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VYSOČINA (pch) - Praktičtí lékaři 
z  našeho kraje jsou rozezleni, že stále 
nemohou očkovat své pacienty. Přitom 
zájem by byl enormní. Stát i kraj podle 
nich dává přednost očkovacím centrům 
ve velkých městech. Ta jsou sice velmi 
chválena, ale především pro starší ob-
čany je jejich dostupnost problematic-
ká. Praktičtí lékaři proto napsali otevře-
ný dopis.

„Na  očkování jsou praktičtí lékaři 
připraveni již od  ledna, ale stát i  Kraj 
Vysočina z  nepochopitelných důvodů 
stále upřednostňují v  dodávkách vak-
cín očkovací centra, umístěná většinou 
ve  velkých městech. Nutí tak nejstarší 
pacienty do  složité registrace a  v  pří-

padě bydliště mimo město i do kompli-
kovaného dojíždění do očkovacích cen-
ter, přestože většina (pacientů) preferuje 
očkování u  svého praktického lékaře. 
Očkovací látky na  Vysočině obdržela 
zatím, i  přes maximální úsilí většiny 
praktických lékařů, jen hrstka z  nich, 
a  navíc šlo pouze o  značně omezené 
množství vakcín,“ píší praktičtí lékaři.

„Jsme frustrováni ze zmatků a  ne-
pochopení fungování primární péče. 
Na jednu stranu je nám říkáno, že není 
dostatek vakcín, ale na  druhou stranu 
stát a vláda pouštějí do váznoucí očko-
vací kampaně stále další skupiny lidí, 
aniž by byly doočkovány ty stávající,“ 
uvádějí dále praktičtí lékaři. 

Na  Třebíčsku je většina lékařů při-

pravena očkovat, a to okamžitě. Zvláště 
o očkování u těch vesnických je enorm-
ní zájem, protože by to lidem ušetřilo 
komplikované a pro některé i zdlouha-
vé cestování do Třebíče. Lékaři vidí ale 
i světlo na konci tunelu a věří, že nej-
později do poloviny dubna jim vakcíny 
dorazí do ordinací.

Otevřený dopis podepsalo 64 praktic-
kých lékařů. V dopisu apelovali, aby se 
lidé zeptali svého starosty, hejtmana, 
poslance či senátora, proč je nemůže 
naočkovat jejich lékař. „Zoufalost a bez-
moc v  současné situaci nás vybudila 
k tomu, abychom dopisem oslovili své 
pacienty  a pokusili se jim osvětlit situaci 
pohledem z terénu,“ dodávají lékaři. 

 Pokračování na straně 2.

Lékaři obviňují kraj, že 
nadržuje očkovacím centrům

OKŘÍŠKY (mach) – Na  budově úřa-
du městyse v  Okříškách ve  čtvrtek 
25. března zavlála původní běloruská 
vlajka. Stalo se tak na  symbolickou 
podporu lidských práv, demokracie 
a občanské společnosti v Bělorusku.

Městys, stejně jako řadu dalších rad-
nic, před několika týdny oslovil spolek 
Mezinárodní sdružení Občanské Bě-
lorusko, které se už více než 16 let ak-
tivně snaží o  podporu lidských práv, 
demokratizace a  rozvoje občanské 
společnosti v  Bělorusku. Rada městy-
se se rozhodla, stejně jako v  případě 
jiných národů, podpořit prodemokra-
tické hnutí v  Bělorusku a  ve  čtvrtek  
25. března vyvěsit původní bílo-červe-
nou vlajku Běloruska. „Datum je zvo-
leno symbolicky, ve  výročí vyhlášení 
první Běloruské republiky v roce 1918, 
která sice neměla dlouhého trvání, ale 
má pro vědomí národní nezávislosti 
Bělorusů klíčový význam,“ uvedl sta-
rosta Zdeněk Ryšavý. 

