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Představujeme památky UNESCO

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou
Josef
Klement
místostarosta
Žďáru nad Sázavou

Vila Tugendhat v Brně

Brno je městem funkcionalismu a hudby
Světově proslulá vila Tugendhat, která je jedinou naší památkou moderní architektury zapsanou na Seznamu světového kulturního
dědictví, stojí v Brně. Tato jihomoravská metropole je však nejen městem architektury, jak napsali například v New York Times, ale
také městem hudby. V roce 2017 se v této oblasti připojilo do Sítě kreativních měst UNESCO a v tomtéž roce na seznam Paměti světa
přibyl celý Archiv Leoše Janáčka.
Nejslavnější brněnská vila stojí v Černých Polích
Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových byla vybudována v letech 1929–1930 podle návrhu architekta Ludwiga Miese van der Rohe.
Poprvé v dějinách československé architektury byla v privátním domě užita ocelová nosná konstrukce založená na sloupech s půdorysem kříže. V interiérech jsou použity vzácné materiály, jako je onyx ze severního Maroka, italský travertin či dýhy z dřevin pocházejících z jihovýchodní
Asie, například z palisandru, zebrana a makassarského ebenu. Zcela výjimečné je technické zázemí domu: teplovzdušné vytápění či elektrické
spouštění oken.
V letech 2010–2012 prošla vila celkovou památkovou obnovou. Stavba i s přilehlou zahradou byly restaurovány do podoby v době jejich
dokončení a interiéry zaplnily vedle dochovaných originálů také repliky původního mobiliáře. V suterénu je zpřístupněno technické zázemí
vily a nachází se v něm také stálá expozice přibližující architekta, stavebníky a život rodiny do roku 1938. Prostor slouží i pro konání krátkodobých výstav, které je možné – stejně jako zahradu – navštívit v otvíracích hodinách vily bez předchozího objednání.
Od roku 2001 je vila je zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a od 7. prosince 2018 jí dokonce patří zvýšená ochrana,
která byla zatím poskytnuta pouze 13 kulturním statkům na tomto Seznamu.
Brno jako nejen moravská hudební metropole
Brno se profiluje také jako město, ve kterém jsou významně zastoupeny všechny hudební žánry od klasické i současné hudby přes jazz,
alternativu až po hudbu lidovou. Disponuje aktivním publikem, bohatou sítí renomovaných hudebních těles a množstvím hudebních událostí, mezi které patří například mezinárodně uznávaný festival klasické hudby Moravský podzim, operní Janáček Brno, jazzový JAZZFESTBRNO
a v neposlední řadě multižánrový a oblibu rychle získávající Maraton hudby.
„Brno je studentským a kulturním městem, hudba se tady nejen studuje (JAMU, konzervatoř, ZUŠ), ale i praktikuje. Vybrat si můžete dle svého vkusu od opery přes muzikály, festivaly a koncerty různých žánrů až po busking (hraní na ulici). Myslím, že UNESCO při svém
hodnocení ocenilo také vedení města Brna za jeho promyšlenou kulturní politiku, a co vím,
líbilo se mu právě brněnské muzicírování na ulici, které nyní cíleně rozvíjíme právě v Maratonu hudby. V srpnu 2018 se díky němu město Brno již potřetí proměnilo v jednu nekonečnou hudební scénu,“ doplňuje k získání prestižního titulu Jana Janulíková, ředitelka TIC
BRNO. Zároveň brněnská kulturní scéna čerpá a navazuje na bohatou historii plnou velkých
osobností. Z nich je na prvním místě Leoš Janáček, kterému TIC BRNO zřídilo i samostatný
web www.leosjanacek.eu.
Síť kreativních měst (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) byla založena v roce 2004
s cílem sdružovat města z regionů celého světa. Brno se jako město hudby připojilo do této
prestižní sítě, která spojuje na 180 měst ze 72 států z celého světa, v roce 2017. Titul kreativní město, který je udílen již od roku 2004, je možné získat v oblastech literatury, designu,
hudby, gastronomie, filmu, médií, lidového umění a řemesla. Brno je v rámci České republiky teprve druhým městem, které se tímto titulem může pochlubit – v roce 2014 se stala
Praha kreativním městem literatury.
Jako třetí poctěn také Archiv Leoše Janáčka
Jen několik dní po přijetí do Sítě kreativních měst byl brněnský Janáčkův archiv zapsán
do Paměti světa, jednoho z programů UNESCO věnujícího se ochraně světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech. Archiv Leoše Janáčka je dokumentární fond
Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, který obsahuje celistvou písemnou
skladatelovu pozůstalost a mnoho dalších materiálů, které se do něj postupně začleňovaly
od autorovy smrti v roce 1928. Jeho součástí jsou (až na několik výjimek) všechny rukopisy
Janáčkových skladeb, libret i studií či skladatelova knihovna, v níž jsou četné svazky beletristických i odborných knih opatřeny vlastnoručními
Janáčkovými poznámkami. Zcela zásadní je soubor Janáčkovy korespondence, čítající více než 14 tisíc jednotek.

Vážení spoluobčané,
rok 2018 má již přívlastek loňský. Myslím si, že pro naše město to byl rok pozitivní. Soustředili jsme se na rozsáhlé investice
především do technické infrastruktury, křižovatek a přechodů pro chodce, modernizaci a rekonstrukci nemovitostí v majetku
města. Nezapomněli jsme ani na tradiční
Den Žďáru, Slavnosti jeřabin a další. Velkou
pozornost jsme věnovali říjnovému výročí
sta let od vzniku Československé republiky.
Oslavy jsme spolu s řadou zajímavých hostů prožívali celý týden.
V říjnu také proběhly volby do zastupitelstva města. Dovolte mi, abych Vám všem
ještě jednou poděkoval za obrovskou
podporu. Vaši důvěru přijímám s pokorou
a jsem moc rád, že z pozice místostarosty
mohu i nadále pracovat pro naše krásné
město a jeho občany.
Závěr roku byl tradičně věnován době
adventní, protkané řadou doprovodných
akcí. Vánoční výzdoba na náměstí byla

obohacena zvonkem přání – snad se Vám
všem, velkým i malým, Vaše vánoční přání
vyplní. Věřím, že jsme rok 2018 všichni prožili co nejlépe a již s napětím očekáváme,
jaký bude ten letošní.
Poslední zastupitelstvo v roce 2018
bylo pro město velmi důležité, protože se
na něm schvaloval rozpočet na rok 2019.
Rozpočet navržený radou, podrobně prodiskutovaný na semináři zastupitelů a doporučený finančním výborem schválili
všichni přítomní zastupitelé. Rozpočet je
bez aktuální potřeby čerpání úvěru a hospodaří s téměř 533 milióny korun. Jedná
se o jeden z nejvyšších schválených rozpočtů Žďáru nad Sázavou. Očekávané příjmy
jsou povýšeny z fondu správy finančních
prostředků a z přijatých dotací na jednotlivé projekty. Je sestaven tak, aby se zvýšil
podíl investic z loňských 22 na letošních
29 procent, což představuje více než 152
miliónů korun. Detailnější pohled do rozpočtu naleznete v tomto čísle zpravodaje
či na webu města.
V bytové politice se zabýváme návrhem
na vybudování nových bytových jednotek.
V září 2018 jsem uložil odboru majetkoprávnímu, který poté předložil radě města
a později také zastupitelům návrh na vytvoření fondu, jehož prostředky budou použity výhradně pro bytovou výstavbu. Díky
němu zahájíme výstavbu dostupnějších
bytů, které budou určeny výhradně pro občany města. Po dopracování bude projekt
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představen veřejnosti.
Vážení přátelé, milí spoluobčané, rád
bych Vám na prahu nového roku ze srdce
popřál především zdraví, bez kterého je vše
obtížnější. Dále Vám přeji blízkost přátel,
o které se můžete opřít v těžších okamžicích a radovat se s nimi ve chvílích pohody.
Přeji Vám všem krásný rok 2019!
Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Žďár přivítal rok 2019 velkolepým ohňostrojem
Novoroční ohňostroj je již ve Žďáře
nad Sázavou tradicí. 1. ledna 2019 se
na oslavu Nového roku uskutečnil již
po dvacáté.
„Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších
akcí, které město Žďár nad Sázavou pořádá,“
poznamenává Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, který za organizaci ohňostroje zodpovídá. I na začátku roku 2019 se na slavnostní ohňostroj
přišlo podívat několik tisíc lidí.
Celá slavnost započala vystoupením
pěveckého sboru FONS, následovaly projevy a přání politiků. Závěrem nechyběl ani
hromadný zpěv české hymny. A v 18 hodin
vypukl ohňostroj samotný.
„Jsem velmi rád, že se nám daří tuto tradici držet na živu. Doufám, že se všem ohňostroj líbil a v příštím roce se opět setkáme,“
uzavírá Martin Mrkos, starosta města. Pokud vše půjde dle předpokladů, uskuteční
se vítání roku i v roce 2020.
(red)

Slavnostní ohňostroj v roce 2018

Foto: Milan Šustr
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Ve Žďáře zazní v lednu opět tříkrálová
koleda. Přidejte se i vy!
Od 1. do 14. ledna 2019 vyrazí do ulic
našeho města tříkrálové skupinky. Přispět na činnost Charity můžete i vy!
V obou žďárských farnostech plánují
koledu na sobotu 5. ledna 2019. „Žďárští
koledníci dostanou v osm hodin tříkrálové
požehnání na cestu,“ sdělila Veronika Dobrovolná, jedna z organizátorek sbírky. Spolupráci si žďárská Charita velmi pochvaluje
i s místními skauty, Biskupským gymnáziem, oběma farnostmi i městem Žďár nad
Sázavou. Nově se do koledy zapojí i klien-

ti místního Výchovného ústavu. Pokud se
chcete stát koledníkem, ozvěte se koordinátorce Tříkrálové sbírky Yvoně Pošvicové
na 777 755 444 nebo dc@zdar.charita.cz.
Zároveň jsou všichni srdečně zváni
na tradiční Tříkrálový koncert, který bude
věnován všem koledníkům, dárcům a dobrovolníkům. Koncert se uskuteční v neděli
13. ledna v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty
v Novém Městě na Moravě. Účinkuje hudební uskupení Amare z Nového Města
na Moravě a Chrámový pěvecký sbor Velké
Meziříčí.
(red)

Pojďme změnit Žďár v moderně řízené
město aneb Chytrý Žďár startuje

Setkání
s občany
Kvalita veřejného prostoru
V únoru se na pravidelném setkání s občany sejdeme první středu v měsíci. Tentokrát
se budeme bavit o veřejném prostoru.
Kdy:
Kde:

6. února 2019
od 18 hodin
Knihovna Matěje Josefa Sychry
Žďár nad Sázavou

Setkání se zúčastní zástupci odborů
Městského úřadu a institucí, které se podílely na tvorbě Koncepce bydlení.
Smart city pro Žďár nad Sázavou
Ještě během ledna nás čeká další setkání
s občany. Tentokrát se budeme bavit s odborníky o možném přínosu smart city pro
Žďár.
Kdy:
Kde:

Tříkrálové koledníky můžete potkat již na začátku ledna

Zdeněk
Navrátil
radní města
Žďáru nad Sázavou

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych se
s Vámi podělil o několik zajímavých témat,
které rada města řešila v průběhu posledních dvou měsíců roku 2018.
Dostupnější „městské bydlení“
Jedním z kroků, kterými chceme podpořit rozvoj bydlení ve Žďáře, je schválení
nového městského Fondu bydlení se závazky. Vznik fondu by měl pomoci především mladším rodinám s nižšími příjmy
dosáhnout postupně na vlastní bydlení.
Princip spočívá v tom, že město a mladé
rodiny spojí své síly a společně vybudují
bytový dům. Byty pak nájemníci budou
městu splácet a po jejich zaplacení přejdou
do jejich majetku. Peníze získané ze splátek
4
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za tyto byty by pak zamířily zpět do fondu,
kde by se staly základem pro realizaci dalšího obdobného projektu. Snahou rady města bude, aby první takový společný projekt
města a jeho občanů začal růst na Klafaru
již v průběhu nejbližších dvou let.
„Svobodárky“ dostanou novou fasádu
Když už jsem u toho bydlení, tak bych
rád připomenul, že městu se podařilo získat dotace na zateplení dvou městských
bytových domů na „Stalingradě“. Městské bytové domy zvané „svobodárky“
tak v průběhu roku 2019 získají moderní
vzhled. V dalších letech bychom chtěli
pokračovat i v modernizaci zbývajících
městských domů v této čtvrti tak, aby mezi
postupně rekonstruovanými bytovkami
nedělaly ostudu.
MHD vychází vstříc občanům
Snažíme se vyjít vstříc občanům, kteří
v průběhu roku 2018 posílali své připomínky k novému linkovému vedení MHD. Proto
se rada po vyhodnocení připomínek rozhodla posílit především linku č. 6, kde přibydou nové spoje. Pozitivní změnou je pak
posílení tradiční linky č. 4 v dopoledních
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23. ledna 2019
od 18 hodin
zasedací místnost zastupitelstva
Žižkova 227/1

Koncept smart city využije moderních
technologií k řešení problémů Žďáru: parkování, veřejná i osobní doprava, zlepšení elektronické komunikace, energetická
náročnost budov, zavedení městské karty
a mnohé další.
Podobně postupují i Kolín, Litoměřice, Písek, Hranice na Moravě nebo jiná
města. Vytváření koncepce smart city je
otevřené všem občanům. Více na webu
www.chytryzdar.cz.
hodinách, kdy by tato linka jezdila v půlhodinovém taktu. Využijte slevy pro pravidelné cestující a vyzkoušejte, že žďárská MHD
vás doveze, kam potřebujete, aniž byste se
trápili s parkováním. Zdárnou cestu!

