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Hlasujte na www.
horackenoviny.com

Ve čtvrtek v Zadní
synagoze začíná
výstava Haredim

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
Reportáž z velkopátečního koncertu
a povídání s australským
muzikantem Rowenem Scolombe
si přečtete již v pátek!

NA WWW

NA OKRAJ

Hrkání se Žlutou ponorkou
Velikonoce na zámku v Jaroměřicích
Střelecké závody na Bažantnici
Hledání vajíček v Polici

Třebíčská nemocnice má nové
speciální lůžko pro pacienty chodící na dialýzu. Dostala ho v pátek
od společnosti TTS, která do nemocnice přivádí teplo. Přivádí ho
za velmi výhodných podmínek,
protože ho nevyrábí ani z uhlí, ani
z plynu. Společnost TTS vsadila
na biomasu a díky tomu má Třebíč tepelnou energii v porovnání
s ostatními městy doslova za pusu.
Peníze, které se uspoří, pak mohou
pomáhat.
Sázka na obnovitelné zdroje
v tomto případě vychází a obyčejným lidem přináší užitek. Biomasa
není slepou uličkou jako třeba fotovoltaika. Chytače paprsků se nám
rozprostřely po krajině, a co přinesly? Zdražení elektrické energie
kvůli neadekvátní podpoře ze strany vlády. Zase jsme byli papežštější
než papež.
Biomasa v třebíčských teplárnách, to je jiná káva. Surovina
na topení pochází v drtivé většině
z místních zdrojů. Slámu dodávají
místní sedláci a dřevo zdejší lesáci.
Peníze za biomasu tak putují k lidem
z regionu. Není to jak u plynu, jehož
cena neustále roste, a miliardy korun míří přes Slovensko a Ukrajinu
k ruským oligarchům. Co z toho
máme my? Jen těžkou hlavu, když
přijde vyúčtování.
Třebíč je ve využívání biomasy
na čelních příčkách nejen v republice, ale minimálně ve střední Evropě. Výhody tak pociťují od loňska
díky novému inkubátoru už i novorozenci a od letoška také lidé, kteří
chodí na dialýzu. Příště se pomoci
dočkají jistě i další.

Petr Chňoupek

Kamery si připsaly
další cenné skalpy
Třebíč - Kamerový systém
v Třebíči už několikrát přesvědčil, že se vyplatí. Díky němu už
skončilo za mřížemi několik výtečníků, kteří by se jinak vyhnuli
spravedlnosti. Na přelomu března
a dubna si kamery připsaly další
úlovky.
„V sobotu 31. března v 15 hodin a 44 minut přijali strážníci
oznámení o zadržení zlodějů
v prodejně na Karlově náměstí.
Na místo byla neprodleně vyslána hlídka městské policie,“ začal
popisovat první případ ředitel
městské policie Ladislav Prvák.
Než ovšem policisté dorazili,
zlodějům se podařilo uprchnout.
„Jedna z podezřelých osob byla
zpozorována operátorkou městského kamerového systému, jak
nastupuje do autobusu a odjíždí
směrem do Boroviny. Motorizo-

vaná hlídka autobus sledovala
a na konečné zastávce podezřelého mladíka zadržela,“ uvedl
Prvák. Pachatelem byl nakonec
patnáctiletý mladík.
Další případ se odehrál ve čtvrtek 5. dubna čtyřicet pět minut
po půlnoci. „Obsluha kamerového systému zahlédla muže,
který na Karlově náměstí svým
protiprávním jednáním způsoboval škodu na cizím majetku
poškozováním dřevin a rozbitím
výplně obchodu. Obsluha na toto
jednání upozornila vedoucího
směny, který na místo vyslal tříčlennou hlídku městské policie,“
popsal ředitel policie. Strážníci
ho dopadli ještě na Karlově náměstí. „Devatenáctiletý muž je
svým jednáním podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku.
Celá událost bude předána odbo-

ru správních činností k dořešení,“
doplnil Prvák.
O čtyři hodiny později spatřila
kamera na Karlově náměstí dva
muže. Jeden z nich udeřil do okna
zaparkovaného auta a ukopl zpětné zrcátko u dalšího zaparkovaného vozidla, poté se oba muži
rozběhli směrem k hotelu Grand.
„Na místo vyrazila hlídka městské policie, která oba muže zadržela na nábřeží za řekou. Podezřelý muž, který poškozoval cizí
majetek, byl v podnapilém stavu
a odmítal prokázat svoji totožnost. Z důvodu odmítnutí poskytnutí totožnosti a způsobené škody
byla na místo přivolána hlídka
Policie České republiky,“ popsal
Ladislav Prvák. Oba muži nakonec skončili v protialkoholické
záchytné stanici v Jihlavě.

