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VYSOČINA (pch) – Už v  mi-
nulých číslech Horáckých 
novin jsme vás informovali 
o  potížích praktických léka-
řů s  očkováním proti nemoci 
covid – 19. Praktičtí lékaři jsou 
naštvaní především proto, že 
se domnívají, že očkovací cen-
tra jsou v  dodávkách vakcín 
upřednostňovány. Řada z nich 
se také domnívá, že očkování 
u praktických lékařů by vakci-
naci populace výrazně urychli-
lo.

Hejtman Kraje Vysočina Ví-
tězslav Schrek minulý týden 
informoval, že k  současným 
osmi fungujícím očkovacím 
centrům na území Kraje Vyso-
čina na přelomu dubna a květ-
na přibudou další čtyři místa, 
kde se začne očkovat proti CO-
VID-19. Nově si budou moci 
občané vybírat i  z  očkovacích 
center v Přibyslavi, Počátkách, 
Chotěboři a  Velkém Meziříčí. 
Důvodem pro přípravu dalších 
kapacit je avizované navýšení 
počtu dodaných vakcín pro Vy-
sočinu, a to už v průběhu květ-
na. Praktici se ovšem domníva-
jí, že vakcíny by měly směřovat 
především k nim. 

„Konečně jsem 6. dubna ob-
držel 10 + 1 (od  kraje) ampule 
vakcíny Astra Zeneca, tedy cca 
130 dávek. Ve  stejnou chvíli 
media rozhlásila, že s  touto 
vakcínou jsou potíže. Dovede-
te si jistě  představit, kolik času 
a úsilí navíc nás stálo neustálé 
vysvětlování situace. I tak jsme 
zvládli za  běžného provozu, 
kdy ještě testujeme zájemce 
na covid-19, ve dvou se sestřič-
kou obvolat,  pozvat, naočkovat 
a zadat do registrů všechny in-
dikované pacienty a vyočkovat 
všechny dávky do  12. dubna. 
A to nám z našich registrů cen-
tra přebrala nemálo pacientů 
s nabídkou rychlejšího naočko-
vání tam, tedy jsme museli ob-
volávat náhradníky,“ popisuje 
situaci v  ordinacích praktický 
lékař v  Hrotovicích a  Mysli-
bořicích MUDr.  Daniel Kvapil 
a  dodává: „Logicky mi z  toho 
vychází, že jsme schopni v kli-
du naočkovat všechny, oprav-
du všechny naše registrované 
pacienty během tří měsíců. 
Tedy bychom je už naočkované 
měli, kdyby nám někdo dal vak-
cíny. Převážná většina našich 
pacientů si přeje být očkována 
u nás, ale pro jejich blaho mu-

síme doporučovat zbytečnou 
registraci do center.“ 

Centra nejsou levnou záleži-
tostí. V centrech je neuvěřitel-
né množství personálu (v  po-
měru k  počtu očkovaných) 
a uměle nutí pacienty koncen-
trovat se na  pro ně mnohdy 
těžko dostupném místě. Navíc 
s  nutností doprovodu rodiny. 
„Tedy se zvyšuje riziko nákazy 
v  místě očkování, což se jistě 
i  děje,“ dodal MUDr.  Kvapil. 
Z  jeho slov zcela jasně vyplý-
vá, že kdyby se očkovalo pouze 
u  praktických lékařů, bylo by 
očkování rychlejší, pohodlněj-
ší, levnější a také bezpečnější.

„Výběr místa podání vakcíny, 
centra nebo ordinace praktické-
ho lékaře, však stále zůstává svo-
bodně na každém z vás. Děkuji 
vám, že myslíte na  své zdraví 
a  rozhodli jste se nechat očko-
vat. Je to pravděpodobně jediná 
cesta, jak se přiblížit k běžnému 
životu a  strávit pokud možno 
trochu normální léto,“ říká sice 
hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek, ale praktičtí lékaři se 
stále cítí diskriminováni a s nim 
i jejich pacienti. 
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Brzdí očkovací centra očkování?

TŘEBELOVICE (pch) – Touto 
vesnicí na hlavním tahu z Mo-
ravských Budějovic do Jemni-
ce spousta lidí pouze projede. 
Je to škoda, protože Třebelovi-
ce jsou příjemnou vesnicí, se 
kterou stojí za to se seznámit. 
O tom, jak se v Třebelovicích 
žije, jsme si povídali se sta-
rostkou Janou Frühaufovou.

Jak se žije v Třebelovicích? 
To je spíš otázka pro občany. 

Já osobně si myslím, že dobře. 
Občané na to samozřejmě mo-
hou mít jiný názor. 

Třebelovice patří k větším ob-
cím, co vás v  současné době 
tady nejvíc trápí? Předpoklá-
dám, že to bude asi hlavní sil-
nice procházející obcí.

