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Noví zastupitelé složili slib. Znáte je?

Rozhovor s Evou Haňkovou-Neugebauerovou
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Město zasadilo téměř 1000 nových dřevin
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Historie

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Martin
Mrkos
starosta města
Žďáru nad Sázavou

Hostinec u Letovských

Vážení spoluobčané,

jako nově zvolenému starostovi města
se mi dostává příležitosti oslovit vás z první strany našeho zpravodaje a seznámit
vás blíže s tím, s čím jako starosta do úřadu
vstupuji.

Vznik čtenářského spolku
Letošní rok byl ve znamení řady významných událostí světových i národních, ať již veselých nebo smutných. Tak trochu pozapomenuty
jsou události z dob dřívějších. Blíží se Vánoce a pomyslel jsem, co připomenout v tomhle jubilejním roce. Vzpomněl jsem na jednu významnou
událost, která proslavila naše město.
Odehrálo se to na přelomu let 1848 a 1849. Nemusím připomínat význam roku
1848 ve světových dějinách. Byly Vánoce 1848. Revoluce již byla za zenitem, barikády
v Praze i ve Vídni již byly dávno odklizeny a hnutí radikálů vojensky potlačeno. Ale dál
fungovala Říšská rada v Kroměříži, vydávaly se noviny a scházely různé spolky. Tyto
události měly samozřejmě ohlas i ve Žďáře. Našlo se pár odvážných mužů, kteří u piva,
vína nebo kávy probírali události, na které byl rok 1848 nesmírně bohatý. Byli jimi
například městský fyzikus (ranhojič, lékař) Josef Ehrenberger, obchodník Jan Pluhař
z Čechova domu, Hynek Letovský, Jan Špaček, zámecký kaplan František Hons a další.
Místem setkání byla hospoda Hynka Letovského (později u Roháčků) v prostřední řadě
na náměstí (nyní Raiffeisenbank). V roce 1847 přistavěl pan Letovský patro, ve kterém
nechal vybudovat salón.
Na den sv. Štěpána bylo obvyklé navštěvovat přátele, pořádaly se taneční zábavy
a hostiny. Při té příležitosti se v salónu u Hynka Letovského sešlo 11 osob (říkaly si
Vlastimilové), které se rozhodly přeměnit svoji dosavadní stolovou společnost v něco
mnohem většího a prospěšnějšího – ve spolek. Dohodly se na odebírání novin nebo
na členských příspěvcích. Především připravily ustavující schůzi, která se konala
na Nový rok 1849. Na ní se sešlo 23 členů. Byly schváleny stanovy. Hlavní náplní
spolku bylo národní a občanské vzdělávání členů. Konala se veřejná čtení novin
a diskuse o obsahu, zpívaly vlastenecké písně (Hej Slované..., Moravo, Moravo..., Kde
domov můj) a recitovaly básně. Ke vzdělávání členů i širší veřejnosti sloužila spolková
knihovna. Nejaktivnější členové se scházeli denně. Byl zaplacen příspěvek 100 zl
pro Matici českou. Založení jednoho z nejstarších čtenářských spolků na Moravě
mělo ohlas v denním tisku, například v Holomouckých novinách nebo v Národních
novinách Karla Havlíčka Borovského. Na jaře 1849 se počet členů vyšplhal na číslo
60. Podle žďárského vzoru vznikl podobný spolek v Novém Městě na Moravě a v obci
Sázava někteří přistoupili do žďárského spolku.

Vize
Město jako svébytný organismus je především o kvalitě života v něm. I když naše individuální životy nabývají různých příběhů
a osudů, vždy jsou co do kvality a osobního
štěstí spoluurčovány i místem, kde žijeme.
Myslím si, že Žďár můžeme během deseti let
dostat z 69. místa do první desítky nejatraktivnějších měst pro život u nás. Za řečí suchých čísel a tabulek se totiž právě skrývá
život ve všech rozměrech žití - od kvality
bydlení a práce, přes vzdělání dětí, volnočasové aktivity, sociální a komunitní život až

Obsah

po zajištění kvalitního života ve stáří.

Žena roku je ze Žďáru����������������str. 4

Osobní nastavení
Pracovat pro město v roli starosty je náročná, ale zajímavá a naplňující práce. Přistupuji k ní s velkým vděkem za svěřenou
důvěru, velkou úctou k těm, kteří si přáli
někoho jiného, a obecně s velkým respektem a pokorou. Také s vědomím určité dočasnosti a tendencí nebrat sám sebe tak
vážně, neboť starostové prostě přicházejí
a odcházejí, a život jde dál. Jen tak si člověk
dokáže zachovat zdravý odstup od sebe
sama a od věcí a díky tomu činit rozhodnutí
odvážná, dobrá a nadčasová.

Participativní rozpočet 2018���� str. 5

Poslání
Jsem si plně vědom, že se nelze svojí
prací zavděčit všem. Přesto si kladu za cíl
spojovat, hledat společné průsečíky a kompromisy v zájmech, názorech a postojích
různých skupin obyvatel či jednotlivců.
Připravit Žďár na řadu výzev – např. zajistit
dostatek možností pro bydlení, zásadně
zvyšovat kvalitu veřejného prostoru, reagovat na probíhající klimatické změny nebo
dopady postupné robotizace na trh práce.
Těch výzev je mnohem více, ale těším se
na práci pro Žďáráky a se Žďáráky, protože
vím, že občané Žďáru jsou aktivní lidé, kteří se o město zajímají a není jim lhostejné,

Obnova zeleně je u konce��������str. 6
Městský úřad informuje��������� str. 10
Novoroční ohňostroj���������������� str.12
Dobrý anděl na Žďársku��������� str. 14
AMaTer pokřtí novou desku� str. 15
Gymnázium se mění��������������� str. 16
Zaostřeno na Žďár 2019��������� str. 18
Orientační běh ve Žďáře��������� str. 19
kam kráčí.
Věřím ve společnou budoucí spokojenost s městem, kde žijeme. Mohu slíbit, že
udělám vše pro to, abych byl ve vašich očích
dobrým starostou.
Martin Mrkos



AKTUÁLNĚ: Tenisté se dočkali nové nafukovací haly
Rekonstrukce sportovní zóny na Bouchalkách pokračuje. Tenisté se již radují,
protože od prosince je v provozu nová
nafukovací hala.

Jan Pluhař
spoluzakladatel čtenářského spolku

To se však psal rok 1849, byla rozpuštěna Říšská rada, v Praze po odhalení spiknutí byl vyhlášen „stav obležení“. Znovu zavládl strach
a špiclování. Činnost Národních novin byla opakovaně pozastavována. Karel Havlíček Borovský skončil před soudem v Kutné Hoře. Většina
veřejnosti ve Žďáře a okolí se od spolku distancovala. Zůstalo jen 20 nejvěrnějších a nejodvážnějších. Ze vzpomínek Hynka Leskoura se vypráví
příhoda jednoho studenta (pozdější zámecký farář Václav Kučera), který recitoval vlastenecké básně na výletě čtenářského spolku v Táferně.
Tam ho slyšel správce ze zámku (Antonín Kopitsch) a druhý den šel žalovat otci toho studenta: „Nu also, to ten jejich študent chodí s těmi rebelanty,
to mu bude na jeho kariéře škodit.“ Úder přišel 14. července 1850 ve 21:00 hod., kdy adjunkt pan Palec od okresního hejtmanství v Novém Městě
na Moravě v doprovodu četníka oznámil šesti členům shromážděným ve spolkové místnosti rozpuštění spolku a zákaz činnosti.
Znovu se sešli až v roce 1862. Od té doby trvá spolek, který od roku 1868 nese jméno Svatopluk, dodnes. V letošním roce oslaví Pěvecký
sbor Svatopluk 170. výročí svého vzniku. Je to jeden z nejstarších spolků na Moravě.

Mgr. Miloslav Lopaur

Novou nafukovací halu, která vyrostla
mezi hlavní silnicí a fotbalovým stadionem,
zaregistroval skoro každý Žďárák. A tak se
na začátku prosince mohou radovat všichni
tenisté, neboť od 3. prosince se rozběhl zkušební provoz pro veřejnost.
„Jsem rád, že nová nafukovací hala je velkým krokem pro tenisty a dává jim celoroční
možnost sportovat. Týká se to nejen oddílů,
ale i občanů města. Od dubna příštího roku
přibyde i moderní zázemí kabin pro tenisty,
ale i mladé fotbalisty,“ říká Josef Klement,
místostarosta Žďáru nad Sázavou.
Hala kryje dva tenisové kurty a veřejnosti
je přístupná každý den v týdnu. „Veškeré podrobnosti o cenách a rezervacích najdou občané na webu Sportisu v sekci tenisové kurty,“
dodává Klement.
Všechny stavební práce na sportovní
zóně by měly skončit do března.
(red)

Nová tenisová hala zaujme na první pohled

Foto: Jakub Axman
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Jaké má „děvčátko ze známky“ vzpo- Setkání
s občany
mínky na Žďár? Přinášíme rozsáhlý
V lednu se na pravidelném setkání s občany
sejdeme druhou středu v měsíci. Tentokrát
rozhovor s Evou Haňkovou
Samozřejmě jsem neměla v těch létech
valnou představu o tom, jak se „prezident
o republiku stará“, jak nám dětem bylo řečeno. Ve škole jsme byli vedeni k dobrému občanství a k respektu k prezidentovi
i ostatním činitelům, kteří byli zúčastněni
na vzniku a počátečním vedení republiky.
Lidé měli prezidenta Masaryka rádi a s respektem poslouchali, když mluvil, a my, děti,
jsme je následovali. Opakovaně učitelé mluvili o důvodech, pro které jsme se oddělili
od Rakousko-Uherska, a my jsme byli rádi,
že se tak stalo. Prezidentovi jsme byli vděčni
za jeho práci na diplomatickém poli.

Eva Haňková

Foto: archiv

Eva Haňková je asi jednou z nejznámějších osob, kteří ve Žďáře kdy byli vyfoceni. Její známý portrét s Tomášem Garriguem Masarykem obletěl na poštovní
známce v roce 1938 celé Československo.
Přinášíme velký rozhovor nejen o jejím
životě ve Žďáře.
Ve svých třech letech jste se setkala
s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Nebudu se ptát na samotné setkání, o kterém jste mnohokrát mluvila.
Ale řekněte nám, jak si jej pamatujete
jako prezidenta?

