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Třebíčské noviny připravi-
ly seriál článků, které mají 
vysvětlit, o co se jedná, když se 
řekne incoming. V dubnovém 
čísle přinášíme druhou část. 

 Antonín Zvěřina

„Doba, kdy město nemuselo dělat nic, 
a investoři chodili sami, je dávno pryč,“ 
naznačuje místostarosta Pavel Pacal 
(Pro Třebíč).  „Když jsem se do těch-
to aktivit pouštěl, tak ani CzechInvest 
nefungoval tak, jak měl. Během něko-
lika měsíců jsme připravili v incomin-
gu nejen vizi, cíle a strategii, ale také 
komunikační a grafi ckou podobu akti-
vit. Možná je to náhoda, i když na ně 
nevěřím, CzechInvest v Jihlavě má vel-
mi podobnou novou grafi ckou podobu 
svých materiálů,“ popisuje místosta-
rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). 

Přiznává, že začít se muselo od 
maličkostí a vytrvat. V územním plá-
nu byly naznačeny tři lokality na roz-
sáhlejší průmyslovou zónu. Ta nejza-
jímavější a nejvytíženější je současná 
průmyslová zóna Hrotovická. 

Tam byly k dispozici poslední dva 
hektary. „Tam se nám podařilo získat 
investora – společnost JOPP Automoti-
ve,“ upozorňuje Pacal. Připomíná, že   
fi rma chce do tří let připravit až 200 
pracovních míst. 

Druhá potenciální průmyslová zó-
na byla směrem ke Kožichovicím 
v ulici Žďárského.  „Ale tam měs-
to nevlastní žádné pozemky, takže to 
nemáme pod kontrolou a nemůžeme 
pozemky nabízet investorům. Je tam 
hodně majitelů pozemků a výkupy jsou 
opravdu složité. Nepodařilo se nám s 
nimi dohodnout,“ přibližuje Pacal. 

Konstatuje, že navíc tyto dvě prů-
myslové zóny narážejí na to, že se k 
nim musí jezdit přes celé město, a to 
je logisticky náročné. 

„Před lety ještě město vytipovalo 
možnou průmyslovou zónu u Červe-
né hospody. Částečně tam něco vznik-
lo. Ale ani tam město nevlastní žádné 
pozemky a v současné době jsou tyto 
pozemky úplně zablokovány, a to z 
hlediska omezení vlastnických práv,“ 
podotýká.

Město proto oprášilo myšlenku 
průmyslové zóny v severní části Tře-
bíče. První zmínka tu byla už před 
17 lety, kdy město řešilo první prů-
myslovou zónu. Město se rozhodo-
valo mezi lokalitou Hrotovickou a 
lokalitou za pekárnou, tedy směrem 
na Pocoucov.

Tehdy se město rozhodlo pro Hro-
tovickou, protože tam bylo jedno-
dušší vykoupení pozemků. „Když se 
nám podařilo získat JOPP Automoti-
ve  - investora, který bude stavět výrob-
ní halu na posledních dvou volných 
hektarech na Hrotovické, ukázalo se, 
že pokud chceme hledat další inves-
tory, musíme mít co nabídnout. Jinak 
jsou veškeré aktivity zbytečné. Stalo se 
v mezidobí už dvakrát, že jsme museli 
dva investory odmítnout, protože jsme 
jim neměli co nabídnout,“ naznaču-
je složitý příběh získávání investorů  
Pacal. 

Směrem na Pocoucov, lokalita Za 
Pekárnou, po levé i po pravé straně 
kolem silnice byla proto připravová-
na ucelená průmyslová zóna. Před 

necelým rokem se Pacal pustil do 
velmi složitých a zdlouhavých jedná-
ní s vlastníky pozemků. Jeho cílem 
bylo zcelit pozemky pro průmyslo-
vou zónu. 

Věděl, že bez těchto pozemků 
nebude mít Třebíč investorům co 
nabídnout. Bylo potřeba dát dohro-
mady ucelenou plochu, kterou by 
město vykoupilo, a poté ji mohlo 
začít nabízet investorům pro jejich 
investice a vytváření pracovních 
míst. 

