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Téměř hodinu zastupite-
lé města ve čtvrtek 26. ledna 
živě diskutovali nad záměrem 
města postavit v ulici Dvořáko-
va modulovou stavbu Centra 
sociálních služeb s azylovým 
domem pro muže.

 Lenka Kopčáková

Obrátili se na ně totiž o pomoc 
obyvatelé z této ulice, kteří protestují 
proti naplánované stavbě. Má vyrůst 
na volné ploše za hypermarketem 
a do bezprostředního sousedství 
mateřské školky se má přestěhovat 
azylový dům po muže ze Stalingra-
du. 

Lidé z již tak dost zkoušené lokali-
ty sociálního vyloučení se bojí zhor-
šení. Prostředí sousedních garáží při-

tahuje nepřizpůsobivé obyvatele i 
problémovou mládež.

Za obyvatele ulice bojoval zastu-
pitel Vladimír Novotný (ČSSD), 
který se seznámil s lokální situací a 
kolegům potvrdil, že se ztotožňuje 
s názory občanů. „Lokalita je zatíže-
na již v tuto chvíli. Nepřizpůsobiví lidé 
tu zanechávají neskutečný nepořádek. 
Chceme čerpat dotace na stavbu za 
každou cenu?“ ptá se Novotný. „Pře-
sun ze zatížené lokality do zatížené 
lokality nedoporučuji. Dělejme kon-
cepční a systematické věci,“ vyzývá.

Jeho návrh o zastavení projektu v 
Dvořákově ulici při hlasování zís-
kal jen minimum hlasů. Zato prošla 
původní verze návrhu usnesení, a 
město dál chystá projekt Centra soci-
álních služeb ve Dvořákově ulici. 

Jak vysvětluje místostarosta Josef 
Klement (KDU-ČSL), město musí 

stihnout projektovou dokumentaci 
do konce března, aby na stavbu do 
30 mil. Kč získalo až 85% státní dota-
ci. „Pokud nám bude potvrzena dota-
ce, materiál se znovu dostane do dis-
kuze zastupitelů,“ slibuje. Na stejném 
principu modulové stavby buněk na 
základové desce je prý postavena i 
novoměstská Vysočina Arena. 

Současně je azylová ubytovna pro 
muže ve svobodárně č. 5 na Stalin-
gradě, kde je značná koncentrace 
obyvatelstva, a město se snaží službu 
přemístit. „Dvořákova ulice byla vyti-
pována ve spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování,“ říká Klement. 
Pražská agentura je městu ku pomo-
ci v rámci projektu Strategického 
plánu sociálního začleňování. Objekt 
svobodárny pak město plánuje opra-
vit na sociální byty, v rámci projektu 
prostupného bydlení. 

Místostarosta slibuje, že situace 
Dvořákovy ulice se nezhorší, naopak 
zlepší, protože nové centrum bude 
mít stálou službu a zázemí asistentů 
prevence kriminality. 

V návrhu je rozšíření azylové uby-
tovny o dalších sedm lůžek. To 
však nedoporučuje Jaromír Brych-
ta (Nezávislý). Klienti azylového 
domu sice podle něho dodržují řád, 
problém však vidí v nepřizpůsobi-
vých lidech. „Pokud navýšíme kapa-
citu ubytovny, Žďár se stane sběrným 
místem,“ varuje Brychta. „Jako občan 
Žďáru nechci, aby se zde zvýšil počet 
lidí tohoto typu,“ míní a nejraději by 
podobná zařízení viděl za městem.

Za to si Brychta vysloužil negativní 
reakce. „Do situace člověka bez domo-
va se dnes může dostat každý, nepřál 
bych to nikomu,“ říká za všechny sta-
rosta Zdeněk Navrátil (Ždár-ŽM).

NA ROHU ulice Dvořákova město plá-
nuje Centrum sociálních služeb s azylem a 
ubytovnou.  Foto: Lenka Kopčáková

Lidé z Dvořákovy brojí proti stavbě

Na lyžích kolem 
Žďáru

Za příznivých sněhových podmínek 
letošní zimy si přišli na své vyznavači 
bílé stopy. 

Odborně upravované tratě pro klasic-
ké lyžování či bruslařskou techniku v 
těsné blízkosti města navazují na lyžař-
ské stopy sousedních regionů. 

Údržbu ve Ski regionu Žďársko pro-
vádí městská organizace Sportis ve spo-
lupráci s obcemi Polnička, Škrdlovice 
Hamry nad Sázavou, Nové Veselí a Vel-
ká Losenice. 

„Lyžařských tratí kolem Žďáru máme 
asi 120 km, jsou vzorně připravovány a 
mají mezi vyznavači bílé stopy popularitu. 
Zkrátka www.skizdarsko.cz je dobrá adre-
sa pro lyžaře,“ říká místostarosta Josef 
Klement. Za údržbu lyžařských stop 
zodpovídá Josef Holemář a stav tratí lze 
sledovat na webu Ski regionu Žďársko.
 -lko-


