
 

 

 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSVO MĚSTA č. 24 
 DNE: 2. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 24/2017/ŠKS/1 

NÁZEV: 
 

Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou  

ANOTACE: 
Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou paní J. D. ze Žďáru nad 
Sázavou za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení čestného občanství p. J. D., Žďár nad 
Sázavou, za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 

  

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ 
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Název materiálu: Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou 
 
Počet stran:   11 
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Popis:  
Odbor školství, kultury a sportu MÚ obdržel návrh pana M. R. ze Žďáru nad Sázavou na udělení 
čestného občanství ždárské rodačce, paní J. D. za mimořádnou statečnost  
a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 

Paní J. D. již v letošním roce získala ocenění města Žďáru nad Sázavou. Toto ocenění je 
udělováno občanům města na základě návrhů občanů města Žďár nad Sázavou jako morální 
ocenění za významné zásluhy zpravidla v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, vědy  
a veřejného života. 

Na základě návrhu pana M. R. na udělení čestného občanství ždárské rodačce, paní J. D. si odbor 
ŠKS dovoluje navrhnout Radě města doporučit Zastupitelstvu města udělit čestné občanství paní 
J. D. za mimořádnou statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 
Dle § 36 a § 84/2/r, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích může obec udělit fyzickým osobám, které se 
významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství.  
 
Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že paní J. D. nebyla osobou uváděnou  
v § 2 resp. 3 zák. 451/1991 Sb.  
 
Stručný životopis paní J. D. 
Vzhledem k citlivým osobním údajům nebude tato část materiálu zveřejněna.    
 
Geneze případu 
Doporučeno radou města dne 26. 6. 2017 usn. č. j. 1133/2017/ŠKS. 
 
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou má možnost symbolicky ocenit ždárskou rodačku, paní J. 
D. za mimořádnou statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 
Návrh řešení 
Udělit čestné občanství ždárské rodačce, paní J. D. za mimořádnou statečnost a její osobní 
hrdinství v období druhé světové války. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení čestného občanství p. J. D., Žďár nad 
Sázavou, za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučit zastupitelstvu města udělit čestné občanství ždárské rodačce, paní J. D. za mimořádnou 
statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 
Stanoviska  
Žádost byla projednána se starostou města Žďáru nad Sázavou.



 

 

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., Žďár nad Sázavou, 591 
01, 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 
občanství 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 
591 01 
 

 






