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Webové stránky města Třebíč 
připravily stránku pro lidi, kte-
ří hledají práci. 

 Antonín Zvěřina

Máte zájem o práci v Třebíči, na 
Třebíčsku? Přepadla vás skepse, že 
o vás není zájem? Zkuste web měs-
ta Třebíč a možná změníte názor. 
Stačí kliknout na políčko volná mís-
ta v Třebíči. To je mírně zavádějící, 
protože tam nabízejí práci i podniky, 
které sídlí mimo Třebíč. 

„Neustále slyšíme stížnosti, že v Tře-
bíči či na Třebíčsku není práce. Oslovil 

jsem několik podniků a ke svému pře-
kvapení jsem zjistil, že to není pravda,“ 
konstatoval iniciátor této nabídky 
místostarosta Pavel Pacal.  

Zdůraznil, že existuje mnoho 
fi rem, které mají zájem o mladé lidi 
na středních školách, kterým chtě-
jí nabídnout brigády s potenciální 
možností budoucího uplatnění.

„Třebíč není místo, které je nutné za 
každou cenu opustit, protože si mladý 
člověk myslí, že zde nenajde uplatně-
ní. Ty možnosti tady jsou a my jim je 
chceme ukázat, nabídnout,“ okomen-
toval zřízení nabídky Pacal. 

Netajil, že i rodiče by se měli 
budoucností svých dětí zabývat a o 
tento trend se zajímat. Mnohé fi r-
my dokonce mají možnost příspěv-
ku na studium.

„Od mladých lidí to ale chce určitou 
pokoru, protože najít trvalé zaměst-
nání znamená se s tou fi rmou sžít. 
Přijmout její pravidla. Pak ale není až 
tak velký problém zaměstnání v Tře-
bíči či na Třebíčsku najít,“ naznačil 
Pacal.     

Myslí si, že pokud se zájemce 
bez kvalifi kace přihlásí, fi rma je 
mu schopná zajistit i rekvalifi ka-

ci. „Pokud bude vědět, že ten člověk 
o práci opravdu stojí a má zájem,“ 
podotkl Pacal. 

Z jednání s majiteli fi rem získal 
informace, že nemají zdaleka tak 
velké nároky, o kterých se mezi 
veřejností hovoří. Opravdu jim 
stačí spolehlivost a přizpůsobit se 
požadavkům. To znamená v přípa-
dě potřeby se neohlížet na čas. 

„Nejsme samospásou, to víme, tako-
vých nabídek je řada, my se chceme 
spolu s ostatními podílet na informa-
cích v této oblasti,“ dodal místostaros-
ta Pacal.

Práce na Třebíčsku je k dispozici

Akce pod záštitou Americké obchod-
ní komory, Amerického velvyslanec-
tví za přítomnosti velvyslance Adre-
wa Schapiro a poslance parlamentu 
ČR Jana Farského, bývalého staros-
ty Semil, autora takzvané semilské 
výzvy k zadávání veřejných zakázek, 
tak se jmenovalo setkání starostů a 
primátorů „Efektivní veřejné zadává-
ní“. Konalo se ve čtvrtek 12. března 
v Brně. 

„Obdržel jsem pozvánku do Brna a 
neměl jsem tušení, co se bude dít,“ pro-
zradil místostarosta Pavel Pacal. Obě 
americké instituce zaplatily systém 
vyhodnocení zadávání veřejných zaká-
zek na Univerzitě Karlově. 

Její tým pak prověřil celou republiku 
v zadávání veřejných zakázek, aniž by 

oslovil nějaké město. Ty pak rozdělila 
na ta, která to dělají dobře, střed a ta, 
která se tím příliš nezaobírají. Třebíč se 
dostala mezi ty nejlepší.  

Certifi káty předával velvyslanec 
USA. „Jan Farský nám gratuloval a uvá-
děl nás jako příklad, jak by se měly veřej-
né zakázky zadávat,“ zdůraznil Pacal. 
Připomněl, že Třebíč ve veřejných 
zakázkách soutěží tehdy, pokud pře-
sáhne 20 tisíc korun. 

„Ke stejnému závěru dospěly právě 
v Semilech,“ uvedl Pacal. Stejně tak toto 
město dospělo k názoru, že nejlep-
ší termín, kdy schválit rozpočet, je na 
sklonku ledna příštího roku. „Mají pak 
detailnější přehled, jak dopadl předchozí 
rok,“ poznamenal Pacal. Dodal, že Tře-
bíč tak postupuje už několik let.      -zt-

Převzali významné ocenění

MÍSTOSTAROSTA Třebíče Pavel Pacal (vlevo) s americkým velvyslancem Adre-
wem Schapiro. Foto: archiv města

Aby význam nadcházejícího 70. 
výročí konce druhé světové války 
neminul žáky základních škol na Vyso-
čině, byla na toto téma vyhlášena sou-
těž Dějiny a paměť školních dětí. 

