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VELKÉ MEZIŘÍČÍ (mach) 
– Městu se ve  spolupráci Fa-
kultní nemocnicí Brno podaři-
lo ve čtvrtek 6. května spustit 
očkovací středisko. V  rámci 
obcí s  rozšířenou působností 
se jedná o  jedno ze čtyř měst 
na  Vysočině, kde se něco ta-
kového podařilo. Provoz stře-
diska je omezený množstvím 
dodání vakcíny Krajem Vysoči-
na. Jelikož je očkovacích látek 
stále nedostatek, bude očko-
vací středisko fungovat pouze 
jednou za čtrnáct dní.

Čekání na  spuštění očkova-
cího místa v  Jupiter clubu je 
u  konce. Ve  čtvrtek 6. května 
kulturní zařízení otevřelo své 
prostory a  přivítalo prvních 
400 registrovaných klientů 
v prioritní věkové skupině nad 
50 let. Další termín očkování se 
očekává v rámci 14 dnů, v zá-
vislosti na  dodávce vakcín. 
Registrace je stále otevřená. 
Zaregistrovat se mohou všichni 
zájemci patřičné věkové skupi-
ny. 

„Jsem velmi rád, že se nám 
to podařilo uskutečnit v  obci 
s  rozšířenou působností. 
O  vzniku očkovacího centra 
jsme se začali bavit 27. ledna 
při videokonferenci s  hejtma-

nem kraje Vítězslavem Schre-
kem. Očkovací místo nám bylo 
povoleno, ale o  jeho vznik 
jsme se museli postarat sami. 
Od  té chvíle jsme začali pra-
covat na tom, abychom získali 
partnera, kterým se stala FN 
Brno. Služby očkovacího místa 
se v  rámci našeho ORP (obce 
s  rozšířenou působností) po-
tenciálně týkají 136 tisíc lidí,“ 
uvedl během zahájení provozu 
střediska starosta Alexandros 
Kaminaras.

Provozovatelem očkovacího 
místa ve Velkém Meziříčí je Fa-
kultní nemocnice Brno. „Nápl-
ní práce fakultních nemocnici 
je vysoce specializovaná péče. 
Jestliže naše nemocnice byla 
v  posledních měsících přehl-
cena péčí o  covidové pacienty 
a nemohli jsme tuto specializo-
vanou péči poskytovat, je logic-
ké, že jsme se zapojili do jediné-
ho, co může pomoci v této době, 
a  to do  očkování. Vzhledem 
k  tomu, že máme dobrou zku-
šenost s provozováním očkova-
cího centra na  brněnském vý-
stavišti, vyhověli jsme žádosti 
Velkého Meziříčí. Malé přívětivé 
očkovací středisko zde bylo při-
praveno v rekordním čase,“ vy-
jádřil se Jaroslav Štěrba, ředitel 
FN Brno. Zkušený zdravotnický 

personál doplní administrativní 
pracovníci a dobrovolníci z řad 
veřejnosti. Centrum disponu-
je prostorem pro administraci 
a  registraci, třemi stanovišti 
lékařů, čekárnou, odpočívárnou 
i ošetřovnou. Do budovy je za-
jištěn bezbariérový přístup pro 
imobilní občany. Pro vozidla ob-
sluhy centra a  očkovaných kli-
entů jsou na náměstí vyhrazena 
parkovací místa přímo před bu-
dovou Jupiter clubu zdarma.

 K  očkování do  zdejšího 
střediska se může zaregistrovat 
prakticky kdokoliv. Očkování 
nepodléhá místu trvalého byd-
liště. Předpokladem však je, že 
místní očkovací středisko bude 
sloužit především obyvatelům 
města. „Je to rozšíření nabídky 
očkovacích center. Spousta lidí 
preferuje možnost dojít si pěšky 
na  náměstí, kousek od  domo-
va. Byť vzhledem ke  kapacitě, 
kterou toto očkovací místo má, 
může nějaký čas čekat,“ podo-
tkl starosta. Pokud to dostatek 
vakcín dovolí, rozšíří se i  pro-
voz střediska. „Aktuálně je to 
tak, že nám z kraje chodí týdně  
200 vakcín. Jedeme v  tom re-
žimu, že jednou za  14 dní se 
očkuje 400 až 450 lidí, což není 
mnoho. Máme příslib kraje, že 
ve chvíli, kdy tu bude velký pře-

