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Komplikovaná soutěž na pro-
pachtování oddělení rehabili-
tace na žďárské poliklinice je u 
konce. Město v polovině květ-
na podepsalo smlouvu s místní 
společností FyzioZR. 

Původním vítězem výběrového říze-
ní (VŘ) byla společnost Fyziocentrum 
Baťa, patřící do velké skupiny rehabili-
tačních firem Fyzioterapie s úsměvem. 
Ta ale ještě před podpisem smlouvy 
přišla s požadavkem smluvního závaz-
ku města, aby zajistilo vypsání pozice 
rehabilitačního lékaře. 

S touto pozicí společnost přímo ve 
výběrovém řízení nekalkulovala, ale 
své plány později přehodnotila. 

Město krok shledalo jako rozpor s 
původním projektem, s nímž společ-
nost vyhrála soutěž. Navíc není schop-
no takovou věc smluvně zajistit, proto 
ji odmítlo. Fyziocentrum Baťa násled-
ně upustilo od pachtu rehabilitace ve 
Žďáře. 

Dle pravidel VŘ začalo město jednat 
se společností, která se v soutěži umís-
tila jako druhá, což byla právě společ-
nost FyzioZR. Ta nabídku města na 
pacht RHB přijala.

A tak jsou novým provozovatelem 
oddělení rehabilitace na městské poli-
klinice Žďáráci. Smlouva s městem 
má dvě části. První je ustanovení, do 
něhož se přelévají sliby a návrhy spo-
lečnosti, které je povinna z principu 
soutěže dodržet.

Druhá část smlouvy obsahuje techni-
kálie termínů, výše pachtovného, para-
metrů řízení, vedení a investic RHB. 
To zůstává neměnné a spol. FyzioZR 
před podpisem smlouvy neměla žád-
né jiné požadavky. Oddělení rehabili-
tace na poliklinice začne provozovat 
od letošního září. 

Námi oslovený zástupce společnos-
ti FyzioZR, MUDr. Radek Černý, 
na úvod komentuje: „Finální odmít-
nutí vítězné společnosti před  podpisem 
nájemní smlouvy přišlo po dlouhém 
výběrovém řízení na provozovatele reha-

bilitace a vynaložených nákladech na 
poradenskou společnost.“ 

Za společnost FyzioZR s.r.o. hlá-
sí, že k převzetí rehabilitace a dohodě 
smluvních stran došlo obratem. „Para-
metry naší nabídky zůstaly zachovány, 
včetně výše nájemného, které je o třetinu 
vyšší než u původně vítězné společnosti,“ 
připomíná lékař.

Jedinou změnou, s ohledem na dél-
ku pachtu, je posun původně plánova-
ného termínu předání provozu rehabi-
litace. „K 1. 7. se nedá administrativně 
stihnout, proto začínáme od 1. 9. 2022. 
Přes prázdniny bude provoz rehabili-
tačního oddělení probíhat standardně,“ 
dodává Radek Černý.

Na otázku, jaké budou hlavní změ-
ny v propachtované rehabilitaci smě-
rem k pacientům a klientům, zástupce 
FyzioZR s.r.o. odpovídá, že společnost 
neplánuje žádnou provozní revoluci.

„Chceme navázat na to dobré, a 
postupně realizovat naše plány, aby nej-
větší rehabilitace ve Žďáře byla renomo-
vaným a vyhledávaným pracovištěm, 

nabízející odbornou kvalitu a empatický 
přístup,“ říká Radek Černý. 

Ale hned od začátku pár změn nasta-
ne. Tou první bude začlenění praco-
viště rehabilitačního lékaře do rehabi-
litačního provozu. 

„Současná vedoucí rehabilitace se roz-
hodla využít jiné pracovní nabídky, 
novou vedoucí bude zkušená magistra 
fyzioterapie, která má praxi ve vedení 
oddělení v rehabilitačním ústavu,“ infor-
muje lékař. S příchodem odborníka z 
jiného pracoviště FyzioZR s.r.o. očeká-
vá nové impulsy do řízení provozu. 

„Velice si ceníme, že všechny dosavad-
ní fyzioterapeutky přijaly naší nabídku 
podílet se na společném projektu. Počítá-
me s tím, že do konce letošního roku bude 
přechodné období, kdy za provozu chce-
me nastavovat a optimalizovat pravidla 
fungování,“ naznačuje.

Pokud to provoz umožní, tak na 
rekonstrukci a „refreshing“ prostorů 
rehabilitace pro klienty i zaměstnance 
dojde příští rok v létě, v době prázdnin 
a dovolených. -lko-

Rehabilitace je už v nových rukou

Celkem 250 boxů na třídění plas-
tů, barevného i bílého skla, papíru a 
kovu čeká od jara v sedmi městských 
organizacích na své využití, a městský 
úřad není výjimkou.

