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Veletrh firem a práce s názvem 
Fortel, který se připravuje v Třebí-
či na pátek 26. a sobotu 27. červ-
na, bude největší a nejrozsáhlejší 
prezentací výrobků, služeb a pra-
covních příležitostí za posledních 
dvacet pět let v regionu.  

„Motivem veletrhu je ukázat pra-
vou hodnotu slova práce, vrátit práci 
její původní smysl. S pracovními pří-
ležitostmi souvisí rozhodování lidí, 
zda v Třebíči zůstanou a založí zde 
rodiny a budou zde chtít vychovávat 
své děti,“ vysvětluje smysl veletrhu 
Petr Šmejkal, člen představenstva 
Okresní hospodářské komory v 
Třebíči, který má veletrh v Borovi-
ně na starosti.  

Práce je červenou nití, která se 

prolíná celým veletrhem. Motivem 
veletrhu je ukázat pravou hodnotu 
slova práce, vrátit práci její původ-
ní smysl. 

Dvoudenní veletrh je připraven 
jako prostor pro setkání zaměstna-
vatelů, potenciálních zaměstnan-
ců, studentů, spotřebitelů – zákaz-
níků a také obchodních partnerů.

Řemeslo má stále zlaté dno
Veletrh firem a práce v regionu 

chce představit široké spektrum 
firem, které v Třebíči podnikají, a 
také ukázat, že v Třebíči je na co 
navazovat. Na červnovém veletr-
hu se představí desítky firem a živ-
nostníků z regionu, součástí pro-
gramu bude dřevorubecká show, 

farmářské trhy, pro děti budou 
připraveny soutěže. 

„Chceme umožnit vystavovate-
lům získání nových zákazníků a 
dodavatelů, studentům ukázat širo-
ké spektrum firem, které mohou být 
jejich potenciálními zaměstnavate-
li, v neposlední řadě chceme na jed-
nom místě široké veřejnosti ukázat 
možnosti našeho regionu,“ doplňu-
je  Šmejkal. Hlavním pořadatelem 
veletrhu FORTEL je Okresní hos-
podářská komora Třebíč. 

„Třebíčská hospodářská komora 
patří k nejlépe pracujícím okresním 
komorám u nás a měla by být vzo-
rem pro všechna podobná uskupe-
ní v celé republice,“ ocenil aktivity 
komory prezident Hospodářské 
komory ČR Vladimír Dlouhý při 
březnové návštěvě Třebíč.

Otevřou Alternátor 
Ekotechnické centrum světové-

ho formátu s názvem Alternátor 
budou moci návštěvníci poprvé 
navštívit právě v posledním červ-
novém víkendu. Interaktivní expo-
zice bude mapovat cestu člověka 
za získáváním tepla a elektřiny od 
dávné historie až po nejmoderněj-
ší technologie. 

K vidění bude sto vědeckých 
exponátů, které nadchnou děti i 
dospělé.  Slavnostně budou také 
otevřena veřejná revitalizova-
ná prostranství v Borovině. Díky 
těmto investicím a projektů se do 
Boroviny opět vrací život a stává 
se moderním centrem nejen pro 
bydlení, podnikání, ale také pro 
trávení volného času.  -zt-

Připravují veletrh fi rem a práce

Konec druhé světové války a Den 
vítězství si Třebíč připomeneme 
ve čtvrtek 7. května od 16 hodin 
před radnicí na Karlově náměstí. 
Kapela Small stone band zahraje 
nejen hymnu. Na náměstí se usku-
teční výstava historických vozidel 
a dobových uniforem.

Vojáci položí na místě věnce a 
starosta Pavel Janata pronese pro-
slov. Odjezd dvou třebíčských 
transportů do Terezína v roce 
1942 a 70 let od konce Druhé 
světové války si zájemci připome-
neme v neděli 17. května v Zadní 
synagoze. 

Vzpomínkové setkání začne v 15 
hodin a bude pokračovat speciálně 
připraveným koncertním progra-

mem třebíčského Cordial String 
Quartetu. Akci bude doprovázet 
výstava s názvem Zmařené osudy, 
která mapuje opatření zaváděné za 
války proti židovským občanům v 
terezínském ghettu.  

Seznamuje s krátkým životem 
Hany Bradyové, dívky z Nové-
ho Města na Moravě, která byla 
jednou z mnoha deportovaných 
třebíčskými transporty a součas-
ně přibližuje dějiny holocaustu. 
Výstava bude přístupná od půlky 
do konce května v prostorách Zad-
ní synagogy.