Běloruská vlajka byla na radnici vy-
věšena poprvé. Městys se ovšem pra-
videlně připojuje také k  dalším kam-
paním. V  roce 2019 Okříšští vyvěsili 
kurdskou vlajku na  podporu více než 
stoleté snahy kurdského národa o ne-
závislost. Pravidelně každým rokem 
vlaje na budově radnice 10. března také 
tibetská vlajka na podporu dodržování 
lidských práv. 

Radnice vyvěsila další vlajku

 Foto HoN: Martina Chromá 
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Současné vládě můžeme vyčítat anebo 
nemusíme to, co dělá nebo nedělá v boji 
s koronavirem. Ale ve stínu koronahys-
terie mnohým utekla informace, že tato 
vláda nechá vyhlášení tendru na vý-
stavbu nového bloku Jaderné elektrárny 
Dukovany na novou vládu. To může být 
mnohem více devastující než celý covid. 

Po volbách se k  vládě může dostat  
neomarxistická sekta zelených Khmérů, 
kteří žijí v bludu, že můžeme přežít jen 
s  elektrickou energií z  tzv. obnovitel-
ných zdrojů. Prav-
dou ovšem je, že naše 
země dokáže z  ob-
novitelných zdrojů 
pokrýt maximálně  
25 procent spotřeby. 
A to je sakra málo.

Navíc tito lidé ne-
ustále přiživují hoax, 
že výstavbu nového 
bloku v  Dukova-
nech ve finále zaplatí 
spotřebitelé. To je hodně velký nesmysl. 
Hovořili jsme o tom s ředitelem Jaderné 
elektrárny Dukovany II. Petrem Závod-
ským. Ten jasně řekl, že cena elektrické 
energie z jaderného zdroje se bude pohy-
bovat v rozmezí 50 až 60 euro, elektric-
ká energie z obnovitelných zdrojů a ply-
nu přijde na nějakých 100 až 120 euro. 
Tak už je vám jasné, jaké zdroje zaplatí 
spotřebitelé?

Můžeme tu tedy mít levný a stabilní 
zdroj elektrické energie, nebo můžeme 
mít zdroje drahé a nestabilní. I dítě ze 
školky vám asi řekne, co je rozumnější.

Přehrát vyhlášení tendru na příští 
vládu je hazard nejen s  naší energe-
tickou bezpečností, ale také s  ekono-
mickými osudy desetitisíců lidí na Tře-
bíčsku, Brněnsku a Znojemsku. Hazard 
s  celým regionem okolo Jaderné elek-
trárny Dukovany. 

Je tedy nasnadě otázka, zda chceme 
žít v  ekonomicky se rozvíjejícím regi-
onu, který je dobrým místem k  žití, 
anebo jestli se chceme ocitnout v eko-

nomické poušti, ze 
které budou lidé 
houfně odcházet a 
země bez lidí je mrt-
vou zemí.

Ono to vůbec 
není k  smíchu, ale 
trochu mi to připo-
míná jeden kresle-
ný vtip, na kterém 
stojí mladý progre-
sivní ultralevicový 

aktivista s  cedulí, na níž je napsáno: 
„Zakažte jadernou energetiku.“ Okolo- 
jdoucí muž se ho ptá: „A to vám nevadí, 
že tisíce lidí přijde o práci?“ A mladík 
odpovídá: „Co je to práce?“

Pane ministře Havlíčku, probuďte se 
a neberte si životy desetitisíců lidí za 
rukojmí a zkuste si vzpomenout, že na 
ministerstvu sedíte proto, abyste tam 
pracoval pro lidi, ne proti nim.

    Přehrát vyhlá-
šení tendru na příští 
vládu je hazard.“

Zprostředkování prodeje, 
koupě a pronájmu  
nemovitostí

Zajištujeme financování
Tel.: 775 001 972 / www.reality-cech.cz

RealiTy - Čech s.R.o.  děláme RealiTy jinak

Byl bez roušky a agresivní
TŘEBÍČ (pch) - V pondělí  22. břez-

na v dopoledních hodinách přijal do-
zorčí Městské policie Třebíč žádost  
o pomoc od zaměstnanců Městské-
ho úřadu Třebíč na Masarykově ná-
městí, kde se měl nacházet agresívní 
občan, který napadl jednoho z úřed-
níků. 

