
Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad 
Sázavou ze dne 24. 1. 2017 

 
 

Přítomni:  PhDr. Zdeněk Kulhánek, p. Rostislav Dvořák, PaedDr. Jaroslav Ptáček, 
p. Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Mgr. Stanislav Mikule 

    
Omluveni: Ing. Vlastimil Forst, Ing. Vladimír Novotný 

 
Jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou: 
 

Pan předseda přivítal přítomné členy na prvním jednání Výboru pro udělování 
ocenění města Žďár nad Sázavou (dále jen Výbor). Přivítal také pana Mgr. 
Stanislava Mikule, který byl přizván jako zástupce Regionálního muzea s hlasem 
poradním v souladu se schválenými Pravidly udělování ceny města Žďáru nad 
Sázavou.  
Omluvení členové výboru zaslali svoje návrhy na udělení ocenění písemně. 
 
Celkem bylo doručeno 8 nominací a nominováno 7 jednotlivců (jedna osoba byla 
nominována dvakrát). Mezi nominovanými byli zastoupeni sportovci, učitelé nebo 
lidé, kteří jsou vzorem pro ostatní svým osobním hrdinstvím nebo vykonanými 
činy. 
Členové Výboru měli z nominovaných osobností vybrat jednoho kandidáta, který 
bude navržen radě a zastupitelstvu města na ocenění. 
Při jednání byla čtyřmi členy Výboru navržena na ocenění paní Jaroslava 
Doležalová. Při hlasování byla nominace paní Doležalové doporučena všemi 
přítomnými členy Výboru. Mgr. Mikule zhodnotil předložený návrh a připomněl, že 
v roce 1942, kdy paní Doležalová u sebe ukrývala židovskou dívku, hrozil trest 
smrti nejen jí, ale i celé její rodině, prokázala tak velkou osobní statečnost. 
 
Výbor přijal po výsledku hlasování následující usnesení:  
 

 Usnesení: 
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou po projednání 
doporučuje radě města nominovat na udělení ceny města Žďáru nad 
Sázavou paní Jaroslavu Doležalovou za osobní statečnost.   
 

 Hlasování:  pro - 5, proti - 0, zdrželo se - 0       usnesení bylo přijato 

 
Členové Výboru souhlasili s návrhem napsat nominovaným děkovný dopis 
s pamětním listem s tím, že si město velmi váží jejich nominace a děkuje jim za 
vše, co pro Žďár nad Sázavou udělali. Podobný dopis bude adresován i těm, kteří 
tyto osobnosti navrhli. 
 
Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven, Výbor bude svolán na 
podnět předsedy Výboru PhDr. Z. Kulhánka.  
 
 
Zapsala:  Ilona Machová 
Schválil:  PhDr. Zdeněk Kulhánek 


