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Žďár slavil 100 let republiky! Oslavy 
začaly v  sobotu 20. října slavnostním 
příjezdem Tomáše Garrigue Masaryka 
k  Tvrzi. Celé oslavy vyvrcholily o  týden 
později zasazením Stromu svobody. Jak 
celý týden Žďáráci prožili?

„Z  reakcí obyvatel je vidět, že se oslavy 
vskutku vyvedly,“ uvádí Josef Klement, mís-
tostarosta města. „Nejvíc jsem si užil vysa-
zení Stromu svobody, protože takovou věc 
člověk dělá opravdu jen jednou za  život,“ 
dodává Klement.

Z programu si vybral každý. Kromě diva-
del, koncertů i filmů přijal pozvání do Žďáru 
významný historik Pavel Kosatík. Filatelisté 
si připravili Balónovou poštu, při níž kdokoli 
mohl poslat dopis, který následně odletěl 
horkovzdučným balónem.

Největší akcí pak byla sobotní Taneční 
veselice, která v Sokolovně připomněla zá-
bavu z  doby první republiky. V  neděli 28. 
října poté zástupci města vysadili Strom 
svobody v parku na ulici Sadová. (red)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět oslovil ze 

stránek Žďárského zpravodaje a  podělil se 
s  vámi nejen o  novinky z  radnice, ale při-
dal i trochu osobních vět, které mám v tuto 
chvíli na srdci. Jak jistě tušíte, tento úvodník 
bude tak trochu rozlučkový. Chtěl bych po-
děkovat za možnost stát po čtyři roky v čele 
města a býti jeho hrdým starostou. 

Na  začátku října proběhly komunální 
volby, které prostřednictvím nás, občanů 
města, rozdaly karty pro další období. Chtěl 
bych tímto poděkovat všem, kteří k volbám 
šli vyjádřit svůj názor a využili svého voleb-
ního práva. Velkým potěšením pak pro mne 
byl fakt, že občané svými hlasy většinově 
potvrdili, že jsme si ve vedení města neved-
li úplně špatně. V té souvislosti moc děkuji 
za hlasy, které obdrželo hnutí ŽĎÁR – ŹIVÉ 
MĚSTO, ale také za preferenční hlasy, které 
jste dali přímo mé osobě. Je to velká důvěra, 
ovšem také závazek a velmi si toho vážím. 

Už dříve jsem jasně řekl, že pro období 
2018 -2022 se nebudu ucházet o  funkci 
starosty našeho krásného města. Možná se 
o to budu znovu ucházet někdy v budouc-
nu, nyní však u  mne zvítězila rodina. Jsem 
však i nadále připraven pomoci ve věcech, 
kde bude potřeba, a v rámci svých znalostí 
a  zkušeností pracovat v  Radě města. Řada 
věcí je připravených či rozdělaných a  chci 
se postarat o to, aby byly úspěšně dotaženy 
do finále. Budu se nadále soustředit na ob-
last rozvoje našeho města, oblast kultury, 
sportu či cestovního ruchu, kde nás ještě 
spousta věcí čeká. Budu zároveň vždy hájit 
názor, že při správě města musí být vždy 
na  prvním místě občan. Budu prosazovat 
model, kdy jsou důležité věci s lidmi disku-
továny a  pokud možno přímo tam, kde se 
jich to bezprostředně týká. Člověk má mít 
možnost se podílet na správě svého města 
kdykoliv, nikoliv pouze jednou za čtyři roky, 
jak by se to možná řadě „politiků“ líbilo. 

Vážení spoluobčané, ve chvíli, kdy čtete 
tyto řádky, by již mělo být po  ustavujícím 
jednání městského zastupitelstva. To roz-
hodlo o  novém složení orgánů obce a  li-
dech, kteří nás budou v  příštích letech za-
stupovat. Za  měsíc k  vám z  těchto stránek 
již promluví nový starosta našeho města. 
Věřím, že nejen on, ale i  ostatní zastupi-
telé dobře naváží na  to, co se v  minulosti 
povedlo a  poperou se s  tím, co „potřebuje 
opravit“. Naplňuje mne optimismem, když 
zjišťuji, že mám komu předat své znalosti 

a zkušenosti z posledních čtyř let a že o tyto 
poznatky je mezi zastupiteli zájem. Právě 
kontinuita ve  správě našeho města je pro 
mne nejdůležitější věcí. Každý si může dělat 
věci po  svém, ale ten hlavní směr bychom 
měli všichni společně držet. Potom věřím, 
že Žďár může jednou skutečně naplnit svou 
vizi a  být tím nejlepším místem k  životu. 
Všem společně nám jde přece o Žďár…

  Zdeněk Navrátil
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Komponované audio představení na motivy Hovorů s T. G. Masarykem Foto: Jakub Axman

Sametová revoluce přicházela ke čtenářům Vysočiny a Rovnosti se zpožděním 

         Kontrola mediálního prostoru náležela ke klíčovým nástrojům mocenského systému normalizačního  Československa. Usměrňování toku 
informací pomáhalo zvládnout veřejné mínění a v těchto intencích vycházel periodický tisk po celý rok 1989  nejen do 17.listopadu, ale určitý čas 
i po něm. Redakce řízené okresními a krajskými výbory KSČ pouštěly informace o pražských událostech na stránky okresních a krajských novin jen 
pozvolna.
     Okresní týdeníky vznikly spolu s velkými okresy v roce 1960. Na Žďársku vycházely noviny jako „Směr Vysočiny“ a od 8.června 1967 pod názvem 
„Vysočina“. V Jihomoravském kraji, do kterého náš okres náležel, vycházel krajský deník „Rovnost.“ Během roku 1989 redakce nepřipustily principiální 
kritiku systému a události spojené s  občanskými aktivitami (Palachův týden, 
prohlášení Několik vět) jednoznačně odsoudily, kupř.: Pro zajištění pořádku 
a klidu, Občané odsuzují provokační výzvu „Několik vět...“, Odsuzujeme 
projevy nátlaku,  Vyzývají ke klidu, usilují o konflikt (Rovnost 17.1.1989, 
8.7.1989, 10.7.1989, 18.8.1989).
     Podobný scénář měl následovat i v reakci na páteční zásah na Národní třídě 
17.listopadu. Omezený přísun informací mezi obyvatelstvo a v případě okresů 
týdenní periodicita novin s uzávěrkou několika dnů před distribucí jen nahrávaly 
pomalé reflexi. U krajských deníků je snaha o umlčení událostí v Praze obecnými 
výzvami ke klidu ještě zřetelnější, neboť přes možnost otištění aktuálního dění 
přetrvával jednostranný pohled. A tak Rovnost přinášela po následující týden 
od 17.listopadu obecné články vyzývající ke  klidu (Dialog nelze vést na  ulici 
(23.11.1989), Hlasy z průmyslových a zemědělských  podniků – V  klidu a bez 
emocí pracovat, Výzva k  odborářům, pracovním kolektivům-Zabraňte 
stávce! (24.11.1989).
      Vysočina jistě psala i nepolitické zprávy z okresního města (v roce 1989 
zčásti předáno a zčásti před dokončením sídliště Libušín, před spuštěním byla 
dlouho odkládaná výstavba 5.základní školy (dnes ZŠ Palachova), ale nemálo 
zabírala různá stranická usnesení a jednání politických orgánů. Od července 
až do podzimu 1989 navíc první stránka přinášela v  reakci na „Několik vět“ 
pod titulkem „K práci potřebujeme klid“ sérii rezolucí prezentujících pracovní 
závazky ze závodů a odsuzující „činnost nelegálních skupin a narušování pořádku“ 
      Vydání Vysočiny po 17.listopadu sice již zareagovalo na novou situaci, 
ovšem úvodní článek předsedy ONV „S rozvahou a občanskou odpovědností“ 
ve vydání 23.listopadu 1989 setrvává na konzervativních postojích KSČ, stejně 
jako článek o klidu a pořádku, v  jehož závěru se uvádí: „…Nenávist a vášně 
na ulicích nic neřeší. Proto většina našich občanů hodnotí střízlivě situaci, podporuje 
především poctivou prací prohlášení vlády. S vědomím, že dnes více než kdy jindy 
platí Gottwaldovo heslo: Republiku si rozvracet nedáme!“. 
     Informace o aktivizující se občanské společnosti regionální periodika 
postupně přinášela častěji, ale primárně prezentovala zprávy o postoji okresních 
orgánů. Změnu znamenal až ústavní zákon č.135/1989Sb. z  29.listopadu, 
který měnil Ústavu Československé socialistické republiky a teprve vypuštěním 
ústavního článku 4 o vedoucí úloze KSČ se i periodický tisk v regionech 
začal definitivně vymaňovat z  kontroly KSČ. Kvalitativní změna Vysočiny 
nastala od č.49 ze 7.prosince 1989, kdy zůstal vydavatelem pouze ONV (okresní 
národní výbor), zatímco poslední listopadové číslo vyšlo ještě pod hlavičkou 
OV KSČ a ONV. Grafická změna krajské Rovnosti byla minimální, byť proměna 
obsahu nastávala i zde. 
     Odstátnění a liberalizace médií probíhaly vedle spontánního odpoutávání se redakcí z vlivu stávajících vydavatelů též v právní rovině. Demokratizaci 
sdělovacích prostředků završila novela tiskového zákona č.86/1990 Sb. z 28.března 1990, jež mj. obnovila nepřípustnost cenzury a zákon č.166/1990 
Sb. zrušil Federální úřad pro tisk a informace.  Vývoj okresních týdeníků od roku 1990 nabýval různých podob včetně proměn názvu, redakcí a konečně 
i vlastnictví. A tak se okresech Jihlava a Třebíč ideologií svázaná Jiskra přejmenovala od února 1990 na Jihlavské listy a na Třebíčsku od dubna 
1990 na Horácké noviny, na Chrudimsku se zase „Budovatel“ od července 1990 změnil na „Chrudimsko“.  Týdeník „Vysočina“ název měnit nemusel, 
ale vydání posledních týdnů roku 1989 zůstávají autentickým svědectvím přelomového období aktivizující se občanské společnosti v regionech. 

PhDr. Martin Šikula, kronikář obce Bohuňov

Historie

Jeden z revolučních plakátů, jež zaplňovaly v prosincových dnech 
obchodní výlohy a plakátovací plochy ve Žďáře, otiskla Vysočina 
ve svém vánočním vydání z 21.prosince 1989. Humor a slovní 
vynalézavost ostatně provázely český národ i v jiných osudových 
meznících, rok 1989 nevyjímaje. Zde analogie na sedm mluvnických 
pádů českého jazyka mj. odsuzující jedny z hlavních postav spojených 
s bývalým režimem (Miloš Jakeš (nar. 1922), v listopadu odstoupivší 
generální tajemník ÚVKSČ, což byla fakticky nejmocnější osoba 
v našem státě před rokem 1989 a Miroslav Štěpán (1945–2014), 
vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Praze).

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 5. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk 
Navrátil, Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Jakub Axman tel. 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.cz 
● Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 1. listopadu 2018 ● 
Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● Korektury: 
Zdenka Hánová ● Inzertní příloha: Jakub Axman, 733 465 035 ● Fotografie na titulní straně: Radim Chlubna
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Žďárský kapr získává na důležitosti. 
Město žádá o ochrannou známku
Žďársko a  kapr k  sobě neodmyslitelně 
patří již stovky let. Město Žďár nad Sá-
zavou, Kinský Žďár a. s. a Lesní družstvo 
obcí Přibyslav nyní spojily své síly, aby 
tak daly vzniknout Žďárskému kaprovi 
takříkajíc ve velkém.

Pro Žďáráky není kapr jistě ničím novým. 
Žijeme v krásné čisté přírodě plné řek a ryb-
níků a kapra najdete snad v každém rybníku 
v  okolí. Ne každý ale ví, že pojem Žďárský 
kapr není jen běžné slovní spojení. Je to to-
tiž speciální plemeno, které bylo po dlouhá 
léta šlechtěno tak, aby perfektně zapadlo 
do místních přírodních podmínek. 

Co je na Žďárském kaprovi výjimečného?
Že má Vysočina jedny z  nejčistších pří-

rodních podmínek, je všeobecně známo. 
A Žďárský kapr přesně v  téhle přírodě žije. 
V rybnících, které leží prakticky hned u pra-
menů řek, v  rybnících, které se nachází 
na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy. 

Kaprům lépe vyhovuje i  chladnější po-
časí, které je pro Vysočinu typické. Kapr má 
tedy velmi dobré podmínky k životu i růstu, 
díky tomu je pak kvalitní i jeho maso.

Cisterciáčtí mniši se chovu kapra na Žďár-
sku a v přilehlém okolí věnovali pravděpo-
dobně již ve 14. století. Ve Žďáře se symbol 
kapra objevuje například na nejstarší pečeti 
se znakem městečka Žďáru z roku 1406. Po-

kud by vám pečeť přišla povědomá, věřte, 
že Regionální muzeum ji používá jako svoje 
logo. Kapr se dodnes dochoval například 
i v portálu farního kostela sv. Prokopa. 

