
Horácké noviny Čtvrtek 15. 4. 2021 / 3PUBLICISTIKA

PUCOV (pch) – Na  severu 
Náměšťska leží Pucov. Nevelká 
obec na  první pohled zaujme 
příjemnou atmosférou, krás-
nou okolní přírodou. Prostě 
na  první pohled krásné místo 
pro žití. O  Pucovu jsme si po-
vídali se starostkou Galinou 
Brožkovou.

Co se právě v  Pucově děje, 
v této blbé době?

Chystáme nové stání pro 
popelnice, aby nám zmizely 
z  centra obce. Schováme je 
někam, kde nebudou vidět. 
To bude tento rok asi největší 
akce, která nás čeká. Také ještě 
přestavujeme sportovní areál, 
kde přistavujeme posezení pro 
občany. Už nám to staré bylo 
malé. Doufám, že ho ještě tento 
rok využijeme.

Takže na akce chodí více lidí?
Ano chodí. Nějak jsme se dali 

dohromady. A teď si chybíme.

Mluvili jsme o tom, co se děje. 
A co se plánuje?

Čeká nás elektřina. Půjde 

do  země. Sloupy nám zmizí. 
Bude se dělat nové osvětlení, 
na  to se těším moc, protože 
si budeme moci vybrat, jest-
li budeme vypadat třeba jako 
Champs-Élysées nebo jako Kar-
lův most. Tak doufám, že vybe-
reme krásné lampy, a  hlavně 
zmizí ty sloupy. Vypadají hodně 
škaredě. Tím pádem opravíme 
i chodníky. Bude to velká akce, 
která přijde tak v  horizontu 
dvou až tří let. Máme také čtyři 
rybníky, takže pracujeme ko-
lem nich.

Vám patří i rybník Bělizna, kte-
rý je významným rekreačním 
centrem?

Ano patří. Rozestavěli se nám 
tam lidé z  Brna, staví chaty. 
Tam máme soustu sekání, tak-
že jsme teď najali prvního obec-
ního zaměstnance, který bude 
mít údržbu na starosti.

Jsou pro vás Brňáci přínosem 
nebo jsou spíš na obtíž?

Záleží na úhlu pohledu. Tře-
ba náš hospodský je moc rád, 
že tu jsou, protože mu dělají 

tržbu, ale třeba v  odpadovém 
hospodářství nám dělají tro-
chu neplechu. Ale to musí řešit 
všechny obce, které mají chaty. 
Ale jinak s většinou se známe, 
jezdí sem roky, takže už je bere-
me skoro jako místní.

Kolik je tam chat?
Čísel evidenčních je tam 

o  jedno nebo o  dvě více než 
v samotné obci. Navíc tam cho-
dí turisté, takže je tam opravdu 
frmol. Běliznu využívají i míst-
ní, i když ti raději chodí k ryb-
níku Žleb. Je blíže k obci, máme 
tam i skluzavku a voda je tam 
teplejší.

Jste na kraji okresu, vede přes 
vás frekventovaná silnice z Ji-
nošova na Tasov. Trápí vás do-
prava v obci?

Jezdí nám tu rychle. Máme 
sice informativní radary, ale ty 
moc nepomáhají. Nejhorší je, že 
naše hospoda je u silnice, takže 
když tam sedí třeba maminky 
s dětmi, tak někdo musí pořád 
hlídat silnici a  převádět děti. 
Potřebovali bychom to nějak 
vyřešit.

Některé obce řeší problém, že 
jim mladí utíkají, jiné to mají 
naopak. Jak je na tom Pucov?

Bohužel obecní pozemky 
nemáme, ale jakmile se uvolní 
nějaký dům, tak je velmi rychle 
prodaný. A  protože z  Pucova 
jste za  dvacet minut v  Brně, 
tak se k  nám přestěhovávají 
mladí lidé z  Brna. Obyvatelé 
nám neubývají. Jsme asi jedna 
z  nejstarších obcí, ale už se to 
lepší. A třeba po první covido-
vé vlně se nám v obci narodilo 
pět dětí, což je krásné, na to, že 
máme 168 obyvatel.

Když skončil ústav na  zám-
ku v  Jinošově, vzniklo právě 
v Pucově pro jeho klienty jedno 
z  chráněných bydlení Domova 
bez zámku. Jak s  nimi vychá-
zíte?

