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Pavel
Pacal

Pavel Pacal, zvolený za hnutí 
Pro Třebíč, v roli třebíčského 
místostarosty končí. 

 Antonín Zvěřina

Pane místostarosto, nebo spíše 
pane náměstku? Které oslovení je 
vám bližší?

Popravdě je mi nejmilejší pane 
Pacale, na nějaké funkce jsem si 
nikdy nehrál.

Jak se tedy cítíte v pozici náměst-
ka hejtmana Kraje Vysočina?

Cítím se pořád stejně, pracovně. Je 
přede mnou velká výzva, a já mám 
výzvy rád. Práce ve veřejném sekto-
ru mně velmi baví, dokonce mohu 
říci, že mě naplňuje. Proto se na akti-
vity v krajské radě těším a věřím, že 
pomohu svými zkušenostmi k roz-
voji celého regionu.

Budete zároveň dále působit jako 
místostarosta Třebíče?

Nebudu. Již v roce 2010, když jsem 
byl zvolen třebíčským místostaros-
tou, jsem prohlásil, že nechci sedět 
na dvou placených židlích a opustil 
jsem v nejbližším možném termí-
nu pozici ředitele Základní a mateř-
ské školy Na Kopcích. Nyní to bude 
podobné. I když zákon to umožňuje, 
já si myslím, že to není principiálně 
správné.

Opouštíte tedy Třebíč s klidným 
srdcem?

Ale já Třebíč neopouštím. Třebíč 
je a vždy bude pro mne srdcovou 
záležitostí. Narodil jsem se tady, a 
s výjimkou vysokoškolského studia 
zde prožil celý svůj život. A navíc 
jsem měl a mám možnost ve pro-
spěch města pracovat. Ve městě je 
spousta rozpracovaných aktivit, na 
kterých jsem se podílel a u kterých 
chci zůstat i nadále. Pouze v pozi-
ci neuvolněného radního. Zjedno-
dušeně řečeno, některým aktivi-
tám bych se rád věnoval stále, pouze 
neplaceně.

Které oblasti máte na mysli?
Jde o oblasti školství a incomingu. 

Školství v Třebíči se za posledních 
šest let posunulo obrovským způ-
sobem kupředu. Nejen markantním 
zlepšením stavu školských budov, 

výměnou oken a zateplením, ale rov-
něž aktivitami uvnitř škol. 

Prostřednictvím několika velkých 
projektů jsme dostali do škol více 
fi nančních prostředků a naučili školy  
lépe spolupracovat. Prozíravými kro-
ky jsme docílili toho, že máme dosta-
tek míst v mateřských školách, i opět 
funkční jesle. Podařilo se nám zajis-
tit velmi kvalitního školního psycho-
loga do základních škol, a od ledna i 
do mateřských škol. A mnoho další-
ho. A v tom chci pokračovat.

A budete to časově zvládat?
Jsem přesvědčen, že ano. Moje 

operativnost i fl exibilita je známa, 
proto se toho nebojím. Navíc, všech-
ny školy mají právní subjektivitu, 
a město plní pouze roli zřizovatel-
skou. Do vnitřního chodu jednotli-
vých organizací město nikdy nemlu-
vilo, nemluví, a pevně věřím, že ani 
v budoucnu mluvit nebude. 

Směr rozvoje vzdělávání v Tře-
bíči je díky dlouholeté pravidelné 
komunikaci se všemi řediteli nasta-
ven, a nyní je třeba jej aktivně udržo-
vat. Navíc, pozitivní zpětná vazba od 
ředitelů mne utvrzuje v tom, že jde-
me správným směrem.

A co incoming?
Incoming je zvláštní kapitola. Byl 

to neznámý pojem, pod kterým si 
mnozí nedokázali nic přestavit. Jsem 
přesvědčen, že po dvou letech inten-
zívní práce se to podařilo změnit. 
Připravili jsme vizi a strategii jejího 
naplnění. 

Hlavní myšlenkou je vytvořit 
podmínky pro rozvoj podnikání a 
zaměstnanosti ve městě. K tomu je 
třeba mít připraveny prostory pro 
příchod nového investora, či expanzi 
stávajících fi rem. Tedy připravenou 
průmyslovou zónu. 

K rozvoji fi rem je nutný potřebný 
lidský potenciál, to znamená více či 
méně kvalifi kovanou pracovní sílu. 
A ta momentálně velmi chybí, což 

Pro Třebíč budu pracovat dál, říká Pacal

Vyvrcholením letošní fotografi cké 
soutěže, vyhlášené městem Třebíč, 
se stala vernisáž, která se uskutečnila 
ve Výstavní síni Předzámčí ve středu 
16. listopadu. Výstava potrvá do 8. 
ledna příštího roku.  

