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Představujeme památky UNESCO Zimní panorama Českého Krumlova

Český Krumlov - město mnoha tváří
Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní soubor měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem řeky Vl-
tavy, výstavy umělců světoznámých jmen, hudební festivaly, divadelní představení, koncerty, hospůdky a kavárny i středověké krčmy, 
pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov – malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, zapsané 
od roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Město s bohatou historií
První písemná zmínka, ve které se mluví o Českém Krumlově jako o městě, se datuje k roku 1309. Doba rozkvětu tohoto malebného města je spo-

jena s vládou pánů z Rožmberka, kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město a vtiskli mu neopakovatelnou podobu italské renesance. Na konci 
17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. Za Schwarzenberků získal Český 
Krumlov svou barokní podobu. 

Město památek
Dominanta města a zároveň jeden z nejcennějších a nejrozsáhlejších hradních komplexů ve střední Evropě, to je Státní hrad a zámek Český Krum-

lov. Nejsou to však jen honosné komnaty, sály a ložnice šlechty, jež uchvátí návštěvníky na některé z prohlídkových tras, ale i unikátní zámecké barokní 
divadlo, či rozsáhlá zámecká zahrada s kaskádovitou fontánou. 

Klášter Český Krumlov - nově zrekonstruovaný komplex trojklášteří, který rozlohou zaujímá hned druhé místo po krumlovském zámku, přibližuje 
návštěvníkovi někdejší řeholní život, ale láká, a to především rodiny s dětmi, i na interaktivní expozici lidských dovedností, kde si můžete sami vyzkou-
šet některou z dovedností našich předků. Charakteristickou siluetu města dotváří spolu se zámeckou věží i štíhlá novogoticky upravená věž kostela sv. 
Víta z počátku 15. století. Od začátku 20. století doplňuje panorama krumlovských věží místní synagoga.

Město kultury a umění
Navštivte renomované krumlovské galerie a výtvarné ateliéry, které působivě propojují historické prostory minulých staletí s díly moderního umě-

ní! K mezinárodně uznávaným galeriím patří Egon Schiele Art Centrum, v působivém labyrintu gotických zámeckých sklepů naleznete moderní kera-
mickou International Art Gallery, v křivolakých uličkách starého města Vás pak čeká další inspirace v podobě jednotlivých uměleckých ateliérů.

I hudební paleta města je pestrá, návštěvník si může vybrat repertoár od barokní hudby až po současné moderní interprety. Koncerty probíhají 
v unikátních historických prostorách centra města a zámeckého areálu. Instrumentalisté zvučných jmen i pěvecké hvězdy světového formátu vystu-
pují každoročně na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov, do doby baroka Vás vtáhne Festival barokních umění či Barokní noc na zámku 
Český Krumlov® v rámci Festivalu komorní hudby, věrně provedená slavnost po vzoru oslav z 18. století.

Město zážitků
Na  tři dny se v  období letního slunovratu oblékne město 

do  renesančního hávu, začínají Slavnosti pětilisté růže, potká-
vají se zde rytíři, vznešené dámy, kejklíři, řemeslníci i  žebráci. 
Město tak znovu odhalí svou dávnou tvář a  tisíce návštěvníků 
tančí, zpívají, hodují a  výborně se baví. Hudba, lidový tanec, 
tradiční zvyky a řemesla doprovázejí i podzimní Svatováclavské 
slavnosti. 

Pokud máte rádi divadlo, jistě si nenecháte ujít některé 
z mnoha představení pod širým nebem v zámecké zahradě, kdy 
budete vtaženi přímo do děje díky unikátnímu otáčivému hle-
dišti.

V autentickém ateliéru z počátku 20. století, Musea Fotoate-
liér Seidel, můžete obdivovat nejen pozoruhodné snímky teh-
dejšího Krumlova a okolí, ale i původní technické vybavení či si 
odvézt památku v podobě Vaší fotografie v dobovém oblečení. 
V interaktivním Muzeu vltavínů prožijete příběh světově unikát-
ních polodrahokamů, v Regionálním muzeu se pokocháte jedi-

nečným keramickým modelem města, Muzeum marionet představí řezbářské skvosty ze sbírek Národního divadla marionet, Pohádkový dům s lout-
kami známých postaviček a malým loutkovým divadlem rozsvítí oči dětským návštěvníkům, v Grafitovém dole můžete absolvovat prohlídku podzemí 
po stopách nedávně těžby grafitu, v krumlovském Historickém pivovaru Vás seznámí s tajemstvím výroby zlatého moku, který má v Krumlově tradici 
již od 16. století.

Velkým zážitkem je také prohlídka historického centra z paluby voru, který splouvá řeku Vltavu a kromě neobvyklých pohledů na starobylé památ-
ky nabízí i trochu adrenalinu při sjezdu dvou jezů. 

Více o Českém Krumlově naleznete na www.ckrumlov.info.

Představujeme české památky UNESCO v rámci oslav 25. výročí od zapsání Poutního kostela na Zelené hoře na seznam světového dědictví UNESCO.

Vážení spoluobčané,
dostalo se mi cti oslovit vás v úvodníku 

Žďárského zpravodaje. Jako nová místosta-
rostka vstupuji do služby občanům přede-
vším s pokorou a respektem. S respektem 
k práci lidí, kteří již město svojí prací zvele-
bili, a k těm, kteří svůj profesní život s naším 
městem spojili. Je i mnoho občanů našeho 
města, kteří pro město pracují ve  svém 
volném čase, protože jim záleží na  kvalitě 
života v něm. Před nimi hluboce smekám, 
protože jsou to zejména ti, které sice není 
přímo vidět, ale jejich práce je neocenitel-
ná. 

Jsem žďárský patriot, žiji tu již od svého 
dětství, a o to víc mi záleží na kvalitě života 
v našem městě. Proto jsem opustila na ně-
jakou dobu svůj profesní život, který byl 
zároveň i  mým koníčkem, a  nabídla jsem 
svůj čas a svoje zkušenosti našemu městu. 
Díky vašim hlasům ve volbách jsem dostala 

šanci, abych uplatnila svoje zkušenosti v ří-
zení a směřování Žďáru nad Sázavou. Chtě-
la bych ovšem zdůraznit, že moje práce je 
především o  tom snažit se vyhovět obča-
nům města v  jejich požadavcích, v  jejich 
přáních. V  budově městského úřadu exis-
tuje schránka, kam lze vhazovat připomín-
ky nejen k  chodu úřadu, ale také nápady 
na zkvalitnění života v našem městě. Vaše 
názory jsou pro mne podnětné a zavazují-
cí, každého si vážím, a budu vždy prosazo-
vat ty v danou chvíli splnitelné. 

Vnímám, co našemu městu chybí, ať již 
je to kvalitní koupaliště, propojená síť cyk-
lostezek, parkovací místa, byty, parcely pro 
rodinné domy, bezpečná doprava a  mno-
ho dalšího. Chci spojovat názory lidí, sbírat 
mezi vámi vaše přání jako perličky a poku-
sit se ve  spolupráci s  ostatními ve  vedení 
města docílit vaší spokojenosti. Buďme ale 
ve svých přáních prosím realisté a chápej-
me, že každý větší projekt chvíli trvá a  že 
ne vždy budou všichni naplno spokojeni 
s každým úkonem, který se v našem městě 
stane. Samozřejmě nám půjde vždy o  to, 
aby se nám tu všem dobře žilo, aby se sem 
rádi vraceli studenti středních i  vysokých 
škol, aby bylo naše město usměvavé, opti-
mistické a plné pracovních, volnočasových 
i kulturních možností. 

V současné době je nejaktuálnějším 
tématem sněhová nadílka a zimní údrž-

ba. Především se omlouvám všem, komu 
letošní zima způsobuje problémy. Já také 
nejsem se zimní údržbou spokojena. Údrž-
bu provádí místní společnost, která ji zde 
provádí přes dvacet let. Děkuji za vaši trpě-
livost.

Ludmila Řezníčková

Ludmila  
Řezníčková

místostarostka  
Žďáru nad Sázavou

K zimě na Horácku vždy patřil sníh. Při-
nášíme krátký pohled do  historie, kdy 
o sněhovou nadílku opravdu nouze ne-
byla.

Fotograf Vilém Frendl zvěčnil koňmi ta-
žený sněžný pluh, zprůchodňující žďárskou 
Horní ulici v  době protektorátu. V  březnu 
roku 1944 došlo ke skutečné sněhové kala-
mitě. „Sněhem zavátý vlak musel být u Mělko-
vic 24. března 1944 vyproštěn ze závějí pomocí 
mužských svalů a lopat, což ovšem během zim 
v té době nebylo nic neobvyklého,“ říká Stani-
slav Mikule, historik Regionálního muzea.

Někdy z  30. či 40. let minulého století 
pochází snímek žďárských hokejistů, kteří si 
pro utkání upravili povrch rybníku Druhák 
(nacházel se za  dnešní restaurací Pohoda) 
a vyházený sníh je zlákal ke klukovským ra-
dovánkám.

Nejvíc radosti z vysokých závějí ale měly 
děti, ať už jich využívaly k sáňkování, nebo se 
mezi nimi jen tak koulovaly.

Regionální muzeum

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Střípky z historie aneb Velká zima za protektorátu

Zasypaná lokomotiva na Žďársku v roce 1944 Foto: archiv Regionálního muzea
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Jaký byl poslední měsíc 
pohledem Žďáráků?

Zátiší poutního kostela na Zelené 
hoře se zimním úplňkem.

Pohled přes zasněžená Farská humna 
na kostel sv. Prokopa.

Zimní krajina okolo 
Mamlase.

 Foto: Milan Mucha

 Foto: Zbyněk Čech

 Foto: Miroslav Krča

Město je dobrým hospodářem 
K  poslednímu dni roku 2018 byl měst-

ský rozpočet v přebytku přes 19 milionů Kč. 
Příjmy byly 593,9 mil. Kč a výdaje 574,8 mil. 
Kč. O to větší úspěch je, že do městského 
rozpočtu nemuselo být zatím zapojeno 40 
mil. Kč z  městských rezerv tak, jak před-
pokládal schválený plán rozpočtu na  rok 
2018. 