Strážníci okamžitě vyrazili na mís-
to. Zjistili, že do budovy vstoupil muž 
bez zakrytí dýchacích cest. „Když byl 

zaměstnancem úřadu na tuto skuteč-
nost upozorněn, začal být agresívní, 
vulgárně nadával a nakonec zaměst-
nanci úřadu strhl z obličeje respirá-
tor,“ uvedl Jan Kotlík z Městské poli-
cie Třebíč.  Strážníci zjistili totožnost 
muže, zajistili svědky události a věc 
předali příslušným orgánům k doře-
šení. „Dotyčný se bude zodpovídat  
z přestupku proti občanskému souži-
tí a z porušení zákona o ochraně ve-
řejného zdraví,“ doplnil Kotlík.
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Pokrytectví nebo jen 
obyčejný kalkul?

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 
(pch) – Někdo něco dělá a  ně-
kdo jen kecá. To je v  našich 
končinách docela běžná situa-
ce. Na jaře loňského roku pro-
bíhala v  Moravských Budějo-
vicích veřejná sbírka. Vybrané 
peníze byly určeny na  pomoc 
v boji s covidem.

Část peněz byla darová-
na těm, kteří šili roušky, část 
na  nákup 3D tiskárny pro 
střední školu, která vyráběla 
štíty, za  peníze se nakoupila 
i  dezinfekce pro veřejné in-
stituce a  nezapomnělo se ani 
na  nemocnici a  na  domovy 
pro seniory. Někdo přispěl, 
někdo nepřispěl a  vybralo se 
přibližně 600 tisíc korun, a  ty 
byly účelově použity na  výše 
uvedené věci.

„Vzhledem k  vývoji pan-
demické situace a  povinnosti 
nošení respirátorů navrhuji, 
aby město Moravské Budějo-
vice zakoupilo potřebný po-
čet respirátorů a  následně je 
bezplatně distribuovalo všem 
občanům města ve  věku nad 
60 let v počtu 5 kusů na osobu. 

Cena jednoho respirátoru se 
pohybuje v rozmezí 25 - 35 Kč. 
Celkovou cenu pořízení odha-
duji na  částku cca 200  000,- 
Kč,“ navrhuje zastupitel Petr 
Stejskal.

„Vydávat respirátory obča-
nům města nevidím obecně 
jako problém. Ale muselo by to 
být pro všechny občany a  mu-
sely by se vydávat na  určitém 
místě. Distribuce pro občany jen 
nad šedesát let by byla logisticky 
velmi složitá a celá akce by tak 
ztratila svůj efekt,“ konstatoval 
starosta města Vlastimil Bařin-
ka, kterému ovšem vadí i sama 
osoba předkladatele. „Pan Stej-
skal na  sbírku nepřispěl ani 
korunou, ale přesně ví, co by se 
s  penězi mělo dělat. Já osobně 
daroval přes dvacet tisíc korun. 
Musím ještě jednou poděkovat 
občanům nejen města za jejich 
solidaritu a za to, že na sbírku 
přispěli, i když mnozí mají sami 
málo. Peníze ze sbírky byly vyu-
žity efektivně a hlavně tam, kde 
byly nejvíc potřeba. Ze strany 
pana Stejskala mi to přijde tro-
chu pokrytecké.“ Slova starosty 
nezávisle na  něm doplnil je-

den z  moravskobudějovických 
zastupitelů, který si nepřál být 
jmenován a uvedl: „Všude se 
chlubí, jaké má příjmy, ale když 
je potřeba, tak nepomůže. To 
myslím hovoří za vše.“

Podle statistických údajů je 
v  Moravských Budějovicích 
více než dva tisíce občanů 
nad šedesát let. Takže při zna-
lostech matematiky prvního 
stupně základní školy si lze 
spočítat, že nepůjde o  částku 
200 tisíc korun, ale o  částku 
zhruba o 100 tisíc korun vyšší.

