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Aktuality

Propadá se kanalizace
Na zborcenou kanalizaci pod Havlíčkovým náměstím upozornil město
nedávno Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko (SVK).
Na základě kamerových zkoušek je
jasné, že poválečné potrubí potřebuje
akutní opravu. Na rozdíl od Nádražní
ulice, kde vede kanalizace v hloubce
až čtyř metrů, je situace na Havlíčkově náměstí komplikovaná kvůli skále ihned pod povrchem. “Tehdy moc
kanalizaci nezasekávali. Nachází se v
hloubce asi jen jednoho metru. Když se
zdejší kanalizace stavěla, po Havlíčkově
náměstí jezdily koňské povozy. Nevydržela však zatížení dnešní automobilovou
dopravou,” přibližuje místostarostka a
předsedkyně SVK Žďársko Dagmar
Zvěřinová.
Úřad tedy dostal od rady města za
úkol rychle rekonstrukci připravit.
Současně má akce již stavební povolení a jen záleží na rozhodnutí zastupitelů 24. září, zda rekonstrukce kanali-

Havárie prověřila
operativnost
Bez pitné vody se v polovině července ocitly části sídlišť Klášter a Vysočany. V noci z pátku 10. na sobotu 11. 7.
praskl jeden z hlavních vodovodních
řadů přes potok Staviště.
Vodárenská akciová společnost povolala do pohotovosti všechny své
dostupné pracovníky, kteří dodávku
PV provizorně obnovili. V pondělí
12. 7. začala oficiální oprava. “Zde vidíme, jak jsou sídliště velmi zranitelná.
My jsme si při akci ověřili operativnost
dispečinku havarijní služby VAS,” říká
místostarostka Dagmar Zvěřinová. Po
provedené opravě bylo nutné provést
ještě odkalení potrubí.
“Takový výpadek postihne hodně obyvatel. Chápeme jejich dotazy v době poruchy. Proto si i provozovatel byl vědom
závažnosti celé situace a jeho pracovníci
se v dané situaci zachovali profesionálně,” cení si místostarostka.
-lko-

ZÁBĚR na propadlé kanály z podzemní kamery.
Foto: archiv
zace na Havlíčkově náměstí začne již
letos v říjnu s tím, že dlažba bude položena až na jaře, nebo vše proběhne
najednou na jaře 2011.
“Povrchy se místy začínají bortit i
před Bílým lvem. Doufejme, že to nebude kanalizace. To bychom měli problém.
Nechala jsem věc prověřit,” informuje
Zvěřinová.
-lko-

Ad... Veselíčko...
Po vyjítí našeho prvního dílu o přiblížení místních částí Žďáru, které
jsme přinesli v červenci s předsedou
osadního výboru na Veselíčku Jaroslavem Křídlem, se na redakci obrátili i zástupci radnice. Pro úplnost připomínají investiční akce, které město
na Veselíčku od roku 2004 postupně
provedlo. Jak ze seznamu vyplývá, i
drobnosti, které dotvářejí obec, stojí
někdy velké peníze.
Rok 2004 - výstavba hřiště
185 967 Kč
Akce v rozmezí let 2007 - 2010:
* výstavba parkoviště - 35 000 Kč
* úprava kanalizace - 40 000 Kč
* zavedení elektřiny do kapličky 75 000 Kč
* úprava cesty a prostor u kulturního
domu 30 000 Kč
* oprava kaple ( fasáda - omítky a
nátěr, oprava a nátěr oken, nátěr dveří,
pozlacení kovového křížku, okapový
chodník a drenáž) - 189 457 Kč
* oprava kamenného kříže (spadl po
vichřici a rozlomil se na několik kusů)
- 17 791 Kč.
- red-

