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V květnu vychází dlouho očekávaná 
pamětnická publikace v režii  Sdružení 
Krajina z Počítek u Žďáru. Nese název 
Krajina dobrého hospodáře - Inspirace 
pro současnou praxi v ochraně přírody. 

Autoři na díle odvedli velký kus prá-
ce, neboť již málem ztracené informace 
hledali mezi pamětníky, bývalými stat-
káři z Vysočiny, co si ještě vzpomínají 
na staré způsoby hospodaření.

„Během naší práce na loukách jsme 
došli k tomu, že je důležité znát  historii 
luk a způsoby dřívějšího obhospodařová-
ní. Tyto informace nejsou většinou nikde 
zaznamenány,“ vysvětluje na úvod Ing. 
Dagmar Papáčková.

Nadšenci se tedy vypravili za býva-
lými hospodáři, kteří však postupně 
odcházejí. 

„Od roku 2010 jsme vyzpovídali celkem 
21 pamětníků ve věku od 68 do 97 let. Z  
rozhovorů se nám podařilo sepsat publi-
kaci nabytou informacemi o soukromém 
hospodaření před nástupem kolektivizace. 

Víme také, jak lidé těžce vnímali éru zcelo-
vání pozemků,“  ohlíží se Papáčková. 

Tým nadšenců tak ze zajímavého 
povídání již ví,  jak naše krajina vypa-
dala asi před 70 lety a jak se tu ho-

spodařilo. 
Na otázku ŽN, jak bylo těžké se 

dostat k informacím, Papáčková uvádí, 
že začali lidmi, od nichž má Sdružení 
Krajina pronajaté nebo vykoupené 

podmáčené louky a pozemky. A přes ně 
jsme se pak dostali na další pamětníky.

Sdružení Krajina v okolí Žďáru 
obhospodařuje na 100 hektarů pod-
máčených luk a poznatky předků 
pokládá za dobré vodítko pro součas-
nou praxi v ochraně přírody. „Snažíme 
se chránit to, co tu ti lidé budovali před 70 
lety a jejich zkušenosti aplikujeme jak my, 
tak i Správa CHKO Žďárské vrchy,“ říká.

Zajímavým poznatkem prý je, že 
lidé na podmáčených loukách běžně 
hospodařili, protože potřebovali maxi-
mální výnos sena. Vytvořili tak vlastně 
budoucí podobu luk.  Vzácné květy a 
rostliny tu dnes rostou  díky nim.

V publikaci se také dozvíme, jak vypa-
dal hospodářův rok. Jak a kdy probíha-
lo kosení podmáčených luk, co obnáše-
la každodenní starost o dobytek, co se v 
našich krajích nejčastěji pěstovalo a jak 
bylo násilně ukončeno soukromé hos-
podaření. Celá publikace je doplněna o 
dobové i současné fotografi e. -lko-
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Zapsali paměti hospodářů o krajině

Od května město více zapojuje 
dlouhodobě nezaměstnané a lidi v 
alternativním výkonu trestu. 

Obecně prospěšné práce (OPP) a 
veřejně prospěšné práce (VPP). 

Ty první coby soudem uložený 
alternativní trest, který dává odsou-
zenému možnost si jej odpracovat, a 
pak pokračovat v životě s „čistým ští-
tem“. O přidělení pracovníků rozho-
duje Probační a mediační služba ČR.

Ty druhé jako časově omezená 
pracovní příležitost pro dlouhodo-
bě nezaměstnané v evidenci Úřadu 
práce.

Většinou jde o práce na údržbě 
veřejných prostranství, úklidu či údrž-

bě veřejných budov, ve prospěch obcí 
či státních institucí. OPP i VPP tedy 
přinášejí prospěch jak společnosti, tak 
i samotným lidem, kteří je vykonávají.

Obou možností město Žďár nad 
Sázavou dlouhodobě využívá. OPP 
především na drobné úklidové prá-
ce v komunále jako zametání, čištění 
města a drobné manuální práce. VPP 
zase přináší práci na pozici toaletářek, 
doručovatelů MěÚ či ve službě na 
kamerovém systému MP...