Co Žďár potřebuje
Město Žďár nad Sázavou bylo desítky
let rozvíjeno systematicky a uvážlivě. Díky
tomu je moderním městem se vzdělanými
obyvateli, ve kterém se dobře žije. Nicméně i tak má své problémy: dopravní zácpy,
svízelné parkování, využití MHD, rostoucí ceny energií, ukládání odpadů, sucho
a povodně, odliv mladých lidí. Podobné
problémy trápí i další města v České republice. Ovšem vedení žďárské radnice spolu
s občany hledá cesty, jak reagovat na tyto
potíže.
Jak to řešit
Jednou z možností je přiměřené využití
dostupných technologií. Například počty
aut lze sledovat elektronicky a následně
provést úpravy silnic a křižovatek. Zájem
o MHD lze zvýšit zobrazením aktuální polohy autobusu v mobilu, aby cestující mohl
přijít na zastávku bez čekání. Existují systémy, které v mobilu zobrazí nejbližší volné
parkovací místo. Spotřeba energie v městských budovách může klesnout využitím
automatické regulace. Zaplněnost kontejnerů lze monitorovat, aby popelářské vozy
mohly vyjet najisto. Zkušenosti z jiných
měst ukazují, že je výhodné zapojit uvedené technologie tak, aby se vzájemně doplňovaly a navazovaly na sebe. Tento přístup
se označuje jako koncept smart city. Ten
má zajistit, aby se město dalo lépe řídit,
mělo menší provozní náklady a efektivně
sloužilo svým obyvatelům. Technologie
byly ve městech odjakživa, ale až nyní jsou
za přijatelnou cenu k dispozici bezdrátové
komunikace, snímače na dálkové odečty,
online přenos informací do mobilů atp.

Jak použít smart city pro Žďár
Vzájemné propojení technologií bude
úspěšné, jen když budeme od začátku myslet koncepčně. Musíme se rozhodnout,
jaké problémy jsou prioritní a jakou technologií je budeme řešit. Zavádění technologií potrvá několik let a jakákoliv pozdější
změna by se prodražila. Problémy města
znají nejlépe sami obyvatelé Žďáru. Právě
občané mohou říci, která témata se mají
řešit přednostně a co až později. Realizaci
konkrétního řešení musí následně provést
specialisté.
Spolupráce veřejnosti a odborníků
Od ledna 2019 se bude sestavovat
koncepce smart city pro Žďár nad Sázavou. K účasti jsou zváni všichni, kdo chtějí
přispět k rozvoji našeho města. Samotná
organizace práce byla svěřena odborné
firmě. Vzniknou pracovní skupiny, které budou řešit jednotlivá témata. Do pracovních
skupin byli přizváni znalci dané problematiky a vítáni jsou i občané.
Přijďte se dozvědět více na úvodní setkání ke koncepci smart city ve středu 23.
ledna 2019 v 18 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Městském úřadě.

Zasněžené žďárské náměstí
v předvánočním čase.
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Zimní panorama s poutním
kostelem na Zelené hoře.
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Pokácené stromy, které čekají
na odvoz v Pilském lese.

Michal Bačovský
odborný garant koncepce Smart City

Žďár už má třetího „uličníka“
Těsně před Vánoci spatřil světlo světa
už třetí díl knihy Žďárský uličník, který se
věnuje především Zámku Žďár. Velký dík
zde patří především pracovníkům městského Regionálního muzea, kteří postupně
mapují naše město z historického pohledu. Krásná publikace s mnoha dobovými kresbami či fotografiemi potěší srdce
každého žďárského patriota. Nechme se
překvapit, na jakém tématu začnou naši
muzejníci pracovat teď. Věřím, že se máme
na co těšit.
Na závěr mi prosím dovolte, abych vám
jménem svým, ale i Rady města, popřál, ať
se vám v novém roce plní vaše přání a řešíte hlavně radostné události. Hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce.

Zdeněk Navrátil

Jaký byl poslední měsíc
pohledem Žďáráků?



Foto: Miroslav Krča

Detail na zmrzlé bobule
v centru města.

Kolínská klíčenka je jednou z variant zavádění smart city

Foto: archiv



Foto: Alena Vařeková
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Rozpočet pod drobnohledem. Co nás letos čeká?

Startují dotační programy pro rok 2019

Rozpočet Žďáru nad Sázavou pro rok 2019 je schválený a připravený. Pojďme se společně podívat, jaký nadcházející rok z pohledu čísel a přínosu pro občany města bude. V podbarveném rámečku naleznete přehledný souhrnný stav rozpočtu. Vedle toho je
na místě uvést několik podstatných bodů, které rámují tvorbu rozpočtu a filozofii, s níž rada města k tvorbě přistupuje. Základní
principy, ze kterých rada vychází, je hlavně přístup řádného hospodáře a zvyšování podílů investičních výdajů na celkové sumě
vynaložených prostředků.

Zastupitelstvo města schválilo tradičně
vyhlašované dotační programy města,
a to v oblasti kulturní, sportovní, volnočasových aktivit a se sociálním zaměřením.

V roce 2019 bude město hospodařit
s lehce schodkovým rozpočtem. Příjmy
budou 529 milionů a výdaje 532 milionů
korun. Důvod ke schodku je pragmatický,
z velké části se jedná o financování investic,
které jsou podpořeny i dotací. Ovšem město získá dotační peníze až po dokončení
investic, a proto si je musí nejprve zaplatit
z vlastního.
Nárůst rozpočtu oproti roku 2018 je
značný - o 15 %. Jedním z důvodů je předpoklad růstu sdílených daní, dalším pak
získané dotace a jiné zdroje. „Jsem rád, že
se nám daří držet nastavený kurz, kdy každoročně navyšujeme podíl investic. V roce 2019
bude na investice alokováno 29 % rozpočtu,“
uvádí Josef Klement, místostarosta Žďáru
nad Sázavou. V roce 2018 šlo na investice
22 % městského rozpočtu.
Pozitivním faktem zůstává, že si město
na všechny výdaje vystačí s vlastními penězi. „Pro rok 2019 nepočítáme s novým úvěrem,“ říká Klement.

„Celkový objem finančních prostředků
pro dotační programy v roce 2019 je 8 milionů 910 tisíc korun,“ sdělila Blanka Lučková,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu.
Alokované finanční prostředky pro granty
jsou v podobné výši jako v loňském roce.
„Jsem rád, že se podařilo zvýšit o 200 tisíc
grant pro sportovní činnost mládeže na celkově 4 miliony,“ sdělil místostarosta Josef
Klement.
Žadatelé o dotaci si v příštím roce tedy
mohou požádat o dotaci v programech:
Kultura 2019, Volný čas 2019, Sport 2019,
Organizovaný sport dospělých 2019, Sportoviště 2019, Dotace pro poskytovatele
sociálních a zdravotních služeb a Dotace
pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti. Jednotlivé výzvy a žádosti dotačních programů jsou vyvěšeny
na webových stránkách města v sekci dotační programy, kde jsou rovněž rozepsány
podmínky poskytnutí dotací v daných oblastech.
Termíny podání žádostí jsou u dotačních programů Kultura 2019, Sport
2019 a Sportoviště 2019 stanoveny nejpozději do posledního ledna 2019, u dotačních programů Volný čas 2019 a Organizovaný sport dospělých 2019 je
možné uplatnit žádost o dotaci v termínu od
1. ledna 2019 do konce února 2019. „Doručené žádosti ve stanoveném termínu posoudí

Velké stavební akce
V letošním roce se čeká na dokončení
několik velkých projektů. Tím největším je
dokončení infrastruktury sídliště Klafar III,
ze kterého budou těžit majitelé nových stavebních parcel. Děti a sportovci se pak těší
na dokončení revitalizace hřiště u 4. základní školy. „Čekali jsme dlouho na rekonstrukci
hřiště, které bylo svého času nejlepší v celém
Žďáře a okolí. Jsme moc rádi, že si jej již příští
rok v létě budou moct děti užít,“ popisuje Jaroslav Ptáček, ředitel školy.
Dále se dočkáme dokončení revitalizace
sportovní zóny na Bouchalkách a velké rekonstrukce Centra neformálního vzdělávání
Vodárna.

„Z nových akcí bych určitě vyzdvihl začátek celkové obnovy Nádražní ulice. V letošním roce bude dokončen úsek od kruhového objezdu k poště, v roce 2020 bychom
pak měli opravit pěší zónu,“ říká Martin Mrkos, starosta města. Obyvatelé sídliště Pod
Vodojemem se dočkají opravy dalších dvou
ulic. Tentokrát dojde řada na ulice Špálova
a Štursova.
Řidiči si přijdou také na své. Vzniknout by
měla tři nová parkoviště na ulicích Okružní
a Palachova. Celková kapacita by se měla
zvýšit o 62 míst. Kolem 20 milionů bude investováno do objektů ve vlastnictví města.
„Určitě bych ještě zmínila zahájení výstavby nové sportovní haly u Střední průmyslové školy, na které se finančně podílí
jak město, tak výrazněji i Kraj Vysočina,“
dodává Ludmila Řezníčková, místostarostka
Žďáru nad Sázavou.
Finanční fondy města
Žďár má již od 90. let Fond správy finančních prostředků, který byl zřízen pro uchování peněz z privatizace městských nemovitostí. Ty se postupem let využívají na různé
projekty, které město realizuje. Kromě jeho
využití se jej daří i plnit. V roce 2018 se jej
podařilo navýšit o 16 milionů korun, v roce
2020 by se do něj mělo vrátit přibližně 30
milionů korun.
Koncem loňského roku se rada města
rozhodla, že zřídí nový fond - Bytový fond.
Ten by měl primárně sloužit k možnosti
předfinancovat výstavbu bytových domů,
které pak město s dlouhodobým finančním
závazkem prodá obyvatelům města. „Hlavní
výhodu vidíme v tom, že město dokáže vyjednat lepší úvěrové podmínky než občané
samotní,“ upřesňuje Mrkos.

