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Odborníci pomohli základním 
školám při řešení některých pro-
blémů, které by samy nezvládly.  

 Antonín Zvěřina

V polovině prosince roku 2013 se 
objevila na ministerstvu školství výzva, 
která umožňovala získat prostředky na 
podporu žáků s pocitem neúspěchu. 
Měla za cíl přinést do škol peníze na 
speciální psychology, asistenty peda-
goga či lokopedy. 

„Tedy specializované pracovníky, na 
které školy nemají peníze,“ poznamenal 
třebíčský místostarosta Pavel Pacal, 
autor projektu. Naznačil, že výzva byla 
určená pouze pro žadatele z obcí z roz-
šířenou působností (ORP). 

Málo času na přípravu
„Byla podmíněna i tím, že se projek-

tu s názvem ORP Třebíč – síťování škol 
muselo účastnit minimálně pětasedm-
desát procent základních škol v rámci 
zmiňovaného regionu,“ vysvětlil Pacal. 
Přiznal, že se o výzvě dozvěděl až 
v polovině prosince a uzavírka přihlá-
šek byla 7. ledna. 

„Sezvali jsme do zasedací místnosti 
městského úřadu ředitele všech základ-
ních škol a vlastně jsme od nich chtěli 
souhlas, že přes Vánoce napíšeme projekt, 
abychom ty peníze případně získali,“ 
poukázal Pacal.  

Připustil, že na bližší podrobnos-
ti nebyl čas. „Museli jsme je přesvědčit, 
aby nám věřili, že se jedná o dobrou věc,“ 
poznamenal. Projekt se podařilo v ter-
mínu zdárně ukončit a ministerstvo 
školství ho vyhodnotilo jako druhý 
nejlepší v rámci republiky.        

Díky tomu ORP získalo peněžní 
prostředky ve výši 23,5 milionů korun. 
Od 1. června roku 2014 až do konce 
června letošního roku se projekt rea-
lizoval. „Zúčastnilo se ho 31 základních 
škol, které jsme rozdělili do pěti projekto-
vých center,“ podotkl Pacal.

Každé mělo šest škol, třebíčské cen-
trum sedm. „Centra jsme rozdělovali 
tak, aby kopírovala geografi ckou mapu a 
školy k sobě měly blízko,“ naznačil Pacal. 
Každé centrum pak mělo školu, kte-
rá byla určitým střediskem. Ta řídila a 
usměrňovala další školy.

Stejná péče všem 
„Naším cíle bylo věnovat stejnou pozor-

nost a stejnou péči škole, která má 700 
žáků stejně jako té, která má řekněme 
patnáct žáků,“ zdůraznil Pacal. Připo-
mněl, že přes prázdniny v minulém 
roce se podařilo nastavit systém, jak 
celý projekt bude fungovat. 

„Zejména jsme potřebovali obsadit 
odborné pozice, což se podařilo,“ uvedl 
Pacal. Během školního roku na školách 
působilo patnáct lokopedů, šest škol-

ních psychologů, 31 asistentů pedago-
ga a 24 speciálních pedagogů. 

„Často byly odborné pozice spojeny pro 
několik škol. Centra mezi sebou začala 
komunikovat stejně jako jednotlivé školy. 
To vidíme také jako velký přínos,“ kon-
statoval Pacal. Druhá část podpory 
směřovala k tomu, že v každém roční-
ku v každé škole museli být vytipováni 
minimálně dva žáci, kteří trpěli poci-
tem neúspěchu. 

„Těm se mohli pedagogové individuál-
ně věnovat mimo běžnou výuku. Měli na 
to čas a byli za to fi nančně odměněni,“ 
poznamenal třebíčský místostarosta. 
Nakonec se 262 pedagogů staralo o 
346 žáků po celý školní rok.

Kladné hodnocení
„Toto bylo ze strany rodičů velice kladně 

hodnoceno, i ze strany samotných učite-
lů,“ podotkl Pacal. Peněžní prostředky 
byly určeny i na podporu zlepšová-
ní klimatu v třídních kolektivech. To 
znamená, že posloužily pro takzvané 
intervenční a preventivní programy.

„Díky tomu jsme mohli zaplatit 71 tří-
dám s 1.286 žáky zmiňované programy. 
Ty zmapovaly klima ve třídě a nastíni-
ly, co se dá v této oblasti zlepšit,“ kon-
statoval Pacal. Další část peněz ško-
ly využily na nákup rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek.

Jednalo se o částku přibližně 314 

tisíc korun. Dále 251 pracovníků bylo 
proškoleno v rámci dalšího vzdělává-
ní. Účastnili se individuálních vzdělá-
vacích kurzů či byl připravený cyklus 
seminářů zaměřených na danou téma-
tiku a vedli je renomovaní odborníci.

Pět center během roku vytvořilo pět 
kulatých stolů a také tam se k danému 
tématu vyjadřoval odborník. „Mys-
líme, že celý projekt školám významně 
pomohl. Velice nás potěšilo, že tato zaří-
zení spolu začala komunikovat. Věříme, 
že to tak bude fungovat i v budoucnu,“ 
zdůraznil Pacal.

Projekt nepokračuje
Netajil, že za stinnou stránkou pro-

jektu považuje skutečnost, že minister-
stvo v tomto projektu nehodlá pokra-
čovat. „Upozorňovali jsme, že by to bylo 
vhodné, bohužel to bylo marné,“ litoval 
Pacal. Připomněl, že celý projekt řídil 
odbor školství. Díky tomu zbylo více 
peněz pro potřeby jednotlivých škol. 

