
Třebíč hodlá navázat part-
nerství s čínským městem 
Yichang, pojede tam dvoučlen-
ná delegace.

 Antonín Zvěřina

Delegace Kraje Vysočina ve spo-
lupráci s Hospodářskou komorou 
navštívila letos v červnu Čínskou 
lidovou republiku, partnerský regi-
on Hubei. V jejím druhém největ-
ším městě, čtyřmilionovém Yichan-
gu s bohatou historií, byla oslovena 
s žádostí o doporučení vhodného 
partnerského města v Kraji Vysoči-
na. Hejtman Jiří Běhounek doporu-
čil Třebíč jako druhé největší město 
na Vysočině. 

„Krajská delegace předala kontakt 
na třebíčskou radnici a tím začala 

vzájemná   komunikace. V červen-
ci jsme obdrželi pozvání k návštěvě 
města Yichang a k účasti na mezi-
národním fóru OECD, které se týká 
vodní elektrárny Tři soutěsky,“ nastí-
nil místostarosta Pavel Pacal. Ten se 
stará o incomingové aktivity města, 
tedy i o rozvoj vztahů se zahraničím.

Cílem návštěvy je účast na mezi-
národním fóru, představení Třebíče 
zástupcům města Yichang a navázání 
spolupráce mezi městy především v 
oblasti cestovního ruchu. Zahranič-
ní cesta se uskuteční pravděpodobně 
12. do 18. září.

„Setkání se zástupci města Yichang 
je příležitostí představit Třebíč, využít 
rostoucího zájmu čínských obyvatel o 
poznávací cesty do Evropy a podpořit 
tak rozvoj turistického ruchu v našem 
městě. Zároveň je to možnost navázat 

kontakty, které mohou přinést nové 
podnikatelské možnosti subjektům v 
Třebíči,“ zdůraznil Pacal. 

Konstatoval, že v minulých letech 
několik čínských delegací navštívilo 
Třebíč, dvě z nich přicestovaly z pro-
vincie Hubei.  Doplnil, že aktivní 
práce a zviditelňování města je další 
způsob, jak v Třebíči ještě více roz-
hýbat turistický ruch a tím také eko-
nomiku. 

„Chceme systematicky pracovat na 
incomingových aktivitách. Tato cesta 
má jasný cíl. Zařadit Třebíč mezi mís-
ta, která umí využít potenciál rozvoje 
spolupráce s vznikajícími centry růs-
tu globální ekonomiky. Nové možnosti 
a nové příležitosti jsou popsány v tře-
bíčské incomingové strategii, a tu tato 
spolupráce naplňuje,“ uvedl starosta 
Pavel Janata.   (Pokračování na str. 2)

Čínské město hledá partnera

SLAVNOST TŘÍ KÁPÍ: Od čtvrtka 20. do neděle 23. srpna se v Třebíči konaly městské slavnosti s nezpochybnitelně nejvyšší 
návštěvností ve své patnáctileté historii. Nabídly pestrou škálu kulturních i jiných programů, která vyvrcholily sobotním noč-
ním průvodem městem. Ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková všem, kteří se na akci podíleli, podě-
kovala na Facebooku.  Foto: Antonín Zvěřina

Otevřou novou linku
Slavnostní otevření linky na dotři-

ďování komunálního odpadu a kom-
postárny v areálu odpadového centra 
Petrůvky se koná ve čtvrtek 10. září od 
třinácti hodin v areálu centra. Součástí 
programu bude představení jednotli-
vých zařízení. Následuje předání šeku 
Nemocnici Třebíč.     -zt-

Cyklus se opakuje
Cyklus Třebíč očima architekta 

městská knihovna pro velký zájem 
opakuje v odpoledních hodinách. 
První přednáška 1. část: Centrum / 
Karlovo náměstí s nejbližším oko-
lím se uskuteční ve středu 24. září od 
17 hodin v sále hudebního oddělení. 
Slova se opět ujme Lubor Herzán.

 -zt-

Tajemníka nevybrali
Na post nového tajemníka měst-

ského úřadu v Třebíči se již usku-
tečnilo výběrové řízení. Hodnotící 
komise ale žádnou ze zúčastněných 
osob nedoporučila. Celkem se při-
hlásilo pět zájemců, k ústnímu 
pohovoru přišli tři uchazeči. Další 
možnost přihlásit se měli zájemci do 
pátku 28. srpna. -zt-

Za vše může hluk
Prodloužení provozní doby přes 

22 hodinu neodsouhlasila rada měs-
ta v Třebíči pivnici Na Barborce. 
Negativní stanovisko vydala zařízení 
městská policie. K rozhodnutí rady 
přispěla i petice, kdy si obyvatelé 
z okolních domů stěžovali na hluk.

 -zt-


