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(Dokončení ze str. 1)
„Informovali jsme zastupitele o jed-

notlivým krocích v rámci MHD,“ uvá-
dí starosta města Zdeněk Navrátil. 

Úplně první podněty z prázdnin se 
odrazily ve změnách jízdního řádu 
MHD od 1. září. „Myslím, že se poda-
řilo odstranit nejzásadnější problémy 
linkového vedení,“ věří starosta.  Rad-
ní ještě 6. 11. schvalovali zapracování 
další vlny připomínek. Ty se objeví v 
konečné verzi nového jízdního řádu 
MHD, platné od 1. 1. 2018.

S ohledem na to, že u některých 
linek dojde ke změnám trasy, či 
vynechání zastávek, nutně musí pro-
běhnout i licenční řízení. 

„Po 1. lednu již v jízdním řádu počí-
táme jen s kosmetickými úpravami, 
např. dle potřeb fi rem, či škol,“ uvá-
dí starosta. Dle jeho slov si cestující 
na nový systém pomalu zvykají. „V 
posledních dvou měsících nám dokonce 
přišlo i několik pochval. Tržby se blíží 
na úroveň srovnatelnou s minulým 
rokem,“ vítá šéf žďárské radnice.  

Tříbí podněty pro MHD

Téměř 73 let po válce uděli-
li zastupitelé Čestné občanství 
města Žďáru nad Sázavou 93leté 
Jaroslavě Doležalové ze Žďáru 2. 
Oceňují tak její mimořádnou sta-
tečnost a osobní hrdinství v roce 
1944. 

Jak ŽN zjišťovaly, ke slavnostnímu 
předání dojde ve čtvrteční odpoled-
ne 11. 1. 2018 na Staré radnici. Čas 
bude ještě upřesněn (asi v 16.00).

 Na čestné občanství paní 
Doležalovou navrhl Martin Růžič-
ka z Federace židovských obcí v 
ČR. To za prokázání její občanské 
a osobní statečnosti v době války a 
za významný morální přínos dalším 
generacím. 

„Paní Jaroslava Doležalová v roce 
1944, ve svých 19 letech, ukrýva-
la před deportací do koncentračního 
tábora pětiletou židovskou dívku Jar-

milku Vilhelmovou,“ připomíná M. 
Růžička. Tehdy za tento čin hrozil 
celé rodině J. Doležalové trest smrti. 
„Téměř jistá smrt hrozila po deportaci 
i ukrývané dívce, coby práce neschop-
né,“ dodává navrhovatel nominace. 

Jaroslava Doležalová také spolupra-
covala na zajišťování  „prohlášení o 
rodovém původu“, kterým museli za 
okupace všichni státní zaměstnanci 
prokazovat svůj nežidovský původ 
od linie prarodičů. Jinak jim hrozi-
la perzekuce, podle tzv. Norimber-
ských zákonů.  

Za obyčejné lidské hrdinství paní 
Doležalové udělila rada města již 
letos v létě Ocenění města Žďáru 
nad Sázavou. Nominovali ji její spo-
luobčané.

„Připravujeme i  žádost Komisi 
pro rozpoznávání spravedlivých při 
památníků Jad-va-Šem v Izraeli o udě-

lení titulu Spravedlivý mezi národy,“ 
uvádí Martin Růžička. 

„V dnešní době, kdy xenofobie, anti-
semitismus a obecná  nesnášenlivost 
ke všemu „jinému“ získává nebezpeč-
né rozměry, je ocenění takto vzácného 
člověka a jeho činů udělením Čestného 
občanství velice důležité,“ poukazuje. 

Letos v létě se u paní Doležalové 
přímo doma zastavil velvyslanec Stá-
tu Izrael Daniel Meron, který velmi 
ocenil její čin a osobně jí pogratulo-
val.

Při projednávání nominace v zastu-
pitelstvu města také podal Ladislav 
Bárta (TOP 09) podnět pro webové 
stránky města. Žádal více rozepsat 
příběhy dosavadních čestných obča-
nů města a doplnit jejich fotografi e. 

Po roce 1989 půjde  o  udělení 
sedmého čestného občanství města 
Žďáru n. S.  -lko-

JAROSLAVA DOLEŽALOVÁ brzy 
převezme čestné občanství města. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Jaroslava Doležalová je čestnou občankou

Odbornou pomoc každému, 
kdo se cítí být obětí trestného 
činu, nehledě na věk či druh 
spáchaného činu, poskytuje  
ve Žďáře již po několik let  
bezplatná poradna Probační  
a mediační služby. 