Výjimečnost Žďárského kapra si samo-
zřejmě uvědomují rybáři i město Žďár. Zdra-
vé ryby jsou výsledkem celého ekosystému 
Žďárských vrchů, o který je třeba dobře a vy-
trvale pečovat. Proto se město Žďár, Kinský 
a. s. a Lesní družstvo obcí Přibyslav dohod-
ly na  společném budování značky Žďárský 
kapr a na sjednání ochranné známky. Doho-
da byla slavnostně podepsaná na konci září 
na Dni venkova ve žďárském Zámku.

Ve  spolupráci všech tří stran vznikne 
společné logo, webové stránky a časem by 
Žďáráci i  turisté mohli ochutnat v místních 
restauracích i kapří speciality. Do budoucna 
tedy o  Žďárském kaprovi ještě jistě uslyší-
me.

(red)

Asi to nepodstatnější bylo setkání s ředi-
telkami a řediteli příspěvkových organizací. 
Čas na vzájemné sladění not, čas na to, aby 
se mohli pochlubit, postěžovat nebo proje-
vit nějaké přání. A na konci volebního obdo-
bí i čas na to, abychom jim jako rada podě-
kovali za jejich skvělou práci. Moc si toho, co 
pro město děláte, vážíme.

A  když jsme u  poděkování, dovolte mi 

malou úvahu o končící Radě. 

S kým rádi trávíte svůj volný čas? 
S kým se dobře znáte, je vám sympatic-

ký(á), dobře se s  ní(m) povídá, čas potom 
rychle plyne a  vy máte pocit, že je dobře 
investovaný.

A klidně beze strachu nabídnete co chvíli 
svůj pohled na svět, uděláte to navíc s dů-
věrou, že vás ten druhý vyslechne a nebude 
se vám smát. Přitom můžete zažít pocit, že 
se na něčem neshodnete a přesto vám ten 
druhý dá možnost sdělit v bezpečí svůj po-
stoj. A co víc, dokonce se může stát, že vám 
za váš názor i poděkuje (byť s ním pořád ne-
bude tak úplně souhlasit).

A když se někdo třetí zeptá, o čem se ba-
víte, sdělí svůj pohled na věc a přitom bude 
hájit i  ten váš. A  když se ten třetí přikloní 
k  vám, bude ctít právo na  většinový názor 

(byť s ním pořád nebude tak úplně souhla-
sit).

A když se potká skupina devíti takových 
lidí, vytvoří Radu. Ne jen tak ledajakou.

Radu, která je schopna toho, co zaží-
váte s někým, s kým se těšíte, že si zajdete 
na drink. Radu naslouchající, někdy bouřlivě 
diskutující, a  ještě někdy i emotivně vystu-
pující. Hájící právo na to, aby každý z jedin-
ců mohl nakreslit svou mapu světa a pozval 
ty druhé na cestu. Pozval je rád, i když ví, že 
jednou ta cesta v tomto složení skončí.

A čím víc se blíží konec cesty, tím víc je 
vám líto, že něco bude za  chvíli jinak. Co 
však zůstane, je bohatství, které nikde ne-
pořídíte za peníze. Jste bohatší o setkávání 
se, o toleranci, otevřenost, přátelství, přejíc-
nost, vzájemnou úctu a prosté lidství…

Romano, Lído, Rosťo, Zdeňku, Martine, 
Pepo, Radku a Radku, děkuji.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Zdeněk
Kulhánek

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Zástupci tří organizací, které žádají o ochrannou známku, při podpisu dohody Foto: archiv Zámku Žďár

Od poloviny října opět mohou obyvatelé 
sídliště Neumannova jezdit přes výjezd 
ulice Neumannova do  ulice Novoměst-
ská. Díky krátkému uzavření a  rekon-
strukci komunikace se zlepší pohyb aut 
i zvýší bezpečnost chodců.

„Nově byl vybudován odbočovací pruh 
z  ulice Novoměstská do  Neumannovy. Po-
dobně byl vytvořen odbočovací pruh z  ulice 
Neumannova do ulice Novoměstská ve směru 
do  centra. Tudíž jsou nyní na  výjezdu z  ulice 

Neumannova dva pruhy - jeden do  cent-
ra Žďáru nad Sázavou, druhý pak ve  směru 
na  Nové Město na  Moravě. Nově také vznikl 
přechod pro chodce u  hřbitova,“ popisuje 
stavební práce Zdeněk Navrátil, starosta 
města.

Celkové náklady na  rekonstrukci byly 
5,3 milionu korun. Město na  toto zlepšení 
čekalo několik let, ale až v posledních dvou 
letech se podařilo domluvit směnu komuni-
kací od Ředitelství silnic a dálnic a k pracím 
se mohlo přistoupit. (red)

Rekonstrukce silnice přinesla lepší 
průjezdnost i bezpečnost chodců

 Foto: Martin Dobrovolný

 Foto: Adam Čech

Jaký byl poslední měsíc 
pohledem Žďáráků?

Restaurované staré kolo 
s dominantou Žďáru v pozadí.

Součástí Dne venkova na zámku byl 
i symbol sucha - velbloud.

Setkání 
s občany
První prosincové úterý roku 2018 se usku-
teční další setkání s  občany města, tento-
krát bude téma libovolné.

Zeptejte se, na co chcete...

Kdy:  4. prosince 2018
 od 17 hodin
Kde: zasedací místnost rady města
 Žižkova 227/1

Setkání se zúčastní vedení města Žďáru nad 
Sázavou, vedoucí odboru komunálních slu-
žeb Dana Wurzelová, vedoucí odboru roz-
voje a  územního plánování Irena Škodová 
a  vedoucí strážník městské policie Martin 
Kunc. Všichni jste srdečně zváni. 

Advent ve  Žďáře opět odstartuje slav-
nostní rozsvícení stromu. Neváhejte 
a přijďte v neděli 2. prosince v 16 hodin 
na náměstí Republiky!

Advent je dobou přípravy na Vánoce, do-
bou rozjímání a dobročinnosti. Již tradičně 
se setkáváme první adventní neděli na ná-
městí Republiky. Těšit se můžete na vystou-
pení pěveckého sboru Svatopluk, slavnostní 
zahájí vedení města, pozdrav a  odbornější 
výklad o adventu z úst zástupců Českobra-
trské evangelické, Československé husitské 
a Římskokatolické církve.

Vánoční strom bude rozsvícen přibližně 
v 16.45. Kdo přijde, může se občerstvit tep-
lým čajem přímo z polní kuchyně.

(red)

Advent odstartujeme 
i ve Žďáře

Nově opravená komunikace, která vede z centra města Foto: Jakub Axman

 Foto: Klára Šustáčková

Zbarvený podzimní strom 
v centru města.
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Každoročně se na podzim ve Žďáře koná 
Festival vzdělávání. Významná akce pro 
žáky posledních ročníků základních škol, 
která rok od roku roste a nabízí více za-
jímavých možností. Letošní přehlídka 
možností studia i uplatnění ve firmách se 
uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu.

I v letošním roce se organizace celé akce 
ujala příspěvková organizace Kultura Žďár. 
„Jsem ráda, že každoročně můžeme ukázat 
žákům, jaké mají možnosti v  dalším studiu. 
Letos na přehlídku přijede téměř 80 škol ze 7 
krajů,“ říká Marcela Lorencová, ředitelka or-

ganizace. Nově se letos představí například 
Církevní zdravotnická škola z Brna, SOU Svi-
tavy technického zaměření nebo Bohemia 
– Hotelová škola Chrudim.

Festival vzdělávání existuje již 23 let. 
Tradičně oslovuje především žáky 7. až 9. 
tříd základních škol, kteří přemýšlejí o svém 
budoucím povolání. Odpovídající studium 
by jim mělo pomoci se k  vytoužené metě 
přiblížit. Pestrost nabídky podporují nejen 
školy tradiční (gymnázia, průmyslové školy, 
akademie …), ale i menšinové obory (plat-
néři, myslivci, design, a jiné). „Z ohlasu nabí-
zejících vyplývá, že žďárský festival patří svojí 

nabídkou k největším v republice. Návštěvník 
si tak může být jist, že dostane požadované 
informace ve velmi kvalitním rozsahu,“ připo-
míná Lorencová.

Organizátoři festivalu chtějí studentům 
dát možnost se podívat ještě dál, než je na-
vazující studium po  základní škole. I  proto 
se v  letošním roce Festivalu vzdělávání zú-
častní i osm žďárských významných zaměst-
navatelů, takže se žáci budou moct poradit 
přímo s personalisty, jaká škola je nejvhod-
nější při plánovaném směřování na konkrét-
ní pozice. „Jedním ze záměrů tohoto festivalu, 
úmyslně spojeného se Dnem otevřených dveří 
žďárských firem, je nejenom nabídnout široké 
spektrum středních škol všech směrů a zamě-
ření, ale i  možnost následného zaměstnání 
od  místních kvalitních firem. Rádi bychom, 
aby se nám mladí lidé získáním pracovní po-
zice v místních firmách opět vrátili a žili zde,“ 
dodává Josef Klement, místostarosta Žďáru 
nad Sázavou. 

Firmy budou svou činnost prezento-
vat jak v Domě kultury, tak přímo ve svém 
vlastním provozu, kam studenty rozvezou 
autobusy. V loňském roce využilo netradiční 
nabídky více než 600 studentů. Zúčastněné 
firmy DEL, ENPEKA, HETTICH, PKS holding, 
TELEFLEX, TOKOZ, VAMAFIL a  ZDAR navíc 
věnují finanční odměnu studentům, kteří se 
zapojí a uspějí v soutěžním projektu. Vítěz-
né týmy mohou částku ve výši 15 000,- Kč 
využít na školní výlet.

 (red)

Budoucí studenti si vyberou mezi firmami i školami

Festivalu vzdělávání se každoročně účastní několik tisíc žáků Foto: Jiří Pavlíček

Karty jsou rozdány na čtyři roky. Žďár zná své zastupitele

Chytrý Žďár je název pro proměnu města 
v  moderní, chytře řízené město 21. sto-
letí. Často se také mluví o smart city. Co 
tyto pojmy znamenají? Přinášíme krátké 
shrnutí věcí, které s  projektem i  přero-
dem Žďáru souvisí.

Co je smart city
Smyslem konceptu smart city je usnad-

nit život ve  městě, zlepšit životní prostředí 
a snížit náklady na chod města. 

Smart city je současný moderní koncept 
rozvoje města s  využitím technologií, jako 
je internet a tzv. chytré telefony. Tyto tech-
nologie umožňují sdílet aktuální informace 
s velkým množstvím uživatelů. Řada nápa-
dů smart city vznikla už dávno (např. sledo-
vání volných parkovacích míst), ale teprve 
rozšíření chytrých telefonů v poslední době 
dovolilo poskytnout tuto informaci včas ři-
dičům, kteří právě chtějí zaparkovat.

Koncept smart city zavádějí i města jako 
Kolín, Písek, Třebíč, Hranice na Moravě, Opa-
va a Valašské Meziříčí. 

Proč smart city ve Žďáře?
Žďár nad Sázavou se díky prozíravému 

vedení od 60. let rozvinul v moderní a tech-
nicky vyspělé město. Obyvatelé Žďáru 
běžně využívají informační a  komunikač-
ní technologie. Koncept smart city bude 
ve Žďáře využit pro řešení skutečných pro-
blémů města (např. parkování, sledování 
polohy autobusů, snížení spotřeby energií 
v  městských budovách, úspory za  veřejné 
osvětlení). K  existujícím problémům Žďá-
ru budeme hledat řešení podle smart city. 
Nebudeme zavádět nic, co je momentálně 
populární, ale pro Žďár by nemělo přínos.

Moje práce ve Žďáře
Zabývám se přípravou Koncepce smart 

city. Koncepce nám ukáže, jak smart city 
ve  Žďáře postupně v  budoucnu vytvářet, 
aby na  sebe jednotlivé kroky navazovaly 
a celkový přínos byl co nejvyšší. Kromě toho 
se věnuji dílčím projektům, jako bylo napří-

klad představení elektromobilů na náměstí 
Republiky dne 20. září. Jsem placen z  pro-
jektu Využití konceptu smart city pro rozvoj 
města Žďár nad Sázavou.

Projekt Využití konceptu smart city pro 
rozvoj města Žďár nad Sázavou

Tento projekt obsahuje celkem čtyři 
části: vytvořit Koncepci smart city; sesta-
vit Pasport komunikací ve  Žďáře; Generel 
dopravy s  vyhlídkou na  další rozvoj všech 
forem dopravy ve  městě; nákup hardware 
a  software nutného pro technologie, které 
se ve  Žďáře budou používat. Všechny tyto 
oblasti patří do smart city. 

