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Domovinka 
přivítá léto

Vítání léta pořádá třebíčská Domo-
vinka ve svém sídle v ulici Gen. 
Sochora ve středu 21. června. Jedná 
se o akci pro veřejnost, která začíná 
v deset hodin. Hudební doprovod 
zajistí manželé Moulisovi.  -zt-

Žáci a studenti se v Třebíči 
Borovině dozvěděli, že 
na Vysočině je příležitostí 
dostatek. 

 Antonín Zvěřina

Když se řekne „fortel“, většinou 
si představíme kvalitně odvedenou 
práci, na níž je vidět, že ten, kdo 
ji vykonal, jí rozumí a je pro něj i 
koníčkem. A přesně to byla také 
myšlenka veletrhu fi rem a pracov-
ních příležitostí FORTEL 2017, kte-
rý se konal v areálu bývalé obuvnic-
ké továrny v Třebíči-Borovině.

Na veletrhu, jehož pořadatelem 
byla Krajská hospodářská komora 
Kraje Vysočina (KHK KV), a part-
nery Kraj Vysočina, Borovina ži-
vá dodnes, město Třebíč, Úřad prá-
ce ČR, Střední průmyslová škola 
Třebíč, TT S energo a EKOBIOE-
NERGO, jenž je zřizovatelem Eko-
technického centra Alternátor, se 
prezentovaly fi rmy a střední školy z 
celého Kraje Vysočina. 

Jednalo se již o druhý ročník této 
akce. První FORTEL se konal v roce 
2015, přičemž tenkrát jej pořádala 
Okresní hospodářská komora Tře-
bíč (OHK Třebíč). Tehdy i letos byl 

veletrh určen i žákům vyšších roční-
ků základních škol, kteří si tak mohli 
zjistit informace o možnostech své-
ho budoucího uplatnění.

„Jsem rád, že letos veletrh dostal 
krajský rozměr, a že Kraj Vysočina se 
na něm značnou měrou podílí,“ sdě-

lil předseda KHK KV Richard Hor-
ký při slavnostním zahájení. „Osobně 
si myslím, že jednou z nejdůležitějších 
věcí v životě je setkávání a vzájemná 
komunikace,“ doplnil. 

Vyjádřil radost, že se žáci, kteří tam 
přijdou, setkají se zástupci fi rem a 

středních škol. Dozvědí se, jaké obo-
ry mohou studovat v Třebíči i v kraji, 
a zároveň také uvidí, jaké jsou v kraji 
fi rmy. Jedná se o fi rmy špičkové, kte-
ré tak nabízí řadu možností k práci, a 
navíc i naplnění života v podobě kul-
tury, sportu nebo čistého životního 
prostředí. 

„Chceme ukázat, že Vysočina i Třebíč 
jsou krásné, a tak není potřeba podlé-
hat lákavým možnostem třeba v Pra-
ze či v zahraničí. A osobně chci Kraji 
Vysočina a městu Třebíč poděkovat za 
podporu tohoto veletrhu a rozvíjející se 
spolupráci,“ zdůraznil Horký.

„Potřebujeme i šikovné řemeslníky, 
kterých je na pracovním trhu značný 
nedostatek. Podle průzkumu, který loni 
představila KHK KV, naprostá většina 
deváťáků míří na obory s maturitou. 
Mnozí si ale neuvědomují, že dobrý 
řemeslník si často vydělá mnohem více 
než středoškolák,“ sdělil Horký.

Krásné počasí po oba dny, i atrak-
tivní program přilákaly na akci cel-
kem 3900 návštěvníků, přičemž 
1500 jich do Boroviny zavítalo v 
pátek a 2400 v sobotu. Areál, který 
prochází revitalizací, tak opět ožil 
velkou akcí, která beze zbytku napl-
nila zdejší mott o: „Borovina živá 
dodnes“.

Veletrh nabídl příležitosti k práci

VELETRH fi rem a pracovních příležitostí FORTEL 2017 se uskutečnil poslední 
víkend v květnu, v Třebíči-Borovině. Foto: Mirka Čermáková 

 

Model vnitřního města od Stani-
slava Vršky, umístěný v předsálí diva-
dla Pasáž, se rozšíří o čtvrť Stařeč-
ka z roku 1835. Bude zdarma volně 
přístupný pro všechny návštěvníky 
akcí, které se tam konají. Proto se 
nedá odhadnout, kolik lidí si dosa-
vadní model, bez Stařečky, prohléd-
lo. Radní Pavel Heřman pozname-
nal, že současné umístění považuje 
město za dočasné. 