V rámci květnového výročí pro-
běhnou v termínech 20. a 21. květ-
na besedy pro školy s Lubomírem 
Šulou, spoluautorem výstavy.  -zt-

Připomenou si konec války

Město Třebíč již brzy zce-
la naplní průmyslovou zónu 
v jihovýchodní části města. 

 Antonín Zvěřina

Záměr prodeje části pozem-
ku v průmyslové části Hrotovická 
odsouhlasila rada města Třebíč. Jed-
ná se o rozlohu 28 tisíc metrů čtve-
rečních. 

„Tyto pozemky chceme prodat inves-
torům, kteří o ně mají zájem a hodlají 
tam vytvořit pracovní místa,“ zdůraz-
nil místostarosta Pavel Pacal. Nazna-
čil, že město intenzivně jednalo 
s dvěma investory. Jeden z nich chce 
odkoupit plochu 22 tisíc metrů čtve-
rečních. 

„Do roku 2018 hodlá v Třebí-
či nabídnout 200 nových pracovních 
míst,“ podotkl Pacal. Věří, že stejně 
dopadne i jednání s druhým inves-
torem. „Pak by mohlo záměr prode-
je pozemků odsouhlasit již květnové 
zastupitelstvo,“ poukázal Pacal. 

První investor se zabývá monto-
váním komponentů do automo-
bilového průmyslu.  Má smlouvy 
s významnými světovými fi rmami. 
Druhý vyrábí komponenty pro jader-
ný průmysl. 

Pacal nastínil, že první investor 
zaměstná z 200 pracovníků 65 pro-

cent žen. Přibližně stejné to bude i 
u druhého investora, který vytvoří 
zhruba 50 nových pracovních míst a 
má zájem o parcelu asi o rozloze pět 
tisíc metrů čtverečních. 

Místostarosta doplnil, že první 
investor již o pozemek podal písem-
nou žádost. Továrnu, kterou má na 
Vysočině, Pacal navštívil a netajil 
optimismus. Tato zahraniční společ-
nost se sídlem v Německu má zájem 
zahájit výrobu v říjnu příštího roku. 
Druhý investor je tuzemský. 

Pacal podotkl, že se nejedná o 
investory, kteří spadli z čistého nebe. 
„Nemůžeme čekat v kanceláři, že se 
někdo přihlásí. Jedná se o dlouhodobou 
koncepci i v rámci projektu Třebíč žije. 
Jsme rádi, že se něco povedlo, a v akti-
vitách rozhodně budeme pokračovat,“ 
nastínil a zaklepal to i na stůl. Zdů-
raznil, že město láká více fi rem, zde 
se dostavil dílčí úspěch. 

Proč se zahraniční společnost pro 
Třebíč rozhodla? Líbí se jí napojení 
na dálnici, prostředí ve městě, bez-
pečnost. Kladně hodnotila přívětivé 
a vstřícné jednání, což z její zkuše-
nosti není pravidlo. Po prodeji těch-
to pozemků bude průmyslová zó-
na o rozloze zhruba sedm hektarů 
v jihovýchodní části města naplněna. 
Město připravuje další možnosti, jak 
do Třebíče zaměstnavatele přilákat.

Dva investoři nabídnou práci Sbírají na chleba pro Ukrajinu

STUDENTI z kvarty se rozhodli pomoci strádajícím obyvatelům Ukrajiny. 
Foto: archiv školy

Přednáška o současné situaci na 
Ukrajině se konala v katolickém 
gymnáziu v Třebíči v polovině dub-
na. Kvarta gymnázia na jejím základě 
uspořádala sbírku věcí, které pak byly 
odvezeny do Brna a dále na Ukraji-
nu.

Další iniciativa se jmenuje „Chleba 
pro Ukrajinu“. Kdo si koupí sáček se 
zrnky obilí, přispívá na chléb, který je 
mnohdy jediným jídlem pro uprchlí-

ky z válečných oblastí. Sáčky se zrnky 
budou k zakoupení ve školním bufe-
tu nebo po středeční školní mši svaté. 

Celé jejich snažení vyvrcholí ve 
čtvrtek 21. května ve školní aule, 
kde proběhne se uskuteční benefi ční 
koncert „Chuť pomáhat pro Ukraji-
nu“, na kterém vystoupí spolužáci z 
kvarty a z dalších tříd školy. Na kon-
certě se bude konat aukce obrazů, 
které namalují sami studenti. -zt-


