Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad
Sázavou ze dne 22.1.2020

Přítomni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Karolína Kostečková, Rostislav Dvořák, Jiří
Beránek, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Petr Stoček, Ing. Miloslav Sláma,
Mgr. Miloslav Lopaur, Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, MUDr. Marie Košťálová

Jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou:
Pan předseda přivítal přítomné členy na jednání Výboru pro udělování ocenění města
Žďáru nad Sázavou (dále jen „výbor“). Přivítal také pana Mgr. Miloslava Lopaura, který
byl přizván jako zástupce Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou s hlasem
poradním v souladu se schválenými Pravidly udělování ceny města Žďáru nad Sázavou.
Dále přivítal vedoucího odboru školství, kultury, sportu a marketingu pana Mgr. Petra
Sedláka.
Pan předseda připomenul, že mohou být navrhováni ti samí kandidáti na ocenění, jimž
doposud nebylo ocenění uděleno. Nominovaným, kteří nebyli vybrání na cenu města, se
zasílá dopis s blahopřáním k nominaci a pamětní list a jejich navrhovatelům se zasílá
děkovný dopis.
Nominovanými osobnostmi jsou lidé, kteří jsou vzorem pro ostatní, ať již svým hrdinstvím
či prací, kterou prezentují či prezentovali město. Celkem bylo nominováno devět
jednotlivců. Nominováni byli pan Alois Bradáč, za zásluhy v oblasti sportu, pan Vít
Bohumil Homolka, za zásluhy v oblasti veřejného života a kultury, pan Zdeněk Šustr, in
memoriam, za dlouholetou práci věnovanou budování, rozvoji a udržení Kina Vysočina ve
Žďáře nad Sázavou, Ing. Vít Koudela a Mgr. Ing. Milan Vostřel za přednáškovou činnost,
pan Stanislav Růžička za zásluhy v oblasti kultury, manželé Irena a Luboš Holoubkovi, in
memoriam, za zásluhy v oblasti veřejného života a PhDr. Zdeněk Vyhlídal, za
spisovatelskou a publicistickou činnost a aktivity při záchraně zvířat za minulého režimu.
Poslední jmenovaný PhDr. Zdeněk Vyhlídal byl nominován navrhovatelkou z Prahy, což
je v rozporu s Pravidly udělování Ceny města Žďáru nad Sázavou, kde se uvádí, že
návrhy na ocenění jsou oprávněni podávat pouze občané města Žďáru nad Sázavou,
přičemž návrhy mohou také podávat prostřednictvím členů zastupitelstva města. Návrhy
jsou oprávněny podávat rovněž všechny právnické osoby se sídlem na území města.
Tato skutečnost bude písemně sdělena paní navrhovatelce s tím, že může svůj návrh na
udělení ceny města panu PhDr. Zdeňku Vyhlídalovi opětovně pro rok 2021 podat např.
prostřednictvím zastupitele města či jiného občana města Žďáru nad Sázavou.
Zástupce Regionálního muzea pan Mgr. Miloslav Lopaur se vyjádřil k jednotlivým
nominovaným osobnostem a vyzdvihl jejich přínos pro město Žďár nad Sázavou.
Členové výboru měli z nominovaných osobností vybrat jednoho kandidáta, který bude
navržen radě a následně zastupitelstvu města na ocenění. Předseda výboru vyzval členy
výboru, aby uvedli jméno jedné z navrhovaných osobností, která by dle nich měla
v letošním roce získat Cenu města Žďáru nad Sázavou. Čtyři členové výboru navrhli na
cenu města pana Aloise Brádáče, následně se k jejich stanovisku oproti svému

původnímu návrhu připojili dva členové výboru. Šest členů výboru, tedy více jak tři pětiny
všech členů výboru, navrhlo na Cenu města pana Aloise Bradáče.
Po většinové shodě přijal výbor následující usnesení:
Usnesení:
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou po projednání doporučuje
radě města nominovat na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou pana Aloise
Bradáče, za zásluhy v oblasti sportu.

Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven. Výbor bude svolán na podnět
předsedy výboru.

Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková
Schválil: PhDr. Zdeněk Kulhánek