Celkové náklady projektu jsou 9,3 mil. Kč 
a  jsou vypláceny z  OP Zaměstnanost. Pro-
jekt byl zahájen dne 1. 5. 2018 a bude trvat 
dva roky.

Co se aktuálně děje
V  současné době probíhá výběrové ří-

zení na  zpracovatele Koncepce smart city. 
Koncepce se bude vytvářet následujících 10 
měsíců. Zapojit se mohou všichni občané 
Žďáru a vítán je každý, kdo může ke smart 

city nějak přispět.
V  listopadu podepíšeme Memorandum 

o  spolupráci se spolkem Czech smart city 
Cluster. Tento spolek sdružuje vysoké školy, 
firmy a města, která rozvíjejí koncept smart 
city. Věříme, že získáme přístup ke  zkuše-
nostem z  jiných měst a znalostem vysoko-
školských profesorů.

Na podzim se ve Žďáře bude konat jed-
nání organizace Akademie městské mobili-
ty, která se zaměřuje na rozvoj všech forem 
dopravy ve  městě. Poslední vývoj ukazu-
je, že se prudce rozvíjí zájem o  dopravu 
na elektrokolech. Chceme na to být připra-
veni a poskytnout občanům města i projíž-
dějícím návštěvníkům odpovídající zázemí.

Na  silnicích pomalu přibývá i  elektro-
mobilů. Nabíjecí stanice na  centrálním 
parkovišti ve Žďáře je stále více používána. 
Hledáme cesty, jak tento trend využít pro 
další rozvoj města. Momentálně například 
zaměstnanci MěÚ využívají elektromobil 
Smart for Two, který nám bezplatně půjčila 
firma E.ON. 

Michal Bačovský

Chytrý Žďár startuje. Co to pro občany znamená 
a jaké zlepšení nám přinese?

Kolínská klíčenka je jednou z variant zavádění smart city Foto: archiv

Letošní 29. výročí od Sametové revoluce 
si Žďár připomene pietním aktem v  so-
botu 17. listopadu v 11.00 hodin.

Místem pietního aktu - vzpomínkové-
ho shromáždění bude prostor u  budovy 
bývalého městského úřadu v  horní části 
náměstí Republiky, vedle busty T. G. Masa-
ryka a  u  bronzové desky, která byla v  roce 
2016 k  tomuto datu slavnostně odhalena. 
Vzpomínkové shromáždění je naplánová-
no na  jedenáct hodin dopoledne, kdy si 

Žďáráci připomenou události spojené se 
17. listopadem. Tento den je v kalendáři ve-
den jako Den boje za svobodu a demokracii 
a  obecně je Mezinárodním dnem student-
stva. Akce se zúčastní představitelé města, 
ale i  historici z  Regionálního muzea. Celou 
atmosféru podtrhnou tóny Žďárského žes-
ťového kvintetu. 

K tomuto státnímu svátku připravujeme 
větší akci na příští rok, kdy oslavíme již 30 let 
od „sametové revoluce“ a pádu komunismu 
v naší zemi. Blanka Lučková

Přijďte oslavit konec nesvobody Seminář GDPR
Žďár opět přivítá seminář na  téma evi-
dence skutečných majitelů. 

Další seminář od  advokáta Luboše Kli-
menta v  rámci oblasti GDPR se uskuteční 
v  pondělí 26. listopadu od  9 hodin v  sále 
budovy Hasičské vzájemné pojišťovny.

Školení bude zaměřeno na  evidenci 
skutečných majitelů. Tuto povinnost mají 
všechny právnické osoby ať už podnikající, 
nebo neziskové. Akce je pro účastníky zdar-
ma. (red)
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Česká strana sociálně demokratická: Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, Dagmar Zvěřinová, Karel Herold
Občanská demokratická strana: Jaroslav Ptáček, Radek Černý, Jan Mokříš
Koalice Komunistické strany Čech a Moravy a Strany Práv Občanů: Petr Stoček, Bohumil Trávník
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Začátkem října proběhly komunální volby. Ty se konaly i ve Žďáře nad Sázavou. Přinášíme proto oficiální výsledky voleb dle České-
ho statistického úřadu a současně jména lidí, kteří ve volbách získali mandát zastupitele města.
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Letošní rok je bohatý na  výročí, kte-
rá jsou spojena s  hudebním životem 
ve  Žďáře nad Sázavou. V  červnu jsme si 
slavnostním koncertem v  Domě kultury 
připomněli výročí našich dvou pěvec-
kých těles – Svatopluku (170 let) a  Žďá-
ráčku (45 let), ZUŠ Františka Drdly slaví 
své úctyhodné devadesátiny a  28. listo-
padu 2018 to bude přesně 150 let, co se 
ve Městě Žďáře narodil houslista a skla-
datel František Drdla.

Kdo to vlastně byl František Drdla? Krát-
ce z jeho životopisu: Narodil se 28. listopadu 
1868 ve  Městě Žďáře. Zásluhou svého uči-
tele Antonína Hromádky byl přijat na praž-
skou konzervatoř. Protože se Drdlova rodina 
mezitím přestěhovala do  Vídně, František 
odešel studovat též na vídeňskou konzerva-
toř, kterou absolvoval v roce 1887 se zlatou 
medailí. V dalších letech pracuje jako první 
houslista v orchestru Dvorní opery, stává se 
také ředitelem orchestru divadla Na Vídeň-
ce. Věnuje se hojně sólové koncertní činnos-
ti nejen v Evropě, ale také v USA. 

Jako skladatel se zařadil především mezi 
autory salonní hudby. Jeho Serenáda a Sou-
venir jsou skladby, které se dodnes často 
hrají u nás doma i po celém světě. Poslední 
setkání Františka Drdly s jeho rodným Žďá-
rem proběhlo v  roce 1943, protože 3.  září 
1944 umírá v  Bad Gasteinu. Tam byl až 
do roku 1961 pohřben, kdy byly skladatelo-
vy ostatky převezeny na centrální vídeňský 

hřbitov. 
Žďár nad Sázavou nezapomíná na svého 

slavného rodáka. Skladatelovo jméno nese 
od  roku 1988 žďárská základní umělecká 
škola. V  přízemí školy najdete Drdlovu síň, 
ve které jsou ke zhlédnutí dokumenty a fo-
tografie z jeho života a také osobní předmě-
ty. Část zařízení Drdlovy domácnosti je též 
vystavena v Regionálním muzeu v Moučko-
vě domě. 

V úterý 27. listopadu v 17 hodin proběh-
ne v sále základní umělecké školy slavnostní 
koncert ke skladatelovu významnému výro-
čí. Zavzpomínáme na  slavného žďárského 
rodáka a  zazní též ukázky z  jeho tvorby. 
Základní umělecká škola Františka Drdly 
zve srdečně všechny hudbymilovné občany 
na tento vzpomínkový pořad, ve kterém vy-
stoupí především učitelé, žáci školy a jejich 
hosté.  Dana Foralová

František Drdla během tvorby Foto: archiv Regionálního muzea

František Drdla se narodil před 150 lety. 
Přijďte na výroční koncert

Žďár v  letošním roce pokračuje v  rozje-
tém projektu na  podporu vzdělávání. 
Místní akční plán vzdělávání II (MAP II), 
jak se rámec všech akcí a seminářů jme-
nuje, běží od začátku roku 2018 a skončit 
by měl na sklonku roku 2021. Pojďme se 
podívat, co všechno naše děti, ale i jejich 
učitelé díky MAPu získají.

„V  první polovině roku proběhla řada 
vzdělávacích akcí pro pedagogy, žáky i  rodi-
če. Jsem moc rád, že se nám daří v  rozjetém 
projektu pokračovat. Do projektu je zapojeno 
všech 33 školských subjektů z  našeho území, 
z  toho pětinu tvoří žďárské školy, přičemž 
město ze svého rozpočtu přispívá pouze 5%, 
zbylá část financí pochází z  dotačních zdro-
jů,“ říká Josef Klement, místostarosta města. 
Ze zmíněných akcí se podařilo zorganizovat 
například besedu s psycholožkou Elen Sej-
rkovou na téma Jak být správným rodičem 
nebo přednášku Zdeňka Martínka o ADHD.

Velmi kladné ohlasy z  řad pedagogů 
i  žáků měl kurz Zvládání mimořádných si-
tuací ve školách, který na několika školách 
názorně předvedl tým instruktorů (policis-
té, hasiči, záchranáři). V  rámci této aktivity 
si celé osazenstvo školy vyzkoušelo, jak se 
chovat například při teroristickém útoku 
nebo výbuchu materiálu.

Co dalšího se v projektu událo? 
Byl ustanoven nejvyšší výkonný orgán 

partnerství MAP II - řídící výbor, který se 

sešel v dubnu a v září k projednání a schvá-
lení projektových dokumentů. Také bylo 
sestaveno 5 pracovních skupin (PS), které 
se budou podílet na  výstupech projektu: 
PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti, PS pro rozvoj matematické 
gramotnosti, PS pro rovné příležitosti a  PS 
pro polytechnické vzdělávání a řemesla. Ná-
zvy pracovních skupin nám napoví, kterým 

směrem se budou ubírat implementační ak-
tivity projektu. 

Zapojte se do projektu
„Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem, kterým záleží na vzdělávání a budouc-
nosti dětí a  kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili či zapojí do realizace projektu MAP II. 
Dveře jsou otevřeny všem, ať již formou člen-
ství v  pracovních skupinách projektu, nebo 
účastí na  chystaných workshopech,“ vzka-
zuje občanům Radka Hudečková, hlavní 
manažerka projektu. „Prostřednictvím ko-
munitního plánování chceme umožnit, aby se 
lidé (pedagogové, veřejnost) mohli svobodně 
účastnit rozhodování o  důležitých otázkách 
života společenství, aby přijímaná usnesení 
zodpovědných orgánů odrážela vůli a  potře-
by obyvatel regionu, aby plánované kroky 
a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, 
případně nacházely nové zdroje a  přinášely 
co největší užitek a spokojenost,“ dodává Hu-
dečková. Informace o projektu MAP II nalez-
nete na webu www.zdarns.cz/MAPII. 

Radka Hudečková

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár 
nad Sázavou

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0009150
termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
rozpočet projektu: 8 338 252,- Kč
podíl dotace: 7 921 339,- Kč

Kurz Zvládání mimořádných situací ve školách Foto: archiv firmy ProgressRescue

Již brzy bude konec roku, do kdy můžete 
nominovat své spoluobčany, o nichž jste 
přesvědčeni, že by měli také za své záslu-
hy získat Cenu města Žďáru nad Sázavou.

Město Žďár nad Sázavou každoročně 
oceňuje na  základě podnětů občanů zají-
mavé osobnosti v  oblasti kultury, sportu, 
vzdělávání, vědy nebo veřejného života.

Vedení města si dovoluje požádat obča-
ny o pomoc při vyhledávání osobností, kte-
ré se dlouhodobě při své profesi, aktivitách 
a činnostech zasazují o rozvoj města. Uvítá 
aktivní zapojení široké veřejnosti do výběru, 
protože chce ocenit ty, kteří veřejnost něja-
kým způsobem oslovili.

Návrhy na  ocenění je možné podávat 
do  konce roku 2018. Podrobné informace 
jsou k  dispozici na  webu města v  záložce 
Město. 

V  minulosti získali Cenu města Martina 
Sáblíková, Jaroslava Doležalová nebo Jiří 
Libra.

(red)

Vzdělávání frčí! Učitele i školáky čekají moderní workshopy 

Kurz Zvládání mimořádných situací ve školách Foto: archiv firmy ProgressRescue

Multikára by měla sloužit pracovní skupině při pracích na sídlištích Foto: Jakub Axman

Město má novou elektrickou multikáru Navrhujte občany 
na Cenu města
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno
Čip, přívěšek, náramek na ulici Kopečná
Jízdní kolo, nákupní košík na ulici Dvorská
Krabice + harddisk na ulici Husova
Svazek klíčů na území města
Jízdní kolo u tržnice
2 kusy talířů na ulici Barákova
1 kus rukavice u Městského úřadu
Mobilní telefon na ulici Strojírenská
Klíč od vozu u Vetly
Dívčí čepice u Městského úřadu
Telefon, taška + oblečení v obchodě
SIM karta  na náměstí Republiky
Svazek klíčů  na Klafaru
Baterka k jízdnímu kolu na ulici Bezručova
Jízdní kolo na ulici Jamská

Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě 
u Aleny Benešové - 566 688 146.

Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody není pitná
Datum odběru 1. října 2018
Čas odběru 8.00

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody není pitná
Datum odběru 1. října 2018
Čas odběru 8.20

Informace o  stavu vody je garantovaná 
pouze v den a hodinu odběru. (red)

Rozbor studánek

Koncem října byla dokončena rekonstrukce ulice Alšova na sídlišti Pod vodojemem. Nová asfaltobetonová komunikace je dopl-
něna odstavnými a parkovacími pásy z žulových kostek. V lokalitě je zároveň rekonstruováno veřejné osvětlení a mezi zahradami 
a kolem rodinných domů jsou nově vydlážděny spojovací chodníky. Akce je součástí rekonstrukce povrchů celého sídliště a nava-
zuje na loňskou rekonstrukci ulic Kavánova, Mánesova.