 Lenka Kopčáková

Jak pro ŽN přibližuje poradky-
ně Mgr. Nela Šupková, nejčastěji se 
na poradnu obracejí oběti majetko-
vé a násilné trestné činnosti. „Nejví-
ce žádají psychosociální podporu, tedy 
vyslechnutí, umožnění sdílení pocitů a 

poskytnutí podpory, a právní informa-
ce,“ dodává.

Jen za poslední rok poradna řeši-
la 28 případů ze Žďárska. Nejmlad-
ší oběti bylo 17 let a obětí nad 65 let 
bylo osm. Do poradny přichází ženy 
i muži, jejich počet je téměř vyrov-
naný. 

Na poradnu se obrátila také Jitka. 
Poradkyně se svolením dívky struč-

ně líčí její příběh. 
Jitka ráda chodila na diskotéky, 

kde navázala přátelství se starším 
mužem. Pracoval zde jako vyhazo-
vač. Jednou s mužem odjela k němu 
do bytu s příslibem krátké návštěvy 

„Proč zrovna já?“ ptají se oběti trestných činů
na kávu. Zde však došlo k napros-
tému zvratu situace, když muž Jitku 
zamkl, sebral jí mobil a držel ji v bytě 
celé tři dny. 

„V tu chvíli jsem si uvědomila, že tam 
klidně můžu umřít, a nikdo by se nic 
nedozvěděl,“ vzpomíná s hrůzou Jit-
ka. Během těchto tří trýznivých dní 
muž Jitku bil, vyhrožoval jí nožem, 
až ji třetí den nakonec znásilnil. V 
nestřežené chvíli se dívce podařilo 
utéci a vše nahlásit policii.

 Celá událost a opakované výsle-
chy na policii však Jitku významně 
duševně poznamenaly. Své psychic-
ké problémy začala řešit užíváním 
pervitinu. Do poradny přišla zoufa-
lá, nevěděla, jak si pomoci, a jak se 
zbavit závislosti na drogách, které jí 
poskytovaly únik... 

Poradkyně Jitku citlivě vyslechla a 
informovala ji o konkrétních mož-
nostech, jak by mohla svou situaci 
řešit. Předala také kontakt na psy-
choterapeuta, který jí se zvládáním 
této těžké životní situace může bez-

platně pomoci. 
„Ačkoliv Jitčin těžký příběh zdaleka 

nekončí, dle svých slov pocítila velkou 
úlevu, když se takto mohla svěřit, a 
dostala potřebné informace. Na porad-
nu se i nadále může kdykoliv obrátit,“ 
říká Nela Šupková k případu, jedno-
mu z mnoha...

Poradna pro oběti trestných činů je 
určena pro každého, kdo se cítí být 
obětí, aniž by trestný čin byl nahlá-
šen. „Obrací se na nás tak i osoby, kte-
ré věc ještě nehlásily, neboť neví, co je v 
řízení čeká. Srozumitelně informuje-
me o možnostech, které mohou učinit. 
Samozřejmostí je anonymita a bez-
platnost,“ shrnuje poradkyně služby . 

Poradna pro oběti funguje v rámci 
projektu „Proč zrovna já? II“, který 
je pod záštitou Probační a mediační 
služby ČR. 

Ve Žďáře ji najdeme na Komenské-
ho ulici 1786/25, ve 3. patře.

Poradenské hodiny středa (13.00–
16.00); čtvrtek (9.00–12.00).

Jízdné v MHD se od 1. 1. 2018 
mění. Zdražuje obyčejné jízdné, 
novinkou je celoroční jízdenka.

Návrh úprav, zpracovaný odborem 
komunálních služeb a dopravcem, 
schválila začátkem listopadu rada 
města.

Zdražením klasické jízdenky u řidi-
če o 3 koruny Město reaguje na navý-
šení výdajů na MHD z rozpočtu Měs-
ta o 1,2 mil. Kč. 

„Je to kvůli platům řidičů. Zde bohužel 
neplatí, že kdo poroučí, ten platí,“ rea-
guje starosta na fakt, že vláda sice zvý-
šila mzdy řidičům, ale dopad pocítilo 
Město, coby provozovatel systému.

Přesto chce radnice oproti stávající-
mu stavu zatraktivnit MHD a přitáh-
nout jí více uživatelů. To si slibuje od 
zlevnění kupónů.

„Chceme dát jasně najevo, že pravi-

Obyčejné jízdenky zdraží, 
kupóny zlevní

delné využívání MHD člověka fi nanč-
ně zvýhodní, a že má smysl pořídit si 
kartu. Rozdíly v cenách oproti obyčejné 
jízdence nebo ,lítačce‘ jsou v desítkách 
procent,“  informuje starosta Zdeněk 
Navrátil.

 (Pokračování na str. 10)


