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Na očkování proti covidu se 
připravuje i město Třebíč, vybra-
lo již objekt pro očkovací stře-
disko.
� Antonín Zvěřina

Také Třebíč plánuje vybudovat 
v součinnosti s Krajem Vysočina 
očkovací středisko. Starosta Pavel 
Pacal naznačil, že kraj plánuje cen-
trum mimo nemocnici v každém 
okrese. Doplnil, že je to z toho důvo-
du, aby při dostatečném počtu vak-
cín proti covidu bylo očkování co 
nejplynulejší. 

„Očkování pravděpodobně začne 
v polovině března, jednání nadále 
pokračují. Bude se jednat o očkování 
běžné populace, nikoli pouze specifiko-
vaných skupin,“ vysvětlil Pacal. V Tře-
bíči vznikne očkovací centrum ve 

velkém sále budovy Fóra. 
Na plánku je malý sál objektu zvý-

razněn červeně. Po vstupu zadními 
dveřmi do velkého sálu se budou 
nacházet registrační místa vyznače-
ná červeně. Zelený podklad ukazuje 
místo pro vyšetřování lékařů. 

V samostatných osmi místech se 
nacházejí vlastní očkovací prosto-
ry. Fialově plán označuje místa pro 
odpočinek, kde by měli naočkovaní 
lidé pobýt zhruba patnáct až dvacet 
minut. Předními dveřmi naočkované 
osoby odejdou. 

„Bude tam i prostor pro přípravu 
vakcín a zázemí pro personál, který to 
bude zajišťovat,“ poznamenal Pacal. 
Netajil, že vše bude město upřesňo-
vat po jednáních s krajem. To také 
zajistí pokud možno dostatek parko-
vacích míst. 

Jedná se o parkování přímo před 

budovou Fóra nebo pod starým 
hřbitovem. Pro imobilní osoby plá-
nuje město vyhradit vedle Kongre-
sového centra Pasáž u Komunitního 
centra Moravia. 

„Centrum by mělo být funkční 
v momentě, kdy bude připraveno očko-
vání pro širší veřejnost. Po zadání do 
registračního rezervačního systému, 
který připravil stát, obdrží jednotlivec 
informaci, že na něj přišla řada, s infor-
mací, kdy se má k očkování dostavit,“ 
nastínil Pacal.  

Očkovací centrum má sloužit sedm 
dní v centru, ale to vše určí další jed-
nání a skutečnosti. Pacal připustil, že 
parkoviště pod starým hřbitovem by 
mohli využívat pracovníci zajišťující 
očkování. Poukázal, že město Třebíč 
pomůže starším občanům s registra-
cí v rámci Senior pointu.  
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Očkovací středisko vznikne ve Fóru

Stížnost obyvatel na zákaz vjezdu dopravní obsluhy v 
části Zámostí obdrželo město Třebíč. Lidé požadovali 
v této souvislosti celodenní možnost vjezdu vozidel. Sta-
rosta Pavel Pacal upozornil, že důvodem bylo to, aby se 
v této třebíčské historické čtvrti zklidnila doprava, která 
ohrožuje i statiku domů.

Rada odsouhlasila návrh odpovědi. Pacal poznamenal, 
že po třech měsících zkušebního provozu se ukáže, zda 

dojde k nějakým úpravám režimu. „Zatím zůstává původ-
ní omezení vjezdu automobilů,“ informoval Pacal. 

Doplnil, že nastavený režim používají i jiná města 
s podobnými historickými částmi. Místostarosta Vladi-
mír Malý konstatoval, že celý režim bude kontrolovat i 
městská policie. Město se rozhodně nebude bránit dialo-
gu s lidmi, kteří ve čtvrti bydlí.    -zt-

Vše ukáže zkušební provoz

Podle přezdívky Srdíčko, kterou 
měl Antonín Hobza – zakladatel 
skautingu v Třebíči – dostala jméno 
cena, kterou v Třebíči uděluje dob-
rovolníkům Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina (RDMKV) a město 
Třebíč. V tuto chvíli je možné nomi-
novat dobrovolníky v rámci pátého 
ročníku udílení ceny.

„V Třebíči pracuje celá řada organi-
zací, které se věnují dětem a mládeži. 
Většina z nich pracuje na dobrovol-
nickém základě. Práce dobrovolníků 
není úplně snadná a zahrnuje často 
stovky hodin ročně.“ říká Jan Burda 
z RDMKV.

„Smyslem ceny ale není jen ocenit 
dobrovolníky, kteří pravidelně a nezišt-
ně pracují ve svém volném čase s dětmi 
a mládeží. Chceme i upozornit na pro-
blematiku dobrovolnictví jako takové-
ho,“ doplňuje.

Upozorňuje, že minulý rok byl, 
vzhledem k okolnostem, které není 
třeba vysvětlovat, velmi specifický i v 
oblasti práce s dětmi a mládeží. Řa-
da aktivit se uskutečnit nemohla. Na 
druhou stranu celá řada dobrovolní-
ků vymýšlela a realizovala aktivity s 
dětmi on-line, nebo pomáhala, kde 
se dalo. 

„Dětem v této době často velmi chy-
bí sociální kontakty. I proto je práce 
dobrovolníků v dětských spolcích velmi 
důležitá, i když je teď velmi omezena,“ 
naznačuje Burda.

Na cenu může být nominován kaž-
dý, kdo je starší osmnácti let a vyko-
nává nebo vykonával pravidelnou 
dobrovolnou činnost ve prospěch 
dětí a mládeže v jejich volném čase 
na území města Třebíče minimálně 
tři roky. Nominace lze zasílat do 14. 
února.

Třebíčské srdíčko 
ocení dobrovolníky

Město má plán 
dopravní 

obslužnosti
Plán dopravní obslužnosti města Tře-

bíče schválila rada města. Jedná se o 
dokument o městské hromadné dopra-
vě, který musí mít radnice ze zákona 
k dispozici. Místostarosta Vladimír 
Malý doplnil, že dokument zpracovala 
odborná firma. Dokument například 
určuje výši procenta provozu autobusů 
na ekologický pohon. V roce 2025 se 
jedná o 40 procent těchto vozidel. 
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