Město myslí na cyklisty 
Rada města vyhlásila výběrové říze-

ní na  zhotovitele staveb v  rámci projektu 
„Rozvoj cyklodopravy ve  Žďáře nad Sá-
zavou“. Do  konce srpna 2020 má být po-
staveno 1,7 km nových cyklostezek. Dle 

předpokladu se již v tomto roce projedete 
po cyklostezce od Rekreačního areálu Pilák 
do Stržanova. Frekventovanou silnici I. třídy 
č. 37 mezi Žďárem a  Stržanovem překoná 
tato cyklostezka bezpečným podjezdem. 

Přes řeku Sázavu vzniknou dvě nové 
cyklolávky. První lávka napojí Klafar na pá-
teřní cyklostezku linoucí se podél řeky Sá-
zavy a druhá přemostí Sázavu na Farských 
humnech. Po  tomto propojení vznikne 
souvislá cyklostezka linoucí se od Polničky 
až po Hamry. 

Město pro rodiny
Žďár nad Sázavou dlouhodobě podpo-

ruje aktivity pro rodiny s dětmi mimo jiné 
i tím, že podporuje činnost rodinných cen-
ter Kopretina a Srdíčko. I  letos v této pod-
poře bude pokračovat. A  co konkrétně se 
za touto podporou skrývá? Např. akce typu 
Adventní dílny, různé besedy na  zajímavá 
a aktuální témata, Mikulášské nadílky s kul-
turním programem nebo Dětský karneval. 

Město má svého Žďárského kapra 
Rada města schválila dodatečné do-

kumenty k  „Dohodě u  o  spoluvlastnictví 
a podmínkách známky Žďárský kapr“. Přes 

tyto regionální známky se daří posilovat 
identitu našeho regionu. 

Vlastnosti, které jsou pro Žďárského 
kapra jedinečné:

• Rybníky, ve  kterých se Žďárský kapr 
chová, jsou zpravidla umístěné na  prame-
nech řek, kde je nejčistší voda.

• Rybníky, ve  kterých se Žďárský kapr 
chová, se ve většině případů nachází na úze-
mí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy 
a jejich správa podléhá přísnějším podmín-
kám chovu, probíhá více kontrolních proce-
sů, intenzita hospodaření na  těchto rybní-
cích je nižší a není plošně povoleno hnojení. 
To vše opět zajišťuje kvalitnější podmínky 
pro život a růst ryb, a tedy i kvalitnější maso.

• Díky chladnějšímu počasí, které je pro 
oblast Žďárska typické, mají ryby po většinu 
roku chladnější a  čistší vodu, než je tomu 
v jiných rybářských oblastech České repub-
liky. Ryba je tedy méně stresovaná, což její-
mu masu dodává lepší chuť.

• Žďárští kapři se v místních podmínkách 
odchovávají zpravidla až do věku 4 let (stan-
dardně 3 roky), to zaručuje kvalitnější maso 
lepší chuti.

Radek  
Zlesák

radní města  
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jaký bude veřejný prostor v našem městě?
V  loňském roce se město aktivně zabý-
valo plánem na  budoucí rekonstrukci 
v  podobě Strategie Centrum. Letos se 
dostáváme ještě dál a zaměříme se nej-
prve na veřejný prostor, který je středo-
bodem každého města a silně ovlivňuje 
kvalitu života.

Veřejný prostor provází lidstvo od nepa-
měti. Složité sociokulturní vazby, které ve-
řejné prostory naplňují a oživují, začaly být 
utvářeny již v době, kdy stanuli naši předci 
před jeskyní. „Veřejný prostor se v  principu 
dnešního architektonického vnímání zrodil 
ve  starověku. Nenajdeme lepší příklad než 
řeckou agoru, kde se odehrával veřejný ži-
vot demokratické společnosti starověkého 
Řecka,“ vysvětluje Zbyněk Ryška, městský 
architekt Žďáru nad Sázavou. 

Pro jednoduchost můžeme specifiko-
vat tři základní veřejné prostory definující 
naše města - náměstí, ulici a park. Z nich se 
odvíjí řada derivátů, které pronikají do or-
ganismů měst a propojují a oživují urbánní 
strukturu. Ve městě se uplatňuje významo-
vá hierarchie veřejných ploch – od  celo-
městských po  místní, až téměř vyhrazené 
prostory.

Veřejný prostor je souhrou architekto-
nických a  výtvarných prvků komponova-
ných na  provozní platformě místa, často 
gradován zelení. Pro výsledný výraz je pod-
statný ekonomický potenciál místa, který 
zpětně definuje provozní a funkční vztahy. 
„Pro vytváření a obnovu veřejných prostran-
ství by měla být zásadní celková architekto-
nická koncepce prostranství, jeho otevřenost, 
přehlednost a  jednotnost, osobní kouzlo 
prostoru,“ říká Ryška. Prostor je třídimenzi-
onální, proměnlivý v čase a prostoru, a tím 
je vlastně neukončený… 

Veřejné prostory jsou mnohovrstevna-
tou strukturou - platformou pro probíhající 
život města, jsou pozadím pro běžný den, 

ale i  sváteční událost, životním divadlem, 
muzeem, románem. Odehrávají se zde so-
ciální procesy, které můžeme vnímat zcela 
podvědomě, ale také se do  nich aktivně 
zapojit. Kvalita veřejného prostoru zcela 
zásadním způsobem ovlivňuje společen-
ský a kulturní života města. Jeho hodnota 
spočívá v  esteticko-architektonickém ře-
šení, které následuje provozní a  funkční 
požadavky. Mezi zásadní kritéria obyva-
telnosti prostoru patří atraktivita prostoru, 
pocitová bezpečnost místa a jeho mikrokli-
ma. Kvalita prostoru je definována vůlí se 
do něj vracet, místo vybízí vyjít ven setkat 
se s jinými lidmi… 

Kvalitní prostor je předpokladem pro 
příjemný život, naopak prostory bez tváře, 
degradované a  nefunkční vytváří území 
pro sociální vyloučení a následné rozčleně-
ní společnosti. Kultivované prostředí svou 
výtvarněarchitektonickou hodnotou vy-
chovává a zároveň nastavuje zrcadlo obec-
né společenské vzdělanosti. Kvalitní místo 
žije, není jen architekturou, ale především 
souborem aktivit lidské společnosti. 

Současné městské prostory jsou často 
degradovány na  prostory pro auta, před 
celkovou koncepcí mají přednost chaotic-
ké prvky reklamy, architektonicky překo-
nané objekty stánkového prodeje, prvky 
technické infrastruktury, obludně řešené 
prostory zahrádek restaurací. Komická je 
snaha o  zeleň v  podobě zbytkových vy-
šleců, neschopnost vysadit „normální“ 
strom. „Cílem obnovy veřejných prostranství 
by mělo být zrovnoprávnění chodců, dětí, 
rodin, seniorů, cyklistů… Rehabilitace ve-
řejných prostorů nespočívá v  dogmatickém 
přejímání technických norem a  vyhlášek, 
ale v tvorbě architektury ve své podstatě, vy-
tváření obyvatelných míst sloužících lidem,“ 
uzavírá Ryška.

Lucie Radilová, 
městská krajinářka

Björnsonův sad Brno  Foto: archiv ateliér Sendler-Babka

Setkání 
s občany
Kvalita veřejného prostoru

V únoru se na pravidelném setkání s obča-
ny sejdeme třetí středu v měsíci. Tentokrát 
se budeme bavit o veřejném prostoru.

Kdy:  20. února 2019
 od 18 hodin
Kde: Knihovna Matěje Josefa Sychry  
 Žďár nad Sázavou

Setkání se zúčastní zástupci odborů Měst-
ského úřadu. 

Situační plán umístění nových zastávek u polikliniky Foto: archiv

Poliklinika se dočká nových zastávek MHD
Autobusové zastávky u  žďárské poli-
kliniky se již brzy dočkají modernizace. 
Město také vyslyší žádosti občanů a pře-
sune zastávky na dostupnější místo.

Zastávky na  ulici Studentská jsou 
na  jedné straně umístěné v  parkovišti, 
na  druhé na  vyvýšeném chodníku mezi 
budovou Vodárenské akciové společnost 
a  Střední průmyslovou školou. „Ani jedna 
zastávka v těchto místech dnes již neodpoví-
dá technickým standardům a  požadavkům. 
U  zastávek byl, v  rámci změn MHD, navíc 
navržen přestupní bod – terminál, kde se dá 
přestupovat z jedné linky na druhou,“ uvádí 
Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje 

a územního plánování.
Po  analýze lokality město vybralo jako 

nejvhodnější místo mezi obchodním do-
mem Lidl a  křídlem Střední průmyslové 
školy. Nové místo umožní zastavit dvěma 
autobusům za  sebou, ty zároveň budou 
stát mimo jízdní pruhy. Na  obou stranách 
budou kryté přístřešky pro čekající. Pro 
chodce jdoucí ze zastávky na  polikliniku 
se nezmění ani docházková vzdálenost. 
K  rohu polikliniky je to 80 m od  nově plá-
novaných zastávek stejně, jako je to dnes 
k těm stávajícím. 

Nové zastávky by měly občanům sloužit 
nejpozději v roce 2020.

(red)

Běžkaři se dočkali
Během ledna napadlo na Žďársku znač-
né množství sněhu, a tak jsou již několik 
týdnů v  provozu běžkařské trasy okolo 
Žďáru nad Sázavou.

Lyžaři si mohou užívat na  40 km tratí 
upravených rolbou (2 stopy klasiku a  pás 
na  bruslení) a  50 km upravených čtyř-
kolkou. „Rolbou jsme stopovali naposledy 
v zimě na přelomu let 2016 a 2017,“ říká Jo-
sef Holemář, správce okruhu.

Tratě jsou v provozu od 3. ledna a nej-
oblíbenější je okruh, který vyznačila rolba. 
Vrstva sněhu je v  různých místech vysoká 
od 45 do 70 cm.