„Město tam prakticky nevlastnilo 
nic. Jednání s dvaceti vlastníky byla 
velmi složitá. Bohužel po levé straně 
od komunikace směrem na Pocoucov 
se nepodařilo pozemky scelit. Vlastní-
ci měli rozdílné představy o ceně, nebo 
chtěli pozemky směnit za ty, které jsou 
určeny na výstavbu rodinných domů, 
kterých má Třebíč také zoufalý nedo-
statek,“ netají Pacal. 

Po tomto nezdaru se pozornost 
města přesunula na pravou stranu od 
silnice na Pocoucov, kde to na první 
pohled vypadalo ještě složitěji.

Incoming znamená zvýšit zaměstnanost II.

Jaká je naše sluneční soustava? 
Znáte kromě Slunce a planet napří-
klad i trpasličí planetky Ceres, Eris či 
Haumea? Víte, že před 55 lety vzlé-
tl člověk poprvé do vesmíru? A že 
poslední člověk na Měsíci byl česko-
slovenského původu? 

Na tyto a další otázky zájemcům 
zodpoví v Ekotechnickém centru 
Alternátor v areálu bývalé borovin-
ské továrny, kde od soboty 16. dub-
na začne nový program na tamní 
unikátní  projekční kouli s názvem 
„Vzhůru do nekonečna“. Návštěvní-
ci se mohou těšit na projekci, kterou 
do Alternátoru dodala sama NASA, 
a to včetně nejnovějších snímků pla-
netky Ceres či Pluta.

Zmíněn bude i Gagarinův let do 
vesmíru. Od chvíle, kdy člověk popr-
vé dosáhl kosmu, uplyne 12. dub-
na 55 let. V Alternátoru si tuto udá-
lost připomenou i tak, že před sálem V ALTERNÁTORU si lze vyzkoušet zajímavé pokusy. Foto: archiv Alternátoru 

V Alternátoru se bude lítat ke hvězdám
s projekční koulí vystaví zvětše-
nou titulní stranu tehdejšího Rudé-
ho práva z 13. dubna 1961, takže si 
zájemci budou moci přečíst, jak lidé 
na tuto událost reagovali.

Projekční koule, tzv. Science on a 
Sphere, je unikátní vědecko-technic-
ké zařízení, jichž v Evropě najdeme 
pouze osm. Ekotechnické centrum 
Alternátor ho získalo z amerického 
Národního úřadu pro oceán a atmo-
sféru (NOAA), který na něm simu-
luje různé přírodní nebo vesmír-
né úkazy. Koule přebírá také data z 
NASA, dokáže zobrazit letecký či 
námořní provoz po celé Zemi a řadu 
dalších jevů.

Ekotechnické centrum Alternátor 
připravilo na duben další novinku, 
jíž budou pokusy, které pobaví děti 
i dospělé. Díky vtipným ukázkám na 
nich budou vysvětleny různé fyzikál-
ní či chemické zajímavosti.  -zt-

V Třebíči se má uskutečnit seminář 
Myslíme globálně, jednáme lokálně 
se zaměřením ke společensky odpo-
vědnému hospodaření s veřejnými 
prostředky samospráv. To považoval 
zastupitel Jaroslav Barák na zasedání 
zastupitelstva za přínos. „Určitě je to 
zajímavé téma,“ naznačil. 

Zaujalo ho, že tento seminář se 
bude konat v konferenčním centru 
hotelu Atom, nikoli v některém zaří-
zení, které vlastní město. 

Radní Marie Černá vysvětlila, že 
seminář se pořádá jako jedna z akti-
vit v rámci projektu, který realizuje 
město Třebíč, německý Dortmund, 

rakouský Wels a tři neziskové orga-
nizace, po jedné z každé země.

„Nejde jen o zadávání veřejných 
zakázek, ale i fair trade problematiku. 
Součástí semináře bude i občerstvení 
v tomto duchu,“ nastínila. Poukáza-
la, že hotel Atom má nejen odpoví-
dající konferenční prostory, ale také 
smlouvu s Obchodní akademií a 
Hotelovou školou se sídlem v Tře-
bíči. 

„Ta je fair trade školou, která se tam 
bude v rámci občerstvení prezentovat. 
To byl jeden z důvodů, proč se seminář 
bude konat právě tam,“ poznamenala 
Černá.       -zt-

Seminář  se zaměří 
na odpovědné hospodaření


