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Město Žďár nad Sázavou má od 
listopadu nového místostarostu. Je 
jím 64letý Rostislav Dvořák (KDU-
ČSL).

Nahradil ve funkci politickou kole-
gyni Romanu Bělohlávkovou, která 
při říjnových sněmovních volbách 
získala mandát poslankyně. V rám-
ci plnění koaliční smlouvy Romana 
Bělohlávková rezignovala na funkci 
místostarostky.

Klub KDU-ČSL nominoval na 
místo uvolněného místostarosty 
dlouholetého zastupitele a radního 
města Rostislava Dvořáka a zastu-
pitelé města dne 4. 11. 2021 volbu 
schválili. 

Jak Rostislav Dvořák říká, chce 
pokračovat v kontinuitě započatých 
prací své předchůdkyně v oblasti 

zdravotnictví i sociálních věcí. Blíz-
ko má ale i k problematice energií. 

Lze tedy očekávat, že právě ceny 
energií pro Žďár budou pro nového 
místostarostu tématem. 

Rostislav Dvořák ve strojírenské 
firmě Žďas pracoval 48 let, zastával 
vedoucí funkce, ke konci měl coby 
uvolněný předseda odborové orga-
nizace na starosti rekreační středisko 
Zubří. 

Romana Bělohlávková se bude 
na chodu města i nadále podílet 
z pozice radní města, kde se vymě-
nila s Josefem Klementem, zároveň i 
senátorem za Žďársko. 

Školství zůstane Josefu Klemento-
vi i nadále v gesci. Oblast bude řídit 
jako neuvolněný zastupitel města, 
což je právně možné. Za práci však 
nebude pobírat finanční odměnu.

„Takové řešení vítám, protože se 

udělá práce, aniž by to stálo měs-
to peníze navíc,“ komentuje staros-
ta města Martin Mrkos (Žďár-ŽM). 
Školství dle jeho slov není jednodu-
chou oblastí a město má čtyři velké 
základní školy. Dostat se do proble-
matiky, podchytit veškeré právní, 
legislativní a vyhláškové záležitosti, a 
také mnohdy jemné předivo vztahů 
v pedagogických kolektivech a  spe-
cificích škol, to je dle Mrkose otáz-
kou dlouhých měsíců nebo až roku. 

„Z hlediska efektivity a kontinuity 
je dobré, že pan senátor má agendu i 
nadále na starosti a doběhneme voleb-
ní období s tímto rozložením gescí a 
sil,“ vítá starosta. Klub KDU-ČSL se 
svými čtyřmi mandáty má tedy mís-
tostarostu, radního a dva zastupitele.

 -lko-

ROSTISLAV DVOŘÁK

Místostarostou je Rostislav Dvořák

Žďár se pouští do budování dět-
ských hřišť atypickým systémem 
„Navrhni a postav“. Znamená to, že 
vítěz výběrového řízení vytváří vše 
od počátečního projektu až po finál-
ní stavbu. Riziko případných více-
prací nese na svých bedrech, a to 
vyžaduje úzkou spolupráci mezi pro-
jektantem a stavbyvedoucím v rámci 
dodavatelské firmy. Město má takto 
navíc lepší kontrolu nad rozpočtem 
stavby.

Na dlouhodobý městský projekt 
Revitalizace a koncepce dětských 
hřišť je v rozpočtu města alokováno 
5 mil. Kč.

První trojice staveb – hřiště Pur-
kyňova, na Farských humnech a 
psí hřiště Ring Park, která vznikne 
v novém režimu „Navrhni a postav“, 
měla dle původního plánu města stát 
3,2 mil. Kč (včetně návrhu a vlastní 
výstavby). Městu se ale ve výběro-
vém řízení podařilo zakázku vysou-
těžit za cenu o 125 tisíc Kč nižší. 

„Z pěti oslovených potenciálních 
dodavatelů zvítězila pražská firma 
Yggdrasilmont s.r.o., která dle refe-
rencí realizovala řadu hezkých veřej-
ných prostor a hřišť v ČR. Věřím, že 
její návrhy budou kvalitní a zajíma-
vé,“ očekává starosta Martin Mrkos 

(Žďár-ŽM).
Z uzavřené smlouvy vyplývají jas-

né lhůty. Pro všechna tři hřiště je to 
60 dní na zajištění projektové doku-
mentace od data podpisu smlouvy, 
pro všechna hřiště 90 dní pro zajiš-
tění stavebního povolení, 150 dní 
pro získání územního souhlasu. Pak 
vlastní výstavba na Purkyňově a Far-
ských humnech 90 dní od předání 
staveniště a získání územního sou-
hlasu. 

U psího hřiště je lhůta 120 dní. 
To proto, že psí hřiště bude v pro-
storu mezi Göttlerovým rybníkem 
a garážemi u Vodojemu. Ale prá-
vě tudy budou během rekonstrukce 
páteřní Jamborovy ulice jezdit míst-
ní obyvatelé. Je tedy třeba obě stavby 
zkoordinovat. 

První dvě stavby hřišť vychází rea-
lizačně na letní prázdniny, psí park 
bude hotový o něco později. 

V plánu města je i renovace tří stá-
vajících hřišť, která se již projektu-
jí. „Jde o hřiště v ulicích Palachova, 
Haškova a dolní Okružní. Proběhlo i 
setkání s občany v lokalitách, abychom 
od nich načerpali podněty a doporuče-
ní a také viděli reálie daného místa,“ 
informuje žďárský starosta.  -lko-

Postaví dětská hřiště
Nově odlehčovací služba

Bývalá hala s prodejnou koberců 
v ulici Jihlavská půjde brzy k zemi. 
Musí uhnout plánované propojce 
ulic Jihlavská a Brněnská na silnici 
I/37. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
nedávno získalo pravomocné povo-
lení k odstranění objektu o zastavě-
né ploše asi 1311 m2.