Tratě vedou od Nového Veselí přes Žďár 
až po Sklené, dále okolo Žďáru, k Velké Lo-
senici nebo ke Škrdlovicím. (red)
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Masopustní rej masek roztančí žďárské ulice. Buďte u toho!
Tradiční i  originální masky, které 
za  hudby žďárských muzikantů roztan-
čí žďárské centrum města. Vůně a  chuť 
tradičních masopustních pochoutek. 
A dokonalá slavnostní atmosféra. Buďte 
součástí druhého ročníku obnoveného 
masopustního průvodu. 

V loňském roce se podařilo obnovit ma-
sopustní průvod ve Žďáře po téměř půlsto-
letí. „V letošním ročníku Žďárského masopus-
tu se těšíme, že v  maskách přijde nejméně 
třikrát tolik dospělých i dětí ve srovnání s loň-
ským zkušebním rokem,“ říká Michal Šimo, 
jeden z organizátorů. 

Atraktivní novinkou bude také divadelní 
vystoupení herců žďárského Divadla DADA-
BO. „Myšlenka obnovené tradice masopust-
ních průvodů se mi velice líbí. Loni jsem se 
nemohl zúčastnit, ale letos si tuto akci již ne-
nechám ujít a přijdu v masce. Snad se mi po-
daří přivést s sebou i další známé a společně 
si průvod naším městem v maskách náramně 
užijeme,“ chystá se na masopustní veselí Bo-
humír Sláma ze Žďáru nad Sázavou.

Masopust ve  Žďáře organizovali v  mi-
nulosti hasiči. Tehdejší předseda Městské-
ho národního výboru Antonín Bubák však 
tuto tradici přerušil, protože to prý rušilo 
klid ve městě. Masopustní veselí se dočka-
lo nového začátku v roce 2018. Obnovená 
tradice měla velký úspěch. Kulturní akce 

byla organizována ve  spolupráci se 4. zá-
kladní školou a také ZUŠ F. Drdly. Také v le-
tošním roce počítáme se zapojením těchto 
významných partnerů. Masopustní průvod 
opět hudebně doprovodí oblíbení Zeleno-
horští muzikanti.

„Na  masopust do  Žďáru nad Sázavou se 
osobně velmi těším. Masopust jsem navští-
vil také v  loňském roce. Skvělá atmosféra 
mě natolik zaujala, že se v letošním roce vy-
dám znovu. U  nás v  srdci Jihočeského kraje 
v Českém Krumlově máme také masopustní 

průvod, nicméně se jedná především o  stu-
dentskou akci, do  které se zapojují nadaní 
studenti ZUŠ,“ přibližuje očekávání student 
Jiří Kuchař z Českého Krumlova.

Kromě toho nás čeká také další pře-
kvapení, na které se mohou těšit účastníci 
přímo během akce. Všichni jsou srdečně 
zváni, v maskách i bez masek. Sejdeme se 
v sobotu 23. února 2019 v 14:14 před Sta-
rou radnicí na náměstí Republiky. Kulturní 
akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou.

Lenka Šimo

Chcete mít Žďár hezčí a čistší? Pojďte se zapojit do úklidových akcí
Duben bude měsíc úklidu na  Vysočině. 
Uskuteční se hned dvě akce, do kterých 
se můžete zapojit. 

Čistá Vysočina
Čistá Vysočina se letos uskuteční od  8. 

do 21. dubna. Hlavním cílem je zapojit lidi, 
školy, firmy i  spolky do  úklidu veřejných 
prostranství, parků i  méně frekventova-
ných míst.

„Velmi si ceníme této akce, kdy každý ob-
čan může přiložit ruku k  dílu. Na  úřadě chce-
me jít příkladem, a tak se opět zapojíme jako 
v minulých letech úklidem kolem řeky Sázavy,“ 
komentuje akci Josef Klement, místostarosta 
města. Každý, kdo se chce zapojit, by se měl 
dopředu nahlásit organizátorovi - Kraji Vyso-
čina. Termín přihlašování je letos do 28. úno-
ra a probíhá přes formulář na webu http://
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Registrovaní účastníci ze Žďárska obdrží 
zdarma pytle na  odpadky. Ty si přihlášení 
mohou vyzvednout na  Městském úřadě 
u Hany Daďourkové (odbor životního pro-
středí), a  to v  termínu od  1. dubna do  5. 
dubna 2019.

Svoz odpadků u  silnic I., II. a  III. třídy 
mimo obce zajišťuje Krajská správa a údrž-
ba silnic Vysočiny. V případě sběru odpad-
ků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz 
s  obecním úřadem. Sběr a  svoz odpadu 
z  ostatních ploch je nutné konzultovat 
s  jejich vlastníkem. Podrobnější informace 
naleznete u  Oldřicha Sklenáře z  Krajské-
ho úřadu (odbor regionálního rozvoje) 
na  e-mailu sklenar.o@kr-vysocina.cz nebo 
telefonu 564 602 562.

Čistá řeka Sázava
Máte rádi naši vodní páteř - řeku Sáza-

vu? Pak se o víkendu od 12. do 14. dubna 
můžete zapojit i  do  jejího úklidu v  rámci 
Čisté řeky Sázavy.

Pokud se chcete zapojit do  sběru od-
padků kolem Sázavy, kontaktujte Jaroslavu 
Hájkovou na  telefonu 774  420  913 nebo 
e-mailu hajkova@havlickuvkraj.cz. Organi-
zátorem akce je Místní akční skupina Ha-
vlíčkův kraj.

Pytle na  odpadky Vám organizátor po-
skytne. (red)Nejen pracovníci Městského úřadu se do úklidu zapojují Foto: Nikola Adlerová

Kůrovec je problém všech milovníků lesa, nejen jeho majitele
O kůrovcové kalamitě na Vysočině se ho-
voří již několik let. Situace je momentál-
ně taková, že se nejedná jen o  nějakou 
potenciální hrozbu, ale o  reálný pro-
blém, který již má, a  v  budoucnu bude 
mít, dopad na  každého z  nás. Je třeba 
brát celou situaci velmi vážně a snažit se 
co nejvíce zmírnit nevyhnutelnou kata-
strofu. 

Může se zdát, že kůrovec je problém 
pouze majitelů lesa. To je ovšem pravda jen 
částečně. Lesy jsou součástí života každého 
člověka a obyvatele Vysočiny. To platí o to 
více, že jsme zvyklí v  lese takříkajíc trávit 
svůj volný čas, ať už při houbaření nebo tře-
ba při procházce se psem. Pokud ale o tyto 
lesy vinou kůrovcové kalamity přijdeme, 
bude to mít dopady na životy nás všech.

Co tedy každý z  nás může dělat, aby 
pomohl předejít drastickým následkům 
kůrovcové kalamity? 

1) V prvé řadě je nezbytné, aby majite-
lé lesů věnovali zvýšenou pozornost svým 

stromům a  postupovali podle zákonných 
pravidel (§ 32 zákona č. 289/95 Sb. o  le-
sích). Je třeba pravidelně a důsledně kon-
trolovat stromy a v případě zjištění výskytu 
kůrovce ihned začít jednat. Majitelé lesa 
mají povinnost v součinnosti s příslušným 
odborným lesním hospodářem (OLH) na-
padené stromy zpracovat a  odborně asa-
novat (zbavit kůry nebo chemicky ošetřit) 
v předepsaných termínech.

2) Stromům by měl věnovat pozornost 
každý z  nás například v  rámci procházek 
po  lese. Pokud vyhodnotíte, že jste nara-
zili na  napadený strom, informujte o  tom 
neprodleně přímo majitele lesa, přísluš-
ného odborného lesního hospodáře nebo 
příslušný odbor životního prostředí, který 
se s  daným majitelem může spojit. Tímto 
krokem můžete zabránit rozšíření kůrovce 
na více stromů nebo i celých lesů.

Jak poznáte strom napadený kůrovcem? 
Strom napadený kůrovcem se bude pro-

jevovat zejména opadáváním jehličí nebo 

odlupující se kůrou. Pokud je kmen napa-
dený až do dolní části, jsou na kůře viditel-
né vletové otvory kůrovce. Na kmeni také 
můžete objevit rezavohnědé drtinky, které 
kůrovci vyhazují z vyhlodaných chodbiček. 
Po  napadení kůrovcem strom hyne, jeho 
koruna ale i  přesto může být ještě nějaký 
čas zelená. Z tohoto důvodu mohou tako-
vé stromy ujít pozornosti, proto je potřeba 
prohlédnout i  stromy okolo napadeného 
stromu. Při nalezení napadeného stromu 
je dobré takový strom označit barvou nebo 
páskou. 

Další informace a kontakty na OLH vám 
poskytne odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou na vyžádání 
na tel: 566 688 340 či na e-mailu: jaroslav.
doubek@zdarns.cz. (red)

Zákonné termíny pro majitele lesa 
na rok 2019:

Do 31. března nebo nejpozději proka-
zatelně před výletem dospělých brouků 
z  napadených stojících stromů či ležícího 
dříví:

• zpracovat a  asanovat napadené 
„kůrovcové dřevo“ z  předešlého 
roku.

Do  30. května nebo nejpozději proka-
zatelně před výletem dospělých brouků 
z  napadených stojících stromů či ležícího 
dříví:

• zpracovat a  asanovat dřevo napa-
dené během jarních měsíců dubna 
a května roku 2019 

• zpracovat a asanovat veškerou na-
hodilou těžbu ze zimního období

Průběžné aktivity během celého roku:
• pravidelná kontrola lesa alespoň 

v  týdenních intervalech a  nepro-
dlené odstraňování a likvidace na-
padeného dřeva

• být v kontaktu s odborným lesním 
hospodářem a  konzultovat s  ním 
aktuální situaciIlustrační foto Foto: Lesnická práce

Psí proběhnutí může mít smrtelné následky pro mnoho jiných zvířat
Mnoho lidí vyráží v  zimě do  přírody. 
S sebou často berou i své psí kamarády. 
Na  co si v  zimě dávat při procházkách 
pozor?

