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První byla Terezka
Prvním letošním žďárským mimin-

kem, které se narodilo v Nemocnici 
Nové Město na Moravě, byla Terez-
ka. Přišla na svět 2. ledna v ranních 
hodinách.

Prvenství novoročního miminka 
roku 2017 má však v této nemocnici 
kluk jako buk, jménem Louis. Naro-
dil se 1. 1., 25 minut po druhé ran-
ní, a maminka si jej pak odvezla do 
Poličky.

V roce 2016 se v novoměstské 
nemocnici narodilo celkem 827 dětí 
(451 chlapců a 376 děvčat).  -lko-

Odsouhlasili si 
větší odměny

Nařízení vlády z konce loňského 
roku umožňuje navýšení odměn za 
výkon funkce členů zastupitelstev 
města od 1. 2. 2017.

Rada města žďárským zastupitelům 
návrh posunula bez svého vyjádření, 
a ti jej dne 26. 1. odsouhlasili. Zatím-
co před navýšením činily měsíční 
odměny pro 25 neuvolněných zastu-
pitelů města celkem 39 210 Kč, nově 
to je měsíčně 43 474 Kč 

Odměny za práci pro město: 
člen RM 2.428 Kč, předseda výbo-
ru ZM 2.207 Kč, předseda komise 
RM 2.207 Kč, člen výboru, komise 
1.829 Kč, člen ZM 566 Kč. -lko-

Pointy
mají zelenou

Family a Senior pointy ve čtvrtém 
patře polikliniky dostaly letošní kraj-
skou podporu, každé 15 tisíc Kč. 

Jde o poradenská centra pro rodiče 
s dětmi a pro seniory (navíc s Alzhei-
mer poradnou). Radnice schváli-
la smlouvu o dílo s poskytovatelem, 
Kolpingovým dílem ČR. 

Samo město Žďár n. S. věnuje z 
ročního rozpočtu cca 200 tisíc Kč na 
prorodinnou politiku, a podporuje i 
provoz dvou rodinných center. Srdíč-
ko, v režii Kolpingova díla, najdeme 
ve 4.patře polikliniky a Kopretina, v 
režii Charity, působí v areálu hotelu 
Morava. -lko-

Podpora rodinným 
pečujícím

Zejména pečujícím o seniory jsou 
určená bezplatná setkání v rámci 
projektu Pečuj doma a s námi.

V Novém Městě na Moravě je pořá-
dá Diakonie Českobratrské církve 
evangelické. Jde o setkávání laických 
pečujících, formou podpůrných sku-
pin (sdílení a výměna zkušeností, jak 
zvládnout a vyrovnat se s náročnou 
pečovatelskou rolí).

V Domě s pečovatelskou službou 
na Žďárské ulici, vede Martina Tere-
zie Kalábová. Přihlášky nutné: mar-
tina.dvorakova@diakonie.cz.

Soboty 11., 18., 25. 3. a 1. 4., vždy 
od 10 do 16 hodin. Využít lze i bez-
platné poradny pro rodinné pečující 
(sociálně právní poradenství, dru-
hy sociálních dávek, ošetřovatelství 
a kompenzační pomůcky, psycholo-
gická podpora).  -lko-

Údržba sněhu je dostatečná
a včas, Žďár ani na chvíli neu-
važoval o vyhlášení kalamitní-
ho stavu, jako se dělo v někte-
rých městech ČR.

Tak informoval novináře místosta-
rosta Josef Klement. Ve Žďáře je asi 
70 km chodníků a 70 km místních 
komunikací, o které je třeba se posta-
rat. 

„Vysočina je zase po delší době 
zasněžená, ale aktuálně nám počasí 
přeje, a zaměřujeme se na hromady sně-
hu, které vznikly v době, kdy akceschop-
nost prohrnování ulic byla nutná,“ řekl 
Klement k  situaci v polovině ledna. 
Sníh je vyvážen především z míst, kde 
brání rozhledovým trojúhelníkům 
řidičů.

„Současně máme možnost do údrž-
by zapojit i mimořádné vyhrnutí sněhu 
z daných oblastí, a vozidla údržby roz-
šiřují nejen parkování, ale i průchod-
nost chodníků a komunikací ve městě,“ 
vysvětluje místostarosta.. 

Sníh ze Žďáru končí na skladovací 
ploše na konci Jihlavské ulice u lesa. 

Loni radnice při soutěži na doda-
vatele zimní údržby města rozhodla, 
že chce monitoring objednané služ-
by. „Ve výběrovém řízení na dodavatele 
služby bylo defi nováno, že každé zaří-
zení, které se na údržbě podílí, musí 
mít lokalizační zařízení (GPS). Nyní 
můžeme jednoduše prolnout aktivitu 
fi rmy s plánem zimní údržby města,“ 
vysvětluje místostarosta. 

Dle odboru komunálních služeb 
MěÚ je plán dodržován v předepsa-

né formě  a údržba jednotlivých čás-
tí města běží dle priorit stanovených 
Plánem zimní údržby města.

Jen připomínáme, že soutěž měs-
ta loni vyhrála staronová fi rma Stako 
Ing. Pitka, která má se zimní údržbu 
Žďáru letité zkušenosti.

Firma je tedy nově fi nancována za 
odjeté kilometry, a ne již hodinově.  
V případě potřeby Stako provádí čas-
tější údržbu, a podle toho je městem 
placena. Sníh z ploch města odklízí v 
průběhu noci, kdy je minimální pro-
voz.

