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Cena za odpad v roce 2019 
zůstává stejná

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu ve Žďáře n. S. zůstává v roce 
2019 stejný, tedy 580 Kč na osobu a 
rok v případě Žďáráků, a 760 Kč na 
osobu a rok pro vlastníky rekreač-
ních objektů. 

Rozhodli tak zastupitelé při listo-
padovém schvalování vyhlášky měs-
ta o provozu a nakládání s odpadem.

Na návrh Vladimíra Novotné-
ho (ČSSD) také debatovali o mož-

nosti osvobození dětí do 6 let od 
poplatku. Bylo by to ulehčení rodi-
nám. Podobný návrh již zastupitelé 
řešili loni v případě seniorů. Ale jak 
zaznělo, právě u těchto obou skupin 
je objem odpadu největší. Inspirací 
Žďáru tak bude spíš Novoměstská 
karta, kde již mají lidé poplatek za 
odpad uhrazen v rámci širšího moti-
vačního systému. -lko-

Český modrotisk nedávno 
zapsali do UNESCO. Vyrábí se 
jen na dvou místech v Česku, 
a je raritou. U nás na Horácku 
modrotisk vzniká v Olešnici na 
Moravě. 
� Lenka Kopčáková

Modrotisk je nově chráněn jako 
české nehmotné dědictví UNESCO. 
Koncem listopadu 2018 o tom roz-
hodla mezivládní komise UNESCO 
při svém zasedání na ostrově Mauri-
cius v Indickém oceánu.

Stará textilní tiskařská technika 
pochází původně z Číny, a ještě v 19. 
století byl v českých zemích modro-
tisk rozšířeným způsobem zdobe-
ní textilu. Teď u nás fungují už jen 
dvě dílny, ve Strážnici a v Olešnici 
na Moravě. Střední Evropa si přála 
mít modrotisk na světovém sezna-
mu nehmotného kulturního dědic-
tví UNESCO, a společně jej nomi-
novalo Česko, Slovensko, Německo, 
Rakousko a Maďarsko.

Do Olešnice je to ze Žďáru asi 46 

km směrem na Bystřici nad Pernštej-
nem. My laici si město spojujeme 
spíš s tvarohem, o výrobě modrotis-
ku v Olešnici vědí hlavně folkloris-
té. Modrotisk je totiž - zde na seve-
ru Horácka- častou složkou lidového 
kroje. Poslední dobou se modrá látka 
s bílým vzorem uplatňuje i v módní 
vlně nejen dámské konfekce... 

Po nedávném úspěchu tak Česká 
republika vstupuje do roku 2019 se 
šesti položkami v seznamu nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO. 
Jako první to byl v roce 2005 slovác-
ký tanec verbuňk, v roce 2010 maso-
pustní průvody v nedalekém Hlinec-
ku, a také sokolnictví. V roce 2011 
přibyla jízda králů z Vlčnova a v roce 
2016 česko-slovenské loutkářství. 

O zápis na listinu UNESCO usilu-
je i výroba perličkových vánočních 
ozdob z krkonošské obce Poniklá. 
Tamní firma z roku 1902 je posled-
ní svého druhu na světě. Nyní však 
byla její nominace vyřazena. Dle 
požadavků komise je třeba žádost 
ještě doplnit a znovu podat v březnu 
2019.
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