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Připravili 
přednášku

Přednáška Tomáše Pfeiffera se 
koná v neděli 22. března v Třebíči 
v Základní škole Benešova. Začíná 
v 17 hodin. Pořádá ji Společenství 
Josefa Zezulky. -zt-

Vyvěsí vlajku
Připojit se k mezinárodní kampani 

Vlajka pro Tibet se rozhodlo měs-
to Třebíč. Vlajku vyvěsí v úterý 10. 
března na budovu radnice na Karlo-
vě náměstí. Starosta Pavel Pacal při-
pomněl, že město se k této kampani 
připojuje od roku 2000. 

Na otázku, zda město nemá obavu 
z nějaké záporné reakce partnerské-
ho čínského města Yichang, Pacal 
odpověděl: „Partnerské vztahy jsme 
navázali v roce 2016 a naši partneři 
o této naší iniciativě vědí. My jsme to 
netajili a do naší spolupráce to nijak 
nezasáhlo.“   -zt-

Pomohl i hospic
Domácí hospic sv. Zdislavy posílá 

do Číny zdravotnický materiál, rouš-
ky, ochranné sety pro lékaře a další 
zdravotnický materiál. 

„Vyslyšeli jsme volání o pomoc. Cítí-
me, že je to naší povinností, jsme v 
myšlenkách s pozůstalými a věříme, 
že se světovým zdravotnickým kapaci-
tám podaří brzy najít účinný lék,“ říká 
Mgr. Eva Vráblová, vedoucí Domácí-
ho hospice sv. Zdislavy Třebíč.

Oblastní charita Třebíč vyčleni-
la na tuto mimořádnou pomoc 50 
tisíc korun, za ty nakoupila potřebný 
zdravotnický materiál a prostřednic-
tvím města Třebíč ho posílá do Číny, 
kde bojují s koronavirem.  -zt-

Sbírka z Třebíče zamířila do Číny

ZDRAVOTNÍ materiál zaslali do Třebíče lidé z celé republiky, poputuje do čín-
ského města Yichang.  Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení ze str. 1)
Nastínil, že do Třebíče doputovaly 

balíčky z Olomouce, Prahy, Řečan 
nad Labem, Svařenova u Velkého 
Meziříčí, Světlé nad Sázavou, Klatov, 
Nového Bydžova a dokonce z Frýd-
ku Místku. „Mnozí dárci nechtěli být 
jmenováni, mnohdy jsme ani nevědě-
li, kdo balík poslal. Poděkovat za vel-
mi lidský přístup k vážné situaci naše-
ho partnerského města chci všem, moc 
si veškeré pomoci vážíme,“ prohlásil 
Pacal. 

Jmenovitě poděkoval Kraji Vysoči-
na, třebíčské Charitě, KSČM Vysoči-
na, Základní škole T.G.M. v Třebíči, 
panu Miloši Smejkalovi, panu Číž-
kovi a paní Kandové a také lékárně 
Borovina, která požadované ochran-
né prostředky nakoupila a shromáž-
dila. 

Tomáš Plička z přepravní firmy 
upozornil, že dezinfekce jsou vede-
ny jako nebezpečné zboží. Proto se 
musí sbírka v Praze přebalit do bez-
pečnostních obalů. Teprve potom 
materiál může vládní letka v úterý 
18. února přepravit do Číny.

Doplnil, že firma má kontak-

ty s čínským městem a přepravu 
zajišťuje proto, že ji Yichang o to 
požádal. Pokud by nebyla k dispozici 
vládní letka, má zajištěnou i náhrad-
ní leteckou dopravu.

Po ukončení sbírky byl na třebíč-
ské radnici veškerý zdravotnický 
materiál roztříděn, zdokumentován 

a sečten. Celková zásilka z Třebíče 
má 387,3 kilogramů, je v hodnotě 
přibližně 214 tisíc korun a nejvíce 
jsou zastoupeny chirurgické roušky, 
kterých je téměř 27 tisíc kusů. 

Dále zásilka obsahovala více než 
šest tisíc latexových rukavic, téměř 
11 tisíc ochranných chirurgických 

čapek, 6500 návleků na boty, stovky 
jednorázových chirurgických plášťů, 
respirátorů, jednorázová prostěradla 
na vyšetřovací lůžka v rolích v délce 
několika kilometrů. Zásilka huma-
nitární pomoci obsahovala také dez-
infekční prostředky, například 25 
kilogramů chloraminu a 45 litrů dez-
infekce na ruce.

Radnice plánuje revitalizaci 
takzvaného ruského sídliště v 
severní části města.
� Antonín Zvěřina

Město Třebíč nechává zpracovat 
územní studii na lokalitu Nové Dvo-
ry, takzvané ruské sídliště. „Rádi by-
chom tam v budoucnu provedli cel-
kovou revitalizaci,“ poznamenal 
starosta Pavel Pacal. Připustil, že se 
jedná o velkou lokalitu, kde žije vel-
ké množství lidí.

Za velký problém považuje přeby-
tek zaparkovaných automobilů. Dal-
ší problém vidí v tom, že do rozsáh-
lého sídliště je pouze jeden vjezd a 
z lokality je pouze jediný výjezd. 
Po zpracování studie ji město před-
stavilo obyvatelům a zaslalo všem 
předsedům Společenství vlastní-

ků jednotek, aby se mohli ke studii 
vyjádřit.

„Musíme si uvědomit, že se jedná 
o veliké území a některé připomín-
ky jsou protichůdné,“ připustil Pacal. 
Doplnil, že v části lokality již sepsali 
obyvatelé petici, která má za cíl pro-
sadit jejich názor. 

„Říkal jsem to už na setkání s obyva-
teli, že se nedá docílit jednotného pří-
stupu ke studii,“ poznamenal Pacal. 
Místostarosta Miloš Hrůza upozor-
nil, že do šesti ulici v tomto území 
se dá vjet a vyjet pouze jedním smě-
rem. 

„Pokud se tam něco stane, je pro-
blém se do těchto ulic dostat. Proto 
studie řeší i tuto náležitost,“ poukázal. 
Petice protestuje proti propojení 
Kyjevské ulice s kruhovou křižovat-
kou v ulici Modřínová. 

To je ale řešení, které výrazně 

odlehčí dopravě v ulici Aug. Kra-
tochvíla. Pacal upozornil, že stu-
die plánuje ještě jeden výjezd na 
Rafaelovu ulici. „Množství aut, kte-
ré do lokality vjede, se nezmění. Pou-
ze budou mít řidiči více možností,“ 
poznamenal Pacal.  

Dodal, že už na setkání s veřejností 
říkal, že pokud všichni neustoupí ze 
svých představ, nenajde se kompro-
misní řešení. Netajil, že někteří lidé 
mají obavu, že zeleň ustoupí parko-
vacím místům, což není pravda. 

Hrůza naznačil další problém, a to 
děti, které chodí na Základní školu 
Benešova.

„Každý všední den přijíždí ke škole 
zhruba 150 automobilů, ze kterých 
vystupují školáci. Proto zvažujeme 
možnost, že by tato vozidla vjížděla 
do areálu školy, což by zvýšilo bezpeč-
nost školáků,“ nastínil Hrůza. 

Názory na úpravy sídliště se různí