Před Po

Studenti žďárského gymnázia se v  po-
sledních třech letech účastnili velkého 
evropského projektu CatchEyoU. Ten za-
hrnoval osm velkých evropských univer-
zit a jejich partnerské instituce a zkoumal 
sociální a politickou participaci evropské 
mládeže. Jednou z nich bylo státní gym-
názium. Přinášíme ohlédnutí za  celým 
projektem se třemi studenty – Markétou 
Trembaczovou, Naďou Kaňkovou a  Fi-
lipem Hraškem a  dvěma učiteli – Roma-
nem Veselským a Lukášem Bořilem.

Jak jste se k projektu dostali? Co vás mo-
tivovalo se do evropského projektu, kte-
rý zahrnoval osm států, zapojit?

Veselský: Oslovil nás profesor Petr Macek 
z  Masarykovy univerzity, který je také ab-
solventem našeho gymnázia. On si se svým 
týmem vybíral partnerskou školu pro celý 
tříletý projekt. A když k nám tahle nabídka 
doputovala, tak jsme si říkali: „Tyjo, to je na-
bídka, která se asi neodmítá.“

Bořil: Ta naše motivace byla také v zapo-
jení se do sociologického výzkumu. V rám-
ci projektu nešlo hlavně o  cestování nebo 
mezinárodní výměnu, ale právě o  výzkum. 
A nás velmi lákalo ve spolupráci s odborní-
ky ukázat studentům, jak takový výzkum vy-
padá a vzniká - od prvního nápadu na téma, 
přes popis problémů až po  konkrétní vý-
stup, řešení.

Veselský: Já ani nevím, jestli se nám ně-
kdy podaří ještě něco podobného zopa-
kovat. Protože tohle byla opravdu exklu-
zivní záležitost. S  menšími mezinárodními 
projekty, nejčastěji z  programu Erasmus+, 
máme svoje zkušenosti. A tak jsme souhla-
sili.

Dnes tady spolu sedíme ještě se třemi 
účastníky projektu – Markétou, Naďou 
a Filipem. Ovšem ti nebyli jediní, kteří se 
zapojili. Podle čeho jste studenty vybíra-
li?

Bořil: V rámci hodin ZSV jsme studentům 
nabídli možnost účasti na projektu. A ti, kte-

ří projevili zájem, dostali menší úkol. Měli 
se zamyslet a zformulovat nějaký problém, 
který zde ve  Žďáře a  okolí vidí. Cílem bylo 
vysvětlit a odprezentovat, proč se chtějí za-
bývat právě daným tématem. A ti, kteří to-
hle udělali, měli nakonec štěstí, protože se 
všichni do projektu dostali.

Jaké problémy během příprav a  diskuzí 
před projektem padaly? Co jste si, stu-
denti, mysleli, že by bylo třeba řešit?

Markéta: My s  Filipem jsme přemýšleli 
o řešení meziměstské veřejné dopravy mezi 
obcemi okolo Žďáru a Žďárem nad Sázavou. 

Naďa: Já se se svojí skupinou zabývala 
otázkou seniorů.

Všichni: Mezi dalšími tématy byly na-
příklad dopravní problémy města spojené 
s  obchvatem, vznik volnočasového klubu 
pro mladé, zóna pro aktivní vyžití (dnešní 
streetpark) nebo otázka kulturních akcí. 

Bořil: A zde jsme měli trochu rozpor, pro-
tože část studentů si myslela, že jich je ne-
dostatek, jiná část zas naopak, že jich je dost 
až příliš nebo že chybí nějaká koordinace 
a centrální databáze. Ono to již vypadalo, že 
budeme pracovat na kulturních akcích, ale 
pak jsme zjistili, že to de facto problém není.

Jak byl projekt strukturovaný a jaký měl 
harmonogram?

Filip: Úplně na začátku v roce 2016 nám 
byl představen projekt CatchEyoU s nabíd-
kou účasti. Pak probíhal výběr účastníků, 
kteří řešili problémy našeho města. Násle-
dovala konference v Aténách. Ta úplně ne-
splnila naše očekávání, protože jádro kon-
ference spočívalo v  diskuzi vědců a  jejich 
činnosti, a  my jako studenti jsme neměli 
úplně prostor se zapojit. 

Naďa: Následně jsme dělali, na jaře 2017, 
vlastní malý výzkum našeho problému, 
který spočíval například v  kvalitativním 
průzkumu mezi mladými a  jejich prarodiči 
a kvantitativní mezi studenty našeho gym-
názia. Výsledkem toho bylo několik akcí, 
které jsme uspořádali na podzim. Mezi nimi 
byl například školní den s  prarodiči, kdy si 
studenti přivedli své prarodiče a  společně 
se účastnili různých předmětů. A  to mělo 
velký ohlas. Nejspíš v  tom budeme pokra-
čovat i letos.

Markéta: A na závěr jsme se my tři připra-
vovali na poslední konferenci v Bruselu, kte-
rá měla celý projekt letos na podzim uzavřít. 
Vzhledem k tomu, že jsme projektu věnovali 
hodně, tak jsme nechtěli podcenit poslední 
prezentaci. Snaha se vyplatila, a tak jsme za-
zářili mezi ostatními účastníky. 

Jak jste tuhle závěrečnou akci hodnotili 
a užili jste si ji?

Filip: V  Bruselu to bylo skvělé. Kromě 
konference samotné bylo ještě hodně do-
provodného programu. A  zároveň už jsme 
měli podstatně víc co říct a celkově organi-
zace byla na úplně jiné úrovni než na začát-

ku v Aténách. 
Markéta: Z  doprovodných akcí jsme se 

byli třeba podívat v  Parlamentariu, což je 
velmi zajímavá expozice o  vývoji Evropské 
unie. Trochu bych to přirovnala k  našemu 
Muzeu nové generace, jen na jiné téma. Pak 
jsme si prošli jednotlivé orgány Evropské 
unie – parlament, komisi a další… A krátká 
historická prohlídka Bruselu také nechybě-
la.

Jaké je podle vás řešení nízké interakce 
mezi adolescenty a  lidmi z  generace je-
jich prarodičů?

Filip: Velmi jednoduché. A  u  nás pro 
spoustu lidí zcela jasné, ale na  evropské 
úrovni už možná tolik ne. Nejlepší je, když 
spolu mladí a staří prostě tráví čas. Ideálně 
nějak aktivně – sportem, výlety, vzájemným 
čtením a dalšími aktivitami.

Naďa: Cílem projektu bylo také vymys-
let nějaký nápad, jak může Evropská unie 
pomoct řešit daný problém. Proto jsme na-
vrhli, že by bylo dobré například přispívat 
finančně na společné školní výlety, kterých 
se kromě studentů budou účastnit i  jejich 
prarodiče. A dalším nápadem bylo vytvoře-
ní nějaké seniorské slevové karty (obdoba 
studentského ISIC), a  kdyby jeli spolu stu-
dent s  ISIC a  senior se svou kartou, tak by 
jejich výhody byly ještě lepší.

Jak se vám celý projekt líbil, a myslíte, že 
bylo užitečné se jej účastnit?

Markéta: Určitě to bylo smysluplné a  já 
jsem ráda, že jsem do projektu šla. Poznali 
jsme nová místa i lidi, vyzkoušeli si, jak může 
takový výzkum (v  menším měřítku) vypa-
dat. Zajímavé bylo i prezentovat v angličti-
ně před velkým publikem

Naďa: A taky jsme viděli, že ta Evropská 
unie není tak daleko. Skládá se z normálních 
lidí, jako jsme my, a když člověk chce a po-
třebuje, je reálné se jim ozvat a věci řešit.

Kolik vám práce na projektu zabrala cel-
kem času a energie?

Filip: Celkově docela dost. Ale jednotlivé 
části byly nárazové v  tom smyslu, že mezi 
jednotlivými úseky byly někdy i měsíce, kdy 
se nic moc nedělo a my jsme se projektem 
skoro nezabývali. Ale v součtu to určitě byly 
stovky hodin, které jsme tomu dali. A určitě 
to nebyl čas o ničem.

Můžete každý jmenovat jednu věc, kte-
rou vám projekt dal?

Markéta: Že je velmi těžký udržet pozor-
nost, motivaci a  směr na  cíl, když pracuje 
velká skupina takhle dlouhou dobu.

Naďa: Že je dobrý udělat víc, než je nut-
né a  požadované. Dělat věci podle svého 
vědomí a svědomí.

Filip: Není tak těžký být nejlepší.

Děkuji za rozhovor.
 Jakub Axman

ROZHOVOR: Studenti zkoumali interakce mezi generacemi

Studenti gymnázia Foto: archiv

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 

kolegy. 

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou? 
Tak neváhejte a  ozvěte se nám. Více informací o  aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete 
na webu města www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

Nabídka zaměstnání
Referent/ka - odbor občansko–správní a obecní živnostenský úřad
Přijímání podání ohlášení živnosti a  žádostí o  koncesi, registrace zemědělského podnikatele a  vedení 
navazujících správních řízení, pracovní poměr na dobu určitou do 12. září 2020 (zástup za rodičovskou 
dovolenou), předpokládaný nástup: leden – únor 2019.
Podrobnosti podá Roman Krčil, vedoucí OŽÚ, tel. 566 688 360.
Přihlášky doručte do 9. listopadu 2018 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – OŽ“

Referent/ka - odbor životního prostředí
Zajišťování agendy vydávání loveckých a rybářských lístků, řešení přestupků na úseku rybářství, pracovní 
poměr na dobu určitou do 11. srpna 2020 (zástup za  rodičovskou dovolenou), předpokládaný nástup: 
leden – únor 2019. 
Podrobnosti podá Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí, tel. 566 688 340.
Přihlášky doručte do 12. listopadu 2018 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – ŽP“

Řidiči-senioři už nemusí chodit na  první 
povinnou zdravotní prohlídku po  dovr-
šení 60 let? 

Tuto povinnost pro neprofesionální řidi-
če posunula novela silničního zákona z  60 
na 65 let. Řidič musí tedy absolvovat první 
povinnou lékařskou prohlídku až ve  svých 
65 letech, další v  68 letech, a  poté každé 
dva roky. Praktický lékař vystaví vyšetře-
nému Potvrzení o  zdravotní způsobilosti 
a schopnosti řídit. Toto potvrzení je povinen 
řidič mít při sobě spolu s platným řidičským 
průkazem a  malým technickým průkazem 
motorového vozidla při každé jízdě.

(red)

Povinnosti řidičů 
nad 65 let

Víte, že...
... Kino Vysočina je již druhé nejnavštěvo-
vanější v republice? I díky vašim návště-
vám!
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Anketa pro zastupitele
V listopadovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se ještě zeptali končících zastupitelů na poslední anketní otázku. Kam byste si přáli, aby 
se naše město v dalších čtyřech letech posunulo? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé 
politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje 
přišly následující příspěvky.

Asi nejvíce nás trápí doprava, a proto by-
chom byli velmi rádi, kdybychom se všichni 
zaměřili na  realizaci propojky z  Brněnské 
na  Jihlavskou. Stanovení a  shoda na  mini-
málních investicích do chodníků, cest, pře-
chodů a cyklostezek by určitě byla dobrým 
začátkem pro nové zastupitelstvo. Celé vo-

lební období jsme upozorňovali na špatně 
fungující základní služby města. Nakonec se 
nám zdálo, že si to uvědomují všechny stra-
ny, které míří do zastupitelstva. Tak by dal-
ším krokem mohla být shoda na  doplňko-
vých technických službách našeho města.

Vladimír
Novotný

zastupitel
ČSSD

Řečí suchých čísel si přeji, aby se Žďár 
posunul v  žebříčku srovnání kvality života 
v  městech ČR z  aktuálního 69. místa ales-
poň o 30 míst vpřed. Znamená to lepší život 
ve  městě pro všechny generace Žďáráků. 
Konkrétně od  zlepšení dopravy přes kva-

litní možnosti práce a  bydlení, až po  ještě 
lepší zázemí v  sociální, kulturní, sportovní, 
volnočasové, spolkové, zdravotní aj. oblas-
ti. Předpoklady pro to máme, teď je třeba je 
přetavit ve skutečnost - akcelerovat započa-
tou práci a postavit se novým výzvám.