V roce 1938 vznikla ze známé fotografie Vás a prezidenta Masaryka poštovní
známka. Byla to pro Vás čest být na československé poštovní známce? Díky
známce se zvedla velká vlna pozornosti
o Vaši osobu. Co na tom období bylo nejtěžší?
Byla jsem celkem zvyklá na to, že obrázek
z Masarykovy návštěvy ve Žďáře bylo často
vidět a lidé o něm mluvili a tudíž mne zpráva o známce ani moc nepřekvapila. Avšak
po té, co skutečně známka vyšla, dostala
jsem spoustu žádostí o podpis, interview,
otázek bylo spousty a byla jsem tím zavalena. Spoustu dopisů jsem dostala do školy,
ostatní žáci si na mne ukazovali a tak nebylo
snadné do školy chodit.
Pokračování na straně 11.

se budeme bavit o koncepci bydlení.

Koncepce bydlení v období 2019-2023
Kdy:
Kde:

9. ledna 2019
od 18 hodin
zasedací místnost zastupitelstva
města, Žižkova 227/1

Setkání se zúčastní zástupci odborů Městského úřadu a institucí, které se podílely
na tvorbě Koncepce bydlení.

Poděkování z Veselíčka
Chtěli bychom za osadní výbor Veselíčko
poděkovat končící městské radě Žďáru
nad Sázavou.
Ta za volební období pro obec udělala spoustu práce pro zvelebení naší obce.
Zvláštní poděkování patří Zdeňku Navrátilovi a koordinátorce Radce Remarové, která
vše ve správný čas zařídila. Jmenovat akce
je zbytečné, protože jsou na první pohled
vidět.
Za osadní výbor Jaroslav Blažíček

Žena roku je ze Žďáru
Ženou roku 2018 v kategorii Charita se
stala Žďáračka Jana Lacinová.
Ta si své ocenění zasloužila založením
a vedením organice Popálky, která pomáhá
popáleným lidem. Organizaci se aktivně věnuje od jejího vzniku v roce 2013.
(red)
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Třetí ročník participativního rozpočtu zná své vítězné projekty
Již třetím rokem realizuje Žďár nad Sázavou tzv. Participativní rozpočet. Každoročně vyčlení město ze svého rozpočtu
určitou část peněz na projekty navržené
samotnými občany. V roce 2019 se realizace dočkají dva návrhy.
Za rok 2018 bylo od občanů podáno celkem šest návrhů na zlepšení našeho města.
Šlo o úpravy hřišť a volnočasových ploch,
komunitní zahradu nebo minipark. Během
října proběhlo veřejné hlasování, ve kterém
Žďáráci rozhodli, které projekty považují
za nejpřínosnější. Do hlasování se zapojil
zatím nejvyšší počet obyvatel, započítáno
bylo 841 platných hlasů. „Letošní hlasování
nám ukázalo, že zájem o participativní rozpočet rok od roku stoupá. Loni jsme měli 490
platných hlasů, letos to bylo téměř 900,“ komentuje Radka Remarová, komunitní koordinátorka.
Na realizaci návrhů bylo zastupitelstvem
města vyčleněno z rozpočtu 600 tisíc korun.
Za tuto částku bude možné zrealizovat dva
přihlášené návrhy s nejvyšším počtem hlasů. Konkrétně se jedná o návrh č. 2: Úprava
veřejného prostoru na ul. Bří Čapků, který
svým hlasem podpořilo 589 Žďáráků. Dalším je pak návrh č. 6: Rekonstrukce sportovního hřiště na ulici Polní, pro který hlasovalo
276 lidí. U obou návrhů půjde o úpravu stávající plochy pro volnočasové aktivity pro
potřeby dětí i dospělých. Na ulici Bří Čapků
půjde o doplnění herních prvků pro děti
a zázemí pro rodiče, na ulici Polní se vylepší

sportovní plocha pro různé druhy především míčových her. Obě realizace by měly
proběhnout během roku 2019.
V roce 2017 byl díky Participativnímu
rozpočtu upraven vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru, terén
na Farčatech a vodní pítko u Relaxačního centra. V roce 2018 to byly vnitroblok
na ulici Palachova a obnova dětského hřiště
na ulici Dolní.
Město ale nezapomíná ani na projekty,
které v hlasování neuspěly. Naopak je vede
v patrnosti, a pokud je to možné, věnuje se
jim i mimo Participativní rozpočet. „Letos
probíhala rekonstrukce komunikací v prostoru okolo sportovního hřiště na ulici K Přehradě. Z loňského návrhu v participativním
rozpočtu jsme věděli, že stav tohoto hřiště
místní trápí, a povedlo se nám obě akce propojit. I když návrh tedy loni neuspěl, přesto se
podaří ho realizovat, z čehož máme radost,“
dodává Josef Klement, místostarosta města.
I pro rok 2019 se v rozpočtu města počítá s vyčleněním 600 tisíc korun pro návrhy
občanů. Pokud tedy máte něco, co byste
ve svém okolí rádi vylepšili, můžete začít své
návrhy připravovat pro příští rok.

Jaký byl poslední měsíc
pohledem Žďáráků?
Vzrostlá alej ve slunném
podzimním počasí.



Foto: Miroslav Krča

Detail na drobné krystalky
ledu na lavičce.

(red)
Počty platných hlasů
Rok 2016 6 projektů 423 platných hlasů
Rok 2017 9 projektů 490 platných hlasů
Rok 2018 6 projektů 841 platných hlasů

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Romana
Bělohlávková
radní města
Žďáru nad Sázavou

Přestože se 2. listopadu konalo ustavující zasedání zastupitelstva našeho města,
které na příští 4 roky zvolilo vedení města
i členy rady a rovněž předsedy kontrolního a finančního výboru a které se protáhlo do pozdních večerních hodin, ihned
po jeho skončení se konala 1. schůze rady
města. Důvodem bylo stanovení oddávajících a rovněž zástupců města, kteří se podílejí na vítání našich malých občánků. Až
na malé výjimky jsou jimi uvolnění představitelé a členové rady. Mimořádným oddáva4

jícím však může být každý zastupitel města
– a těmto žádostem rada i v minulém volebním období vždy ráda vyhověla.
2. schůze aneb regulérní rada města
Vedoucí odboru komunálních služeb
představila plán zimní údržby pro naše
město v nadcházející zimě. Místní komunikace jsou rozděleny do 3 kategorií dle jejich
důležitosti – komunikace 1. v pořadí má být
odklizena a ošetřena do 4 hodin, 2. do 10
hodin a 3. nejpozději do 24 hodin. Na webových stránkách města lze nalézt mapu,
ve které se můžete podívat, kam patří vaše
ulice. Zimní údržba je však boj s přírodou –
a tak je jistě namístě opatrnost chodců i řidičů. Svatý Martin sice letos na bílém koni
nepřijel, ale první sněhové vločky k radosti
všech dětí již vzduchem poletují.
Rada města obdržela výsledky veřejného hlasování občanů (bylo odevzdáno 841
platných lístků) v rámci participativního
rozpočtu. V roce 2018 byly občany vybrány
dva projekty – úprava veřejného prostoru

na ulici Bří Čapků a rekonstrukce sportovního hřiště na ulici Polní. Každý projekt bude
podpořen částkou 300 000 Kč.
Velkým tématem bylo 1. čtení návrhu
rozpočtu na rok 2019. Stejně jako v minulých letech se finanční odbor snažil vytvořit
vyrovnaný rozpočet – tentokráte v objemu
542 milionů Kč. Jistě ještě dojde k mnoha
úpravám - konečná podoba by však měla
být předložena ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva města.
Rada města dala podnět k vytvoření
Fondu bydlení – díky kterému by ve Žďáře
v blízké budoucnosti mělo dojít k výstavbě nových bytových domů ve vlastnictví
města. Díky tomu se v jednom domě může
nacházet několik různých typů bytů, které
budou odpovídat na potřeby našich občanů. Hlavně mladým lidem jsou určeny tzv.
startovací byty, které v našem městě dlouhodobě velmi chybí. Doufáme, že výstavba
začne již příští rok – pozemky na Klafaru
jsou připraveny.



Foto: Veronika Kučerová

Řeka ve centru města
pomalu zamrzá.

Oprava vodního prvku byla financovaná z Participativního rozpočtu

Foto: archiv



Foto: Luboš Prüger
5

Aktuality

Nové vedení Žďáru v pár bodech
Začátkem listopadu ustavující zastupitelstvo zvolilo do vedení města tři nové
tváře. Starosta Martin Mrkos, místostarostka Ludmila Řezníčková zastávají své
pozice poprvé, místostarosta Josef Klement pokračuje po svém úspěšném čtyřletém období. Přinášíme stručný přehled
oblastí, které každý z nich má na starost.
Starosta: projektové, dotační a grantové
financování, finanční kontrola a interní audit, městská policie, správa majetku města,
strategický rozvoj města a územní pláno-

Vánoční pozdrav

vání, Smart city, cestovní ruch, Technická
správ budov, Regionální muzeum, krizové
řízení, oblast sportu, PO Poliklinika Žďár nad
Sázavou, PO SPORTIS.
Místostarosta: rozpočet a finanční řízení, finanční výbor, oblast sociální a školství,
spolupráce s neziskovými org., PO Sociální
služby, všechny základní a mateřské školy
Místostarostka: regionální a mezinárodní spolupráce, komunální služby, životní
prostředí, kultura, kontrolní výbor, osadní
výbory, PO Knihovna M. J. Sychry, PO Kultura Žďár, PO ZUŠ Františka Drdly.
(red)

Představení nových zastupitelů

Představujeme zvolené zastupitele Žďáru nad Sázavou

Vážení a milí Žďáráci,
vedení města Žďáru nad Sázavou si
vám dovoluje v předvánočním čase popřát
sváteční náladu a pohodu. V našem městě
v době adventu a Vánoc probíhá mnoho
koncertů, výstav a jiných kulturních akcí,
kde se můžete zastavit, v klidu se setkat
s přáteli a zpomalit na chvíli v hektickém
čase moderní doby. Zároveň si dovolujeme
vyslovit přání krásných vánočních svátků
a v novém roce 2019 hlavně mnoho štěstí
a zdraví.
Martin Mrkos - starosta
Josef Klement - místostarosta
Ludmila Řezníčková - místostarostka

•
•
•
•

Místní agenda 21

Martin
Mrkos

Zdeněk
Navrátil

Zdeněk
Kulhánek

starosta
Žďáru nad Sázavou

člen rady města
Žďáru nad Sázavou

člen rady města
Žďáru nad Sázavou

je starostou od roku 2018
dříve působil jako ekonom
ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
mezi jeho záliby patří: hokej, horské
kolo, cestování, včelaření

• projektový manažer v oblasti strukturálních fondů, bývalý starosta města
• ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• mezi jeho záliby patří: sport, muzika

• školní psycholog a lektor vzdělávání
• ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• mezi jeho záliby patří: kolo, lyže a četba

Jedná se o další z projektů města na podporu systematického přístupu k udržitelnému rozvoji na místní úrovni.