ZÁMĚRY NA PRONÁJMY NEMOVITOSTÍ
 זZáměr č. Z-162/2009-OP platný do 16. 8. 2010, zodpovídá: L. Dočkalová, odbor majetkoprávní, tel.:
566 688 135, na pronájem části nebytového prostoru v objektu na ulici Santiniho č.p. 4 (základní škola - sklep č.
2) ve Žďáře 2. Minimální výše nájemného 800,- Kč/rok.
 זZáměr č. Z-208/2010-OP platný do 16. 8.2010, zodpovídá: L. Dočkalová, odbor majetkoprávní, tel.:
566 688 135, na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na
ulici Dolní ve Žďáře n. S. (Česká pojišťovna) dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1000
Kč/m2/rok.
Kanceláře: 1. kancelář č. 202,
202a), 203a) o výměře 58,52 m2 v 2.
NP 2. kancelář č. 510 o výměře 13,30
m2 v 5.NP 3. kancelář č. 512 o výměře 14,92 m2 v 5.NP 4. kancelář č. 516
o výměře 20,89 m2 v 5. NP volná od
1. 7. 2010 5. kancelář č. 604 o výměře 27,74 m2 v 6. NP 6. kancelář č. 707,
708, 709 o výměře 77,99 m2 v 7. NP
volná od 1. 9.2010.
V přihlášce uveďte datum, od kdy by
se pronájem uskutečnil. V případě zá-

jmu o pronájem kontaktujte MVDr. V.
Kovaříka, tel. 603 228 148.
 זZáměr č. Z-270/2010-OP platný
do 16. 8.2010, zodpovídá: L. Dočkalová, odbor majetkoprávní, tel.: 566 688
135, na pronájem části nebytového
prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č. 4, Žďár n. S. Výše nájemného
je stanovena nejméně ve výši 800 Kč/
m2/rok o výměře 63,30 m2 (3x kancelář, šatna-sklad, soc.zařízení).
 זZáměr č. Z-279/2010-OP platný do 31. 8. 2010, zodpovídá: L. Dočkalová, odbor majetkoprávní, tel.:
566 688 135, na pronájem objektu na
ulici Žižkova č.p. 300, č. or. 16, Žďár
n. S. za účelem provozování sociálních
nebo zdravotních služeb. Zájemce v
přihlášce uvede zejména: budoucí
využití objektu- nabídku nájemného způsob zajištění financování případné
rekonstrukce objektu.

Upozornění: Písemné reakce na vyhlášené záměry přijímá sekretariát starosty na MěÚ Žďár n. S. v zalepených
obálkách, výrazně označených číslem
záměru s uvedením jména a adresy zájemce, nejpozději do termínu uzávěrky
záměru včetně. Redakčně kráceno
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Demolice vyjde na 11 miliónů
Město již zná výši demoličního výměru a odhad ceny za zbourání pravé
části Žižkovy ulice od bývalé hudební
školy po nevykoupený dům nejblíže k
mostu.
Jedná se o 11 miliónů Kč a největší
podíl na překvapivě velké částce má
drahé uložení nebezpečných materiálu na skládkách, jako je např. karcinogenní eternit.
„Osobně si myslím, že demolice bude
otázkou zimy, abychom byli připraveni,
pokud Ředitelství silnic a dálnic Jihlava
v příštím roce přistoupí ke druhé etapě rekonstrukce ulice Žižkova, „ uvádí
místostarostka Dagmar Zvěřinová s

tím, že město potřebuje prioritně řešit
ostrou zatáčku této státní silnice pod
bývalou hudební školou, protože tam
když se potkají dva kamiony, vzniká
nebezpečná situace.
„V této části ulice zbouráme vše, kromě
posledního domu, kde jeho majitel žije.
Když se nedohodneme na podmínkách
odkupu, dům zde zůstane stát sám a
kolem budou probíhat stavební práce, „
informuje starosta Jaromír Brychta o
mezní variantě.
Jakmile stát v daném úseku provede rozšíření silnice směřující na
Havlíčkův Brod, město upraví okolní
pozemky svažující se k řece.
-lko-

Bojují proti kyberšikaně
a informační kriminalitě dětí
Zatímco žáci si plnými doušky užívají prázdnin, pro členy Pracovní
skupiny rizikového chování v regionu Žďár nad Sázavou začíná odborná
příprava na další školní rok a rekapitulace uplynulého školního roku
2009/2010.
“Hlavním cílem pracovní skupiny je
schopnost reagovat na aktuální problémová témata, která se vyskytují na
školách jako kyberšikana, informační
kriminalita, styly mládeže či sebepoškozování,” vysvětluje Mgr. Marcela Žáková z Pedagogicko-psychologické
poradny ve Žďáře nad Sázavou (PPP).
Tato témata se intenzivně řešila také
na pravidelných schůzkách školních
metodiků prevence, které metodicky
vede právě žďárská PPP.
Členové pracovní skupiny se setkali
na půdě zařízení Nadosah - centrum
prevence Bystřice nad Pernštejnem a