Naše zkušenost je výborná. 
Klienti chodí do knihovny, cho-
dí po  obci, zdravíme se navzá-
jem, nemáme s nimi jediný pro-
blém. Už jsou z  nich Pucováci. 
Jsou výborní, máme je rádi.

Jak vás tak poslouchám, do-
volím si odhadnout, že když je 
normální doba, tak v  Pucově 
asi hodně pulzuje společenský 
život?

Samozřejmě. Funguje nám tu 
stylová hospoda, kde se schází-
me. Nejznámější akcí v Pucově 
je Běh do Křibu, kde se sjíždejí 
sportovci pomalu z celé repub-
liky, loni jich bylo na sto třicet. 
Za to patří velké poděkování ha-
sičům a panu Janu Vrbovi, kteří 
to pořádají. Na  léto chystáme 
letní kino, na  konci května má 
být pouť, to nevíme, jak dopad-
ne. Pro děti děláme spoustu akcí 
jako jsou dětský den, rozloučení 
s  prázdninami. A  pak máme 
hodně akcí v zimě.

Prý v Pucově slavíte i den zave-
dení elektřiny do vsi?

Vychází to na  23. prosince, 
což je krásná doba. Celá vesni-
ce se zhasne a  už v  pět hodin 
vychází lampionový průvod 
a  projdeme celou dědinu. Do-
jdeme k  hospodě, kde míst-
ní dobrovolníci navaří svařák 
a  užijeme si začátek Vánoc. 
A  mezi svátky pak míváme 
obecní zabíjačku, když to doba 
dovolí. Máme v dědině řezníka, 
sejdou se občané a  zase spolu 
pobudeme.

Pucov, to je takové 
malé Brno u Náměště

Očkovací Absurdistán Česko?
TŘEBÍČSKO (ap) – „Doporu-

čuji lidem všech věkových ka-
tegorií nechat se očkovat  kte-
roukoli  vakcínou, která byla 
schválena v EU,  rozhodně žád-
nou vakcínu neodmítejte. Očko-
vání vám může zachránit život 
nebo vás ochránit před velmi 
nepříjemným průběhem.“ Tak 
zní většinová doporučení prak-
tických lékařů lidem v  jejich 
péči v době očkování proti one-
mocnění Covid-19.

„U  praktických lékařů čeká 
na vakcínu mnohem víc lidí než 
v očkovacích centrech, dávek ale 
máme dramaticky míň,“ potvrdil 
2. dubna absurdní situaci předse-
da Sdružení praktických lékařů 
Petr Šonka. 

Moc nás ta situace mrzí
V  Horáckých novinách jsme 

počátkem dubna informovali 
o otevřeném dopisu 64 rozezle-
ných praktických lékařů z naše-
ho kraje, kteří nemají dostatek 
vakcín pro očkování především 
starších občanů. „Kvůli tomu 
neočkujeme. Lidi se na nás zlo-
bí a mám kvůli tomu denně ně-
kolik rozhořčených telefonátů, 
proč my neočkujeme, když třeba 
v Hrotovicích se očkuje. Ale my 
z naší pozice s tím nejsme schop-
ni nic udělat a  trápí nás to. Vy- 
zníváme z  toho špatně, něco 
jsme lidem slíbili v  dobré víře, 
že jsou naši a  že se známe, že 
za námi jdou s důvěrou – a teď 
nic. Moc nás ta situace mrzí,“ 
posteskla si nad stavem věcí 
MUDr.  Ilona Boučková z  Lé-
kařského domu na  Vltavínské 
ulici v  Třebíči, která po  špat-
ných zkušenostech s  distribucí 
vakcín doporučuje lidem, aby se 

k očkování registrovali do cent-
rálního registru, budou pak očko-
vaní daleko dřív. 

