
Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár  
nad Sázavou ze dne 24. 1. 2022 

 
 

 
Přítomni:  PhDr. Zdeněk Kulhánek, Rostislav Dvořák, Jiří Beránek, Ing. Petr  Stoček, 

MUDr. Marie Košťálová, Mgr. Stanislav Mikule, Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana 
Miklíková 

    
Nepřítomni: Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Miloslav Sláma 
 
 
 
 
 
Jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou: 
 

 
Předseda Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou (dále jen „výbor“) 
PhDr. Zdeněk Kulhánek přivítal na zasedání výboru přítomné členy, zástupce 
Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou Mgr. Stanislava Mikuleho a vedoucího 
odboru školství, kultury, sportu a marketingu Mgr. Petra Sedláka. 
 
Členové výboru byli před zasedáním písemně obeznámeni s podanými návrhy na 
ocenění. Byly podány celkem tři návrhy na ocenění. Na městský úřad byla zaslána 
nominace hokejistů Tomáše Rolínka, Petra Vampoly a Petra Koukala za jejich víceletou 
reprezentaci města na poli sportovním, zvláště na Mistrovství světa v ledním hokeji 
v roce 2010. Dalšími nominovanými jsou PhDr. Zdeněk Vyhlídal za spisovatelskou a 
publicistickou činnost a pan Petr Bednář za celoživotní přínos výchově a vzdělávání dětí 
a mládeže a za rozvoj skautingu.  
 
Nominace výše jmenovaných hokejistů byla podána v rozporu s Pravidly udělování Ceny 
města Žďár nad Sázavou, kde se uvádí, že v jednom kalendářním roce může být ocenění 
uděleno maximálně jedné osobě nebo jednomu kolektivu. Z toho důvodu byly na výboru 
projednávány pouze dvě další nominace. 
 
Předseda výboru vyzval členy výboru, aby uvedli jméno jedné z navrhovaných osobností, 
která by dle nich měla v letošním roce získat Cenu města Žďár nad Sázavou. Všichni 
členové jednotně navrhli na udělení ceny města pana Zdeňka Vyhlídala. 
 
Pan předseda připomenul, že nominovaným, kteří nebudou vybráni na cenu města, bude 
zaslán dopis s blahopřáním k nominaci a pamětní list a jejich navrhovatelům bude zaslán 
děkovný dopis. Navrhovateli na ocenění hokejistů bude zaslán dopis, ve kterém mu bude 
vysvětlen rozpor jeho návrhu s pravidly a jakým způsobem lze příště postupovat. 
 
Členka výboru MUDr. Marie Košťálová se vyjádřila k možnosti více oceňovat kolektivy či 
spolky. Ne její připomínku reagoval předseda výboru, který navrhl úpravu v textu Pravidel 
udělování Ceny města Žďár nad Sázavou tak, aby bylo více zřejmé, že kromě 
jednotlivcům lze cenu města udělit i kolektivům či spolkům.   
 
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou doporučuje do budoucna zvážit 
úpravu textu v Pravidlech udělování Ceny města Žďár nad Sázavou tak, aby v Článku 1, 
bod 1 byl doplněn text: „kolektivům a spolkům“. 
 



Výbor přijal následující usnesení:  
 
 
 

 Usnesení: 
 
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou po projednání doporučuje 
radě města nominovat na udělení Ceny města Žďár nad Sázavou pana Zdeňka 
Vyhlídala, za spisovatelskou a publicistickou činnost. 
 

  
 
Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven. Výbor bude svolán na podnět 
předsedy výboru. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Ivana Miklíková 
Schválil:  PhDr. Zdeněk Kulhánek 


