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PODZIMNÍ SKŘÍTCI JSOU NA SVĚTĚ. O tom, že se prázdninový čas nemusí trávit 
jen u televize nebo počítače, se přesvědčily děti, které přišly do Domu dětí a mlá-
deže v Třebíči na Podzimní tvoření. Pod vedením učitelky Kateřiny Rauscherové 
si vyrobily z obyčejné sklenice od okurek či kompotu podzimní skřítky. 
 Foto: Mirka Čermáková 

Zástupci ukrajinského města Rachiv 
přijeli ve středu 25. října do Třebíče, 
aby podepsali smlouvu o partnerství. 
Podpis dohody a nové partnerství 
schválilo 21. září zastupitelstvo města.

Rachiv je město v oblasti Zakar-
patské Ukrajiny, která byla za první 
republiky součástí Československa. 
Kraj Vysočina se Zakarpatskou Ukra-
jinou udržuje vřelé partnerské vztahy 
už deset let. 

Slavnostního uzavření partnerství 
mezi Třebíčí a Rachivem se na třebíč-
ské radnici zúčastnili zástupci měs-
ta Třebíče v čele se starostou Pav-
lem Janatou, zástupci města Rachiv, 
s jeho starostou Viktorem Medviděm, 

zástupci Kraje Vysočina, hejtman Jiří 
Běhounek a náměstek Pavel Pacal, i 
zástupci Zakarpatské Ukrajiny. 

Pavel Janata zavzpomínal ne nedáv-
nou návštěvu Rachivu. „Viděli jsme 
tam historii. I tu, kterou v Rachivu psala 
Česká republika, vlastně tehdejší Česko-
slovensko. Vzalo nás to za srdce,“ popsal 
začátek nového partnerství.

„Ještě nikdy jsem nezažil, aby se dvě 
města tak rychle domluvila na partner-
ství, jako Rachiv a Třebíč,“ řekl hejtman 
Jiří Běhounek.

Dřívějšími partnery Třebíče jsou 
města Lilienfeld (Rakousko), Humen-
né (Slovensko) a Ochatz (Německo). 
 -mič-

Třebíč má nového partnera

Na osm desítek Třebíčanů projevi-
lo zájem o Fórum Zdravého města. 
Společně s vedením města i vedou-
cími jednotlivých odborů diskuto-
vali ve velkém sále Fóra o tom, co je 
trápí, a čemu by se z jejich pohledu 
mělo Město věnovat.

U jednotlivých velkých stolů pro-
bírali různá témata. Nejvíce lidí se 
sešlo u dopravy a parkování. Další-
mi tématy bylo podnikání, rozvoj 
města, bezpečnost a pořádek, život-
ní prostředí, kultura, cestovní ruch, 
péče o kulturní dědictví, sociální a 
zdravotní oblast, školství a sport. 
Stůl mládeže zel letos prázdnotou, 
přišli pouze dva studenti.

Po diskuzi proběhlo hlasování, ve 
kterém mohl každý občan dát hlas 
dvěma, ze svého pohledu největším, 
problémům. 

Získané desatero problémů od 
účastníků Fóra bude nyní Město 
ověřovat u široké veřejnosti anketou. 
Anketu lze vyplnit na webu Města. 
Lidé mohou hlasovat pro nejpalči-
vější problémy do konce listopadu, 
potom budou výsledky zpracovány 
a předloženy radě i zastupitelstvu 
města.

Vygenerované problémy budou 
zapsány do Plánu zdraví a kvality 
života 2017 – 2018. Na jejich řešení 
dostane radnice rok.  -mič-

Diskuzní fórum mladé netáhlo

Práce na novém pavilonu chi-
rurgických oborů v areálu třebíč-
ské nemocnice se pozvolna schylují 
k závěru. Budova ponese označení 
„Pavilon C“. 

Bude vybavena novými rentgeny, 
CT, a vedení nemocnice předpo-
kládá, že v průběhu roku 2018 do-
jde i na nukleární magnetickou 
rezonanci.

Tradiční Den otevřených dveří a 
prevence Nemocnice Třebíč letos 

láká na mimořádnou událost. Usku-
teční se v sobotu 25. listopadu, kdy 
se veřejnosti otevře nový Pavilon 
chirurgických oborů. Slavnostně se 
ale otevře o čtyři dny dříve.

„Půjde o komentované prohlídky, a to 
po hodinách, od 10 do 16 hodin,“ pro-
zradil mluvčí nemocnice Petr Palov-
čík. Návštěvníci uvidí jak odbor-
né ambulance a lůžkové pokoje, tak 
prostředí oddělení ARO a JIP. 

 -pp, mič-

Nemocnice ukáže nový pavilon

Hledáme nové
kolegy přímo
do našich řad

OPERÁTOR SKLADNÍK NÁSTROJAŘ SEŘIZOVAČ MECHANIKELEKTRO-
MECHANIK

Nástup možný ihned
Volejte infolinku 
568 898 898

NÁSTUPNÍ 
BONUS

 5 000 Kč 
pro uchazeče 
přihlášené do 

31. 12. 2017

6 týdnů dovolené

13. a 14. mzda

Nadstandardní 
finanční benefity

Firemní doprava 
a stravování

Exkluzivní 
program péče 

o naše 
pracovníky

Vyrábíme 
originální 

a náhradní díly
 nejen pro 
automotive
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