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Čtvrtstoletí od svého vzniku, a dvacetiny 
Domu klidného stáří, si letos připomínají 
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. 

 Lenka Kopčáková

Příspěvková organizace se 1. 7. 1992 zrodila trans-
formací Okresního ústavu sociálních služeb Žďár 
nad Sázavou.

Za tu dobu naše česká společnost urazila v sociál-
ní sféře kus cesty, také žďárské Sociální služby města 
(Ssm) prošly za 25 let vývojem, který reagoval jed-
nak na potřeby města, coby svého zřizovatele, ale i 
na změny právních předpisů, kterým je třeba se při-
způsobovat. 

V současnosti Ssm mají registrováno celkem šest 
sociálních služeb, provozují jedno nestátní zdravot-
nické zařízení (domácí ošetřovatelská péče) a půj-
čovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. 

První ředitelkou byla Božena Štikarová, která obě-
tavě řešila řadu zásadních provozních záležitostí v 
době, kdy se změny ve státní  sociální sféře rodily 
pomaleji než potřeby klientů.  

Sociální služby města provozovaly od počátku 
pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, 
denní stacionář a azylovou ubytovnu pro muže. K 
těmto službám se od roku 1993 přidal klub pro děti. 
Koncem roku 1997 Ssm převzaly do užívání budovu 
Domu klidného stáří na Okružní ulici, vybudovaný 
přestavbou jeslí z 50. let.

Když zalistujeme naším archivem Novin žďárské 
radnice, je patrné, že o potřebě domova seniorů ve 
Žďáře se již vědělo nejméně 25 let. Jenže fi nance vž-
dy putovaly na domovy důchodců v okolí.  Žďáráci 
vyžadující ústavní péči tak bývali vytrženi ze svého 
prostředí a končili v domovech důchodců na Mitro-
vě, či ve Velkém Meziříčí.

V roce 1995 Sociální služby města ve Žďáře otevře-
ly Domovinku (denní stacionář pro seniory). Hned 

se potřeba místního domova opět potvrdila. 
Počet seniorů ve Žďáře stoupal, a v budoucnu měl 

ještě narůstat. To byl přirozený vývoj rapidně zvýše-
ného počtu obyvatel Žďáru poté, co byl v 50. letech 
otevřen Žďas, v té době největší podnik na Vysočině.

Přestavba jeslí na domov seniorů dle projektu Ing. 
F. Laštovičky z Uniprojektu, a prováděná Stavebním 
podnikem, začala v roce 1995 a trvala dva roky. Na 
akci za 27 miliónů Kč se však radnici nepodařilo zís-
kat žádnou dotaci, a nezbývalo než zvolit úvěr. 

DKS byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 23 října 
1997, první obyvatelé se do domova stěhovali začát-
kem listopadu. Dnes domov disponuje kapacitou 54 
lůžek a poskytuje celoroční péči.

Ssm od samého počátku pomáhaly při řešení sví-
zelných životních situací nejen seniorů, ale i zdravot-

ně postižených. V roce 1998 byla dokončena rekon-
strukce dalších bývalých jeslí, tentokrát v Haškově 
ulici. Změnily se v Denní stacionář pro postižené 
děti.

Sociální pracovníci DKS postupně rozvíjeli pro-
gram zájmových činností, s důrazem na aktivizační 
metody a terapie, které napomáhají seniorům pro-
cvičovat paměť a zachovat si co nejdéle maximální 
soběstačnost. Dodnes tu mají lidé v oblibě cvičení 
na židlích, muzikoterapii, rukodělné dílny či canis-
terapii. 

Po předčasném úmrtí Boženy Štikarové se na pozi-
ci vedoucí Ssm vystřídaly Marta Ficová, Eva Štěpnič-
ková a Petra Bednářová. Současným ředitelem Ssm, 
a v historii prvním mužem na pozici, je od dubna 
2014 Mgr. Václav Šerák. 

Vzpomínáte? Snímek z roku 1954 zachycuje původní jesle Žďasu na Okružní, tehdy Engelsově ulici. Již dvacet 
let stojí na místě Dům klidného stáří, sloužící seniorům ze Žďárska.
  Canisterapie, čili léčba psí láskou,  je oblíbenou terapií obyvatel domova.  Foto: archiv Ssm
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Svoboda a přímá demokracie

Tomio Okamura