Tak třeba návštěvníci polikliniky, 
knihovny nebo Active-Střediska vol-
ného času se rychle naučili vhazovat 
obaly od nápojů pohodlně do boxů 
přímo v budově. Nemusí je odnášet 
s sebou do venkovních recyklačních 
hnízd.

Poté, co jsou v budovách na dosah 
tyto recyklační boxy, řada lidí, která 
by dříve láhev odhodila do běžného 
koše se směsným odpadem, nyní tří-
dí také. Město tak doufá v ekologič-
tější přístup veřejnosti.

„Boxy jsme získali od EKO-KOMu 
v rámci důrazu na ochranu životního 
prostředí a městské organizace si u nás 
mohly objednat libovolné množství,“ 
informuje místostarostka Ludmila 

Řezníčková (ANO 2011).
O nejvíce boxů si dle jejích slov 

požádal Active-SVČ, který chtěl po 
20 kusech od každého druhu. Velký 
odběr 61 boxů měla i p. o. Mateřská 
škola a pozadu nezůstaly ani základ-
ní školy a další městské budovy. 

Dle místostarostky doposud měly 
organizace v interiérech jiné nádo-
by, do nichž třídily, ale nyní je to 
pohodlnější. Není potřeba sahat na 
víko.

Dle Ludmily Řezníčkové je strate-
gií města Žďáru nad Sázavou snížit 
odpad, kde to jen jde. Nyní v létě 
se město nejaktuálněji zaměřuje na 
využívání zeleně z míst udržova-
ných Technickými službami SAT-
Tu. „Zelený bioodpad představuje 
využitelný materiál. Po zkompostová-
ní jsou jím např. obohacovány záho-
ny na veřejných prostranstvích,“ říká 
Ludmila Řezníčková. -lko-

Na POliKliNiCE, v knihovně a dalších městských organizacích můžeme 
pohodlně odhodit nápojové obaly a další tříditelné drobnosti do nových recyklač-
ních boxů rozestavěných v dosahu. Foto: Lenka Kopčáková

Třídění je zase o kus jednodušší

Od prázdnin začne na sportovištích 
města a v Relaxačním centru platit 
nový ceník.

Zdražení vyvolal rapidní nárůst cen 
vstupních energií. To není příznivá 
informace pro Žďáráky, ale dle sta-
rosty Martina Mrkose (Žďár-ŽM) je 
už neúnosné, aby příspěvkové orga-
nizace města sanovaly náklady. Cení-
ky kvůli zvýšeným nákladům za ener-
gie nelze udržet. 

„Tím, že se rada města usnesla na té 
nižší a přívětivější variantě povýšení 
cen, je obrazem toho, že pořád chceme, 
aby tyto služby zůstaly veřejnosti rela-
tivně dostupné,“ říká starosta.

Náklady meziročně stouply o 42 %. 
Už loni město na sportovní zařízení 
doplácelo. Kompenzace cen vstup-
ného budou dle jeho slov jen částeč-
ně sanovat nárůst cen za letošní prv-

ní čtvrtletí.
V Relaxačnímu centru bylo před 

časem instalováno nové zařízení na 
recyklaci vody. „V rámci zkušebního 
provozu je nyní účinnost zařízení těs-
ně pod 70 %. Smluvní účinnost je 71 % 
po skončení zkušebního provozu. V ten-
to moment ještě není úspora energie 
vyhodnocena,“ uvádí starosta Mrkos.

Zde je stručný přehled o navýšení 
cen k 1. 7. 2022: 

V Relaxačním centru kolem 10 %, 
na zimním stadionu 7 %, hodinový 
pronájem a osvětlení areálu rychlo-
brulařského oválu a fotbalového sta-
dionu bude o 20 % dražší. 

Pronájem umělého trávníku na fot-
balovém stadionu bude o 9 % dražší, 
osvětlení plochy o 25 %. Nárůst pro-
nájmu tenisových kurtů je asi o 8 % 
vyšší.  -lko-

Městská sportoviště 
od léta podraží

STaVEBNÍ ruch na průtahové silnici i/37 Bezručovou ulicí provází kyvadlové 
vedení dopravy na semafory. Práce se přesunou i za barokní most. Rekonstrukce v 
režii ŘSD běží od loňska, s uvedením do provozu víc než kilometrového úseku se 
počítá ve druhé půli října. Foto: Lenka Kopčáková

Zdržení na průtahu městem


