
září / 2022
XXIX

Dnes v listě
� Nový školní rok (str. 4)
� Lidová krojová pouť (str. 8)
� Výpověď paliatra (str. 12)
� Hvězdy 2022 - charitativní hoke-
jový zápas, fotoreportáž (str. 18)

Rozdělili dotace
Něco přes 174 tisíc korun rozdělila 

v létě rada města ze svého speciálního 
dotačního programu mezi 12  žadate-
lů. Maximální výše dotace činila 20 tis. 
a minimální výše 5 tis. Kč.

Jak informuje místostarosta Rosti-
slav Dvořák (KDU-ČSL), účelem byla 
dotační podpora oblastí sociální, zdra-
votní, prevence kriminality, kulturní, 
sportovní a vzdělávací. Na to měla rada 
pro letošní rok připravenu alokaci ve 
výši 200 tisíc Kč. Z celkem 13 žádostí 
byl jeden žadatel vyřazen, neboť nespl-
ňoval pravidla.  -lko-

První školní zvonění už mají žáci 
za sebou a po uvolněných prázd-
ninách si od čtvrtka 1. září poma-
lu zvykají na výukový režim. Začal 
školní rok 2022/2023.

Do lavic žďárských základních 
škol zasedlo premiérově kolem 235 
prvňáčků. Na výuku ukrajinských 
žáků jsou přizpůsobeny ZŠ Komen-
ského 6 a ZŠ Palachova 35, kde děti 
nastoupily do běžných tříd. 

Ředitelé i kantoři doufají v nor-
mální školní rok bez komplikací 
výuky. Ještě mají živě v paměti pan-
demii koronaviru, která Česko trá-

pila od roku 2020 a silně ovlivnila 
výuku předchozích let. 

I loni se ve školách chodilo v 
respirátorech a žáci a učitelé se 
museli až do letošního 14. března 
testovat povinně každé pondělí.

Mezitím vypukla válka na Ukra-
jině a školy čelily nové výzvě. To, 
jak děti ukrajinských uprchlíků 
(neznalé českého jazyka) zařadit do 
povinné školní výuky. Někde umís-
tili žáky do tříd mezi české děti, jin-
de vznikaly komunitní třídy.

Školám chyběli učitelé se znalos-
tí ukrajinského jazyka, chyběli jim 

i asistenti a psychologové potřební 
pro děti otřesené válkou. Chyběly i 
učebnice. 

Navíc na Ukrajině platí jiný škol-
ský systém. Zřídit tuto mimořád-
nou výuku bylo pro školy i finančně 
náročné. Některé využily zákonné 
výjimky a zaměstnaly pedagogy a 
asistenty z řad uprchlíků. 

Na straně 4 ředitelé škol odpoví-
dají na otázky ŽN, jak se popasovali 
s mimořádným režimem minulého 
školního roku a jak jsou připrave-
ni na případné další komplikace. 
 -lko-

VE ŠKOLÁCH už bylo od srpna rušno. Jako třeba v ZŠ Švermova. Vymalovat třídy, vše vycídit, nastěhovat zpět lavice a 
učebny vybavit. Uklízečky, školníka i kantory čekala pořádná směna. Cíl: aby bylo vše krásné na 1. září, až přijdou žáci. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Žáci se vrátili do školních lavic

Čekají nás
komunálky

Ve dnech 23. a 24. září půjdeme 
k volebním urnám. vybereme si zastu-
pitele města pro čtyřleté volební obdo-
bí 2022-2026.

Volby do obecních zastupitelstev se 
konají v České republice ve stejném 
termínu: v pátek 23. 9. v době od 14 
do 22 hodin a v sobotu 24. 9. od 8 do 
14 hodin. Pak se volební místnosti uza-
vřou a komise začnou sčítat hlasy. 

Ve Žďáře kandiduje dohromady osm 
politických stran nebo uskupení. Měs-
to má 26 obvyklých volebních míst-
ností dle okrsků. 

Dle pravidel musí kandidát do zastu-
pitelstva města nejpozději druhý den 
voleb dovršit 18 let, stejně tak voličům 
musí být 18 let. V obou případech je 
podmínkou jejich české občanství 
a trvalý pobyt v daném městě. 

Při volbách do obecních zastupitel-
stev budeme křížkovat. Podrobnosti o 
způsobu hlasování najdeme na strán-
kách Ministerstva vnitra ČR.   -lko-

 


