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Starší a handicapovaní obyvate-
lé Vysočan a Kláštera již asi pátým 
rokem volají po vybudování nástup-
ních ostrůvků na zastávkách MHD 
v ul. Vnitřní, Květná a hlavně Stu-
dentská u městské polikliniky.

Tam kvůli chybějícímu zvýšené-
mu chodníku a velké mezeře mezi 
posledním schodem autobusu lidé 
s berlemi obtížně vystupují. Často 
to bez pomoci nezvládnou. Navíc 
nakročí rovnou mezi zaparkované 
vozy na této zastávce MHD. 

To pokládají senioři za nedůstoj-
né. Mnozí ve svém produktivním 
věku strávili stovky hodin brigád 
při budování města. Dnes je pro ně 
MHD často jedinou možností, jak 
se dostat k lékaři či na nákup. Jenže 
nastupování a vystupování z autobu-
su je pro ně trauma.

O problému naši redakci informu-
je 85letý Josef Málek z Vysočan, kte-
rý se věcí zabývá už přes pět let. Ale 
jak říká, zatím bez úspěchu. 

V červnu 2016 sehnal 517 podpisů 
od žďárských seniorů a handicapo-
vaných občanů pod petici s názvem 
Nástupní ostrůvky zastávek MHD 
v ulicích Květná, Vnitřní, Wonkova, 
Studentská. Petice byla adresována 
zastupitelům města. 

„Žádali jsme vybudování nástup-
ních ostrůvků na jmenovaných zastáv-
kách MHD. Ale bez odezvy,“ říká pan 
Málek. A tak se vydal na úřad a začal 
se zajímat. Dva pracovníci MěÚ 
s ním projeli trasu daného spoje 
MHD a on jim ukázal, co důchodci 
žádají. Dokonce si prohlédli i vzoro-
vou zastávku MHD Bezručova – sta-
dion, která v petici slouží jako dobrý 
příklad nástupního ostrůvku. „Říka-
li, že na Květné by vybudování nástup-
ních ostrůvků neměl být problém, horší 
že to bude v ul. Vnitřní, na straně byto-
vek,“ vzpomíná aktér. 

Pak věc na rok utichla. V červenci 
2017 proto Josef Málek znovu na-
psal, tentokrát starostovi města. „Na 
dopis mi odpověděl po tři čtvrtě roku 
velmi stručně, že jmenované zastávky 
se projektují a předpoklad realizace je 
rok 2019,“ uvádí senior. 

Asi před dvěma lety se konala v 
kině Vysočina beseda se zástup-
ci MPSV na téma Podpora seniorů. 
Josef Málek nechyběl. „Dr. Kružíko-

vé jsem předal náš podnět. Posunula jej 
na Kraj Vysočina,“ konstatuje. Vytr-
valý muž se v dubnu 2018 obrátil i 
na ombudsmanku Annu Šabatovou 
v Brně. „Ale odpověděla, že ona s tím 
nemůže nic dělat, že to musí vyřešit 
žďárský úřad. Jediné, co máme, je ona 
stručná písemná odpověď minulého 
pana starosty Navrátila. Něco v ní ale 
slibuje,“ očekává Josef Málek. 

Na besedy s občany pořádané rad-
nicí prý dochází pravidelně, naposle-
dy byl na podzim, kdy diskuzi opět 
stočil na nástupní ostrůvky. „Často 
nám říkají: Tady to nejde, tam vede 
kabel... Jenže skoro všude vedou kabe-
ly a všechna možná potrubí. Podle mě, 
jestli je chodník o 15 cm vyšší, nemá na 
nic žádný vliv,“ nedá si vymluvit Josef 
Málek.

Nejvíc prý jej štve právě situace 
u polikliniky, kam cestují nemoc-
ní a hůře pohybliví lidé z Kláštera a 
Vysočan. „Přitom na druhé straně u 
Průmyslovky zvýšený chodníček zůstal 
a nastupuje se tu hned lépe,“ vítá seni-
or.

Ví o tom, že město plánuje posun 
zastávky a vytvoření zálivu pro dva 
autobusy směrem k Lidlu, také, že to 
je složité. Jak senioři v petici navrhu-
jí, situace by se možná vyřešila bez 
velkých finančních nákladů. „Stačilo 
by jmenovitě na zastávce u polikliniky 
zvednout pár obrubníků a za ně nasy-
pat obalovanou drť!...“ uvádějí.

„Víte, někteří lidé, co mi petici pode-
psali, se už nápravy nedožili. Trvá to 
moc dlouho. Žijeme ve čtvrti Vysočany 
téměř šedesát roků a věk většiny spolu-
občanů se dnes pohybuje kolem osmde-
sátky,“ podotýká Josef Málek.