Vakcín je stále nedostatek
„1. dubna jsme dostali první 

dávku vakcín pro 130 pacientů. 
Dle pokynu vlády budeme nyní 
zvát a  očkovat především pa-
cienty nad 70 let, kteří se ještě 
nezaregistrovali do CRS a velmi 
vážně nemocné mladšího věku. 
Doufejme, že brzy přijdou dal-
ší vakcíny a  budeme moci dále 
očkovat.  Kdo už je registrován 
v  centrálním registru, nemůže 
se registrovat u nás. Velmi váž-
ně nemocní se mohou hlásit buď 
u praktického lékaře, nebo získat 
kód u svého specialisty. Seznam 
nemocí, které mají přednost, je 
přesně dán pokynem MZ ČR. Po-
kud bych měl dostatek vakcín, 
jsem bez problémů schopen na-
očkovat všechny svoje pacienty, 
kteří by měli zájem, během pár 
týdnů.  Bohužel, vakcín je stále 
nedostatek a Kraj upřednostňuje 
očkovací centra,“ uvedl na svých 
webových stránkách praktický 
lékař MUDr. Boris Hronza, který 
má také ordinaci v  Lékařském 
domě v Třebíči. 

Jen miniaturní dodávky
Podle Hronzova odhadu za-

tím asi jen čtvrtina praktických 
lékařů dostala do závěru minu-
lého týdne nějakou větší zásilku 
očkovacích vakcín pro své pa-
cienty.  „Podle informací, které 
jsem dostal, má být příští týden 
rozesláno jen sedm zásilek pro 
pět okresů celého Kraje Vysoči-
na v  baleních po  sto dávkách 
vakcíny.  Jak pak ta očkovací 
kampaň může vypadat? Jsou to 
opravdu miniaturní dodávky,“ 

sdělil Hronza na  dotaz Horác-
kých novin ve čtvrtek minulý tý-
den. V jeho ordinaci byli schop-
ni dodané množství vakcíny 
vyočkovat do  čtyř dnů. „Tímto 
tempem bych měl veškeré svo-
je pacienty naočkované zhruba 
za dva a půl měsíce i bez očko-
vacího centra. Je to celé absurd-
ní, protože ti moji pacienti, kteří 
čekali na  vakcínu, se přehlásili 
do  centrálního registračního 
systému, odkud já už je nemů-
žu vzít. Takže když mně mezi 
tím přišly vakcíny, tak už moji 
senioři čekají na  očkování tam, 
kde vakcíny zrovna nemají. Je to 
úžasné,“ neskrýval Hronza ironii 
ve svém hlase. 

Podle Hronzova názoru by 
byla naprostá většina praktic-
kých lékařů ochotná své pacien-
ty očkovat. Zkušenost ukazuje, 
že dodávky vakcíny, které zatím 
jednotliví lékaři dostali, vyočko-
vali bez jakýchkoliv front bě-
hem pětiminutových intervalů 
za čtyři dny. „My očkujeme kaž-
dý rok na podzim 400 až 500 lidí 
proti chřipce v  běžné ordinační 
době a  není to žádný problém. 
My bychom zkrátka očkovali, ale 
vázne distribuce vakcín, váznou 
informační a  registrační systé-
my. Je to opravdu smutné, že 
se pro očkování nevyužívá naše 
kapacita,“ dodal praktický lékař 
Hronza. 

Poděkování tisku
Slovo - absurdní - v  souvis-

losti se současným průběhem 
centrálně řízeného očkování, 
použil po dotazu Horáckých no-
vin i  všeobecný praktický lékař 
MUDr. Daniel Kvapil, který ordi-
nuje v  Hrotovicích. „Překvapilo 
mě, že jsem najednou z  niče-

ho nic dostal sto vakcín a  už je 
mám vyočkované. Takže vám 
děkuji za to, že jste ten problém 
medializovali, protože už jsme 
z  té situace byli úplně zoufalí,“ 
pochválil média MUDr.  Kvapil 
a pokračoval: „Volal jsem na kraj, 
volal jsem na  ministerstvo, psal 
jsem hejtmanovi, psal jsem všem, 
že nerozumím tomu, proč se 
vytvářejí očkovací centra, když 
máme v  zemi funkční systém, 
praktické lékaře, kteří lidi očkují 
celý život. Děláme to prakticky 
každý den, že někoho očkuje-
me.“ MUDr. Kvapila zlobí i situ-
ace, kdy je do očkovací kampaně 
a  očkovacích center zapojován 
i  odborný personál nemocnic 
a specialisté, kteří by se měli vě-
novat operacím a  jiným nároč-
ným lékařským úkonům. 

