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SOUČASNÝ stav Nádražní ulice, spojky mezi centrem a nádražím. Ten by se 
měl během dvou let změnit. Foto: Lenka Kopčáková

Výstava návrhů ukáže 
varianty Nádražní ulice

(Dokončení ze str. 1)
„Nyní hledáme vhodný prostor 

k výstavě,“ říká starosta.
Jakmile skončí odvolací lhůty, rad-

nice také dle soutěžního  řádu vyzve 
vítěznou trojici k tzv. jednacímu říze-
ní bez uveřejnění. „Budeme se ptát, 
jakou nám nabízejí cenu za projekt, a 
jak je tento jejich projekt hospodárný,“ 
vysvětluje Navrátil. Účelem výběro-
vého řízení bude zjistit tři kritéria: 
1. Jak dopadl návrh v architektonic-
ké soutěži, 2. Jak hospodárný a eko-

nomický je jeho projekt, 3. Za kolik 
zpracuje architektonická kancelář 
projektovou dokumentaci pro sta-
vební povolení. 

„Všechny tyto tři věci se zváží. Nezna-
mená to tedy automaticky, že se bude 
realizovat právě ten projekt, který 
v soutěži vyhrál,“ vysvětluje starosta. 

K nejlepšímu návrhu pro město se 

radnice dopracuje  pomocí speciál-
ního bodování. Návrh může získat 
až 60 % za umístění v soutěži (1., 2. 
a 3. místo), 20 % dle ceny nabízené v 
realizaci projektu a 20 % bodů může 
být za hospodárnost projektu.

Porota se snažila dbát především na 
komplexnost projektu a jak se autoři 
vypořádali třeba s řešením dopravy. 

„Každý projekt měl něco svého. Mys-

lím, že i Žďárákům se budou před-
ložené návrhy líbit,“ očekává Navrátil. 

Vlastní stavební práce by se moh-
ly rozjet na jaře 2018. Začnou v prv-
ní části ulice od kruhové křižovatky 
k poště nutnou rekonstrukcí kana-
lizačních sítí a pak dojde na nejvíc 
očekávané povrchy. „V roce 2019 by 
se mohlo pokračovat pěší zónou,“ dou-
fá starosta. -lko-

O modernizaci ulice Nádražní...

V sídlišti Stalingrad plánuje město 
ve výhledu asi dvou let zrekonstruo-
vat  budovu svobodárny č. 5 na pro-
jekt tzv. prostupného bydlení. 

Jde o způsob sociální motiva-
ce občanů, kteří měli, nebo i mají 
potíže s řádným  placením nájemné-
ho. Někteří z nich bydlí po ubytov-
nách nebo skončili v holobytech na 
Brněnské ulici.

Koncepce prostupného bydlení je 
součástí Zadání Strategického plánu 
sociálního začleňování města. Touto 
cestou se vydává řada českých měst. 

„Opravené garsonky o rozloze 35 m2 
na bývalé svobodárně by mohly být 
příležitostí právě pro vícečetné domác-
nosti,“ uvádí místostarosta Josef Kle-
ment, mající oblast sociálního byd-

lení ve své gesci.
„Pokud by však nájemníci neplnili 

své povinnosti, vypovíme jim nájemní 
smlouvu a oni si ji budou muset co dva 
měsíce obnovovat,“ uvažuje možný 
psychologický tlak proti porušování 
nájemních pravidel.  

Radnice ale nevolí jen represi a 
chce tyto občany  motivovat k dal-
ším stupňům bydlení.

„Prostřednictvím našeho majetko-
právního odboru a  bytové komise by-
chom mohli těm domácnostem, kte-
ré řádně platí nájemné a dodržují 
veškerá pravidla,  nabídnout šanci zís-
kat  nájemní byt na dobu neurčitou,“ 
přibližuje Klement.

 Tak by se i lidé ze sociálního dna 
měli šanci zařadit mezi standard-

Prostupné bydlení dává šanci

Na historicky druhou Cenu měs-
ta Žďáru nad Sázavou je za rok 
2016  nominována 92letá Jaroslava 
Doležalová ze Žďáru 2. 

To za osobní statečnost  v době 
druhé světové války. 

V roce 1944 po dva měsíce ukrý-
vala Jarmilu Vilhemovou z Prostějo-
va. Dívku, která byla dle tehdejších 
rasových zákonů míšenkou prvního 
stupně. Její maminka byla Židovka, 
tatínek katolík. 

„Jaroslava Doležalová, za svobod-
na Vlčková, pomohla dívku zachrá-
nit před deportací do koncentrační-
ho tábora. To  i přesto, že s ní rodina 
Doležalova ani Vlčkova nebyla pří-
buzná. Při prozrazení hrozil jí i celé-
mu příbuzenstvu trest smrti,“ při-
bližuje válečný příběh lidskosti 
starosta Zdeněk Navrátil.

Po válce se prý již paní Doležalová 
s dívkou nekontaktovala, bála se je-
jích rozpaků. Ukrývaná dívka však 

už dnes nežije. 
Na radnici přišlo celkem sedm 

nominací od občanů pro letošní 
druhý ročník udílení Ceny města 
Žďáru nad Sázavou.  Návrhy převzal 
a vyhodnotil Výbor pro udělování 
ocenění města Žďáru nad Sázavou. 