Doprava je bohužel inten-
zivnější a  jeden přechod pro 
chodce v obci už je nedostaču-
jící. Jednáme o tom, jak zajistit 
větší bezpečnost. Zpomalovací 
semafor neprošel, ani zpoma-
lovací práh u  školy tak jsme 
instalovali alespoň dva měřiče 
rychlosti. Také nás ale trápí 
tato doba, nemůžeme se setká-
vat a chybíme si.

Tato doba hodně nabourala 
společenský život. O co všech-
no jste přišli?

Bylo toho hodně. Plesy, ma-
sopust, karneval, besedy s ob-
čany, dětský den, ten seznam 
je mnohem delší. Nyní jsme 
pořídili přes dotace nějaké 
vybavení pro kulturní a  spo-
lečenský život. Takže bychom 
ho rádi brzy nějak využili, tře-
ba na  letní kino. Uvidíme, co 
bude.

Situace se pomaličku zlepšuje, 
plánujete něco na léto, kdyby 
se zákazy uvolnily?

Rádi bychom začali už na za-
čátku května poutí na sv. Flo-
riána. Rádi bychom byli za mši 
svatou, konanou každoročně 
u  kaple,  při příležitosti pouti 
také hasiči nebo fotbalisté po-
řádají večerní taneční zábavu. 
Zda to bude možné, uvidíme. 

Vraťme se zpátky k  dopravě. 
Třebelovice leží na  železnič-

ní trati, která byla před časem 
zrušena, před nedávnem na ni 
byl provoz obnoven. Co to zna-
menalo pro obec?

Na  nádraží vzniklo překla-
diště dřeva, takže tady frčely 
vlaky zhruba pětkrát denně, 
zpočátku výstražný systém 
přejezdu trochu zlobil, takže 
jsme měli strach, aby nedošlo 
k nějaké nehodě, ale teď už to 
šlape. Pro nás je trochu nešťast-
né, že nádraží je dál za  obcí, 
kdyby bylo blíže k centru, tak 
by vlak lidé využívali určitě 
mnohem víc.

Ale určitě je lepší, když vám 
kolem obce jezdily vlaky 
s dřevem, než kdyby to dřevo 
vozily kamiony přes obec.

To je pravda. Kamiony, to je 
neštěstí. Silnice v  obci není 
příliš široká, a  když se tu dva 
potkají, tak z  toho jde strach. 
A navíc jich neustále přibývá.

Třebelovice mají školu, jak 
funguje spolupráce školy 
a obce?

Velmi dobře. Loni jsme zís-
kali dotaci na  opravu podlah 
a elektroinstalace, takže škola 
hodně prokoukla. Teď připra-
vujeme opravu kuchyně a  jí-

delny. Ve  škole je nová paní 
ředitelka a  děti i  rodiče jsou 
s  ní moc spokojeni, a  tak je 
spokojen i zřizovatel. Momen-
tálně  máme sice méně dětí 
ve škole, ale od příštího roku 
už to bude lepší. V  mateřské 
škole máme naopak tolik dětí, 
že už nám pomalu přestává ka-
pacitně stačit. 

Tak trochu jsme nakousli in-
vestice do  školy, co dalšího 
v Třebelovicích plánujete?

V plánu je zasíťování parcel 
pro výstavbu rodinných domů. 
Také chceme zrekultivovat 
školní zahradu, a to v nejbližší 
době. Připravujeme se na  vy-
budování kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Je to o  peně-
zích a  teď nevíme, zda na  to 
peníze budou. S  již zmiňova-
nou kanalizací také souvisí jed-
nání s  krajem o  rekonstrukci 
hlavní silnice. 

O  obchvatu Třebelovic se ne-
mluví?

V územním plánu je vyzna-
čen, ale to je asi tak všechno. Je 
tam už velmi dlouho, ale žádná 
jednání se v  této době neve-
dou. Bylo by to pro obec určitě 
dobré. 

Už jsme hovořili o  spolupráci 
se školou, jak funguje spoluprá-
ce se spolky v  obci? Mám na   
mysli myslivce, hasiče, fotbalis-
ty apod.

Funguje. Pořádají-li nějakou 
akci, obec jim přispěje finančně 
či zapůjčí prostory a  vybavení, 
pravidelně přispíváme i na pro-
voz. Když je naopak nějaká obecní 
akce, tak pomohou zas oni nám. 

Třebelovice nejsou obcí s  ně-
jakou výraznou kulturní pa-
mátkou, ale máte tu nádhernou 
kapli, pomník padlým, boží 
muka a  spoustu křížků jak 
ve  vesnici, tak v  okolí. Jak se 
o tyto památky staráte?

Některé jsou v majetku obce, 
jinak jsou soukromé. O  ty naše 
se standardně staráme, soukro-
mým vlastníkům pomáháme 
metodicky při vyřizování do-
tací apod. Všichni se ale o  tyto 
drobné památky starají vzorně, 
ať s dotací nebo bez ní. Kaple je 
v majetku obce a asi před sedmi 
lety byla opravena a daří se nám 
ji držet v dobré kondici, i když 
teď je už delší dobu zavřená. 
Chodí se akorát větrat. O  chod 
zvonění se vzorně dlouhodobě 
stará ve svém volnu jeden míst-
ní občan. 

