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Rok 2022 je za dveřmi. Co nám přinese?
Otázka pro zastupitelské kluby na leden 2022:

� Které nejdůležitější kroky a rozhodnutí pro život města bude třeba

v roce 2022 velmi zodpovědně nastavit - to s ohledem na českou i mezinárodní situaci? Co byste Žďáru a spoluobčanům popřáli do roku, který
je před námi?

Stop ekonomické devastaci domácností
Dá se očekávat, že nás nečeká lehký
rok. Zvyšují se ceny energií a roste inflace. Epidemiologická situace je jako na
houpačce. Co může udělat město? Může
např. přestat zatěžovat svoji teplárenskou
společnost další agendou a soustředit
Vladimír
se na stabilizaci cen tepla. Uplatnit svůj
Novotný,
vliv na cenu vody. Neztrácet čas v oblasti
klub ČSSD
odpadového hospodářství. Nezatěžovat
rozpočet dluhy nebo zbytečnými studiemi, strategiemi a koncepcemi. Soustředit se na kvalitní služby pro občany. Těch připomínek by bylo rozhodně
velké množství. Ale musím přiznat, že ze všeho nejvíce bych přál občanům
našeho města návrat k normálu. Znovu bych se chtěl radit, domlouvat, ale
třeba i silně dohadovat o obyčejných a běžných věcech, o tom jak zase o kousek vylepšit a zpříjemnit naše město. Jak připravit nové služby, nová kulturní a společenská setkání a jak rozvíjet potenciál města. Prostě dělat komunální politiku a neřešit pandemické sváry a z toho plynoucí ekonomickou
devastaci domácností naší společnosti. A proto bych přál našim občanům
ohleduplnost, trpělivost a solidaritu. Tak abychom všechny problémy zvládli a přiblížili se k těm normálním dnům a obyčejným potřebám. A na závěr
samozřejmě hodně zdraví, spoustu sil, víry a naděje.

Čeká nás nelehký rok
Naštěstí život samotného našeho města není bezprostředně svázán s politickými dopady mezinárodní situace. Z tohoto hlediska jsme malou, bezvýznamnou
regionální tečkou v dějinách. Vnitřní
situace je ale něco úplně jiného. GlobálPetr Stoček,
klub ZM KSČM ní zdražování energií a politický boj o
jejich zdroje pro nás přináší růst života SPOZ
ních nákladů, protože tato ekonomická
situace přinese nárůst cen v celé plejádě našeho hospodářství.
Rozpočet města na rok 2022 nebude v absolutní hodnotě menší, ale bude
nutno povýšit položky mandatorních výdajů i částky pro zabezpečení činnosti všech rozpočtových organizací.
Samotným občanům přejeme v první řadě vítězství nad covidovou pandemií, pak hodně zdraví, štěstí a pohody. Především také přejeme notnou dávku trpělivosti a odvahy k co nejlepšímu a nejrychlejšímu překonání všech
očekávaných překážek v nastávajícím roce.

Všem přeji „pouze“ normální rok
Začnu tím přáním. Všem občanům, své
rodině i sobě přeji konečně zase „pouze“
normální rok 2022. Rok bez covidových
oddělení, bez velkokapacitních očkovacích center, bez respirátorů, beze strachu
z nemoci, bez zbytečně zemřelých. Vím,
že to přání není zrovna malé. Vím, že to
Jan Mokříš,
přání není jen mé, ale jde o společné přáklub ODS
ní nás všech.
Co se týče druhé otázky, tak si nemyslím, že by nějaké rozhodnutí žďárské samosprávy mohlo ovlivnit celkovou situaci v Česku či ve světě. I
když ukončení konfliktu na Ukrajině, dlouhodobé uklidnění situace na
Blízkém východě, konec covidové pandemie, dostatek pitné vody pro
všechny, čisté oceány, nárůst rozlohy deštných lesů, zlevnění cen energií
a třeba ještě rozumného a váženého pana prezidenta bych si jistě přál.