„Naším cílem roku 2016 je, aby se 
občané odsouzení k trestu obecně pro-
spěšných prací měli kde realizovat a také 
chceme do pracovního procesu zapojit 
dlouhodobě nezaměstnané,“ vysvětluje 

starosta Zdeněk Navrátil.
Od května proto radnice rozšiřuje 

četu pracovníků OPP o dalších pět 
lidí, kteří mají pracovat pro komunál 
a činit se úklidem a základní údržbou 
zeleně na veřejných prostorách.

„Nyní se změnil systém a my jsme 
dozorem nad lidmi, kteří si svůj trest 
odbývají výkonem OPP, zplnomocnili 
Městskou policii. Zde byl k tomu čás-
tečným úvazkem vyčleněn jeden pra-
covník,“ informuje starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Má jít o bývalého strážníka MP, od 
čehož si radnice slibuje, že bude mít 
respekt. „Věříme, že takto kontrolova-
ná práce bude pro město přínosnější a 

pracovníků OPP budeme využívat ve 
větší míře,“ dodává Navrátil. Pracovní-
kům OPP bude i nadále zadávat práci 
odbor komunálních služeb MěÚ. 

Obě party, ať už OPP nebo VPP, 
nebudou pracovat jen pro samot-
né město, ale radnice je chce nabízet 
i svým příspěvkovým organizacím. 
Uplatní se např. ve Sportisu, která 
obhospodařuje sportoviště a volno-
časové plochy.  „Ale už i školy se hlá-
sí, a také osadní výbory místních čás-
tí. Práce se zkrátka najde dost,“ míní 
starosta Navrátil. Spolupráce prý již 
dobře funguje ve Stržanově, kde mají 
takového pracovníka dlouhodobě ve 
stavu. -lko-

Žďárský komunál se dočká posily

Od prázdnin již nebudou 
na žďárské poliklinice lékaři 
sloužit ve všední dny Lékař-
skou pohotovostní službu 
(LPS)

 Lenka Kopčáková

Rozhodla o tom rada města 18. dub-
na. Změna začne platit od 1. 7. 2016. 
O víkendu a ve svátcích zůstává LPS v 
rozsahu jako doposud, tedy od 8 do 21 
hodin. Během pracovního týdne však 
budou muset pacienti při náhlé změně 
zdravotního stavu buď vydržet do rána 
nebo se vydat na Emergency do nejbližší 
nemocnice. V akutním případě si přivo-
lají záchranku na čísle 155, jejíž krajské 
stanoviště je i ve Žďáře. 

Jak informuje starosta Zdeněk Navrá-
til, lékařskou pohotovost na poliklini-
ce již od listopadu analyzovala komise 
zdravotní, sociální a prorodinných akti-
vit. Právě ona upozornila radu na velmi 
nízkou průchodnost LPS (počet paci-
entů) ve všední dny.

Jak prý radnici ujistili zástupci novo-
městské nemocnice, žďárské kroky jim 
nezpůsobí přetlak na urgentním příjmu. 
„Primář urgentního příjmu nám potvrdil, 
že těch asi 300 lidí ze Žďáru za rok během 

pracovního týdne  nezatíží jejich službu 
nijak významně, horší by to bylo o víken-
dech a svátcích,“ informuje místostarosta 
Josef Klement. 

Podle starosty bylo jedním z kritérií při 
rozhodování o LPS, aby byla Žďárákům 
k dispozici lékařská služba na poliklini-
ce každý den minimálně 10 – 12 hodin. 
„Přes víkend to bude lékařská pohotovost a 
v pracovní dny běžné ambulance dle ordi-
nační doby lékařů a tzv. žurnál. V usnese-
ní rady města je i doporučení, aby se ředi-
tel polikliniky pokusil zajistit žurnál i na 
pátek. V tento den  jej nyní  praktičtí lékaři 
nedrží,“ informuje Navrátil.

