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Letošní jubileum Československa přináší 
ve Žďáře filatelistickou výstavu s názvem 
„100 let státnosti na poštovních znám-
kách“. V předvečer státního svátku má 
přímo z náměstí vzlétnout horkovzdušný 
balon s Balonovou poštou…
� Lenka Kopčáková

Akci pořádají společně Klub filatelistů Žďár n. S., 
Město Žďár a Česká pošta. Výstava bude k vidění v 
Galerii Staré radnice od 17. října do 11. listopadu. 

Jak pro ŽN přibližuje hospodář žďárského fila-
telistického klubu Ludvík Filipí, vernisáž se koná 
16. října od 17 hodin. Tento den bude pošta Žďá-
ru 1 používat příležitostné poštovní razítko. Jeho 
otisk pak můžeme získat i v sobotu 27. října přímo 
na výstavě, kde bude fungovat zvláštní poštovní 
přepážka. Zde také budou k dostání příležitostné 
pamětní tisky.

Zájemcům, kteří chtějí využít přepravu Balono-
vou poštou, Filipí radí, ať si předem připraví své 
obyčejné zásilky v základním váhovém stupni a 
standardní velikosti obyčejného psaní v tuzemsku 
či zahraničí. To v nominální hodnotě odpovídající 
označení A, resp. E, nebo Z.

Lidé pak mohou zásilky adresovat nejdéle do 25. 
10. na poštu ve Žďáře 1. „Zásilky v obálkách pošta 
otevře a vyjme obsah, který chtějí lidé poslat balonem. 
Takto si např. sběratelé píší o tzv. příležitostná razít-
ka, kterých se v republice používá na různých poštách 
zhruba 70 ročně,“ vysvětluje filatelista běžnou praxi.

Když však lidé své zásilky předají dne 27. 10. do 

15 hodin přímo u příležitostné poštovní přepážky 
na Staré radnici, ušetří tak 19 Kč…

„Není problém, když si někdo donese osobní dopis 
či pohlednici, vše při správném ofrankování balonem 
přepravíme. Balon by měl startovat kolem 17. hodi-
ny. Takže to, co nejvíc potřebujeme, je přízeň počasí, 
ostatní snad vyjde,“ očekává Ludvík Filipí.

Ještě dodává, že každá zásilka bude opatřena 
kašetem s číslem balonu, a po přistání razítkem 
obvodu pošty. Kde však balon přistane, to je zatím 
překvapením. Odtud pak bude zásilka pokračovat 
zavedeným způsobem…

Dle Ludvíka Filipí nabídne žďárská výstava nejen 
průřez počátku a celého průběhu vydávání poštov-
ních známek v Československu. Uvidíme i známky 
vydané po roce 1993, těšit se můžeme na filatelis-
tickou historii Města Žďáru, a na sbírku obrazo-
vých dopisnic ze života T. G. Masaryka…

Na otázku, jaká nejzajímavější nebo nejvzácnější 
známka bude ve Žďáře k vidění, Ludvík Filipí říká, 
že na propagační výstavě lze těžko vysvětlovat, co 
je cenné, a co ne. 

Třeba první známka Československa z roku 1918 
prý rozhodně nepatří mezi super drahé kousky. U 
běžného typu má hodnotu 1 Kč…

„Ale kombinace variant tisku, drobných odchy-
lek deskových polí, to vše vcelku zvyšuje hodnotu,“ 
vysvětluje 

Ve Žďáře tedy nepůjde o drahé kousky, ale o 
ukázku průběhu vydaných známek, obrazových 
dopisnic, tvorbu autorů známek apod. 

„Nerad bych pracoval s pojmem hodnota. Jedna věc 
je katalogová cena, druhá věc cena osobního nasaze-
ní či pohledu na svůj svět zájmu,“ dodává ještě fila-
telista.

BAloN, který 27. 10. vzlétne ze žďárského náměs-
tí. Každá zásilka této Balonové pošty bude opatřena 
kašetem s číslem tohoto balonu… Foto: archiv L. F.

Při výstavě vzlétne poštovní balon
„100 let státnosti 

na poštovních známkách“

Ve Žďáře by mohly fungovat 
tři druhy bydlení: komerč-
ní v „soukromém“, sociální 
v „městském“ a bydlení pro 
střední třídu v „domech se 
závazky“.

Město současně vlastní celkem 
607 bytů po Žďáře, ale ještě letos 
dojde k jejich úbytku. V přípa-
dě tzv. bytových domů se závazky, 
jako je např. v ulici Palachova,  kde 
již majitelé splatili předepsanou 
částku a požádali město o převede-
ní domů do osobního vlastnictví.  
Dle odhadu místostarosty  Josefa 
Klementa se letos převede kolem 
132 bytů. 

„To znamená, že v roce 2019  bude 
bytový fond města čítat 475 bytů, 
z toho 213 bytů je v domech s pečo-
vatelskou službou. Samotný byto-
vý fond města pro bydlení tvoří 262 
bytů, a to je strašně málo,“ konsta-
tuje místostarosta. 

Radnice se snaží se situací něco 
udělat.  Na Klafaru začala  výstav-
ba bytových domů přes develope-
ry. V průběhu tří let tam má v asi 
10 domech vzniknout až 160 bytů.

„Zároveň chceme oprášit tzv. 
družstevní bydlení. Zadal jsem odbo-
ru majetkoprávnímu, aby zpracoval 
do rady města  materiál.