Na  jednání rady byl pozván 
i  vedoucí sociálního odboru 
Bc.  Punčochář. Ten uvedl, že 
zjišťovali u seniorů potřebu re-
spirátorů a  všechny odpovědi 
byly takové, že senioři respirá-
tory nepotřebují, že maximálně 
omezují sociální kontakty a že 
cenu za respirátory nepovažují 
za  nijak vysokou. Také uvedl, 
že když na jejich odbor přijdou 
lidé, kteří nemají možnost re-
spirátor získat, pracovníci od-
boru jim je ochotně poskytnou. 
Jde však o  velmi málo lidí.  
Rada nakonec návrh Petra Stej-
skala nepřijala. 

Budování kanalizace 
uzavře Nádražní

OKŘÍŠKY (mach) – Pokraču-
jící rekonstrukce kanalizace 
v  Okříškách uzavře od 1. dub-
na 2021 Nádražní ulici. V  pá-
tek 2. dubna začne frézování 
komunikace a po Velikonocích 
se do městyse opět na půl roku 
nastěhuje těžká technika. Uza-
vírka je aktuálně povolena do 
dvacáté hodiny dne 15. září.

Během stavby bude průjezd 
ulicí uzavřený. Motoristé musí 
počítat s  objízdnou trasou 
v  délce jednadvacet kilomet- 
rů. Místní mohou používat 
objízdnou trasu ulicí Za Tratí. 
Obyvatelům dotčené ulice bude 
umožněný přístup k jejich ne-
movitostem, ovšem je přitom 
nutné respektovat, že se jedná o 
průjezd stavbou s menším kom-
fortem, prosíme o zvýšenou po-

zornost a přizpůsobení rychlos-
ti vozidla. „Smysl rekonstrukce 
kanalizace spočívá v rozdělení 
stávající jednotné na odděl-
nou – nově položené potrubí 
pro splaškové odpadní vody a 
původní potrubí, které bude 
sloužit pro odvádění dešťové 
vody. Rozdělení se provádí pro-
to, aby dešťové vody neodtéka-
ly na čistírnu odpadních vod, 
kde řeší splašky a čistírna tím 
pádem nefunguje tak kvalitně, 
aby splňovala stále se zpřísňu-
jící podmínky pro vypouštění 
vyčištěných odpadních vod do 
vodního toku,“ vysvětlil staros-
ta Zdeněk Ryšavý. „V současné 
době ještě řešíme výměnu hlav-
ního vodovodního řadu, který 
nebyl součástí projektu, ale je 
ve špatném technickém stavu,“ 
dodal. 

DALEŠICE (ap) - Rekon-
strukce silnice II/399 skrze 
celé Dalešice je velký stavební 
projekt, který začne počátkem 
dubna.

„Není to akce městyse, je 
to projekt realizovaný Krajem 
Vysočina z evropských dotací. 
Stavba začne 1. dubna a  silni-
čáři budou postupně od  kři-
žovatky směrem na  Hrotovice 
a  na  Třebíč frézovat povrch 
a  dělat nový, včetně obrub 
a nové dešťové kanalizace pro 
vozovku,“ informoval Horácké 
noviny dalešický starosta Jiří 
Loukota. 

Tato akce by měla v  Daleši-
cích probíhat ve dvou etapách. 
V  prvé etapě bude realizován 
úsek od  křižovatky na  Hroto-
vice a Třebíč po úřad městyse 
a křižovatku na Slavětice, a to 

v období od dubna do června. 
Druhá etapa pak bude probíhat 
v úseku od křižovatky na Sla-
větice až na  konec Dalešic 
ve  směru do  Stropešína, a  to 
od července do října. „Je tam 
jeden na  dnešní dobu zajíma-
vý moment. Zatímco ve  filmu 
Postřižiny panovala doba zkra-
cování třeba i  vlasů krásných 
žen, v  dnešní době je doba 
zužování, hlavně vozovek. Ale 
kupodivu, mezi Dalešicemi 
a  Stropešínem se bude vozov-
ka rozšiřovat!“, prozradil naší 
redakci s  humorným nadhle-
dem starosta Loukota. Při opra-
vě silnice v  Dalešicích musí 
samozřejmě všichni místím 
obyvatelé i  přespolní počítat 
s omezením provozu. 

