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V důsledku pandemie koronaviru a krizové situace se město 
ocitá před rozhodnutím, zda ještě v roce 2021 finančně utáh-
ne Lékařskou pohotovostní službu (LPS) na poliklinice. 
� Lenka Kopčáková

Jak kolegům zastupitelům při projednávání návrhu rozpočtu měs-
ta Žďáru n. S. 10. 12. naznačila místostarostka Romana Bělohlávková 
(KDU-ČSL), milión na LPS je pro rozpočet spousta peněz. 

„Doufáme v pomoc Kraje Vysočina, ale jestli se jí dočkáme, je velká nezná-
má. Rozpočet kraje zatím schválen není,“ uvedla během diskuze místosta-
rostka, sama lékařka. 

„Moc bych si přála, abychom v lednu nemuseli sahat do mandatorních 
výdajů a do služeb pro naše občany. Ale vůbec si nejsem jistá tím, že k tomu 
nedojde,“ obává se Bělohlávková. 

LPS hrazená městem byla doposud nadstandardní službou. Nevý-
hodou Žďáru n. S. s širokou spádovostí je fakt, že na rozdíl od většiny 
jiných okresních měst nemá vlastní nemocnici. Musíme tak  dojíždět do 
11 km vzdálené nemocnice v Novém Městě na Moravě. Zde je i urgent-
ní příjem a dětská lékařská pohotovostí služba. 

Provoz LPS stál doposud město ročně přes milión korun, zbytek nákla-
dů doplácela p. o. Poliklinika z poplatků od pojišťoven.

Jak místostarostka Bělohlávková naznačila, stejný otazník visí nad dal-
ším fungováním nadstavby v sociální oblasti, jako jsou Senior a Family 
pointy ve 4. patře polikliniky, tedy aktivity týkající se stovek lidí. 

„Přiznejme si, dobře bylo, ale teď nás čeká složitá doba,“ konstatuje 
Romana Bělohlávková.

Ordinační doba LPS se od října 2020 zúžila jen na víkendy a svátky od 
7.30 do 19.30 hodin. LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní 
péči občanům, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení 
průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambu-
lantních zdravotnických zařízení.

Nad lékařskou pohotovostí visí otazník
Co by případné zrušení LPS znamena-

lo v praxi? Na otázky ŽN odpovídá mís-
tostarostka Romana Bělohlávková, mají-
cí zdravotnictví a sociální oblast v gesci.

Jak by vypadal model pro pacien-
ta, kterému se večer nebo v noci při-
tíží a nemá možnost či sílu dojet do 
nemocnice? 

Předně doufám, že k žádnému rušení 
LPS v blízké budoucnosti nedojde. Měs-
to Žďár má nyní v zastupitelstvu kraje 
mnohem silnější pozici nežli v minu-
lém volebním období. Věřím, že spolu-
účast kraje na provozování LPS v našem 
městě je reálná. Navíc náměstek hejtma-
na pro zdravotnictví Vladimír Novotný 
je naším spoluobčanem a dlouholetým 
zastupitelem města za ČSSD.

Pokud by k tomu přece jenom došlo, 
pro všechny potřebné a ve všech akut-
ních situacích funguje linka 155 a sani-
ta RZP s osádkou zajistí ošetření i pře-
voz pacienta do nemocnice – 24 hodin 
denně.

Bude stále v suterénu polikliniky 
sloužit osádka krajské zdravotnické 
záchranky, aby měli Žďáráci nějakou 
jistotu? 

Ano – nemáme informace o tom, že 
by mělo dojít k nějaké změně. Navíc 
zcela pragmaticky, pronájem prostor na 
naší poliklinice je pro kraj mimořádně 
výhodný a levný.

Bylo by případné zrušení LPS defi-
nitivní nebo jen přechodné po dobu 
krize? 

Obávám se, že pokud by přece jenom 
k nějakému omezení LPS muselo dojít, 
bude tato změna trvalá. Současný model 
poskytování akutní zdravotní péče je 
totiž postaven zcela jinak, nežli tomu 
bylo v minulosti, kdy LSPP fungovala v 
každém větším městě. Nemusíte být až 
tak velcí pamětníci, abyste si pamato-
vali 24hodinovou LSPP pro dospělé a 
12hodinovou LSPP pro děti i u nás ve 
Žďáře. -lko- 

Model akutní péče je jiný

Pitná voda na Žďársku od ledna 
zdražuje. Za kubík nově zaplatíme 
103,10 Kč. Vodné a stočné poskočí o 
3,9 %.

Žďár tak patří do skupiny českých 
měst s drahou vodou. V ČR je na 
tom nejhůř Frýdlansko, kde za kubík 
kohoutkové vody platí 127 Kč.