Nové vedení Žďáru nad Sázavou, zleva: Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement

Foto: archiv

Žďár nad Sázavou je součástí tohoto
mezinárodního programu již dva roky. Díky
tomu město realizovalo například kampaň
Do práce na kole, preventivní program Dýchej realizovaný formou divadelního představení, určený pro základní a střední školy,
aplikaci Lepší místo nebo setkání s občany.
Tento projekt byl finančně podpořen ze Zásad 21 a Zdraví 2020.
(red)

Beáta
Bílková

Karolína
Klusáčková

Radek
Zlesák

zastupitelka
Žďáru nad Sázavou

členka
komise

Bytové

člen rady města
Žďáru nad Sázavou

• manažerka rodinné firmy, v současné
době na mateřské dovolené
• ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• mezi její záliby patří: četba, sport
(jóga, běh), dobré jídlo

• poslanec PSP ČR
• ANO 2011
• mezi jeho záliby patří: rodina a dobrovolnická činnost

Výsadba nových dřevin pokračuje. Vyroste jich téměř tisíc
V první polovině letošního roku odstartoval projekt Obnova zeleně ve Žďáře nad
Sázavou. V šesti lokalitách našeho města
došlo k postupnému kácení a ošetřování
nevyhovujících dřevin. Obnova v listopadu vstoupila do fáze výsadby.
Na některých místech Žďáru budou během prosince ještě probíhat dokončovací
práce. „V lokalitě u hřbitova na ulici Jamská proběhla výsadba již před prázdninami.
Ostatní lokality byly postupně osazovány
během podzimu,“ říká Eva Křesťanová, referentka odboru komunálních služeb.
Největší podíl ve výsadbě mají listnaté
stromy, především ty dlouhověké a pomalu
rostoucí. „To jsou například buky, duby a lípy,
které vytvoří kostru zelených ploch a do budoucna nahradí odstraněné vzrostlé stromy,“
dodává Křesťanová. Listnáče jsou doplňovány v menší míře jehličnany a krátkověkými rychle rostoucími dřevinami, mezi které
například patří okrasné třešně, jabloně,
jeřáby a stromovité magnólie. Tyto dřeviny
nápadně kvetou, mají barevné plody, oživují prostor a v neposlední řadě poskytují
i potravu ptactvu.
Celkem bylo vysazeno 623 kusů stromů,
351 kusů keřů. Už nyní se tedy můžeme začít těšit, až se všechny nové dřeviny na jaře
zazelenají.
(red)
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• zubní lékařka
• ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• mezi její záliby patří: golf, kolo, četba,
divadlo a film

•
•
•
•
Nová alej začíná růst u chodníku od nádraží ke ŽĎASu

Foto: Jakub Axman

Ludmila
Řezníčková

Vlastimil
Forst

Miroslav
Šuhaj

místostarostka
Žďáru nad Sázavou

předseda Komise
pro sport a volný
čas

člen Komise pro
mezinárodní a regionální spolupráci

je místostarostkou od roku 2018
působila jako vedoucí legislativy
ANO 2011
mezi její záliby patří: vnučky, koně
a obecně životní prostředí

• servisní technik ve zdravotnictví
• ANO 2011
• mezi jeho záliby patří: létání, plachtařský instruktor

• vedoucí oddělení konstrukce
• ANO 2011
• mezi jeho záliby patří: vlastní zřícenina středověkého hradu
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Představení nových zastupitelů
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Představení nových zastupitelů

Josef
Klement

Romana
Bělohlávková

Rostislav
Dvořák

Michal Hubert
Zrůst

Dagmar
Zvěřinová

Karel
Herold

místostarosta
Žďáru nad Sázavou

členka rady města
Žďáru nad Sázavou

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

člen Kontrolního
výboru

zastupitelka
Žďáru nad Sázavou

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

• je místostarostou od roku 2014
• dříve působil jako manažer v automobilovém průmyslu
• KDU-ČSL
• mezi jeho záliby patří: rodina

• dětská lékařka, externí vyučující pediatrie
• KDU-ČSL
• mezi její záliby patří: rodina, přátelé

• předseda odborové organizace
KOVO ŽĎAS, a. s.
• KDU-ČSL
• mezi jeho záliby patří: rekreační sport

• vedoucí oddělení ekonomiky zdravotní péče
• ČSSD
• mezi jeho záliby patří: příroda, myslivost, historie, literatura

• členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bývalá starostka města
• ČSSD

• senior
• ČSSD
• mezi jeho záliby patří: geografie,
sport, zahradničení

Zbyněk
Vintr

Jaromír
Brychta

Jan
Havlík

Jaroslav
Ptáček

Radek
Černý

Jan
Mokříš

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

člen rady města
Žďáru nad Sázavou

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

člen rady města
Žďáru nad Sázavou

• programový manažer
• KDU-ČSL
• mezi jeho záliby patří: rodina, cestování, historie, čtení, jazyky, kolo

• pedagog na gymnáziu, bývalý starosta města
• Změna 2018
• mezi jeho záliby patří: správa věcí veřejných

• tajemník Městského úřadu
• Změna 2018

• ředitel základní školy
• ODS
• mezi jeho záliby patří: harmonika, tenis, cestování, divadlo a četba

• lékař - ortoped
• ODS
• mezi jeho záliby patří: rodina, les

• obvodní lékař
• ODS
• mezi jeho záliby patří: standardní
a latinskoamerické tance, hory, lyžování

Luboš
Straka

Miloslava
Brychtová

Vladimír
Novotný

Petr
Stoček

Bohumil
Trávník

Tomáš
Augustýn

předseda Finančního výboru, člen
Komise pro sport
a volný čas

členka Komise pro
mezinárodní a regionální spolupráci

předseda Kontrolního výboru

člen Kontrolního
výboru a Komise
pro sport a volný
čas

člen
Finančního
výboru

zastupitel
Žďáru nad Sázavou

• ředitel příspěvkové organizace Active
– střediska volného času
• Změna 2018
• mezi jeho záliby patří: sport

• učitelka na 1. stupni základní školy
• Změna 2018
• mezi její záliby patří: práce, příroda,
turistika, plavání a tanec

• náměstek hejtmana Kraje Vysočina
• ČSSD

• aktivní důchodce
• koalice KSČM a SPO
• mezi jeho záliby patří: smysl života,
v němž se snažím být užitečný ostatním

• důchodce
• koalice KSČM a SPO
• mezi jeho záliby patří: sport, hudba

• ředitel základní školy
• koalice TOP09 a Svobodní
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Městský úřad informuje

Vývoz odpadů

Rozbor studánek

O Vánocích budou změny ve vývozu komunálního odpadu. V průběhu zimy také
probíhá svoz bioodpadu. Přinášíme přehled, kdy se bude co vyvážet.

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka U Křiváku
pitná
6. listopadu 2018
8.15

Svozy komunálního odpadu, které jsou
plánované na pondělí 24. prosince a úterý
25. prosince, budou provedeny již o předchozím víkendu. Analogicky budou nahrazeny svozy v pondělí 31. prosince a úterý 1.
ledna. Vše ostatní zůstává beze změny.
Biologicky rozložitelný odpad bude vyvezen 4. – 5. prosince, 18. - 19. prosince, 15.
- 16. ledna, 12. - 13. února, 20. - 21. března.
V případě nepříznivého počasí se může datum změnit.
Od začátku dubna bude zaveden opět
týdenní svoz.
OKS

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Salvátorka
pitná
6. listopadu 2018
8.30

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

Víte, že...
... si můžete během celého adventu přijít zazvonit na Zvonek přání, který bude
umístěn na náměstí Republiky?

Ztráty a nálezy
ZtracenoNalezeno
Dioptrické brýle	 před Domem kultury
Dioptrické brýle	
na městském úřadě
Čepice	
na městském úřadě
Igelitová taška, hotovost na ulici Okružní
Dámská bunda
v Hettichu
Svazek klíčů
v zahrádkářské kolonii
Taška + oblečení
na úřadě práce
Peněženka
na náměstí Republiky
Taška + oblečení předáno z Českých drah
Vak + košíček
předáno z Českých drah
Mobilní telefon
předáno z Českých drah
Mobilní telefon
předáno z Českých drah
1 kus klíče	
na pěší zóně
2x mobilní telefon 	
na ulici Veselská
Sluneční brýle	 na veřejném parkovišti
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové - 566 688 146.

Pokračování ze strany 4.

Nabídka zaměstnání

Na začátku druhé světové války Vám
bylo 14 let. Jak jste válku ve Žďáře nad
Sázavu prožívala?
Druhou světovou válku jsme neprožívala
ve Žďáře, nebo alespoň ne celou. Vychodila
jsem ve Žďáře obecnou školu a v roce 1937
si mne vzala babička do Pardubic, abych
mohla chodit do gymnázia. Do Žďáru jsem
jezdila na prázdniny, na svátky a jiné příležitosti. Většinu toho náporu kolem známky
jsem tedy prodělala v Pardubicích. A tamtéž
válku – několik náletů a heydrichiádu, která
tam byla neobvykle tvrdá, neb plánování
atentátu mělo v Pardubicích také svou základnu. Vychodila jsem gymnázium během
války a maturovala v roce 1944. Zůstala
jsem pak v Pardubicích a pracovala. Konec
války však jsem prožila ve Žďáře – ten poslední boj a příchod Rusů; ruské vojáky jsme
měli pak u nás v domě ubytované po několik týdnů. Na podzim 1945 jsem šla do Prahy, kde jsem studovala jazyky, pracovala
a seznámila se s manželem. Svatbu jsme
měli ve Žďáře v březnu 1948, ale bydlili jsme
v Praze. Jak vidno tedy, prožívala jsem dětství ve Žďáře asi tak do dvanácti let a pak už
toho mnoho nebylo.