Poté se pustí do přípravy území pro 
staveniště silnice. 

Dle vysvětlení mluvčího ŘSD 
Martina Bučka bude bývalá prodej-
na koberců odstraněna standard-
ním způsobem, tedy od shora dolů. 
Po odpojení objektu od veškerých 
inženýrských sítí budou v první fá-
zi odstraněny střešní krytiny, nosná 
konstrukce střechy, výplně otvorů, 
rozvody ZTI, plynovodu a elektro-
instalačních zařízení. Ve druhé fázi 

zmizí zděné konstrukce společně s 
dřevěnými sloupy, včetně obvodové-
ho pláště budovy. 

Demolici za cenu 1,8 mil. Kč bez 
DPH provede odborná firma Envi-
point, která podala ŘSD nejlepší 
nabídku ve veřejné soutěži. „Zaháje-
ní demoličních prací je plánováno na 
polovinu ledna v závislosti na aktuál-
ních klimatických podmínkách,“ infor-
muje Buček. Dle jeho slov ŘSD prá-
vě dokončuje čistopis dokumentace 
pro stavební povolení a bude žádat o 
vydání. 

„V rámci předrealizační fáze přípravy 
také vybereme zhotovitele a pokud tedy 
všechny procesy proběhnou bez větších 
zdržení, mohla by samotná výstavba 
budoucí propojky začít v polovině roku 
2022,“ dodává mluvčí pražského 
centra ŘSD. -lko-

Hala musí uhnout propojce
V listopadu proběhla médii zpráva o 

lékaři ordinujícím na žďárské poliklini-
ce, který je vyšetřován pro podezření 
z trestného činu, že za úplatu předepi-
soval léky zneužitelné k výrobě drog.

Jak na dotaz ŽN uvádí mluvčí Kraj-
ského ředitelství Policie ČR Kraje 
Vysočina mjr. Dana Čírtková, v dota-
zované věci probíhá současně trestní 
řízení. 

„Až do jeho ukončení nebudeme k pří-
padu poskytovat žádné další informace, 
abychom nemařili jeho účel. Proti jedné 
osobě vedeme trestní stíhání a tato oso-
ba je stíhána na svobodě,“ dodala Čírt-
ková.

Na otázku, zda má město ve své poli-
klinice nějakou možnost jak nastavit 

preventivní opatření proti podobné-
mu zneužívání nebezpečných a psy-
chotropních látek, starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM) předesílá, že zatím 
platí presumpce neviny.

„Ale ptáte-li se spíš obecně, tak něco 
takového je neetické a amorální. Pokud 
orgány činné v trestném řízení vyhodno-
tí věc jako porušení zákona a kriminální 
čin, pak to má jasnou proceduru,“ míní 
starosta.

Prevenci dle jeho slov nelze nijak 
podchytit. „Při podpisu můžeme 
vyžadovat etický kodex... Ale to jsou 
všechno prakticky nevymahatelné 
dokumenty a záleží to vždy na mrav-
ní a morální integritě daného nájemce,“ 
dodává starosta Mrkos. -lko-

Lékař má co vysvětlovat

Městem vybraná stavební firma 
Zdeňka Galušky se pouští do rekon-
strukce a modernizace celkem čtyř 
malometrážních bytů v sídlišti Stalin-
grad.

„Na svobodárně č. 1 proběhne částeč-
ná rekonstrukce stavební části a ve svo-
bodárnách č. 5, 6 a 7 proběhne celková 
rekonstrukce bytů, včetně elektrorozvo-
dů,“ popisuje místostarosta Rostislav 
Dvořák (KDU-ČSL). Opravy vyjdou 
město na celkem 1,2 mil. Kč a měly by 
proběhnout v rychlém sledu, aby měs-
to nepřicházelo o nájmy.

„Dokončení stavby plánujeme na konec 
února 2022. Byty chceme okamžitě 
nabídnout zájemcům, kteří již dnes čeka-
jí v pořadníku,“ dodává místostarosta. 
 -lko-

Opravené byty

Od nového roku budou sociální 
služby města nabízet v Domě klid-
ného stáří na Okružní ulici novinku 
v podobě odlehčovací služby.

Vychází tak vstříc rodinám, které 
trvale pečují o své příbuzné, zejména 
seniory se zdravotním postižením. 

Je to péče velmi složitá a náročná jak 
fyzicky, tak i psychicky. Často sami 
pečující, např. protějšky pečovaného 
nemají prostor pro sebe. 

„Rodina si čas od času potřebuje tzv. 
odpočinout, řešit vlastní zdravotní pro-
blémy, odjet na dovolenou či do láz-
ní, aby načerpala nové síly,“ vysvětluje 

důvody ke zřízení odlehčovací služby 
Rostislav Dvořák (KDU-ČSL) nedáv-
no zvolený místostarosta města. 

V budově DKS na Okružní ul. se 
nyní přestavuje bývalé administrativ-
ní zázemí.  Vzniknou tak třílůžkové 
pokoje 

„Stavební úprava má být hotová do 
konce letošního roku. Službu bychom 
měli nabízet od nového roku. K její-
mu rozjezdu bude na stránkách měs-
ta zveřejněn ceník a podmínky, za kte-
rých mohou rodiny seniory do zařízení 
umisťovat,“ dodává místostarosta Dvo-
řák.  -lko-

DNEŠNÍ ŽN provází obrázky dětí 
ze ZŠ Palachova. Mikulášský prů-
vod dle Beáty Prokopové (7 let).