Přehled k rozpočtu pro rok 2019
příjmy celkem
529 698
financování celkem
2 866
výdaje celkem
532 564
Příjmy
daňové352 935
nedaňové58 867
kapitálové13 500
dotace62 396
převod z FSFP
42 000

529 698
Financování
neukončené akce 2018
15 682
splátky úvěrů 
-13 616
návratné finanční výpomoci
800
2 866
Výdaje
zemědělství5 214
obchod, služby
1 335
doprava80 912
vodní hospodaření
10 664
školství79 131
kultura21 496
tělovýchova42 994
zdravotnictví3 273
bytové hospodaření
62 975
komunální služby
39 190
ochrana životního prostředí
25 110
sociální věci
18 455
bezpečnost20 728
veřejná správa
99 087
daně placené
22 000
532 564
Částky jsou uvedeny v tisících korun.
(red)

Vývoj zůstatku ve Fondu správy finančních prostředků (v milionech korun)
400
350

352

příslušné komise, svůj návrh přidělených dotací předloží radě města k projednání a u dotací nad 50 tisíc korun doporučí návrh výše
dotací k projednání zastupitelstvu města.
S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé
seznámeni písemně,“ vysvětlila Blanka Lučková. U dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019 a Volný čas 2019
budou žadatelé vyrozuměni do 30. dubna
2019 a u programů Kultura 2019, Sport
2019 a Sportoviště 2019 pak do 31. března
2019.
Pro organizace působící v sociální oblasti je v rozpočtu města doporučena částka přes jeden milion korun pro dva dotační
programy. U dotačního programu Dotace
pro poskytovatele sociálních a zdravotních

Ilustrační fotografie

Foto: archiv

Ve Veselíčku se sešli, aby zasadili lípu a ochutnali české buchty
U příležitosti 100. výročí založení první republiky se občané z místní části
Veselíčko sešli v sobotu 20. října 2018
ve zdejším kulturním domě. Zde připravili dobrovolní hasiči ve spolupráci
s osadním výborem kulturní akci pod

názvem Turnaj v ping pongu spojený
s výsadbou národního stromu a ochutnávkou tradičních českých buchet.
Buchty byly různé, tradiční české kynuté, koláčky, makové, bábovka, babiččiny
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služeb je termín podání žádosti stanoven od
1. února 2019 do 28. února 2019 a u programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti mohou
spolky žádat o dotaci v průběhu ledna
2019. Žadatelé do programu Dotace pro
poskytovatele sociálních a zdravotních
služeb budou vyrozuměni do konce dubna 2019. U programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní
oblasti pak bude vyhodnocení žádostí
probíhat do konce března 2019. „Při podání
žádosti je nutné doložit všechny povinné přílohy žádosti,“ upozornil Petr Krábek z Městského úřadu.
Žádosti, které nebudou kompletní, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. (red)

Sázení lípy na Veselíčku

Foto: archiv

pagáče, svatební koláčky… Všichni si našli
dobrotu dle své chuti. Nejvíce všem však
chutnal český jablečný závin od Hanky Novákové, která zaslouženě vyhrála.
Čtvrtý ročník soutěže v ping pongu přilákal řadu sportovců – velkých i malých.
Dohromady se soutěžilo ve 3 kategoriích
– muži do 15 let, muži nad 15 let a ženy. Ti,
kdo se umístili na předních příčkách, byli
odměněni malou cenou a diplomem.
Kolem 16. hodiny, za svitu slunečních
paprsků, se všichni přesunuli před kulturní dům. Zde byla slavnostně vysazena lípa
srdčitá. Stejnou „věc“ – vysazování lip republiky – dělávali i naši předkové. A dnes
jejich lípy zdobí naši krajinu a přispívají
k pěknému vzhledu našich měst a obcí.
Občané z Veselíčka tímto chtěli navázat
na tuto tradici a vyjádřit tak svou pospolitost i sepětí s předky.
Díky patří všem těm, kdo se na akci podíleli a přispěli k tomu, že společně strávili
krásné slavnostně sportovní odpoledne.
Lucie Michalová
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Městský úřad vybral věci pro začínající rodiny

Žďár slaví 25 let v UNESCO. Co se bude dít?
V letošním roce oslavíme společně 25 let
od zapsání Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na Seznam
světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Ovšem Žďár nad Sázavou není jediným městem, které je zde
zapsáno.
V průběhu celého roku proto budeme
představovat jednotlivé památky, které
jsou v UNESCO zapsány. Prvním z nich je
Brno, které můžete nalézt hned na druhé
straně Žďárského zpravodaje. Kromě představování památek ve Žďárském zpravodaji se v průběhu roku uskuteční několik akcí
k připomenutí této události.
Vše by mělo vyvrcholit v září, kdy se tradičně konají Santiniho barokní slavnosti,
a následně v prosinci, kdy byl Žďár nad Sázavou oficiálně do seznamu zapsán.
Kostel na Zelené hoře patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Záměr
na stavbu poutního kostela pojal žďárský
opat Václav Vejmluva v roce 1719 po otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého. Stavba

Starší letecký pohled na Zelenou horu s pohřebištěm

probíhala v letech 1719–1722 na jeho náklad.
Okolí kostela bylo původně holé a zhruba v polovině 19. století byla Zelená hora

Foto: archiv UNESCO

zalesněna. Odlesnění okolí kostela začalo
v roce 2006 a od roku 2007 je již v původním stavu.
(red)

Jak kolektivizace ovlivnila českou společnost
Během listopadu se uskutečnil projekt
na téma kolektivizace, který zahrnoval
výstavu a konferenci historiků. Jak se
obě akce povedly a proč je důležité si
tato témata připomínat?
Studium dějin totalitních režimů přináší nejen silné příběhy, ale často se tato témata osobně dotýkají našich rodin. V řadě
případů se jedná o velice živé vzpomínky
a vyprávění našich členů rodiny. Tato období dějin nejsou kapitolou vzdálené historie,
ale tyto okamžiky výrazně ovlivnily naši
současnou společnost. Pohnuté události
z období totalitních režimů zanechaly stopy nejen v našich rodinách, ale také ovlivnily naši krajinu.
Během listopadu se uskutečnil projekt
na téma kolektivizace, který zahrnoval výstavu a konferenci historiků. Putovní výstava na téma „Rozkulačeno“ byla již třetí
putovní výstavou Ústavu pro studium totalitních režimů na 4. základní škole. Průvodci
putovní výstavy se jako tradičně stali žáci
školy. „Pod vedením paní učitelky A. Sobotkové odvedli precizní průvodcovský výkon. Údiv
pracovníků z ÚSTRu a skupin žáků ze středních škol, kteří na výstavy zavítali, byl opravdu nefalšovaný,“ přibližuje s nadšením spolupráci školy ředitel Jaroslav Ptáček.
Na putovní výstavu navázala jednodenní konference s tématem Dopady totalitních režimů na českou společnost. Do Žďáru byli pozváni historikové, kteří přiblížili
dějiny totalitních režimů nejprve v dopoledním bloku pro studenty Biskupského
gymnázia, odpoledne přednáškou pro
8

veřejnost. Nejprve představil Martin Tichý
téma kolektivního zemědělství, zavedení
kolchozů a JZD. Jeho kolegyně Stanislava
Vodičková pokračovala přednáškou o odkazu kardinála Josefa Berana. Odpoledne
byla konference otevřena také pro širokou
veřejnost. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra připravil
přednášku Osudové osmičky 20. století
pohledem české šlechty. Přednášek se zúčastnilo přes devadesát posluchačů z řad
studentů, učitelů i veřejnosti.
Témata z období totalitních režimů je
třeba si stále připomínat. V ideálním případě můžeme pozvat přímé svědky událostí
a poslechnout si osobní příběhy. Důležité

Studenti Biskupského gymnázia během konference

je také navštívit místa, která totalita zasáhla. Pro studium pramenů a literatury máme
výběr řady publikací. Všechny tyto formy
jsou velice důležité. Pokud budeme o těchto událostech mluvit s našimi žáky a studenty, máme jako společnost šanci, že se
tyto smutné události nebudou opakovat.
Historie není nudná ani vzdálená, dějiny
ovlivňují naší současnou společnost.
Ráda bych tímto poděkovala za spolupráci Základní škole Žďár nad Sázavou,
Švermova 4 a Biskupskému gymnáziu. Tento projekt výstavy a konference finančně
podpořilo Město Žďár nad Sázavou.
Lenka Šimo

Foto: Lenka Šimo

Zaměstnanci úřadu darovali deky, povlečení, vybavení do kuchyně a další věci Domovu pro matky (otce) s dětmi

Foto: Jakub Axman

Světelné znečištění a jeho vliv na lidské zdraví
V rámci konference Světla měst a obcí
jsem se zúčastnila několika přednášek o vlivu přílišného světelného toku
na naše zdraví. Překvapilo mne, jak moc
jej světlo a tma ovlivňují.
To, že musíme spát, ví asi každý, ale že je
třeba spát ve tmě, bez přítomnosti nadměrného množství světla už nerespektujeme.
Nekvalitní spánek má vliv na veškeré naše
činnosti a bohužel i na naše zdraví. Možná

„Bezpečně“ nasvícená Zelená hora

si ani neuvědomujeme, že nám v noci svítí do oken lampy pouličního osvětlení, že
nás osvětlují projíždějící auta, že bychom
měli zhasnout i tu malou lampičku u naší
postele.
Klíčovou roli při synchronizaci našich
vnitřních biologických hodin sehrává
“spánkový” hormon melatonin, pro jehož
tvorbu je úplná tma nezbytná. I relativně
malé množství světla dokáže tvorbu melatoninu snížit či dokonce zastavit. Melatonin

Foto: archiv UNESCO

má kromě řízení spánku patrně i další důležité úkoly, které jsou v posledních letech
předmětem intenzivního výzkumu lékařů:
je velmi pravděpodobné, že melatonin
působí preventivně proti vzniku rakoviny,
zpomaluje proces stárnutí a pomáhá proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
Na náš organismus má vliv nejen intenzita
umělého světla, ale i jeho barva. Je nanejvýš žádoucí preferovat zdroje s teplou barvou světla, oranžové nebo žluté. Problém
je i v tom, že když si proti světlu z venku
zatáhneme žaluzie, nebudíme se s denním
světlem a tím také narušujeme svůj biorytmus.
Světlem lidé „znečišťují“ i oblohu a narušují přirozený vývoj nočních druhů hmyzu a ostatních živočichů. Proto je velmi
důležité, abychom naše veřejné osvětlení
obnovovali s citem a smyslem pro celé životní prostředí, aby osvětlovalo jen to, co
má. Abychom naše památky nasvětlovali
tak, aby kužely světla neprotínaly noční oblohu, i když je to na pohled velmi efektní.
Jako výbornou práci ocenila komise výše
zmíněné konference nasvětlení našeho
klenotu, kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který získal první místo v soutěži fotografií za citlivé a funkční
osvětlení.

Ludmila Řezníčková
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Městský úřad informuje

MHD Žďár přidává od ledna nové
spoje. Na své si přijdou i školáci
MHD Žďár funguje již přes rok v novém
režimu. I přes prvotní komplikace se
základní provoz již ustálil. Od 1. ledna
2019 dojde pouze k drobných změnám,
a to především v podobě přidání několika spojů.
„Pracovní skupina během celého roku
vyhodnocovala jednak samotný provoz, ale
zabývala se také dodatečnými připomínkami
od cestujících,“ upřesňuje Dana Wurzelová,
vedoucí odboru komunálních služeb Městského úřadu. Ne všechny návrhy se ukázaly
jako relevantní, mnoha se nemohlo vyhovět ať již z důvodů provozních, ekonomických, či to byly jen návrhy jednotlivců,
které nelze upřednostňovat před širokou
veřejností.
Od nového roku tedy dojde k přidání
nového spoje na lince 7 v pracovní dny -

Ztráty a nálezy

směrem k Tokozu v 7.10 z autobusového
nádraží, v opačném směru odjezd od Tokozu v 7.30 přes Vysočany (odvoz dětí
do škol). Dva spoje o víkendech dopoledne
jsou dodané na lince 6 - v 9.10 ve směru
na Zelenou horu a v 10.00 a zpět směrem
k autobusovému nádraží. Na lince 4 pak
budou nově přidané spoje v časech 8.30,
9.30 a 10.30. K jedinému zrušení dojde
na lince 3 u nedělního spoje 14, který se
ukázal jako nevyužívaný.
Již nyní mohou občané upravené jízdní řády najít na webu města v sekci MHD,
Celostátním informačním systému a samozřejmě na zastávkách MHD. Během ledna
2019 dostanou občané i aktualizované
jízdní řády přímo do schránek, stejně jako
v loňském roce.


(red)

Zasedání zastupitelstva
v roce 2019

Zasedání rady města
v roce 2019

V roce 2019 je plánováno sedm řádných
zasedání zastupitelstva.

V první polovině roku 2019 je plánováno 14 řádných zasedání rady města.

