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Incomingový tým města 
Třebíče, pracující na přílivu 
nových investorů, pozemcích 
pro bydlení a rozvoji cestov-
ního ruchu,  má jako jednu ze 
svých priorit zvýšit ve městě 
počet pracovních příležitostí. 
� Antonín Zvěřina

I z toho důvodu město budu-
je novou průmyslovou zónu v ulici 
Rafaelova, za pekárnou, směrem na 
Velké Meziříčí. Co je v této oblasti 
nového, a jak se záměr vyvíjí? Je po 
průmyslové zóně poptávka? Na to vše 
odpověděl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina a radní města Třebíče pro 
oblast incomingu Pavel Pacal.

Jak jste daleko s průmyslovou 
zónou?

Vůbec nebylo jednoduché pozem-
ky pro průmyslovou zónu získat. 
Vlastníků bylo několik, a mnozí žijí-
cí mimo Třebíč. Nejdále až v Mosk-
vě. Po vykoupení pozemků se zada-
lo zpracování studie, a v současné 
době se blíží vydání územního roz-
hodnutí. Bylo to obtížnější, než js-
me předpokládali, a já věřím, že již na 
podzim letošního roku se kopne do 

země a začne budování inženýrských 
sítí.

Bude vůbec o zónu zájem? Mapo-
vali jste si nějak situaci na trhu?

Ano, zabýváme se tím systematicky 
již od počátku příprav. Aktivně spo-
lupracujeme i s Czechinvestem. Již 
několik let probíhají jednání s něko-
lika potenciálními investory. Zájem 
mají místní subjekty, i firmy odjinud. 
Mohu říci, že zájem není malý. To 
mne těší. Třebíč potřebuje dostatek 
kvalitních pracovních příležitostí.

Rýsuje se tedy něco konkrétního?
Mám velkou radost, že ano. Do Tře-

bíče míří silný a stabilní zaměstnava-
tel. Jeho zájem je obrovský. V Třebíči 
začne fungovat již od září letošního 
roku. V regionu působí již od roku 
1996, a za tu dobu se vypracoval ve 
velmi uznávaného a spolehlivého 
partnera. Jde o německou rodinnou 

společnost, jež má v Kraji Vysočina 
svůj jediný výrobní závod, a tudíž zde 
vyrábí veškerou svoji produkci. Začí-
nali se 16 zaměstnanci, a postupně 
se vypracovali až na současných 700 
zaměstnanců. Jejich roční obrat činí 
miliardu korun, a potřebují se postup-
ně rozšířit.

O jakou firmu se jedná, a co vyrá-
bí?

Jde o společnost WERA WERK a 
zabývá se výrobou špičkového utaho-
vacího nářadí, tzn. šroubováky, bity 
a další komponenty tohoto odvětví. 
Patří k celosvětové špičce. Zaměst-
nává pouze kmenové zaměstnance, a 
nejede na nepřetržitý provoz. Uplat-
nění u nich najde vysoce i méně kva-
lifikovaná pracovní síla. Své zaměst-
nance si i vychovává, mimo jiné i 
spoluprací se středními školami. Při 
některých činnostech nabízí uplatně-
ní i ženám na mateřské dovolené, či 
aktivním důchodcům.

To vše zní velmi zajímavě. Jak při-
šli na Třebíč?

Kontakt mi zprostředkovala agen-
tura Czechinvest. Od roku 2015 jsem 
s nimi pravidelně jednal a Třebíč jim 
nabízel jako ideální místo pro dal-

ší rozvoj, i s ohledem na jejich dosa-
vadní působení v regionu. A bylo 
to úspěšné. V Třebíči si již pronajali 
halu, a výrobu chtějí rozběhnout už 
na podzim. Mají dlouhodobou vizi, 
a jsou zvyklí na postupné kroky. Rádi 
by v Třebíči vytvořili v horizontu šes-
ti let až 350 pracovních míst.

Kde je vezmou? Na trhu práce 
dnes lidé nejsou.

I toto mají promyšlené. Z detailní-
ho rozboru pracovního trhu vyplý-
vá, že v Třebíči je velké procento lidí, 
jež za prací dojíždějí, třeba až do Jih-
lavy. Chtějí pro ně vytvořit alterna-
tivu. Dále si své zaměstnance chtějí 
postupně vychovávat ze škol.

Míří tedy do průmyslové zóny?
Určitě mají zájem. A já osobně jsem 

přesvědčen, že je to pro město vel-
ká příležitost získat dalšího, silného, 
stabilního zaměstnavatele. Vše bude 
záležet na Zastupitelstvu města, jak o 
prodeji pozemků v průmyslové zóně 
rozhodne. Jsou i další zájemci. Výro-
bu plánuje rozšířit například úspěšná 
třebíčská společnost DOMY DNES. 
Jsem si jist, že vybudování nové prů-
myslové zóny byl krok správným 
směrem a přinese městu další rozvoj.