Pokud vyrazíte ven se svými psy, snaž-
te se je ve  volné krajině nepouštět mimo 
cesty či lyžařské stopy. V  lese, ale i  jinde 
v  krajině se nachází řada volně žijících ži-
vočichů, kteří se snaží šetřit energii získa-
nou ze skromné potravy, jakou jim zimní 
krajina umožňuje. Jakýkoliv zbytečný výdaj 
této energie po  prohnání psem může mít 
pro tyto živočichy fatální následky. Nejenže 
mohou být pejskem chyceni, ale na násled-
ky vyčerpání po takovém prohnání mohou 
uhynout.  OŽP Ilustrační foto Foto: Pavel Hurecký, PesWeb

Obnovený masopust přitáhl v roce 2018 mnoho příznivců Foto: Michal Šimo
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Město navázalo významnou spolupráci v oblasti smart city
Žďár nad Sázavou v  prosinci podepsal 
memoradnum o  spolupráci v  oblasti 
smart city se spolkem Czech Smart City 
Cluster.

Memorandum městu umožní konzulto-
vat záměry města s kvalifikovanými odbor-
níky z ČVUT v Praze, VUT v Brně, Univerzity 
Pardubice nebo VŠB-TUO. Vysoké školy 
jsou nezávislé a mají přehled o budoucích 
trendech rozvoje.

Mezi firmami, se kterými spolek spolu-
pracuje, jsou například ČSOB, Schneider 
Electric, E.ON nebo T-Mobile. Naopak fir-
my nejlépe znají aktuální situaci na  trhu. 
Zásadní je sdílení zkušeností s  ostatními 
městy a regiony, jako jsou Kolín, Pardubice, 
Třebíč, Kraj Vysočina, Tábor a jiné.

Posláním Clusteru je rozvoj partnerství 
mezi firmami, státní správou, samosprá-
vou, znalostními institucemi a  obyvateli 
měst. 

(red)

Sněhová nadílka přinesla krásný tříkrálový výtěžek
Tradiční sbírka, která probíhala v rámci 
celého okresu Žďár nad Sázavou, přines-
la i pro letošní rok překvapivý výsledek 
v podobě vybraných 3 576 429 korun.

„Děkuji všem koledníkům za jejich ochotu 
a  čas, který věnovali pro dobrou věc. Moc si 
vážím toho, že se každým rokem najde do-
statek koledníčků, ochotných obětovat své 
pohodlí a snášet i nepřízeň počasí,“ vzkázala 
Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity. Bě-
hem 14 dnů, kdy sbírka probíhala, se poda-
řilo koledníkům vybrat o více jak 260 tisíc 
korun než v loňském roce.

Získané finance plánuje Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou použít na podporu Cha-
ritní záchranné sítě, která pomáhá lidem 
bez domova, dále pak na podporu sociálně 
slabých rodin s  dětmi a  těžce nemocným. 
Podpořeny budou také charitní terénní 
služby, dobrovolnická činnost, která usnad-
ňuje péči profesionálů. „Moc děkuji všem, 
kteří otevřou koledníčkům dveře, jsou na  ně 
milí a třeba pak přispějí do tříkrálové kasičky. 
Díky všem štědrým dárcům. A konečně děkuji 
také všem, kteří se podílí jakýmkoliv způso-
bem na organizování Tříkrálové sbírky,“ do-
dává Zelená. 

Letošní ročník Tříkrálové sbírky přinesl 
i několik novinek. Jednou z nich byl Tříkrá-
lový průvod ve  Velkém Meziříčí. Na  závěr 
celé akce se uskutečnil již třináctý děkov-
ný koncert, při kterém vystoupil Chrámový 
sbor z Velkého Meziříčí a hudební uskupení 

Amare z Nového Města na Moravě.
Aktuálně žďárská Charita plánuje za-

slouženou odměnu pro tříkrálové koled-
níky. Připravena jsou například promítání 
ve žďárském a velkomeziříčském kině.

(red)

Starosta města podepisuje memorandum o spolupráci s Czech Smart City Cluster Foto: archiv

Koledníci během Tříkrálové sbírky 2019 Žďársku Foto: Zbyněk Čech

Otázky a odpovědi: Zimní údržba ve Žďáře nad Sázavou
V lednu zasáhla celou Českou republiku 
intenzivní zima. Což se i ve Žďáře proje-
vilo většími sněhovými úhrny nebo niž-
šími teplotami. Přinášíme přehled nej-
častějších otázek a  odpovědí, na  které 
se v posledních týdnech ptáte.

Jaké jsou povinnosti města? Kde a  co 
musí město uklízet?

Město se snaží poskytovat občanům 
maximální servis při pohybu po městě, a to 
s  přihlédnutím na  své technické a  ekono-
mické možnosti. Ošetřování komunikací, 
které jsou veřejné a v majetku města, pro-
bíhá podle jejich důležitosti dané plánem 
zimní údržby.

Může se stát, že by nějaká ulice ve městě 
nebyla za  celou dobu ani jednou vyhr-
nuta?

Aby nebyla ani jednou prohrnuta ulice 
se nestává. U  chodníků, které nejsou tolik 
dopravně exponované, dochází k situacím, 
kdy nejsou ošetřeny, a  to především při 
intenzivnějším sněžení a  následném za-
mrznutí, jako je tomu v současnosti. Podle 
stavu ostatních komunikací ve  městě pak 
budou postupně ošetřeny.

Co může udělat občan, pokud je někde 
nevyhrnutý sníh nebo námraza?

Pokud se jedná o  závadu, která brání 
schůdnosti a sjízdnosti, a nejedná se o pro-
blém kalamitní situace v celém městě, pak 
v pracovní době lze kontaktovat pracovní-
ky odboru komunálních služeb, v  mimo-
pracovní dobu městskou policii, která pod-
nět předá příslušným osobám. Děkujeme 
všem občanům, kteří se na  zimní údržbě 
i veřejných pracích podílejí jako dobrovol-
níci.

Proč v letošní zimě město se zimní údrž-
bou tak bojuje?

Po mnoha letech přišla zima, na kterou 
nejsme zvyklí, a o to hůře všichni vnímáme 
i problémy a omezení, která nám způsobu-
je v  pohybu po  městě. Přišlo opakované 
intenzivní sněžení, následné tání a  mráz. 
Co nebylo v kapacitách dodavatelů města 
předem odklidit, následně zmrzlo a máme 
tady hodně velmi kluzkých a někdy i velmi 
nerovných ploch, po kterých se těžko chodí 
i jezdí. 

Jaké jsou důvody, že město nereaguje 
pružněji? Proč nenajme i jiné firmy?

Město v  roce 2016 vysoutěžilo doda-
vatele Josefa Pitku na  údržbu komunikací 
včetně zimní údržby v rámci nadlimitní ve-
řejné zakázky. Tato firma zajišťuje většinu 

rozsahu zimní údržby a  najímá si k  tomu 
i potřebné subdodavatele. Město i s ohle-
dem na uzavřené smlouvy a možnosti za-
dávání veřejných zakázek má jen omezené 
možnosti dalších přímých objednávek do-
davatelů této služby. Děkujeme i všem dal-
ším, kteří se na zimní údržbě podílejí s tech-
nikou i bez techniky a pomáhají tak udržet 
město v  co nejlepším stavu. Mezi takový 
jsou například Agroslužby, Krajská správa 
silnic, obecně prospěšná organizace Úsvit, 
veřejně prospěšní pracovníci, pracovní sku-
pina Technické správy budov města, dále 
se na  údržbě podílí i  firma SATT, správce 
veřejných pohřebišť, další jednorázoví do-
davatelé a  mnoho dobrovolníků - občanů 
i firem, kteří si v okolí svých domů a objek-
tů odklidí sníh a  upraví prostor a  to třeba 
i na veřejných plochách. (red)

Ilustrační foto Foto: archiv

Asistenti prevence kriminality pomáhají od začátku roku
S  novým rokem se asistenti vrátili 
po  krátké dovolené ke  své každodenní 
práci. Co se v lednu událo?

Pomohli s  dohledem na  bezpečnost 
hned 1. ledna na  tradičním novoročním 
ohňostroji. Pak přišla prosba z  územního 

odboru Blansko z  oddělení obecné krimi-
nality o  pátrání po  pohřešované osobě, 
kterou potřebují vyslechnout jako svědka. 
Díky důkladné znalosti svého místa pů-
sobiště pomohli asistenti tuto osobu do-
hledat. Za tuto pomoc jim komisař z SKPV 
Blansko poslal písemné poděkování. 

Netradiční úkoly však neskončily. V  pá-
tek 11. ledna se významně podíleli při 
organizaci dopravy – parkování – vozidel 
smutečních hostů na parkovišti u hřbitova 
pod Zelenou horou. Přejeme do další práce 
pevné nervy a děkujeme. 

Dagmar Pálková, MP

Výstava Stop kyberšikaně v lednu a únoru na žďárských školách
Žďárský vzdělávací projekt (Místní akční 
plán vzdělávání II) rozjel ve  spolupráci 
s Ekotechnickým centrem v Třebíči – Al-
ternátor interaktivní putovní výstavu 
pro základní školy. Ta se věnuje aktuál-
nímu tématu kyberšikany.

Toto vědecko-technické centrum, které 
klade důraz na tradici ve spojení se zábavou 
a tvůrčí činností, zapůjčilo projektu putov-
ní výstavu s  názvem Stop kyberšikaně. Ta 
od  začátku letošního roku probíhá na  čty-
řech základních žďárských školách a  je ur-
čena především pro žáky 5. a 6. tříd. Ostat-

ní školy z  ORP Žďár nad Sázavou, které se 
do projektu zapojily, mohou výstavu zhléd-
nout v uvedených školách nebo zdarma na-
vštívit Ekotechnické centrum v Třebíči.

