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Vytvoření systému dalšího vzdělávání 
pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysoči-
na bylo prvním projektem, který přine-
sl nový, ucelený přístup v této oblasti. 
Projekt s  rozpočtem 11.599.512,49 Kč 
podpořený z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky prostřednictvím Ope-
račního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost realizovala v letech 
2011-2013 společnost EFEKT PLUS, 
s. r. o., ve spolupráci s partnery a odbor-
nými garanty. 

Systém zahrnuje nabídku dalšího 
vzdělávání zdravotnickému personá-

lu v 22 modulech a 3 oblastech: zdra-
votnické právo, měkké dovednosti a 
manažerské dovednosti. Moduly byly 
vytvořeny a pilotně ověřeny jak pro 
prezenční, tak e-learningovou for-
mu výuky na speciálně vytvořeném 
webovém portálu. Vyhodnocení při-
neslo důležitou zpětnou vazbu a zajis-
tilo zkvalitnění celého vzdělávacího 
systému včetně aktualizace modulů a 
webu. Cílovou skupinou byli zaměst-
nanci zdravotnických zařízení z kraje 
Vysočina jak z oboru přímé péče, tak 
manažeři na všech stupních řízení.

 (PI-t04-pcD)

Další vzdělávání zdravotnického personálu 
pomůže především pacientům

Připraví kontejnery
Po zimní přestávce nechá odbor 

komunálních služeb rozmístit tento 
týden v okrajových lokalitách Třebíče 
velkoobjemové kontejnery na biood-
pad. Podobně jako v předchozích 
letech bude čtrnáct zelených kontej-
nerů k využití na vlastním území měs-
ta, dalších sedm kusů v místních čás-
tech. Sypat je do nich možné odpad ze 
zahrádek a sadů, to znamená listí, trá-
vu, nadrcené nebo alespoň posekané 
větve a také piliny.  –ip- 

Vyčistí břehy
Každoroční čištění břehů řeky Jihláv-

ky, jehož se se sdružením Břehy, vod-
ními skauty z přístavu Žlutá ponor-
ka a skauty ze střediska Srdíčko může 
zúčastnit každý, kdo je ochoten při-
ložit ruku k dílu, se letos koná v sobotu 
12. dubna. Sraz všech účastníků je v 9  
hodin na začátku Svojsíkova nábřeží u 
Podklášterského mostu.  -zt-

Víte, že na jaře roku 1914 došlo v Tře-
bíči k nehodě saní a že se ztratily dvě 
dvacetikoruny? A že se jejich nálezce 
žádá, aby je vrátil majiteli?

O tomto a mnoha jiných věcech psaly 
z kraje roku 1914 dobové noviny. Pak 
ale přišel atenát na následníka trůnu a 
vypukla první světová válka. Noviny 
vycházely i nadále, ovšem zprávy v nich 
byly poněkud vážnějšího rázu.

Chcete-li vědět více, jak se žilo v Tře-
bíči přesně před sto lety a jak obyva-
telstvo reagovalo na sarajevský aten-
tát a mobilizaci, nenechte si ujít akci 
Vzpomínky na rok 1914, kterou pořá-
dá Muzeum Vysočiny Třebíč v úterý 
1. dubna od 17.30 hodin v Kamen-
ném sále třebíčského zámku. Nebude 
to ovšem typická přednáška jen pro 
zájemce o historii. Součástí programu 
bude i módní přehlídka tehdejšího 
oblečení. -zt-

Připomenou válku

S platností od 1. ledna 2009 byla ve 
vybraných lokalitách městské památ-
kové zóny v Třebíči zrušena mož-
nost umísťovat na chodníky přenos-
ná reklamní zařízení typu „A“. Zákaz 
se týká těchto míst: Karlovo náměs-
tí, Přerovského, Soukopova, Kotlář-
ská, Jejkovská brána, Smila Osovské-
ho, Soukenická, Hlavova, Otmarova, 
Bedřicha Václavka, Hasskova, Mar-
tinské náměstí, Jihlavská brána, nárož-
ní objekty na Komenského náměstí, 
Žerotínovo náměstí – východní strana, 
Blahoslavova, Subakova, Tiché náměs-
tí, Leopolda Pokorného, Havlíčkovo 
nábřeží.