Řízení a zodpovědnost za činnost městského úřadu, za plnění úkolů úřadu v samostatné působnosti
a úkolů přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu Města Žďár nad Sázavou, plnění
úkolů dle zákona č. 128/2000 Sb. a č. 312/2002 Sb., plnění úkolů uložené zastupitelstvem města, radou
města nebo starostou. Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup: únor - duben 2019.
Podrobnosti podá Martin Mrkos, starosta města, tel. 566 688 100, e-mail: martin.mrkos@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 19. prosince 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 – TAJ“

Referent/ka - odbor stavební

Souhrnné práce při výkonu státní správy a činnosti na úseku stavebního úřadu a speciálního stavebního
úřadu, vedení správních řízení dle stavebního zákona. Pracovní poměr na dobu určitou do 30. 11. 2022
(zástup za uvolněného pracovníka pro výkon veřejné funkce), předpokládaný nástup: únor - duben 2019.
Podrobnosti podá Libuše Pitková., vedoucí stavebního odboru, tel. 566 688 160.
Přihlášky doručte do 14. prosince 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 – SÚ“

Po

V posledních týdnech došlo k výstavbě chodníku na ulici Palachova u CHKO. Chodník byl vybudován na místě vyšlapané pěšiny,
kterou místní občané velmi intenzivně využívali. Byl postaven na základě četných žádostí obyvatel přilehlých domů, protože pěšina za špatného počasí nebyla ideálně schůdná. Celková cena realizace je 165 tisíc korun. Podobně byl vystavěn i chodník u Domu
kultury.
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Foto: archiv

Přežila jsem to však a časem se všechno
umírnilo. A ustalo úplně za německé okupace. Samozřejmě to byla pro mne velká čest,
to jsem si uvědomovala. Dosud je.

Tajemník/tajemnice Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Před

Eva Haňková

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

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. Hledáme
nové kolegy.

Rozhovor

Vaše rodina se do Žďáru přistěhovala
v roce 1927, ale velmi rychle se aktivně
zapojila do místního života. Váš otec byl
sokol, bratr zakládal skautský oddíl, rodiče vlastnili pilu. Lákalo vás také se aktivně zapojit do obecního života?
Naše rodina se přistěhovala do Žďáru
v roce 1927 a rodiče založili pilu, která pak
prosperovala až do znárodnění. Později založili také chatový tábor u Velkého Dářka.
Rodiče byli činní v Sokole, v Klubu českých
turistů, zasloužili se o zřízení loutkového
divadla v Sokolovně a pokud vím, později byla maminka činná v Červeném kříži.

Tatínek s nadšením sbíral lidové legendy
z okolí Žďáru a později v penzijním věku je
sepsal a vydal. – Mně byly dva roky, když
jsme do Žďáru přišli, narodila jsem se v Praze. Do Sokola jsem chodila asi tak od svých
čtyř let. V Pardubicích jsem pokračovala, zúčastnila jsem se mnoha sokolských podniků
a některých závodů. I když nám sokolovnu
zabrala německá armáda, scházeli jsme se
v kuželníku za cvičištěm a studovali dějiny a filozofii Sokola a připravovali se na to,
že po okupaci bude třeba „se do toho dát
s vervou“. V Praze jsem pokračovala, něco
se ještě naučila, udělala cvičitelské zkoušky, uplatnila jsem se jako cvičitelka, běžela
sletovou štafetu na podzim 1947 a na sletu
v roce 1948 cvičila v první řadě s jednotou
Praha - Dejvice II. Tohle všechno přestalo
na počátku totality a v roce 1950 jsme odešli
s manželem do ciziny.
V roce 1950 jste emigrovala do USA. Cesta vedla přes zakázanou hranici na Šumavě a rok strávený v Německu až do Iowy
v USA. Co si z osudného dne, kdy jste
opouštěli Československo, pamatujete?
Rok 1950. Udělali jsme ten osudný krok
a odešli z Československa. Nebyl ten krok
snadný a byl ze všech stran uvážen; budoucnost ve vlasti pro nás nevypadala
dobře. Samozřejmě si ten krok pamatuji- vstoupili jsme do zakázaného pásma
na Šumavě v šest hodin ráno a překročili
hranice do Bavorska ve tři odpoledne. Hustý
porost všude, vůbec nebylo snadné se tím
vším prodrat a bylo nutno to dělat velice
tiše a opatrně. S sebou jsme neměli vůbec
nic. Byli jsme na to sami, měli pouze mapu
a kompas. Přežili jsme to, ale nikomu tohle
dobrodružství nepřeji.
Jaký byl následný rok v německém
Frankfurtu? Věděli jste rovnou, že chcete
do USA? Co jste pro to museli udělat?
Nejprve nás poslali do uprchlického tábora v Norimberku, ale dlouho jsme tam
nezůstali a odsunuli se do Frankfurtu. Byl to
dobrý krok. Oba jsme pracovali pro agenturu OSN, která se nyní jmenuje United
Nations High Commissioner for Refugees.
Vydělali jsme si dost na to, abychom žili
a poněkud jsme se vybavili šatstvem, neb
jsme si z domova nepřinesli vůbec nic. Měli
jsme najatou jednu místnost v podnájmu
v činžovním domě napůl zničeném bombou a nebylo nám zle. Frankfurt byl hodně
poničen válkou, ale v té době už vypadal
alespoň uklizeně; s novou výstavbou města
bylo započato, až když už jsme byli na odchodu.
Nebylo nám tedy zle, ale v Německu
jsme nechtěli zůstat. Zdálo se, že odejet
za moře byl lepší plán, a tudíž jsme o emigraci žádali. Uvažovali jsme o Australii, Kanadě, i o Brazilii a o USA též, ač jsme nečekali,
že to vyjde. Naše žádost do Ameriky byla
však kladně vyřízena poměrně rychle, dostali jsme imigrantské vízum na kvótu. Nic
zvláštního jsme tedy nedělali a jaksi se to

rozhodlo samo. V listopadu 1951 jsme odjeli lodí do New Yorku a odtamtud autobusem
do Cedar Rapids, Iowa, kde byla a dosud je
silná česká obec. V Iowě jsme však nezůstali
a skončili v Michiganu. Oba jsme nostrifikovali své vzdělání; manžel jako mikrobiolog
pracoval u farmaceutické firmy ve výzkumu
a já jsem učila v několika středních školách
v Kalamazoo, jazyky a někdy i angličtinu
jako mateřský jazyk. Naše děti mluví česky
dobře, čtou i píší.
Dnes je to již 67 let, kdy žijete v USA.
Vracíte se do Žďáru nad Sázavou? Pozorujete nějaké změny v našem městě? Jak
hodnotíte vývoj města / republiky za posledních 30 let?
Poprvé jsme mohli jet do Čech teprve
v roce 1971, tedy po dvaceti létech. Většinou jsme nemohli ani psát a musili spoléhat
na to, že nám jiní sem tam nějaký dopis propašují. V létech sedmdesátých a potom už
bylo možné někdy návštěvní vízum dostat,
ale většinou byla žádost zamítnuta. Po Sametové revoluci jsme jezdili do Čech dosti
často, do Žďáru ovšem vždycky, skoro každý rok až do doby, kdy začalo cestování být
nesnadné kvůli zdravotním problémům,
hlavně manželovým. Teď už jsem sama, ale
sama už necestuji, možná že se někdy ještě
s někým svezu.
Na oslavu 100 let republiky se naše rodina sešla v Chicagu a zúčastnili jsme se oslav
pořádaných českým konzulátem. České Chicago vůbec není zanedbatelné.
Žďár vypadá dobře, značně se zvětšil od dob mého dětství a je v něm nyní
mnohem víc průmyslu, což mnoha lidem
pomohlo k vyšším výdělkům. Ráda vidím,
že je tam více škol a není třeba, aby mladí
lidé hledali vzdělání jinde, tak jako jsem to
dělala já.
Republika také vypadá dobře, mám
z toho radost, a doufám, že to tak vydrží.
Jak dnes hodnotíte, že se změnil Váš život odchodem ze Žďáru za oceán?
Jak se náš život změnil? Je to až s podivem, jak život vypadá všude stejně. Nicméně – je to jistě skok ze Žďáru mého dětství
do dnešní Ameriky, i když mně to třeba tak
nepřipadá. Život se vyvíjel pro nás asi tak,
jak by se byl vyvíjel doma za lepších časů,
než jaké za totality byly. Pracovali jsme,
pořídili jsme si rodinný domek a vychovali
dvě děti. Byli jsme činní ve skautu, YMCA
a YWCA, American Association of University Women , v profesionálních organizacích
a manžel v rybářských a loveckých spolcích.
Podobně jako moji rodiče kdysi. Za totality
si však rodiče užili spousty šikanování, přišli
o všechno a můj bratr byl pár let u PTP. Po té
stránce asi jsme na tom byli lépe, i když ta
odloučenost nebyla snadná a musili jsme se
opravdu přičinit, abychom svoje schopnosti
uplatnili.
Děkuji za rozhovor.


Jakub Axman
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Od písničky k videoklipu aneb Cvrčci zpívají o sochách

Děti si natáčení velmi užívaly

Možná jste v létě zaznamenali nový videoklip dětského pěveckého sboru Cvrčci. Klip sklidil velký ohlas, a tak přinášíme
krátkou historii vzniku skladby i videa
samotného.
Jak to vše začalo? Žďárský pedagog a hudebník Jiří Dokulil před lety napsal veselou
písničku pro své děti, ve které vystupují

Foto: archiv PS Cvrčci

Nový kruhový objezd zpřehlednil průjezd Vysockou ulicí

sklidila velký úspěch.
Odtud bylo jen kousek k nápadu natočit
také videoklip, který by originálním způsobem propagoval Olšiakovy sochy a také samotné město Žďár nad Sázavou. V květnu se
na čtyřicet malých Cvrčků sešlo na nahrávání ve studiu a v červnu vyrazili historickým
autobusem na výlet kolem našeho města.
Filmaři měli připravený přesný itinerář a pro
každou sochu také sepsaný scénář. U sochy
Hamroně, kde natáčení začínalo, se k radosti dětí objevil i samotný autor soch Michal
Olšiak, který si zahrál v krátké pasáži klipu.
Klíčové scény se nakonec odehrály u hraničního kamene se lvem a orlicí u Pilské nádrže.
Během prázdnin se nakonec mladým filmařům podařilo celý klip sestříhat a synchronizovat s nahrávkou ve studiu vskutku
profesionálním způsobem. Kde můžete písničku o sochách Michala Olšiaka zhlédnout?
Načtěte si QR kód níže přiložený a okamžitě
se na něj můžete podívat. A teď už nebudeme nic dalšího prozrazovat a přejeme příjemný poslech a zábavu!
Jiří Dokulil

obr Mamlas, okatý Hamroň, rak, mamut
nebo kůň. Vloni se rozhodl oslovit vedoucí
žďárského dětského sboru Cvrčci Evu Šimurdovou a Františka Dvořáka, který sbor
doprovází na klavír, jestli by o ni neměli zájem. A protože se všem písnička s chytlavou
melodií zalíbila, spolupráce byla na světě.
Cvrčci ji převzali do svého repertoáru a také
ji předvedli při představení ZUŠ Open, kde

Nově upravená křižovatka slouží ve zkušebním provozu

Žďáráci se již v polovině listopadu dočkali zprovoznění nového kruhového objezdu. Ten zpřehlední a zbezpeční průjezd
křižovatkou mezi ulicemi Vysocká, Studentská a Wonkova.