Místostarosta Milan Zeibert nastí-
nil i změny, které soutěž pro příští 
rok čekají. Snímky se budou hodno-
tit každý měsíc, a z nich vyjde závě-
rečná výstava. 

O cenách pro vítězné snímky 
během jednotlivých měsíců se zatím 
uvažuje. 

Do letošní soutěže s názvem Třebíč 
– památky a život se přihlásilo tři-
náct soutěžících s více než 30 sním-
ky. Z vítězství se radoval Jakub Mer-
tl, druhý skončil Jakub Hendrych a 
třetí Lubomír Vítek. U Hendrycha 
Zeibert ocenil, že se jedná o jeho 
bývalého žáka.   -zt-

Zvítězil fotograf Jakub Mertl

JAKUB MERTL (vpravo) přebírá od představitelů města ocenění za vítězství ve 
fotografi cké soutěži.  Foto: Antonín Zvěřina

vytváří tlak na zaměstnavatele na 
zvyšování mezd. A to je dobře. Lidi 
do Třebíče přilákají či zde udrží také 
možnosti bydlení. Velká poptáv-
ka je po pozemcích na individuální 
výstavbu.

V nejbližších dvou letech jich měs-
to chystá k prodeji kolem stovky. 
Absolutním nedostatkem na trhu 
práce jsou technicky zaměření lidé. 
A proto je třeba směřovat úsilí i 
prostředky již do základních škol, a 
aktivní podporou školních dílen při-
vést děti zpět k řemeslné zručnosti. 

Při návštěvách místních zaměst-
navatelů jsme se přesvědčili, že fi r-
my v našem městě i okolí hledají i 
vysoce odborné pozice, za kterými 
není nutné se stěhovat do větších 
měst. Když k tomu připočteme krás-
né životní prostředí, relativně nízké 
životní náklady a bezpečnost, tak je 
možno konstatovat, že město Třebíč 
má velký potenciál k pěknému, spo-
kojenému životu. 

Jen musí do sebe všechny tyto 
aspekty zapadat. Dostatek dobře pla-
cené práce, široké možnosti bydlení, 
kvalifi kovaná pracovní síla a ochot-
né a vstřícné město, vytvářející pod-
mínky kvalitní občanské vybavenos-
ti. A přesně o to se město v rámci 
incomingu snaží. A u toho bych rád 
zůstal a tým incomingu ideově řídil. 

Kdo z Pro Třebíč nastoupí na 
vaši pozici místostarosty? Jako 
součást třebíčské koalice na to 
máte nárok.

Nenastoupí nikdo. Tuto uvolně-
nou pozici neobsadíme. V polovině 
volebního cyklu se nám to zdá časo-
vě i funkčně nesmyslné. Než by se 
někdo nový s problematikou sezná-
mil a vžil do ní, je konec volebního 
období. 

Rozhodli jsme se, že zůstanu 
v Radě města jako neuvolněný 

člen se zmíněnými kompetencemi. 
S kolegy jsme se domluvili, že je to 
rozumné i funkční řešení. Navíc kri-
tizovaný počet uvolněných zastu-
pitelů ve městě tímto rozhodnutím 
klesne.

A co další vaše kompetence: 
majetek a doprava?

O ty se podělí někteří mí kolegové 
ve vedení města.

Pojďme teď na chvilku k vašemu 
novému působišti, do Jihlavy. Jaká 
je vaše zodpovědnost zde?

Jsem zodpovědný za regionální 
rozvoj, Fond Vysočiny, územní plán 
a stavební řád. Jsou to aktivity mně 
blízké už z působení v Třebíči. Pevně 
věřím, že se v nich na krajské úrov-
ni zorientuji velmi rychle a aktivně 
pomohu k jejich rozvoji.

V jakém směru?
Není zde prostor rozebírat jednot-

livé detaily, ale obecně chci i z vlastní 
zkušenosti říct, že Kraj v uplynulých 
letech velmi málo komunikoval své 
záměry s obcemi, kterých se to bez-
prostředně týkalo. A to bych chtěl 
změnit. Kraj je tvořen obcemi a živo-
tem v nich a v jejich okolí. Proto je 
třeba se ptát na potřeby jednotlivých 
obcí, komunikovat s nimi, a závěry 
tomu přizpůsobovat. Záměry obcí a 
Kraje musí být v souladu.

A nezapomenete na Třebíč?
A myslíte, že to jde? Beru své půso-

bení ve vedení Kraje Vysočina jako 
odměnu za svoji práci pro město. 
Děkuji lidem za jejich podporu ve 
volbách. Z každodenního kontaktu 
s nimi cítím, že jejich podpora byla 
spojena s nadějí, že rozvoji města je 
třeba pomoci z vyššího patra politi-
ky. A jsem si toho vědom.


