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O vítězství v krajské soutěži 
informačních center se nejvíce 
zasloužila Pavlína Pojerová. 

 Antonín Zvěřina

Dubnové setkání starostů měst a 
obcí Kraje Vysočina s radou kraje se 
uskutečnilo v Třešti. Při té příležitos-
ti byly vyhlášeny výsledky soutěže 
Turistických informačních center 
v kraji.

„V kategorii obcí nad deset tisíc oby-
vatel Třebíč zvítězila,“ konstatoval 
starosta Pavel Janata. Cenu převzal 
Janata a na tiskové konferenci ji pře-

dal do povolaných rukou ředitelce 
městského kulturního střediska Jaro-
míře Hanáčkové.

„Je to významné ocenění, podle infor-
mací jsme zvítězili s výrazným násko-
kem. Měli jsme dvakrát tolik bodů 
jak druhý v pořadí,“ zdůraznil Jana-
ta. Hanáčková ocenila práci Pavlíny 
Pojerové, která z rukou starosty pře-
vzala dárkový koš.

„To je ta osoba, která se o vítěz-
ství zasloužila. Dává údaje do kraj-
ské databáze. Říká, že ji to zabere tři 
dny v měsíci, ale kromě nich musí také 
shromáždit veškeré poklady,“ ocenila 
Hanáčková.  

Zdůraznila, že Třebíč má pod jed-
nou hlavičkou kulturu a cestovní 
ruch, což považuje za správný krok. 
„Zadáváme a propagujeme všech-
ny naše akce, ale nejen je, ale i dalších 
pořadatelů, a určitě i to přispělo k naše-
mu vítězství,“ nastínila Hanáčková.  

K blahopřání se připojila radní 
Marie Černá. „Musíme si uvědomit, 
jak tito zaměstnanci pomáhají k pro-
pagaci města, a toto ocenění jim přeji 
a gratuluji,“ poznamenala. Zdůrazni-
la, že turisté si často obrázek o měs-
tě udělají právě z práce informačních 
center. 

 (Pokračování na str. 2)

Třebíč vyhrála v krajské soutěži 
o nejlepší informační centra

DEN ZEMĚ: Letošní Den země přilákal na Karlovo náměstí v Třebíči všechny generace, ale dopoledne patřilo zejména 
dětem.  Foto: Antonín Zvěřina

Upraví ledárnu 
Akce Stavební úpravy zámecké 

ledárny a zámeckého příkopu v Tře-
bíči zná svého zhotovitele. Ten veš-
keré práce provede za necelých pět 
milionů korun bez daně.  Práce 
začnou v polovině května a skončí 
v polovině září.     -zt-

Přijede misionář
Při sbírce na varhany v kostele sv. 

Martina o Velikonocích se vybralo 
64.270 korun. Farní pout do Slav-
kovic, Žďáru a Obyčtova se koná 
v sobotu 14. května. Misionář Petr 
Krenický navštíví v pondělí 9. května 
Třebíč. Bude sloužit mši v bazilice sv. 
Prokopa  v 18 hodin a po mši bude 
beseda. 

Paprsek naděje - Centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví Tře-
bíč zve na autorské čtení knihy 
Michaely Malé: Homo psychoti-
cus. Koná se ve středu 18. května v 
deset hodin v Paprsku naděje. Kniha 
obdržela Čestnou cenu Výboru Psy-
chiatrické společnosti. -zt-

Rozdělili peníze
Grantový systém Zdravého města 

pro letošní rok se uzavřel. Letos se 
sešlo 164 žádostí, z nich příspěvek 
obdrží 96. Celkem požadovaly různé 
subjekty téměř čtyři miliony korun, 
Grantový systém vyplatí 2,528 milio-
nů korun.  -zt-

Chtějí pronajmout 
pozemek

Záměr pronajmout pozemek o 
výměře 1640 metrů čtverečních 
v lokalitě Borovina za železničním 
přejezdem ve směru na Poušov při-
jala rada města v Třebíči. Pronajíma-
tel tam hodlá vybudovat areál pro 
sklad užitkové vody. Místostarosta 
Vladimír Malý (ČSSD) vysvětlil, že 
pozemek v majetku města se nyní 
k ničemu nevyužívá.  -zt-