Řádná zastupitelstva se uskuteční:
7. února 2019
21. března 2019
25. dubna 2019
13. června 2019
5. září 2019
31. října 2019
12. prosince 2019


Řádná rady města se uskuteční:
14. ledna 2019
6. května 2019
28. ledna 2019
20. května 2019
11. února 2019
3. června 2019
25. února 2019
17. června 2019
11. března 2019
1. července 2019
25. března 2019
29. července 2019
15. dubna 2019
26. srpna 2019

(red)

(red)

Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové - 566 688 146.
Jakékoli nálezy neváhejte přinést v pracovní dobu na Městský úřad, kde si je vlastník
může následně vyzvednout.

Rozbor studánek
Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Klafar
není pitná
6. prosince 2018
8.15

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Salvátorka
není pitná
6. prosince 2018
8.30

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

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
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Referent/ka - odbor dopravy

Výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku přestupků - agenda přestupků
v dopravě, nástupní plat 29 tisíc korun. Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup: únor
- duben 2019.
Podrobnosti podá Jaroslav Miklík, vedoucí odboru dopravy, 566 688 300, jaroslav.miklik@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 14. ledna 2019 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 - odbor dopravy“.

Referent/ka - odbor stavební

ROZHOVOR: Proč žena roku pomáhá ostatním?
po úraze. A která by realizovala preventivní
programy, aby ubylo četnosti a závažnosti
tohoto druhu zranění. A tak jsem se domluvila s primářem MUDr. Ivanem Suchánkem,
který byl také mým ošetřujícím lékařem,
že Sdružení pro popálené děti zprofesionalizujeme a začneme poskytovat služby
pravidelně. Pan primář mi fandil, přesvědčila jsem ke spolupráci maminku popálené
holčičky Kláru Mayerovou, opustila pěkné
zaměstnání v Oblastní charitě ve Žďáře nad
Sázavou a vydala se vstříc dobrodružství
rozjet zcela neznámou neziskovku ve víru
velkoměsta – v Brně.

ZtracenoNalezeno
Mobilní telefon	
před DPS Libušín
Kufr + věci	
předáno z ČD
Peněženka
před Domem kultury
Skládací hůl
před Městským úřadem
Svazek klíčů
u polikliniky
Svazek klíčů
na Farských humnech
Dioptrické brýle
na ulici Santiniho
Klíč od vozu
na Libušíně
Klíč, čip
u Orlovny
Mobilní telefon
před Domem kultury
Fólie, kupóny
před Městským úřadem
Svazek klíčů
na Vodojemu
Mobilní telefon
na ulici Vejmluvova
Peněženka 
na ulici Strojírenská
Karty + jízdenky předáno z České pošty

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro Město Žďár nad Sázavou?

Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.

Rozhovor

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, 566 688 160, libuse.pitkova@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 21. ledna 2019 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“.

Jana Lacinová

Foto: archiv

Jana Lacinová je Žďáračka, které se
v jejích 13 letech stal úraz elektrickým
proudem. Ten jí změnil život. I díky této
zkušenosti se snaží měnit životy jiným
lidem a pomáhat jim. Již pět let vede
neziskovou organizaci Popálky, která se
zaměřuje na pomoc popáleným lidem.
V loňském roce za jejich práci získali
hned dvě ocenění. Jaká to byla a jak můžete pomoct i vy?
Koncem loňského roku jste získala cenu
Žena roku 2018 v kategorii Charita
za vznik a vedení organizace Popálky.
Co je jejím posláním?
Posláním Popálek je pomáhat popáleným lidem všeho věku, ale i jejich blízkým,
které popáleninový úraz zasáhl. Snažíme
se také šířit prevenci a osvětu tohoto druhu zranění.
Popálky vznikly v roce 2014. Co tehdy
stálo na samém zrodu a co vás motivovalo k jejímu rozjetí?
Na úplném začátku byl můj úraz, kdy
jsem jako třináctiletá holka vylezla na železniční vagón a byla popálena na 60 % těla.
V tom samém roce (1994) vzniklo Sdružení
na pomoc popáleným dětem. Záštitu nad
ním převzala brněnská Klinika popálenin,
kde jsem byla léčena. Toto sdružení pořádalo různé nárazové aktivity pro popálené
děti a jejich rodiče. Logicky jsem se tak stala, společně s rodiči, jeho členkou. Postupně jsem začala být aktivní v organizování
jejich různých pobytových akcí. Zapojovala jsem se především do příprav programů
pro děti. Během jejich realizace jsem měla
možnost dětem naslouchat a sdílet s nimi
jejich trápení, které v souvislosti s popáleninovým úrazem řešily. No a večer jsem
seděla ve společnosti rodičů těchto popálených a vyslechla zase je. Časem jsem se
stala předsedkyní tohoto sdružení. Chtěla
jsem pokračovat v započaté práci. Ale mým
snem zároveň bylo mít na trhu organizaci, kde by se lidem dostalo pomoci ihned

Zmiňujete úraz, který jste ve 13 letech
prodělala. Jak vám tato událost změnila
život?
Zásadně. Od samého počátku se v naší
rodině dělí období na „před“ a „po“ úraze.
Ovlivnilo mi to celé moje dospívání. Zatímco kamarádi trávili svůj čas v partě mezi
vrstevníky, já jsem byla v nemocnicích. Oni
večer vyráželi za zábavou, moje znamenala
dát si čokoládu v nemocničním automatu.
Ve škole jsem musela hodně zabrat, abych
dohonila zmeškanou látku. Přesto se mi
následně podařilo vystudovat gymnázium.
Už tam jsem se začala rozhlížet po oboru
v pomáhajících profesích. A tak jsem si začala prošlapávat cestu k neziskové organizaci, která bude pomáhat popáleným.
Úraz mě ovlivnil i v další oblasti, a to je
pohyb. Po pádu z vagónu jsem si zlomila
nohu v krčku a následkem toho mám umělou kyčel. Ta mi dá občas najevo, že se mám
zastavit, přibrzdit, abych tím životem pořád
jen někam neutíkala.
V jakých situacích se mohou lidé na Popálky obrátit?
Pokud oni, či jejich blízcí utrpěli úraz
popálením. Z počátku lidem poskytujeme
podporu, aby na to nebyli sami. Radíme
v otázkách následné péče, doporučujeme
vhodné léčebné přípravky, organizujeme
veřejné sbírky. Pomáháme s vyřizováním
dávek státní sociální podpory či invalidity.
Spolupracujeme s psychology a právníky.
Realizujeme pobyty a tábory pro popálené. U nedávného případu jsme se dostali až
k ombudsmance zdravotní pojišťovny, se
kterou jsme řešili úhradu zákroku popálené
pacientky. Na podzim kolegyně Jana Tlustá
doprovázela jinou pacientku ke svědecké
výpovědi do Řecka. To byl zatím největší
Popálkový (ú)let.
Určitě se na nás mohou zájemci obrátit,
pokud chtějí realizovat preventivní programy nebo besedy o předcházení rizik vzniku
popálenin, o první pomoci při úraze a následné péči související s ním.
Kde se mohou lidé s činností Popálek
setkat?
Působíme celorepublikově, dokonce
opečováváme několik pacientů ze Sloven-

ska. Lidé se s námi mohou potkat na veřejných akcích s naším programem Preventivní stan. Pro žáky děláme přímo ve školách
a školkách preventivní programy. Můžou
nás vidět i v regionální televizi, poslouchat
v rádiu. Pacienty potkáváme každou středu
na Klinice popálenin a plastické chirurgie
ve FN Brno. V Brně máme také Poradenské
centrum. Pro klienty jsme k dispozici telefonicky, mailem či chatem.
Jaký mají Popálky vztah ke Žďáru nad
Sázavou?
Popálky mají hlavní sídlo v Brně. V březnu 2018 jsme do Žďáru přestěhovali administrativní základnu. Já a kolegyně Jana
Matulková jsme ze Žďáru, kolegyně Jana
Tlustá z Ostrova nad Oslavou. Takže nyní
máme do kanceláře blíž. Toto město je nám
všem blízké, máme zde rodinné zázemí,
kontakty, znalost prostředí. Paní Faltová
nám pronajala krásné prostory v centru,
na Havlíčkově náměstí. Jsme zde moc spokojení.
Jakou máte s Popálkami vizi do budoucna?
Zkvalitňovat naše existující služby, zvýšit jejich nabídku. Oslovit větší množství
pacientů. Zrealizovat více preventivních
programů, aby k tak závažným úrazům nedocházelo. Rozšířit tým i naši působnost.
Být stabilní neziskovou společností. Pustit
se i do mezinárodních projektů.
Pokud by chtěli naši čtenáři nějak pomoci Popálkám, jakou cestou je to nejvhodnější?
Dobrovolnickou prací - čím dál častěji
využíváme dobrovolníků na organizaci našich aktivit. Objednáním našich preventivních programů. Nebo zrealizováním nějaké
veřejné akce (ples, koncert, sportovní utkání, bazar) vedoucí k finančnímu výtěžku
na podporu naší činnosti.
Rok 2018 byl pro vás velmi úspěšný.
Nejprve jste dostala z rukou prezidenta
Zlatý záchranářský kříž, koncem roku
pak již zmíněnou cenu Žena roku 2018.
Která z těchto cen je pro vás cennější
a proč?
Nelze srovnat, kterého ocenění si více
vážím. Obě vnímám jako krásnou zpětnou
vazbu za práci, kterou nejen já, ale celý tým
Popálek děláme. Zlatý záchranářský kříž je
poděkování od profesionálů. Do hlasování
Ženy roku se mohla zapojit široká veřejnost. Tedy i ti, kterým jsme pomohli. Cením
si tedy obou. Obecně mám radost z těch
lidí, kteří ve mne vkládají důvěru a nechávají mě žít můj sen. Moji blízcí, kolegové,
pacienti, zdravotníci a partneři. Všem patří
mé velké DÍK.
Děkuji za rozhovor.

Jakub Axman
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Slova zastupitelů

Slova zastupitelů

Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města

Slova zastupitelů

Úspěšně jsme vstoupili do nového roku, proto Žďárský zpravodaj přináší svým čtenářům novoroční slova zastupitelů našeho
města. Žďárský zpravodaj oslovil všechny politické kluby a uskupení zastupitelstva města.

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

Petr
Stoček

Vladimír
Novotný

Radek
Černý

Jaroslav
Ptáček

přeje za klub
KSČM a SPOZ

přeje za klub
ČSSD

přeje za klub
ODS

zastupitel
ODS

Vážení spoluobčané našeho malého, leč
pěkného města, děkujeme Vám za důvěru i spolupráci v uplynulém roce. Přejeme
Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné
pohody. Totéž přejeme i všem zaměstnancům Městského úřadu a příspěvkových
organizací, kteří nám zastupitelům v uplynulém roce pomáhali vytvářet pro ostatní
občany ty nejlepší podmínky k životu. Ať
se Vám v nastávajícím roce splní všechna
pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste
za rok mohli konstatovat, že rok 2018 byl
pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Stoček Petr, Trávník Bohumil

Tak jako obvykle nám sváteční dny
uběhly velmi rychle. Zvládli jsme předvánoční shon a spoustu práce, kterou bylo
nutné včas dokončit, ale také jsme určitě
odpočívali, užili si přítomnost svých blízkých a příjemné vánoční rozjímaní. Měli
jsme možná čas se zamyslet a zvážit důležitá rozhodnutí do nového roku. Za náš klub
zastupitelů chceme vám a všem vašim blízkým popřát hodně klidu a pohody, méně
stresu a žádná trápení. Přejeme vám také
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve vašem soukromém i pracovním životě a také
velkou dávku síly a motivace pro celý nový
rok.