„Radě města dal na vědomí, že za 
rok 2016 navrhuje udělit ocenění prá-
vě Jaroslavě Doležalové. Poslední slo-
vo budou mít zastupitelé  v březnu.  
Rada jim  doporučuje tento materiál 
schválit,“ říká starosta. 

Dle pravidel jde o morální oceně-
ní občanům za významné zásluhy 
v oblastech kultury, sportu, vzdělá-
vání, vědy a  veřejného života. Ale 
také za mimořádné činy spojené s 
osobním hrdinstvím, které zname-
naly záchranu života nebo zdraví 
občanů.

Cena města byla loni poprvé udě-
lena rychlobruslařce Martině Sáblí-
kové.  -lko-

Cenu navrhují zachránkyni 
židovské dívky

Co je prostupné bydlení
Prostupné bydlení může zna-

menat doslova  zpod mostu až do 
slušného nájemního bytu. ČR se 
inspirovala na Slovensku, kde sys-
tém prostupného bydlení (PB) dob-
ře funguje. 

První vlaštovkou tohoto systému u 
nás je severočeský Litvínov a za těch 
několik let většina zdejších občanů, 
kteří PB prošli, dokázala svůj způsob 
života změnit k lepšímu a nově získa-
né nájemní bydlení si udržela. 

V tom obcím a městům přichází na 
pomoc  Agentura pro sociální začle-
ňování, fungující  pod  Minister-
stvem  pro lidská práva.  Systém PB 
umožňuje  cíleně pracovat s klienty, 
kteří se ocitli ve vážných sociálních 
problémech, včetně ztráty střechy 
nad hlavou. Nabízí jim  příležitost 
propracovat se ke slušnému nájem-
nímu bydlení.  Celý koncept se opírá 
o tři na sebe navazující stupně bydle-
ní, jimiž člověk může individuálně, 
ne však automaticky, postupovat: 
Od ubytoven či azylových domů 
v prvním stupni, přes krátkodobé 
nájemní bydlení ve stupni druhém,  
až po dlouhodobé nájemní bydlení 
do třetice. -lko-

ní občany, kteří pracují a plní si své 
nájemnické povinnosti. 

Onemocněla
desetina Žďáráků  
Ve vlně chřipkových onemocnění 

v počátku roku onemocnělo těmito 
virózami až 10 % Žďáráků.

Jak na dotaz ŽN k nejčastější věko-
vé skupině nemocných uvádí ředi-
tel Polikliniky  M. H. Zrůst, ve 2/3  
to byli  mladí lidé do 20 let. „Tím, že 
velmi dobře zafungovalo očkování proti 
chřipce, zaznamenali praktičtí lékaři na 
poliklinice velmi malé procento pacientů 
nad 60 let,“ dodává ředitel. -lko-

Proškolí laiky 
v první pomoci

Nepřímá srdeční masáž nebo 
dýchání z úst do úst. Tyto nejznáměj-
ší příklady první pomoci si mohou 
zájemci vyzkoušet při bezplatném 
školení Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě v úterý 7. března. 

I laická první pomoc totiž dokáže 
omezit rozsah nebo důsledky zraně-
ní, či zachránit lidský život... Praktic-
ké školení začíná od 17 hodin v zase-
dačce pod heliportem a povede jej 
MUDr. Karolína Brodinová, vedoucí 
lékařka urgentního příjmu ARO. 

Na akci je třeba se objednat 
(karolina.brodinova@nnm.cz nebo 
recepce urgentního příjmu).  -lko-

Setkání s občany 
a zastupitelstvo

Sport a volný čas bude ve středu 
8. 3. od 18 hodin tématem Setká-
ní města s občany. Diskutovat lze 
s vedoucími příslušných odbo-
rů, zazní metodika vyhodnocování 
dotačních programů. 

Ve čtvrtek 23. 3. od 16 hodin zased-
nou zastupitelé města. Obě akce se 
konají ve velkém sále ZM. -lko-

Daňové přiznání
do 3. dubna

Přiznání k dani z příjmů za rok 
2016 musíme podat nejdéle do pon-
dělí 3. 4. 2017. 

Poplatníci, jimž přiznání zpracová-
vá daňový poradce, mají lhůtu do  3. 7. 
2017. 

Od 27. do 31. 3. Finanční úřad roz-
šiřuje úřední hodiny. V pracovních 
dnech (8.00-17.00), v po 3. 4. (8.00-
18.00). O víkendu pracoviště FS ote-
vřena nebudou. 

K vyplnění tiskopisu DAP k daním 
z příjmů a k jeho vytištění lze využít 
interaktivní formuláře dostupné na 
webu FS. Vyplněné DAP můžeme 
poslat i elektronicky. 

To v aplikaci EPO na daňovém por-
tálu FS www.daneelektronicky.cz.

 -lko-

Máme fotogalerii
Žďárské noviny obnovují svoji 

fotogalerii, kde si během nejbližších 
dní budete moci prohlédnout sním-
ky ze žďárských akcí,   zajímavé 
archivní dokumenty ap. 

Na fotogalerii ŽN se dostanete 
přes www.jihlavske-listy.cz/zn.

Nyní třeba vystavujeme obrázky 
Masopustu v podání dětí ze školní 
družiny ZŠ Palachova.  -red-


