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Sociální služby města ve Žďáře půso-
bí už 25 let. Jaký mají záběr?  Přib-
ližujeme s jejich ředitelem Václavem 
Šerákem.

Nejstarší ve spektru nabídky je 
pečovatelská služba. Ta fungovala 
již pod Okresním ústavem sociál-
ních služeb. Jak je to dnes? 

Dnes má město čtyři domy s pečova-
telskou službou, v nichž je celkem 212 
bytů. Také pečujeme o občany žijící 
ve svých vlastních domech a bytech. 
Pečovatelská služba zajišťuje i provoz 
klubů důchodců. 

Přiblížíte další nejstarší služby?
Jsou to od začátku roku 1992 azy-

lový dům a denní stacionář. Azylový 
dům je určen pouze mužům, kteří se 
ocitli bez střechy nad hlavou, zajišťuje 
jim dočasné ubytování. Denní staci-
onář byl původně určen jen pro oso-
by s mentálním a kombinovaným 
postižením. Službu jsme v roce 2015 
rozšířili otevřením druhého stacioná-
ře, který poskytuje péči seniorům. A 

jen o půl roku mladší je nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, které fun-
guje ve Ždáru 3. 

Co je nejmladší službou Sociál-
ních služeb města? 

Je to domov se zvláštním režimem, 
který provozujeme od roku 2008. 

Je takovým naším benjamínkem. 
Nachází se v pronajatých prostorách 
bývalého hotelu Fit na Horní ulici. 
Domov má kapacitu 40 lůžek, a nabízí 
proto téměř domácké prostředí. 

Sociální služby od začátku vhodně 
doplňuje nestátní zdravotnické zaříze-
ní, které poskytuje zdravotnické úkony 
v domácnostech pacientů. 

Nesmím také zapomenout na půj-

čovnu zdravotnických a rehabilitač-
ních pomůcek, která završuje komplex 
našich služeb. Zkrátka, naše pomoc má 
mnoho podob. 

V praxi vždy úroveň služby vytváří 
lidé, kteří jsou klientům nejblíže… 

Kvalita našich služeb je přímo úměr-
ná kvalitě našich zaměstnanců. Patří 
jim dík za záslužnou a náročnou práci, 
kterou pro klienty našich služeb odvá-
dí. 

Věříme, že i do budoucna budeme 
schopni naše služby dále rozvíjet a 
vylepšovat, s ohledem na vyvíjející se 
potřeby obyvatel našeho města. Město 
Žďár n. S. přispívá na všechny sociální 
služby nejvíce v Kraji Vysočina.  -lko-

Šerák: Úroveň služby vždy vytváří lidé

Václav
Šerák

V roce 2024 začne v Česku platit zákaz skládková-
ní, a také město Žďár nad Sázavou bude muset pře-
stat svůj komunální odpad vozit na skládku v Rono-
vě u Přibyslavi. Odpad bude nutné využívat jiným 
způsobemm, a především zbytečně neprodukovat.

Budoucí řešení odpadu bylo a je častým tématem 
zástupců Žďáru n. S. Nyní v září město vyjádřilo 
memorandem rady města svůj zájem na vybudová-
ní potřebné překládací stanice. Zde bude odpad ze 
svozové oblasti přeložen do velkokapacitních kon-
tejnerů, a následně odvezen do zařízení na využití 
odpadu, např. do vybrané spalovny.

Téma je živé v celém kraji. Cílem Sdružení obcí 

Vysočiny je zavést dlouhodobě udržitelné způso-
by nakládání s odpady. I nadále má probíhat běžná 
separace využitelných částí odpadu. 

V Kraji Vysočina by tedy během pár let mohlo 
fungovat kolem devíti překládacích stanic. Odtud 
by nezpracovatelný směsný odpad putoval nejspíš 
do brněnské spalovny SAKO.

Pokud se všechny dotčené obce shodnou na 
memorandu, jako to nyní učinil Žďár n. S., mohou 
při budování překládacích stanic (PS) na svém 
katastru počítat s individuální krajskou dotací. 
Kapacity překládacích stanic vycházejí z produkce 
odpadů v daném spádovém území. 

Jak pro ŽN přibližuje Dana Wurzelová, vedoucí 
odboru komunálních služeb, předpokládaná kapa-
cita pro PS Žďár je kolem  15.000 t/rok. „To před-
stavuje osm svozových vozidel denně do PS, a dvě  
automobilové soupravy z PS do zařízení na využi-
tí odpadu (např. spalovny). Prověřovanou variantou 
je i dražší doprava odpadu z PS po železnici,“ uvádí 
vedoucí KS. 