Do Třebíče míří silný zaměstnavatel

Územní sdružení Českého zahrád-
kářského svazu v Třebíči uspořádalo 
v Domě zahrádkářů na Švabínské-
ho ulici v pondělí 14. května základ-
ní kolo soutěže Mladý zhrádkář. 
Zúčastnily se soutěžící kolektivy ze 
ZŠ Kpt. Jaroše,  ZŠ Horka-Domky, 
ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ  Bartuškova 
ul. Dále Kluby  mladých zahrádkářů 
z Červené Lhoty a Mohelna. Sou-
částí klání byl vědomostní test a roz-
poznávání  užitkových i plevelných 
rostlin. 

Vítězové mladší kategorie
1. Simona Čajánková, Klub mla-

dých zahrádkářů Červená Lhota
2. Rebeka Kiesel, ZŠ TG. Masary-

ka Třebíč

3. Michal Štork, ZŠ T.G. Masaryka 
Třebíč   

Vítězové starší kategorie
1. Jana Matyášová, ZŠ Bartuškova 

ul.  Třebíč-Borovina
2. Eliška Navrátilová, ZŠ T.G. 

Masaryka Třebíč
3. Adam Stoklas, ZŠ T.G. Masary-

ka Třebíč 
Vždy první dva z obou katergorií 

také obdrželi i zvláštní ceny za roz-
poznání nejvíce rostlin. Vítězové 
obou kategorií se zúčastní národní-
ho kola této soutěže, které se bude 
konat od pátku 16. do neděle 17. 
června v Šumperku.

 Blažej Bobek
MLADÍ zahrádkáři, jako každý rok, změřili svoje vědomosti v Domě zahrádká-
řů. Foto: archiv svazu

Mladí zahrádkáři pojedou do Šumperku

Nové terénní pracoviště otevřelo v Třebí-
či ekocentrum Chaloupky. Po základnách 
v Zašovicích, Kněžicích, Balinách, Velkém 
Meziříčí, Krátké ve Žďárských vrších a 
Horní Krupé u Havlíčkova Brodu, přibylo 
minulý týden další. 

Na rozdíl od ostatních pracovišť se jed-
ná o ryze zahradní pracoviště, bez zděné 
budovy.

Zahrada u řeky vznikla na místě bývalé-
ho zahradnictví, které  svoji činnost ukon-
čilo před několika lety, a ze zahradnictví se 
stala džungle. 

Největším počinem, který umožní začít 
s výukovými programy, je vybudová-
ní důstojného sociálního zařízení. Kro-
mě toho vyrostl na zahradě stan, aby bylo 
možné ukrýt se před deštěm či sluneč-
ním žárem, a sada vysokých záhonů, kde 
se uskuteční jak výukové programy, tak 
komunitní pěstování zeleniny. 

„Zahrada bude plnit čtyři funkce. Ta 
základní je samozřejmě vzdělávací v rámci 
nabízených programů pro školy, od mateř-
ských škol až po střední školy. Odpoledne 
zde bude fungovat komunitní pěstování 
a péče o zahradu, následuje osvětová - v 
rámci akcí pro veřejnost, a nakonec bude 
působit jako otevřený prostor, kam lidé 
mohou chodit trávit volný čas,“ vysvětlila 
projektová manažerka Iveta Machátová. 

 Nabídku Zahrady u řeky doplňují 
dětský zahradnicko-výtvarný kroužek 
Pupalka a seniorský klub Dobromysl. 
Jejich program probíhá v odpoledních 
hodinách.  Přírodní a zahradní prvky, 
vybudované v rámci projektu, budou 
sloužit všem návštěvníkům zahrady.

Zahrada u řeky se stává zelenou oázou, 
kam lidé mohou chodit za poučením i 
odpočinkem.   -zt-

Pavel
Pacal

Třebíč má vysoké záhony
Čtyři nové invalidní vozíky rozšíří nabídku půjčovny kompenzačních 

pomůcek, kterou provozuje středisko Domácího hospice sv. Zdislavy 
Oblastní charity Třebíč. Zakoupeny byly z výtěžku plesu třebíčských far-
ností. Dar ve výši 20 tisíc korun předal zástupkyním hospice farář Jakub 
Holík, který se účastnil i předání vozíků.

„Náš ples se konal v únoru, a s farníky jsme se ihned domluvili, že výtěžek 
věnujeme na charitativní účely. Konkrétně se rozhodli pro Domácí hospic sv. 
Zdislavy, a nedostatek vozíků byl právě jedním z aktuálně nejpalčivějších 
problémů,“ komentoval rozhodnutí otec Holík. 

„U našich klientů je invalidní vozík velice žádaným sortimentem. Ve chví-
lích, kdy jim dochází síly, jim pomáhá jak ke snadnějšímu pohybu doma, 
tak i při procházkách, cestách za lékařem a podobně. Velice si daru vážíme a 
děkujeme za něj,“ okomentovala dar koordinátorka půjčovny Lenka Kli-
nerová.

Půjčovna umožňuje v případě potřeby klientům hospice dodání 
potřebných pomůcek, jako jsou polohovací lůžka, chodítka, vozíky 
či toaletní křesla a šlapadla. Výhodou je možnost rychlého dodání až 
do domu. Klient tak nepotřebuje větší finanční částky na zakoupení a 
vyhne se tak i delším dodacím lhůtám a podobným průtahům.  -zt-

Výtěžek z plesu pomůže 
Domácímu hospici