Vážení Žďáráci,
přejme si klid, pokoj a pohodu.
Ať se zbytečně netrápíme a nerozčilujeme kvůli věcem, které jsou dané a není
možné je změnit. Zároveň si zachovejme
vytrvalost, chuť i odvahu, abychom se pokoušeli měnit k lepšímu věci, které změnit
lze. A především, aby nám byla dána schopnost správně tyto věci od sebe rozeznat.
Pevné zdraví, hodně štěstí a spokojený
život v našem městě Vám v novém roce
2019 přejí zastupitelé za ODS,
Radek Černý, Jan Mokříš a Jaroslav Ptáček

Robert Fulghum napsal knížku Všechno,
co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce.
Všechno, co Vám chci sdělit, se objevilo
a zaznělo na slavnostním rozsvícení stromečku na náměstí druhého prosince.
Především to, že obrovské množství

Michal Hubert
Zrůst
zastupitel
ČSSD
Ludmila
Řezníčková

Romana
Bělohlávková

Karolína
Klusáčková

přeje za klub
ANO 2011

přeje za klub
KDU-ČSL

přeje za klub
ŽŽM

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi, skončil rok 2018, rok, který pro mě
znamenal obrovskou změnu v životě. Zvolili jste mě místostarostkou našeho města
a já vám slibuji, že udělám všechno pro to,
aby naše město bylo za čtyři roky mého
období ve vedení města krásnější a aby se
nám všem ve Žďáře nad Sázavou skvěle
žilo. Do nového roku 2019 vám všem přeji
hlavně zdraví, protože to je v životě nejdůležitější, lásku, štěstí, pohodu a klid v duši,
v neposlední řadě splnění všech snů a přání.

Všem malým i velkým Žďárákům bych
ráda jménem klubu KDU-ČSL popřála krásný a požehnaný nový rok 2019! Hodně
štěstí, zdraví, lásky a blízkosti těch, které
máte rádi! Ze všeho nejvíce nám všem
přeju, abychom pohledu vlastních očí věřili
více nežli pohledu televizních kamer a aby
názor našeho přítele pro nás znamenal více
nežli slova politiků. A také abychom pochopili, že naším největším bohatstvím je
čas a dobře vážili komu a čemu ho budeme
chtít věnovat.

Sdružení ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO přeje občanům našeho města do nového roku především mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Velmi děkujeme za důvěru, kterou jsme
od vás obdrželi v loňských komunálních
volbách. Je to pro nás velký závazek a zodpovědnost do další práce pro město. Krátkou zdravici za naše sdružení najdete také
v rubrice Slovo zastupitele, perem našeho
radního Zdeňka Kulhánka. Přejeme šťastný
nový rok 2019!

Máte otázky na své zastupitele? Napište nám!
Neváhejte nám zaslat otázky, které byste chtěli položit svým zastupitelům. Položíme jim je za vás a v dalších zpravodajích najdete jejich
odpovědi. Otázky můžete zasílat na e-mail jakub.axman@zdarns.cz nebo poštou na adresu Městského úřadu - Žižkova 227/1, Žďár nad
Sázavou, 591 01.
(red)
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Smutné procházky žďárskou krajinou
Mám rád les a procházky krajinou Žďárských vrchů a taktéž v přímém okolí našeho
města, jsou pro mě tou nejlepší relaxací a baterií.
Jenže kromě krásných chvilek v přírodě

Zdeněk
Kulhánek
zastupitel
ŽŽM

Jak najít bohatství?
Ve všech (nebo téměř všech) pohádkách
našel štěstí (a bohatství) ten, kdo se vydal
na cestu.

Žďáráků stále cítí sounáležitost se svým
městem, že se vydají i do nepohody, chtějí
být pohromadě a podpořit zajímavou akci
města.
Dále to, že když je akce dobře připravena, zorganizována, moderována i propagována, tak se podaří.
Potvrzení, že máme odolné vedení města. Prostovlasý starosta s místostarostou vypadali na pódiu spokojeně a vůbec nebyli
namrzlí.
I to, jaký máme úžasný pěvecký sbor, který využil toho, že během své neuvěřitelně
dlouhé doby činnosti získal zásadní zkušenosti, jak přežít v extrémních podmínkách.
Uvedené zážitky, ale i mnoho dalšího
mne nalaďuje optimismem, že důvěru, kterou jste ve volbách dali stávajícímu týmu

k dalšímu vedení města, nezklameme a navážeme na kvalitní spolupráci s mnohými
zastupiteli. Potřebujeme více zlepšit komunikaci, občané musí vědět, kdy, co a proč se
děje. A jak dlouho to bude trvat! Finanční
podpora všech oblastí musí být vyvážená
a zahrnovat zdravotnictví i školství, sociální,
kulturní i sportovní oblast, seniory i juniory,
hendikepované i nadané... Tedy neúnavně
podporovat vzájemnou, inspirativní komunikaci a především také naše těžce zkoušené komunikace ve městě. Musí se viditelně
vylepšit dopravní vstřícnost pro občany, ať
mohou využívat připravované pestré nabídky a dostat se, kam potřebují. Tak NAŽĎAR
v novém roce, přeji krásné a klidné svátky,
úspěšné vykročení do nového roku a splnění svých přání.

jsem si všimnul, že v místech, kde jsem musel
v minulosti přeskočit lesní potůček či obejít vlnící se mokřad, teď spolehlivě projdu suchou
nohou.
Prognózy vývoje klimatu hovoří jasně. Při
stávajícím množství srážek a zvyšující se teplotě se více vody odpaří. Na špatné situaci se
podepisuje i degradace půdy. Po vyschlé hlíně či lesní půdě udusané těžkými stroji steče
voda rychle a nevsákne se.
Již několik let se o tomto jevu mluví a též
se ví, že nejlepší ochranou před suchem, ale
i povodněmi je zadržení vody v krajině.
Jedno z mnoha opatření v boji proti vysychání krajiny, jehož důsledky letos pocítili
snad již úplně všichni, jsou retenční nádrže.
Dále vhodné hospodaření v našich lesích či

obnovení remízků a mezí. Kombinací těchto
různých opatření lze v krajině zadržet desítky procent objemu vody, která dnes z krajiny
rychle mizí.
I naše město může pozitivně přispět k nápravě tohoto stavu. Pojďme využít v maximální míře různá opatření na podporu zadržování
vody v krajině.
V následujících rozpočtech bych zcela jistě
hlasoval pro navýšení příslušné kapitoly, která
by podpořila na pozemcích města vytváření
a obnovu tůní, zakládání biocenter a biokoridorů, což lze realizovat i na pomezí zastavěného území a volné krajiny a samozřejmě zlepšování stavu našich lesních porostů.
Pojďme investovat a pečovat o naši krajinu.

Co na ni budeme potřebovat v roce 2019?
Odvahu vykročit. Někdy stačí udělat první krok a už se rozejdete. A jestli se bojíte určit si sami směr, nechte se vést intuicí.
Do uzlíku si přibalte odvahu udělat něco
jinak než obvykle. K tomu moudrost. Ne tu
pošetile stařeckou, která si nárokuje do všeho mluvit, ale tu člověčí, co respektuje cesty
ostatních. V ranečku by mohla být přejícnost. Jak říká jedna moje teta: „Co dáš, to
dvakrát dostaneš“. A taky pochopení pro
představy těch ostatních. Pochopit je neznamená s nimi souhlasit (jen se vám může
rozšířit počet cestiček, po kterých se můžete
vydat). A možná i pochopení pro ty, co vidí

jen v mlze.
V jedné kapse můžete mít schopnost
vidět největší učitele v těch, co vám staví
do cesty překážky. V druhé kapse (pro vyváženost) si nechat odstup od těch, co jsou
plni zloby a záště. Ale i ti vás mohou něčemu
naučit. Odpouštět.
Jít vlastní cestou je těžší a možná na ni
budete potřebovat pomoc (nebo ji někomu
nabídnete). Když o pomoc požádáte nebo ji
nabídnete, nejste sami.
Hladká cesta je pro pohodlné.
Za sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO vám přeji, aby vaše cesta v celém roce byla provázena zdravím a radostí z každého kroku.
13

Sociální služby

Kultura

Manželská a rodinná poradna funguje i ve Žďáře

Pokračování Žďárského uličníka je na světě. Vrací se na Zámek

Kdo jsme
Jsme jednou ze sociálních služeb, které provozuje Psychocentrum – manželská
a rodinná poradna Kraje Vysočina. Základními principy našeho fungování je bezplatnost, anonymita, dobrovolnost, profesionalita, zákonnost, mlčenlivost a respekt.

Další pokračování Žďárského uličníka
je již v prodeji. Od 18. prosince si můžete pořídit třetí díl velmi úspěšné série
Žďárský uličník, která postupně mapuje
historii Žďáru nad Sázavou. Tentokrát
má celkem 304 stran a velké množství
obrázků a plánků. A o čem vůbec je?

Komu pomáháme
Především pomáháme osobám ohroženým domácím násilím. To znamená mužům a ženám, kterým ubližuje někdo blízký.
Může se jednat o ubližování ze strany partnera/partnerky, ale také dospělých nebo
dospívajících vůči rodičům či prarodičům.
Může se jednat o násilí psychické (urážky,
ponižování, vydírání), fyzické (strkání, rány
pěstí), ekonomické (neposkytování peněz,
nucení k braní si půjček), sexuální (nucení
k různým formám sexu), sociální (prohlížení telefonu, e-mailu, zakazování kontaktů
s blízkými) nebo emocionální (týrání domácích mazlíčků, ničení oblíbených věcí
apod.). Pomoc nabízíme také příbuzným
a přátelům těch, které trápí někdo blízký.
Pomoc nabízíme osobám od 16-ti let. Dětem od tří do šestnácti let nabízíme pomoc
vždy i s rodičem, kterému je ubližováno.

Svým obsahem navazuje na druhý
díl, který byl o minulosti objektů v areálu
zámku Kinských. Pokračování, které právě
vyšlo, čtenáře zavede do obce Zámek Žďár
od nejstarších dob do roku 1948. Dozví se
něco o Zelené hoře a také o pouťových
atrakcích a ohňostrojích. Dalšími zajímavými objekty jsou Táferna, hostinec u Pallů,
Drůbežna, Švarcava, Nový nebo Starý dvůr.
Na samotném okraji katastrálního území se nacházela ve třicátých letech 20. století parní pila, kde se zpracovávalo dřevo
po velké kalamitě v roce 1930. Její zbytky
dosud stojí v Roudném lese. Zajímavým
místem je i chmelnice, kde se dnes nachází
parkoviště před obchodním domem KINSKÝ. Také zjistíte, kdo byl pohřben v Dolním hřbitově a jestli toto místo sloužilo
jako morové pohřebiště. Zámek Žďár byl
významným centrem průmyslu. Již ve dvacátých letech 19. století byl ve zdejší papírně (nyní obchodní dům Kinský) uveden
do provozu parní stroj. Ve druhé polovině
19. století založil Rafael Hochner úspěšnou
sirkárnu. Sága židovského rodu Hochnerů
zahrnuje léta 1834 až 1913. „Pozornost jsme
věnovali i zaměstnancům, jejichž pracovní
poměry byly otřesné, ačkoliv majitelé se sna-

Jak pomáháme
V intervenčním centru pracují sociální
pracovníci, psycholožka a dětská psycholožka. Poskytujeme krizovou intervenci
pro ty, kteří se vlivem domácího násilí ocitli
v krizi. Poskytujeme sociální poradenství,
asistujeme při sepisování těch návrhů
k soudu, které vedou k zajištění bezpečí
osob ohrožených i nezletilých dětí. Psycholožka poskytuje psychologické poradenství
a terapii osobám ohroženým, dětská psycholožka poskytuje psychologickou opo-

Ilustrační fotografie

ru nezletilým dětem i dospělým osobám.
Konsultovat lze osobně nebo telefonicky.
Kde pomáháme
Naše působnost je v celém Kraji Vysočina. Sídlo máme v Jihlavě. Lze si dohodnout
konsultaci na kterémkoli městském nebo
obecním úřadu okresu Žďár nad Sázavou,
v sídle jiné sociální služby nebo obvodního
oddělení policie. Ve zcela výjimečných případech můžeme klienta navštívit v místě
bydliště.
Proč pomáháme
Nikdo nemá právo páchat násilí. Domácí násilí velmi ubližuje dětem a ohrožuje jejich zdravý vývoj. Ti, na kterých je násilí pácháno, velmi trpí. Proto je důležité aktérům

Foto: archiv

domácího násilí pomáhat. Často se stává,
že děti, které zažily násilí, se v dospělosti
buď násilí na partnerovi dopouští, nebo
jsou osobami ohroženými domácím násilím. Chceme tento bludný kruh přerušit.
Kde nás najdete
Kontakt na nás je 567 21 55 32,
606
520
546
nebo
e-mail
ic.vysocina@psychocentrum.cz. Těm, kteří
mají zájem o osobní konsultaci, doporučujeme se nejdřív spojit telefonicky nebo
e-mailem a dohodnout si termín konsultace. Adresa, na které působíme, je Masarykovo náměstí 47 v Jihlavě. Více se o naší
službě můžete dovědět na www.psychocentrum.cz .