Jak jeho kolega Klement odpovídá na 
dotaz ŽN, úspora za zrušené dny LPS 
představuje asi 600 tis. Kč ročně, které 
půjdou zpět do polikliniky. Na LPS o 
víkendech a svátcích bude město i nadá-
le ze svého rozpočtu vyčleňovat  sumu 
až 1,1 mil. Kč. 

Starosta naznačuje, že poliklinika má 
hned několik problémů, na které lze 
uspořených 600 tis. Kč použít. Město už 
jí poskytlo příspěvek na nákup ultrazvu-
ku a letos bude ještě navýšen příspěvek 
na samootevírací dveře na fotobuňku, 
které ocení zejména zdravotně handica-
povaní pacienti. „Asi nás čeká i investice 
do řídící jednotky jednoho z rentgenů, která 

dosloužila,“ očekává starosta. Radní také 
uvítají, když ředitel sežene  přes týden 
využití pro ordinaci LPS. 

Na dotaz novinářů, proč město zrovna 
ve věci LPS neuspořádalo anketu veřej-
nosti, se oba zástupci města shodují, že  
téma bylo řešeno s odborníky, zástupci 
stran a hnutí ZM i v komisi. 

„Lékařská veřejnost, nemocnice, komise 
a sociální odbor, ti všichni měli možnost se 
vyjádřit. Diskuze trvala poměrně dlouho a 
byla férová,“ míní starosta.

K lékařské pohotovosti proběhla živá 
diskuze již v úvodu  zastupitelstva města 
dne 31. března, kdy se jako první projed-
nával  participativní rozpočet. 

Ing. Vladimír Novotný podal za klub 
ČSSD protinávrh, kde sice nový model 
rozpočtu podpořil, ale také zaznělo, 
že ZM pověřuje komunitní a mediál-
ní koordinátorku přípravou informač-
ní kampaně o činnosti lékařské poho-
tovostní služby. ZM pověřuje vedení 
města v rámci participace občanů na 
rozpočtu města pro rok 2017 přípravou 
a realizací ankety na téma rozsahu a fun-
gování LPS ve Žďáře n. S.

Jak pak Novotný okomentoval, téma 
LPS je veřejností dost diskutované a 
klub ČSSD žádá kampaň, při níž  bude 
veřejnost podrobně seznámena s pro-

blematikou LPS, včetně fi nancí a je-
jích složitostí. Následovat  dle představ 
ČSSD měla anketa veřejnosti o LPS.

Slovo si vzala MUDr. Bělohlávková 
(KDU-ČSL), která mj. konstatovala, že 
ČR nemá ze zákona ošetřeno poskyto-
vání přednemocniční péče. „Pracuje se 
na tom roky, modelů je spousta a nefungu-
je žádný,“ říká. Žďár se svou LPS prý v 
rámci republiky působí raritně.

„Mnozí z vás si dobře pamatujete,“ obrá-
tila se na kolegy „a zvedali jste pro to ruce, 
když se měnila LPS z výjezdní na nevý-
jezdní.  Byl to velikánský rozdíl,“ vzpo-
mněla pediatrička rušení sanitek. Také 
zkrácení non-stop LPS o 10 hodin bylo 
podle ní tvrdé, ale nejhorší pro rodiče 
bylo zrušení dětské pohotovosti ve Žďá-
ře. „Její běžná průchodnost byla 30 - 40 
dětí a ve chřipkách až 80 dětí. Takže si teď 
nehrajme, že se s LPS děje něco dramatic-
kého. Věřte tomu, že ty předchozí změny 
byly daleko drastičtější, jen se o nich tolik 
nemluvilo,“ míní Bělohlávková. 

Připomněla také fakt, že když ve všed-
ní dny za dvě hodiny LPS přijde jeden 
pacient s virózou, město to stojí 1200 Kč 
na platech personálu.

Při diskuzi se na téma LPS vystřídalo 
ještě několik zastupitelů, protinávrh Ing. 
Novotného ale hlasováním neprošel.

Lékařská pohotovost byla omezena


