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Také snímky ze Žďárských novin 
byly během ledna k vidění na  Kraj-
ském úřadu v Jihlavě, při již čtvrté 
krajské výstavě Region Press Foto 
2016.

Přiblížila  díla fotografů z různých 
tištěných i elektronických médií na 
Vysočině.

Lidé po jednání na KÚ pak větši-
nou zamířili i k výstavě, prohlíželi a 
porovnávali snímky profesionálních 
fotografů i záběry amatérské. 

Výstavu tradičně pořádá Územní 
sdružení Syndikátu novinářů Vyso-
čina. Jejím členem je i Petr Klukan, 
šéfredaktor Jihlavských listů, vydá-
vaných společností Parola. Ta kromě 
Jihlavských listů vydává i tři  měsíč-
níky: Žďárské noviny, Třebíčské 
noviny a Noviny jihlavské radnice .

„Fotografi e spoluvytváří stránky 
novin, a často jsou to přímo ony, které 
zaujmou čtenáře přečíst si obsah člán-
ku. Snímky mají nejen estetickou, ale i 
vypovídací hodnotu. Jsou krásné, ošk-
livé, dokumentární, dobové…, zachy-
cují okamžik, který zachovají navždy,“ 
říká Klukan, který se sám dlouhá léta 
věnuje fotografování. 

Na jedné straně lidé viděli doko-
nalé a precizní snímky profesionálů, 
vytvořené s využitím nejlepší techni-
ky, znalostí i zkušeností. Vedle nich 
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Ve prospěch pacientů zatím 
dopadla neblahá situace z kon-
ce roku 2016, kdy již bylo roz-
hodnuto, že Nemocnice Nové 
Město na Moravě od 1. ledna 
zavede směnný provoz.

 Lenka Kopčáková 

S tím souvisely odklady pláno-
vaných operací a rušení některých 
ambulancí, např. ambulance bolesti. 
To samozřejmě vyvolalo živé disku-
se a nelibost žďárské veřejnosti.

Události nastaly z důvodu pro 
nemocnici nesplnitelných požadav-
ků asi dvou třetin lékařů, a marné 
snaze vedení nemocnice na dohodě 

nebo přijatelném kompromisu pro 
zvýšení platů a odměn za služby. 

Nakonec došlo k určité dohodě, 
dialog s lékaři pokračuje, a nemocni-
ce musí ve svém rozpočtu najít sumu 
asi sedmi milionů korun navíc.

Jak ŽN informovala ředitelka 
nemocnice Věra Palečková, ještě v 
předposlední den loňského roku se 
v Novém Městě uskutečnilo jednání 
za účasti náměstka hejtmana Vladi-
míra Novotného, vedení nemocni-
ce, jednotlivých primářů a zástupců 
Lékařského odborového klubu. 

„Bylo dosaženo určité dohody, takže 
směnný provoz od 1. ledna 2017 spuš-
těn nebude, chod všech oddělení je 

zajištěn bez nutnosti změny pracovní-
ho režimu,“ oznámila ŽN ředitelka 
Palečková s tím, že vedení nemocni-
ce a její lékaři našli shodu v základ-
ních bodech vyjednávání, a vznikl 
tak prostor pro další lednová jedná-
ní. 

Cílem je najít řešení i v dalších 
věcech, a tím udržet současný pra-
covní režim dlouhodobě. Kromě 
10% nárůstu tarifů, které zdravotnic-
kému personálu nemocnic garantu-
je nařízení Vlády ČR, jsou zdejším 
lékařům od Nového roku navýšeny 
odměny za služby a je posílen fond 
motivačních a stabilizačních odměn. 
Nemocnice Nové Město na Moravě 

tedy i nadále zajišťuje jak akutní, tak 
i plánovanou zdravotní péči. Pacien-
tům, jejichž zákroky byly na přelomu 
roků odloženy, jsou nabízeny jiné, co 
nejdřívější termíny.

V novoměstské nemocnici slouží 
i ortoped MUDr. Radek Černý ze 
Žďáru. Míní, že jde jen o dočasné 
řešení akutní stabilizace. „Nutné sys-
témové změny jsou již v rukou Kraje. 
Sleduji pečlivě situaci i z pozice rad-
ního města Žďáru n. S., protože novo-
městská nemocnice je ta „naše nemoc-
nice“.

 A jsem rád, že minutu před dvanác-
tou došlo k dohodě, a směnný provoz 
nebude,“ dodává lékař. 

Nemocnice zatím funguje normálně

Zastupitele města nedávno 
dopisem oslovili obyvatelé
z ulice Dvořákova. 

Žádají přehodnocení záměru měs-
ta na umístění Centra sociálních 
služeb města – Azylového domu a 
ubytovny pro muže v ulici Dvořáko-
vě. Zde město vlastní rohovou par-
celu, na níž plánuje zařízení postavit. 
To občany uvedené lokality velmi 
znepokojuje. 

Ulice Dvořákova a Smíchov se 
již delší dobu potýkají se závažný-
mi problémy, jako přespávání bez-
domovců u přilehlých garáží, kde 
požívají alkohol, znečišťují okolí a 
obtěžují občany.

Lidé také upozorňují na shlukování 
problémové mládeže, která za hyper-

marketem běžně distribuuje a kou-
ří marihuanu a chová se vandalsky k 
přilehlému okolí. V minulosti došlo 
opakovaně k vykradení rodinných 
domů v ulici Smíchov, a lidé kontak-
tují městskou i státní policii s pros-
bami o zvýšený preventivní dohled 
nad lokalitou. 

…V okolí jsou již dvě podobná zaří-
zení – Diagnostický ústav na ulici Jiří-
ho z Poděbrad, kdy i jeho chovanci jsou 
onou problémovou mládeží, vyhledá-
vající tento prostor. Dalším zařízením 
je Azylový dům pro rodiče s dětmi „Ječ-
mínek“. Tato část Žďáru je podobnými 
zařízeními tedy již zahlcena... stojí v 
dopise.

...Vyjadřujeme své jednoznačné 
„NE!“ k necitlivě zamýšlenému zása-

Občané žádají o pomoc zastupitele

Žďár byl jednou ze zastávek 
Mezinárodního pochodu pro 
Aleppo, který solidarizuje s lid-
mi v Sýrii, zkoušené válečnými 
zločiny. 

Poutníci věří, že jedinou silou, kte-
rá dokáže zastavit roztočenou spirálu 
zla, je soucit s lidskými bytostmi. 

Na cestě z Berlína do syrského 
města Aleppo poutníci procháze-
li ČR, a jednu noc strávili ve Žďáru. 
Radnice a TJ Sokol poskytly asi 60 

lidem nocleh a stravu. V úterní večer 
24. 1. poutníci besedovali s lidmi při 
setkání v režii místní evangelické 
církve. -lko- 

Česká koordinátorka pochodu pro 
Aleppo Jana Hradílková odpovídala 
na otázky ŽN.

Nemáte obavy o bezpečí poutní-
ků, až dorazíte do této válečné zó-
ny?

Poutníky čeká ještě přes 3,5 tisí-
ce km. Denně se ujde v průměru 20 
km. Smyslem této akce je dosáhnout 
toho, aby až poutníci přijdou, bylo 
bezpečné do Sýrie, potažmo Aleppa 
vejít. Jinými slovy, cílem pochodu je, 
aby v Sýrii bylo umožněno pracovat 
všem, kteří tamějším civilistům chtě-
jí pomoci.

Lze odhadem říci, kolik lidí se k 
vám po cestě z Berlína již přidalo, 
a vaše krédo?

Je to kolem 1500 lidí. Pokud mys-
líte krédem krátké výstižné sloga-
ny, tak ty též postupně vznikají, 
např: Civilisté civilistům. Řešíme za 
pochodu. Mír pro Sýrii je mír pro 
Evropu...  

Tahle akce má propojit lidi, kteří 
neřeší politické pravdy, ale hájí lid-
ský život a důstojnost, a jsou ochot-
ni pro to něco udělat.

Děkujeme městu Žďár nad Sáza-
vou za vlídné pohostinství. -lko-

Poutníci „pro Aleppo“
chtějí zastavit spirálu zla

záběry dokumentující každodenní 
život ve společnosti, krajinu, obec. 
„Možná bychom našli fotografi cké 
chyby, to ale není účelem. Snímky byly 
pořízeny s vědomím, že jsou zachy-
cením doby, která je vždy jedinečná,“ 
dodává Jaroslav Paclík z vysočinské-
ho Syndikátu novinářů.  -lko-   

hu do naší lokality, našeho soukromí 
a života. Nepochybujeme o účelnosti 
podobných zařízení, ale máme za to, 
že je třeba umísťovat je mimo stávající 
obytné zóny... píší. 

V prosinci město uspořádalo 
schůzku, kde zástupci radnice před-
stavili obyvatelům lokality projekt 
zamýšleného zařízení pro muže... 
Z uvedené diskuze vyplynulo, že nic 
není defi nitivní a o záměru se teprve 
bude jednat, s konečným rozhodnu-
tím o realizaci na konci března 2017. 
Po Novém roce jsme se dozvěděli, že 
je údajně rozhodnuto o defi nitivním 
umístění v dané lokalitě, zamýšlená 
stavba je ve fázi přípravy projektu a 

bude dále postupováno obvyklým způ-
sobem... uvádějí pisatelé.

Nedávno město v Dvořákově uli-
ci povolilo zřízení soukromé školky, 
která by měla sousedit s parcelou pro 
azylový dům. 

…Žádáme Vás, zastupitele města, 
o vyčlenění jiné – vhodnější městské 
lokality, kde podobné zařízení nebu-
de nikoho omezovat a nebude vytvářet 
rizikové prostředí. Obáváme se o svoje 
bezpečí…píší lidé a jsou odhodláni k 
veřejné petiční akci.

V závěru dopisu jsou jmenovitě 
podepsáni obyvatelé ulice Dvořákova.

Text dopisu má redakce ŽN k dis-
pozici. -lko-

Civilisté civilistům...