Víte, jak se chovat na  síti? Víte, co je to 
kyberšikana a  jaké jsou její projevy? Víte, 
kam se obrátit, když se s něčím podobným 
setkáte? Víte, co je to digitální demence? 
Odpovědi na  tyto otázky a  mnohem více 
získají návštěvníci výstavy prostřednictvím 
deseti názorných panelů a  besed lektorů 
z  Centra prevence Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. „Věříme, že i nadále budou in-
formace mezi žáky předávány dál, jak tomu je 

například u ZŠ Švermova 4, kdy tamní žáci 9. 
tříd, kteří jsou ve školním parlamentu, předají 
informace do odloučeného pracoviště ZŚ Zá-
mek Žďár nad Sázavou a ZŠ Velká Losenice,“ 
říká Radka Hudečková, manažerka projek-
tu.

Harmonogram výstavy, aktuality a  bliž-
ší informace o  projektu MAP II naleznete 
na  webu www.zdarns.cz/MAPII. Celý pro-
jekt Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár 
nad Sázavou (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
009150) je spolufinancován z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Veronika Klimešová
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ROZHOVOR: S nejlepší sestřičkou o záslužné práci 
porodních asistentek i novinkách v porodnictví

Nejen Žena roku je ze Žďáru nad Sáza-
vou. Nej sestřičkou za rok 2018 se stala 
Žďáračka Ivana Lelkesová, která pracu-
je jako porodní asistentka v  nemocnici 
v  Novém Městě na  Moravě, a  nejedna 
maminka ze Žďáru nad Sázavou se s  ní 
již setkala. Povídali jsme si společně ne-
jen o samotné soutěži, která se jí velmi 
líbila, ale i o velmi záslužném povolání.

Soutěž proběhla již vloni v  září. Jak ji 
dnes s odstupem času hodnotíte? 

Soutěž Nej sestřička Batist vznikla jako 
poděkování nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům, to jest zdravotním sestrám 
a bratrům za jejich krásnou, obětavou, ale 
mnohdy náročnou práci. Zakladatelem 
a  skvělým organizátorem soutěže je Da-
vid Novotný. Ohledně účasti v této soutěži 
mne oslovilo vedení naší nemocnice. Když 
se ohlédnu, mám krásné vzpomínky. Byl to 
skvělý zážitek a jsem opravdu ráda, že jsem 
s  účastí souhlasila. Víte, už jsem to v  sou-
vislosti se soutěží říkala mnohokrát. Mám 
krásnou práci, je to moje srdíčková zále-
žitost a  nikdy bych neměnila. Stejně tak 
mám obrovské štěstí na lidi kolem sebe. Ať 
jsou to lékaři, kolegyně porodní asistentky 
či instrumentářky, které s námi úzce spolu-
pracují. Jsme jednoduše řečeno… skvělý 
kolektiv. Velké díky patří jim, rodičkám, kte-
ré mi psaly nádherné vzkazy a  dodaly mi 
sílu do boje, a v neposlední řadě své rodi-
ně, hlavně synům, kteří přijeli do Náchoda 
a byli mi velkou oporou.

Co vám soutěž dala? 
A co mi soutěž dala? Velkou chuť do mé 

další práce. Díky sociálním sítím a vzkazům 
od mých maminek vím, že má naše práce 
smysl a že na nás rády i po letech vzpomí-
nají. A to je ta největší odměna. Mimo jiné 
jsme poznali i spoustu zajímavých lidí. Byli 
jsme pohodový tým, nic jsme si nedokazo-

vali, nebyla mezi námi rivalita. Jednoduše 
jsme si to přijeli do Náchoda užít.

Můžete nám popsat, z  čeho se soutěž 
skládala? Čím vším jste musela projít, 
než jste se dostala na pomyslný vrchol?

My, tím myslím naši finálovou dva-
náctku sestřiček a bratrů, jsme se v Nácho-
dě neviděli poprvé. Seznámili jsme se už 
v červnu na soustředění v Dětenicích. Tam 
proběhlo focení kalendáře, nácvik choreo-
grafie. Nejsme žádné tanečnice, ale mys-
lím, že na  nás mohl být náš taneční kouč 
Tomáš Kuťák po zásluze pyšný. Vlastní finá-
lový večer pak proběhl 15. září v Náchodě. 
Hodnotila nás porota, která se skládá ze 42 
členů. Měli jsme módní přehlídku zdravot-
nického oblečení, společenského oblečení, 
pak jsme prezentovali zdravotnické výrob-
ky, kdy jsme dostali k ruce muže roku a ty 
jsme v  krátkém časovém úseku oblékli 
do ústenky, čepice a tak dále. Vidíte, že ne-
šlo o nějaké dokazování, kdo je nejchytřejší 
a  nejkrásnější. Samozřejmě jsme dostali 
také prostor, abychom se představili a řekli 
o sobě pár vět. Měli jsme v naší dvanáctce 
dva skvělé muže a  jsem tomu ráda. Určitě 
je dobře, když se ten ženský kolektiv malič-
ko odlehčí přítomností mužů... teď myslím 
v praxi.

Máte tušení, kolik dětí jste již za  svou 
praxi přivedla na svět?

Přesné statistiky si určitě nevedu, ale 
jako maminka jsem přivedla na  svět své 
dva syny Jakuba a Tobyho a  jako porodní 
bába přibližně 5 tisíc dětí. Je to krásný po-
cit být součástí rodinného štěstí. Mnohdy 
se nám zadařilo porodit s  jednou mamin-
kou dvě nebo tři její děti. To je vždy krásná 
náhoda. A vlastně po těch dlouhých letech 
rodím děti svých dětí. 30 let je opravdu kus 
života.

Co bylo podle vás největší změnou 
za dobu, kdy se porodnictví věnujete?

Určitě ke změnám v porodnictví za těch 
30 let došlo. A je to dobře, dnešní doba se 
s tou, kdy jsem nastupovala na porodní sál, 
nedá vůbec srovnávat, co se týká technic-
kého vybavení, pracovních postupů, ale 
i  přístupu k  rodičkám. Dnes je naprostou 
samozřejmostí, že rodičku na  porodní sál 
doprovází většinou manžel nebo to může 
být i někdo jiný, kdo zastává roli opory bu-
doucí maminky. Ženy přistupují k  porodu 
aktivně, chtějí mnohdy samy rozhodovat, 
v jaké poloze porodí, koho si s sebou přive-
dou nebo jednoduše chtějí ovlivnit průběh 
porodu. Mnohdy mají v plánech přání, kte-
rá už se dělají automaticky. Protože i my se 
snažíme, aby šel porod co nejlépe, aby ma-
minka, novorozenec a  v  neposlední řadě 
i tatínek odcházeli z porodního sálu zdraví 
a spokojení.

Jaké máme podle vás na  Žďársku pod-
mínky pro nastávající maminky? Je 
něco, co vám zde chybí nebo by se dalo 
zlepšit?

V  loňském roce se v  naší porodnici 
v Novém Městě na Moravě narodilo zhru-
ba o 100 dětí více než v letech předešlých. 
Jednoduchá odpověď. Jezdí k  nám rodit 
maminky z  Tišnovska, Litomyšle, Poličky... 
Dnes těhotná žena klidně objede několik 
porodnic, prohovoří s personálem, a pak se 
rozhodne, kde chce přivést na svět své dítě. 
My porodní asistentky se snažíme vytvořit 
příjemné prostředí pro budoucí rodiče. Ve-
deme kurzy pro těhotné, prohlídky porod-
ních sálů. 

Jednou z  výher v  soutěži je i  role v  se-
riálu Modrý kód. Jak se na  své herecké 
představení těšíte? Už víte, kdy se bude 
natáčet?

Ano, měla bych se zúčastnit natáčení 
v  tomto oblíbeném seriálu, ale zatím se 
mi ještě nikdo z  televize neozval. Určitě 
se moc těším, bude to každopádně nová 
a doufám, že i skvělá zkušenost. Je to seriál 
z  našeho prostředí a  herci, kteří zde hrají, 
jsou skvělí. V poslední době poctivě sledu-
ji každý díl. Ale jakou roli a kdy budu hrát, 
to bude i pro mne překvapení. Tak snad se 
máme na co těšit.

Kdybyste měla mladým lidem, kteří se 
rozhodují, co v životě budou dělat, říct, 
proč jít do  zdravotnictví či přímo dělat 
porodní asistentku, co by to bylo?

V  době, kdy jsme studovali na  střední 
škole, já na gymnáziu, a měli jsme se rozho-
dovat, kde budeme dál ve studiu pokračo-
vat, a tudíž kde budeme jednou pracovat, 
nadchlo mne povolání lékařky. Na  medi-
cínu jsem se tenkrát nedostala, ale vůbec 
toho nelituji, protože jsem se přihlásila 
na  studium porodní asistentky a  v  tomto 
oboru jsem se našla. Je to krásná práce, pro 
mne je to srdeční záležitost a  jsem velice 
ráda, že jsem se tak rozhodla. Dělám ji už 
30 let a nikdy jsem ani na chvilku nezalito-
vala. Je to krásná a  určitě náročná práce, 
ale stojí za to. Být součástí zrození nového 
života, držet ten malý uzlíček štěstí v náručí 
a ukázat ho rodičům, to je velký dar.

Děkuji za rozhovor.
Jakub Axman

Ivana Lelkesová Foto: archiv

Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno 
Obojek na psa  Krejdy 
Sportovní rukavice (1 kus) na ulici Tyršova 
Finanční hotovost na ulici Smetanova 
Svazek klíčů (2x) na území města 
Dětská lahev  před Městským úřadem 
Mobilní telefon na ulici Komenského 
Chytrý náramek na ulici Veselská 
Svazek klíčů u Polikliniky 
Dioptrické brýle + obal u pošty 
Mobilní telefon v Domě kultury 
Mobilní telefon na ulici Strojírenská 
Klíč od vozu za Komerční bankou  
Snowboard na ulici Okružní, u Věžičky 
Rukavice (1 kus)  u Taferny 
Mobilní telefon  na náměstí Republiky 
Svazek klíčů před 2. základní školou

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

Rozbor studánek
Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody není pitná
Datum odběru 14. ledna 2018
Čas odběru 8.15

Místo odběru Studánka Klafar
Stav vody není pitná
Datum odběru 14. ledna 2018
Čas odběru 9.00

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

V průběhu roku 2018 došlo k rozsáhlé rekonstrukci několika ulic a centra na Vysočanech. Proběhla rekonstrukce kanalizace, vodo-
vodu a povrchů komunikací, chodníků v ulicích Na Úvozu a V Lískách. Pod vedením městského architekta došlo k zásadní úpravě 
centrální části kolem bývalého Kulturního domu. V rámci participativního rozpočtu zde bylo podle námětu občanů upraveno 
stávající dětské hřiště. Celkové náklady stavby města byly 12 milionů korun.

