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Město získalo...
(Dokončení ze str. 1)

Součástí projektu Třebíč žije! je i 
podpora turistického ruchu. „Nej-
důležitější je, že se nám podařilo navá-
zat spolupráci s Informačními centry v 
Náměšti nad Oslavou, v Hrotovicích, v 
Jemnici, v Moravských Budějovicích a 
v Jaroměřicích nad Rokytnou,“ vysvět-
lil Pacal. 

Tyto aktivity má podpořit minis-
terstvo pro místní rozvoj. „Zatím se 
ale pouze diskutuje o způsobu pod-
pory,“ neskrýval Pacal.  Doplnil, že 
řešení by se mělo najít letos na pod-
zim.

Předseda Krajské hospodář-
ské komory a Okresní hospo-
dářské komory Třebíč Richard 
Horký navštívil Čínu.

 Antonín Zvěřina

Cestu do Číny, kde se setkal s před-
staviteli Výboru pro podporu meziná-
rodního obchodu, konkrétně podvý-
boru čínské provincie Heilongjiang, 
podnikl v srpnu předseda Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysoči-
na (KHK KV), a zároveň předseda 
Okresní hospodářské komory Třebíč 
(OHK Třebíč), Richard Horký.

Tato návštěva přímo navázala na 
pražské jednání, které se konalo 17. 
července, kdy představitelé KHK KV 
a zástupci této čínské provincie pode-
psali memorandum o spolupráci.

Předseda podvýboru čínské pro-
vincie Heilongjiang E Zhongqui oce-
nil, že Horký přicestoval do Číny 
tak brzy po podepsání memoranda. 
Podle něj to svědčí o tom, že KHK 
KV má skutečný zájem rozvíjet dále 
obchodní styky.

Do značné míry tomu nahrá-
vají i klimatické podmínky, které 
jsou v provincii Heilongjiang vel-
mi podobné těm v České republi-
ce. Česká strana tak má zkušenosti, 
které plnou měrou může využít prá-

vě v provincii Heilongjiang. „Stejně 
jako u nás, i zde je jednou z nejčastěj-
ších plodin na tamních polích kuku-
řice,“ uvedl Horký. „Čínská strana ji 
však zpracovává pouze na zrno, slámu 
z ní nevyužívá, což bychom mohli do 
budoucna změnit,“ doplnil.

Právě nevyužitá sláma skýtá obrov-
ský ekonomický potenciál. Po sklizni 
jí na poli zůstává neuvěřitelných 100 
milionů tun, které zemědělci bez užit-

ku spálí. Jde však nejen o obrovské 
plýtvání obnovitelným zdrojem, ale 
také o nesmírnou ekologickou zátěž.

„Celou provincii v té době doslova 
pokryje černý dým. Situace bývá nato-
lik kritická, že na mezinárodním letišti 
v hlavním městě Harbinu musí být na 
několik dní přerušen provoz,“ popsal 
Horký.

Horký čínským partnerům předsta-
vil možnost, jak kukuřičnou slámu 

spalovat ekologicky, a ještě z ní mít 
dostatečný zdroj tepla. „Naše zkuše-
nosti mohou našim partnerům pomoci 
tuto otázku řešit,“ naznačil Horký. 

Představitelé provincie Heilong-
jiang mají ale zájem i o další investi-
ce z Vysočiny. Velkým tématem pro 
ně je recyklace všech druhů odpadů, 
tedy plastů, automobilů, elektrospo-
třebičů, a jejich následné materiálo-
vé využití. Vzhledem k masivní země-
dělské produkci je tam také zájem o 
spolupráci na výrobě zemědělských 
strojů.

RICHARD HORKÝ se v Číně podělil o své zkušenosti se spalováním kukuřičné 
slámy.  Foto: archiv R. Horkého

Čína má zájem na spolupráci s Vysočinou
 Provincie Heilongjiang je nejvýchod-

nější a zároveň nejsevernější čínskou 
oblastí. Nachází se poblíž ruských měst 
Vladivostok a Chabarovsk a její rozloha 
činí 454 tisíc km2, je tedy zhruba šest-
krát větší než celá Česká republika. Žije 
zde 38 milionů lidí, přičemž hlavní město 
Harbin má 10 milionů obyvatel. Ve zmí-
něném městě Daqing žijí tři miliony lidí, 
Qitaihe má 620 tisíc obyvatel.

Heilongjiang

Evropský týden mobility se koná v 
Třebíči od soboty 16. do pátku 22. září. 
Jedná se o kampaň na podporu ekolo-
gicky šetrných způsobů dopravy. Pro-
gram začne v sobotu 16. září v Libu-
šině údolí, od 14 do 16 hodin, závody 
na kolech a kolečkách. 

O den později, v neděli 17. září od 
15 do 17.30 hodin, si mohou zájemci 
vyzkoušet u zimního stadionu nordic 
walking, procházku s hůlkami. Hole 
budou k dispozici k zapůjčení, na úvod 
se uskuteční krátká instruktáž. 

Strollering s Monikou, cvičení pro 
maminky s dětmi v kočárku, se koná 
v pondělí 18. září v Libušině údolí, od 
9.30 do 10.30 hodin. V úterý 19. a ve 
středu 20. září se uskuteční další pre-

ventivně výchovná akce: „Prvňáčci 
na přechodech“, letos již po sedmé. 
Nejprve se základy dozvědí prvňáci u 
Základní školy T. G. Masaryka, a poté 
u Základní školy Benešova. 

Preventistky městské policie Lucie 
Šerková a Simona Čížová si ověří 
jejich znalosti, vědomosti a dovednos-
ti. Pro děti jsou pak vytvářeny a simu-
lovány reálné situace, ke kterým může 
v silničním provozu běžně dojít. 

Následuje akční ukázka přímo na sil-
nici. Zkušební komisař sedá za volant 
auta a rozjíždí se k přechodu. Prá-
vě zde „přechází“ Vendelín Neopatr-
ný, fi gurína. Děti vidí, co se může stát, 
když auto stihne, a nebo také nestih-
ne přímo před přechodem zabrzdit. K 

výuce je využívána fi gurína Vendelína 
Neopatrného – kluka, který je tak vel-
ký jako prvňáčci, aby vše bylo auten-
tické. 

Tuk, cukr, cholesterol si mohou 
nechat zájemci zdarma změřit ve čtvr-
tek 21. září v  pobočce VZP na Poto-
ce od osmi do jedenácti hodin. Klub 
českých turistů pořádá v pátek 22. září 
Pohádkovou Třebíč. Oblíbený 11. 
ročník Pochodu uličkami a zákoutí-
mi města začíná od 16 do 18 hodin v 
Malovaném domě. 

Od 13 do 17 hodin Evropský den 
bez aut vyvrcholí bohatým progra-
mem na Karlově náměstí. V tento den 
bude městská hromadná doprava zdar-
ma.     -zt-

Evropský týden mobility 
nabídne bohatý a pestrý program


