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V novoměstské nemocnici 
se můžeme naučit pomáhat 
Lékařům bez hranic z bezpečí 
domova. Dobrovolníci v pro-
jektu Missing Maps se podruhé 
sejdou 28. ledna.

� Lenka Kopčáková

Podpořit práci Lékařů bez hranic 
(LBH) můžeme i my, laici. To vytvá-
řením dosud chybějících map v oblas-
tech působení mezinárodní humanitár-
ní organizace. Setkání dobrovolníků je 
28. 1. od 18 hodin v zasedací místnosti 
pod heliportem. S sebou potřebujeme 
vlastní notebook, ideálně s myší.

Vůbec první mapathon na Vysočině 
zorganizovala v listopadu 2018 Nemoc-
nice Nové Město na Moravě. LBH 
poskytuje odbornou zdravotnickou 
pomoc lidem v ohrožení a v případě 
krizí. Zdravotní péči vysílá do více než 
70 zemí světa. Týmy LBH se skládají z 
téměř 38.000 místních a víc jak 3.500 
mezinárodních spolupracovníků. 

Potýkají se však s vážným problé-
mem. Často působí v oblastech, pro 
které neexistují podrobné mapy. Bez 
map není možné plánovat očkovací 
kampaně, vyhodnocovat zdravotnic-
ká data, ani provádět epidemiologické 
analýzy. Proto vznikl celosvětový dob-

rovolnický projekt Missing Maps, v 
němž humanitární organizace společně 
s dobrovolníky po celém světě vytváře-
jí podle satelitních snímků mapy krize-
mi ohrožených oblastí. 

„Dobrovolníci, ať už se nacházejí kde-
koliv, mohou od svého počítače význam-
ně přispět k práci, která zachraňuje lidské 
životy,“ říká člen týmu Lékařů bez hra-
nic a primář novoměstského anestezio-
logicko-resuscitačního oddělení Dušan 
Mach. A ví, o čem mluví. Sám absolvo-
val dvě mise. V roce 2016 v Jemenu a 
r. 2017 v Jižním Súdánu. Další mise jej 
čeká v únoru, zatím neví, kam jej LBH 
vyšlou. 

Jak Dušan Mach uvádí, dobrovolní-
ci z ČR jsou hodně aktivní a odved-
li mapováním spoustu užitečné práce. 
„Jedná se často o lidi, kteří mají blízký 
vztah k mapám, geografii, a hlavně je jim 
blízký pocit potřeby dělat něco pro dru-
hé,“ vítá lékař. 

Mapathon je setkání, během kte-
rého se dobrovolníci společně se-
jdou ke zmapování jedné oblasti. 
Úplní začátečníci se naučí pracovat 
s mapovým editorem, zkušenější se 
mohou rozvíjet. „Na mapathonu se 
také dozvíte více o tom, jak přesně LBH 
pracují s mapou oblasti, která se zpraco-
vává,“ říká mluvčí nemocnice Tama-
ra Pecková. Na mapathon se můžeme 
registrovat na adrese http://bit.

ly/1MapathonVNMNM.

Mapovali území s největší
epidemií eboly

Jedním z dobrovolníků Lékařů bez 
hranic je Jakub Axman, pracovník MěÚ 
ve Žďáře. K organizaci mapathonů a 
pomoci KBH se prý dostal na jaře 2017 
v Praze, kdy byl na své úplně první akci. 
Na výzvu organizace, že by jeho pomoc 
byla vítána, kývl. Nyní má na staros-
ti novoměstský projekt. „S organiza-
cí mapathonů pomáhám již víc jak rok a 
půl,“ říká.

Vůbec prvního mapathonu na Žďár-
sku a na Vysočině se v listopadu zúčast-
nilo 13 lidí. „To je napoprvé skvělé číslo,“ 
vítá 23letý Jakub. „Mapovali jsme území 
města Butembo v Demokratické republi-
ce Kongo, kde nyní řádí největší epidemie 
eboly v této zemi, a to jich DRK zažila již 
mnoho,“ konstatuje. Celkově se podaři-
lo do map zanést 1.190 budov a něko-
lik desítek kilometrů cest. „V organizaci 
mapathonů zde na Žďársku budeme určitě 
pokračovat, zájem lidí nás v tom jen pod-
poruje,“ dodává dobrovolník.

Mapathony běží celosvětově od roku 
2014, a ČR se přidala v roce 2016. Od 
té doby 900 dobrovolníků z ČR a SR 
zmapovalo víc jak 14.000 km cest (vzdá-
lenost, jako z ČR na jižní pól) a přes 
400.000 tisíc budov.

Mapují pro Lékaře bez hranic

Na zledovatělé neošetřené chodní-
ky upozorňovali naši čtenáři, kteří nám 
v prosinci volali do redakce. Shodují se, 
že letošní zimní údržba chodníků opro-
ti předchozím zimám nějak polevila. 

Zejména starší lidé se bojí, že na ledě 
upadnou. Třeba na neošetřeném chod-
níku před domem s pečovatelskou 
službou na Haškově ulici (stížnost ze 
17. 12.). Připomínky podobného rázu 
z některých částí města přinesl do pro-
sincového zastupitelstva i Karel Herold 
(ČSSD). Ptal se, zda město uplatňu-
je sankce vůči organizaci, která zim-
ní údržbu města provádí. Jak na jeho 
dotaz odpověděla vedoucí odboru 
komunálních služeb Dana Wurzelová, 
s firmou dne 11. 12. proběhlo jednání, 
kdy ji město upozornilo na nedostatky. 
Pokud nenastane náprava, město může 
uložit pokutu až 10 tisíc Kč.