Martin
Mrkos

zastupitel
Žďár - Živé město

Hlasy voličů a následně zastupitelská de-
mokracie daly život staronové koalici. V zá-
věru působení v současném zastupitelstvu 
chceme novému vedení samosprávy po-
přát, aby úspěšně dokončili to správné, o co 
celé toto volební období bojovali a  aby se 
vyvarovali chyb, které zákonitě přišly. Naším 

společným cílem musí být spokojený občan 
Žďáru v  celém spektru jeho přání a  tužeb. 
Současně bychom chtěli poděkovat těm 
žďárským voličům, kteří našemu uskupení 
umožnili získat dva mandáty v  novém za-
stupitelstvu. 

Petr
Stoček

zastupitel
KSČM

Dny hispánské kultury přináší krátké po-
kračování i na podzim. 27. listopadu při-
jede do Žďáru nad Sázavou kolumbijská 
kapela Skampida.

Hudební těleso Skampida hraje směsi-
ci ska, punku, klezmeru, polky, rockabilly 
a  power core. Největší fanouškovskou zá-
kladnu mají v USA, Kanadě a Latinské Ame-
rice. Ovšem v říjnu a listopadu vyráží na tur-
né po Evropě a cestou se zastaví i v Česku. 
Jediné zastávky budou v Jablonci nad Nisou 
a díky Lence Formanové i ve Žďáře nad Sá-

zavou. Koncert se uskuteční v úterý 27. listo-
padu od 19 hodin v restauraci Na Farských.

„Živá a  dechberoucí latinskoamerická 
kapela, která mimo jiné spolupracovala 
s Manu Chao, Alicia Keys, Green Day a dal-
šími, bude výborným kulturním zpestřením 
listopadových dnů,“ říká Formanová. Kapela 
bude pomyslnou tečkou za  úspěšným jar-
ním festivalem Dny hispánské kultury 2018. 
„Jste velmi srdečně zváni na tuto kolumbij-
skou nálož latinskoamerického ska punku,“ 
uzavírá Formanová. 

 (red)

Kolumbijci rozezní žďárský klub

15. listopadu v 19 hodin rozezní Městské 
divadlo ve  Žďáře nad Sázavou zvučné 
hlasy a hudba Horácké muziky, která po-
řádá koncert při příležitosti křtu nového 
CD.

Soubor založil v roce 1992 brněnský etnograf 
a sběratel horáckých písní Josef Adžik Hora jako 
doprovodnou kapelu místních tanečních sou-
borů. Prošly jím i  žďárské osobnosti, jako např. 
Simona Cveková - učitelka houslí na místní ZUŠ, 
Pavel Schmidt - sbormistr Žďáráčku nebo On-
dřej Vykoukal, umělecký vedoucí sboru C-VOX. 
V  současné době hrajeme pod vedením primá-
še Milana Nováka ve  složení troje housle, viola, 
kontrabas, klarinet či flétna a cimbál. Přestože fol-
klorní soubory neustále rádi doprovázíme, vydali 
jsme se vlastní cestou, rozšířili repertoár o písně 
moravské, slovenské i folkové a můžete nás vidět 
na rodinných oslavách, svatbách, různých kultur-
ních akcích či vánočních koncertech.

Především z Horova sborníku jsme čerpali při 
výběru písní na naši novou desku. Okouzlily nás 
svým pestrým charakterem, zemitostí a  prostou 
krásou. Slyšíme v  nich ozvěnu hudby z  různých 
končin naší země, odkud k nám v minulosti při-
cházeli poutníci či se vraceli domů řemeslníci. 
Také někteří členové Horácké muziky pocházejí 
z  jiných folklorních oblastí, proto logicky využí-
váme netypické hudební postupy či nástroje (co 
se týče cimbálu, využití jeho zmenšené formy je 
na  Horácku doloženo už od  18. století). Věříme 
však, že folklor nemá hranic, a těší nás být součás-
tí příběhu lidové hudby v našem národopisném 

regionu.
Na koncertě se můžete těšit kromě již zmíně-

ných horáckých písní také na Františka Černého, 
emeritního primáše BROLNu, který se nejen ujme 
role kmotra, ale také s Horáckou muzikou zahraje 
jak písně zdejší, tak skladby typické pro cimbálo-
vou muziku.

Přijďte se zaposlouchat do krásy lidové hudby 
našich předků a  zazpívat si s  námi, aby horácké 
písně nezůstaly pouze v  archivech, ale staly se 
součástí života v našich rodinách a obcích. Aby-
chom se znovu naučili vyzpívat v  nich radosti 
i bolesti, stejně jako generace před námi.

Eva Hrnčířová

Horácká muzika křtí novou desku. Přijďte je podpořit

Horácká muzika hraje na srazu rodáků v Dlouhém Foto: Radek Moravec 

Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v rubrice Slova zastupitelů. Jedná se o osobní názory 
zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky listopadového čísla nám přišly následující příspěvky.

Město Žďár nad Sázavou musí být měs-
tem rozvoje, a  to jak v  oblasti výstavby, 
moderní dopravy co nejméně obtěžující 
občany, městem vhodným pro podnikání. 
Přirozeným centrem regionu s  jasnou vi-

zi,reálnými plány podloženými financemi. 
Budoucnost bez vzdušných vizí, ale léta trpě-
livé, koncepční práce s plnou odpovědností 
zvolených zastupitelů. 

Dagmar
Zvěřinová

zastupitelka
ČSSD

Přál bych našemu městu a  všem obča-
nům, abychom společně pokračovali v  za-
počatém dialogu o  prioritách a  potřebách 
lidí, žijících v našem městě. Je třeba, aby se 
během dalších čtyř let dokončilo obchva-
tové propojení ulic Brněnská a  Jihlavská. 
Ke svému zdárnému dokončení se přiblížila 

rekonstrukce Vodojemu. Budu stále podpo-
rovat školství a výstavbu nových městských 
bytů. To jsou jen aktuálně zahájené a dobře 
rozběhlé akce, ke kterým se přidá řada dal-
ších. Vše samozřejmě vedené s cílem vytvo-
řit město s  co největším počtem spokoje-
ných občanů.

Josef
Klement

zastupitel
KDU-ČSL

Už několik let tradičně na podzim vystu-
puje ve žďárském klubu Jazzmine kapela 
Karel na nákupech. 

Muzikanti z  několika koutů Vysočiny, 
včetně Žďáru, hrají výhradně vlastní au-
torské počiny, přirozeně pestrý a  nešrou-
bovaný mix hudebních stylů a  původních 
českých kvalitních textů. Skupina přehraje 
jak písničky z  prvních dvou alb Pojízdná 
prodejna a Pop.und.ekl, tak několik úplných 
novinek. 

Koncert se uskuteční v sobotu 10. listo-
padu 2018 po 20. hodině v klubu Jazzmine. 

 (red)

Karel na nákupech zavítá do Jazzminu
Až do  18. listopadu můžete v  Regionál-
ním muzeu města Žďáru nad Sázavou 
v  budově Tvrze navštívit výstavu „Svo-
boda!“, jejíž podtitul zní „Žďár za  první 
republiky“. 

Výstava přiblíží život v  obou Žďárech 
především v období první republiky. Co no-
vého zdejšímu obyvatelstvu změna zřízení 
přinesla? Co se po pádu monarchie změnilo 
například pro služebnou Boženu Mokrou, 
továrníka Františka Špilara nebo pro ma-
jitelky žďárského velkostatku z  řad bývalé 
šlechty Eduardinu Khevenhüller-Metsch 
a  Klotyldu Festeticsovou? A  jak dopadl 
správce velkostatku Bakesch, kterého se 
po pádu mocnářství Žďáráci rozhodli vyex-
pedovat pryč? To vše se dozvíte na výstavě, 
věnované stému výročí vzniku republiky. 

Samozřejmě se můžete těšit i  na  různé 
perličky a zajímavosti ze života více i méně 
známých žďárských osobností. Uvidíte také 
dosud nevystavované předměty, často za-
půjčené soukromými vlastníky. Nechybí ani 
připomínka návštěvy prezidenta Osvobodi-
tele.

Za  pomoc při přípravě výstavy děkuje-
me dědicům pana Viléma Frendla, rodinám 
Omesových, Sedlákových, Brychtových, 
Domesových, Švomových, Svobodových, 
Friebových a  Horáckému muzeu v  Novém 
Městě na Moravě. Regionální muzeum

Svoboda v muzeu

Ilustrační foto Foto: archiv
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Jde především o  sounáležitost rodiny 
i  nutnost mezioborové spolupráce při 
podpoře rodin, do  kterých se narodilo 
dítě s  postižením. Organizátoři Týdne 
rané péče přináší příběh rodiny, která 
ukazuje, že „na lidech záleží.“

První dva měsíce byly téměř idylické. Ko-
jení se dařilo, Mikuláš krásně spal, nádherně 
voněl a my jsme se do něj všichni zamilovali. 
Občas jsem si říkala, proč pořád těmi očky 

bloudí sem a tam ze strany na stranu? Taky 
mu ta hlavička pořád nějak padá a ne a ne 
ji pořádně udržet. Bylo nám jasné, že tady 
něco nehraje…

V nemocnici jsme se dostali k paní dok-
torce, která se na  předčasně narozená mi-
minka specializuje. Po  vyšetření, plném 
řevu a pláče, nám oznámila, že Mikuláš má 
albinotický syndrom, že bude hodně špatně 
vidět a že je to nevratné a trvalé. Odkázala 
nás na nějakou ranou péči - a to bylo všech-
no. Jako by měl třeba chřipku. Asi všech-
ny životní zlomy nastávají takto banálně 
a na neosobních místech. 

Zavolala jsem tedy do brněnské poboč-
ky Společnosti pro ranou péči. A jsem tomu 
ráda, protože bez rané péče bychom byli 
opravdu ztraceni. Doslova. Paní poradkyně 
Jarmila, která k nám už více jak dva roky do-
chází, je dobrou učitelkou a motivací jak pro 
Mikuláše, tak oporou a inspirací pro nás, ro-
diče. Stejně tak celá raná péče, která pořádá 
různé přednášky a kurzy, snaží se spojovat 
lidi se společnými problémy a všechny po-
souvat vpřed.

Poradkyně nám vysvětlila, že je potřeba 
začít malými krůčky, a  poradila, ke  kterým 
odborníkům jít, na co se ptát – a hlavně se 
nebát. I díky ní, a vlastně rané péči obecně, 
jsme se naučili žít s malým albínkem. 

Našemu pokladu budou už za  chvíli tři 
roky a  nové pokroky pozorujeme každou 
chvíli. Vždy se z  nich raduje celá rodina 
a snažíme se také o všem informovat ranou 
péči, protože tohle všechno se děje i díky ní.

Začátkem listopadu probíhá již jedenác-
tý ročník osvětové kampaně Týden rané 
péče. Každoročně se do něj zapojují posky-
tovatelé sociální služby rané péče po  celé 
České republice.

Sociální služba raná péče podporuje ro-
diny s dětmi s postižením ve věku od naro-
zení do  7 let. Poradkyně dojíždí bezplatně 
domů do  rodin, odborně pracují s  dětmi 
a provázejí rodiče těžkou životní situací. Má-
te-li pochybnosti o tom, zda vaše dítě dobře 
vidí nebo zda se správně vyvíjí, kontaktuj-
te ranou péči a  zkonzultujte svou situaci: 
www.ranapece.cz. 

 Irena Jelínková

Seniorpenzion byl otevřen v  říjnu roku 
2008 a  je nejmladším zařízením Sociál-
ních služeb města Žďár nad Sázavou. Za-
řízení poskytuje službu Domov se zvlášt-
ním režimem. Vznikl na  popud stále 
vzrůstajícího počtu lidí, kteří onemocní 
demencí a o které se již není možné po-
starat v domácím prostředí.

Domov byl zřízen v  nově zrekonstruované 
části budovy bývalého hotelu Fit ve vlastnictví 
Agra Měřín. Umístění v centru města vzbuzova-
lo mírné obavy, ale ukázalo se, že má i svoje vý-
hody. Těmi jsou snadná dostupnost pro rodiny 
klientů, s uživateli je možné chodit na procház-
ky po náměstí a posadit se třeba na zahrádku 
cukrárny. Někteří klienti ještě rádi sledují po-
hledem z okna ruch na ulici. 

Svojí kapacitou 40 lůžek se řadí k  menším 
domovům a je to znát na jeho domácké atmo-
sféře. Seniorpenzion nabízí možnost bydlení 
ve  dvoulůžkových, případně jednolůžkových 
či trojlůžkových pokojích. K základnímu vyba-
vení pokojů patří polohovatelné lůžko a noční 
stolek. Každý pokoj má k  dispozici své vlastní 
sociální zařízení. Pokoje jsou prostorné a svět-
lé. Uživatelé si pokoje mohou vybavit svým ná-
bytkem a věcmi, které jim připomínají domov.