Dle zdroje ČTK pitná voda (PV) 
podraží na Vysočině zhruba o 2,5 až 5 
%. My na Žďársku ji máme nejdražší. 
Ke 101 Kč se nově platba blíží na Tře-
bíčsku, zatímco na Havlíčkobrodsku a 
v Pelhřimově zůstane pod 80 Kč. Na 
Jihlavsku se cena PV zvýší o 5 % na 
99,97 Kč. To se poprvé netýká Jihlavy, 
která od ledna 2021 spravuje své vodo-

hospodářské sítě sama. Jihlavany vyjde 
kohoutková voda na 95 Kč/m3. Údaje 
poskytly ČTK vodárenské společnosti 
a radnice.

V končícím roce u nás na Žďársku 
cena PV doznala dvou změn. V 1. 
čtvrtletí 2020 skočila na sumu 103,70 
Kč/m3, aby se od května vrátila na úro-
veň roku 2019. To i přes růst vodného 
a stočného zhruba o 2 Kč. Pomohla 
nám novela zákonů o evidenci tržeb a 
DPH, které od 1. 5. 2020 snížily DPH 
z 15 na 10 % sazby, a to ovlivnilo vod-
né a stočné. 

Jak téměř 4% zvýšení ceny PV na 
Žďársku pro rok 2021 vysvětlují před-
sedkyně předsednictva Svazu vodo-

vodů a kanalizací Žďársko Dagmar 
Zvěřinová a ředitel divize Vodárenské 
a. s. Karel Fuchs, předsednictvo SVK 
Žďársko schválilo navýšení ceny vod-
ného a stočného na základě podrob-
né analýzy vnějších vlivů a provozních 
nákladů. 

Finanční rozklad vodařů:
Odvody státu a nájemné na obno-

vu majetku vodohospodářské infra-
struktury tvoří 55,3 % z ceny vodné-
ho a stočného.

Zahrnují zejména poplatky za odběr 
surové a podzemní vody, za vypouště-
né odpadní vody, odvody na sociální a 
zdravotní pojištění a dále daně silniční, 
z nemovitosti apod. 

Podíl odvodů státu činí 22,3 % z 
ceny vodného a stočného. 

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na 
rekonstrukce a obnovu majetku vodo-
vodů a kanalizací. Podíl nájemného 
činí 33 % z ceny. 

Náklady na provoz a údržbu vodo-
vodů a kanalizací vodohospodářské 
infrastruktury (chemikálie, materiál, 
energie, opravy apod.), činí 16,6 %.

Náklady provozovatele v celé kal-
kulaci jsou 26,1 % (osobní náklady, 
odpisy a opravy majetku provozovate-
le). 

Průměrný zisk v ceně vodného a 
stočného jsou 2 %. -lko-

Pijeme nejdražší vodu v Kraji Vysočina

Na jaře začne celková rekonstruk-
ce naučné stezky kolem Konventního 
rybníka, vedoucí v sousedství zámec-
kého areálu a přírodními památkami 
Louky u Černého lesa a Mokřady pod 
Zelenou Horou.

Tato městská stezka byla v provozu 
od dubna 2011 a je současně uzavře-
na kvůli havarijnímu stavu. Soustava 
chodníků a mostků z nevhodně zvole-
ného smrkového dřeva ve vlhkém pro-
středí chátrala. Nejvíce však nosným 
konstrukcím ublížily červnové přívalo-
vé deště.

Vycházkový okruh byl za svoji deví-
tiletou existenci velmi frekventován. 
Vycházku do míst s nejvyšší ochranou 
přírody milovali Žďáráci i návštěvníci 
města. 

Dobrou zprávou pro ně je, že obnova 
stezky již bude provedena z odolného 
dubového a modřínového dřeva. 

Jak informuje místostarostka Ludmi-

la Řezníčková (ANO 2011), revitaliza-
ci stezky provede firma Green Project 
z Prahy, která zvítězila v soutěži města 
na dodavatele stavby. 

„Firma nám sice nabídla o něco vyšší 
cenu než byla námi předpokládaná, ale 
dle preferencí očekáváme, že odvede dílo 
ve velmi dobré kvalitě,“ říká místosta-
rostka. Firma Green Project se specia-
lizuje na projekty ve veřejném prostoru 
a venkovní a zelené architektuře. Měs-
to původně počítalo, že stezku opraví 
za necelé 4,7 mil. Kč, realita bude nece-
lých 5,4 mil. Kč, tedy o 700 tis. Kč více. 

„Stavba začne na jaře a i když má být 
hotová do října 2021, budeme se snažit 
motivovat firmu ke dřívějšímu termí-
nu,“ naznačuje místostarostka s tím, že 
obnovou projdou úplně všechny chod-
níky a mola. Prakticky na starých zákla-
dech bude položena stezka nová. Pů-
jde o stavbu s dotací, která činí 85 % z 
uznatelných nákladů.  -lko-

ZE BŘEHŮ Konventního rybníka se naskýtají kouzelné pohledy na žďárské his-
torické památky. Naučnou stezku čeká obnova. Foto: Lenka Kopčáková

S jarem začne obnova Konventské stezky

Romana
Bělohlávková


