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Dodatek k rámcové smlouvě o spolupráci při 
zajišťování a rozvoji Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV) schválilo 24 zastupitelů.

„Město Třebíč vstoupilo do chystaného systé-
mu integrace VDV. Jedná se o to, že občanům bude 
umožněno cestovat na jeden jízdní doklad různými 
prostředky veřejné dopravy, ať je to vlak, příměstský 
nebo městský autobus,“ upozornil zastupitele mís-
tostarosta Vladimír Malý (ČSSD).

Ve smlouvě stojí toto: Smluvní strany se dohod-
ly, že integrace veřejné dopravy pod objednáv-
kou Kraje Vysočina (VDV) a městské hromadné 
dopravy (MHD) pod objednávkou města Třebíč 
začne od 1. října 2020. Kraj Vysočina uhradí měs-
tu Třebíč za každého cestujícího přijíždějícího/
odjíždějícího na/z území města Třebíč za období 

od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 částku do 
maximální výše 540 750 Kč. Zároveň město Tře-
bíč uhradí Kraji Vysočina příspěvek na obyvatele 
města za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 
2020 ve výši 624 592 Kč.

Možné riziko?
Zastupitel Aleš Novák (Třebíč občanům!) mimo 

jiné upozornil na riziko této smlouvy.
„My, jako město, budeme rukojmí Kraje Vysočina 

v tom smyslu, že když si kraj usmyslí, aby to schvá-
lil, tak to budeme muset zaplatit. Problém je v tom, 
že podobnou smlouvu o integraci podle hejtmana 
Běhounka schválilo jen sedm procent lidí na Vysoči-

ně. Osmdesát procent lidí se vůbec nevyjádřilo, zby-
tek procent se vyjádřil zamítavě. Otázkou je, zda má 
být ta smlouva platná, zda ji v tomto znění potřebu-
jeme. Možná by bylo lepší počkat, co kraj přinese v 
dalším volebním období. Pokud takové riziko není, 
budu rád, když mi to někdo osvětlí,“ přál si Novák.

„Kraj Vysočina zaujal jednoznačné stanovisko, a 
sice že budou do tohoto systému přispívat všechny 
obce nebo žádná obec. Přijetím této smlouvy se nic 
nemění na naší straně, žádné riziko tam není. Před-
mětem smlouvy je to, že Kraj Vysočina bude nám 
platit za každého občana, který přivede do tohoto 
systému nějakou částku. Obava, že my bychom pla-
tili a obce ne, tu není,“ okomentoval starosta Pavel 
Pacal (Pro Třebíč).  -mč-

Na jízdenku všemi dopravními prostředky

ČT 1. 10. SLON A MRAVENEC - 
taneční pohádka skupiny Proty boty, 
v 15 hod.

ÚT 13. 10. DEN PĚSTOUN-
STVÍ

maňáskové divadlo, hry pro děti, 
informace o náhradní rodinné péči 
(15) 

PÁ 16. 10. KEŇA - POVÍDÁNÍ 
S LEJLOU ABBASOVOU – před-
náška (16:30)

STŘEDA 14. 10. Vernisáž výsta-
vy fotografií Doroty Holubové 
„ATLAS ŽIEN“ na téma domácí 
násilí (17)

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

JI.HLAVA:
STŘEDA 28. 10. - Nová Šichta, 

režie Jindřich Andrš, 90min., 2020, 
CZ

Intimní a zároveň humorný časo-
sběrný portrét horníka Tomáše z 
dolu Paskov, kterému zavřeli šachtu, 
a tak se musí vydat novým směrem 
a rozhodne se rekvalifikovat na pro-
gramátora.

 ČTVRTEK 29. 10. - Svéráz čes-
kého rybolovu, režie Ivana Pauero-
vá Miloševič, 77min., 2020, CZ

Šestice rybářů z Jihlavy vyráží 
na rybolov do Norska - komediál-
ně humorné vyprávění o mužském 
přátelství, nenaplněných snech a 
určitém specifickém typu mizející 
mužské identity.

PÁTEK 30. 10. - Vlci na hrani-
cích, režie Martin Páv, 79min., 2020, 
CZ

Dokument o návratu vlků na Brou-
movsko a jejich (ne)přijetí místními 
obyvateli

SOBOTA 31. 10. - Jak bůh hle-
dal Karla, režie Vít Klusák a Filip 
Remunda, 90min., 2020, CZ

Co se stane, když je představitel 
nejateističtějšího národa v Evropě 
Čech Pepík vyslán do nejpobožněj-
ší země EU Polska? Performativní 
dokument ve stylu Borata o dvou 
sousedních státech s velmi odlišným 
pohledem na náboženství. 