Žďáráci nasbírali celkem 2 tuny baterií. Lepší byla pouze 4 města
Od dubna do října se 20 měst našeho
kraje zapojilo do soutěže Baterkománie.
A Žďár si nevedl vůbec špatně. Umístil se
na 5. místě.
„Městský úřad Žďár nad Sázavou nasbíral
celkem 406 kg odevzdaných baterií. Dalších
1569 kg bylo na území města vybráno ve školách a na sběrném dvoře,“ říká Miluše Kozáková, pracovnice odboru komunálních slu-

žeb. Zvítězil městský úřad Polná, kterému se
do sběrné nádoby podařilo vybrat největší
množství baterií v přepočtu na jednoho
úředníka. Tento úřad získal od organizátorů
soutěže finanční příspěvek ve výši 50 000
korun na podporu charitativního nebo
obecně prospěšného projektu.
Soutěž spočívá ve sběru baterií a jejím
organizátorem je Kraj Vysočina a kolektivní
systém ECOBAT. Soutěží ale sběr nekončí

a i nadále můžete baterie odevzdávat v informační kanceláři a u bočního vchodu
na městském úřadě, kde je umístěn E-box.
Pokud se soutěž uskuteční i v příštím
roce, pravděpodobně se do ní opět zapojíme. „Děkujeme všem za snahu, že jste pomohli k ochraně životního prostředí,“ dodává
Kozáková.

Zimní trh se blíží

Novoroční ohňostroj

Prodej pozemku

Ani letos občané nepřijdou o klasický
zimní trh. Ten se uskuteční ve čtvrtek 20.
prosince.

Začátek Nového roku je ve Žďáře tradičně spjat s velkolepým novoročním ohňostrojem.

Zájemci o výstavbu nového domu
ve Žďáře nad Sázavou se již brzy mohou
dočkat vlastního pozemku.

„Kromě tradičního sortimentu budou zastoupeny i řemeslné výrobky - obrázky, šperky,
zvonečky, minerály, různé dekorace, skleněné
ozdoby, košíky, rolničky, batika, výrobky z vosku, dále jmelí, vánoční dekorace z přírodních
materiálů,“ říká Marie Šustrová, pracovnice
odboru komunálních služeb.
Náměstí Republiky bude stánky a prodejci zaplněné již od 8 hodin, konec trhů by
měl být v 18 hodin. „Neváhejte dorazit a před
Vánoci doplnit vše, co potřebujete,“ zve na trh
Šustrová.
(red)

„Vedení města zve všechny Žďáráky
i přespolní na slavnostní uvítání Nového roku.
Budeme velmi rádi, pokud si občané přijdou
užít závěr prvního dne roku 2019,“ zve Martin
Mrkos, starosta města.
V 17.30 rozezní náměstí Republiky tóny
pěveckého sboru FONS, poté budou následovat zdravice vedení města i zástupců
politických stran. Následného vyvrcholení
v podobě zpěvu české hymny a krásného,
velkého ohňostroje se obyvatelé dočkají
přesně v 18 hodin.
(red)

Rada města rozhodla o dodatečném
prodeji jedné parcely v oblasti Klafar III. Minimální cena je stanovena na 1 999 korun/
m2. „Stavební parcela je určena k výstavbě
řadového domu. To je základní podmínka pro
budoucího majitele,“ říká Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou.
Pokud se sejde více zájemců o nákup
pozemku, bude uskutečněna elektronická
aukce. V té pozemek získá ten, kdo nabídne
nejvyšší kupní cenu. Zájemci se mohou hlásit do 31. prosince.
(red)
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(red)

Foto: Jakub Axman

„Křižovatka v předchozí podobě dělala
mnohým řidičům problémy, byla lehce nepřehledná. Proto jsme přemýšleli, co může město
udělat pro zlepšení. Jako nejsnazší způsob se
jevilo vybudovat v místě dočasnou miniokruž-

ní křižovatku,“ uvádí Martin Mrkos, starosta
Žďáru nad Sázavou. Drobná stavební akce
je prvním krokem před kompletní rekonstrukcí Vysocké ulice, kterou plánuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v letech
2019 a 2020. V rámci celkové rekonstrukce
počítá kraj s vybudováním standardního
minikruhového objezdu.
Miniokružní křižovatka, která již slouží
řidičům, je dočasné a zkušební řešení s cílem zjistit její vhodnost pro toto místo. „Měli
jsme možnost ještě před celkovou rekonstrukcí vyzkoušet, jak si řidiči na budoucí kruhový
objezd zvyknou. Proto jsme zvolili poměrně
nenákladnou úpravu a dočasné vyznačení
malého kruhového objezdu. V následujících
měsících se rozhodne, jaké bude finální řešení
křižovatky,“ vysvětluje Mrkos.
Stavební práce se netýkají pouze miniokružní křižovatky. Již několik týdnů před
realizací miniokružní křižovatky probíhala
v této lokalitě úprava okolí. „V ulici Studentská i Wonkova vznikly přechody pro chodce.
Došlo k úpravě chodníků, aby cestující MHD
mohli ze zastávky pohodlně a bezpečně
odejít, i k narovnání silničního pruhu na ulici
Wonkova tak, aby do křižovatky ústil kolmo,“
říká Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování.
Celkové náklady byly necelých 800 tisíc
korun.
(red)

Nový rentgen na poliklinice je již v provozu
Od prosince se pacienti žďárské polikliniky mohou setkat s novým přístrojem. Tím
se stal panoramatický rentgen. V čem je
lepší a kdy se s ním pacienti setkají?
„Poliklinika Žďár nad Sázavou prováděla
panoramatické RTG na přístroji z roku 2000,
kde byla již nedostačující zobrazovací schopnost. Čitelnost snímků byla značně zhoršená
a nevyhovující pro správnou diagnostiku,“
říká Ilona Komínková, ředitelka Polikliniky.
Organizace se tedy rozhodla v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb pro zakoupení nového kvalitního přístroje.
Nový rentgen umí tzv. přímou digitalizaci rentgenového obrazu, která je založena
na záznamu obrazu pomocí snímacích detektorů. Detektory převádějí obraz vzniklý
expozicí rentgenovým zářením přímo na viditelný záznam. Radiologický asistent tak
okamžitě vidí snímek v počítači, může případně provést korekci RTG obrazu a předat
jej lékaři v maximální možné kvalitě.
Pořízení nového přístroje stálo 870 tisíc
korun a s financováním pomohlo Město
Žďár nad Sázavou bezúročnou půjčkou.
„Díky této podpoře jsme mohli přístroj pořídit
ještě v letošním roce, tedy o rok dříve, než bylo
původně plánováno,“ dodává Komínková.
(red)

Nový panoramatický rentgen je již připraven na poliklinice

Foto: Jakub Axman
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Sociální služby

Klub v 9 pomáhá lidem s duševním onemocněním
Kdo jsme
Jsme centrum služeb pro podporu duševního zdraví a poskytujeme službu sociální rehabilitace, která učí své uživatele
dosáhnout co největší míry samostatnosti
a soběstačnosti. Službu poskytujeme přímo
v sídle, ale také v domácnostech uživatelů v obou případech bez úhrady. Jsme jedním
ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Komu pomáháme
Pomáháme lidem ve věkovém rozmezí
od 18 do 70 let, kteří se potýkají s duševním
onemocněním. Podporujeme je v tom, aby
dobře zvládali žít běžný a samostatný život.
Kde pomáháme
Terénní službu sociální rehabilitace poskytujeme v domácnostech uživatelů po celém okrese Žďár nad Sázavou. Ambulantní
službu (docházet do sídla) mohou uživatelé
využít na pobočkách ve Žďáře nad Sázavou,
v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí.
Jak pomáháme
Podporu uživatelům poskytujeme například při přechodu z dlouhodobé hospitali-

zace do běžného života. Mezi poskytované
služby patří například doprovázení uživatele k lékaři nebo pomoc při vyřizování běžných pochůzek a nákupů. Podporujeme
uživatele ve zvládnutí režimu dne.
Trénujeme různé činnosti spojené s chodem domácnosti – nakupování, praní, vaření a s ním spojené hospodaření s penězi
tak, aby získané dovednosti uživatel využil
ve své vlastní domácnosti.
Při setkávání s ostatními uživateli dochází k přirozenému tréninku sociálních dovedností. Zaměřujeme se na udržení a rozvoj
paměťových a komunikačních dovedností
a poznávání sebe sama. Důležitou součástí
programů jsou klubové aktivity mimo zařízení, kdy chodíme na různé výstavy, provozujeme turistiku, jezdíme na výlety, houbaříme anebo hrajeme bowling. Součástí
sociální rehabilitace jsou pravidelné dílny,
které umožňují nácvik dodržování pravidelného režimu, rozvoj pracovních dovedností,
dle zájmů každého uživatele, práci s různými materiály, prostor pro kreativní tvoření.
Uživatelé také využívají poradenství, zprostředkováváme jim odborné služby. Je zde
také prostor pro individuální konzultace
anebo jen pro pouhé povídání o běžných
věcech.

Proč pomáháme
Díky působení naší služby mohou lidé
setrvat ve svém přirozeném prostředí v blízkosti rodiny a přátel, i když nejsou zcela
soběstační.
Kde nás najdete
Klub v 9 sídlí v centru služeb pro podporu duševního zdraví na Okružní 1. Navštívit je můžete každý všední den od 8.30
do 15.30. Kontaktními osobami jsou Ivana
Ptáčková (777 756 410) a Vladimíra Horáková (731 646 970). Psát můžete také
na e-mail: klubv9@zdar.charita.cz. Další
důležité informace o naší službě naleznete
na www.zdar.charita.cz.
Petra Ježová

Díky každoměsíčním příspěvkům dárců
– Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž

rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je,
aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři
či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc
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Foto: archiv Dobrého anděla

Žďárská kapela AMaTer, kterou vedou
dvě mladé kytaristky, vydává svou druhou studiovou deskou. K této výjimečné
příležitosti se uskuteční velkolepý křest.
Na ten se můžete těšit již 15. prosince
v kongresovém sále Hotelu Jehla.
„V roce 2015 jsme vydali první CD, a zároveň k jedné skladbě natočili i videoklip. Letos

již od začátku roku připravujeme pokračování
a jsme velmi rády, že si novou desku budete
moct poslechnout již letos na Vánoce,“ říká
Martina Hájková, jedna ze zakladatelek
AMaTer. To nejsem já, jak se nové album
jmenuje, obsahuje 11 skladeb včetně dvou
vánočních písní.
Během křtu, který začíná již v 18.30, kapela živě představí novou tvorbu. „Určitě za-

V denní i noční době mohou osoby bez
přístřeší (muži i ženy) přečkat mrazy ve společných prostorách zařízení. Bude jim poskytnut teplý čaj a polévka. Kapacita této
služby je omezena na 10 osob.
(red)

podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky
se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování
nadace podpořili dárci více než 5 859 rodin
z celé České republiky.

