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Rok 2022 je za dveřmi....
(Dokončení ze str. 4)

Ať se můžeme opět volně nadýchnout
Dovolím si otázky trochu otočit a nejdříve bych popřála všem občanům našeho města, aby nastávající rok pro ně byl
lepší než ten starý. Přála bych všem, aby
dokázali z našich životů navždy vyhnat
strach, neúctu a nenávist. Aby se do
Ludmila
našich myslí a srdcí vrátila úcta k práci
Řezníčková,
klub ANO 2011 druhých, pokora k životu a láska k lidem
celkově. Za nejdůležitější v novém roce
považuji, aby se život v naší zemi zklidnil, abychom se zase mohli veřejně
scházet a společně prožívat kulturní a sportovní zážitky, abychom mohli zase
volně dýchat. Samozřejmě vnímám, že na podzim nás čekají komunální volby, kdy budou občané Žďáru rozhodovat o tom, kam bude jejich město směřovat v následujících čtyřech letech. Věřím, že se rozhodnou správně, protože
u nás žijí moudří a pokorní lidé, kteří dokáží ocenit dobrou práci. Přeji všem
šťastný nový rok!

Držme si naději a víru
V životě města ale i lidí je důležitý každý rok a ke každému dalšímu vzhlížíme
s očekáváním a nadějí, že bude minimálně stejný, ale nejlépe lepší než ty předchozí. Málokdo z nás si však dokáže zreJan Havlík,
kapitulovat a naplánovat co pro to, aby
klub
bylo lépe, udělal nebo udělá. NeuvěZměna 2018
domujeme si, že věci se samy nemění a
pomoc nejjednodušeji najdeme na konci svých paží - tedy ve svých rukou a ve své hlavě.
Rok 2022 nezačíná nejlépe. Pokračuje pandemie covidu, po letech rostou
ceny energií a tepla, rostoucí inflace zvyšuje ceny a znehodnocuje úspory. Je
před námi změna politického vedení státu a slibovaná změna politického stylu. Bude pro nás pozitivní? Bude skutečná nebo jen deklarovaná? To ukáží až
konkrétní kroky a budoucnost, kterou budeme měřit minulostí, tedy tím co
jsme prožili. K tomu je nezbytný jeden předpoklad, a to je zdraví.
My zastupitelé Změny 2018 vám proto přejeme pevné zdraví a chuť měnit
nevyhovující za lepší budoucí, i když to nebude hned a ani jisté. Nenechme
si nikým a ničím vzít naději a víru v lepší budoucnost.

Spokojenost občanů na prvním místě
Postupné kroky a rozhodnutí zaměřené na rozvoj města a zlepšování života občanů ve městě byly učiněny už na
začátku volebního období v roce 2014.
Jsou spojeny s převzetím plné odpovědnosti stávající vládnoucí koalice za naše
Rostislav
město a místní části.
Dvořák,
Sedm let společné práce kolektivu
klub KDU-ČSL
zaměstnanců městského úřadu není
doloženo jen sbírkou diplomů a věcných cen udělených městu nezávislými hodnotiteli. Důležitou hodnotou byla a zůstává spokojenost občanů.
Když na úřadě vyřizují své záležitosti, když vidí postupné proměny města
při rodinných procházkách nebo mají možnost většího výběru zaměstnání v
nových výrobních provozech na Jamské.
Ve spolupráci s Krajem Vysočina se buduje další velká investice. Je zaměřená na zajištění péče o naše zdravotně handicapované seniory. Uvědomujeme si, že je stále velkým dluhem výstavba nájemných bytových domů pro
začínající rodiny. To je současná velká výzva, kterou se usilovně zabýváme a
chceme ji řešit.
Klub zastupitelů za KDU-ČSL přeje našim spoluobčanům do nového roku
hlavně dobré zdraví, klidné a šťastné prostředí v rodinách a hodně optimismu.

Přeji všem zdraví i pozitivní mysl
Příští rok bude pro hodně lidí dost
náročný. Budou na nás všechny dopadat z jedné strany následky nesmyslných vládních restrikcí a z druhé
Tomáš
strany hospodářská recese a zdražení
Augustýn,
energií. V souvislosti se stávající
Koalice TOP 09
atmosférou ve společnosti se mi vždy
a Svobodní
vybaví slova Václava Havla o tom,
jaká je ve společnosti blbá nálada. Asi
by se divil, že ji tu máme i dnes. Jediné co s tím dělat, je nepodléhat a udržovat si pozitivní mysl.
Našemu městu přeji, aby se nedostalo do červených čísel a nemuselo škrtat
na výdajích nebo je přenášet na občany.
Rok 2022 bude také rokem komunálních voleb, proto přeji všem voličům
šťastnou ruku a osvícené vedení v dalších čtyřech letech. Všem občanům
bych rád popřál kromě obligátního pevného zdraví také zdraví duševní a
pozitivní mysl.
-lko-