vis čekatelů, kraj se bude sna-
žit dodávat vyšší počet vakcín. 
Považujeme za  úspěch už sa-
motný vznik očkovacího místa. 
Máme za to, že toto je přesně to, 
co má město pro občany dělat,“ 
míní Alexandros Kaminaras. 

Mimo velkokapacitní centra 

v  okresních městech se poda-
řilo spustit očkovací místa také 
v  Přibyslavi, Počátkách, Cho-
těboři a  právě Velkém Meziří-
čí. Dále pak Telč a Třešť očkují 
registrované zájemce na  poli-
klinikách v  řádu desítek lidí. 
Ve velkomeziříčském středisku 

se očkuje vakcínou Pfizer, a to 
zejména z  důvodu náročnosti 
jejího skladování, nutnosti ře-
dění látky a  její nevhodnosti 
pro ordinace praktiků. 
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Očkovacím střediskem prošly první stovky zájemců

RUDÍKOV (mach) – Lokali-
ta Nade Vsí už dostává novou 
tvář. Pozemky jsou v  rukou 
soukromých vlastníků a první 
domy již obývají noví obyva-
telé. Pamatováno je také na 
občanskou vybavenost. U vjez-
du do lokality bylo v loňském 
roce vybudováno místo pro tří-
děný odpad a zbrusu nové dět-
ské a workoutové hřiště čeká 
na zátěžovou zkoušku. 

Velkoryse řešené dětské 
hřiště s  dřevěným hradem, 
houpadly, lezeckou pavučinou 
i pískovištěm nelze minout. 
Jen o kousek dál je sportovi-
ště s  workoutovými prvky, 
určené pro dospělé (eliptické 
trenažéry a posilovací lavice). 
Celkové náklady se vyšplhaly 
na téměř 1,4 milionů korun. 
Projekt byl částkou necelých 
devíti set korun podpořen mi-

nisterstvem pro místní rozvoj. 
„Trošku se nám to prodraži-
lo. Některým zastupitelkám 
se nelíbil původně plánovaný 
kačírek v  dopadové ploše. 
Zazněla výtka, že se kamínky 
snadno rozházejí okolo hřiště 
a nejsou příliš bezpečné. Pro 
dopadovou plochu jsme nako-
nec zvolili gumovou zámkovou 
dlažbu, která je nákladnější,“ 
přiblížil původně nepláno-
vané změny Zdeněk Souček, 
starosta Rudíkova. Přípravné 
práce proběhly na podzim.  
Hřiště bylo osazeno herními 
prvky a dokončeno v  minu-
lých dnech. 

V  nově budované lokalitě 
bylo prodáno dvaatřicet zasí-
ťovaných pozemků. Loni byly 
dokončeny inženýrské sítě, 
komunikace a chodníky. Ně-
kteří stavebníci si pospíšili a už 
bydlí. Jiní teprve zahájení vý-

stavby svého rodinného domu 
plánují. Další pozemky už Ru-
díkov nemá. I když zájem by 
patrně byl. „Uvažujeme o další 
lokalitě, ale to až někdy v bu-
doucnu. Momentálně nám 
to neumožňuje územní plán. 
Máme naplněný koeficient za-
stavěného území. Nechceme 
budovat satelity a stavět mimo 
intravilán obce. Spíš nás trápí, 
co se středem obce. Jsou tu sta-
ré opuštěné domy, které jsou 
vhodné k rekonstrukci. Začíná 
se to projevovat i u nás. S tím 
ale nic moc nemůžeme udělat,“ 
povzdechl si starosta. Podobné 
starosti řeší i další obce. Pro 
stavebníky je ale výhodněj-
ší stavět na zelené louce, než 
nákladně opravovat starý dům 
nebo jej na vlastní náklady 
bourat a o poté teprve stavět. 
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A co děti? Mají si kde hrát? Nade Vsí už ano