V době, kdy není kalamitní stav, se 
může technika zaměřit na  vyklízení 
sněhu z parkovišť. Komunitní koordi-
nátorka MěÚ již oslovila realitní kan-
celáře a bytová družstva o kontakty 
na jednotlivé bytové domy.  -lko-

Sníh z ulic končí na Jihlavské

Letošní výtěžek Tříkrálo-
vé sbírky na okrese Žďár nad 
Sázavou překvapil. Činí úcty-
hodných 3.058 807 Kč, což 
je oproti loňsku o 229 284 Kč 
více. 

Přímo ve Žďáře a okolí 
koledníci s 36 kasičkami zís-
kali pro dobrou věc 174 904 
Kč. Tak hlásí žďárská Oblastní 
charita, tradiční organizátor 
Tříkrálové sbírky. 

„TO DOPOLEDNE, kdy u 
nás byli Tři králové, pro mě 
bylo obrovským darem,“ řekla 
paní Růženka ze Žďáru nad 
Sázavou, když zahlédla v okně 
známé postavy. Foto: archiv

Tříkrálová sbírka: přes 3 milióny

Žďár se ofi ciálně připojil
k projektu Místní agenda 21, 
což loni v listopadu odsou-
hlasili zastupitelé. To našemu 
městu přináší dotační možnos-
ti z Kraje Vysočina i minister-
stva místního rozvoje.

 Lenka Kopčáková

Projekt Místní agenda 21 dává 
občanům větší prostor říci své názo-
ry, nápady, nebo se přihlásit se svý-
mi záměry. V Kraji Vysočina není 
MA21 žádnou novinkou a už řadu 
let propojuje především Zdravá měs-
ta, obce a regiony. Na Žďársku někte-
ré okolní obce i města stihly v rámci 
MA21 uskutečnit spoustu podpoře-
ných projektů. Účastní se jej všechna 
bývalá okresní města  Vysočiny. 

Na otázku, proč město Žďár nad 
Sázavou tak dlouho se vstupem do 
projektu váhalo, a s jakými aktivita-
mi v rámci MA21 začne, odpovídá 
starosta Zdeněk Navrátil.

„Důvody, proč se k tomu město nepři-
hlásilo již před rokem 2014, nemohu 
dobře posoudit. Myslím si, že to bylo 
především v tom, že se výše uvedeným 
aktivitám dříve město nevěnovalo, nebo 
pouze v omezené míře,“ říká žďárský 

starosta.
Nyní naše město do MA21 vstou-

pilo především proto, že řadu aktivit, 
které projekt řeší, už Žďár n. S. dělá, 
a to především v oblasti komunikace 
s občany.

„Máme zde SW nástroje, kterými 
může občan přímo komunikovat s úřa-
dem - Dotazovna, Lepší místo či Face-
book. Každý měsíc pořádáme setkání s 
občany, a někdy, když je to nutné a řeší 
se specifi cké téma, pořádáme takových 
setkání i více,“ informuje Navrátil.

Dále vysvětluje, že prostřednic-
tvím projektu Aktivně pro Žďár jsou 
občané města zapojeni do správy a 
údržby veřejných prostranství. Lidé 
se mohli přihlásit se svými záměry 
do tzv. Participativního rozpočtu. 
Město Žďár se zapojilo do aktivit Do 
práce na kole, Města z dobrou adre-
sou...

 „To znamená, že město už aktivity 
MA 21 dělá více než dva roky, jen se k 
tomu ofi ciálně přihlásilo až v r. 2016. 
A to hlavně z důvodu, že díky MA 21 
může čerpat také dotaci z Kraje Vyso-
čina na tyto aktivity,“ vysvětluje sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Projekt MA21 má v kompetenci 
projektová manažerka Radka Rema-
rová. 

Plán aktivit pro rok 2017 se prů-
běžně tvoří, ale již nyní lze říci, že je 
postaven na pravidelném setkávání 
jak s občany samotného Žďáru nad 
Sázavou, tak i s osadními výbory a 
občany místních částí. 

Nyní v únoru město podává na 
Kraj Vysočina žádost o podporu 
naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

Od května také Žďár nad Sázavou 
vstupuje do druhého ročníku tvorby 
participativního rozpočtu města, což 
do podzimu přinese několik veřej-
ných diskuzních setkání. V červnu 
je v plánu Den dětí MŠ s Městskou 
policií a v září akce Dýchej.

Projekt dává lidem „větší slovo“ 

Po žďárském okrese putovalo s cel-
kem 493 zapečetěnými kasičkami na 
2.000 dobrovolníků. Na hlavách měli 
typické korunky Tří králů, lidem vin-
šovali šťastný nový rok, a mnohde na 
dveřích zanechali křídou psané ono 
symbolické K†M†B 2017.

Podle ředitelky Oblastní charity 
Jany Zelené půjde letošní výtěžek 
především na pomoc lidem s men-
tálním a kombinovaným postižením. 
„Bude i vytvořena záchranná síť na 
pomoc lidem ze Žďárska v nouzi, 
část výtěžku zašleme na mezinárodní 
pomoc,“ informuje Zelená.

Děkuje všem koledníkům, kteří se 
vydali do mrazivých ulic, i těm, kdo 
otevřeli své dveře a nezůstali lhostej-
ní k osudům druhých. -lko-