Zrovna tak upozorňuje na pro-
blém zastávky MHD na Wonkově 
ulici, kde od poslední rekonstrukce 
vede na straně řeky chodník. „Jenže 
autobus zastavuje až v místě, kde už 
chodník není. Po dešti tu bývá velká 
kaluž a cestujícím nezbývá, než do ní 
vstoupit. Stačilo by posunout zastáv-
ku k chodníku a bylo by to vyřešené,“ 

míní. 
Nyní pan Málek veškerou doku-

mentaci předal naší redakci. „Já 
skoro v 85 letech zatím do autobu-
su nastoupím, ale hůře jsou na tom ti 
s berlemi a se zhoršenou pohyblivos-
tí,“ lituje ostatní. Končí leden 2020 
a nic se zatím nezměnilo. Přesto 
senioři stále doufají v pomoc města. 

Od komunálních voleb v listo-
padu 2018 pracuje pro Žďár nad 
Sázavou obměněné zastupitelstvo 
města. Zástupci jednotlivých poli-
tických klubů odpovídají na otázku 
ŽN k problému na str. 6.

VZOROVÁ zastávka MHD Bezručova – stadion, kde se díky zvýšenému chodní-
ku seniorům lépe nastupuje. Foto k tématu: Lenka Kopčáková

Senioři volají po nástupních ostrůvcích

Nová možnost se otevírá měst-
ským nájemníkům, jejichž užívaný 
byt neprošel od roku 1995 celkovou 
opravou.

Pokud splňují podmínky města, 
mohou dosáhnout modernizace bytu 
až za 250 tisíc Kč. To obnáší výměny 
rozvodů, bytového jádra a sociálního 
zařízení, kuchyňské linky i podlaho-
vých krytin. Vše uhradí město. 

Loni v listopadu totiž rada měs-
ta schválila rozšířené podmínky pro 
pronájem a rekonstrukce bytů ve fon-
du města. „Nově je tu klauzule o vyhla-
šování záměrů nejen pro nové uchazeče, 
ale šanci mají i stávající nájemníci, kte-
ří bydlí v nerekonstruovaných obecních 
bytech,“ přibližuje místostarosta Josef 

Klement (KDU-ČSL) novinku v pra-
vidlech.

V kritériích stojí, že o rekonstrukci 
bytu mohou požádat nájemníci, kteří 
městský byt obývají nejméně pět let, 
za celou dobu nemají s městem ani 
s realitní kanceláří žádné pohledávky 
a žádný soudní spor. Také ve všech 
agendách MěÚ musí mít vše srovná-
no a jimi užívaný byt od roku 1995 
neprošel celkovou opravou.

Nynější nabídka platí aktuálně pro 
svobodárny v ulicích Brodská a Revo-
luční, na byty 1 + 1 vel. 31 m2, jejichž  
nájemníci se mohou na záměr přihlá-
sit tím, že vyplní formulář a podají 
žádost. Bytová komise ve spolupráci 
s majetkoprávním odborem vyhod-

notí, zda nemá nájemník žádné dluhy 
a doporučí radě města umístit jej pře-
chodně do jiného zrekonstruovaného 
bytu. 

U něho „doma“ zatím proběhne 
rekonstrukce, která dle informace 
Technické správy budov potrvá tři až 
čtyři týdny. 

„Nájemník se může rozhodnout, zda 
v bytě, kam bude přechodně přestě-
hován, zůstane, nebo se vrátí do bytu 
původního – nyní zmodernizovaného,“ 
vysvětluje Klement. 

Město Žďár n. S. má ve svém byto-
vém fondu kolem 600 bytů, z toho 
asi polovinu tvoří domy s pečovatel-
skou službou a domovy klidného stá-
ří. Na svobodárnách č. 1 – 7 je 243 

malometrážních bytů. Rekonstrukcí 
již prošlo 182 a 61 bytů na ni tepr-
ve čeká. Někde nebyla oprava uvnitř 
bytů provedena 30 až 40 let.

Název „svobodárny“ se s těmito 
bytovými domy táhne již od dob pří-
livu nových pracovníků Žďasu v 60. 
letech 20. století. Na svodárnách začí-
nala nejedna žďárská mladá rodina. 

Společné prostory domů byly často 
již v dezolátním stavu. Jak Josef Kle-
ment říká, o ty se stará město a došlo 
k výraznému zlepšení a vymalování. 
Zrovna v lednu se prý konala schůz-
ka kolem svobodárny č. 6. „Opláštění 
a výměnu oken svobodáren město řeší 
v rámci zateplení celého domu,“ dodává 
místostarosta. -lko-

Modernizace pro nájemníky svobodáren

TÉMĚŘ 85letý Josef Málek již roky 
bojuje za nástupní ostrůvky na žďár-
ských zastávkách MHD. 

KRITIZOVANÁ zastávka Studentská u polikliniky, kde lidé ve všední dny vystu-
pují rovnou do zaplněného parkoviště. 