Kromě statistiky související 
s výstavbou bytů vlastněných měs-
tem jako třetí variantou, úřad při-
pravil další dvě varianty,“ říká Kle-
ment. Žďár se v tom inspiroval 
zkušenostmi brněnské radnice, byť 
ta má výhodu existence vlastních 
právnických subjektů.  Družstvo 

totiž mohou založit minimálně tři 
právnické subjekty. Město by  do 
akce vkročilo jako jeden z členů 
družstva. 

Ve Žďáře se před lety postavilo 
několik domů  metodou „domy se 
závazky“. To na zmíněné ulici Pala-
chově, a dále i v ulicích Veselská a  
Kovářova. 

„To znamená, že město samo 
nevstupuje do družstva, ale vstoupí 
do něho členové - budoucí nájemní-
ci, a město uzavře s nově založeným 
bytovým družstvem smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě. Po splnění 
závazku z této smlouvy vyplývající 
je bytový dům převeden do vlastnic-
tví družstva,“ vysvětluje Josef Kle-
ment.

Družstvo sousedů pak nakládá 
s byty jako společenství vlastní-
ků jednotek (SVJ). Právě na tuto 
metodu se město nyní soustřeďuje, 
a úřad podmínky  ještě dopracuje. 

„V radě jsme se shodli, že se chceme 
cíleně zaměřit na lidi, co nedosáhnou 
na hypotéku,“ říká místostarosta.  
Budoucími nájemníky by tak moh-
li být žadatelé ve věku 18–40 let, 
žijící ve společné domácnosti, jejíž 
měsíční příjem je od 25.000 do 
45.000 Kč a nemají žádný nemovi-
tý majetek k bydlení.

„Cílíme tak hlavně  na mladé rodi-
ny nebo  partnery, kteří chtějí založit 
rodinu. Spodní hranice příjmů 
domácnosti  je 25.000 Kč proto, aby 
byli schopni splácet případnou půjč-
ku, a přitom vydrželi v nájemním 
bydlení,“ vysvětluje místostarosta. 

Podmínky takového způsobu 
nájemního bydlení právě dopraco-

vává odbor majetkoprávní. 
Mělo by vyhovovat lidem, kteří 

nedosáhnou na hypotéku, ale ma-
jí nějaký finanční obnos, který by 
chtěli první částkou vložit do své-
ho budoucího majetku. Tak by se 
stavba rozpohybovala.

Jednou z lokalit, kde by dům se 
závazky mohl vzniknout, je měst-
ský pozemek v ulici Sázavská, po 
levé straně od klafarského mostu.

Odbory majetkoprávní a finanč-
ní také pracují na vytvoření Fon-
du rozvoje bydlení. Doposud měs-
to disponovalo jen Fondem správy 
finančních prostředků. 

„Bylo by to  takové úložiště keš 
peněz, které by neměly cílené zamě-
ření.  Pokud to zastupitelstvo schválí, 
tak prvním vkladem do fondu rozvo-
je bydlení by mohl být 11miliónový 
příjem doplatku z ulice Palachova,“ 
informuje Klement.

Fond by prý sloužil jako průtoko-
vý mechanismus na výstavbu, aby 
se pak opět splátkově plnil.

Jak dodává starosta Zdeněk 
Navrátil, Studie Klafaru počítá 
s výstavbou bytového nebo poly-
funčního domu. Město tak na svém 
pozemku pomůže lidem výstavbu 
zorganizovat. 

„objevily se i zvýhodněné půjč-
ky pro mladé rodiny, které poskytu-
je vláda. odbor majetkoprávní nyní 
prověřuje,  jak by bylo možné byd-
lení takto spolufinancovat. Že by si 
mladí lidé  vzali půjčku a pustili se 
do výstavby s námi,“ říká starosta.

Město podle něho potřebuje i 
sociální byty a byty pro seniory.  
„Ze sociálních bytů nám, bohužel, 
po všech proběhlých privatizacích 
zůstaly jen svobodárky na Stalingra-
dě,“ konstatuje Navrátil.   -lko-

Žďár chce „oprášit“ družstevní bydlení

„Doba předvolební přináší i „předvolební boj“, který někteří vedou ne úplně férově,“ 
píše v zářijovém radničním Žďárském zpravodaji starosta města Zdeněk Navrátil. 

Ano, z vlastní zkušenosti mohu říci, že má pravdu. A nejde jen o dobu předvo-
lební. Radniční zpravodaj se dal na cestu arogance moci již dříve. Ten zpravodaj, 
který si vydává město samo. 

Když k výročí zpravodaje redaktor Jakub Axman napsal článek, proč vlastně 
zpravodaj vznikl, dopustil se chyby. Napsal, že u Novin žďárské radnice neměl 
Městský úřad žádnou kontrolu nebo pravomoc nad otištěnými informacemi, či 
na jejich podobě. Upozornil jsem jej na chybu a žádal opravu. Protože i ve smlou-
vě města s naším vydavatelstvím bylo jednoznačně napsáno, jak město články 
kontroluje. S redaktorem Axmanem jsme si vyměnili několik e-mailů, a ten jeho 
poslední byl jednoznačný: Nic opravovat nebudu! Z chyby se tak stala lež. A lhát 
se nemá.

Původně šlo o drobnost; nechci ale domyslet, jak je zacházeno se zásadnější kri-
tikou. Takhle si starosta představuje „fér hru“?  Petr Klukan,

 za vydavatele Žďárských novin

Starostova „fér hra“?