Lampy sníží světelný smog
Ve žďárských ulicích bylo do konce
listopadu vyměněno přes 370 svítidel
veřejného osvětlení. Namísto oranžových sodíkových lamp tu nyní září
úsporná LED světla.
Městu se na modernizaci pouličního osvětlení, které mj. i snižuje světelný smog, podařilo získat dotační
podporu ze Státního fondu životního
prostředí. Akce stála celkem 6,2 mil.
Kč, dotace činila 95 % z uznatelných
nákladů, tedy 2 mil. Kč.
„Výměna má na první pohled neviditelný ekologický přesah, který je však
obrovský. V Evropě již nelze nalézt
absolutní tmu. A to je velký problém
nejen pro lidi, ale i pro hmyz, který je
základem života na Zemi,“ vysvětluje místostarostka Ludmila Řezníčková (Ano 2011), která má komunální
služby a životní prostředí ve své gesci.
Dle jejích slov mají všechna vyměněná svítidla náhradní teplotu chromatičnosti pod 3000 Kelvinů a barva je podobná žárovce s wolfram
vláknem. Je to teplá žlutá, eliminuje
nežádoucí světelný smog. Zároveň
jsou svítidla přesně nasměrována na
plochu, kterou mají osvětlit. Nezá-

ří tedy nahoru jako ta předcházející
výbojky, ale osvětlují jen cestu.
Předností výměny je i energetický přesah. Dle výpočtů z června mají
moderní svítidla na energiích garantovaně ušetřit 400 tisíc Kč ročně. To
bude nyní po zdražení elektřiny ještě
více.
„Ve Žďáře také na noc stmíváme.
Máme dva typy stmívání. První jsou
světla s reduktory nastavenými na tři
úrovně svícení a nová LED svítidla na
noc ztlumujeme regulací odvozenou
od astronomické půlnoci, vždy o 50 %
dolů,“ informuje Ludmila Řezníčková.
Kvůli zdržení dodávek v době koronaviru zbývá z této zakázky vyměnit ještě 8 % svítidel. Stane se tak nejdéle do
konce března 2022.
Dle místostarostky chce radnice
pokračovat ve výměně všech svítidel
ve městě, ale i sloupů VO a vedení
k nim. Úřad již chystá žádost o dotaci
a Žďár o ni požádá, jakmile se objeví
některá další možnost státní podpory.
„Naším cílem je přiblížit se tomu nejekologičtějšímu řešení osvětlení města,“
dodává Ludmila Řezníčková.
-lko-

O dlouhodobé ošetřovné
žádejme bez odkladu
Od ledna 2022 dochází k zásadním
změnám v dlouhodobém ošetřovném. Pokud se stane a budeme pečovat o blízkou osobu kvůli jejímu úrazu
nebo vážnějšímu onemocnění, měli
bychom vědět, co si pohlídat, abychom nezůstali bez peněz.
Jak ze zkušeností přibližuje Jarmila Pospíchalová z Domácího hospice Vysočina, scénář obvykle začíná
tak, že dlouhodobě hospitalizovaného příbuzného si chceme vzít domů.
Vypadá to na delší dobu ošetřování,
a tak se přirozeně začneme zajímat o
finance pro pečujícího. Někdo poradí dlouhodobé ošetřovné, což vypadá nadějně. Ale má to jeden háček zpětně po propuštění z nemocnice již
žádat nelze.
Podmínky nároku na příspěvek:
Od Nového roku bude pro nárok na
dlouhodobé ošetřovné stačit u těžce
nemocných nebo zraněných lidí aspoň čtyřdenní hospitalizace v nemocnici. Počítá se do ní i den přijetí do
lůžkového zařízení a den propuštění.
Doposud to bylo sedm dní.
Zároveň se předpokládá, že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění do domácího prostředí bude
nezbytně vyžadovat poskytování
dlouhodobé péče po dobu dalších
alespoň 30 dnů.
„Při splnění podmínek vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči na vyžádání rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to
v den propuštění z hospitalizace. Později

už jej vydat za žádných okolností nelze,“
zdůrazňuje Blanka Netolická, sociální
pracovnice Domácího hospice Vysočina.
Občas se prý při příjmu klienta do
péče hospice zjistí, že by v jejich situaci připadalo v úvahu dlouhodobé
ošetřovné. Ale rodina o něj při propuštění nezažádala a zbytečně tak o
příspěvek přišla.
Dlouhodobé ošetřovné pobírá osoba, která musí náhle, po dobu minimálně 30 dnů celodenně pečovat
o svého blízkého po propuštění z
nemocnice. Maximální doba čerpání
ošetřovného je 90 dnů.
Novela je mírnější u nevyléčitelných
Od roku 2022 není pro získání dlouhodobého ošetřovného nutné splnit
podmínku hospitalizace u lidí, kteří vyžadují celodenní dlouhodobou
péči a byl u nich konstatován nevyléčitelný, vysoce nepříznivý, neustále se
zhoršující stav, s očekávaným úmrtím
v krátké době. Je u nich poskytována
paliativní péče a dlouhodobé ošetřování v domácím prostředí.
V těchto případech lze nově požádat
o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do osmi dnů po
skončení hospitalizace.
Při nejasnostech se lze obrátit na
Blanku Netolickou. Hospic Vysočina najdeme na novoměstském Vratislavově náměstí č. 115. Více na www.
hospicvysocina.cz/dlouhodobe-osetrovne/.
-lko-

Pitná voda nezdraží

Pitná voda zůstane i v roce 2022 na ceně 103,10 Kč za kubík.
Je tvořena částkou 59,30 Kč za vodné a 43,80 Kč za stočné. Rozhodli tak
v listopadu členové Předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Potvrdili tak své zářijové usnesení o zachování stejné ceny roku 2021. Svazek
spolu s provozovatelem Vodárenskou akciovou společností, a.s. zapracoval
na racionalizaci nákladových položek.
-lko-