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (mach) – Ve 
dnech 9. až 14. června by měla 
ve městě proběhnout tradiční 
pouť. V minulých letech zazní-
valy hlasy, že by bylo dobré se 
zamyslet nad novým místem 
jejího konání. Proto se radnice 
rozhodla uspořádat anketu. Ve 
hře bylo náhradní místo konání 
v bývalém areálu Svitu.

„Nejdříve jsme prověřili re-
alizovatelnost konání poutě 
v  areálu Svitu. Zjistili jsme, že 
by to reálné bylo, ale zajímá nás 

hlavně názor občanů,“ uvedl 
starosta Alexandros Kamina-
ras. Do ankety se zapojilo na 
pět stovek lidí. Třiapadesát pro-
cent bylo pro umístění atrakcí a 
stánků během pouti na Náměs-
tí, zbývajících sedmačtyřicet 
se vyslovilo pro Svit. Radní se 
rozhodli respektovat názor ob-
čanů, a proto pouť zůstane tra-
dičně na Náměstí. „Děkujeme 
všem 489 respondentům, kte-
ří se hlasování zúčastnili. Váš 
názor je pro nás cenný,“ uvedl 
starosta.

Pouť bude opět  
na Náměstí TŘEBÍČ (en) - Jsme rádi, že 

vám po  delší době můžeme 
oznámit znovuotevření našeho 
Muzea Vysočiny Třebíč. Možná 
si vzpomenete, že v  loňském 
roce jsme otevírali ve  stejný 
den jako v roce letošním.

Na třebíském zámku nás mů-
žete navštívit už od 11. května  
v  běžné provozní době (úterý 
až neděle 9–12, 13–17 hodin), 
samozřejmě za  dodržení sou-
časných hygienických opatření. 
Na co se můžete těšit?

Chystáme se otevřít všechny 
čtyři stálé expozice. V  expozi-
ci Valdštejnové na  Třebíči ne-
budou probíhat komentované 
prohlídky, nicméně si ji budete 
moci prohlédnout s  tištěným 
průvodcem v  režimu jako 
ostatní expozice. 

Blíží se Mezinárodní den mu-
zeí. Pojďte ho s  námi oslavit 
v  úterý 18. května 2021. Vstup 
do expozic a výstav je v tento 
den zdarma. 

Dále otevíráme výstavu Když 
slunéčko zemi políbilo (pocta 
národopisci Vratislavu Bělíko-
vi). Potrvá do  13. června 2021, 
kdy proběhne slavnostní ukon-
čení v  podobě komentované 
prohlídky a  setkání s  Dobro-
milou Vlčkovou a  Pavlou Po-
rubskou (dcerou a  vnučkou 

Vratislava Bělíka). K  výstavě 
chystáme doprovodný pro-
gram v  podobě výtvarných 
dílen (každý čtvrtek do  17 ho-
din), dětské vernisáže (úterý  
1. června od 16 hodin), tradiční-
ho programu pro rodiny s dět-
mi Do muzea za tradicí (neděle 
6. června v 15 hodin). 

Navštívit můžete také Cen-
trum tradiční lidové kultury 
na  ul. Cyrilometodějské, kde 
si budete moci prohlédnout pa-
nelovou výstavu Centra tradič-
ní lidové kultury příhraničních 
regionů, která bude zpřístupně-
na od  18. května do  30. červ-
na 2021 vždy v  úterý až pátek 
v  10-12, 13-17 hodin. Vstupné 
na tuto výstavu je zdarma.  

Muzeum řemesel Moravské 

Budějovice je z důvodu přípra-
vy nových expozic v letošní se-
zóně uzavřeno.

Muzeum Jemnice bude pro 
návštěvníky otevřeno od červ-
na 202.

Hurá, dveře muzea se otevírají!