J. Frühaufová: „Trápí nás,  
že se nemůžeme setkávat.“

VYSOČINA (mach) – Minulý 
týden se polovina dětí prvního 
stupně vrátila do  školy. Tento 
týden následovala ta druhá, za-
tímco ta první si opět dává tý-
denní výuku distančním způ-
sobem. Ne všichni z  těch, co 
mohli, ovšem do lavic nakonec 
zasedli. Mnoha rodičům vadí 
povinné testování. Svoje děti 
proto raději nechávají doma.

Během prvního týdne výuky 
bylo v  rámci testování v  úte-
rý 13. a  ve  čtvrtek 15. dubna 
na Vysočině provedeno u ško-
láků a  zaměstnanců škol cel-
kem 52 tisíc testů. Výsledky od-
halily během prvních pěti dnů 
třináct pozitivních osob - osm 
dětí a  pět zaměstnanců škol. 
Třináct pozitivních – je to moc 
anebo málo? Jsou vůbec testy 
potřeba? To jsou jedny z mno-
ha otázek, které si v současnos-
ti kladou zejména rodiče. 

Podmínky, za kterých se děti 
prvního stupně vracejí do škol, 
se jim nelíbí. Někteří je zkous-
nou, ale nadšení rozhodně 
nejsou. „Syna jsme do  školy 
poslali, ale vnitřně s tím úplně 
ztotožněná nejsem. Každopád-
ně ve chvíli, kdy bude mít třeba 
pozitivní antigenní test ve ško-
le a  následný PCR test bude 
negativní tak pak už do  školy 
nepůjde. Nechci ho vystavovat 
zbytečně nepříjemným PCR 
testům výtěrem z nosohltanu,“ 
vyjádřila se jedna z maminek. 

Na  sociálních sítích vznikla 
i skupina rodičů z Třebíčska čí-
tající na 330 členů, kteří poža-
dují vzdělávání dětí bez klade-
ní podmínek. Jde jim zejména 
o to, aby děti mohly navštěvo-
vat školu bez testování, roušek 
a  očkování. V  drtivé většině 
ponechaly své školou povinné 
dítě doma maminky, které jsou 
například doma na  rodičov-
ské dovolené s dalším dítětem 
nebo jim mohou vypomoci pra-
rodiče. Není to ale pravidlem: 
„Jsem samoživitelka a  mám 
dceru taky doma. Musíme to 

nějak zvládnout a  vyčkat, jak 
se to vyvrbí, protože proti své-
mu přesvědčení ji tam dávat 
nebudu. Ona ani nechce za da-
ných podmínek,“ vyjádřila se 
matka desetileté dcerky.

Názory většiny rodičů, kteří 
jsou proti nastaveným podmín-
kám ve  školkách, se shodují. 
„Nechci, aby se moje dcera 
dvakrát týdně testovala a  pak 
s  ostatními zdravými spolu-
žáky seděla celý den ve  třídě 
v rouškách. Proč se v tom má 
dusit?,“ míní další z maminek. 
Panuje i  poměrně velká nedů-
věra ve kvalitu testů. „S tím, co 
se děje, absolutně nesouhlasím. 
Testy kdoví odkud a kdoví čím 
napuštěný. České testy od pana 
Žďárského odmítli, zřejmě to 
má svůj důvod,“ zlobí se jedna 
z  maminek, přirovnávajíc naši 
vládu ke covidové mafii. 

Drtivou většinu rozhořče-
ných rodičů by uspokojilo tes-
tování dětí ze slin s následným 
pobytem ve  škole bez roušek. 
„Pokud mají děti negativní test 
a  učitelé jsou navíc očková-
ni, nevidím opodstatněný dů-
vod pro roušky a  respirátory 
ve školách. Vzhledem k chlad-
nému počasí venku, mi vadí 
i  neustále větrání ve  třídách, 
které nejen že covid nevyvětrá, 
ale spíš dětem navíc přivodí na-
chlazení,“ okomentoval součas-
nou situaci ve  školách tatínek 
jedenáctileté školačky.

Snižující se počty nakaže-
ných napříč celou Českou re-
publikou nám dávají naději 
a možnost být konečně trochu 
optimističtějšími. Jak se bude 
nadále situace vyvíjet, je stále 
ve hvězdách. Přestože byla vlá-
da ještě koncem března rezolut-
ní a nepřipouštěla možnost, že 
se v letošním školním roce děti 
do  škol plnohodnotně vrátí, 
v posledních dnech už vypadá 
situace růžověji. Ministerstvo 
školství je navíc pod stálým tla-
kem rodičů. Současné podmín-
ky školní docházky by se tak 
mohly i velmi výrazně zlepšit. 

Jen třináct 
testů bylo 
pozitivních 