Začátky všech představení filmů 
jsou vždy v 18 hod.

Komunitní centrum Moravia

Věrozvěstové Cyril a Metoděj už byli na Karlově náměstí svědky mnoha událos-
tí. V těchto dnech sledují, jak těžká technika likviduje z plochy náměstí kamenné 
kostky a před očima jim z nich vyrůstá pořádná pyramida. A to je teprve začátek 
výkopových prací, které začaly 16. září na jižní, tedy horní straně náměstí. Dojde 
k výměně dešťové a splaškové kanalizace a také vodovodního potrubí. Výkopy 
budou zabezpečeny mobilním oplocením a vstup do všech obchodů i provozo-
ven umožní lávka s přemostěním. A ještě k sousoší. Je vysoké sedm metrů a bylo 
odhaleno 1885, v roce tisícího výročí Metodějovy smrti. Autorem díla je Leoš Ši-
mek.  -mč-

Foto: Mirka Čermáková

Tohle Cyril s Metodějem nezažili

V úterý 8. září byl proveden první operační žaludeč-
ní bypass na třebíčské chirurgii. Pacientku operoval 
tým lékařů ve složení MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. a MU-
Dr. Tomáš Svoboda pod vedením primáře chirurgické-
ho oddělení MUDr. Jana Cagaše. Po operaci pacientka 
do jednoho měsíce výrazně zhubne a současně dojde ke 
zlepšení cukrovky.

Gastrický bypass je jednou z metod metabolické chi-
rurgie. Dříve byla hlavní indikací obezita, v poslední 
době se jako hlavní benefit tohoto výkonu ukazuje dra-
matické zlepšení metabolického syndromu a především 
cukrovky. 

„Metoda má více variant a na našem pracovišti provádí-
me tzv. omega loop gastric bypass (OLGB). Výkon spočí-
vá ve vytvoření žaludečního váčku, který je posléze napojen 
na tenké střevo tak, aby bylo z pasáže vyřazeno celkem 1,5 
metru jeho resorpční délky. Efekt výkonu je velmi rychlý a již 
do měsíce dochází k významné redukci dávek antidiabetik i 
inzulinu,“ pochvaluje si účinnost zákroku primář Cagaš.

Doba hospitalizace při nekomplikovaném průběhu 
činí cca 5 dní po operaci. Výkon je plně hrazen zdravotní 
pojišťovnou po splnění indikačních kritérií, pacient musí 
být ve věku 18 - 60 let, BMI nad 35, přítomnost diabetu 
II. typu a všech medicínských podmínek.  

„Vzhledem k efektu na diabetes II. typu je zřejmé, že je pro 
zdravotní pojišťovny výhodnější proplatit daný operační 

výkon, než doživotně každému diabetikovi hradit antidia-
betika a inzulin,“ dodává primář Cagaš.

První pacientkou, která podstoupila tento operační 
zákrok v třebíčské nemocnici, je Ing. Jana Gálová z Br-
na, ve čtvrtek 17. září proběhla závěrečná kontrola jejího 
zdravotního stavu a byla popuštěna do domácího léčení. 
 -tz-

ZLEVA MUDr. Tomáš Svoboda, Ing. Jana Gálová a primář 
chirurgického oddělení MUDr. Jan Cagaš.

 Foto: archiv nemocnice

První žaludeční bypass v Třebíči Na koberec 
nepřispějí

Spolek TJ Třebíč požádal město o 
dotaci na pořízení koberce pro oddíl 
moderní gymnastiky. Konšelé žádost 
zamítli.

„Poskytujeme dary a dotace na koná-
ní různých soutěží, mistrovství. Prostřed-
ky na provozní činnost dostávají organi-
zace v rámci podpory sportu. Přispěním 
na vybavení bychom vytvořili precedens,“ 
vysvětlil starosta Pavel Pacal.  -mč-

Na podruhé 
to snad vyjde

Rada města musela zrušit výběrové 
řízení na zakázku Křižovatka ulic Kos-
mákova – Hrotovická. Ze tří oslove-
ných firem se přihlásily dvě firmy, ale 
nesplnily vypsané požadavky. Rada 
proto vyhlašuje nové výběrové řízení.

„Firmy byly informovány, v čem nevy-
hověly, co vyplnily špatně. Mají šanci vše 
napravit v opakovaném zadání zakáz-
ky, pokud se znovu přihlásí,“ informoval 
starosta Pavel Pacal.  -mč-