Doplnil, že město Třebíč na sedmi 
svých základních školách od příštího 
roku zabezpečí školního psychologa 
z provozních peněz. „Současný svět je 
rozmanitější a složitější. Úloha rodiny 
často neplní takovou funkci jako dřív. A 
také lákadel je víc než dost. Přítomnost 
speciálních pedagogů a školních psycho-
logů je proto nutností. Učitelé to nestíha-
jí,“ dodal místostarosta Pacal.   

Projekt na pomoc školám bohužel 
nemá pokračování, říká Pacal

Poprvé bude mít možnost veřej-
nost navštívit dosud nepřístupný 
objekt bývalého věžového vodojemu 
„Kostelíček“ na Strážné hoře v sobo-
tu 5. září. Tato vodohospodářská 
stavba z první republiky byla během 
posledního roku rekonstruována a 
proměnila se v přístupnou expozici 
vodárenství s vyhlídkovou plošinou 
nabízející neobvyklý pohled z výšky 
na město Třebíč.

„Vodojem, který byl od sedmdesátých 
let minulého století nefunkční, pro-
tože jej nahradily moderní vodojemy 
Střítež a Pocoucov, jsme se rozhodli v 
roce 2010 opravit do původní podo-
by. Nevyužívaná stavba totiž chátra-
la. Čekala nás složitá jednání, ale jsem 
rád, že se díky pochopení všech zúčast-
něných stran nakonec podařilo záměr 
dokončit,“ sdělil ředitel třebíčské 
divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI Jaroslav Hedbávný. 

Vyhlídková plošina
Po zpracování studie a projektu se 

začalo se stavbou v listopadu loň-
ského roku, stavební práce v celkové 
výši přibližně tři miliony korun byly 
dokončeny letos v létě.

Věžový vodojem se tak stává sym-
bolickým i praktickým propojením 
vodárenství, turistického ruchu i his-
torie města Třebíče. „Návštěvníci si v 
jednotlivých podlažích mohou prohléd-
nout hlavní vývojové trasy vodárenství 
na Třebíčsku od středověku po součas-
nost. Nahoře, ve vlastní akumulační 

DOMINANTA Třebíče se otevře veřej-
nosti. Foto: Antonín Zvěřina

Věžový vodojem se otevře veřejnosti

komoře vodojemu ve výšce 20 metrů 
nad okolním terénem, je možné zhléd-
nout audiovizuální program s téma-
tikou vody podle vlastního výběru,“ 
vysvětlil Hedbávný. 

Nezapomenutelný zážitek čeká 
na ty, co vystoupají ještě výše – na 
vyhlídkovou plošinu, z níž je vidět 
nejen město se všemi jeho stavební-
mi skvosty, ale také na široké okolí, 
například na rozhlednu na Pekelném 

kopci, obec Heraltice, věž kostela v 
Budišově a mnoho dalších míst.

Vodojem bude pro návštěvníky 
letos zkušebně otevřen po celé září, 
vždy o víkendech. Na zimu zůstane 
stavba uzavřena. Na jaře pak bude 
nastaven návštěvní řád a pevná ote-
vírací doba. 

Nedostatek vody
Historie budovy sahá do doby po 

skončení první světové války. Teh-
dy se město Třebíč potýkalo s vel-
kým nedostatkem pitné vody. Rozví-
jel se průmysl, zejména kožedělný, a 
narůstal i počet obyvatel města. 

Ve dvacátých letech minulého sto-
letí byl proto vybudován provizorní 
vodovod z řeky Jihlavy a současně 
městská rada rozhodla o vybudování 
vodovodu moderního, který by situ-
aci vyřešil na delší dobu. 

Tím se po provedených hydrogeo-
logických průzkumech v okolí měs-
ta a projekční přípravě stal takzvaný 
Vaňkův jubilejní vodovod. Vaňkův 
podle tehdejšího starosty města 
Josefa Vaňka, který se o výstavbu 
nového vodovodu nejvíce zasloužil, 
jubilejní mělo znamenat symbolic-
ký dar občanům města k 600. výročí 
rozšíření městských práv. Slavnostní 
zahájení stavby Vaňkova vodovodu 
proběhlo v září roku 1936 právě na 
návrší Strážné hory, v místě budou-
cího věžového vodojemu. 

Po technické stránce vodovod 

znamenal jímání kvalitní podzemní 
vody v heraltických lesích, takzvané 
prameniště I., její úpravu fi ltrací přes 
vápencovou drť v odkyselovací stani-
ci Heraltice a přivedení třináct kilo-
metrů dlouhým potrubím do vodo-
jemů v Třebíči. 

Tři vodojemy
Vodojemy byly tři – Žákova zahra-

da pro nejnižší část města a cent-
rum, Kostelíček – zemní část – pro 
střední část města Domky a Kos-
telíček – věžová část – pro nejvyšší 
část tehdejšího města. První voda z 
nového vodovodu přitekla do města 
již v roce 1938, technicky byl vodo-
vod dokončen v roce 1940 a zkolau-
dován v roce 1941. Během druhé 
světové války byl vodovod rozšířen 
připojením vody z takzvaného pra-
meniště II. 

Otevření vodovodu se starosta 
Vaněk bohužel nedočkal, byl zatčen 
gestapem již v roce 1939 a zahynul v 
koncentračním táboře Buchenwald v 
roce 1944. Jeho vodovod však slouží 
dodnes a stále přivádí kvalitní vodu z 
heraltických lesů do Třebíče. 

„Zvláštností je, že vodovod funguje 
gravitačně, tedy bez nároků na elek-
trickou energii, a že kvalita vody je vel-
mi dobrá a dlouhodobě stabilní. To je 
i důvodem, že je využívána pro výrobu 
tradičních třebíčských limonád ZON,“ 
doplnil Hedbávný. -zt-


