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Respitní odlehčovací péče ve 
Žďáře dlouhodobě chyběla. Vola-
jí po ní zvláště rodiny pečující 
v domácích podmínkách o han-
dicapované osoby nebo o seniory 
vyžadující zvýšenou péči.

Dlouhodobá starost o blízké je 
velice náročná nejen fyzicky, ale 
i psychicky. Cílem úlevové služ-
by je umožnit pečujícímu nezbyt-
ný odpočinek. Často nemá prostor 
sám pro sebe, ani na řešení vlast-
ních zdravotních problémů, např. 
nemá jak podstoupit plánovanou 
operaci... Stává se, že pečující oso-
by se závažnou diagnózou se dostá-

vají k lékaři déle, než by bylo třeba. 
Jak říká místostarotka pro sociál-

ní a zdravotní oblast Romana Bělo-
hlávková (KDU-ČSL), město se 
snaží klást důraz na sociální politi-
ku a odlehčovací služba má sloužit 
v podobných případech. Město ji 
poskytne na dobu maximálně tří 
měsíců. 

Během respitní péče přebere zaří-
zení tuto péči od rodiny. 

Dle slov místostarostky nebylo 
snadné ve Žďáře nalézt prostory, 
ale nakonec se objevilo řešení.

„Budeme mít k dispozici dva poko-
je pro odlehčovací službu v prosto-

rách našeho Domova klidného stáří 
v Okružní ulici. Město letos v dubnu 
přesunulo ředitelství sociálních služeb 
do budovy bývalého městského úřadu 
na náměstí Republiky,“ uvádí Bělo-
hlávková.

Přestavba uvolněných kanceláří 
na dva bezbariérové pokoje odleh-
čovací služby již běží. 

„V rozpočtu města na to máme 
vyčleněnou částku 600 tisíc korun, 
dle odborníků by měla stačit. Jeden 
pokoj bude dvoulůžkový o ploše 20 
m2 a jeden jednolůžkový s plochou 
12 m2,“ informuje místostarostka 
s tím, že město již podalo na Kraj 

Vysočina žádost o zařazení respit-
ní služby do krajské sítě sociálních 
služeb.

„Registrace služby bude možná až 
po dokončení přestavby a zkolaudo-
vání pokojů. Doufáme, že nenastanou 
nenadálé problémy a upravené dva 
pokoje začnou respitní péči sloužit od 
1. 1. 2022 ,“ říká. 

DKS posílí svůj tým o jednoho 
pracovníka, pečující osoby služ-
bu uhradí ze sociálních dávek, kte-
ré pobírají na péči o své seniory či 
handicapované. Hradit budou uby-
tování, stravu a úkony péče.  -lko-

Vznikají dva pokoje pro respitní službu

Sezónu na Tvrzi

otevřely krojačky
Do Žďáru se v rámci rozvolňová-

ní vrací po dlouhé přestávce kul-
turní akce. Jednou z nich je ojedi-
nělá výstava Půvab krojovaných 
panenek v Regionálním muzeu na 
Tvrzi.

Zaplesají při ní hlavně milovníci 
národní kultury. 

Krojované panenky z dílny Marie 
Žilové a Evy Jurmanové jsou přes-
nými replikami českých, morav-
ských a slezských lidových krojů. 
Jejich zhotovování se matka s dce-
rou společně věnují již více než 
20 let. Předlohou pro ruční výro-
bu „krojaček a krojáčků“ jsou jim 
dobové popisy, původní kresby, 
střihy historických lidových kro-
jů a samozřejmě bádání etnografů. 
Striktně používají původní materi-
ály, stuhy jsou ručně vyšívané, něk-
teré krajky ručně paličkované, ruč-
ně vyrábí dokonce i obuv. Zhotovit 
takový kroj je práce časově nároč-
ná a předpokládá nejen zručnost, 
ale také pečlivost a trpělivost. 

Více o neobvyklé tvorbě se dočte-
te na straně 20.  -lko-

MALÉ horácké zastavení u práce prostého lidu. Autorky Marie Žilová (vpravo) a Eva Jurmanová při posledních úpravách 
výstavy.  Foto: Lenka Kopčáková