O uživatele se stará tým pečovatelek a zdra-
votních sestřiček. Kromě zdravotní a ošetřova-
telské péče tráví pracovníci s uživateli společ-
né chvíle ve společenských místnostech nebo 
na  terasách Domova, kde nejčastěji hrají hry, 
poslouchají hudbu a  rádi také posedí u  kávy 
a  něčeho dobrého k  snědku. Aktivizační pra-
covnice s uživateli provádí lehká kondiční cvi-

čení nebo trénují paměť. 
Od svého vzniku poskytl Domov pomoc už 

187 obyvatelům Žďáru a okolí. Jeho současná 
kapacita zdaleka nestačí narůstajícím počtům 
starých a nemocných lidí, kteří by jeho služby 
nadále potřebovali. Čekací doba na  umístění 
v  zařízení se pohybuje v  délce cca 1,5 roku.
 (red)

Téměř 200 lidí mohlo využít služby Seniorpenzionu za 10 let

Kdo jsme 
Charitní pečovatelská služba je jedna 

z  mnoha služeb Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. Dle slov jedné z  uživatelek: „Je to 
dobře fungující služba pro staré a  nemocné 
lidi, co si už ledacos sami nezvládnou udělat. 
I  já do  této skupiny patřím, proto jsem moc 
ráda, že taková služba existuje. S  její pomocí 
mám doma čisto. Když dochází léky, žádný 
problém, děvčata - jsou to pečovatelky, ale 
já jim tak říkám - mi je dovezou. A tak je to se 
vším, když něco potřebuji. K tomu vždy přidají 
úsměv a hned je veseleji.“

Komu pomáháme
Jsme k dispozici lidem, kteří už sami ne-

zvládají péči o sebe a svoji domácnost.

Kde pomáháme
Službu poskytujeme na  území města 

Žďár nad Sázavou a v okolních obcích v do-
jezdové vzdálenosti do 15 km. Pomoc jsme 
schopni zajistit nejen ve  všední dny, ale 
i o víkendech a svátcích.

Jak pomáháme
Naše pečovatelky pravidelně pomáhají 

s  osobní hygienou, koupáním, přesunem 
na lůžko, vozíkem a převlékáním. V případě 
potřeby nachystají snídani či večeři, pomo-
hou s  podáním stravy, nebo zajistí dovoz 
a  podání oběda. Dále mohou nakoupit 
a  obstarat běžné pochůzky, zajistit úklid 
v domácnosti, případně vyprání a vyžehlení 
prádla. Je-li třeba, doprovodí uživatele k lé-
kaři a na úřady. Nad rámec základní činnosti 

dokážeme zajistit i  dopravu k  lékaři, nebo 
na úřady.

Proč pomáháme
Díky působení naší služby mohou lidé 

setrvat ve svém přirozeném prostředí v blíz-
kosti rodiny a  přátel, i  když nejsou zcela 
soběstační.

Kde nás najdete
Pobočku ve  Žďáru nad Sázavou najde-

te na  ulici Horní 28. Kontaktovat nás mů-
žete na  telefonu 566  552  437 či e-mailu 

chps.bystrice@zdar.charita.cz.
Žádost o  naši službu je možné nalézt 

na  www.zdar.charita.cz v  sekci Charit-
ní pečovatelská služba, na  stejných www 
stránkách je k  dispozici i  aktuální ceník. 
Kontaktní osobou je vedoucí Charitní pe-
čovatelské služby Petra Ježová. Charitní pe-
čovatelská služba je terénní, poskytována 
mezi 7.00–20.00 (od  15.30, dále pak o  ví-
kendech a svátcích je poskytována po před-
chozí dohodě a  na  základě individuálních 
potřeb uživatelů).

Petra Ježová

Představujeme Charitní pečovatelskou službu

Ilustrační foto Foto: Zbyněk Čech

Uživatelé žďárského Seniorpenzionu během slunného odpoledne Foto: archiv Sociálních služeb

V  listopadu pokračuje kampaň pracov-
níků Kolpingova díla, partnerů a  škol 
ve Žďáře nad Sázavou, která je zaměřena 
na řešení závislostí u dětí a mladistvých.

Občas každý rodič znejistí, zda jeho dítě 
neužívá marihuanu či jinou drogu. A tak ho 
jistě napadne řada otázek, na které je však 
těžké najít odpovědi. Mám o tom s dcerou 
mluvit? Mám svému synovi prohledávat po-
koj? Mám o tom mluvit s  jeho třídním uči-
telem? Mám si koupit testy na marihuanu? 
A zatahovat do toho mého manžela? A je to 
vůbec problém? Vždyť dnes je to normál-
ní…

Pokud rodič zjistí, že má u sebe jeho dítě 
marihuanu nebo že ji kouří, neměl by to roz-
hodně jen tak přejít. „Užívání marihuany před 
18. rokem života dítěte je jasným impulzem 
pro rodiče i školu, aby to jen tak nenechali být. 
Je potřeba si uvědomit, že ze strany dítěte ne-
jde o vědomé a odpovědné rozhodnutí o uží-
vání drogy, ale je spíše v pozici oběti, která se 
k droze nějak dostala a bez pomoci dospělých 
by mu mohla nyní i v budoucnu výrazně uško-
dit. Stejně jako děti hlídáme před zanedbává-

ním školy, přílišným lenošením, ubližováním 
druhým, tak máme odpovědnost i za to, aby 
se nestaly závislými na užívání marihuany, ta-
báku či alkoholu,“ dodává podrobněji Josef 
Soukal, vedoucí Adiktologické ambulance 
Kolping ve Žďáře nad Sázavou.

Zajímavým aspektem je rozdělování 
drog na legální a nelegální či měkké a tvrdé. 
Jde však spíše o umělé dělení, které v praxi 
nemá příliš význam. Dospívajícímu člověku, 
kterému my dospělí umožníme pravidelně 
pít alkohol, se to může tvrdě vymstít. Stej-
ně tak mladý člověk, který prodá, nebo i jen 
podá, svým kamarádům joint marihuany, 
se stává pachatelem regulérního trestného 
činu se všemi důsledky. Mladý člověk, kte-
rého necháme navyknout na nikotin, může 
mít obrovské problémy s tím v budoucnosti 
přestat nebo bude řešit zdravotní problémy. 

„Z našich preventivních programů a z od-
borných studií vyplývá, že dospívající zkouší 
zakázané a experimentují s tabákem, alkoho-
lem, marihuanou či dalšími drogami,“ uvádí 
Petra Nováčková, vedoucí Centra primární 
prevence Spektrum a  pokračuje: „Dospíva-
jící však potřebují jasné hranice, jasné vyme-

zení, že toto do  dospívání nepatří. Pokud se 
jim tohoto pevného postoje od nás dospělých, 
tedy rodičů, trenérů, vedoucích kroužků či pe-
dagogů nedostává, ubližují si i nadále a mají 
zaděláno na  možná velké problémy. My do-
spělí máme velkou moc v tom, aby naše děti 
neužívaly drogy. Často však nevíme, jak na to, 
což je pochopitelné, nikde se tomu člověk ne-
naučí…“

Odpovědný rodič a  odpovědná škola 
užívání alkoholu, marihuany či tabáku dět-
mi a mladistvými řeší. Rodič se nemusí bát 
obrátit se na  odborníka a  společně s  ním 
danou situaci probrat a  řešit. To je odpo-
vědné jednání. Ve Žďáře je možné obrátit se 
na  Adiktologickou ambulanci Kolping, kde 
se závislostmi zabývají. Více na  webových 
stránkách kampaně. 

 Petra Nováčková

Moje dítě a drogy? Kampaň „Nezavíráme oči“ pokračuje

Mikuláš dělá pokroky Foto: archiv

Informace o  kampani a  nabídce pomoci: 
www.nezavirameoci.kolping.cz nebo 
na facebookové stránce cpp.spektrum.

Na lidech záleží... Co raná péče rodinám přináší?
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Střední škola obchodní a  služeb SČMSD 
ve  Žďáře nad Sázavou je od  roku 2013 
certifikovaným vzdělávacím a  testova-
cím střediskem zkoušek ECDL. 

Dokládá to iniciativu školy přizpůso-
bovat se aktuálním požadavkům moderní 
společnosti a  udělat maximum pro připra-
venost svých studentů. Vedle konkrétní 
možnosti získat certifikát ECDL je neméně 
důležitá i  motivační složka, vysvětlení stu-
dentům potřebnosti a významu rozhodnutí 
získat osvědčení o počítačové gramotnosti 
a podpořit tak jejich kroky správným smě-
rem. 

Jedná se o  původně evropský projekt, 
který díky své kvalitě dosáhl trvalé udrži-
telnosti. Přínos projektu, podle slov jeho 
hlavního manažera, spočívá zejména v tom, 
že jednoznačně definuje vzdělávací obsah, 
který odráží aktuální potřeby trhu práce 
a  běžného života jedince ve  společnosti, 
a to zejména v oblasti přenositelných digi-
tálních znalostí a  dovedností, a  současně 
nabízí mezinárodně uznávanou, standardi-
zovanou, objektivní a  nezávislou metodu 
ověřování výsledků vzdělávání. Získané 
ECDL certifikáty pak pomáhají absolventům 
škol při vstupu na  trh práce. Výhody ECDL 
certifikátu spočívají v  jeho mezinárodní 
platnosti a naprosté objektivitě, nezávislosti 
a  standardizaci prováděných testů. „Právě 
díky testům, které jsou stejné po celém světě, 
zaměstnavatelé v  západní Evropě certifikát 
standardně uznávají a  jeho držitelé získávají 
neocenitelnou výhodu na  pracovním trhu,“ 

vysvětluje důvody pro pořízení „řidičáku 
na počítač“ Jiří Chábera, manažer projektu. 

„Zapojením do tohoto projektu zvyšujeme 
kredit naší školy a  připravenost našich stu-
dentů,“ říká ředitelka školy Radka Hronková. 
Střední škola podporuje výuku počítačové 
gramotnosti například tím, že zařadila vý-
uku jednotlivých modulů do svého vzdělá-
vacího programu. V rámci výuky výpočetní 
techniky jsou tedy žáci vzděláváni tak, aby 
byli schopni úspěšně složit zkoušky ECDL. 
Konkrétně od  roku 2013 obchodní škola 
úspěšně připravila na  testování 71 žáků 
a  zvýšila tím jejich odbornou připravenost 
a uplatnitelnost. 

Při rozvoji počítačové gramotnosti obča-
nů tak zanechala svoji nezapomenutelnou 
stopu. Nesporná je i  finanční výhoda při 
získání certifikátu. U  komerčních společ-
ností se za jednotlivé přípravné kurzy platí. 
Možnost získat „řidičák na  počítač“ nabízí 
v tuto chvíli v České republice přibližně 80 
škol a  počet certifikovaných studentů je 
v  porovnání například se sousedním Ra-
kouskem výrazně nižší. „Na druhé straně tato 
skutečnost představuje konkurenční výhodu 
jak pro naši školu, tak především pro naše ab-
solventy,“ dodává ředitelka školy.

Petr Starý
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Studenti se učí s počítači tak, aby byli připraveni do praxe Foto: archiv

„Řidičák na počítač“ otevírá dveře na trhu práce

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. 
Přijďte na jedinečnou výstavu

Vztah Čechů k  půdě byl výrazně pozna-
menán násilnou kolektivizací v  období 
komunismu. Není to bohužel dávná his-
torie. Tyto události ovlivnily současnou 
společnost, život na  venkově i  mezilid-
ské vztahy. Důsledky vidíme dodnes 
v řadě našich rodin. 

Ústav pro studium totalitních režimů při-
pravil putovní výstavu, která přibližuje dů-
ležité téma našich dějin. Proč a jak usilovaly 
nacistická a komunistická diktatura o zniče-
ní selského stavu? Co z  jejich světa přežilo 
dodnes? Na  tyto stěžejní otázky naleznete 
odpověď při návštěvě výstavy. Slavnostní 
vernisáž proběhne 6. listopadu 2018 v  15 
hodin v  prostorách Základní školy Šver-
mova. Výstava potrvá do  5. prosince 2018. 
Do tohoto termínu vás kdykoliv rádi přivítá-
me, jen prosíme o ohlášení na sekretariátu. 

Úspěšná spolupráce mezi touto význam-
nou institucí a  žďárskou základní školou 
funguje od  roku 2016. Putovní výstava 

Zkouška odvahy na  téma příběhů nezleti-
lých politických vězňů padesátých let tuto 
spolupráci zahájila, pokračovala výsta-
va Ještě jsme ve  válce ve  formě komiksu. 
Do prezentace výstav se s nadšením pustili 
samotní žáci jako průvodci výstavy. „Co nás 
nejvíce potěšilo? Přístup našich žáků k téma-
tice. Pod vedením paní učitelky A. Sobotkové 
odvedli precizní průvodcovský výkon na před-
chozích dvou výstavách,“ neskrývá nadšení 
ředitel školy Jaroslav Ptáček.

Letošní spolupráce bude ještě zajíma-
vější. V  souvislosti s  výstavou se uskuteční 
jednodenní konference přednášek histori-
ků této instituce na  Biskupském gymnáziu 
ve  Žďáře. Kromě přednášek pro studen-
ty je srdečně zvána také široká veřejnost. 
Přednáška ředitele Zdeňka Hazdry na téma 
„Osudové osmičky 20. století pohledem 
české šlechty“ bude na Biskupském gymná-
ziu 20. listopadu 2018 v 17.00. 

