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INCOMING = KOMPLEXNÍ PRÁCE MĚSTA 
Incoming zastřešuje dlouhodobou komplexní 
práci města s cílem podpořit místní podnika-
tele, připravit prostředí pro nové investory, 
rozšířit nabídku pracovních místa a zlepšit 
koordinaci nabídky a poptávky na trhu práce. 
„Snahou je vytvořit takové podmínky, aby mla-
dí lidé zůstávali v Třebíči, zakládali zde rodiny 
a zastavil se dlouhodobý odliv občanů z Třebíče,” 
říká Pavel Pacal, radní města a současný ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální 
rozvoj. „S tím úzce souvisí rozvoj infrastruktury 
ve městě, příprava pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů a také podpora volnočasových aktivit 
a cestovního ruchu, včetně propagace města 
jako turisticky zajímavé destinace.“

INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK 
Stopy práce incomingového týmu byly výrazně 
viditelné i v roce 2017. Informace o aktuálních 
činnostech týmu jsou k dispozici na webových 
stránkách projektu www.trebiczije.cz, který je 
společně s Facebookovou stránkou hlavním in-
formačním kanálem směrem k občanům.

WEBOVÝ PORTÁL S NABÍDKAMI PRÁCE 
Úspěšný web www.volnamistatrebic.cz, kte-
rý byl v rámci incomingových aktivit vytvořen, 
využilo jen v loňském roce 102 zaměstnavatelů 
z regionu, kteří zdarma inzerovali své pracovní 
nabídky. Uchazeči o zaměstnání si tak moh-
li vybírat z 646 nabídek práce a studenti ze 42 
brigád. Web zaznamenal přes 56 000 návštěv – 
z toho 62 % z Třebíče. 

KOMUNIKACE S PARTNERY V REGIONU 
Komunikace se zaměstnavateli a školami v re-
gionu na téma nedostatku kvalifi kovaných za-
městnanců byla podnětem pro vznik brožury 
mapující nejžádanější profese v  regionu. Bro-
žura „Vyber si své povolání“ byla představena 
na veletrhu Fortel 2017. Žáci osmých a devátých 
tříd základních škol na Třebíčsku se s ní sezná-
mili na pravidelném podzimním veletrhu vzdě-
lávání Didacta 2017 a následně byla brožura dis-
tribuována do třebíčských základních škol. 

POZEMKY PRO INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBU
Ve spolupráci s  ostatními zainteresovanými 
odbory městského úřadu proběhla dražba po-
zemků pro výstavbu rodinných domů. Členové 
incomingového týmu během roku odpovídali na 

Pod pojmem incoming a aktivity incomingového týmu si většina 
občanů v Třebíči již dokáže představit konkrétní činy. Od prvotní 
myšlenky v roce 2014 došlo k rozšíření a zintenzivnění aktivit pod-
porujících všechny cílové skupiny incomingového projektu Třebíč 
žije! – podnikatele, rezidenty i turisty. 

Třebíčský incoming v roce 2017 

dotazy klientů a sbírali od nich podněty a zpět-
nou vazbu k této aktivitě. 

OCENĚNÍ AKTIVIT INCOMINGU 
Snaha o rozvoj města a s ní spojené aktivity byly 
oceněny v  mezinárodní soutěži na konferen-
ci SME Assembly, která se konala v listopadu 
2017 v estonském Tallinnu. Projekt Třebíč žije! 
navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu na 
základě vyhodnocení národního kola soutěže. 

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 
V  oblasti cestovního ruchu spolupracu-
je incomingový tým s  Městským kulturním 
střediskem Třebíč, příspěvkovou organizací 
města. Dne 17. února 2017 byla k 115. výro-
čí narození slavnostně otevřena expozice vě-
novaná Antonínu Kalinovi v Galerii Ladislava 
Nováka v židovské čtvrti v Třebíči. Ke zvýšení 
přílivu turistů do třebíčského regionu proběhla 
propagace formou článků v domácích i zahra-

ničních médiích, ale také aktivní účast na vele-
trzích – zejména v sousedních státech, v polské 
Lodži nebo v Bratislavě. K propagaci památek 
přispělo i zapojení do mezinárodního projektu 
„Visegrad in Pictures“. Vzniklo propagační fo-
toalbum památek a turisticky atraktivních míst, 
které využívají všechny čtyři regiony Visegrád-
ské čtyřky k propagaci.

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Z TŘEBÍČE 
Nové propagační předměty s atraktivním de-
signem, které vznikly z podnětu podnikatelů, 
jsou od loňského roku k dispozici pro turisty 
i další zájemce o originální dárky z Třebíče na 
webu www.trebiczije.cz. Populární jsou čoko-
ládové pralinky s kresbou třebíčských pamá-
tek, manžetové knofl íčky s rozetou nebo puzzle 
s originálními fotografi emi památek UNESCO.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Spolupráce s čínským městem Yichangem 
přinesla další možnost seznámit se s odlišnou 
kulturou této země několika atletům z Třebíč-
ska. Mezinárodního maratonu v Yichangu se 
díky spolupráci mezi oběma městy zúčastni-
lo šest sportovců, kteří se v konkurenci tisíců 
účastníků neztratili. Skvělé páté místo ve své 
kategorii obsadila třebíčská běžkyně Radka 
Březnová.

Ani v roce 2018 nepřestane incomingový tým usilovně pokračovat v započatých aktivitách. 
„V roce 2018 plánujeme prodej dalších pozemků určených pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Na Kopcích – západ. Další pozemky v lokalitě Za Poliklinikou se budou letos při-
pravovat, aby v roce 2019 bylo možné zahájit jejich prodej,“ upřesňuje plány Pavel Pacal. 
„V procesu příprav na zasíťování je i průmyslová zóna,“ dodává. „Jen připravit vhodné pod-
mínky však nestačí, je potřeba komplexní a dlouhodobá podpora ve všech oblastech. Kon-
kurence mezi městy je vysoká a my se snažíme všemi silami vyrovnat a být co nejlepší.“

Více informací na
www.trebiczije.cz