Na otázku ŽN, zda nastal posun od 
projednání v zastupitelstvu, vedoucí 
komunálních služeb uvádí, že úřad prů-
běžně kontroluje, zda dodavatel postu-
puje v souladu s plánem zimní údržby 
města. Její provedení pracovníci KS sle-
dují jednak přímo v terénu, a pak kont-
rolou vozidel dle výstupů z jejich GPS. 

„Zjištěné závady jsou s dodavatelem 
řešeny operativně. Doposud nebyla ulože-
na žádná pokuta za nedodržení smluv-
ních podmínek,“ uvádí Dana Wurzelová. 
Dodává, že zimní údržbou se bohužel 
pouze zmírňují následky klimatu. „Vět-
šinou je nelze zcela odstranit, a nelze 
najednou zajistit plnou sjízdnost a schůd-
nost po celém území města. Zvlášť při 
kalamitní ledovce,“ dodává. 

„Děkujeme občanům za relevantní upo-
zornění na nedostatky, a děkujeme všem, 
kteří třeba i vlastnoručně u svých domů 

pomohou s ošetřením veřejných prostor,“ 
vzkazuje Dana Wurzelová.

Na webu města zjistíme, že v roce 
2018 se údržbě místních komunikací, 
stejně jako v předešlých letech, věnuje 
stejná firma, Ing. Josef Pitka, a v míst-
ních částech Agroslužby, a. s., Veselíč-
ko. Práce probíhají klasicky dle plánu 
zimní údržby pro období 2018 - 2019.

Kam hlásit závady: 
Výkonem státního dozoru na míst-

ních komunikacích jsou pověřeni: 
vedoucí odboru KS Ing. Dana Wurze-
lová (566 688 180) a referenti Jiří Kas-
per (566 688 181) a Ing. Miloslav Dvo-
řák (566 688 181).

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti, 
zvláště o víkendech a svátcích, lze hlásit 
na služebnu Městské policie (566 622 
588), která závady předá pověřeným 
osobám. -lko-

Náledí v prosinci pozlobilo Žďár

Rozpočet 2019
Žďár nad Sázavou vstupuje do nové-

ho roku 2019 s vyrovnaným rozpočtem 
v objemu 533 milióny Kč. Jednohlasně 
jej schválili zastupitelé města dne 13. 
12. 2018.

Díky lepšímu daňovému výhledu a 
získaným dotačním titulům je rozpo-
čet v příjmové i výdajové části vyšší o 
70 mil. Kč, než v roce 2018. Investi-
ce pokryje i 42 mil. Kč z Fondu správy 
finančních prostředků. 

Dominantní investiční záměry počí-
tají se sumou 152 mil. Kč. Je to např. 
dokončení infrastruktury Klafar 24 mil. 
Kč, rekonstrukce ul. Nádražní (od kru-
hového objezdu po poštu) 15 mil. Kč, 
dokončení revitalizace hřiště u 4. ZŠ 19 
mil. Kč, dokončení Centra neformální-
ho vzdělávání za 13 mil. Kč, sportovní 
zóna (zázemí fotbal – tenis) 12 mil. Kč.

Bude pokračovat i rekonstrukce sídliš-
tě Vodojem, a to ulicemi Špálova a Štur-
sova, za 15. mil. Kč.   -lko-

Zahájil analýzu
Zastupitelé města dne 13. 12. odsou-

hlasili na návrh Jaromíra Brychty (Změ-
na 2018) pověření starosty provedením 
analýzy zaměstnanosti na Městském 
úřadu. Starosta Martin Mrkos (Žďár-
ŽM) se k analýze již předtím sám zavá-
zal, a chce ji předložit do 30. 6. 2019. 
Opozice poukazuje hlavně na počet 
koordinátorů, a chce vědět, jak se městu 
vyplácí. -lko-

Nové spoje MHD
V roce 2019 přibude dle požadavků 

občanů ve žďárské MHD sedm spojů. 
Brožurku se změnami čekejme v lednu 
ve schránkách. Kraj Vysočina uvažuje 
o integrovaném systému autobusové i 
železniční dopravy. Po zavedení Veřej-
né dopravy Vysočiny by změny čekaly i 
žďárskou MHD. O tom již nyní Žďárš-
tí diskutují na Kraji. Cílem je návaznost 
naší MHD na linkové spoje z Jihlavy. 
 -lko-

Vybírají tajemníka 
Ve Žďáře právě běží výběrové říze-

ní na funkci tajemníka Městské-
ho úřadu. Dne 19. 12. skončila lhů-
ta pro přihlášky a v lednu proběhne 
dvoukolová soutěž. Tajemníkem 
MěÚ je stále Ing. Jan Havlík, které-
mu dobíhá podaná výpověď. V době 
jeho nemoci jej dlouhodobě zastu-
puje Ing. Bc. Roman Krčil, vedoucí  
odboru občansko-správního a obec-
ního živnostenského úřadu. Jeho 
úkolem je zajistit  běžný chod úřadu.
 -lko- 