Ta se dělí na tři kategorie: 
výtvarnou – dětské vidění připo-

mínek válečného konfl iktu a událostí, 
např. kresby přibližující místní památ-
ník obětem války, hroby bojovníků za 
svobodu atd.,

slohovou – co si děti zapamatova-
ly z vyprávění, která slyšely, texty psa-
né podle vzpomínek prarodičů, rodi-
čů…,

dokumentační – fotografi e, novino-
vé výstřižky a jiné doklady. 

Cílem soutěže je umožnit žákům z 
Vysočiny veřejnou prezentaci jejich 
osobitého vnímání událostí spoje-
ných s ukončením šestileté fašistické 
okupace Československé republiky.

Mezi vyhlašovatele soutěže pat-
ří Český svaz bojovníků za svobodu 
nebo Klub českého pohraničí. Medi-
álně ji podporuje Územní sdružení 
Syndikátu novinářů Vysočina. 

Uzávěrka soutěže je 25. června 
2015. Výsledky budou zveřejněny 
začátkem září 2015. Práce lze zasí-
lat na adresu: Klub českého pohraničí, 
Mírová 388, 580 01 Havlíčkův Brod. 
Více informací na tel. č. 736 462 712.
 -zuz-

Soutěž: Dějiny a paměť 
školních dětí

Město Třebíč je zastoupeno v kraj-
ské soutěži Zlatá Jeřabina 2014 hned 
ve čtyřech přihlášených projektech. 
Lidé pro ně mohou hlasovat až do 
konce března na webu města.

V kategorii kulturní aktivita je při-
hlášena Galerie Franta a FABRFest

V Galerii Franta, otevřené v prosin-
ci loňského roku, čeká na návštěvní-
ky 38 významných děl, která autor 
- Mistr Franta věnoval svému rodné-
mu městu. 

Druhou nominovanou aktivitou 
je FABRFest, pořádaný divadelním 
spolkem Ampulka. Autoři se roz-
hodli uspořádat přehlídku divadla 
z Kraje Vysočina v objektu bývalé 

továrny UNIPLET. V kategorii péči 
o kulturní dědictví je přihlášen dům 
v židovské čtvrti a restaurovaný kříž. 

Obnova domu č. p. 10 v židovském 
ghett u probíhala v letech 2012 – 
2014. 

Byla opravena fasáda, vyměněna 
okna, vnitřní i vnější dveře a mříže 
tak, aby dům co nejvíce odpovídal 
podobě z konce 19. století. 

Posledním nominovaným je restau-
rovaný kříž na Litoltově ulici. Ve 
spodní části podstavce kříže byla při 
restaurátorských pracích objevena 
dutina s uloženou časovou schrán-
kou, která obsahovala dobové mince 
a písemnosti.  -zt-

Bojují v soutěži Zlatá jeřabina

Katolické gymnázium Třebíč je 
jako jediná střední škola na Vysočině 
zařazena mezi školy spolupracující 
s Mensou. V úterý 31. března bude 
Mensa organizovat testování IQ pří-
mo na Katolickém gymnáziu. Začá-
tek je 8.45 hodin. 

„Splnili jsme všechny potřebné pod-
mínky, a tím máme potvrzeno, že se 
na celonárodní poměry nadstandard-
ně věnujeme práci s nadanými dětmi,“ 
popisuje ředitel školy Vít Feldbabel. 

Testování je určeno pro všechny od 
5 do 100 let. Testy jsou neverbální a 
kalibrované podle věku.  -zt-

Spolupracují 
s Mensou

Výstava dorazila 
do Třebíče

Výstava Poklady Vysočiny pokra-
čuje ve své cestě po regionu. Další 
zastávkou bude Třebíč, kde expozici 
zájemci mohou zhlédnout do pátku 
29. května. Vystaveny budou i nové 
ilustrace a grafi ky. 

Hlavním jejím cílem, která je kolek-
tivním dílem všech muzeí a galerií 
zřizovaných Krajem Vysočina, je při-
blížit veřejnosti tyto sbírkotvorné 
organizace, ukázat každodennost i 
výjimečnost muzejní činnosti a pre-
zentovat to nejzajímavější ze sbírek 
– bohatství, na které může být každý 
obyvatel kraje oprávněně hrdý. -zt-