Lenka Šimo ve spolupráci s
4.ZŠ & Biskupským gymnáziem

Ze života žďárské „Čtyřky“

V měsíci plném oslav 100 let naší repub-
liky se i  ve  školství očekává, že budeme 
ve  zvýšené míře seznamovat žáky s  vy-
branými událostmi z  historie našeho 
státu. I  na  „trojce“ tomu nebude jinak, 
navštívíme muzeum, realizujeme projek-
tový den, pásmo čtení české poezie i pró-
zy a výtah z událostí nedávných dějin. 

Je ovšem na  zvážení, jestli my všichni 
můžeme dát dětem ještě něco víc než jen 
návštěvu organizované oslavy a  předem 
připravené informace ve  výuce. Já myslím, 
že ano. 

Docela málo se zmiňuje možnost využít 
studnice moudrosti těch nejstarších a  nej-
zkušenějších, kteří jsou téměř v  každé ro-
dině, a  to jsou babičky, dědečkové, strýčci 
a  tety a  vůbec všichni starší přátelé, kteří 
jsou pro děti živými pamětníky významných 
událostí a  s  nimi spojených historek vese-
lých i  smutných z  doby dávné i  nedávné. 
Tyhle historky by neměly být zapomenuty, 
protože jsou pro naši budoucnost velmi dů-
ležité, navíc v lidovém podání často zábav-
né. Proto je důležité povídat si. Povídat si 
o věcech obyčejných i zvláštních, předávat 
si moudra a  příběhy vázané k  významným 
událostem z  generace na  generaci. Mám 
pocit, že tento způsob získávání informací je 
v  dnešním světě internetového zpravodaj-
ství a  sociálních sítí dost silně zanedbaný. 
Přitom babička nebo děda mohou podat 
nějakou významnou událost z historie naše-
ho státu se svým doprovodným příběhem, 
což onu událost u dětí posune o „level“ výše 
a  budou si to určitě pamatovat. Rozhodně 
lépe, nežli z učebnice dějepisu. 

Dalším zajímavým a málo využitým zdro-
jem informací je půda. Klasická půda ve sta-
rém domě. Zde se dají najít opravdu uni-
kátní věci z naší novodobé historie. A každá 
z věcí má svůj příběh, někdo s ní pracoval, 
nějak žil, něco prožil. Máte-li možnost vyra-
zit u příbuzných či přátel na půdu, udělejte 
to a udělejte to i s dětmi. A zeptejte se pana 
domácího, na co to je a kde se to tam vzalo, 
uslyšíte báječné příběhy, které nikde na in-
ternetu nenajdete. A  pak budou jen Vaše 
a  Vy je předáte dál přátelům, příbuzným, 
spolužákům, paní učitelce. Je to jednodu-
ché, stačí si jen popovídat.

Přeji Vám, abyste toho o našem státu zjis-
tili co nejvíce, protože z  mého pohledu je 
toto pramen historie, který rychle vysychá 
a už se nikdy neobnoví.

 Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Co dnes očekávají 
rodiče od školy?

4. ZŠ, aneb několik příkladů toho, že žáci 
se rozhodně nenudí. Střípky z poslední-
ho měsíce.

Sluncem zalitý další ročník Jeřabinky 
2018, úspěšné přírodovědné a  regionální 
soutěže. 

Soutěžící opět vyrazili naučnou stezkou 
kolem rybníka Konvent a na sedmi stanovi-
štích plnili aktuální úkoly. Sešlo se 17 druž-
stev mladších a  starších žáků, jako přející 
pořádající škola jsme rádi pogratulovali ví-
tězům z Nového Veselí, Polničky, Radostína 
i Štěpánova. Škoda, že se žďárské školy, kro-
mě 3. ZŠ, neúčastní. 

V krajském finále v přespolním běhu naši 
školu reprezentovalo družstvo starších dí-
vek a po přesvědčivém vítězství postoupilo 
do  republikového finále v  Hradci Králové, 
kde se holky umístily na  krásném 4. mís-
tě. V zámecké škole se líbil projektový den 

Pohybem ke zdraví. V Třebíči obsadilo naše 
kreativní družstvo v  krajské soutěži se sta-
vebnicí TEIFOC dost dobré 9. místo a navíc 
poblahopřáli skvělým vítězům ze 3. ZŠ. 

Také jsme vyzkoušeli vědomosti z  ang-
lického jazyka žáků osmých a devátých tříd, 
kteří se zúčastnili v  Městském divadle di-
vadelního představení One Day in London 
divadelní společnosti The Easy English 
Theatre. Celá hra měla vysokou profesio-
nální úroveň, kterou ocenili vyučující i žáci. 
Své znalosti z oblasti literatury i hudby pak 
mohli naši žáci uplatnit při prvním předsta-
vení Kulturního minima s  názvem Filmová 
a muzikálová hudba. Starší, ale i mladší žáci 
naší školy i zde prokazovali výborné znalos-
ti z těchto oblastí a ještě si skvěle zazpívali. 
Z divadla odcházeli s písničkou. A tak dou-
fáme, že nám tento hezký začátek vydrží co 
nejdéle. 

Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

11. října se zástupci 2. ZŠ těšili na  slav-
nostní draft Jr. NBA League 2018, který 
se konal v hale Královka v Praze. Projekt 
je pořádán pro žáky 1. stupně, podmín-
kou účasti je smíšené družstvo chlapců 
a dívek.

Tohoto slavnostního zahájení se zúčast-
nili ambasadoři projektu Jiří Welsch a Fran-
cisco Elson, zástupci NBA Europe, trenér 
reprezentace mužů Ronen Ginzburg, bývalý 
hráč a trenér Michal Ježdík a další. A cílem 

bylo rozlosovat týmy mezi sebou.
Naše škola byla nasazena do  divize D 

a s napětím jsme očekávali, který tým bude 
naší škole vylosován. A pak to přišlo - Fran-
cisco Elson nám vylosoval tým NBA Oklaho-
ma City Thunder. Po  předání dresů tohoto 
týmu pak čekal naše dva zástupce žáků 
trénink s ambasadory a trenéra Jiřího Kazdu 
a  ředitele školy seminář o  dalším průběhu 
soutěže.

Držte nám palce, abychom se dostali co 
nejdále. Miroslav Kadlec, ředitel 2. ZŠ

„Dvojka“ si zahraje proti Oklahoma city

V říjnu 2018 navštívili žáci 9. ročníku Zá-
kladní školy Palachova Ústav fyzikální che-
mie v  Praze, kde absolvovali interaktivní 
workshop „Chemie není nuda, aneb co tě 
naučíme experimentováním“.

Nejdříve si prohlédli dřevěnou plastiku 
Praha polarografická od akademického so-
chaře Lumíra Čmerdy. Plastika představuje 
významné památky Prahy, významné osob-
nosti našich dějin ve  spojení se značkami 
prvků. 

V další části pracovali žáci ve skupinách. 
Zkoumali napětí na  elektrických bateriích, 
vznik a přenos elektrického proudu. Sesta-
vovali elektrické obvody se stavebnicemi 
Boffin, skládali molekuly organických slou-
čenin nebo si připravovali roztoky kyselin 
a  zásad z  běžně dostupných kuchyňských 
látek, a tak se dověděli mnohé o pH roztoků.

Poté navštívili laboratoř, kde se sezná-
mili s podmínkami, ve kterých vědci pracují 
na svých výzkumech.

Věra Sobotková, učitelka 5. ZŠ

Chemie není nuda! Žáci se učili v Praze
Hráči ze 2. základní školy s Jiřím Welschem a Francisco Elsonem Foto: archiv2. ZŠ

Ilustrační foto Foto: archiv ÚSTR
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Muži vtrhli do školy
Na  tísňovou linku městské policie 156 

oznámil pracovník jedné ze středních škol 
ve Žďáru nad Sázavou, že se do budovy ško-
ly dostali dva muži, kteří jsou v podnapilém 
stavu. Zaměstnanci muže ze školy vykázali, 
ti se však nadále zdržují před školou a vzá-
jemně se napadají. Na  místo neprodleně 
vyjela hlídka MP. Po zjištění totožnosti vyšlo 
najevo, že se jedná o  dva muže ukrajinské 
národnosti, kteří ve větší míře požili alkoho-
lické nápoje. Dalším šetřením bylo zjištěno, 
že jedna z těchto osob je důvodně podezře-
lá ze spáchání trestného činu výtržnictví, 
ke  kterému došlo asi před hodinou na  ná-
městí Republiky ve  Žďáru nad Sázavou. 
Na místo byla přivolána PČR, která si celou 
záležitost převzala k dalšímu šetření.

Zmatená žena v centru města
Na služebnu městské policie v pozdních 

nočních hodinách oznámil všímavý občan, 
že se na  Havlíčkově náměstí pohybuje se-
niorka, která je oblečena pouze do pyžama 
a vypadá velice zmateně. Na základě tohoto 
oznámení byl pohyb ženy monitorován ka-
merami. Na místo neprodleně vyjela hlídka 
MP, která nalezla ženu v  prostoru u  Ko-
merční banky. Měla oblečeno pouze tričko 
a  tepláky a byla bosa. Hlídka zabalila ženu 
do izotermické fólie a při dalším hovoru se 
seniorkou bylo zjištěno její jméno a příjme-
ní. Další údaje týkající se bydliště nebyla 
žena schopna hlídce sdělit. Z tohoto důvo-
dy byla o pomoc požádána Policie ČR, která 
zjistila kontakt na  příbuzné, hlídka převez-
la ženu, která trpí psychickou poruchou 
do místa bydliště, kde si ji převzal manžel.

Děti na střeše obchodu
Na  služebnu městské policie oznámil 

pracovník obchodního domu Kaufland, že 
se po  střeše pohybuje několik dětí. Hlídka 
městské policie po příjezdu na místo zjistila 
dva chlapce a  jednu dívku. Na  střechu dle 
svého tvrzení vylezli ze zvědavosti. Při jejich 
jednání nedošlo k žádné škodě na majetku. 
Vzhledem k  věku všech tří zúčastněných 
byli o  jejich chování vyrozuměni zákonní 
zástupci.

Potyčka se zraněním na náměstí
V  nočních hodinách přijala městská 

policie telefonické oznámení o  potyčce 
několika mužů na  náměstí Republiky před 
jedním z restauračních zařízení. Dále ozna-
movatelka uvedla, že jeden z  účastníků je 
zraněn na hlavě a krvácí. Na místo byla pro-
to kromě hlídek městské policie a Policie ČR 
vyslána také RZS. Na místě bylo zjištěno, že 
se oznámení zakládá na pravdě, zraněného 
muže si na  místě převzala RZS a  následně 
byl převezen do nemocnice, další dva vzhle-
dem k nadměrnému požití alkoholu skončili 
na Protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě. 
Celá záležitost je dále v šetření Policie ČR.

Jaroslav Hedvičák – preventista MP

Městská policie

Policisté pomohli označit mnoho kol. 
Předcházejí tak krádežím
Celé léto pokračovali preventisté měst-
ské policie ve  značení kol syntetickou 
DNA. Od  května do  října letošního roku 
jsme označili v sedmnácti dnech 155 jízd-
ních kol. 

Pro letošní rok je počet označených kol 
konečný. S  dalším značením městská poli-
cie počítá příští rok nejdříve od konce dub-
na. „Vše bude záviset na  počasí, neboť není 
možné značit dříve, dokud nebude venkovní 
teplota vyšší jak 10°C,“ říká Dagmar Pálková, 

vedoucí značení kol.
Protože se preventisté během značení 

setkali se spoustou kol, která nebyla způ-
sobilá do  silničního provozu, rádi by touto 
cestou upozornili všechny řidiče jízdních 
kol. „Výrobce není povinen vybavit kolo po-
vinnou výbavou – oranžovými odrazkami 
v  paprscích kol a  na  pedálech a  dále přední 
bílou odrazkou a  zadní červenou,“ dodává 
Pálková. Sankce, která pak řidiči hrozí, může 
být uložena ve výši až 2 000 Kč. 

Městská policie

SPORTIS informuje
Relaxační centrum – Na  začátku září pro-
běhla pravidelná roční odstávka, během 
které byl celý areál kompletně vyčištěn, 
a  byly provedeny nezbytné opravy. V  září 
2018 navštívilo Relaxační centrum celkem 
10 925 klientů.

Zimní stadión – Na  začátku října byly do-
končeny práce na  opravě přední a  vstupní 
části zimního stadiónu. Na  podzim chys-
táme ještě opravu travnaté části před bu-
dovou a  na  příští rok připravujeme opravy 
severní a jižní venkovní strany zimního sta-
diónu. 

