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OBSAH: 
Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou 

Anotace: Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou.  

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání bere na vědomí návrh na udělení čestného občanství města Žďáru 
nad Sázavou a ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit podklady pro projednání 
navrhovaného udělení čestného občanství města.  

 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 
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Odbor školství, kultury a sportu 
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Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1 

591 31 Žďár nad Sázavou 

 

Návrh na udělení čestného občanství Města Žďáru nad Sázavou 

 

Navrhuji udělení Čestného občanství města Žďáru nad Sázavou paní J. D., rok narození , bytem, 

Žďár nad Sázavou, za prokázání mimořádné občanské a osobní statečnosti a za významný 

morální přínos dalším generacím. 

Paní D. v roce 1944, kdy jí bylo 19 let, ukrývala před deportací do koncentračního tábora pětiletou 

židovskou holčičku J. W. Za podobný čin hrozil jí a její rodině trest smrti. Samotné ukrývané J. po 

deportaci, jako práce neschopné, téměř jistá smrt. 

Paní D. zároveň spolupracovala v několika případech i na zajištění tzv. Prohlášení o rodovém 

původu, kterým museli v době okupace všichni státní zaměstnanci prokazovat svůj nežidovský 

původ do linie prarodičů. V případě nedoložení jim hrozila perzekuce podle tzv. Norimberských 

zákonů.  

Její čin byl a je mimořádně významný a hrdinský a to zároveň i jako pozitivní příklad dnešní mladé 

generaci.  

Paní J. D. bylo uděleno ocenění Města Žďáru nad Sázavou. 

V přípravě jsou kroky vedoucí k žádosti Komisi pro rozpoznávání spravedlivých při památníků Jad-

va-Šem v Izraeli, o udělení titulu Spravedlivý mezi národy. 

V současné době, kdy xenofobie, antisemitismus a obecná nesnášenlivost ke všemu "jinému" 

získává nebezpečné rozměry, je ocenění takto vzácného člověka a jeho činů udělením Čestného 

občanstí velice důležité. 

Žádám tedy, aby se Rada Města na svém nejbližším zasedání zabývala tímto Návrhem a po 

projednání jej doporučila Zastupitelstvu Města ke schválení. 

 

M. R. 

Žďár nad Sázavou 


