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Správné odpovědi z minula:
a) ano        b) had          c) 364 (+1)

Od 1. ledna 2017 začíná v novo-
městské nemocnici směnný pro-
voz. Důvodem jsou vysoké platové 
požadavky lékařů.

Jak informuje tiskový mluvčí Roman 
Kratochvíl,  Nemocnice Nové Měs-
to na Moravě přistupuje k opatření  
vzhledem k nesplnitelným požadav-
kům asi dvou třetin lékařů a marné 
snaze vedení nemocnice na dohodě 
nebo přijatelném kompromisu pro 
zvýšení platů a odměn za služby.

Přestože všichni zaměstnanci 
nemocnice dostanou od ledna přidá-
no 10% do tarifních platů, část lékařů 

vypověděla dohody o pracovní čin-
nosti a požaduje pro sebe další navý-
šení platů, které by znamenalo dalších 
25 milionů korun z rozpočtu nemoc-
nice.

„Nemocnice Nové Město na Mora-
vě bude i nadále poskytovat bezpečnou 
akutní péči. V následujících týdnech 
však patrně dojde k odkládání plánova-
ných operací a nezbytně také k omeze-
ní provozu některých ambulancí,“ uvádí 
Roman Kratochvíl.

Pacienti, kterých se změny provo-
zu oddělení a ambulancí mají  týkat, 
budou včas informováni. -lko-

Kompromis není, 
nemocnice začne směnovat

Projekty k posílení města na mapě 
elektromobility v roce 2017 plánu-
je radnice,  která podepsala memo-
randum o spolupráci v oblasti Smart 
City s jednou z českých rozvodných 
společností. 

Spolupráce se kromě úspor v ener-
getice a na veřejném osvětlení zce-
la nově týká  i elektromobility měs-
ta. „Na dvou parkovištích ve městě by 
měly vzniknout totemy pro dobíjení 
elektromobilů, tedy se čtyřmi přípojný-
mi místy. U Staré radnice bychom zase 
rádi totem na dobíjení elektrokol,“ plá-
nuje starosta Zdeněk Navrátil.  

Vše je na úplném začátku  projek-
tové dokumentace. Na podporu 

elektromobility věnoval distributor 
městu sumu 20 tisíc Kč. „Peníze js-
me využili na nákup elektrokola pro 
vedoucího skupiny veřejně prospěš-
ných prací. Tak se za pracovníky rych-
le  dostane do parků a na  místa, kam 
běžně s mopedem, skútrem či vozem  
nelze vjet,“ vysvětluje  starosta.  

Výhoda rychlonabíjecích stanic: 
elektromobily mají poměrně krát-
ký dojezd, mezi 100 až 140 kilome-
try, než opět potřebují baterii dobít.   
Elektromobil můžeme doma dobít 
z běžné elektrické zásuvky, ale  spe-
cializované rychlonabíjecí stanice 
zvládnou během 20 minut nabít až 
80 % kapacity baterie. -lko-

Posílí na mapě elektromobility

Částkou 150 tisíc Kč  přispěl Žďár nad Sázavou na nákup nové sanitky pro 
novoměstskou nemocnici. O poskytnutí daru rozhodli zastupitelé města  
dne 15. 12. 2016. rozpočtu.

Nemocnice Nové město na Moravě provozuje celkem 17 sanitek, které  
vyjíždí za pacienty  v mnohdy složitých zimních podmínkách Žďárska. Loni 
řidiči převezli na 25 800 pacientů, s nimiž  najeli přes 660 tisíc km.

Novou sanitku nemocnice vysoutěžila  za cca 1,1 mil. Kč. Na její nákup  při-
spěla nejbližší města, obce,  sponzoři ale i  spolky. Sešlo se 657 603 Kč.

Moderní vůz v úpravě pro čtyři  sedící  a  jednoho  ležícího  pacienta od led-
na nahradil sanitku z roku 1995. -lko-

Žďár přispěl na sanitku

Co noviny existují, postrachem 
každé redakce je redakční šotek.

Ten náš šotek začal dělat „svůj“  
pořádek  v redakčním e-mailu. 

A tak jsme koncem listopadu mar-
ně čekali na odpověď klubu ANO 
2011 do tradiční odpovědny zastu-
pitelů.  

Jak se později ukázalo, příspěvek 
Ludmily Řezníčkové přistál ve spa-
mu...Nyní tedy znovu její odpověď 
otiskujeme a tímto se za komplikace 
omlouváme.  Redakce ŽN.

Otázka zněla: Jak podle vás může 
město přispět k tomu, aby pojem  
„Žďárské Vánoce“ měl svoji váhu 
a přitažlivost?

Vážení a milí spoluobčané, 
rok opět utekl a přiblížil se vánoční 

čas. Pro každého z nás znamená ten-
to čas něco jiného, ale já doufám, že 
pro všechny je to čas sváteční, plný 
radosti, lásky a pochopení. Někteří 
si v tento čas připomínají narození 
Ježíše Krista jako křesťanský svátek, 
někteří tento čas věnují své rodině a 

přátelům. Kombinace těchto dvou 
variant je určitě nejpřitažlivější. 

Město Žďár nad Sázavou je jedno z 
měst, které pro své spoluobčany při-
pravilo mnoho akcí, které můžete se 
svými dětmi, přáteli a rodinou nav-
štívit. Já například nikdy nezapomí-
nám navštívit Ostrov pohody, kde se 
čas na chvíli zastaví a prostor kolem 
vás prostoupí přesně ta pohoda, kte-
rá k vánocům patří.  

Přála bych nám všem, aby Vánoce a 
konec roku byl čas, na který se neza-
pomíná, v dobrém slova smyslu. Aby 
každý z nás našel ve Vánocích kouz-
lo, aby lidé měli k sobě blíž, aby zmi-
zel shon a honba za vánočními dár-
ky, aby ze všech lidí tryskal smích a 
dobrá nálada. 

Co způsobil refakční šotek...

Mgr. Ludmila 
Řezníčková 
klub ANO 2011