Co je to Absurdistán?
Podle Necyklopedie je Absur-

distán stát, který je v  každém 
prostoru a prochází každou sou-
částí vesmíru, tedy i vámi. Jeho 
největší část leží ovšem v Česku, 
kde se rozpíná do  obludných 
rozměrů o velikosti Kanady.

„Pro mě je tento stát úplně ne-
pochopitelný Absurdistán. Jako 
praktičtí lékaři můžeme nabíd-
nout pro očkování desetináso-
bek kapacity, než je schopen stát 
dodat vakcín do celé republiky. 
Ale přitom se vytvářejí speciální 
očkovací centra. Situace je pak 
taková, že pacient, který bydlí 
tady v Hrotovicích kousek vedle 
mojí ordinace, musí jet do Tře-
bíče a tam chytne covid v očko-
vacím centru, jak se mi to už 
u  několika lidí stalo – a  umře. 
To je prostě Absurdistán, ti na-
hoře už mi vzali všechny iluze,“ 
nebral si servítky MUDr. Kvapil.

V  nedávné době mně tuto 
otázku položil jeden můj 
známý. Se stejným dotazem 
na  mne vyrukoval jeden ka-
marád muzikant dokonce 
v  Brně. Na  jeho otázku jsem 
já reagoval dotazem. Jak ty 
můžeš vědět něco o  Horác-
kých novinách? Vím a  dokon-
ce rád si je přečtu, když přije-
du do  Kuroslep na  chalupu. 
Do  třetice  všeho dobrého či 
zlého asi před 14 dny kdy jsem 
stál na  žebříku a  prováděl 
jsem na  zahradě jarní prořez 
ovocných stromů, zastavi-
la jedna paní autem s  tím, že 
má pro mne vzkaz od jedněch 
známých z  Odunce. Co prý 
se se mnou děje, že již dlouho 
ode mne nic nečetli. Skutečně 
jsem dlouho nic do Horáckých 
novin neposlal. Pro mne je to 
snad i dobrá vizitka, že si toho 
vůbec někdo všiml.

Nechci tuto věc nikterak ro-
zebírat, ale hlavní důvod je ten, 
že rodina mi to hodně  často 
rozmlouvá. Většinou tím, co 
píšu, prý nikomu a ničemu ne-
pomohu, spíš mohu sobě ublí-
žit. Konečně, co se říká o prav-
dě, většina čtenářů ví. Po  tak 
dlouhé odmlce je toho opravdu 
hodně, co mě nenechává klid-
ným, co si žádá povšimnutí či 
pozornost.

V  první řadě mě rozčiluje 
slovo „revoluce“ v  souvislosti 
s rokem 1989. Mrzí mě, ba do-
konce až bolí, jak se nenašel ani 
jeden politik, který by dokázal 
říci o  tomto aktu za  celých 
třicet let skutečnou pravdu. 
Troufnu si tvrdit, že v té době 
95% lidí mělo už socialismu 
plné zuby. To ne, že by se lidem 
až tak špatně žilo, jak se to dnes 
povětšinou prezentuje, ale lidé 
měli dost těch přetvářek, té po-
koutní šuškané pravdy a k ofi-
ciálně prohlašovaným lžím 
museli dělat a hrát, že jim věří. 
Bylo to obrovské ponížování 
celé společnosti. Z toho všeho 
vzniklo to obrovské nadšení 
téměř celého národa a cinkání 
klíči nad hlavou, neboť všichni 
věděli a cítili, jak moc je třeba 
radikální změny společnosti. 
Paradox je poměrně slabé slo-
vo, že ti, co pro uskutečnění 
dané změny ty nadšené davy 
potřebovali, velmi brzy je odlo-
žili kamsi do  lhostejna. Poku-
sím se malý, nebo snad i velký 
příměr. Byl tady kdosi, kdo nás 
vláčel čtyřicet let levým příko-
pem. Pak se objevili jacísi novo-
vládci, kteří nás z levého příko-
pu vyvedli na střed silnice, my 
jsme se nadechli, vypnuli prsa 
a  plní nadšení si začali vykra-

čovat rádoby slušnou cestou. 
Jenže ouvej. Po pár krocích nás 
tihle filutové zavlekli do  pří-
kopu pravého, kde se budeme 
vláčet zřejmě až do  revoluce 
příští.