Jana Volná

Kampaň Kolpingova díla vyzývá: „Nebuďte sami“
Rozhovor s Josefem Soukalem, odborným ředitelem Kolpingova díla ČR.
Co vlastně kampaň „Nebuďte sami“ je
a co je jejím cílem?
Před několika lety jsme dostali možnost
realizovat evropský projekt, jehož cílem byl
nejenom rozvoj naší organizace, ale také
možnost novým způsobem informovat
veřejnost o našich službách ve Žďáře nad
Sázavou. Rozhodli jsme se veřejnosti představit naši činnost a služby prostřednictvím
konkrétních příběhů našich klientů, kterým
tyto služby pomohly v jejich nesnázích. Naším cílem je být nablízku lidem, kteří naše
služby potřebují, aby na své potíže nebyli
sami.
Které služby tedy konkrétně prezentujete?
Snažíme se lidem více přiblížit tři služby. První z nich je Rodinné centrum Srdíčko, které sídlí v nejvyšším patře žďárské
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polikliniky. Rodinné centrum nabízí řadu
volnočasových, vzdělávacích, pohybových
a poradenských aktivit pro rodiče ve všech
fázích rodičovství. Součástí Rodinného
centra je i Family Point a Senior Point, což
rozšiřuje naši činnost o specifické aktivity
pro rodiče, děti i seniory.
Na co jsou zaměřeny další služby?
Druhou službou, kterou chceme veřejnosti představit, je Adiktologická ambulance Kolping. Ta pomáhá všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem potýkají s nějakou
závislostí, nebo mají někoho blízkého,
koho závislost trápí. A třetím zařízením je
Centrum primární prevence Spektrum.
Jeho lektorky navštěvují ročně bezmála
200 tříd, kde u školáků a studentů přispívají
k předcházení rizikovým jevům. Obě služby
sídlí na Žižkově ulici ve Žďáře n. S.
Čím může kampaň zaujmout?
Rozhodli jsme se kampaň postavit

na osobních zkušenostech lidí, kterým
služby pomáhají. Doufáme, že se nám to
prostřednictvím zvoleného vizuálního stylu kampaně, inzerce v novinách, natočených spotů, nebo webu kampaně do velké
míry daří. Věříme, že se tak lidé ve Žďáře
a okolí dozvědí o službách, o kterých dosud
neslyšeli, a které by jim, nebo jejich blízkým
mohly pomoci.

žili jejich úděl zlepšit. V roce 1920 se začala
psát nová kapitola tohoto objektu, když byla
uvedena do provozu továrna Jaro. J. Rousek
(TOKOZ),“ doplňuje Miloslav Lopaur, jeden
z tvůrců knihy. Jeho kolega z Regionálního muzea Stanislav Mikule doplňuje, že
pozornost věnovali také objektům v extravilánu obce. V knize se dále nezapomíná
na barokní boží muka, která stávala u staré
stržanovské silnice, nebo na poutní místo
u Salvátora, kde se na začátku srpna odbývaly bohoslužby a procesí. Velmi zajímavou
kapitolou bude určitě zemská hranice, která hrála významnou roli v životě obyvatel.
Byly objeveny nové osobnosti, jako byl
fregatní kapitán Ferdinand šlechtic Hajek,

Žďárský uličník II/2 je již v prodeji

Foto: archiv

V Kině Vysočina nadělil Ježíšek dárečky. Kino plánuje rekordní rok
V předvánočním čase jsme se na chvíli
zastavili i v našem Kině Vysočina. Zlatá
adventní neděle patřila „Kinařskému Ježíšku“.
Vestibul provoněl vánoční svařák z Café
Biják, rozezněly se koledy a pro ty nejmen-

ší čekala pod stromečkem hromádka dárků. Každý si přišel na své. „Dramaturg kina
Aleš Hrbek a starosta města Martin Mrkos
zhodnotili rok 2018, poděkovali za návštěvnost, za kterou se rozhodně nemusíme ani
trochu stydět. Popřáli všem přítomným
krásné vánoční svátky plné pohody, osob-

Co byste řekl ke kampani na závěr?
Abychom mohli i nadále poskytovat
kvalitní služby, usilujeme o spolupráci
s podnikateli, mecenáši i drobnými podporovateli. Pro zajištění provozu potřebujeme
kolegy, dobrovolníky, nezbytné materiální
věci i finanční prostředky. Budeme proto
vděčni za nabídky jakékoliv spolupráce. Vážíme si veškeré podpory, které se tak naší
činnosti a potřebným dostane. Bližší informace: www.nebudtesami.cz
Michael Kubík

profesor vídeňské techniky dr. Filip Veselský nebo prof. JUDr. František Eduard Tuna,
rektor pražské univerzity. „Historii domů
jsme se snažili doplnit o příběhy lidí i celých
rodin (například Schostalovi, Hochnerovi, Rouskovi, Loosovi aj.),“ uzavírá Lopaur.
Za připomínku stojí povodeň v roce 1714,
která si v obci vyžádala 10 obětí. Zajímavým, ale tragickým příběhem bylo zavraždění hajného Václava Chlubny.
Závěr knihy patří stručné historii jednotlivých domů od č.p. 1 po č.p. 130. Součástí
tohoto výstupu je také galerie obrázků stavení.
Regionální muzeum

Ježíšek nadělil dětem mnoho dárků v Kině Vyočina

ní spokojenosti, a ještě divácky úspěšnější
rok 2019,“ říká Marcela Lorencová, ředitelka
Kultury Žďár.
A co Ježíšek přítomným návštěvníkům
zanechal? Trička, DVD, CD, omalovánky,
plyšáky, vstupenky, filmové postavičky,
knížky a mnoho dalších drobností. Za podporu děkujeme především distributorům
a pak také našemu zřizovateli Městu Žďár
nad Sázavou.
Ani v příštím roce se nemusíte obávat
o zajímavé akce v našem kině. Již nyní se
můžete zapojit do soutěže o velkolepou
premiéru filmu Trabantem tam a zase
zpátky. Pojďme společně porazit velká
kina a uspořádat zde premiéru, kterou
Žďár nepamatuje. Jak? Hlasujte na webu
www.vyhrajpremieru.cz nebo přes QR kód
níže.
Kultura Žďár se těší na společný nejen
filmový rok 2019 s vámi.
Kultura Žďár

Foto: Hana Vykoukalová
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Ve škole i po vyučování! Školní klub začíná na BiGy

Veselý, úspěšný i dojemný závěr roku 2018 Co dnes očekávají

Od září tráví studenti Biskupského gymnázia čas po vyučování v různorodých
aktivitách, které jim nabízí nově zřízený školní klub nebo středisko volného
času. Mají tak jedinečnou příležitost
rozvíjet svůj talent a získávat nové jazykové, přírodovědné, technické, sportovní či umělecké schopnosti a dovednosti
přímo na půdě školy.

I takto lze charakterizovat prosinec
v naší škole ZŠ Švermova 4.

„Školní klub je určen pro žáky nižšího
gymnázia a žáky základních škol. Středisko
volného času bylo zřízeno pro středoškoláky.
V letošním školním roce klub a středisko nabízejí například konverzaci v anglickém jazyce, španělštinu, robotiku nebo létání s drony,“
říká Jiří Cočev, ředitel školy. Z dalších aktivit
si studenti mohou vybrat fotografický ateliér, videoateliér, laboratorní cvičení z chemie, plavání, sportovní hry, sborový zpěv,
swingový orchestr, ale také třeba základy
vaření či moderní gastronomie. „Zajímají
mě drony. Doma jsem měl vlastní dron a bavilo mě s ním létat a natáčet. Chci získat větší
praxi v pilotování dronů a v jejich využití pro
tvorbu různých zajímavých videí,“ popisuje
student Tomáš.
Kromě pravidelných kroužků se členové školního klubu i střediska volného času
účastní i jednorázových aktivit uskutečňovaných v průběhu celého školního roku.
V rámci nich se mohou setkat s mnoha zajímavými lidmi, špičkovými odborníky z pra-

xe nebo skvělými motivátory.
Pro účely kroužků budou v nejbližší
době využívány nové prostory, které byly
vybudovány v rámci projektu financovaného EU. Jedná se především o učebny
vybavené nejmodernějšími zařízeními
a technologiemi. K dispozici bude učebna
přírodovědná, jazyková nebo multimediální.
Některých studentů, členů klubu nebo

střediska volného času, jsme se zeptali, jak
využívají možnosti členství v klubu. „Chodím do cvičení s Janou, plavání a laboratorních cvičení z chemie. Mám ráda sport a baví
mě, chci se zlepšit v plavání, je to prospěšné
pro zdravé pohybové ústrojí. V laborkách si
chci vyzkoušet chemii v praxi prostřednictvím zajímavých pokusů a experimentů,“
uvádí sedmnáctiletá Eva.
Milada Paclíková

Jr. NBA League – Oklahoma v Praze!
V říjnu 2018 proběhl v Praze slavnostní
draft Jr. NBA League. Zúčastnili se jej
také mladí basketbalisté naší školy.

Studenti se učí fotografovat ve školním ateliéru

Foto: Simona Kadlčíková

Studenti gymnázia ve španělské Kantábrii
Dvouletý projekt nesoucí název 21st
Century Skills Exploring Culture Heritage z programu Erasmus+, kterého se
účastní školy ze čtyř evropských států
(Bulharska, Česka, Nizozemska a Španělska) odstartoval v listopadu první
studentskou konferencí v severošpanělském městě Laredo. Tam odcestovala

Studenti se učí místnímu tanci Danzas de los palillos
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Velikou radost nám udělaly naše starší
dívky - florbalistky, které v krajském kole
v Havlíčkově Brodě vybojovaly postup
do kvalifikačního kola přeboru ČR.
Těší nás, že ani ve vědomostních soutěžích nezůstali naši žáci pozadu a hned v 1.
ročníku soutěže v anglickém jazyce Christmas Quiz, pořádané Obchodní školou Žďár
nad Sázavou, zvítězilo naše tříčlenné družstvo osmáků.
Předvánoční nálada zavládla ve škole
i v Čechově domě při Vánoční výstavě výrobků našich žáků. Vánoční výzdobu ško-

ly mohli ocenit rodiče i další návštěvníci
v průběhu Dne otevřených dveří.
Školní pěvecký sbor potěšil svým vystoupením nejen rodiče ve škole, ale
i účastníky Ostrova pohody.
Mnoho radosti pak přinesli naši nejmladší žáčci do Domova klidného stáří.
Dojetí se neubránili hostitelé při přijímání
dárečků i při poslechu koled, které si děti se
svými učitelkami Hanou Bořilovou a Jitkou
Kvapilovou připravily.
A tak nám nezbývá než si přát i do toho
roku následujícího, abychom se mohli těšit
ze skvělých výsledků našich žáků a z dalších dobrých skutků, které nás čekají.
Mgr. Eva Kociánová, učitelka 4. ZŠ

šestice studentů třídy kvinty v doprovodu dvou pedagogů.
Studenti byli ubytováni v pohostinných
španělských rodinách, kde se každý ihned
seznámil s místní kuchyní. Po takové tortille de patatas, místních anchoas či dezertu quesada se nám sbíhají sliny i dnes.