Před Po

Výběr poplatku za odpad pro rok 2019 se blíží
Přinášíme vám důležité změny pro rok 2019 ve výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro občany Žďáru nad Sázavou.

Město Žďár nad Sázavou zavádí místní 
poplatek za komunální odpad na rok 2019 
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2018, jejíž 
znění najdete na stránkách města.

Poplatníkem je každý občan s  trvalým 
pobytem ve  Žďáru nad Sázavou, cizinec 
s trvalým nebo přechodným pobytem del-
ším než 90 dnů. Sazba poplatku činí 580 ko-
run za jednu fyzickou osobu na kalendářní 
rok, splatnost poplatku je stanovena k  30. 
dubnu 2019. Úhradu lze provést na poklad-
ně městského úřadu, zaslanou složenkou 
nebo převodem z bankovního účtu dle pla-
tebních údajů na složence. 

„Od  roku 2018 vedeme každému poplat-
níkovi osobní daňový účet pod příslušným 

variabilním symbolem, na který jsou připiso-
vány došlé platby. V průběhu března budeme 
rozesílat složenky s  platebními údaji,“ říká 
Alena Šimková, pracovnice odboru ko-
munálních služeb. Pokud poplatek platíte 
prostřednictvím trvalého příkazu, je velmi 
vhodné zkontrolovat platební údaje. Tento 
poplatek je možné vrátit pouze na  žádost 
poplatníka, pokud je přeplatek vyšší než 
100 korun.

Pokud bude platba poukázána za  více 
osob, má plátce povinnost sdělit, za  které 
osoby poplatek platí. Pokud tak neučiní, 
bude platba připsána plátci jako přepla-
tek na poplatku a ostatním členům rodiny 
může vzniknout nedoplatek.

„Poplatkovou povinnost mají i  občané 
hlášení k  trvalému pobytu na  ohlašovně 
Městského úřadu, Žižkova 227/1, mezi nimi je 
nejvíce dlužníků. Vyzýváme je, aby nám sdělili 
kontaktní adresu pro doručování písemností 
a doplatili dluhy na poplatku,“ dodává Šim-
ková. Městský úřad nedoplatky vyměřuje 
platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem a vymáhá exekucí.

Se svými dotazy se můžete obrátit 
na  Alenu Šimkovou, odbor komunál-
ních služeb, telefon 566  688  187 nebo 
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz. Zně-
ní vyhlášky můžete najít na  webu města 
(www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky).

OKS

Víte, že...
... vám během ledna měli přijít 
do  schránky nové jízdní řády na  MHD? 
Pokud se tak nestalo, můžete si je vy-
zvednout na městském úřadě.

Pozor při vstupu do lesů
Vrcholková kalamita postihla v  půlce 
ledna větší část lesů Žďárska. I  v  únoru 
by si návštěvníci lesů měli dávat pozor, 
kudy chodí. Stále hrozí pád části stromů 
nebo jejich vršků.

„V  důsledku silného sněžení a  oblevy 
se začaly lámat vršky stromů,“ uvádí Jaro-
slav Doubek, vedoucí odboru životního 
prostředí Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vu. Popadané větve a  části stromů trápily 
nejen řidiče, ale i  lyžaře a  vlastníky lesů. 
„V současné době a následujících týdnech 
si musejí dávat pozor především návštěv-
níci lesů, kterým hrozí nebezpečí v  lesích 
na Žďársku pádem nahnutých či jinak po-
škozených stromů či jejich částí,“ dodává 
Doubek. Městský úřad vyzývá všechny ob-
čany, aby se zdrželi návštěv lesů.

(red)
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Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města
V únorovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. : Jaké jsou podle vás největší nedostatky 
veřejných prostranství Žďáru nad Sázavou? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé po-
litické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje 
přišly následující příspěvky.

Petr  
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Když se omezíme pouze na střed města, 
tedy na náměstí Republiky a přilehlé Dole-
žalovo náměstí, nacházíme řadu kontras-
tů. Náměstí Republiky vévodí na JV straně 
nádherně upravený objekt bývalého hote-
lu Veliš, před ním upravená plocha (která 
je ale zcela nevyužita, neboť chybí mobili-

ář), zato naproti neupravený a  především 
architektonicky neřešený chodník před 
obchody. A Doležalovo náměstí kromě ne-
patrných uprav chodníku kolem přestavě-
né školy (zásluha soukromého majitele) je 
doposud panensky nedotknuté.

Vladimír  
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Radek  
Černý

zastupitel 
ODS

Ludmila  
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Zbyněk  
Vintr

zastupitel 
KDU-ČSL

Martin  
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Jan  
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Každý vnímáme veřejný prostor různě. 
Náměstí, ulice, veřejná zeleň, parky, ale 
třeba i  chodníky a  silnice. Mnozí by chtě-
li vše hned měnit, bourat a  oživovat. Ale 
myslím, že mnoho míst ve Žďáře by prostě 
stačilo pravidelně uklidit, upravit, kvalitně 
posekat, udržovat pořádek a doplnit mobi-

liářem. A pak by veřejné prostory v našem 
městě lidé rádi využívali buď k příjemnému 
a bezpečnému odpočinku a jiní zase k ak-
tivnímu relaxu. A třeba by pak tyto prostory 
lidé bez toho, že jim to někdo bude nutit, 
sdíleli a i sami udržovali. 

Kvalitní veřejný prostor by měl být do-
stupným místem setkávání všech genera-
cí. Místo na  hraní dětí, pohyb mládežníků 
i odpočinek starších osob. Aby se tam cítili 
příjemně a  měli důvod tam zůstat. Určitě 
zeleň, stromy, pokud možno voda. Promy-
šlená koncepce, detaily, provedení, údržba. 

Jinak se bude řešit vydlážděné náměstíčko 
s  kavárnou, jinak Farská humna, kde ještě 
letos propojí lávka stávající cyklostezky. 
Vždy vítaný je originální prvek. Sejdeme se 
u koně? U  Ivana? Pražák i Žďárák mně ro-
zumějí. 

Žďár má periferii v  centru a  centrum 
na  periferii. Za  nákupy a  kulturou často 
jezdíme na  okraj, zatímco centrum vypl-
ňují prázdné prostory a  stylově nesouro-
dá zástavba. Nevýhoda by se mohla stát 
předností, pokud vhodně využijeme širší 
okruh centra. Naším cílem by měla být 

úprava parkovišť, vznik parků a  obchod-
něobytných zón. Loňská sucha nám ukáza-
la, že místo dlažby, kostek a asfaltu bychom 
do města měli vrátit zeleň a vodu. Mou za-
tím nesplněnou touhou je bezpečný prů-
jezd cyklistů náměstím.

Jednoznačně jejich údržba, úklid 
a  opravy. V  neustálém vymýšlení nových 
veřejných prostranství se zapomíná na  ta, 
která zde již jsou, chátrají a pustnou. Nedo-
statečná údržba a  úklid dělají z  veřejných 
prostranství zarostlá, odpadky posetá mís-
ta se zničeným nebo vybydleným mobili-

ářem, kterým se raději vyhneme. Ve snaze 
mít ve  městě alespoň nějaké „oázy klidu, 
pořádku a  bezpečí“ budujeme další nová, 
která do  5 let vypadají podobně jako ta 
stará. Nefunkční veřejné služby = nevábná 
veřejná prostranství.

Na tuto otázku je mnoho odpovědí. Prv-
ní z nich zní, že se za poslední roky udělalo 
mnoho práce, která veřejné prostranství 
zkvalitňuje. Ale mnohonásobně více práce 
nás čeká. Chtěla bych při zvelebování naše-
ho města spolupracovat s lidmi, kterým zá-
leží na tom, jak naše město bude vypadat 

jako celek, a ne opravovat narychlo jen to, 
co je nejdůležitější. Já sama preferují město 
více rozkvetlé, více parkovacích míst, kva-
litní zimní a letní údržbu. Věřím, že se nám 
podaří sesbírat všechny názory na  nedo-
statky veřejného prostranství a  postupně 
je odstranit.

Ač se veřejný prostor ve Žďáře postupně 
zlepšuje, stále je zde řada příležitostí. Zapr-
vé je to městský mobiliář, jehož převážná 
část je morálně zastaralá. A  pak je to roz-
sáhlé území definované centrálním parko-
vištěm, dvory za obchodními domy na ná-
městí, atriem, až směrem k  OC Convent. 

Je to prostor, který postrádá jasnou linku 
z  hlediska estetiky a  především funkčnos-
ti území, ať už jde o  bydlení, služby nebo 
odpočinek. 

Řešení navrhne územní studie, která by 
měla reflektovat i přání a potřeby občanů.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09

Naše město zažilo největší rozvoj v dru-
hé polovině 20. století, kdy byly oblíbené 
velkorysé plochy mezi stavbami. Získalo 
tak velkou plochu veřejného prostoru, 
která je tím velmi náročná na údržbu. Pro-
blematické jsou prostory mezi panelový-

mi domy, kde se stále spoléhá na  aktivitu 
v  místě žijících občanů. Největší problém 
však spatřuji v nedostatku míst pro aktivní 
trávení volného času či odpočinek seniorů 
a  rodičů s  dětmi. Při procházce kolem na-
šich rybníků lavičku abyste pohledali...

