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„Stacík“ už slouží vozíčkářům Žďárska
Žďár nad Sázavou a Sociální služby
města (SSM) dostaly krásný vánoční dárek. Je jím Ford Tranzit s nájezdovou plošinou pro přepravu až čtyř
vozíčkářů najednou. Tím, že bude
sloužit v Denním stacionáři, hned
dostal vůz přezdívku „Stacík“.
Integrovaný regionální operační program totiž vyslyšel žádost Žďárských,
kterým taková přeprava opravdu velmi
chyběla.
„O vůz jsme požádali v rámci šesté
výzvy Místní akční skupiny Havlíčkův
kraj, určené k podpoře sociálních služeb,“
vysvětluje místostarosta Rostislav
Dvořák (KDU-ČSL), mající zdravotnictví a sociální služby v gesci.
Místní akční skupina Havlíčkův kraj
(s podporou EU) je sdružení obcí,
neziskových organizací, podnikatelů
a aktérů, které spojuje zájem o rozvoj
území. Žďár nad Sázavou je jejím členem.
Místostarosta spolu s ředitelem SSM
Václavem Šerákem vůz přebíral.
Jak říká, podobný vůz neměl nikdo
v blízkém okolí a ani komerční sféra podobná vozidla nemá. Předností
vozu je jeho úžasná variabilita úpravy prostoru podle počtu vozíčkářů.
Pokud žádný vozíčkář necestuje, vůz
přepraví osm pasažérů najednou.
„Vymontováním sedaček lze vozidlo
upravit na varianty pět osob a dva vozíčkáři nebo dvě osoby a čtyři vozíčkáři. Vůz
je vybaven nájezdovou plošinou, která

ných úkonech občas zaměstnanci utrpěli pracovní úraz nebo onemocnění
zad z námahy. Teď to bude jiné. Klient
zůstane sedět na vozíčku a pečovatel
s ním vyjede po plošině do vozu. Tam
vozík pro jízdu zabezpečí. Ráno tak
může služba svézt hned několik vozíčkářů najednou.
Vůz stál něco přes 980 tisíc Kč a
prvotně jej celý uhradily SSM. Nyní
se na jeho účtu objeví slíbená dotace.
Poté vůz organizaci vyjde jen na 5 %
z celkové částky.

Do ulic vyjede i taxík Maxík

STACÍK už parkuje ve Žďáře. Ředitel sociálních služeb města Josef Šerák (vlevo)
a provozní Pavel Vykoukal předvádí vysouvací plošinu pro vozíčkáře.
Foto: Lenka Kopčáková
umožní komfortní nástup vozíčkáře do
vozu,“ popisuje místostarosta.
Vůz bude primárně využíván v Denním stacionáři, kde jsou klienti s mentálním postižením a současně jsou
někteří i vozíčkáři. Ty stacionář sváží i
z blízkého okolí. „Pokud bude potřeba v

rámci pečovatelské služby nebo Domova
klidného stáří převézt seniory na vozíčku,
tak vůz také využijeme,“ plánuje Václav
Šerák.
Jak říká, doposud stacionář svážel
vozíčkáře malým autem a bylo nutné
je složitě přesazovat. Při fyzicky nároč-

Nové pokoje jsou již připraveny
V Domě klidného stáří na Okružní ulici jsou již přichystány dva
pokoje pro poskytnutí pobytové
odlehčovací služby.
Jeden je jednolůžkový a druhý
pokoj dvojlůžkový, součástí je bezbariérové sociální zázemí.
Odlehčovací služba tu začne
fungovat v novém roce a má být
pomocí pečujícím, kteří se doma
starají o nemohoucího člena rodiny a sami potřebují řešit vlastní
zdraví nebo si chtějí od náročné
péče odpočinout a odjet např. na
dovolenou.
„Po tu dobu se o jejich člena rodiny postaráme. Strach, že by se pokoje
neobsadily nemáme, již volají první
zájemci o službu,“ řekl pro ŽN ředitel Sociálních služeb města Václav
Šerák. Začátkem prosince, kdy jsme se na staveništi sešli, se kolem
nás ještě činili elektrikáři a další

DOKONČOVACÍ práce v nových
pokojích pro odlehčovací službu.
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řemeslníci.
Na stránkách města se brzy objeví ceník odlehčovací služby.
Vytvoření pokojů v bývalé přízemní
společenské
místnosti, která je směřována do zahrady, si vyžádalo i přesuny v rámci
Domu klidného stáří. Jak Václav
Šerák přibližuje, nová společenská
místnost je nyní v bývalém zázemí ředitelství. Krom kulturních
akcí a ručních prací se v ní budou
konat bohoslužby, kurzy trénování
paměti a kavárnička. „Vznikl nám
ještě menší prostor pro tělocvičnu, do
níž si zájemci mohou přijít zacvičit,“
nabízí ředitel. K dispozici tu bude
rotopeded či motomed k rozpohybování kloubů.
Rekonstrukce prostor vyšla město na 1,2 mil. Kč bez DPH a provedla ji žďárská firma Ing. Zdeněk
Galuška.