Staňte se i vy Dobrým andělem
Stačí
krátká
registrace
na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám
odeslána do posledního haléře. Díky svému
Andělskému účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová, nadace Dobrý anděl

hrajeme i nějaké starší písně. Diváci se nemusí
bát,“ doplňuje Tereza Syslová, členka AMaTer, která stála u zrodu kapely. Dále na křtu
vystoupí speciální host, kamarád děvčat
a frontman kapely Nebe Petr Harazin. Večer
svým akustickým vystoupením hudebně
doplní jihlavská kapela Vzhůru a níž, kterou
ve spojitosti s kapelou AMaTer neuvidíte
poprvé. „Po celou dobu bude pro hosty zdarma připraven raut se spoustou dobrého jídla
a pití,“ uzavírá Syslová. Vstupenky z předprodeje jsou již vyprodané, ale na místě budou ještě dostupné.
Kdo za AMaTer stojí?
Terezu Syslovou a Martinu Hájkovou
svedlo dohromady neobvyklé setkání, a to
v nemocnici. Po nějakém čase zjistily, že
mají nejen společnou zálibu v hudbě, ale
i stejný hudební vkus. Rozhodly se tedy
založit kapelu. Později se k děvčatům přidal Jiří Pavlačka, který se v kapele ujal hry
na bicí. Kapela nyní funguje už přes 5 let.
A kdo má zájem kapelu AMaTer slyšet naživo, ale křtu se zúčastnit nemůže, má šanci
dorazit na některý z připravovaných koncertů na rok 2019. Termíny koncertů můžete sledovat na Facebooku (AMaTer) nebo
Instagramu kapely (amater.band).

Zima už o sobě dává vědět, a proto náš
Azylový dům opět rozšiřuje nabídku služeb pro období, kdy teplota klesne pod
-10°C.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat
e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Šimonek se potýká se vzácným onemocněním - NARP syndrom.

Žďárská kapela stoupá vzhůru. Brzy pokřtí druhou desku

Azylový dům v zimě

Dobrý anděl pomáhá i na Žďársku. Můžete přispět i vy!
Deset rodin ze Žďáru nad Sázavou a dalších čtyřicet čtyři z okresu Žďár nad Sázavou již dostalo finanční podporu nadace
Dobrý anděl, která pomáhá rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.

Kultura

AMaTer během koncertu na Vázafestu 2016

Foto: Jiří Nedělka

(red)

Udělejte si v prosinci výlet na Ostrov pohody!
Předvánoční čas je ve Žďáře již neodmyslitelně spojen s festivalem Ostrov pohody. Letos tomu nebude jinak, a tak se
od 13. do 16. prosince můžete těšit na víc
jak tucet akcí.
Pečete cukroví? Vymýšlíte dárky? Plánujete nákupy a úklid? Chystáte výzdobu?
Nebo už máte dárečky zabalené ve skříni,
v cukrářství objednané sladkosti a kapra
v mrazničce? Ať tak či tak, opět vás zveme
do divadla a na radnici na předvánoční akci
Ostrov pohody, pro letošek s přívlastkem
Republika. Uskuteční se ve dnech 13. - 16.
prosince.
„Program je pestrý a jistě si vyberou všichni napříč generacemi. Čekají vás pohádky, ty
klasické i ty v netradičním podání, starodávné
vánoční zvyky, lidové tance, hudební pásma.
Děti si v prostoru foyer divadla zasoutěží, vyrobí drobné pozornosti a dárky,“ říká Pavla
Müllerová, spoluorganizátorka Ostrova pohody. Pro školy i širokou veřejnost je připravená přednáška paní Věry Sosnarové, která
strávila 19 let v sovětských lágrech, a přesto
neztratila životní energii a humor. „A také
můžeme prozradit, že jsme pozvali převzácného hosta z dob před sto lety – T. G. Masaryka,“ uzavírá Müllerová.
Podrobný program můžete sledovat na našich webových stránkách

Pavel Šmíd a Vojta Vrtek ve hře Zpátky do Betléma.

Foto: Karel Omes

www.ostrovpohody.cz, na plakátech
a v tisku. Vstupné již tradičně zůstává dobrovolné - hlavně díky finanční podpoře
Města Žďáru nad Sázavou, Kraje Vysočina
a laskavých sponzorů.

Pavla a Martin Müllerovi
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Školství

Sluníčka a Modré džíny slaví letos dvacetiny

Podzim na státním gymnáziu ve znamení změn
Gymnázium Žďár nad Sázavou je moderní škola, jejímž cílem je předání kvalitního vzdělání a rozvoj dovedností, které
potřebuje člověk ve 21. století. Proto
stále pracujeme na inovacích, které nám
pomáhají plnit tento cíl. S některými bychom vás rádi seznámili.
Nejvýznamnější novinkou je aktualizovaný vzdělávací program. Snížili jsme hodinovou dotaci ve společné části studia a výrazně rozšířili hodinovou dotaci volitelných
seminářů, aby si každý student mohl vybrat
to, co ho zajímá, a to, co bude v dalším stu-

diu potřebovat. Změna se týká již studentů,
kteří začnou studium v září 2019.
Významným příspěvkem k rozvoji a specializaci studentů je stále se rozšiřující nabídka dobrovolných kroužků a volnočasových aktivit. Zájemci se mohou naučit
programovat, fotografovat, mohou se věnovat vědecké práci v badatelském centru,
pečovat o zvířata v teráriích, zpívat v školním sboru či hrát v kapele a mnoho dalšího.
Změnou prošla také vizuální prezentace
školy. Nové logo kombinuje několik myšlenek. Na první pohled se logem hlásíme
k tradici a ke spojení s naším městem – pů-

dorys Santiniho kostela na Zelené hoře je
nepřehlédnutelný. Kruh ovšem zároveň
symbolizuje moderní způsoby výuky a dobré vztahy mezi žáky a učiteli, ústa s bublinou
také otevřenou diskusi, což jsou základní
principy a cíle naší školy.
Nový vizuální styl se odráží v nových
webových stránkách školy, které se nachází na známé adrese www.gymzr.cz. Najdete
zde aktuální zprávy o dění ve škole, veškeré
informace pro zájemce o studium, kontakty
a mnoho dalšího.
Přijďte poznat školu osobně!
Nejlepší možností, jak se seznámit s novinkami a blíže nás poznat, je návštěva tradičních dnů otevřených dveří, které budou
probíhat 11. a 12. ledna 2019 (v pátek od 15
do 17 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin). Ať
už jste student současný či budoucí, rodič,
absolvent či přítel školy, přijďte se podívat,
jaké aktivity a prezentace předmětů pro vás
připravili učitelé společně se studenty školy.

Studenti představují své gymnázium během dne otevřených dvěří

Foto: archiv gymnázia

Školství

Když je člověku dvacet let, stojí na prahu
dospělosti a rozhlíží se po světě. Když je
dvacet let dětskému pěveckému sboru,
ohlíží se za sebe a vzpomíná na stovky
písniček, nespočet různých akcí a několik
generací zpěváků, které jím prošly.

spolupráci s ukrajinským sborem Chust. Už
se těšíme na nácvik ukrajinské písně!
K nejsilnějším zážitkům patřilo vystoupení při svíčkách v ambitech kostela na Zelené hoře. V současné době mají oba sbory
úctyhodných téměř sedmdesát zpěváků.

V roce 1998 byl na 2. ZŠ založen pěvecký sbor Sluníčka, který se později rozšířil
i na druhý stupeň pod názvem Blue Jeans.
Za dvacet let své činnosti se oba sbory
mohou pochlubit opakovaným umístěním
ve zlatém a stříbrném pásmu na krajských
přehlídkách dětských pěveckých sborů
v Třebíči, mnoha vystoupeními v rámci žďárských kulturních akcí, jako jsou Otevřené
zahrady, Den Žďáru, Ostrov pohody nebo
výroční akademie MŠ. Sbory rovněž pravidelně vystupují pro seniory, na různých
firemních akcích a samozřejmě pro žáky
a rodiče Dvojky, každoročně se setkávají
s ostatními pěveckými sbory na přehlídce
v Bystřici nad Pernštejnem.
Při svých koncertech mají zpěváci možnost spolupracovat se skvělými muzikanty,
jako jsou učitelé ZUŠ nebo členové Horácké
muziky. V posledních dnech jsme navázali

A co sbor čeká v nejbližší budoucnosti?
Ve středu 12. prosince zazpívá seniorům
a 17. prosince zve dopoledne na tradiční vánoční koncert děti a učitelky z MŠ, žáky 1.
stupně 2. ZŠ. Odpoledne v 15.00 hodin pak
v tělocvičně Dvojky zpříjemní předvánoční
čas rodičům a všem příznivcům.
Dvacetileté narozeniny plánují obě vedoucí, Eva Šimurdová a Renata Skořepová,
oslavit společně s bývalými členy na jarním
koncertu v rámci celostátní charitativní akce
Zpíváme pro UNICEF.
Co přát pěveckému sboru do dalších
let? Samozřejmě skvělé a vnímavé zpěváky, nadšené sbormistry, empatické rodiče
a vstřícné vedení školy – tak jako dosud.
Tihle všichni totiž vědí, že zpěv je ten nejkrásnější rozhovor mezi lidmi.