Aby toho nebylo málo, tak 
v  případě, že se obci podaří 
získat dotaci, což by se měla 

dozvědět na  přelomu června 
a  července, naváže na  rekon-
strukci silnice II/399 projekt 
rekonstrukce chodníků a  au-
tobusových zastávek v Daleši-
cích. 

A  ani to není v  Dalešicích 
pro letošek všechno. Kromě 
připravované rekonstrukce sil-
nice už v  městysi probíhá  re-
konstrukce elektrického vedení 
od zámku až k silnici na Hro-
tovice, při které společnost 
E.ON umísťuje elektrické ve-
dení do země. „Tím, že budou 
zrušeny staré betonové sloupy 
a  vedení uloženo do  země, 
jsme se samozřejmě jako měs-
tys v  této části obce připojili 
k této akci rekonstrukcí veřej-
ného osvětlení. Dostane histo-
rizující podobu, jakou můžeme 
vidět na  městečku a  okolí,“ 
dodal starosta Loukota. 

Veliké rozkopání Dalešic

Obec si kupuje prodejnu
ŠTĚMĚCHY (pch) – Vesni-

ce bez prodejny alespoň zá-
kladních potravin, to je často 
komplikace zvláště pro starší 
občany. 

Ve Štěměchách provozuje 
prodejnu společnost COOP, 
která je tam v nájmu. Když se 
objekt prodejny objevil v na-
bídce realitní kanceláře, zača-
la se o to obec zajímat, pro-
tože by hrozilo, že prodejem 
by mohla o prodejnu přijít. 
„Lidé si prodejnu kdysi posta-
vili sami v  Akci Z. Takže by 
byla určitě škoda, kdybychom 

o ni přišli,“ řekla starostka 
Štěměch Zuzana Svobodová. 

První nabídka byla za 
2  300  000 korun, což pro 
obec byla částka nepřijatel-
ná. Po roce dlouhých jedná-
ní se podařilo srazit cenu na 
1  100  000 korun a obec se 
rozhodla, že do toho jde. „Na 
pořízení této nemovitosti 
bude obec čerpat úvěr,“ do-
dala starostka. Nejdůležitěj-
ší je ovšem to, že Štěměchy 
o prodejnu potravin nepři-
jdou. I nadále ji bude provo-
zovat COOP, ovšem teď už 
v obecních prostorách.

Lékaři obviňují kraj, že nadržuje...
Pokračování ze strany 1.

„V případě Vysočiny byla zří-
zena síť očkovacích center, která 
vznikla strategicky v největších 
městech. Tato centra byla a na-
dále budou přirozeně klíčovými 
místy, která umožňují rychlou 
proočkovanost populace. K této 
páteřní síti jsou postupně při-
pojovány ordinace praktických 
lékařů, kterým přísluší očkovat 
vakcínou AstraZeneca, která bo-
hužel nyní není,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 

Informace o nedostatku vak-
cín v ordinacích a připravenos-
ti praktiků na očkování, které 
Sdružení praktických lékařů Kra-
je Vysočina rozeslalo tento týden 

médiím, vedení Kraje Vysočina 
potvrzuje. Stejně jako praktici i 
očkovací centra aktuálně poci-
ťují dopady snížených dodávek. 
Centra minimalizovala podávání 
první dávky, soustředí se přede-
vším na revakcinaci. Tento stav 
by se měl podle informací mini-
sterstva zdravotnictví změnit už 
během příštího týdne, kdy do re-
gionu doručí ministerstvo zdra-
votnictví více než 13 tisíc dávek 
vakcíny Pfizer/BioNTech.

