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Nutnost řešení dříve nepře-
stavitelných problémů přines-
lo Žďáru téměř sedm měsíců 
nouzového stavu během druhé 
vlny koronaviru. 

Dnes už pandemie odeznívá a pro-
očkovanost je stále větší, ale máme 
za sebou opravdu těžké časy, jejichž 
dopady budou přetrvávat.

Nouzový stav kvůli pandemii koro-
naviru začal 5. 10. 2020. Při zhoršují-
cí se situaci a šíření jeho mutací vláda 
nouzový stav opakovaně prodlužovala 
nebo jej znovu vyhlašovala až do letoš-
ního jara. 

Nouzový stav skončil 11. dubna 
2021. Ještě v polovině května patřil 
Kraj Vysočina počtem pozitivně tes-
tovaných k nejhůře zasaženým krajům 
v ČR. Ve Žďáru bylo tehdy 81 a na 
Žďársku 175 pozitivních záchytů na 
koronavirus.

 
Žďár je rád

za své očkovací centrum
Za půlrokem nouzového stavu ve 

Žďáru n. S. se ohlíží místostarostka pro 
oblast sociální a zdravotnictví Romana 
Bělohlávková (KDU-ČSL). 

„Největším žďárským úspěchem bylo 
zřízení očkovacího centra ve sportovní 
hale, které bylo spuštěno 12. 3., symbolic-
ky ve 12 hodin. Nebylo to jednoduché, své 
síly musely spojit město, Kraj Vysočina, 
Nemocnice NMNM a TJ Žďár,“ uvádí 
místostarostka.

Ze svých krizových peněz Žďár vložil 
do vybudování očkovacího centra 
(OC) 230 tisíc Kč. Jako příslib krajské 
podpory již obdržel 100 tis. Kč soli-
dární platby. 

Úspěšnému fungování OC velmi 
pomohla počítačová simulace prů-

chodnosti, kterou pro město předem 
sestavil logistik. Ze skromnosti nechce 
být jmenován. Musel zohlednit nejen 
samotný provoz centra s denním plá-
nem nad 750 očkovaných, ale i jejich 
nutnost setrvání dalších 15 minut pod 
lékařským dohledem. Ve sportovní 
hale bylo třeba vytvořit petici očkova-
cích míst. 

Ve výsledku si lidé plynulý provoz ve 
svém očkovacím centru velmi pochva-
lují.

Žďár na jeho stavbu ani nemusel nají-
mat externí firmu. Budování se aktivně 
ujala stavební skupina města spolu s 
dobrovolnými hasiči.

„Našim hasičům patří velký obdiv za 
jejich nezištné zapojení jak do budování 
OC, tak i dezinfekce městských budov. 
Opravdu si vítězství v anketě o Osob-
nost roku 2020 zaslouží. Když je komise 

vybírala, ani netušila jak užiteční budou 
za nouzového stavu,“ cení si místosta-
rostka.

Zařízení OC, jako jsou zástěny, vyba-
vení pro personál či nádoby na likvida-
ci zdravotnického odpadu, má radnice 
zatím nasmlouvané do konce červen-
ce. 

Seniory k očkování vozili
Dle hesla „Kdo rychle dává–dvakrát 

dává“, se řídil Žďár po spuštění očko-
vání seniorů 80+. Jen motto upravil na 
„Kdo rychle pomáhá-dvakrát pomáhá“. 
Když očkování zpočátku probíhalo jen 
v novoměstské nemocnici, radnice 
nabídla seniorům dovoz k očkování 
do nemocnice zdarma. 

Jak místostarostka Bělohlávková 
říká, služby využilo 35 lidí starších 80 
let. Pracovníci úřadu také poskytovali 

seniorům pomoc při registraci k očko-
vání. „V elektronické verzi se někteří star-
ší lidé hůře orientují a vítali trpělivost při 
vysvětlování a hlavně sociální kontakt. 
Jak se ukázalo, pomoc s registrací potře-
bovali i mladší senioři nad 70 let,“ uvádí. 
V době lockdownu, tedy zákazu vol-
ného pohybu, totiž někteří neměli jak 
požádat svou rodinu o pomoc. Obra-
celi se tedy na úřad doporučenými lin-
kami. 

Vlastním přístrojem ušetřili 
Hned na začátku nouzového stavu si 

město Žďár zakoupilo dezinfekční ter-
mogenerátor pro dekontaminaci vnitř-
ních i vnějších prostor a povrchů hor-
kým aerosolem.

Pracovníci města vlastními silami 
pravidelně dezinfikují nejen budovu 
MěÚ, ale i budovy škol a Sociálních 
služeb města. „Dezinfikovali jsme také 
autobusové nádraží, lavičky na náměs-
tích, zastávky MHD a veřejné prostory, 
kde se setkává nejvíce lidí,“ přibližuje 
Romana Bělohlávková.

Přístroj se městu vyplatil. Jen za deset 
opakovaných dezinfekcí ušetřilo opro-
ti komerční službě půl miliónu korun.

„Vnímám to jako velkou prozíravost 
Jaromíra Pospíchala z krizového říze-
ní MěÚ, že přístroj na dezinfekci za asi 
50.000 Kč koupil hned na počátku pan-
demie,“ oceňuje místostarostka. 

Žďár coby obec s rozšířenou působ-
ností také zajišťoval rozvoz tisíců respi-
rátorů a antigenních testů do 40 škol a 
vzdělávacích subjektů ve svém okolí. 

