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Zrod 

demokracie
Již třicet let uběhlo od politických 

změn v Československu, k nimž 
došlo mezi 17. listopadem a 29. pro-
sincem roku 1989.

ŽN již od ledna přináší seriál k 30. 
výročí sametové revoluce. Měsíc po 
měsíci monitorujeme události pře-
dělového roku. 

Dnes se tedy ocitáme mezi studenty 
na Národní třídě, při demonstracích 
na Letné či pod balkonem Melantri-
chu, odkud poprvé promluví Václav 
Havel... Přinášíme i vzpomínky účast-
níků žďárských „listopadových“ udá-
lostí. Více na str. 10-12 a 18. -lko- 

Žďárský program
k 17. listopadu

� 16.00 Café u Tety Hany, Zeptej 
se babičky a dědy - Vyhodnocení 
studentské soutěže � 18.00 nám. 
Republiky, Pietní setkání u desky 
Dne boje za svobodu a demokracii. 
Odhalení umělecké konstrukce stu-
dentů VOŠ a SPŠ Žďár n. S. � Ukázky 
první pomoci před a po roce 1989 stu-
dentů SZŠ a VOŠZ Žďár n. S. � Lam-
pionový průvod městem od hotelu U 
Labutě � Závěrečné slovo před DK a 
zpěv české státní hymny. -red- DEMONST� CE  Žďáráků před Bílou Labutí 27. 11. 1989 za svobodné volby a demokracii. Foto: Jaroslav Šindelka

Žďár po zkušenostech s pro-
blémy zimní údržby města a 
místních komunikací v minu-
lé sezóně upravil plán zimní 
údržby města (PZÚM).

Jak informuje místostarostka Lud-
mila Řezníčková mající nad komu-
nálními službami města garanci, plán 
nově vymezuje pojmy užívané při 
zimní údržbě, stanovuje časové inter-
valy pro zahájení údržby po napad-
nutí sněhu a určuje pořadí údržby 

jednotlivých komunikací v nadcháze-
jícím zimním období. Byly také sta-
noveny úseky místních komunikací, 
které pro nízký význam nebudou v zi-
mě udržované. 

Do nových pravidel jsou zahrnuty 
veškeré připomínky občanů i komi-
se, která se problematikou zaobírala. 
Všechny podněty byly dle místosta-
rostky zařazeny nebo vypořádány.

„PZÚM určuje i způsob sypání inert-
ním materiálem nebo směsmi na rozmr-
zání a po zkušenostech byla upravena 

mapa údržby jednotlivých komunikací 
dle stupňů intenzity,“ říká Řezníčková. 

Do PZÚM byly zavedeny nové poj-
my, které městu chyběly ve stávají-
cí smlouvě. Jedním z nich je ‘mimo-
řádný zimní stav‘ (MZS), který je 
dle Řezníčkové úplně něco jiného 
než ‚kalamitní stav‘  „Vycházíme ze 
zákona. Mimořádný zimní stav je situ-
ace, kdy dojde ke zhoršení sjízdnosti a 
schůdnosti komunikací, vzniklé nárazo-
vým spadem sněhu, nepřetržitým dlou-
hodobým sněžením nebo vytvořením 

mimořádné velké a souvislé ledovky,“ 
vysvětluje.

 Mimořádný zimní stav vyhlašuje 
buď odbor KS po domluvě se zho-
tovitelem zakázky zimní údržby, po 
domluvě s vedením města nebo když 
sám vidí, že MZS nastal.

Do PZÚM je nově doplněno i 
množství posypu a způsob aplikace 
inertních či chemických posypů. Je 
kladen důraz na speciální místa s vel-
kým pohybem chodců, např. zastáv-
ky MHD.  (Pokračování na str. 2)

Novinkou je „mimořádný zimní stav“
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