Dnes je naprosto jasné, že to 
vše bylo perfektně naplánová-
no, narežírováno a  připrave-
no, neboť v  západním světě 
byly plné sklady zboží, které 
nebylo kam prodávat. Západní 
svět stál tehdy před obrovskou 
krizí, kterou neodvrátil, ale 
uváděnou skutečnost pouze 
odložil do budoucna a možná 
také do  současna. Proto bylo 
třeba zbourat celý východ-
ní blok a  hlavně zabrat námi 
obhospodařované trhy. Za  po-
všimnutí stojí rovněž fakt, že 
celý východní blok se podařilo 
rozdrobit na  menší územní  
celky, zatímco Němci se spo-
jili. V  čele našeho státu stáli 
v  té době lidé, kteří při troše 
umu a  zdravého rozumu měli 
diktovat podmínky. Ani jeden 
z  nich si neuvědomil, že oni,  
(tím myslím celý západní svět) 
potřebovali nás a ne my je! My 
jsme tehdy s  čepicí pod paží 
a hlavou skloněnou až k zemi 
vklouzli do  jejich náruče  
coby našich zachránců. Navíc 
se spousta lidem otevřela před 
očima obrovská příležitost jak 
zbohatnout, nebo si vytvořit 
šanci pro neuvěřitelnou kari-
éru. Mnohým ředitelům firem 
a  fabrik se zachtělo nejen být 
ředitelem, ale i toho, aby mu ta 
fabrika ještě patřila.

Na  závěr si dovolím malou 
zmínku k  naším dědům a  tá-
tům, kteří se narodili na počát-
ku minulého století. Oni to byli, 
kteří tuhle zemi za  namazaný 
krajíc se sádlem milovali, pro ni 
poctivě a těžce  pracovali a její 
úroveň zvedali výš a  výš. Jim 
a potom určitě i nám, kteří jsme 
nyní na sklonku života, se cupi-
talo z horšího do lepšího mno-
hem lépe než ti současníci, kteří, 
ač bych jim to vůbec nepřál, to 
budou muset prožívat obráceně. 
Bylo by velice smutné, tak jako 
se sem tam proslýchá, jestli ta-
hle současná světová pandemie 
má či nemá politický podtext. 
Chci věřit ve  jménu člověčen-
ství a  zdravého rozumu, že se 
vše v dobré obrátí. Člověk, a s 
ním vše nové, se rodí a přichá-
zí na svět v obrovských boles-
tech. Zřejmě si jako lidstvo bu-
deme muset sáhnout až na dno, 
aby dostal šanci ke  znovuzro-
zení svět nový. Přeji nám všem 
a hlavně budoucím generacím, 
aby to bolelo co možná nejmé-
ně. Miroslav Čech, 

 Lipník

Co nepíšeš ?
Z redakční pošty 

Názory uvedené v této rubrice se nemusí shodovat s názory redakce.

Celý obchvat 
platit nebudou

JAROMĚŘICE N./ROK. (ap) 
– Text dopisu vedení Kraje 
Vysočina ohledně investiční 
přípravy nově uvažovaného 
východního silničního ochvatu 
Jaroměřic na svém včerejším 
zasedání projednávala a schva-
lovala rada města.

„Já neříkám, že se ten vý-
chodní obchvat musí začít hned 
stavět, ale může se začít připra-
vovat, projektovat,“ uvedl jaro-
měřický starosta Karel Müller.

Po nedávné předvelikonoční 
návštěvě náměstka hejtmana 
kraje Miroslava Houšky, který 
se přijel do Jaroměřic seznámit 

s  trasou již vyprojektované-
ho západního i uvažovaného 
východního obchvatu města, 
zatím nemají v  Jaroměřicích 
žádné nové zprávy. Západní sil-
niční propojka Třebíč – Morav-
ské Budějovice by měla vést ko-
lem Popovic, pod fotovoltaickou 
elektrárnou směrem na M. Bu-
dějovice. „Po nás, jako po měs-
tě, chce kraj, abychom při stav-
bě obchvatu investovali sjezd na 
Popovice a průnik na Bohušice. 
Celý obchvat v žádném případě 
investovat nebudeme,“ upřesnil 
informace z  minulého vydání 
Horáckých novin jaroměřický 
starosta Müller.