Na dotaz kolem nákladů na PS dodává, že budou 
stanoveny teprve po upřesnění zadání – technické-
ho provedení stanice a jejího vybavení technologií, 
a po vyřešení majetkových vztahů k pozemkům.
 -lko-

Žďár chce překládací stanici odpadu

Dopravní omezení ulice
Santiniho potrvá celý říjen

Uctění památky T. G. M.
Dne 14. září členové žďárské pobočky Konfederace politických vězňů uctili 

památku 80. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua 
Masaryka položením pamětní kytice k bustě T. G. M. na náměstí Republiky 
ve Žďáře nad Sázavou. Chvílí ticha a vzpomínání vzdali čest našemu národní-
mu a vlasteneckému velikánu.  Jaroslav Krásný, 

 člen výboru KPV-ZR

N a p s a l i   n á m

Za několik týdnů se dalším part-
nerským městem Žďáru nad Sáza-
vou stane Chust, třetí největší měs-
to ukrajinské Zakarpatské oblasti. 
Do roku 1938 bývalo součástí prvo-
republikového Československa. 

Prvorepubliková historie
V Chustu jsou dodnes stopy po 

československé přítomnosti. Ve 20. 
letech minulého století českoslo-
venský stát postavil nedaleko centra 
Masarykovu kolonii, což byly obyt-
né domy pro zaměstnance čs. státní 
správy. Památkou na tu dobu jsou 
budovy reálného gymnázia, okres-
ní nemocenské pojišťovny a  vlako-
vé nádraží.

Do roku 1918 bylo město sou-
částí Rakouska-Uherska, po jeho 

rozpadu se stalo částí nově vznik-
lé Maďarské republiky rad. Když v 
dubnu 1919 město obsadily jednot-
ky rumunské armády, místní Rusí-
ni odmítli jejich nadvládu  a žádali 
být součástí Československa. Situa-
ci vyřešila Saint-Germainská míro-
vá smlouva z podzimu 1919, která 
Chust i celou oblast Zakarpatí při-
družila k Československu. 

Tehdy v oblasti nastal prudký 
ekonomický rozvoj, a počet oby-
vatel Chustu se zvýšil. Blahobyt 
však netrval dlouho. Na základě 1. 
Vídeňské arbitráže v roce 1938 byla 
Podkarpatská Rus i s hlavními cen-
try Užhorodem a Mukačevem při-
pojena k Maďarsku. Chust se v lis-
topadu 1938 stal novým centrem 
zmenšené oblasti.

CHUSTSKÉ děti v tradičních krojích, jak je objektivem zachytil radní Radek 
Černý.  Foto: archiv RČ 

České stopy v Chustu

Výsledkem bude
 větší autobusové stání 

a nový přechod
pro chodce

Až do konce října má v ulici Santini-
ho trvat částečné omezení provozu na 
silnici 1/37.

Důvodem je výstavba autobusové 
zastávky a přechodu pro chodce.

Provoz je veden v jízdním pruhu, v 
němž zrovna neprobíhají stavební prá-
ce, dopravu řídí kyvadlově semafory.

„Cílem stavby v režii města je i rozšíře-
ní autobusového stání na dva až tři auto-
busy. Budovaný přechod vede od zastáv-
ky směrem k zámku a ke škole a školce 
v jeho areálu,“ vysvětluje místostarosta 
Josef Klement. 

Dodavatelem stavby za téměř 2,9 
mil. Kč je fi rma Staredo, s. r. o. 

Jedním z kritérií soutěže na doda-
vatele stavby bylo 88 dní, takže podle 
Klementa by mělo být hotovo do kon-
ce října, a začátkem listopadu může 
předání stavby.

Na otázku, proč město nerealizova-
lo stavbu již loni, spolu s rekonstrukcí 
parkoviště, místostarosta vysvětluje, že 
se čekalo na přislíbenou dotaci ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 

„Tu jsme také nakonec získali ve výši přes 
2 mil. Kč, což je přes 85 % uznatelných 
nákladů,“ říká. 

Semafory jsou v provozu jen v době 
stavby, mezi 6.30 a 16.00 hodinou. 
Jakmile stavba postoupí do fáze, že již 
pracovníci nebudou bezprostředně 
ohroženi provozem, semafory zmizí. 

Z důvodu realizace stavby totiž došlo 
k posunům  autobusových zastávek, 
a o bezpečnosti školních dětí radnice 
jednala  s oběma policiemi i základní 
školou.

„Máme dohodu, že od 7.15 do 8.00 
hodin v daném úseku dohlíží na bezpeč-
nost školáků dva strážníci, nebo asisten-
ti prevence kriminality, a také dle svých 
možností škola,“ informuje Klement. 
 -lko-