Fotbalový stadión – Původní povrch umě-
lé trávy bude využit na fotbalovém stadiónu 
a  v  příspěvkových organizacích města. Po-
kud nějaký materiál zbyde, tak ho nejdříve 
v příštím roce budeme prodávat zájemcům 
z řad veřejnosti. Dne 15. října byly zahájeny 
práce na  opravě oplocení areálu od  stáva-
jícího občerstvení až k  zadnímu tréninko-
vému hřišti. Zbývající část realizujeme až 
v  příštím roce po  dokončení rekonstrukce 
tenisových kurtů.

Tenisové kurty – Stále probíhají práce 

na  rekonstrukci čtyř tenisových kurtů (1-
4), výstavbě společného zázemí pro tenis 
a  fotbal (6 šaten) a  nafukovací haly, která 
bude k dispozici od poloviny listopadu. Pro-
voz venkovní části bude končit v závislosti 
na klimatických podmínkách.

Autokempink Pilák – Letošní sezóna již 
byla ukončena a v současné době probíhají 
údržbové práce. Bylo provedeno zateplení 
stropu v sociálním zařízení Táborka a  reali-
zuje se nové oplocení asfaltového hřiště.

Hotelový dům Morava – Od  poloviny lis-
topadu budou v hotelovém domě probíhat 
opravy sociálních zařízení v přízemí a v 5.NP.

Hotel Tálský mlýn – V termínu od 1. do 24. 
10. byla restaurace hotelu z technických dů-
vodů uzavřena s tím, že otevření proběhne 
dne 25. října. Na  podzim je v  plánu ještě 
oprava komínového tělesa hotelové části. 

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká po-
jišťovna) – Stále jsou volné některé prosto-
ry k pronájmu sloužících podnikání.

SPORTIS

Běh a cyklistika jsou dvě činnosti na prv-
ní pohled těžko skloubitelné. Natož při 
vzdálenosti téměř 50 km. A  proto spor-
tovní klub TRI CykloChlubna ze Žďáru 
rozhodl před pár lety uspořádat závod 
Maraton dvojic, který obě disciplíny pro-
pojuje. V polovině října se uskutečnil již 
5. ročník.

Pomalu již tradiční závod se letos usku-
tečnil druhou říjnovou sobotu. „Termín 
není vybraný náhodou. Většina z  nás jsou 
triatlonisté a  tak tento závod pořádáme 
v den, kdy se na Havaji koná mistrovství svě-
ta v dlouhém triatlonu – Ironman. Po závodě 
pak společně sledujeme a fandíme největším 
borcům,“ popisuje přípravy Petr Bezchleba, 
hlavní organizátor závodu, kterého se letos 
účastnilo 17 dvojic.

Smyslem závodu je spolupráce dvou lidí, 
kteří se snaží urazit vzdálenost přibližně 48 
kilometrů a mají s sebou jedno kolo. Jeden 
z  dvojice tak běží, druhý jede na  kole a  je 
pouze na  nich samotných, zda se budou 
střídat častěji nebo nikoli.

„Start byl dost mrazivý, protože v  Jimra-
mově byly asi 2°C. Vyrazili jsme a pak to přišlo! 
Prvních deset kilometrů bylo dost náročných, 
protože jsme v  cestě měli několik strmých 

kopců, takže kolo jsme měli hlavně jako zá-
těž,“ popisuje své dojmy Michal Jaroš, jeden 
z účastníků závodu. Trasa vedla z Jimramo-
va, přes Odranec, zuberský rybník na  Ka-
dov, odtud již jen kolem Medlova a Cikháje 
na Velké Dářko. Celkově trasa měla dle or-
ganizátorů 48 kilometrů a  převýšení 1  070 

metrů.
„Vzhledem k  tomu, že se trasa každý rok 

lehce mění, tak byl letošní ročník nejdelší. Ale 
pro příští roky ji asi již zachováme, protože 
vede krásnými výhledy,“ dodává Bezchleba. 
Prozrazuje tak, že v příštím roce opět plánu-
je závod uspořádat. SK TRI CykloChlubna

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni  
19. říjnu 2018 celkem 20  995 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

Statistika: září 2018 - 21  105, srpen - 
21  115, červenec 2018 - 21  115, červen 
2018 - 21 116, květen 2018 - 21 143, du-
ben 2018 - 21 148, březen 2018 - 21 168, 
únor 2018 - 21 193, leden 2018 - 21 182, 
prosinec 2017 - 21  192, listopad 2017 - 
21 194, říjen 2017 - 21 214)

Děti narozené v srpnu 2018
Štěpán Smejkal   04.08. ZR 6
Lukáš Libra   10.08. ZR 5

Michal Král   12.08. ZR 6
Julie Sobotková   12.08. ZR 3
Aneta Hamederová  17.08. ZR 6
Eliška Staňková   18.08. ZR 3
Ema Kudrnová   23.08. ZR 5
Elen Dvořáková   24.08. ZR 1
Jan Výborný   24.08. ZR 2
Štěpán Šimurda   25.08. ZR 5
Nikola Krejčová   27.08. ZR 2
Adam Šustr   29.08. ZR 7
František Petr  30.08. ZR 2
Eliška Prokešová   31.08. ZR 7

Životní jubilea v listopadu 2018
Květuše Bradáčová  03.11. 92 let ZR 1
Marie Hájková   04.11. 80 let ZR 6

Věra Šotolová  04.11. 80 let ZR 2
Jiří Fabík   05.11. 80 let ZR 3
Jaroslav Novotný  05.11. 91 let ZR 3
Růžena Benátská   06.11. 85 let ZR 5
Marie Kohlmanová  07.11. 90 let ZR 3
Antonín Kadlec  07.11. 94 let ZR 5
Zdenka Buriánová   11.11. 85 let ZR 4
Martin Talpa  11.11. 92 let ZR 3
Alžběta Drápelová   12.11. 80 let ZR 3
Jitka Sobotková   20.11. 85 let ZR 1
Marie Vávrová   20.11. 90 let ZR 6
Božena Marková  22.11. 80 let ZR 4

 Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

Ve dvojicích proběhli a projeli skoro celé Žďárské vrchy

Dvojice se popraly se zákeřným terénem Žďárských vrchů Foto: Adam Čech

Městská policie pomáhá značit jizdní kola Foto: archiv MP

Volejbalový oddíl TJ Žďár nad Sázavou 
zahájil úspěšně letošní sezónu. 

Republikových i  krajských soutěží se 
účastní celkem 10 družstev (3 družstva do-
spělých a 7 družstev mládeže). Týmy druho-
ligových mužů a žen jsou po 6 kolech shod-
ně na  4. příčce tabulky. Úspěšně proběhl 
také nábor do volejbalové přípravky, kde se 
trenérům v průběhu září a října sešlo cca 40 
nových volejbalistů a volejbalistek.

Pavel Veselý Volejbalistky se na síti perou o každý bod Foto: Pavel Veselý

Volejbalisté rozjeli 
sezónu vítězně
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1 ↑ 550 mm, 1x E14
VÁNOČNÍ HVĚZDA 411 Kč

Kód: 81890986

2
STOLNÍ LAMPA CARLTON
↑ 305 mm Ø 165 mm, 1 x E14 
materiál: ocel/textil, barva: černá/měď

709 Kč
Kód: 82198531

4
ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ROCAMAR
↑ 1100 mm,  ↔  780 mm, 3 x E27
materiál: ocel/sklo, barva: měď/průhledná

2 884 Kč
Kód: 81754054

3
ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ROCAMAR
↑ 1100 mm,  ↔  190 mm, 1 x E27
materiál: ocel/sklo, barva: chrom/průhledná

1 043 Kč
Kód: 81754055

Akce platí od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018. Akce je platná pouze na pobočce ELKOV elektro a.s. - Žďár nad Sázavou. Uvedené ceny jsou včetně DPH a nevztahují se na ně další slevy. Zdroje nejsou součástí balení.

1

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67, 591 01, Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 948
www.auto-auto.cz 

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč včetně 
zátěžového testu autobaterie

Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek
a mnoho dalšího.
Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% zvýhodnění na 
vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zahrnující 
například gumové koberce či vany do zavazadlového prostoru.
ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince se slevou až 
10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol 
nebo samostatných zimních pneumatik a možnost přezutí a uskladnění 
kol za skvělé ceny.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000

   TAKÉ UŽ
     SLYŠÍTE
PŘICHÁZET
       ZIMU?

Untitled-352   1 22.10.2018   11:37:07

566 654 876
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Zaostřeno na Žďár 2018

XI. Zaostřeno na hudbu okolo nás i v nás
(zasílejte do 19. listopadu 2018)
Na měsíc listopad jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na hud-
bu okolo nás i v nás. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 19. 
listopadu 2018 na  e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. 
Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mai-
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  tele-
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail: 
zaostrenona@zdarns.cz. 

Vyhodnocení! 
X. Zaostřeno na Českou republiku
V  říjnu 2018 bylo do  soutěže zasláno 10 fotografií s  tematikou 
Česká republika. Vítězem osmého kola fotografické soutěže se 
stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami 
do zrekonstruovaného Kina Vysočina.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje



Změna programu vyhrazena.

Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí. 

ADVENTNÍ AKCE
sobota 1. prosince, 9.00-16.00
Adventní Fler trh (DK)

sobota 1., 8., 15. a 22. prosince, 10.00-17.00
Vánoční tvořivá dílnička (Z)

neděle 2. prosince, 16.00
Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu (NR)

pondělí 3. až sobota 22. prosince, po-pá 6.30 a so 7.30
Rorátní mše svatá (KP denně mimo neděli)

středa 5. prosince, 9.00 a 14.00
čtvrtek 6. prosince, 8:45 a 11.00
Vánoční hvězda (MD)

sobota 8. prosince a neděle 9. prosince, 9.00-17.00
Vánoční trh (Z)

DĚTEM
středa 14. listopadu, 9.00 a 11.00
čtvrtek 15. listopadu, 9.00
Démoni současnosti (MD)

sobota 24. listopadu, 15.00
Budulínek z hudebky (MD)

sobota 1. prosince, 9.00-12.00
Den pro dětskou knihu (K)

DUCHOVNÍ AKCE
pátek 16. listopadu, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)

KONCERTY
čtvrtek 8. listopadu, 17.00
Klavírní koncert prof. Jana Jiraského (ZUŠ)

sobota 10. listopadu, 20.00
Karel na nákupech (JC)

neděle 11. listopadu, 14.30
La Festa (KV)

čtvrtek 15. listopadu, 19.00
Horácká muzika - křest CD (MD)

neděle 18. listopadu, 19.00
Vladimír Mišík & ETC (MD)

úterý 20. listopadu, 19.00
Hop Trop (MD)

neděle 25. listopadu, 16.30
C-VOX slaví 10 let - křest CD (RF)

pondělí 26. listopadu, 19.00
Lorenzo Thompson & Jan Kořínek and Groove (RF)

neděle 25. listopadu, 16.30
úterý 27. listopadu, 17.00
Koncert učitelů a hostů k památce F. Drdly (ZUŠ)

úterý 27. listopadu, 19.00
Skampida - Kolumbie (RF)

čtvrtek 29. listopadu, 19.00
Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl (CTH)

úterý 4. prosince, 19.00
Čechomor Kooperativa Tour 2018 - 30 let (DK)

KULTURNÍ AKCE
sobota 10. listopadu, 18.00
NaMikrofon (RF)

pondělí 12. listopadu, 18.00
Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze (K)

sobota 17. listopadu, 10.00-17.00
Muzeum na dosah (Z)

sobota 17. listopadu, 20.00
Sametový Jenda za piánem (JC)

sobota 24. listopadu, 17.30-18.45
Průvod Krampus čertů (OZS)

sobota 24. listopadu, 19.00
2. Společenský a trochu myslivecký ples (DK)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
neděle 11. listopadu, 18.00
Cestování po Vietnamu (JC)

úterý 13. listopadu, 16.00
Zdobení skleněných vánočních ozdob (K)

úterý 13. listopadu, 9.30
Lidé a léky (SP)

středa 14. listopadu, 19.00
Z Mexika do Kanady - Monika Benešová (KV)

čtvrtek 15. listopadu, 16.00
O dezinformacích a manipulacích v médiích (HK)

pátek 16. listopadu a úterý 20. listopadu, 17.00
Včelí produkty I. část a Včelí produkty II. část (K)

čtvrtek 22. listopadu, 17.00
Dějiny umění od hist. slouhů po současné umění (K)

úterý 27. listopadu, 17.00
Nezveme si závislost či nemoc do rodin sami? (K)

úterý 4. prosince, 9.30
Dobro volně (SP)

CTH – Café u Tety Hany, DK – Dům kultury, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, KV – Kino Vysočina, K – Knihovna 
M. J. Sychry, KP – kostel sv. Prokopa, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, OZS – ovál u zimního stadionu, 
RF – Rebel klub Na Farských, SP – Senior Point, Z – Zámek Žďár, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ


