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Otázka pro zastupitelské 
kluby na listopad:

Městská poliklinika, sociální služ-
by, úřad a další veřejné organizace 
potřebují v době opakované pan-
demie koronaviru zásoby účinných 
ochranných pomůcek... 

� Sleduje to váš klub, nebo se 
účastní na připravenosti krizové-
ho štábu města Žďáru n. S.? Co by 
město v této situaci (po zkušenos-
tech z jara) mělo činit ve prospěch 
svých občanů?

Ochranných prostředků je 
dost, servis funguje

Krizový štáb (KŠ) obce s rozšířenou 
působností se řídí tzv. krizovým záko-
nem a řeší vzniklé krizové situace, resp. 
má koordinovat záchranné a likvidační 
práce v souvislosti s řešením mimořád-
né události. Informace ze schůze KŠ pro 
veřejnost a sdělovací prostředky posky-
tuje tiskový mluvčí města. 

Doposud KŠ řešil fungování základ-
ní infrastruktury, ochranné a dezin-
fekční prostředky v provozech města 
(zejména poliklinika, soc. služby, měst-
ský úřad, policie), aktivovaly se pracov-
ní skupiny pro řešení situací v soc. služ-
bách a ochranu obyvatelstva, aktuální 
situaci ve Žďáře v počtu nakažených, 
řešení situace osob bez přístřeší a vyká-
zaných, fungování školy pro děti zdra-
votníků apod. 

S tím souvisí i to, že monitorujeme 
případné potřeby zajistit servis starším 
občanům. V tuto chvíli je příslušná pra-
covní skupina připravena pro případ 
potřeby, ta zatím nebyla krizovým štá-
bem vyhodnocena jako nutná. Na rozdíl 
od jara jsou totiž ochranné prostředky 
dostupné, rozvoz léků provádí některé 
lékárny samy, zdravotnické nebo jaké-
koliv jiné služby vyjma restauračních 
jsou všeobecně dostupné. Ochranný-
mi prostředky pro naše organizace jsme 
předzásobeni. 

Věřím, že i na základě výše uvedeného 
se nám podaří situaci zvládnout co nej-
lépe, a přeji všem především pevné zdra-
ví a víru a naději, že vývoj s pandemií se 
v dohledné době už otočí k lepšímu.

Oproti jaru jsme
připravenější

Krizový štáb (KŠ) zřizuje starosta jako 
svůj pracovní orgán a zároveň je jeho 
předsedou. My řadoví zastupitelé nejs-
me informováni o činnosti tohoto KŠ. 
Je na starostovi, co považuje za vhodné 
a možné nám sdělit. Ale obecně lze říci, 
že města a kraje umí s krizovým řízením 
pracovat a vyhodnocovat různá rizika. 
Součástí štábu jsou lidé zvyklí řešit kri-

zové nebo mimořádné události. V první 
vlně epidemie se nakonec vše zvládlo, 
ale nyní je stav daleko závažnější. 

Myslím, že z hlediska ochranných 
pomůcek jsme všichni oproti jaru při-
pravenější, ale daleko komplikovaněj-
ší je dnes zajištění dostatečného počtu 
lidských zdrojů pro péči ve zdravotnic-
kých zařízeních, nebo ochrana těch nej-
zranitelnějších - seniorů. A to jak u nich 
doma, tak i v domovech pro seniory. 
Pokud hodnotím spolupráci ze své pra-
covní pozice, tak mohu potvrdit, že se 
samosprávami, tedy i se žďárskou radni-
cí, je spolupráce velmi dobrá. A to nejen 
v oblasti bezpečnosti nebo hledání 
vhodných prostor, ale i např, v přípravě 
okamžité pomoci zdravotnickým pra-
covníkům s výukou jejich dětí na ZŠ. 

Současná situace opravdu není jedno-
duchá, máme plné nemocnice s covid 
pozitivními pacienty, z nichž mnozí 
jsou ve vážném stavu. Zdravotníci jsou 
skutečně velmi přetížení a sami neustále 
ohrožení na zdraví. Proto je každá spo-
lupráce a pomoc pro zvládnutí krizové-
ho stavu vítána.

Chovejme se zodpovědně

Krizové řízení a krizový štáb je plně 
v kompetenci starosty města. O zase-
dáních ani výsledcích jednání krizové-
ho štábu nemáme jako opoziční strany 
žádné zprávy ani informace a nenajdete 
je ani na webu města. 

Věříme, že vedení města a ředitelé pří-
spěvkových organizací města se pou-
čili z nedostatku ochranných prostřed-
ků z jarních měsíců a zajistili pro svoje 
zaměstnance a klienty nutné ochranné 
pomůcky. Disponují svými rozpočty a 
nouzový stav jim umožňuje okamžité 
nákupy a reakce, pokud již nenakoupili.

Město by mělo jít příkladem a cho-
vat se zodpovědně. Především by pak 
nemělo ústy starosty vyzývat občany 
k návštěvě hospod, restaurací a špelu-
něk na sociálních sítích. Takové výzvy 
pokládáme v době enormního nárůs-
tu počtu nakažených a téměř naplněné 
kapacity covidových lůžek nemocnic za 
hloupé a nezodpovědné.

Odběrový stan
plánují na oválu

Bohužel, druhá vlna koronavirové epi-
demie se s nadcházejícím podzimem 
stala skutečností. Oproti jarním měsí-
cům jsme však mnohem lépe vybave-
ni – ať už ve smyslu množství ochran-
ných pomůcek, tak co se týká znalostí 
o onemocnění covid–19. Krizový štáb 
našeho města zasedal hned 1. den opě-
tovně vyhlášeného nouzového stavu 
pod vedením starosty města pana Ing. 
Mrkose a tajemníka KŠ pana PhDr.
Pospíchala. Byly aktivovány pracovní 

skupiny. Každý člen již znal svůj úkol. 
Vedení města stále intenzivně hledá 
způsoby, jak našim obyvatelům pomoci 
v této nelehké době. Od minulého týd-
ne probíhají jednání k zajištění nové-
ho odběrového místa, které má zájem 
v našem městě zřídit společnost Medi-
la – budoucí provozovatel laboratoře 
na poliklinice. Odběrový stan by stál 
na rychlobruslařském oválu a byl by tak 
velmi snadno dostupný pro pěší i moto-
rizované obyvatele. Doufáme, že se ten-
to záměr podaří uskutečnit a že bude 
podpořen Krajem Vysočina.

Je uplatňován
kolektivní trest

Situace, kterou v současnosti sle-
dujeme, je fatálním selháním vlá-
dy. Bohužel se projevuje, že žijeme 
v zemi, kde se občanům dlouhodo-
bě nevěří. Proto jsme svědky stálých 
regulací, nařízení a zákazů. Ty ale 
mohou fungovat jen krátkodobě. A 
když přestanou fungovat, což zname-
ná, že je čím dál více lidí začne poru-
šovat, neřešíme tyto jedince, ale při-
tvrdíme v dalších opatřeních. Tomu 
v pedagogice říkáme kolektivní trest. 
V demokratickém zřízení je pro mne 
nepřijatelné někoho trestat za pro-
hřešky jiných. V severských zemích 
dlouhodobě sází na osobní odpo-
vědnost. Poruší-li občan epidemio-
logická nařízení a ohrozí tím ostat-
ní, je tvrdě pokutován. U nás nese 
trest celá společnost. Město nemá 
moc možností, jak neschopnost vlá-
dy napravovat. Může jen vybavit své 
zaměstnance (včetně příspěvkových 
organizací) ochrannými pomůcka-
mi a apelovat na osobní odpovědnost 
každého z nás, tedy dodržování 4 R – 
rouška, ruce, rozestupy a rozum. 

Je to
 na každém z nás

Co budu psát dnes, bude za dva týd-
ny jinak. Bude mnohem více nemoc-
ných, budou chybět nemocniční 
lůžka a dostatek zkušeného perso-
nálu, bude jistě více mrtvých. Pokud 
zaberou dostatečně izolační opatření 
v populaci, budeme za 14 dní zřejmě 
na vrcholu epidemie nemoci SARS 
Cov 2. Pak budeme čekat na dodáv-
ky prvních vakcín. A čekat budeme 
muset nadále se všemi zavedenými 
omezeními. 

A to doufám v tu lepší variantu šíře-
ní epidemie, snad reálnou. Pokud 
bude lépe a já se mýlím, budu jen 
rád. Město samo mnoho nezmůže, je 
na každém z nás, jak to dopadne. Vlá-
da bohužel nezvolila zavčas ta správ-
ná řešení k zvládnutí epidemie. Nyní 
musíme být odpovědní a trpěliví.

Nedopusťme,
aby myš radila kočce

Náš dvoučlenný klub si rozhodně 
nedělá jakýkoliv nárok na kontrolu prá-
ce či dokonce připravenosti krizové-
ho štábu města Žďáru n. S. Všechny 
vyjmenované veřejné či jiné organiza-
ce, spadající pod působnost krizového 
štábu, musí a nebo alespoň by měly mít 
zpracovaný plán. Ten zahrnuje veškerá 
potřebná opatření spojená s efektivním 
řešením koronavirové pandemie, včet-
ně zajištění dostatečné zásoby ochran-
ných pomůcek.

Rozhodně nečekají na kdovíjak chyt-
ré rady od řadových zastupitelů. Vedení 
města spolu s hygienou, záchrannými 
složkami a s částí veřejných i soukro-
mých místních organizací v jarním 
období, v rámci svých možností, doko-
nale zvládlo první vlnu epidemie a my 
věříme, že stejně obětavě a se stejnými 
pozitivními výsledky zvládnou i případ-
nou další, i bez našich laických dopo-
ručení. Naopak nedopusťme, aby myš 
radila kočce a mravenec slonovi!

Neriskujme
ani nepanikařme

V dnešní době nečelíme válce nebo 
jiným pohromám, které by zavinil 
člověk. Čelíme viru, který se nedá 
nijak zakázat, ovládnout nebo zastra-
šit. Čelíme viru, který přežívá díky 
své přítomnosti v živočišných orga-
nismech, v lidech. 

Proto je hlavní odpovědnost na 
každém z nás, nesmíme zbytečně ris-
kovat, musíme dodržovat doporu-
čená opatření, ale hlavně nesmíme 
panikařit, to by pouze oslabovalo naši 
imunitu. 

Je nesmyslné bagatelizovat vážnost 
situace. Pro někoho může jít o život 
ohrožující onemocnění. Situace je 
vážná a zlehčování bohužel přichá-
zí od lidí, kteří nejsou epidemiologo-
vé nebo hygienici, nejsou vzděláni v 
oboru. 

Sama mám dceru medičku, která je 
v rámci dobrovolnické pomoci nasa-
zena na covidovém oddělení. Z prv-
ní ruky tedy mohu říci, že covid-19 
opravdu existuje a zvláště pro pacien-
ty s přidruženými onemocněními to 
není procházka růžovým sadem. 

Krizový štáb města byl schopen 
vytvořit dostatečné zásoby ochran-
ných pomůcek. Máme místa, kam lze 
umisťovat pozitivní lidi bez domo-
va. Město i jeho policie jsou připra-
veny vám poradit při podezření na 
onemocnění. V případě zájmu jsme 
schopni zajistit nákupy pro naše seni-
ory. Jsme připraveni všem občanům 
pomoci věcně. To nejdůležitější je ale 
na ramenou nás všech. -lko-

Krizový štáb města řídí vážnou situaci


