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Od pátku 12. 3. funguje ve sportov-
ní hale na Bouchalkách očkovací cen-
trum (OC) proti onemocnění covid-
19. Na jeho vybudování se podílelo 
město, Kraj Vysočina, novoměstská 
nemocnice a Tělovýchovná jednota 
Žďár n. S.. 

Na Žďársku jsou nyní k dispozi-
ci dvě očkovací centra, to žďárské a 
novoměstské. Obě v režii Nemocni-
ce Nové Město na Moravě. Pro jed-
nodušší navigaci návštěvníků center 
jsou v obou městech osazeny navádě-
cí systémy dopravních značek. 

Ve žďárské hale TJ pracuje pět očko-
vacích týmů, v nemocnici dva týmy. 
„Kapacita žďárského OC je nastave-
na až na 500 osob denně a je otevřeno 
sedm dní v týdnu. Ve všední dny zatím 
od 12 do 20 a o víkendech od 7.30 do 

15 hodin,“ uvádí ředitelka nemocni-
ce Věra Palečková. Při dostatečném 
množství vakcín a zájmu o očkování 
lze kapacitu navýšit. 

Průchod očkovacím centrem je 
jednosměrný, od sídliště Libušín k 
zimnímu stadionu. Vlevo od vstupu 
je administrativní místnost, dále je 
samotné OC s pěti očkovacími týmy 
a stejným počtem očkovacích sta-
nic, na druhé straně budovy vlevo v 
zasedací místnosti je odpočívárna po 
očkování.

Proces očkování se urychlí, pokud 
si lidé přinesou již vyplněný dotazník 
potřebný k očkování. Stáhnout jej lze 
z webu města a nemocnice. Vytištěný 
je také k dispozici v infocentru žďár-
ského MěÚ. Nutné je mít s sebou i 
občanský průkaz a kartičku pojiš-

těnce. K očkování se stačí dostavit v 
určený čas a ve vhodném oblečení. 
Pokud možno bez doprovodu, popř. 
jen s jednou osobou. 

Žďárský starosta Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM) vzkazuje velký dík Tělo-
výchovné jednotě za její vstřícnost. 
„TJ se zachovala státotvorně. Upřed-
nostnila veřejný zájem, tedy společen-
sky naprosto zásadní masové očkování 
obyvatelstva, a dokázala se uskromnit,“ 
oceňuje starosta.

Jak pro ŽN uvádí místostarostka pro 
oblast zdravotnictví a sociálních věcí 
Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), 
Žďár má pro své OC v hale vytvo-
řen zásobník ochotných dobrovolní-
ků, personální otázku má na starosti 
nemocnice. Dle ředitelky nemocni-
ce Palečkové se provozy obou center 

daří personálně zajistit díky ochotě 
zdravotníků z nemocnice, ambulant-
ních specialistů, praktiků a zubařů ze 
spádové oblasti, stejně tak i díky zdra-
votníkům Záchranné zdravotní služ-
by.

Vedle skupin 80+, 70+ (a po svát-
cích i 65+) projevují zájem o očková-
ní i padesátníci a šedesátníci pečující 
o své rodiče nebo manžele. 

Romana Bělohlávková na dotaz ŽN 
odpovídá, že s očkováním mladších 
ročníků se zatím nepočítá. Výjimkou 
jsou zdravotničtí a pedagogičtí pra-
covníci. V době uzávěrky ŽN mělo 
proběhnout online setkání hejtmana 
Vítězslava Schreka se všemi praktic-
kými lékaři kraje. Primárním tématem 
bylo očkování v jejich ambulancích. 
 -lko-

Žďár očkuje v hale sedm dní v týdnu

Raritou je velikonočně
nazdobená kašna

Rodiče s dětmi již nejméně týden láká na náměstí místní 
jarní rarita. Tou je velikonočně vyzdobená kašna. Opentle-
nou kamennou plastiku krášlí kolem dokola víc než jak stov-
ka keramických ptáčků a desítky kraslic rozvěšených na něko-
lika mohutných pomlázkách, které pro kašnu vytvořil žďárský 
nadšenec. 

Ptáčci i kraslice jsou dílem dětí ze Základní umělecké školy 
Františka Drdly a Active-Střediska volného času. V době pan-
demie své výtvory chystaly doma. Výdumky se najdou v kaž-
dé domácnosti a malí tvůrci popustili uzdu fantazii. Na kašně 
najdeme celou řadu technik pro výzdobu kraslic a svým dílem 
se připojili i vedoucí kroužků ručních prací z Active clubu. 

Žáci ze ZUŠ si jednotlivě přicházeli do školy pro keramic-
kou hlínu a doma vytvářeli dle své fantazie ptáčky coby posly 
jara. Vysušená dílka pak dopravili do školy k výpalu. 

„Chceme děti pochválit, jak si na dálku s úkolem dobře poradi-
ly a vytvořily hezké práce,“ vzkazuje za učitele ZUŠ i vedoucí 
kroužků Active výtvarnice Jana Zabloudilová. 

Připojit se výrobou kraslic mohou i všichni šikovní Žďáráci, 
kteří k tomu mají výzvu od radnice. Týden před Velikonoce-
mi lidé s obdivem obcházeli kašnu a brali si mustr. Malí tvůrci 
se zasloužili o radost, kterou nazdobená kašna lidem i v době 
nouzového stavu přinesla. Letošní Velikonoce budou opět 
komornějším svátkem rodin. -lko-

KAŠNU na žďárském náměstí krášlí velikonoční věnec ozdobený kraslicemi a posly jara.
 Foto: Lenka Kopčáková