„Reklamní stojany, tzv. áčka, se v těch-
to místech bohužel vyskytují dál. S jar-
ním počastím se znovu objevují. Odbor 
dopravy Městského úřadu Třebíč upo-
zorňuje majitele nebo nájemce provozo-
ven na nutnost odstranění těchto zaříze-

ní. Při nerespektování této skutečnosti by 
se jednalo o správní delikt nebo správní 
přestupek, což může být pokutováno,“ 
upozornil mluvčí radnice Ivan Přibík.

V ostatních lokalitách jsou přenos-
ná zařízení povolována jen na základě 
souhlasu vlastníka komunikace a vyda-
ného rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace. I tam, v případě, že bude 
zjištěno nepovolené umístění tohoto 
zařízení, hrozí pokuta. Náklady spo-
jené s odstraněním reklamy v případě 
správního řízení bude hradit vlastník 
nebo nájemce provozovny, před kte-
rou bylo přenosné reklamní zařízení 
umístěno.

Pro bližší informace o reklamních 
stojanech, tzv. áčkách, město doporu-
čuje podnikatelům kontaktovat odbor 
dopravy Městského úřadu Třebíč, 
Zuzanu Vetchou, telefon 568 896 168 
nebo e-mail z.vetcha@trebic.cz.  -zt-

Pozor na umísťování stojanů „A“
O jedenáct procent více turistů 

podle statistiky třebíčského měst-
ského střediska navštívilo město 
v minulém roce oproti roku před-
chozímu. V roce 2013 počet náv-
štěvníků poprvé překonal magickou 
hranici sto tisíc osob. Letos se počet 
navýšil na 113 tisíc návštěvníků. 

Ředitelka Jaromíra Hanáčková při-
pustila, že to sice není tak výrazný ná-
růst jako v předchozích letech, pořád 
se ale jedná o veliký úspěch. „Ukazuje 
se, že Třebíč se na trhu cestovního ruchu 
neztrácí a naopak získává stabilní místo,“ 
poukázala.

Hanáčkovou zajímalo i procento 
zahraničních návštěvníků, a ti tvoří 
zhruba 20 procent ze zmiňovaného čís-
la. Nejvíce jich míří do baziliky sv. Pro-
kopa, pozadu nezůstává Zadní synago-
ga a přilehlé objekty včetně židovského 
hřbitova. „Připravujeme pro ně časově 
různorodé procházky podle jejich přá-

ní. Pokud jde o baziliku, v roce 2012 ji 
navštívilo 22 tisíc zájemců, loni 33 tisíc 
zájemců, nárůst o 33 procent,“ zdůrazni-
la Hanáčková. Netajila, že k tomu při-
spěla i rekonstrukce zámeckého areálu, 
kdy nádvoří získalo novou tvář již na 
jaře. Ředitelku také těší, že nezazname-
nala žádnou stížnost.  

Vyzdvihla práci vedoucí turistic-
kých a informačních center Dagmar 
Juráňové, která se neustále vzdělává 
v oblasti židovské kultury a židovského 
náboženství a přináší tak do průvod-
covství nadstavbovou část. 

Pokud jde o návštěvnost kulturních 
akcí, Hanáčková má radost, že se daří 
lákat návštěvníky na divadelní předsta-
vení. „Mluvilo se o tom, že divadlo Pasáž 
bude poloprázdné, a opak je pravdou,“ 
nastínila. Připomněla, že festival 2-3-4 
herců byl vyprodaný dlouho dopředu. 
„Za to zaslouží dík programové odděle-
ní,“ poznamenal Hanáčková.  -zt-

Návštěvnost opět vzrostla

Představením Válka profesora Klam-
ma v režii Jana Jirků zahájil třebíčský 
rodák v Národním domě 12. ročník 
festivalu Divadla 2-3-4 herců. Ten je 
zároveň patronem festivalu. 

Úvodní festivalové představení pro-
vázela netradiční scéna. Herec se nepo-
hyboval na pódiu, ale za učitelskou 
katedrou přímo před diváky, kteří byli 
v rolích studentů součástí představení.

Diváci mají o přehlídku dlouhodo-
bě značný zájem, každoročně jich při-
jde kolem dvou tisícovek. Rozpočet 
festivalu se pohybuje kolem 250 tisíc 
korun. Kromě vlastního rozpočtu kul-
turního střediska se na jeho úhradě 
podílejí i sponzoři.

Navrátil také při své návštěvě rodné-
ho města navštívil jadernou elektrárnu 
Dukovany.  -zt-

OLDŘICH NAVRÁTIL si s výtvarníkem Emanuelem Ranným dobře rozuměl.
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Festival zahájil herec Navrátil


