřní prostory budovy „Slo-
vensko“, kde je zaměstnáno 98 pra-
covníků na výrobě obuvi, a letos je 
v plánu obnova fasády.

V areálu proběhly již tři úspěš-
né ročníky festivalu Borovina živá 
dodnes... Multikulturní program 
dohromady navštívilo 35 tisíc náv-
štěvníků.

Práce na obnově budou pokračo-
vat i v roce 2014. Kompletní rekon-
strukce čeká mimo jiné budovu 
03.V jejích prostorách vznikne zub-
ní ordinace, byt a fi tness centrum. 
Budova 06 je před dokončením 
revitalizace. Tento objekt dostane 
administrativní funkci a své mís-
to zde najde i drobná výroba. Vel-
kou přeměnou projde také budova 
bývalé kotelny. Ve dvou třetinách 
vznikne ekotechnické centrum 
Alternátor. Toto interaktivní muze-
um, jehož provozovatelem bude 

občanské sdružení EKOBIOENER-
GO, si klade velké ambice. Zmíně-
né sdružení má dlouholeté zkuše-
nosti s provozováním informačního 
centra obnovitelných zdrojů, sou-
časné prostory na Teplárně SEVER 
jsou však již kapacitně nedostaču-
jící (ve školním roce 2012/13 zde 
bylo 6500 návštěvníků).  Ve zbýva-
jící oddělené části objektu kotelny 
bude vybudován nový Dům dětí a 
mládeže. Děti zde naleznou potřeb-
né zázemí pro všechny volnočaso-
vé aktivity, sloužit jim budou také 
nová venkovní sportoviště a na své 
si přijdou i v přilehlém lesoparku. 
Muzeum a DDM spolu budou úzce 
spolupracovat. V jednom z pater 
budovy č. 54 nalezne své nové síd-
lo Západomoravská vysoká škola 
a přesune se sem také společnost 
TT S.  Městu Třebíč se podařilo zís-
kat dotaci z Regionálního operační-
ho programu na obnovu veřejných 
prostranství v areálu ve výši 27,3 
mil, což činí 85% z veškerých vyna-

ložených nákladů. V rámci tohoto 
projektu budou upraveny komuni-
kace, chodníky, veřejné osvětlení 
a dojde také k vybudování nových 
sportovišť a dětského hřiště. 

Borovina již není opuštěnou 
továrnou. Architektonicky cenné 
budovy v malebném údolí nečeká 
demolice ani se nestanou úložištěm 
nebezpečného odpadu. Cílem pro-
jektu je udělat z prázdného areálu 
místo pro život a podnikání, které 
se stane plnohodnotnou součástí 
Třebíče. A tento cíl se daří naplňo-
vat. Něco podobného se v Třebí-
či již jednou podařilo. V 90. letech 
došlo ke komplexní obnově sítí v 
Židovském městě a byly zde také 
vybudovány dvě lávky. Tehdy s tím 
někteří nesouhlasili a argumentova-
li tím, že peníze za tyto peníze by se 
měly raději opravit komunikace na 
sídlištích. Dnes jsou však všichni 
hrdí, že Židy jsou v UNESCO. 
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