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

Žďárská zimní údržba.
Po  horkém létě přišla zima, jakou jsme 

tu už dlouho neměli. To jsou okamžiky, kte-
ré prověří nejenom ty, kteří v ulicích zajišťují 
zimní údržbu, ale i ty, kteří tyto veřejné služby 

nastavují a  kontrolují, tedy radnici. Správně 
vybrat, řídit a kontrolovat - jsou základní ma-
nažerské úkoly rady města a úřadu. 

Stávající koalice ŽŽM, KDU, ANO a  ODS 
v roce 2016 schválila zadávací podmínky a vy-
brala dodavatele zimní údržby. Dosavadní 
mírné zimy nemohly prověřit ani výběr, natož 
řízení a  kontrolu. Nicméně „boží mlýny me-
lou“ a  tak přišla letošní zima, která skutečně 
prověřila celý systém od začátku až do konce. 
Výsledky vidíme a  můžeme vyhodnotit ka-
ždý sám. Pro objektivitu a  srovnání je dobré 
se podívat a zeptat v okolních městech. Pro-
blémy přiznávají všichni, ale nevyvezený od-
pad, nemožnost pohybu maminek s kočárky 
a důchodců ve městě po několik dnů nema-

jí. V čem je Žďár jiný? Začalo se v souladu se 
zadávacími podmínkami s  odklízením sněhu 
v  době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáh-
la 5 cm? Při trvalém sněžení se odstraňování 
sněhu opakovalo? Na  dopravně důležitých 
chodnících se odstraňování sněhu provádělo 
v celé jejich délce a šířce, na ostatních chod-
nících v šířce 1 metr a byly dodrženy lhůty 4, 
10 a 24 hodin pro zmírňování závad sjízdnosti 
místních komunikací? Věřím, že nám na to od-
poví radní města, kteří tyto podmínky schválili 
a dodržování kontrolovali. Případně se zamy-
slí nad tím, co je špatně a proč zimní údržba 
ve Žďáře selhala.

Jan  
Havlík

zastupitel  
Změna 2018

Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města
V únorovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. : Jaké jsou podle vás největší nedostatky 
veřejných prostranství Žďáru nad Sázavou? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé po-
litické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje 
přišly následující příspěvky.
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Tým pro mládež pomáhá všem dětem a mladým již několik let
Jsme Tým pro mládež ve Žďáře nad Sá-
zavou. Tým se skládá z  odborníků, jež 
svými pravomocemi a náplní práce mo-
hou zasahovat do systému péče o riziko-
vé a ohrožené děti. 

Scházíme se proto, abychom se dohodli 
na  metodicky jednotném, koordinovaném 
postupu při řešení této problematiky. V sou-
časné době funguje Tým pro mládež orga-
nizačně pod Probační a  mediační službou. 
Na  webových stránkách www.tmzr.estran-
ky.cz najdete úplný seznam zúčastněných 
subjektů, zápisy z  našich setkání, ale také 
seznam dětských psychologů a  psychiatrů 
v Kraji Vysočina pod názvem Když dítě po-
třebuje pomoc.

Tým pro mládež se pravidelně schází 
od  října roku 2016. Za  toto období prošel 
určitým vývojem. Ráda bych v následujících 
řádcích zhodnotila naše aktivity v roce 2018.

Rok jsme začali založením nové tradice. 
Chvály je málo a kritiky příliš, proto jsme se 
rozhodli každým rokem ocenit počin, anebo 
činnost, která působí preventivně v oblasti 
rizikových jevů mládeže. Shodli jsme se, že 
v  roce 2017 nás plně pohltilo představení 
Dýchej! Toto v oblasti prevence šikany a ma-
nipulace udělalo kus práce. V každém žáku, 
který se stal součástí představení, navždy 
zůstane zážitek z uvědomění si, že mnohým 
situacím se dá předejít. Jen najít sílu a zakro-
čit.

Následuje řada setkání odborníků z Týmu 
pro mládež. První z nich proběhlo na stanici 
Hasičského záchranného sboru. Hosty byly 
pracovnice organizace Popálky, které se sta-
rají o popálené děti a jejich rodiny. V té době 
se zrodila myšlenka nominovat ředitelku 
Popálek Janu Lacinovou na Ženu roku 2018. 
Rádi jsme ji podpořili, Jana Lacinová vyhrála 
a stala se Ženou roku časopisu Žena a život.

Předmětem dalšího setkání bylo postave-
ní asistentů pedagoga v systému vzdělává-
ní. V prostorách ZŠ Leandra Čecha v Novém 
Městě na Moravě jsme si poslechli odborný 

vstup na  toto téma od  Ivony Čermákové, 
speciální pedagožky a učitelky na Základní 
škole v Bobrové. Této problematice jsme se 
rozhodli věnovat podrobněji. Ve spolupráci 
s  Radkou Hudečkovou z  Městského úřadu 
ve  Žďáře nad Sázavou jsme zorganizovali 
workshop pro asistenty pedagoga. 

Tým pro mládež má celookresní pů-
sobení, další setkání se proto uskutečnilo 
v  Bystřici nad Pernštejnem. Seznámili jsme 
se s příklady dobré praxe Místního akčního 
plánování, které se týká rozvoje vzdělávání. 
Spolupráci aktérů z  Bystřice nad Pernštej-
nem, Nového Města na Moravě a Žďáru nad 
Sázavou považuji za nadstandartní a věřím, 
že přinese spoustu dobrých nápadů a akti-
vit.

Další naše zasedání se uskutečnilo v obci 
Křižánky. Zde již druhým rokem probíhá 
projekt zaměřený na sociální bydlení na lo-
kální úrovni. Pracovnice projektu Renata 
Basovníková a  Kateřina Sedláková nás se-
známily s  úspěchy a  vizemi tohoto projek-
tu. Navštívili jsme zrekonstruované domy, 
upravené na  sociální bydlení, umožňující 

potřebným místním obyvatelům zůstávat 
v  obci. Funkčnost tohoto systému doka-
zuje, že lze řešit efektivně bytovou politiku 
i v malých lokalitách.

A kruh se uzavírá. Čemu jsme se věnovali 
na začátku roku, s tím jsme se rozloučili v zá-
věru roku. Jsme opět u představení Dýchej!, 
přesněji na  Malé scéně Kulturního domu 
ve  Žďáře nad Sázavou. Zde proběhlo po-
slední jednání Týmu pro mládež v roce 2018. 
S  paní režisérkou Janou Mifkovou a  hlavní 
aktérkou příběhu Markétou Večeřovou jsme 
zhodnotili dvouleté působení silného příbě-
hu na jednotlivé třídní kolektivy 8. a 9. tříd. 
Nezapomněli jsme ani na tradici – Ocenění 
za počin roku 2018 chceme předat Dagmar 
Pálkové, dlouholeté pracovnici Městské po-
licie, která se aktivně věnuje mnohým pre-
ventivním činnostem, akcím a  projektům, 
často nad rámec své pracovní náplně. 

Kontaktovat nás můžete na  telefonu 
773  783  755 nebo na  e-mail: svobodova.
pms@gmail.com Petra Svobodová

Jedna z porad se uskutečnila na hasičské stanici Foto: archiv Týmu pro mládež 

Výtěžek akce Slavíme se Žďárem 100. výročí 
založení republiky
V  sobotu 27. října proběhla na  Staré 
radnici akce Slavíme se Žďárem 100. 
výročí založení republiky. Připraven byl 
bohatý program spojující naši republiku 
a město Žďár nad Sázavou.

Návštěvníci si mohli ve  vestibulu Staré 
radnice prohlédnout výstavu historických 
fotografií z  archivu, které zachycují jejich 
společný vývoj. Prostor před radnicí byl vy-
hrazen dětem.

V  rámci akce bylo možné zakoupením 
reklamních předmětů společnosti ŽĎAS 
podpořit stacionář žďárských sociálních 
služeb STACÍK. Během toho se podařilo 

vybrat 11  062 korun. Výtěžek akce předal 
generální ředitel společnosti Pavel Cesnek 
řediteli Sociálních služeb města Václavu 
Šerákovi. Prostředky byly použity na nákup 
koberce s  mléčnou dráhou do  multismys-
lové místnosti Snoezelen. 

Snoezelen je speciální místnost určená 
k vytvoření bezpečného stimulujícího pro-
středí, které nabízí příjemnou atmosféru 
a  smyslové podněty. Prostředí plní funkci 
relaxační, poznávací a  interakční. Pobyt 
v prostorách snoezelenu pozitivně působí 
na zdraví klientů. Děkujeme za podporu.

Václav Šerák
Sociální služby

Kurzy Pečuj doma
Diakonie Českobratrské církve evange-
lické pořádá sérii čtyř kurzů v  oblasti 
domácí péče.

Na úspěšný cyklus kurzů pro laické pe-
čující, který proběhl v  říjnu, nyní navazují 
čtyři vzdělávací setkání. Vstup je zdarma.

Kurzy se uskuteční ve  sborovém domě 
Farního sboru ČCE v ulici Husova 10.

Hlásit se je možné přes webový formulář 
na www.pecujdoma.cz  nebo na telefonu 
603 167 540. Následující kurzy jsou:

9. března, 10.00–16.00: Individuální 
bazálně stimulační péče, paliativní péče

6. dubna, 10.00–16.00: Respekt k  inti-
mitě nemocného i pečujícího

(red)

Zámek připomíná výstavou velikána Leonarda da Vinciho
Nechávaly vás už jako malé děti v  ně-
mém úžasu malby, vynálezy a  patenty 
Leonarda da Vinciho? Toužili jste někdy 
jako on letět, hrát si v tanku či prozkou-
mat anatomii těla? Tak proč si své dět-
ské sny konečně nesplnit? Kvůli realizaci 
těchto dobrodružství není třeba kupo-
vat letenky do Florencie či Paříže! 

Od  1. února do  30. dubna je můžete 
zažít v  rámci výstavy Leonardo na  zámku 
ve  Žďáru nad Sázavou. Expozice přinese 
hluboký zážitek jak osamělým zvědavcům 
a milovníkům uznávaného génia, tak i rodi-
nám s dětmi. 

