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Rozvoj podnikání, možnos-
ti zaměstnání či individuální 
výstavba patří k prioritám 
města.

 Antonín Zvěřina

Letos v květnu vyhlásila Evropská 
komise už jedenáctý ročník soutěže 
Evropské ceny na podporu podniká-
ní. V té oceňuje nejúspěšnější projek-
ty veřejné správy, zaměřené na pod-
poru podnikání a podnikavosti v celé 
Evropě. Třebíč s projektem Třebíč ži-
je! národní kolo vyhrála, a postupuje 
do kola celoevropského.

Ceny se udělují v šesti kategoriích. 
Národním koordinátorem této sou-
těže v České republice je ministerstvo 
průmyslu a obchodu. „Město Třebíč 
se účastnilo národního kola v katego-
rii Rozvoj podnikatelského prostředí,“ 
informoval radní Pavel Pacal. 

Doplnil, že projekt je jednou z mno-

ha incomingových aktivit města, které 
mají za cíl podpořit místní podnikate-
le, připravit prostředí pro nové inves-
tory, rozšířit nabídku pracovních míst, 
zlepšit koordinaci nabídky a poptávky 
pracovních míst, a také vytvořit pod-
mínky pro to, aby mladí lidé zůstávali v 
Třebíči a zakládali zde rodiny.

Město obdrželo děkovný dopis a 
uznání od ministra průmyslu a obcho-
du Jiřího Havlíčka. Projekt byl záro-
veň vybrán, aby reprezentoval Čes-
kou republiku v celoevropském kole 
soutěže, jehož výsledky budou slav-
nostně vyhlášeny Evropskou komisí 
v listopadu letošního roku v eston-
ském Tallinnu. Třebíč bude usilovat, 
aby obstála v konkurenci projektů ze 
zemí EU, Norska, Srbska a Turecka.

Pacal zdůraznil, že projekt Třebíč 
žije! není jedinou iniciativou města, 
které má za cíl také rozšířit poptáv-
ku a nabídku pracovních míst. „To 

se nám daří díky portálu Volná místa. 
Chceme také podporovat obyvatele a 
celé rodiny, když připravujeme pozem-
ky pro individuální rodinnou výstavbu. 
Jedná se až o 120 parcel,“ poukázal 
Pacal.

Připustil, že některé fi rmy na Tře-
bíčsku se potýkají s  nedostatkem 
pracovníků. „Sedm z nich vybavuje na 
školách dílny, aby děti měly o technic-
ké obory v budoucnu zájem. Do škol 
také půjde brožura, která osmákům 
představí možnosti zaměstnání v celém 
bývalém okresu,“ vysvětlil Pacal.  

Pacal netajil, že některé fi rmy 
zaměstnance příliš nemotivují výší 
platů. „Na to můžeme upozornit, ale 
to je vše,“ naznačil. 

Těší ho, že při nárůstu počtu pra-
covníků, kteří se do Třebíče přistě-
hují, má město dostatečnou kapacitu 
mateřských a základních škol. Neta-
jil, že problémy jsou spíš v kapaci-
tách ubytoven.  

 (Pokračování na str. 3)

PRÁZDNINY KONČÍ. Dva měsíce volna uplynuly rychleji, než voda v potoce, protože tam většinou žádná není. S prázdnina-
mi se loučily i tyto děti, které se zúčastnily výtvarného kroužku v Domově dětí a mládeže v Třebíči.  Foto: Antonín Zvěřina

Město získalo významné ocenění

Koná se 
Chovatelský den

Jezdecký areál Třebíč – Polanka u 
koupaliště přivítá v neděli 10. září 
XXVI. Chovatelský den. Tomu bude 
předcházet v sobotu 9. září průvod 
koní městem od 9.30 hodin. Neděl-
ní program začne v 9.30 hodin dvě-
ma parkury. Slavnostní zahájení 
Chovatelského dne začne ve dvanáct 
hodin. 

Odpolední program se ponese v 
duchu Koňské show. Součástí Cho-
vatelského dne je prezentace Regio-
nální potravina Kraje Vysočina. Pro 
návštěvníky jsou zajištěny projížďky 
v sedle i v bryčkách. Chybět nebude 
bohatý doprovodný program.   -zt-

Jiří Černý bude 
rockovat v Béčku
Se svým poslechovým pořadem 

Rockování vystoupí v hudebním 
klubu B známý hudební publicista 
Jiří Černý ve středu 20. září od 19 
hodin. Posluchače čeká příjemný 
večer s komentovanými hudebními 
ukázkami z toho nejzajímavějšího, 
co Jiří Černý poslouchá dnes.  -zt-