Rok 2022 bude výzva pro nás všechny
Významné politické události dopadají na města nepřímo a zprostředkovaně a někdy je těžké vysledovat přímou linku mezi příčinou a
důsledkem. Proto ve svém příspěvku zůstanu čistě na úrovni Žďáru.
Klimatická změna je fakt a na ní
Martin Mrkos,
klub ŽĎÁR- ŽM reagujeme dlouhodobým systematickým přístupem – v příštím roce
další zelené střechy, stromy, retence vody, zeleň. Stejně tak tu s námi
zůstane koronavirus. Kéž by se potvrdilo, že mutace omikron bude mít
méně závažné důsledky a stane se „pouhým“ běžným respiračním onemocněním. Tím bych poprosil ty, kteří zvažují a přemýšlejí o očkování,
aby došli k rozhodnutí zajít do očkovacích center nebo ordinací. Zároveň
prosím antivaxery a odpůrce o méně militantních projevů. Vždyť každý
má právo volby a odlišný postoj není důvodem k verbální či jiné agresi.
Tolerujme se, prosím, navzájem.
Inflace a energetická krize je problém. Věřím, že stát zareaguje snížením
nebo odpuštěním DPH na energie. Ve městě budeme renovovat kotelnu na Libušíně, tak abychom nebyli závislí na diktátu cen od externího
dodavatele. Vlastní zdroj ale neznamená, že teplo bude za hubičku, jen
budeme mít větší kontrolu nad cenovými šoky.
Rok 2022 bude tedy výzva. Žďárákům do něho přeji především pevné
zdraví, optimismus a dobrou náladu. Fajn lidi kolem sebe a schopnost
vidět pozitiva i v drobných věcech. Ocenit lidskou blízkost a vzájemnost, smysluplnou práci krásu malých i velkých věcí života, z nichž řada
je zadarmo. A paradoxně tak objevit hlubší a intenzivnější chuť života.
(Pokračování na str. 6)

Ve sportovní hale bude 11. ledna
mobilní očkování bez registrace
Žďáráci se naučili občas využívat
možnosti mobilního očkování proti nemoci covid-19 bez registrace.
Prostě přijdou s občankou a kartičkou pojišťovny a je to odbyté.
V prosinci měli hned několik příležitostí. Mobilní očkovací tým
podával vakcínu v recepci spol.
DEL, na očkování bylo možné si zajít i do sportovní haly na Bouchalkách, přesně do stejného vstupu,
kde od jara fungovalo očkovací centrum.
Další příležitost k očkování bez
registrace bude ve sportovní hale
v úterý 11. 1. 2022, v době od 10 do
17 hodin.
Mobilní očkování pořádá Kraj
Vysočina ve spolupráci s městem
Žďárem a brněnskou neziskovou
organizací Podané ruce.
Právě její kvalifikovaní zdravotníci

očkování ve Žďáře provádějí.
Jak informuje místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL) mající
zdravotnictví v gesci, při mobilním
očkování je aplikována vakcína Pfizer-BioNTech pro zájemce ve věku
16+ a jednodávková vakcína Johnson & Johnson pro zájemce ve věku
18+. U osob mladších 18 let je nutný doprovod zákonného zástupce.
„Důležité je upozornění lékařů, že na
třetí dávku očkování mohou lidé přijít
opravdu až po pěti měsících. Pokud by
nesplňovali lhůtu od druhé dávky, byli
by odmítnuti. S sebou je potřeba mít
občanský průkaz a průkaz zdravotní
pojišťovny,“ připomíná místostarosta.
Akce se mohou zúčastnit i samoplátci, ti ale musí očkovací látku uhradit
jen bezhotovostně.
Dle místostarosty nyní velmi záleží
na vývoji křivky nemocných covi-

dem-19 a potřebě lůžkové péče.
Jak známo, novoměstská nemocnice je v tuto chvíli kapacitně zahlcena covidovými pacienty a musela
omezit ambulantní provozy. Potřebné lékaře a sestry přemístila k jejich
lůžkům.
„V úvaze je znovuotevření očkovacího centra ve Žďáře. O tom by rozhodl Kraj Vysočina v novém roce, OC
ve sportovní hale by opět provozovala novoměstská nemocnice,“ uvádí pro tuto chvíli Rostislav Dvořák.
Očkovací centrum v novoměstské
nemocnici funguje a objednaní lidé
jsou rychle odbavováni.
V době tisku ŽN nově otevřelo i
očkovací místo v ortopedické ambulanci MUDr. Radka Černého, ve 2.
patře žďárské polikliniky.
Aplikují tu vakcínu Pfizer/BioNTech v první, druhé i třetí posilo-

vací dávce. Je však třeba se klasicky
objednat přes centrální rezervační
systém. Provoz ortopedie je zachován, očkování probíhá mimo ordinační hodiny.
A jaká je proočkovanost ve Žďáře? To se dočteme na webu zdarns.
mobilnirozhlas.cz/covid-report.
Data se stále mění, ale koncem prosince bylo ve správním obvodu Žďáru n. S. očkováno proti covidu-19
alespoň jednou dávkou celkem 66
% obyvatel (28.302) Z nich 27.470
osob již mělo očkování ukončené. Ve skupině 65+ bylo očkováno
7864 osob a většina dostala dvě dávky vakcíny. Řada očkovaných si přišla již i pro třetí posilující dávku.
V Kraji Vysočina má dvě dávky
očkování 60 % obyvatel, v ČR je
proočkovanost dvěma dávkami u 61
% občanů.
-lko-

