
Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár  
nad Sázavou ze dne 30. 1. 2023 

 
Přítomni:  PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Jan Havlík, MPA,  
                       Vít Bohumil Homolka, Jaroslav Hulák, Vítězslav Koráb, Mgr. Stanislav Mikule,  

Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková 
    
Omluveni: MUDr. Beáta Bílková 
 
 
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 a zástupce 
Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou Mgr. Stanislava Mikuleho. Jednání 
výboru byla přítomna nadpoloviční většina všech členů.    
 
Členové výboru byli před zasedáním písemně obeznámeni s podanými návrhy na 
ocenění. Bylo podáno celkem šest návrhů na ocenění. Nominovanými jsou Ing. Jaroslav 
Švarc, in memoriam, za významné zásluhy v oblasti českého lesnictví a myslivosti, Petr 
Bednář za celoživotní přínos výchově a vzdělávání dětí a mládeže a za rozvoj skautingu, 
Mgr. Karel Herold, in memoriam, za celoživotní přínos výchově a vzdělávání mládeže, 
za veřejnou činnost ve prospěch města a za práci ve Sboru dobrovolných hasičů Zámek 
Žďár nad Sázavou, MUDr. Marie Košťálová za celoživotní přinos městu v oblasti 
zdravotní péče, kultury a za zásluhy o rozvoj veřejného života, František Mokrý,  
in memoriam, za zásluhy v oblasti kultury a Božetěch Toman, in memoriam,  
za celoživotní přínos výchově dětí a mládeže. 

 
Předseda Výboru vyzval členy Výboru, aby uvedli jméno navrhované osobnosti, která by 
dle nich měla v letošním roce získat Cenu města Žďár nad Sázavou. Někteří členové 
uvedli jména více osobnosti, přičemž pět ze šesti přítomných členů uvedlo jméno 
Františka Mokrého.  
 
Následně byl vyzván člen s hlasem poradním pan Mgr. Mikule, aby se vyjádřil 
k nominovaným osobnostem. Pan Mikule vyzvedl kromě osobnosti Františka Mokrého i 
osobnost Ing. Švarce, ale i Božetěcha Tomana, jehož jméno má spojeného především 
s divadelnictvím.  
 
Vzhledem k tomu, že většina členů navrhla na ocenění pana Františka Mokrého, bylo 
přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Návrh byl jednohlasně schválen.  
 
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 Františka 
Mokrého, za zásluhy v oblasti kultury.  

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