Foto: Roman Veselský

Každý den nás čekal nabitý program, který
většinou začínal ve škole. Zde byly připraveny četné workshopy o kulturním, přírodním a nehmotném dědictví zúčastněných
států. Studenti tak měli možnost se s tímto
tématem seznámit velice praktickou cestou - během akce probíhala výuka španělských a bulharských lidových tanců, turnaj
v galském fotbalu či studenti natáčeli vlastní vlogy (video blogy), ve kterých prezentovali atraktivní místa či známé osobnosti
svých rodných zemí.
Kromě akcí přímo na půdě školy nachystali španělští hostitelé zajímavé výlety,
díky kterým účastníci poznali více z kultury,
historie, geografie a geologie španělských
regionů Kantábrie a Baskicka. Podívali jsme
se například do světoznámého Guggenheimova muzea umění v Bilbau, na ostrov
Gaztelugatxe (dějiště seriálu Hra o trůny),
do muzea a repliky jeskyně Altamira nebo
historického městečka Santillana del Mar.
Někteří otužilci si nenechali ujít koupel
ve vodách Atlantiku. Okusit oceán v listopadu je jistě silný zážitek.
Projekt pokračuje další konferencí, tentokrát v nizozemském městečku Spijkenisse, kam nás v dubnu 2019 odletí reprezentovat studenti kvarty.
Klára Ptáčková

Každý z přítomných týmů si vylosoval
příslušnost k jednomu z klubů NBA a obdržel jejich dresy. Všichni byli rozděleni
do šesti divizí, podle vzoru NBA. Zástupci
našeho týmu si vylosovali tým Oklahoma
City Thunder. Po všech vyhraných zápasech
v naší divizi s celkovým skóre 340:96 jsme
se umístili na prvním místě a postoupili
do finále Východní divize.
Tam jsme narazili na soupeře Golden
Statte Warriors/ZŠ TGM Blansko a San Antonio Spurs/ZŠ Otická, Opava, které jsme
porazili, a postoupili do republikového
finále, kde se sešly týmy New York Knicks/
ZŠ a MŠ Švihov, Oklahoma City Thunder/ZŠ
Komenského 2, Žďár nad Sázavou, Los Angeles Clippers/ZŠ Heyrovského Olomouc
a Washington Wizards/ ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem.
Tady už basketbal slavil veliký svátek
a patřila tomu patřičná show. Hráči byli mo-

derátory vyvoláváni k utkáním svými jmény, na obrazovkách jsme mohli vidět jejich
fotografie, nechyběly ani šlehající plameny
při nástupu. Celou událost jsme mohli vidět
v přímém internetovém a televizním přenosu. Ve velmi silné konkurenci jsme bohužel
prohráli oba zápasy a obsadili tak v republikovém finále celkové čtvrté místo.
Jr. NBA League se zúčastnilo celkem
72 školních týmů z celé republiky, a tak je
umístění velkým úspěchem hráčů a hráček naší školy. Někteří z nich se dokonce
do této chvíle basketu ani nevěnovali nebo
již ukončili svoji činnost v BK Vlci Žďár nad
Sázavou.
Závěrečný ceremoniál turnaje, který
vyvrcholil vyhlášením vítězů, byl velmi radostný i pro nás. Hráč našeho týmu, Jan
Džurban, byl vybrán do All Star teamu finálového turnaje. Finálovému dni prestižního
turnaje přihlížely i VIP osobnosti včetně
druhého Čecha v NBA, ambasadora projektu, Jiřího Welsche, tradičně nechyběl ani
zástupce z NBA Europe.
Vít Uhmann, učitel 2. ZŠ

rodiče od školy?

Vánoce jsou za námi, všem začal nový
rok, dovolte mi tedy, abych Vám v něm
popřál všechno nejlepší, hlavně pevné
zdraví a štěstí. Těm, kteří stále ještě drží
svá novoroční předsevzetí, držím palce,
aby vydržela co nejdéle.
Mezi učiteli se říká: „Co nestihneš naučit do Vánoc, to už nestihneš.“ Je na tom
kus pravdy, protože po svátečních dnech
finišuje konec prvního pololetí, zkouší se,
píšou písemky, vylepšují známky. Jakmile
pololetí skončí, začíná období organizace lyžařských kurzů, u nás pak na začátku
března týden prázdnin. Takže než se nadějeme, bude půlka března a my se budeme chystat na třetí čtvrtletí (to to poletí).
Potom přijdou velikonoční svátky a to už
je jen krůček k letním prázdninám. Takže
na tom rčení, co nestihneš do Vánoc, opravdu něco je.
Byť v tomto kalupu čas běží neuvěřitelně rychle, přesto je prostor realizovat pro
budoucí prvňáčky klub Kulíšek – v roce
2019 proběhne hned 8. ledna, další pak
souběžně s ředitelskou kavárnou, kde si
můžete s panem ředitelem popovídat
o tom, co ve škole s dětmi děláme, co byste
ve škole chtěli mít, co Vám zde chybí, což
bude 12. února, 12. března a 9. dubna 2019.
Těšíme se, že v roce 2019 navážeme
na báječnou spolupráci s dětmi a jejich
rodiči a také s významnými partnery naší
školy. Čekají nás zajímavé projekty, budeme podporovat badatelskou výuku, máme
k tomu zakoupené nové, moderní pomůcky. Protože objevování je nejzábavnější
způsob učení.
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

Setkání s ČT bylo pro ZŠ Palachova vítězné
Od 1. do 3. listopadu 2018 se tři komentátorky školní televize Škotel spolu
s paní vychovatelkou Balvínovou zúčastnily setkání školních televizí v Příbrami, které probíhalo pod záštitou České televize.

Diplom za vítězství

Foto: archiv 5. ZŠ

Zúčastnily se ho zpravodajské týmy ze
základních a středních škol z celé ČR.
Páteční diskusní fórum otevřel ředitel zpravodajství ČT pan Zdeněk Šámal
a účastníci si mohli vyslechnout opravdové televizní profesionály: Václava Moravce,
Taťánu Míkovou, Martina Řezníčka, Miroslava Langera, Janu Záhorkovou nebo Charilaose Karadžose.
Po celý den členové školních televizí
zkoušeli pracovat s velkými profesionálními kamerami. Byl jim k dispozici i přenoso-

vý vůz, kde si zájemci vyzkoušeli obsluhu
profesionální techniky pod vedením techniků ČT.
Od 20 hodin probíhala prezentace školních televizí a sledování soutěžních příspěvků na zadané téma. Odborníci z České
televize i účastníci přímo v sále pak vybrali
tu nejlepší .
Televize ŠKOTEL získala 1. místo za nejlepší redaktorské zpracování reportáže. Cenou pro vítěze byla profesionální kamera,
která posune kvalitu našich natáčených
pořadů.
Sobotní dopoledne bylo věnováno
workshopům, které opět vedli zkušení odborníci. Dívky si vybraly Moderování a rétoriku s Janem Železným a Vedení rozhovoru
se Světlanou Witowskou.
Dana Balvínová, učitelka 5. ZŠ
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Ve žďárské knihovně zjišťují spokojenost
čtenářů, aby mohli zlepšit své služby
Ještě celý leden mohou čtenáři vyplněním anonymního dotazníku zlepšit fungovaní žďárské knihovny.
„Rádi bychom věděli, co u nás naši čtenáři
postrádají, co jim vadí a co se jim naopak líbí.
Podle jejich přání se pokusíme vylepšit nabídku a chod knihovny tak, aby byli ještě víc
spokojeni,“ říká Roman Kratochvíl, ředitel
Knihovny Matěje Josefa Sychry.
Dotazník mohou čtenáři vyplnit přímo
v knihovně, odkaz na něj je také na facebooku knihovny. Kromě otázek na spokojenost s přístupem knihovnic ke čtenářům či
na to, zda návštěvníkům vyhovuje půjčovní

doba, pokládá dotazník i další otázky. „Rádi
bychom například znali názor čtenářů na aktuální řazení knih podle žánrů. Zda by jim víc
nevyhovovalo prosté abecední řazení knih?
Zajímá nás třeba i to, jestli by využívali bibliobox, zařízení na vracení knih mimo půjčovní
dobu,“ dodává Kratochvíl. Čtenáři pak také
mají možnost napsat do dotazníku i jakákoliv jiná přání, včetně prostředí a vybavení
knihovny. Tyto nápady a hodnocení předají
knihovníci architektům, kteří budou připravovat návrh rekonstrukce interiéru knihovny v inspirativní prostředí.
(red)

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!
V letošním roce se mateřské školy
ve Žďáře zapojily do projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Ten
dětem přináší radost z plnění úkolů jak
individuálních, tak skupinových. Cílem
je v nich vzbudit zájem o aktivní sportování, vést k týmové spolupráci.
„Myšlenka na celoroční projekt probíhající s předškolními dětmi vznikla v roce 2014.
A inspirovala nás pravidelná činnost různých
tělovýchovných oddílů – jako jsou například
Sokolové,“ vysvětluje Iveta Klusáková, ředitelka MŠ ve Žďáře nad Sázavou. A vloni se
ho v mateřských školách v našem městě
povedlo rozjet.
Žďárští předškoláci MŠ Okružní, Santiniho, Veselské, Vysocké a Haškové si tak
vyzkoušejí širokou škálu činností. Těmi je
procvičování a zdokonalování přirozených
pohybových schopností, jako je chůze,
běh, skoky, házení nebo chytání, ale i zá-

Venku je dobře! Aneb děti během jedné z aktivit
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kladní cvičení na nářadí či s náčiním.
Děti na jejich dobrodružné cestě doprovází pět zvířátek - kobylka, veverka, ježek,
beruška a opice. „V říjnu jsme tedy zahájili
cvičení s dětmi ze třídy Motýlek. Vzhledem
ke krásnému a teplému říjnovému počasí
jsme úkoly plnili v přírodě na čerstvém vzduchu. Takže jsme opravdu v lese cvičili se zvířátky. Zdolávali jsme přírodní překážkovou
dráhu (spadlé stromy v lese), vytvořili jsme
živé kužely z dětí, abychom si mohli zaběhat
na lávce u rybníka slalom,“ popisuje Miroslava Buďová, učitelka mateřské školy Santiniho.
Postupně s přicházejícím mrazivým počasím se děti přesunuly do tělocvičny, kde
zase mohou využít různé tělocvičné nářadí.
Celý projekt vyvrcholí na jaře 2019. „Jsme
moc rádi, že se děti rády zapojují a že i díky
těmto aktivitám si vytvářejí pozitivní vztah
ke sportu. Alespoň v to doufáme,“ dodává
Klusáková.kolektiv MŠ Santiniho

Foto: Miroslava Buďová

Ze sport

Městská policie

Žďáráci i přespolní celý rok soutěžili ve Žďárské lize mistrů

Zraněná seniorka
V dopoledních hodinách při kontrolní
činnosti města byla hlídkou MP zjištěna
na autobusové zastávce na ulici Žižkova
starší žena používající tzv. chodítko, která
nešťastnou náhodou upadla na zem a způsobila si zranění na temeni hlavy. Vzhledem
k dané situaci byla seniorce okamžitě poskytnuta první pomoc a na místo přivolána
rychlá záchranná služba, která následně
odvezla zraněnou ženu k dalšímu ošetření
do nemocnice.

V prosinci vyvrcholila poslední disciplínou – střelbou ze vzduchovky a závěrečným večírkem - Žďárská liga mistrů.
Jedná se o celoroční sportovní soutěž,
která se skládá z celkem 16 disciplín.
V letošním roce oslavila soutěž 18 let
od vzniku. V jakých sportech se účastníci poměřují a kdo ji letos opanoval?