Petr Chňoupek

Sokolí - První hobby závody na Vysočině v parkurovém skákání zpestřily letošní velikonoční víkend. I když počasí bylo nevlídné, přes překážky skákalo pětatřicet koní ve čtyřech disciplínách. Více informací
i fotografií přineseme v pátečních novinách.  Foto HoN: Jan Uher

Nemocnice šetří na topení a to se vyplatí
Třebíč - Nemocnice v okresním městě rezignovala na to, aby
si teplo vyráběla sama, a před
časem se spojila s firmou TTS.
„Tato firma vyrábí teplo za zcela
jiných podmínek, než bychom je
vyráběli my,“ připomněl ředitel
nemocnice Leoš Dostál. Nemocnice tak výrazně ušetří a navíc
z ušetřených peněz firma TTS
každý rok zakoupí nějaké potřebné vybavení. Ani letošní rok
není výjimkou.
„Letos je to polohovací lůžko s váhou pro dialyzované pacienty,“ připomněl ředitel nemocnice. V pátek 6. dubna převzal speciální lůžko primář
interního oddělení Martin Tesák. Předání bylo ovšem pouze
symbolické, protože postel už
slouží přímo na oddělení. „Daru
si velice vážíme. Na dialýze mu- Richard Horký u nového speciálního lůžka.

síme pacienty velmi přesně vážit
a toto lůžko je tedy naprosto nezbytné,“ uvedl primář Tesák.
„Úspora tepla v nemocnici je
nyní vysoká. Je to více než dva
miliony korun ročně, to je základní kontrakt. My jdeme dál,
takže my ten základní parametr
překračujeme fakticky o nějakých 600 tisíc korun,“ nastínil
ředitel firmy TTS Richard Horký. Dvě třetiny z této úspory dostává nemocnice, třetina zůstává
firmě TTS. „My považujeme
za správné, že každý rok zakoupíme něco, co nemocnice potřebuje,“ vysvětlil Richard Horký.
Devadesát procent tepla směřujícího do nemocnice (a nejen
tam) pochází z biomasy (sláma,
dřevo), což je velmi důležité. Peníze za surovinu tak nemíří někam do Ruska, ale zůstávají v re-
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Vyhlášení výsledků 5. 5 v 16. hodin
na Karlově náměstí v Třebíči!

Tereza
Třebíč

Tereza
Třebíč

gionu. „To znamená, že region
nechudne,“ konstatoval Horký.
Starosta Třebíče Pavel Heřman připomněl, že firmy, které
se chovají jako donátoři, jsou
dnes potřeba. „Pan Horký si ty
peníze může vzít a strčit do peněženky. On to neudělá a dá je
na takový účel,“ uvedl Heřman.
„Nemocnici je potřeba pomáhat, a to na všech frontách,“ připomněl senátor Vítězslav Jonáš.
Podle něj je spolupráce se soukromým sektorem velmi dobrá
a potřebná, protože je rozhodně důležité nemocnici zachovat
v rozsahu takové péče, jaká je
dnes. „S panem ředitelem nemocnice se pravidelně setkáváme a hovoříme o způsobech, jak
vysoký standard péče zachovat,“
dodal.

Petr Chňoupek

KRÁTCE
Pozor na zebru

Fi

Hlasujte na www.horackenoviny.com a pomocí SMS! Více na str. 7

Jaroměřice - Chrám sv. Markéty
v pátek 14. dubna opět ožije sborovým uměním. Zavítá sem smíšený
katedrální pěvecký sbor ze Sheffieldu. Soubor vede od roku 1997 renomovaný sbormistr a varhaník Neil
Taylor. Koncert je dobrou příležitostí k seznámení s anglickou školou
sborového zpěvu.

(ViVe)
Počasí

Úterý 10. 4.
Polojasno až oblačno
beze srážek. Teplota
vystoupí na 15 °C. Vát
bude mírný jihovýchodní vítr.

Středa 11. 4.
Oblačno s přeháňkami. Teplota vystoupí
na 16 °C. Vát bude slabý jižní
vítr.

Třebíč - Dopravní nehody za
účasti chodců jsou stále častější.
Policie i proto přichází s akcí Zebra
se za tebe nerozhlédne. V Třebíči
proběhne 11. dubna od 7 do 8 hodin
a od 12 do 13 hodin u přechodu pro
chodce u ZŠ Kpt. Jaroše.
(pch)

Čtvrtek 12. 4.

INZERCE

Z počátku jasno, později až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Teplota
vystoupí na 10 °C. Vát bude
slabý západní vítr.

Veronika
Stařeč
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KRÁTCE
Přijede anglický
pěvecký sbor

LIKVIDACE PRODEJNY
kolekce jaro, léto, podzim, zima

VŠE ZA 1/2 CENY
Nákupní centrum STOP SHOP
Spojovací 1346 Třebíč
tel. 568422795

Oblačno až zataženo
s přeháňkami. Teplota
vystoupí na 12 °C. Vát bude
slabý severozápadní vítr.

Pátek 13. 4.

Připravil meteorologický server
Počasícz.cz; www.pocasicz.cz