„Hledáme místo poblíž památek 
UNESCO, kde by byl model pří-
stupný samostatně,“ poukázal. Tak 
tomu je u modelu Židovského měs-
ta v Zadní synagoze. Heřman věří, 
že se tuto záležitost podaří v brzké 
době vyřešit. 

Netajil, že město má určitou 
představu, ale jedná se o technic-
ky náročnou záležitost. „Nechci 
předjímat, nechme si to budoucna 
jako překvapení,“ přiznal Heřman. 

Doplnil, že model nemá v majetku 
město, ale má ho zapůjčený od fir-
my Kapucín. 

Pokud by mělo být vnitřní město 
zhruba z poloviny 19. století kom-
pletní, muselo by se doplnit o čtvrť 
Jejkov. „Což by znamenalo ještě větší 
prostor pro umístění,“ sdělil Heřman. 

Připustil, že nyní záleží na Sta-
nislavu Vrškovi, zda se do modelu 
Jejkova pustí. „V současné době je 
o jeho osobu velký zájem,“ naznačil 
Heřman. „I ze zahraničí,“ doplnil 
místostarosta Milan Zeibert. 

„Otázka je, zda v takové konkurenci 
dokážeme obstát,“ přemítal Heřman. 
Viděl různé modely měst, ale tře-
bíčský je naprostý unikát. Odhad-
ní cena činí částku přesahující dva 
miliony korun - bez Stařečky. Město 
uvažuje i o odkoupení celého mode-
lu od fi rmy Kapucín.   -zt-

Model rozšíří StařečkaOpraví silnici 
do Vladislavi 

Odbor dopravy a komunálních 
služeb městského úřadu v Třebíči 
upozorňuje řidiče, že na silnici I/23, 
v úseku od konce Třebíče směrem 
k Vladislavi, k lokalitě Táborský mlýn, 
začala oprava komunikace. Potrvá 
do 15. srpna. Provoz tam bude řízen 
semafory. Investorem opravy je Ředi-
telství silnic a dálnic. -zt-

Most v Poušově
svítí novotou

Most přes řeku Jihlavu v Poušově 
opravila třebíčská radnice. Most, tak-
zvaný bailey bridge, byl osazen nový-
mi přejezdovými prahy, dostal nový 
nátěr, a byla vyměněna výdřeva. Na 
přilehlé silnici směrem k rybníku 
Kuchyňka byly opraveny výtluky a 
lokálně proveden nástřik asfaltovou 
emulzí. -zt-

Obdrželi další cenu
Další cenou se může pochlubit 

město Třebíč. Získalo krajskou dru-
hou cenu ve své kategorii v soutěži 
Podnik přátelský rodině. Kraj tuto 
soutěž vyhlásil podruhé. „Je to takové 
pokračování naší politiky, když už jsme 
obdrželi titul Město přátelské rodině,“ 
poukázala místostarostka Marie Čer-
ná. Netajila, že městský úřad v této 
oblasti musí jít příkladem.  -zt-

V sobotu, 3. června 2017, proběh-
ne v Zadní synagoze komponova-
ný večer, jehož hlavní hvězdou bude 
židovský kytarista Bobby Root-
veld, který po celém světě propagu-
je moderní židovskou kulturu, kte-
rá není v Třebíči ještě příliš známá. 
Bobby Rootveld se také věnuje výu-
ce hry na klasickou kytaru a tak spo-
lečně s ním vystoupí žáci kytarového 
oboru Základní umělecké školy Tře-
bíč. Během večera se představí také 
dramatický a taneční obor ZUŠ se 
svými vystoupeními na téma židov-
ských tradic a kultury. 

Celý večer tak bude probíhat v 
duchu setkání židovských tradic s 
moderní židovskou hudbou, umě-
ním a podpoře mladé generace v 
umělecké činnosti. Akce bude probí-

hat v rámci doprovodného programu 
multižánrového festivalu Zámostí 
2017. Akci podporuje město Třebíč 
grantem z programu Zdravé město a 
MKS Třebíč.

Místo konání: Zadní synagoga, 
Subakova 1, Třebíč.

Koncert „Bobby dětem“

Vstupné: dobrovolné

„BOBBY DĚTEM“