Eva Šimurdová, sbormistryně 2. ZŠ

Jan Havel, Václav Černík
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Předvánoční zastavení ve škole... Ale bez zkoušení!
To, že škola není jenom místem určeným
pro vzdělávání, se pokusí ukázat žáci
a učitelé Střední školy obchodní a služeb
SČMSD na netradiční vánoční výstavě
v pátek 7. prosince.
Studenti pod vedením svých pedagogů
předvedou celou šíři zvyků a výrobků, které souvisejí s dobou adventní a vánoční.
Návštěvníci školy se mohou těšit na ochutnávky tradičních vánočních pokrmů, které
pro ně chystají žáci oboru kuchař – číšník.
„Zaměříme se především na pokrmy, které připravovaly už naše babičky i prababičky, jako
jsou štědrák, kuba, pučálka, rybí polévka s osmaženou houskou, jáhlové kuličky, vánočka,
štola,“ říká učitelka odborných předmětů
Miloslava Hamříková.
Budoucí aranžéři se pak postarají o výzdobu školy - předvedou ukázky adventních
a vánočních dekorací z tradičních i netradičních materiálů. Nebudou chybět adventní
svícny, věnce, tipy na dekoraci vánoční tabule, drobné dárky, ukázky dárkového balení.
Na předvánoční výstavě se budou podílet i drobní výrobci, řemeslníci a umělci
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našeho regionu, kteří své výrobky nabídnou
i k prodeji.
Přijměte naši nabídku na počátku adventní doby jako možnost zastavit se
ve spěchu běžných pracovních dnů a po-

těšit se předvánoční atmosférou, kterou se
pokusíme společně vytvořit.
Radka Pospíchalová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Dětský pěvecký sbor Sluníčka během jednoho z vystoupení

Foto: archiv 2. ZŠ

Výstava Rozkulačeno oživila „Čtyřku“
Je název výstavy, která na 28 panelech
podává vysvětlení jedné z nejtragičtějších kapitol našeho poválečného vývoje
a byla v listopadu instalována ve vestibulu 4.ZŠ. Připomíná příběhy ponížení
a rozvratu selského stavu.

Ilustrační foto

Foto: archiv

Vypráví o zničení společenské vrstvy,
která vždy venkov rozvíjela a byla jeho hybnou silou. Děti se dozvídají naši nedávnou
historii, o které možná doma slyšely a jejich
rodiny se přímo dotýkala. Mladým lidem je
zapotřebí připomínat poctivou práci našich
předků, aby měli ve svém dospělém životě
na co navazovat. Děti se ve třídě hlásí: „Vystoupení se nebojíme. Jedná se přece o mlu-

vený projev, který trénujeme v každé hodině
slohu.“ A tak 20 žáků 8.B dostává text, který
se mají naučit. Přichází zkoušení, hodnocení. Výborně. Máme vše připraveno. Tréma je
sice svazující, ale je dobré, že si vystoupení
před diváky můžeme vyzkoušet. Jsme tým.
Jeden za druhým vystupujeme, vzájemně si
držíme palce, povzbuzujeme se. Potlesk je
odměnou pro každého. Konečně je konec.
Slova chvály početných hostů z vedení města, Prahy, ředitelů ZŠ i SŠ, muzea a dalších
nás zahřívají a my se těšíme z toho, jak jsme
úkol dobře zvládli.
PaedDr. Alena Sobotková, učitelka 4.ZŠ

Co dnes očekávají
rodiče od školy?
Tentokrát to bude krátké ohlédnutí
za tím, co se nám od začátku školního
roku podařilo, na co jsme opravdu hrdí.
V říjnu jsme ve škole zaznamenali dvě
velké výhry a jeden ceremoniál. Na Střední
škole stavební v Třebíči proběhl 2. ročník
krajského kola soutěže Cihla k cihle. Jedná
se o soutěž, která využívá stavebnic TEIFOC.
Z naší školy se soutěže zúčastnili žáci z 8.
ročníku, a to Jan Vrabček a Ondřej Dobrovolný, které doprovázel pan učitel Miloš
Moučka. V konkurenci 21 týmu z Kraje Vysočina se jim podařil velký úspěch, když celou
soutěž vyhráli. Z vyhlášení výsledků si odnesli celou řadu hodnotných cen a spoustu
krásných zážitků z hodně vydařené akce.
Dále proběhla soutěž žáků v okresním kole
ve čtyřboji, kde Dominik Němec a Kristýna
Němcová vybojovali úspěch, obsadili první
místa ve své kategorii a postupují do kola
krajského.
Všem těmto úspěšným žákům jsme
ve škole připravili ceremoniál a předali titul
„Šikula školy“. Rovněž jsou zaznamenáni
v pamětní knize školních šikulů. Jak takový
ceremoniál vypadá? To se o velké přestávce
sejdou v tělocvičně všichni žáci a pan ředitel
slavnostně předá vybraným žákům medaili
Šikula školy a všichni těm úspěšným pořádně zatleskáme.
A co dále? V listopadu jsme zahájili činnost klubu Kulíšek. Sem si mohou přijít pohrát a se školou se seznámit budoucí prvňáčci. Další setkání je naplánováno na 11.
prosince. V tomto termínu proběhne také
další ředitelská kavárna, kde si můžete s panem ředitelem popovídat o tom, co ve škole
s dětmi děláme, co byste ve škole chtěli mít
a chybí Vám. Setkání je určeno nejen rodičům žáků naší školy, ale také rodičům budoucích prvňáčků a všem fanouškům naší
školy.
Pomáháme dětem k úspěchu a jsem rád,
že to funguje, a děkuji všem, kteří se na tom
podílejí, a také všem, kteří nám fandí a drží
palce.

Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Víte, že...
... poslední školní den v roce 2018 je pátek 21. prosince a první školní den roku
2019 je středa 2. ledna? Jarní prázdniny
pak školáci ve Žďáře nad Sázavou mají
od 4. do 10. března
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Příspěvkové organizace města

Městská policie

SPORTIS informuje
Relaxační centrum – V říjnu navštívilo Relaxační centrum celkem 17 768 klientů. Dále
jsme nakoupili nová odpočinková lehátka
do wellness.
Zimní stadión – Na začátku října byly dokončeny práce na opravě přední a vstupní
části zimního stadiónu. V současné době
se opravuje plocha před zimním stadiónem
a proběhla oprava havárie kanalizace před
restaurací.
Fotbalový stadión – Původní povrch umělé trávy byl z části využit na fotbalovém stadiónu a v příspěvkových organizacích města. Zbývající materiál prodáváme za cenu
100 korun za běžný metr (šířka cca 180 cm)
zájemcům z řad veřejnosti. Byla provedena
výměna plotu a ochranných sítí od stávajícího občerstvení až k zadnímu tréninkovému

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 pravděpodobně od začátku prosince. Provoz venkovní části byl ukončen.
Na příští rok plánujeme spuštění nových
facebookových stránek.
Lyžařské tratě – V současné době se dokončuje uzavírání smluv na letošní zimní
sezónu s vlastníky pozemků, po kterých
vedou trasy lyžařských tratí. Všechny stroje
jsou na sezónu již připraveny.
SPORTIS

Zaostřeno na Žďár vstupuje do 4. ročníku

Fotografie malých hokejistů získala zvláštní ocenění starosty

Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár
má za sebou téměř tři úspěšné ročníky.
Vyhlášení ročníku 2018 proběhne na vernisáži v červnu. Ale ještě, než se tak stane, pojďme se podívat na to, co nás čeká
v následujícím roce.
Opět bude v každém Žďárském zpravodaji vyhlášeno téma na nadcházející měsíc.
V průběhu měsíce můžete následně zasílat
své fotografie. Po ukončení budou přijaté fotografie uveřejněny na facebookové
stránce města, kde bude moct veřejnost
hlasovat. Každý měsíc bude vyhlášen vítěz.
Na konci roku poté porota vybere absolutního vítěze.
Soutěžní snímky můžete opět zasílat
ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno
na Žďár 2019 - příslušný měsíc. V emailu připište celé jméno autora zaslané fotografie,
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Foto: Petr Nedvěd

adresu a telefonní kontakt.
Více informací o soutěži, 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.

Témata na rok 2019:
I. Zaostřeno na detail
II. Zaostřeno na umění v nás a okolo nás
III. Zaostřeno na bílou stopu
IV. Zaostřeno na dopravu všeho druhu
V. Zaostřeno na probouzející se přírodu
VI. Zaostřeno na Svatojánskou pouť
VII. Zaostřeno na Den Žďáru 2019
IX. Zaostřeno na vodní hrátky
X. Zaostřeno na kouty Vysočiny
XI. Zaostřeno na památky UNESCO
XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)
(red)

Problémy s bezdomovci
Na tísňovou linku 156 bylo přijato několik oznámení od občanů jak v denní, tak
večerní době na nevhodně se chovající
bezdomovce a nepřizpůsobivé osoby. Jednalo se zejména o autobusové zastávky,
okolí obchodních domů, v nádražní hale
ČD a blízkého okolí. Tyto osoby se zejména
dopouštěly různého obtěžování občanů,
narušování veřejného pořádku, vzbuzování
veřejného pohoršení a požívání alkoholických nápojů na místech vyhláškou města
zakázaných.
Na všechna oznámení vyjížděly hlídky
strážníků MP, kteří konkrétní situace řešili
zákonným způsobem tak, aby byl nastolen
pořádek. V případě některých oznámení
bylo nutné přivolat z důvodu zranění nebo
zdravotních problémů rychlou záchrannou službu, případně zajistit jejich převoz
na Protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.
Okradený spolubydlící
Na služebnu MP se dostavil muž slovenské národnosti a uvedl, že měl být ve večerních hodinách okraden na hotelové ubytovně svým spolubydlícím. Konkrétně se mělo
jednat o krádež finanční hotovosti ve výši
asi dvou tisíc korun, kterou měl mít poškozený muž na pokoji v peněžence, a dále
uvedl, že nic dalšího se mu neztratilo.
Na hotelovou ubytovnu byla následně
vyslána hlídka, která na místě kontaktovala
podezřelého muže z krádeže. Prokázáním
jeho totožnosti bylo zjištěno, že se jedná
o asi 30letého muže ze Slovenska. Ve spolupráci s Policií ČR bylo ověřeno, že se nejedná
o osobu v pátrání a zda se muž již v minulosti nedopustil podobného protiprávního
jednání, což se nepotvrdilo. Celá záležitost
byla poté s mužem, který se ke krádeži
přiznal, vyřešena strážníky na místě v příkazním řízení a ten svému spolubydlícímu
peníze vrátil.
Zásah v Domě kultury
V pozdních nočních hodinách spolupracovali strážníci MP s hlídkami Policie ČR kvůli nahlášené rvačce mezi osobami ukrajinské
národnosti v prostoru před Domem kultury.
V důsledku tohoto vzájemného fyzického
napadání byly zraněny tři osoby, přičemž
jednoho z nich musela převést rychlá záchranná služba do nemocnice. Celou věc si
dále převzala k dalšímu šetření Policie ČR.
Nezávisle na této rvačce došlo k nešťastné události, kdy jeden z návštěvníků
diskotéky přepadl z výšky asi čtyř metrů
přes schodišťové zábradlí ve vnitřních prostorách Domu kultury, přičemž si pádem
na schody způsobil vážné zranění. Muži
byla okamžitě poskytnuta první pomoc
a na místo přivolána další osádka rychlé záchranné služby, která i tohoto muže převezla na ošetření do nemocnice.