Nalezené injekční stříkačky s jehlou
V odpoledních hodinách oznámil muž,
že v prostoru za jedním z obchodních
domů na ulici Brněnská nalezl odhozené
injekční stříkačky a jehly. Ty tam zanechala
pravděpodobně osoba závislá na návykových látkách. Na místo se dostavila hlídka
strážníků s tím, že muž počkal na jejich
příjezd, aby jim přímo ukázal místo nálezu.
Strážníci tyto nalezené věci umístili do speciálního plastového obalu a následně byly
předány pracovníkovi organizace Spektrum, která se drogovou problematikou
zabývá a tyto věci dále nechává likvidovat.
Námraza a ledovka udeřila
Na tísňovou linku bylo na začátku prosince přijato oznámení od občanky, že
na ulici Haškova v blízkosti dětského hřiště a přilehlých chodnících se nachází ulomené větve a další stromy jsou nahnuté
a hrozí zde nebezpečí zranění občanů.
Tento stav byl způsoben silnou námrazou
a vzniklou ledovkou. Strážníci neprodleně
informovali příslušného pracovníka Městského úřadu o konkrétní situaci.
Vzhledem k tomu, že situace s námrazou a ledovkou byla obdobná na celém
území města a nejen tam, byly následky
tohoto počasí průběžně monitorovány
a odstraňovány. Hlídky věnovaly tomuto
vzniklému problému zvýšenou pozornost.
Opilá žena v obchodním domě
Na služebnu bylo přijato v podvečerních hodinách oznámení od pracovnice
Obchodního centra Convent, že se v jeho
prostorách nachází opilá agresivní žena,
která se chová vulgárně vůči zákazníkům
a zaměstnancům obchodního domu.
Na místo se neprodleně dostavila hlídka, která následně zjistila, že se jedná o asi
55letou ženu, s kterou již byly v minulosti
řešeny obdobné problémy týkající se alkoholu. Bylo zjištěno, že žena se téhož dne
dopouštěla tohoto protiprávního jednání
i na jiných místech a prostorách ve městě.
Vzhledem k jejímu agresivnímu chování
byli strážníci nuceni použít donucovací
prostředky včetně přiložení pout.
Po nezbytném lékařském vyšetření
bylo hlídkou rozhodnuto o jejím převozu
do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.
Luboš Skřivánek, Městská policie

„Úplně první ročník jsem ze srandy s pár
kamarády uspořádal v roce 1997. Tehdy to
bylo opravdu jen pro pár přátel a disciplín
bylo méně. Ale za půl roku to vyšumělo, protože lidi postupně odpadávali. Tak jsem si
tři roky počkal a symbolicky v roce 2000 odstartoval soutěž pro veřejnost. A to už fungovalo velmi dobře,“ říká Jiří Šustr, zakladatel
a do dnešních dní hlavní motor soutěže.
Už to není jen 12 disciplín
Na samotném začátku stála jednoduchá
myšlenka - dát lidem celoroční pestrou nabídku sportů, ve kterých spolu budou moct
soutěžit. Jako hlavní nosný sport byl na začátku triatlon a z něj odvozené jednotlivé
disciplíny. „Postupem času jsme jich ze 12
udělali 13. A od roku 2008 jich je celkem 16,“
uvádí Šustr.
Mezi dalšími letními sporty jsou dálkové
plavání i sprint, atletický trojboj, cyklisté si

Start jedné z rozjížděk při short tracku

přijdou na své v časovce nebo dlouhé etapě, běžci pak v duatlonu a krosu (přespolním běhu), ze zimních disciplín se jedná
o sjezdové i běžecké lyžování, short track
(rychlobruslení) nebo bowling, kuželky
a střelba ze vzduchovky.
Sportovci v průběhu roku získávají
za každou disciplínu počet bodů, který
odpovídá jejich umístění. Na konci roku
se pak do celkového hodnocení počítá 12
nejlepších. „Takže i když vám jedna nebo
dvě disciplíny uniknou, nemusíte házet flintu
do žita. I tak můžete skončit dobře,“ popisuje
Šustr.
Během 18 let, kdy se Žďárská liga mistrů konala, se akce rozrostla do velkých
rozměrů. V roce 2018 se jí celkem účastnilo
466 sportovců. Ti jsou složeni z velmi pestré skladby lidí - od nejmenších dětí, přes
mladé sportovce, až po nejstarší účastníky,
ženy i muži. Nejstaršímu sportovci bylo
letos 78 let.
Jaký byl ročník 2018?
Z dvanácti disciplín letos nejvíce bodů
nasbíral a Žďárskou ligu mistrů 2018 vyhrál
Marek Papoušek, mezi ženami vládla Pavla
Marečková. Ti od roku 2015 nenašli mezi
svými soupeři přemožitele.
„Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří

Foto: archiv ŽLM

Marek Papoušek

Foto: archiv ŽLM

se letos Žďárské ligy mistrů účastnili. A gratuluji nejen vítězům, ale i těm, kteří našli
odvahu překonat sami sebe a vyhecovat se
ke sportu,“ říká Šustr. Dodává, že ho těší, že
se z primárně sportovní akce stala více společenská. Průměrně na každý závod přišlo
97 lidí.
Mezi závodníky se občas objeví i někdo
z profesionálních sportovců. Dříve na startu bývala rychlobruslařka Martina Sáblíková, v současné době nás někdy navštíví
horolezec Radek Jaroš. „Je to pro nás velká
pocta, když mezi nás zavítají a soutěží s námi
olympijští vítězové. Třeba Imrich Bugár, světový diskař, se přišel podívat a ukázat nám,
jak se hází diskem,“ upozorňuje Šustr. Většinou se jedná o zpestření v rámci fyzické
přípravy.
Pomocníků není nikdy dost
Bez oddané skupiny dobrovolníků, kteří na závodech pomáhají, by dnes Žďárská
liga mistrů nebyla tak veliká, jako je. Jiří
Šustr tuto skutečnost několikrát zmiňuje a s velkým vděkem dodává, že i jeho
čas v čele se pomalu blíží ke konci. Ještě
neví, kdy se tak stane, ale pomalu si hledá
svého nástupce. „Pokud by se mezi čtenáři
našel někdo, kdo by nám s organizací chtěl
pomoct, budeme za každého dobrovolníka,
pomocníka rádi. Stejně tak je občas náročné
hledat a domlouvat místa, kde samotná soutěž proběhne,“ uzavírá Šustr.
(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 14.
prosince 2018 celkem 20 999 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: listopad 2018 - 20 985, 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)

Děti narozené v říjnu 2018
Zoe Bojanovská
Matyáš Martinčič
Matěj Holub
Celestýna Mašková
Hynek Moštěk
Kristián Németh
Damián Čeněk

03.10.
10.10.
12.10.
12.10.
15.10.
20.10.
21.10.

ZR 1
ZR 3
ZR 2
ZR 2
ZR 4
ZR 6
ZR 4

Životní jubilea v lednu 2019
Alois Krejčí 	
01.01. 80 let ZR 4

Karla Randáčková	
Marie Bůžková 	
Božena Dekunová	
Anna Tulisová	
Miloslava Trojánková
Marie Bořilová	
Marta Vyklická 	
Josef Němec 	

08.01. 94 let ZR 4
15.01. 92 let ZR 6
15.01. 90 let ZR 1
16.01. 91 let ZR 5
17.01. 93 let ZR 7
20.01. 80 let ZR 3
29.01. 97 let ZR 3
31.01. 92 let ZR 1

Srdečně gratulujeme
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Žďár testuje elektromobily
Elektromobily jsou drahé při nákupu, ale levné při provozu. Na jedno nabití ujedou méně než konvenční auta, ale
ve městě to bohatě stačí. Lehoučce se ovládají, ale neví se,
kolik let vydrží jejich baterie. Vyplatí se dnes nákup elektromobilu běžnému člověku? A vyplatil by se Městskému úřadu
ve Žďáře?
Cena za ujetí 100 km záleží na tom, za kolik korun řidič
nakupuje elektřinu na dobíjení. Průměrně lze jezdit za 60 hal
na 1 km. Bohužel elektomobil je zatím 2 - 3x dražší než srovnatelné benzínové auto. Dojezd kolísá mezi 100 – 200 km
v závislosti na typu auta a stylu jízdy. Neví se, kolik let vydrží
baterie.
Žďár nad Sázavou byl vždy technologicky vyspělý
a i v oblasti elektromobility jde s dobou. Střední průmyslová
škola a místní skupina elektromobilistů jsou toho dobrým
důkazem. Rovněž Městský úřad zvažuje, zda by se elektroauto dalo využít pro potřeby města. Před případným nákupem
je třeba získat zkušenosti s tímto druhem aut. Město Žďár
se rozhodlo, že si bude zdarma půjčovat elektroauta od různých výrobců a nezávazně je testovat.
Jako první byl vyzkoušen malý elektromobil Smart for
Two ED, který bezplatně zapůjčila společnost E.ON. Smart
for Two ED byl cíleně zkonstruován jako městské vozidlo.
Průzkumy ukázaly, že typický řidič ve městě obvykle najede
do 30 km, neveze mnoho věcí a je v autě sám. Elektromobil
Smart tyto nároky předčí.
Výsledky testování elektroauta různými odbory MěÚ budou uvedeny v navazujícím článku. Pokud vás téma elektromobility zaujalo, můžete další informace najít třeba na webu
www.ecofuture.cz/elektromobilita.
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Zaostřeno na Žďár 2018
I. Zaostřeno na detail
(zasílejte do 22. ledna 2019)
Na měsíc leden jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na detail. Fotografie na soutěžní téma
zasílejte do 22. ledna 2019 na e-mailovou adresu
zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu
uveďte Zaostřeno na Žďár 2019. 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!

XII. Zaostřeno na Vás!
V prosinci 2018 bylo do soutěže zasláno 12 fotografií s volnou tematikou. Vítězem jedenáctého kola fotografické soutěže se stal Vladimír Hřebíček. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma
poukázkami do zrekonstruovaného Kina Vysočina.


nová oční optika

www.ankeoptik.cz | tel.: +420 774 808 442

odhalte svoji krásu
Komenského náměstí 133, Nové Město na Moravě
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Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 20. ledna, 15.00
Dětský karneval – Zpíváme a tančíme s Míšou (DK)
úterý 5. února, 9.00-11.00
Tukiho jízda (FP)
úterý 5. února, 9.00 a 14.00
středa 6. února, 8.45 a 11.00
Cirkusácká pohádka (MD)

pátek 25. ledna
SOŠ Nové Město na Moravě - Bělisko
sobota 26. ledna
ŽĎAS, a.s.
sobota 2. února
2. Charitativní ples – ve stylu Cabaret
pátek 8. února
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
KULTURNÍ AKCE
středa 16. prosince, 18.00
Promítej i Ty! – Stát se tím, kým jsem byl (KMJS)

SENIORŮM
úterý 8. ledna, 9.00
Zimní tvoření (SP)

čtvrtek 17. ledna, 17.00
Pololetní koncert tanečního oboru ZUŠ (MD)

pátek 11. ledna, 9.00-10.00
Zdravotní monitoring (SP)

Neděle 20. ledna, 19,00
Slam poetry no. 2 (B)

úterý 22. ledna, 9.30
Homeopatie v životě seniorů (SP)

úterý 22. ledna, 17.00
Nebojím se psát – autorské čtení (KMJS)

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 13. ledna, 18.00
Bohoslužba v Batyskafu (B)

pondělí 4. února, 19.00
Miroslav Donutil – Cestou necestou (MD)

středa 16. ledna, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 8., středa 9., čtvrtek 10. ledna, 19.00
Kvíz v Batyskafu (B)

KONCERTY
sobota 12. ledna, 21.00
Vítej 2019 – Letrourou a Hrabě Monte Crazy (B)

úterý 15. ledna, 9.30
Zvyšte své šance na trhu práce (FP)

neděle 13. ledna, 16.00
Novocantus a Castello in Aria (KP)
pátek 25. ledna, 21.00
Adrian T. Bell (B)
středa 30. ledna, 19.00
Hradišťan – O slunovratu (DK)
čtvrtek 31. ledna, 17.00
Klavírní koncert (ZUŠ)
úterý 5. února, 19.00
Lucie Bílá (DK)
PLESY (DK)
pátek 11. ledna
Ples Bigy a Kolping
pátek 18. ledna
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
sobota 19. ledna
Charitativní ples SATT a.s.

středa 16. ledna, 19.00
Apalačská stezka - 3500 km pěšky po dálkové trase v USA (B)
čtvrtek 17. ledna, 16.00
Poslední domovy (HK)
středa 23. ledna, 16.00
Mozaika štěstí (KMJS)
středa 23. ledna, 18.00
ZR Fórum: Novoměstský lékař ve válečné zóně (B)
VÝSTAVY
neděle 6. ledna až středa 6. února
Jdeme vám naproti (ČD)
úterý 8. ledna až neděle 3. února
Fotoklub Freeland Brno (GSR)
úterý 29. ledna až neděle 24. března
Necovaný svět (RgM)
pátek 1. února až úterý 30. dubna
Leonardo (ZŽ)

B - Batyskaf, DK – Dům kultury, ČD – Čechův dům, GSR – Galerie Stará radnice, FP – Family Point, HK – Husova kaple,
KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KP – kostel sv. Prokopa, MD – Městské divadlo, RgM – Regionální muzeum, SP – Senior
Point, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár
Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