Ponorka - centrum prevence Žďár n.
S. Besed se zúčastnili i zajímaví hosté. Kriminalista Roman Stupka předal
informace o změnách v legislativě týkající se omamných a psychotropních
látek. Pozvání přijali i krajský koordinátor primární prevence Mgr. Petr Horký a metodik prevence při Pedagogicko psychologické poradně v
Havlíčkově Brodě Mgr. Petr Mokrejš.
Aktuálním tématem je projekt Kraje
Vysočina Podpora systému primární
prevence sociálně patologických jevů
a také prezentace projektu EU Peníze
školám.
“Pracovní skupina rizikového chování v regionu Žďár nad Sázavou plánuje
vytvoření vlastních webových stránek a
rozšíření skupiny o nové členy. Příští setkání se uskuteční letos v září,” dodává
Dagmar Pálková za Městskou policii.
-lko-

Spektrum zůstane na Žižkové
Žádost Kolpingova díla ČR o poskytnutí náhradních prostor pro činnost sociálního zařízení Spektrum,
které bude muset brzy opustit dosavadní prostory na Žižkově ulici kvůli
demolici domu, vzala na vědomí rada
města při svém červencovém zasedání.
Zmocnila starostu Jaromíra Brychtu k jednání se zástupci polygrafické
společnosti VISMA s. r. o., která nyní
sídlí v bývalé hudební škole na Žižkově ulici, o možnosti jejího umístění do jiných, městem nabízených,
prostor.
Město považuje objekt bývalé hudební školy za nejideálnější místo k
přestěhování protidrogového centra.
Radní s ohledem na potřebnost zajištění činností nízkoprahového kontaktního zařízení schválili výpověď
nájemní smlouvy společnosti VISMA, s.r.o. Zároveň vyhlásili záměr
na využití objektu bývalé ZUŠ č.p.
300 na Žižkově ulici pro zajištění sociálních služeb, s termínem do 31. 8.
2010, aby celá záležitost postupovala
v souladu se zákonem.
„O firmu VISMA bude postaráno,
protože ve Žďáře jsou prostory, které můžeme nabídnout. Platí půlroční
výpovědní lhůta, tedy od 1. 2. 2010
by mohla být budova pro Spektrum
volná,“ informuje starosta Jaromír
Brychta.
Radní tak chtějí zachovat adekvátní prostory pro fungování nízkoprahového kontaktního zařízení Spekt-

rum, které je v tak velkém městě jako
Žďár, nepostradatelné. „Uvědomujeme
si, že toto specializované zařízení dokáže dosáhnout na daleko větší granty z
ministerstva práce a sociálních věcí, než
kdyby prevenci v dané oblasti zajišťovalo město,“ říká starosta.
Město Žďár na činnost nízkoprahového kontaktního zařízení Spektrum
přispívá ze svého ročního rozpočtu
částkou 160 tis. Kč, celkový provoz
střediska však vyjde nejméně na 1,3
mil. Kč.
Jeho školení odborníci se zabývají
především prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, zkušení specialisté pracují s drogově závislými klienty a zajišťují pro ně také
výměnu jehel, aby opakovaným používáním nedocházelo k šíření nebezpečných nákaz.
„S vědomím budoucí demolice v Žižkově ulici jsme se snažili již několik let
pro Spektrum sehnat vhodné prostory.
Toto nízkoprahové kontaktní zařízení
potřebuje být ve středu města, ale jeho
hendikepem zároven je, že v některým
lokalitách by jej veřejnost ve svém sousedství nevnímala příznivě,“ dodává
místostarostka Dagmar Zvěřinová s
tím, že také nemůže být v blízkosti
škol.
V bývalé hudebce na Žižkově ulici Spektrum žádnému sousedu vadit
nebude, a přitom bude blízko centra. Jeho klienti jsou na místo zvyklí
a změna lokality by je dle odborníků
mohla odradit.
-lko-