Vakcín AstraZenecy je doru- 
čováno do České republiky 
málo, což se logicky odráží i na 
množství, které je státem pře-
rozdělováno do regionů. O to 
více vedení kraje mrzí reakce 

sdružení praktických lékařů, 
které je o této skutečnosti prů-
běžně přes svého krajského ko-
ordinátora informováno. Krajské 
distribuční centrum vyslyšelo 
sdružení praktických lékařů a 
zaváží ordinace i menším než 
doporučeným množstvím vak-
cín. I přesto, že nejde o vysoké 
počty, je dílčím závozem uspo-
kojeno více ordinací. Je důležité 
zmínit, že přerozdělování vakcín 
tímto způsobem představuje pro 
distribuční centrum obrovskou 
administrativní i logistickou zá-
těž a není jeho povinností takto 
postupovat. Přesto se distribuční 
centrum na pokyn kraje snaží vy-
jít ordinacím maximálně vstříc.

Hořel les
STUDENEC – V  pondělí  

29. března byl ohlášen po-
žár lesa a  travního porostu 
v  rozsahu cca 250x50 metrů. 
Na místě zasahovali profesio- 
nální hasiči z  Náměště nad 
Oslavou a  Třebíče a  dobro-
volní hasiči ze Studence a Po-
zďatína. Jednotky provedly 
lokalizaci a  likvidaci požáru. 
Škoda 200 000 Kč, uchráněno 
250 000 Kč. Příčinou byla ne-
dbalost při pálení klestí.

Bez papírů pil
ŠEBKOVICE - Třebíčští 

dopravní policisté zastavili 
v  pátek 26. března na  silnici 
třetí třídy v  katastru Šebko-
vic osobní automobil Škoda. 
Provedenou lustrací policisté 
zjistili, že třiatřicetiletý řidič 
vozidla má od října loňského 
roku vyslovený zákaz říze-
ní motorových vozidel, a  to 
do  června roku letošního. 
Dále se muž v  rámci kontro-
ly podrobil dechové zkouš-
ce. Výsledek byl pozitivní 
a  naměřená hodnota činila 
0,34 promile alkoholu. Výsle-
dek opakovaného měření byl 
také pozitivní. V  další jízdě 
již muž pokračovat nesměl. 
Policisté v  případu zahájili 
úkony trestního řízení pro po-
dezření ze spáchání přečinu 
ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky a  řeší ho ve  zkráce-
ném přípravném řízení.

Hustí borci
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 

- Policisté z  obvodního od-
dělení Náměšť nad Oslavou 
vyjížděli v  sobotu 27. března 
dvacet minut před druhou 
hodinou do  parku na  Huso-
vě ulici v  Náměšti nad Osla-
vou. Na  lavičce v  parku se 
pohybovali dva muži, kteří 
svým hlasitým projevem bu-
dili obyvatele okolních domů 
a rušili tak noční klid. Po pří-
jezdu policejní hlídky si jeden 
z  mužů nechránil dýchací 
cesty rouškou nebo respirá-
torem, choval se arogantně 
a na opakované výzvy k po-
užití předepsané ochrany 
dýchacích cest nereagoval. 
Z  místa neustále odcházel 
pryč a opakované výzvy smě-
řující k  tomu, aby na  místě 
po  dobu služebního úkonu 
setrval, ignoroval, přičemž 
policejní hlídce vulgárně na-
dával. Dále odmítal prokázat 
svoji totožnost. Na  základě 
těchto skutečností a  dále 
vzhledem k  tomu, že jevil 
známky silného ovlivnění al-
koholem, kdy se pohyboval 
vrávoravou chůzí a  nesrozu-
mitelně artikuloval, policisté 
rozhodli o  jeho zajištění. Při 
zajištění však kladl pasiv-
ní odpor, který byla hlídka 
nucena překonat za  použití 
donucovacích prostředků. 
Policisté devatenáctiletého 
muže vyzvali k provedení de-
chové zkoušky, jejíž výsledek 
byl pozitivní - 2,89 promile 
alkoholu v  dechu. Následně 
policisté muže eskortovali 
do  protialkoholní záchytné 
stanice v Jihlavě. 