Luboš Skřivánek, Městská policie

Ze sportu

Orientační běh táhne i ve Žďáře. Zapojte se i vy
Orientační běh je krásný sport spojený
s pobytem v přírodě i s nádechem dobrodružství. A oddíl orientačních běžců
je velmi aktivní i ve Žďáře nad Sázavou.
O čem tento sport je a kdy a kde si jej můžete vyzkoušet i vy?
„Orientační běžci (ale i mapující chodci)
hledají podle mapy kontroly umístěné v lese.
Závodníci samozřejmě soutěží, kdo to zvládne nejrychleji. V tom případě už rozhoduje
rychlost běhu i správnost rozhodování o tom,
jak se ke kontrole co nejlépe dostat,“ říká Milan Nechuta ze sportovního oddílu SKP Žďár
nad Sázavou. Někdy se staví trasy i ve městech, pak se jedná o kratší, orientačně jednodušší a tím i rychlejší závod.
Orientační běh může být nejen úžasná
duševní relaxace pro dospělé, ale je i skvělým sportem pro děti. „Učí je samostatnosti,
zlepšuje schopnost jejich rozhodování a zvyšuje sebedůvěru. Díky dětské hravosti a soutěživosti i přirozeně zlepšuje jejich fyzickou
zdatnost ve zdravém prostředí,“ dodává Nechuta. V lese nebudou mít za zády řvoucího trenéra pobízejícího k vyšším výkonům.
Tempo i trasu běhu si volí každý sám. Pouze
malí začátečníci mají s sebou zkušeného
spoluběžce, který jim poradí se správnou
volbou směru.
Náš oddíl orientačního běhu Žďár nad

Orientační běžkyně během závodu u průběžné kontroly

Sázavou je otevřený všem zájemcům
o tento sport. Je možné přijít se podívat
na naše tréninky, které probíhají každou
středu odpoledne v tělocvičně 4. základní
školy. Na jaře se můžete těšit na trénování
v blízkých lesích. Bližší informace najdete na stránkách www.skp-zdar.cz nebo
na facebooku.
Vyzkoušejte si orientační běh i vy
Krátce po Vánocích si můžete vyzkoušet

Foto: Alena Nechutová

přímo v centru Žďáru, o čem orientační běh
je. Na Vánočním kufrování bude již tradičně připraveno několik tras, které si můžete
proběhnout nebo projít. Neváhejte a přijďte na Vánoční kufrování, které je určené pro
děti i dospělé, 27. prosince mezi 13. a 15.
hodinou. V restauraci Pavlač v obchodním
centru na Přednádraží vás čeká připravená
mapa a teplý nápoj, vše za malý příspěvek
- 20 korun. „Těšíme se na hojnou účast,“ zve
na akci Nechuta.
SKP Žďár nad Sázavou

Městský úřad se
ukázal ve volejbale
Posouvat a zlepšovat kvality městského
úřadu se dá různými cestami. Jednou
z nich je i reprezentace ve sportovních
turnajích.

Ilustrační foto

Foto: archiv

Začátkem listopadu vyrazil tým složený
z pracovníků městského úřadu a příspěvkových organizací na volejbalový turnaj úřadů
do Prostějova.
Týmu těsně utekly stupně vítězů, a tak
skončil na nepopulárním 4. místě.
Jestli sportovní výkon nedopadl
na 100%, tak následné sdílení zkušeností
nejen z oblasti fungování úřadů se povedlo
maximálně.
(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 19.
listopadu 2018 celkem 20 985 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: říjen 2018 - 20 995, září 2018
- 21 105, srpen - 21 115, červenec 2018 21 115, červen 2018 - 21 116, květen 2018
- 21 143, duben 2018 - 21 148, březen
2018 - 21 168, únor 2018 - 21 193, leden
2018 - 21 182, prosinec 2017 - 21 192, listopad 2017 - 21 194)

Děti narozené v září 2018
Teodor Řádek 	
Aneta Vetešníková 	
Daniel Zadina	
Vanesa Sobotková 	
Stela Šmerdová 	
Jakub Vaněk 	
Tomáš Kadlíček	
Tereza Slámová 	
Josef Jurman 	
Anna Sejkorová 	
Štěpán Kasal 	
Marek Hejtmánek 	

04.09. ZR 2
05.09. ZR 3
07.09. ZR 5
08.09. ZR 4
08.09. ZR 5
13.09. ZR 6
15.09. ZR 1
17.09. Mělkovice
19.09. ZR 3
19.09. ZR 2
21.09. ZR 2
25.09. ZR 2

Životní jubilea v prosinci 2018
Libuše Přívětivá	
Božena Chalupová 	
František Čapek 	
Libuše Stejskalová	
František Sejtko	
Antonín Horák 	
Jan Kubík 	
Růžena Šabartová 	
Dagmar Pazourová 
Růžena Prokopová	
Ludmila Šprdlíková

04.12. 80 let ZR 4
07.12. 80 let ZR 7
08.12. 80 let ZR 7
14.12. 95 let ZR 3
18.12. 80 let ZR 7
19.12. 85 let ZR 1
21.12. 91 let ZR 7
25.12. 80 let ZR 5
27.12. 85 let ZR 2
28.12. 80 let ZR 1
30.12. 91 let ZR 1
Srdečně gratulujeme!
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PLES 2019
3. reprezentativní ples akciové společnosti SATT

19. ledna od 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou

Cena vstupenky 350 Kč
Hvězda večera

Hledáme kolegy na pozice:

Výrobní operátor/operátorka
Skladnice
Procesní inženýr
Vedoucí údržby strojů

Přidejte se k nám!
Kontakt:

tel.: +420 566 510 410
Darina.Hemzova@teleeex.com

MŇÁGA A ŽĎORP
Moderuje

Petr Rychlý

Hraje CB CITY music
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Výtěžek plesu pomůže novoměstskému Centru Zdislava.
Přispět můžete i na transparentní účet: 227171955/0600
Vstupenky bude možné zakoupit v zákaznických centrech SATTu (www.satt.cz/kontakty)
a v turistickém informačním centru Ždár nad Sázavou od 3. prosince 2018.
Žďár nad Sázavou | Nové Město na Moravě | Bystřice nad Pernštejnem | Velká Losenice

Více informací o programu plesu na

www.plesatt.cz
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Zaostřeno na Žďár 2018
XII. Zaostřeno na Vás (volné téma)
(zasílejte do 20. prosince 2018)
Na měsíc prosinec jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na Vás (volné téma). Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 20. prosince 2018 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu
e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mailu
uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní 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!

XI. Zaostřeno na hudbu okolo nás
i v nás
V listopadu 2018 bylo do soutěže zasláno 12 fotografií s tematikou hudba okolo nás i v nás. Vítězem osmého kola fotografické soutěže se stal
Miroslav Pokorný. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do zrekonstruovaného Kina Vysočina.
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Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 12. prosince, 11.00
čtvrtek 13. prosince, 9.00 a 11.00
Jak si hrají tatínkové (MD)

pátek 27. prosince, 20.00
GT Hlinsko 100: Velké cíle, plné žaludky (B)
úterý 8. ledna 2019, 19.00
Frankie & Johnny (MD)

pondělí 17. prosince, 16.30
Předvánoční zastavení (KMJS)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 10. prosince, 18.00
Promítej i Ty! – Thuletuvalu (KMJS)

neděle 30. prosince, 15.00
Klaun a Kloun (MD)
DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 13. prosince, 18.30
Slavnost světla (ZH)

čtvrtek 13. prosince 16.00 (SR)
pátek 14. prosince, 10.00 (MD)
sobota 15. a neděle 16. prosince, 14.00 (MD)
Ostrov pohody 2018 – Republika

neděle 16. prosince, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)

úterý 18. prosince, 16.00
Živý betlém (NR)

pondělí 24. prosince - ŠTĚDRÝ DEN
16.00 Vigilie narození Páně (KP, mše svatá pro děti)
21.00 Půlnoční mše svatá - J. Pavlica: Missa brevis
(BNPM, FONS a orchestr žáků ZUŠ)
22.00 Půlnoční pobožnost (HK)
24.00 Půlnoční mše svatá – J. E. Kypta: Missa pastoralis
(KP, chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)

sobota 22. prosince, 21.00
Ples v Batyskafu (B)

úterý 25. prosince - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30, 18.00 Mše svatá – Boží hod vánoční (KP)
8.30 (HK), 8.30 (MČCE), 9.00 (BNPM)
10.30 J. E. Kypta: Missa pastoralis
(KP, chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)
14.30 Dětské pásmo u jesliček (KP)

úterý 25. prosince, 10.00
Venkovská kapela – sváteční hraní (před BNPM)
úterý 25. prosince a středa 26. prosince, 14.00-17.00
Otevřená bazilika a poutní kostel – Žďárský betlém
pátek 28. prosince, 19.00
Disko-V (DK)
úterý 1. ledna 2019, 17.30
Novoroční ohňostroj (NR)

KONCERTY
úterý 11. prosince, 16.00 a 17.30
Vánoční koncerty ZUŠ (ZUŠ)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 15. prosince, 9.00-11.00
Vánoční juchuchu (AC)

sobota 15. prosince, 21.00
Už jsme doma (B)
středa 19. prosince
16.00 Vánoční koncert (A)
19.00 In Concerto – David Uličník a Jiří Škorpík (MD)
20.00 Cimbálovka Sylván (B)
úterý 25. prosince, 21.00
Vánoce s Fugou (B)
středa 26. prosince, 17.00
FONS – Zpívej v čase vánočním (BNPM)
sobota 29. prosince, 16.00
Svatopluk – Jan Jakub Ryba: Hej mistře! (KP)
DIVADLO
úterý 18. prosince, 19.00
Andělé v mém srdci (MD)

pondělí 24. prosince 2018, 17.15
Troubení z věže (KP)

úterý 18. prosince, 14.30
Střelba o vánočního kapra (A)
VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 12. prosince, 17.00
Po práci legraci - Jan Nejedlý & Jakub Šofar (KMJS)
pátek 14. prosince a pondělí 17. prosince, 14.30-16.30
Vánoční dílny pro veřejnost (A)
středa 19. prosince, 14.00
Tradiční vánoční tvořivá dílna (KMJS)
čtvrtek 26. prosince, 19.00
Madiho cesty (B)
středa 9. ledna 2019, 16.30
Trabanti – Velká cesta domů! (KV)

A – sál Active SVČ, Horní, AC – Active Club, Dolní, B - Batyskaf, BNPM – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše,
DK – Dům kultury, HK – Husova kaple, KV – Kino Vysočina, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KP – kostel sv. Prokopa, MČCE
– modlitebna Českobratrské církve evangelické, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, SR – Stará radnice, ZH
– kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ
Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