„Snad máme to nejhorší za sebou díky 
zlepšující se proočkovanosti a klimatu. 
Snažme se podpořit co nejrychlejší návrat 
do normálního života. Toho běžného i 
volnočasového,“ uzavírá místostarostka 
a občanům vzkazuje, ať se mají hlavně 
necovidově. -lko- 

LIDÉ CHVÁLÍ. V očkovacím centru to běží jako na drátkách. Žádné dlouhé 
čekání.  Foto: Lenka Kopčáková

Covid vyburcoval lidi ke spolupráci

Řada obyvatel Žďáru prodě-
lala onemocnění covid-19 a 
nemá jasno o postupu ve věci 
očkování. Na otázky ŽN odpo-
vídá radní města pro oblast 
zdravotnictví Romana Bělo-
hlávková (KDU-ČSL), sama 
dětská lékařka. 
� Lenka Kopčáková

Za jak dlouho po prodělání nemoci 
covid-19 se můžeme nechat naočko-
vat?

Zde bych byla obezřetná a nechala 
si vyšetřit hladinu přirozeně vzniklých 
ochranných protilátek. Současně tak 
můžeme učinit pouze jako samoplátce, 
např. v laboratořích naší polikliniky nebo 
novoměstské nemocnice (cca 500 Kč). 

Dle názoru hlavní imunoložky v Praze-
Motole by se nemělo očkovat dříve než 
půl roku po prodělaném onemocnění. 
Ale je třeba postupovat přísně individu-
álně. Což se bohužel neděje. 

Lidé, co onemocněli covidem po 
aplikaci 1. očkovací dávky (kvůli sou-
hře nakažení), mají rozdílné informa-
ce. Dle některých se mohou podru-

hé naočkovat hned po uzdravení, dle 
jiných musí na 2. dávku vyčkat 90 dní. 
Poslední zprávou je půlroční odstup.

Opět bych doporučila nechat si v 
režimu samoplátce vyšetřit hladinu 
ochranných přirozených protilátek. Vím, 
že doporučení se různí a ani lékaři se v 
tomto neshodují. Např. stát Izrael v těch-
to případech 2. dávku lidem nepodával 
vůbec. 

Řeším stejnou situaci i v rámci širší 
rodiny. Těsně před uplynutím 3. měsí-
ce od 1. dávky budeme vyšetřovat pro-
tilátky. Pokud bude titr vysoký, očkovat 
nenechám. No a s odstupem dalších 3 
měsíců budu postup s kontrolou protilá-
tek opakovat. O dřívějším intervalu, nežli 
je 3-6 měsíců, bych vůbec nemluvila. 

Zejména střední a starší generace 
se bojí podzimní vlny a případných 

mutací. Chtějí se očkovat i po zdolání 
covidu. 

Zase bych doporučila stejný postup s 
vyšetřením protilátek. Máme zkušenosti 
u dětí, že po prodělaném onemocnění je 
hladina protilátek v řádech deseti až sto-
násobku protilátek, kterých dosáhneme 
očkováním. 

Ovšem tento virus je opravdu naprosto 
nevyzpytatelný. Proto bych své rozhodo-
vání vždy opřela o objektivní vyšetření, 
jakým stanovení titru protilátek bezespo-
ru je. 

Žďár má vybavení očkovacího cent-
ra objednané do konce července. Mys-
líte, že do té doby se stačí naočkovat 
veškerá populace Žďáru a okolí? Ještě 
zbývá notná část nenaočkovaných...

Určitě do konce července nebudeme 
mít naočkované všechny potřebné obča-
ny Žďáru a okolí. Proto jistě přijde na řa-
du jednání ohledně prodloužení nájmu 
vybavení našeho očkovacího centra. 
Myslím si, že by v tom neměl být pro-
blém.  

Jsme velmi rádi, že OC může fungo-
vat souběžně s aktivitami v hale. Ať už 
se jedná o sportování, nebo o výměnu 
palubovky, která má probíhat dle dlou-
hodobého plánu letos v létě.  -lko-

Za jak dlouho po prodělaném 
covidu se můžeme nechat očkovat

Romana
Bělohlávková

Program v červnu
Odd. pro děti a mládež
ZNÁŠ HRDINY DĚTSKÝCH 

KNÍŽEK? On-line kvíz pro děti o 
drobné ceny, více na www.knihzdar.cz 
a na FB knihovny.

Odd. pro dospělé čtenáře, BURZA 
VYŘAZENÝCH KNIH A ČASOPI-
SŮ

Odd. pro dospělé čtenáře
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ: 

odevzdej vysloužilý mobilní telefon v 
knihovně a vyhraj poukázku na nákup 
knih za až 2000 Kč!

Společný projekt n. o. ASEKOL, 
Kraje Vysočina a Olomouckého kra-
je. Smyslem je povědomí o třídění 
vysloužilého elektrozařízení. Více infor-
mací na www.odlozmobil.cz.

Výstavy
Galerie u Sychry, KRAJINA 

MÉHO TICHA: fotografie Aleny 
Češkové

Čechův dům, OBJEKTIVEM 
K SRDCÍM: fotografie Milana Šust-
ra. Cílem  sociálního projektu je při-
blížit obrazem život seniorů, hendi-
kepovaných lidí a dalších sociálních 
skupin.

Odd. pro dospělé čtenáře, JIMRA-
MOVSKO – GENIUS LOCI: foto-
grafie Zdeňka Bureše. -red-

Knihovna M. J. Sychry        