Čeká nás rok voleb, sportu i krizí

Rok 2022 je před námi. Máme 3. tisíciletí a 20. roky 21.
století. Římskými číslicemi je zapsán takto: MMXXII.
Začíná a končí vždy v sobotu. U nás v ČR bude mít 252
pracovních dnů a 14 státních nebo ostatních svátků. Z toho
šest jich připadá na víkend.
Celosvětově budou jedněmi z hlavních témat roku 2022
klimatické změny, koronavirus, energetické a další krize,
chudoba. Českou republiku čekají politické události. Dne
1. 7. se ujme předsednictví EU a v říjnu u nás proběhnou
volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev
obcí.
Sportovní nadšenci se těší na tři světové události. Již
XXIV. zimní olympijské hry se budou v čínském Pekingu
konat hned 4.– 20. 2. Kvůli koronaviru však bez zahranič-

ních fanoušků.
Ve dnech 13.–29. 5. se v Helsinkách a Tampere uskuteční
86. MS v ledním hokeji a od 21. 11.do 18. 12. bude Katar
dějištěm 22. MS ve fotbale.
U nás v Česku si připomeneme stá výročí od narození jedné herecké generace - Stelly Zázvorkové, Františka
Peterky, Josefa Kemra, Miloše Kopeckého. Uplyne i 100
let od narození básníka Jana Skácela a 200 let od narození
přírodovědce Gregora Mendela. Jeho jméno nese - v českých zemích nejstarší vysoké zemědělské a lesnické učení Mendelova univerzita v Brně. Mimochodem 25. října bude
z území ČR pozorovatelné částečné zatmění Slunce.
Názory zastupitelských klubů, co očekávat od roku 2022
ve Žďáře n. S. uvádíme na stranách 4 a 6.
-lko-

Sociální služby mají provozovat i
taxík Maxík, kterého by se mohl Žďár
dočkat někdy po Novém roce. Jde o
společný projekt konta Bariéry a lékárenského řetězce, které vyslyšely žďárskou žádost o taxi pro seniory.
„Konto Bariéry daruje vůz městu a to
nám přenechá jeho provozování nejspíš
zápůjčkou,“ popisuje ředitel SSM Václav Šerák.
„Dle stanovených pravidel musí být
pasažér ve věku 65+ nebo držitelem
ZTP nebo ZTP/P, s trvalým bydlištěm
ve Žďáru nad Sázavou. Taxík Maxík
bude jezdit jen po území města a do místních částí,“ dodává ředitel. Permanentní jízdenky do Maxíku seženeme např.
v ITC města. Taxi lze využít na cesty
k lékaři, na nákup či za kulturou.
Bude to fungovat tak, že zájemce si
objedná taxík den předem na danou
hodinu. Když pro něho řidič přijede,
za jízdu pasažér zaplatí 50 Kč. Pro cestu zpět zaplatí další jízdenku. Pasažér
se tak za stokorunu pohodlně dostane
do cíle a zpět.

Tuby od rachejtlí
nepatří do papíru

Města po svátcích řeší obrovský
nával obalového odpadu z vánočních dárků. Ten někdy bývá ekologickou zátěží. Na potištěných papírech zůstávají často plastové stuhy a
ozdoby.
Jaké jsou zkušenosti Žďáru - a musí
se vánoční obaly ve sběrném dvoře
pracněji třídit nebo to nelze a obaly skončí ve zbytkovém směsném
odpadu?
Místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO 2011), která má městské odpady v gesci odpovídá, že dle
informací ze sběrného dvora nepředstavují vánoční obaly až takový problém. „Většina občanů plastové šňůrky
z papírových obalů odstraní ještě před
odložením do kontejnerů a přilepené
mašle jsou na třídící lince odstraněny a
putují do plastů,“ uvádí.
Větší problém ale představují
rachejtle ze Silvestra. Papírové tubusy na rachejtle jsou často ukládány
do kontejnerů na papír, ale patří do
komunálu. Pracovníci třídicí linky pak musí tubusy pečlivě vybrat,
neboť papírny by jinak papír nevzaly.
Svoz odstrojených stromečků po
svátcích začne hned po Třech králích (6. 1.). „Vánoční stromky budou
štěpkovány a použity ve žďárské kompostárně firmy AVE,“ dodává místostarostka.
-lko-