Zatímco vy si můžete osvěžit znalosti 
o  tomto renesančním malíři, sochaři, ar-
chitektovi, hudebníkovi, spisovateli, příro-
dovědci, vynálezci a konstruktérovi z infor-
mačních tabulí, pro vaše ratolesti a všechny 
ostatní zvídavé návštěvníky bude zlatým 
hřebem právě interaktivní část výstavy. 
Díky ní se ponoříte do hluboké mysli toho-
to umělce a zblízka prozkoumáte všechny 
jeho vynálezy i vědecké práce.

„Díky moderním technologiím budete 
moci sestavovat anatomické modely, hrát si 
ve velké replice Leonardova slavného vojen-
ského tanku, digitálně manipulovat a  pro-
mítat obrazy Mony Lisy, zatočit si s  Vitruvi-
ánským mužem, reprodukovat Leonardovy 
nákresy, zúčastnit se Poslední večeře Páně 
nebo si třeba jen otestovat své pozorovací 
schopnosti v malovacím kvízu,“ dodává Mar-
tina Sedláková, marketingová manažerka 
zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Večerní zážitkové prohlídky
Již potřetí proběhnou na  žďárském 

zámku večerní hrané prohlídky. Tentokrát 
se přenesete do poloviny 13. století, do ob-
dobí vzniku a budování kláštera. Stanete se 
poutníky a pocestnými a „Za zdmi středo-
věkého kláštera“ se setkáte s  první mniš-
skou komunitou, tehdejším opatem a také 
se členy zakladatelských rodin. Některé 
scény se budou odehrávat v dosud nezpří-
stupněných prostorách starého opatství.

„Návštěvníci se mohou těšit na  zbrusu 
nový zčásti veršovaný scénář a  průvodcem 
jim tentokrát bude jeden ze zakládajících 
mnichů kláštera. Opět máme zapůjčené 
krásné kostýmy z Horáckého divadla Jihlava 
a také rekvizity od žďárské skupiny Flamberk. 
Zámecký tým posílí členové Divadla DADA-

BO. Návštěvníci tentokrát zapojí při prohlídce 
všechny své smysly, kdo bude chtít, ten i něco 
ochutná. Věříme, že vydrží počasí a všichni si 
užijeme atmosféru večerního zimního areá-
lu,“ popisuje Martina Schutová z lektorské-
ho oddělení zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Zážitek z  prohlídek si odnesou malí 
i  velcí. Obsahově jsou prohlídky tentokrát 
určené pro starší děti a dospělé, ale i menší 
děti si program určitě užijí. Již tradičně se 
návštěvníci setkají se zvířátky, nakouknou 
do dalšího z mnoha klášterních sklepů, scé-
ny budou doplněné hudbou. 

Kapacita prohlídek je omezena, proto je 
lepší místo rezervovat.

Zámek Žďár nad Sázavou

Ilustrační fotografie Foto: archiv Zámku Žďár nad Sázavou

Plesová sezóna je v plném proudu. Uskuteční se 17 plesů
Letošní plesová sezóna začala již v  lis-
topadu a ukončí ji ples V žitě 9. března. 
Žďáráci si během ní mohou přijít na své 
na 17 různých plesech.

Studenti každoročně organizují mnoho 
maturitních plesů, vedle nich si občané 
mohou užít různé charitativní nebo firemní 
plesy. Vzhledem k velké kapacitě, která do-
sahuje až tisíc osob, má Dům kultury mno-
ho zájemců o pořádání plesu. „Jsme rádi, že 
se nám naši zákazníci opětovně vrací, a  to 
i  ti, kteří by si mohli pro svoji akci zvolit jiné 
město,“ uvádí Marcela Lorencová, ředitelka 
Kultury Žďár.

Organizace, která Dům kultury spravuje, 
se každý rok snaží o drobná vylepšení. Jen 
v posledním roce došlo k pořízení nového 
ozvučení, barevného osvětlení sálu či re-
konstrukci sociálních zařízení.

Do  konce sezóny se ještě můžete těšit 
například na  ples gymnázia či střední ob-
chodní školy, Kultury Žďár nebo PKS.

(red)Maturitní ples Gymnázia Žďár nad Sázavou Foto: Ondřej Suchý
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Co dnes očekávají 
rodiče od školy?
Tentokrát napíšu o  přípravné třídě. Ta 
je určena pro děti, které dovršily 6 let 
a  kterým byl v  době zápisu udělen od-
klad školní docházky, nemusí však byd-
let ve spádovém obvodu naší školy. Pro 
lepší přehled uvádím nejčastější otázky, 
které nám v souvislosti s přípravnou tří-
dou pokládají rodiče, a odpovědi na ně.

Jaký je rozdíl mezi navštěvováním 
posledního ročníku v  mateřské škole 
(dále jen MŠ) a přípravnou třídou ve ško-
le naší? V  posledním ročníku MŠ, který je 
dnes povinný, se setkávají děti – 5leté 
a  6leté, ty, které teprve půjdou v  příštím 
roce k zápisu do ZŠ, a ty, které už u zápisu 
byly a mají odklad povinné školní docház-
ky. Do  přípravné třídy chodí pouze děti, 
které v den nástupu dovršily 6 let, všichni 
mají z  nějakého důvodu odklad povinné 
školní docházky. Skupina je tedy více ho-
mogenní.

Jaký je rozdíl ve vzdělávání dětí v pří-
pravné třídě oproti MŠ? Přípravná třída 
je součástí naší školy se svým vlastním 
školním vzdělávacím programem. Tím, že 
děti již fyzicky navštěvují školu, získávají 
návyky, které v  dalším studiu budou moc 
potřebovat. Mám tím na mysli režim práce 
a přestávky, zvonění, sdílejí společné šatní 
prostory se staršími školáky, prostory škol-
ní družiny, jídelnu, tělocvičnu a další, tudíž 
přechod z přípravné třídy do prvního roční-
ku je přirozený a bezbolestný. 

Musí dítě z přípravné třídy nastoupit 
do  první třídy ve  stejné škole? Nemusí, 
po ukončení přípravného ročníku si může 
školu zvolit dle vlastní volby.

Jak se zapsat do  přípravné třídy? 
Zavolejte nebo napište a povíme Vám po-
drobněji, protože prostor v tomto sloupku 
je omezen.

Děláte ve  škole i  jiné aktivity pro 
předškoláky? Ano, pro budoucí prvňáčky 
realizujeme klub Kulíšek – v roce 2019 pro-
běhne souběžně s  ředitelskou kavárnou, 
kde si můžou rodiče popovídat s panem ře-
ditelem o tom, co ve škole s dětmi děláme, 
co nám zde chybí a mohlo by být, což bude 
12. února, 12. března a 9. dubna 2019, více 
na našich stránkách www.3zszdar.cz.

Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Gastronomie má zelenou aneb profese, která má jisté uplatnění
Střední škola obchodní a  služeb nabízí 
mnoho zajímavých oborů. Jedním z nich 
je kuchař-číšník, který je na  naší škole 
vyučován již více než 25 let. Co se bě-
hem tříletého studia studenti naučí a co 
poznají?

„Naším hlavním cílem je připravit naše 
kuchaře a  číšníky na  budoucí povolání 
v  praxi. To může říkat každý, ale pojďme se 
podívat, co konkrétního pro to se studenty 
děláme a jak je to baví,“ říká Luboš Prüger, 
učitel SŠOS ve Žďáře nad Sázavou. Studenti 
si během tří let postupně osvojí přípravu 
studených a  teplých pokrmů, používání 
vhodných technologických úprav a postu-
pů, jednoduchou a složitou obsluhu, speci-
fické fungování jednotlivých provozů nebo 
tvorbu nabídek.

Kromě standardní výuky, která probíhá 
v našich klasických i odborných učebnách, 
se snažíme zařadit i  netradiční, ale velmi 
efektivní způsoby výuky. Jednou z  tako-
vých možností jsou pracovní workshopy 
se zkušenými lidmi z  praxe. V  listopadu 
k  nám do  školy zavítal Marek Straka, ku-
chař z  irské michelinské restaurace Chap-
terOne, který vedl se studenty kulinářský 
workshop. „Budoucí barmani si přišli na své, 
když za námi přijel náš bývalý student Ondřej 
Cempírek. V  dnešní době se z  něj stal uzná-
vaný odborník a podnikatel s mobilními bary. 
Studentům ukázal přípravu drinku Old fashi-
on, vysekávání koulí z ledu nebo molekulární 
mixologii,“ dodává Prüger.

Přímo ve škole studenti nezískají přímý 
vhled do  fungování velkých provozů. Pro-
to jsme začátkem prosince udělali exkurzi 
do  brněnských luxusních hotelů a  hlavně 
jejich kuchyní. Studenti 2. a  3. ročníků se 

tak podívali, jak funguje moderní FairHotel 
(****) nebo Courtyard by Marriot (****), vel-
ký hotelový komplex hotelu International 
(****) a závěr patřil pětihvězdičkovému ho-
telu Barceló. „Vidět na živo takové provozy je 
velká zkušenost. Ale ještě zajímavější je pro 
mě vědět, že i já se mohu stát součástí tako-
vého týmu a pracovat třeba v  jednom z ho-
telů, které jsme viděli,“ říká Šárka Badurová, 
studentka třetího ročníku.

Výsledkem takového přístupu ke  stu-
diu je účast na  soutěžích, které v  mnoha 
případech přináší i  umístění na  předních 
příčkách. Jednou z  takových byla i  soutěž 
O  bramborovou pochoutku Vysočiny, kte-
rá se 19. října konala tradičně na  Obchod-
ní akademii a  Hotelové škole v  Havlíčkově 

Brodě. Zde naši školu reprezentovali Marin 
Miličevič a Michaela Batelková, která obsa-
dila první příčku. „Soutěž je pro mě velkým 
přínosem, protože člověk musí pracovat pod 
časovým tlakem i  dozorem mnoha porotců. 
Takhle nějak si představuji i  práci v  profesio-
nálním provozu,“ říká vítězka Michaela Batel-
ková. Již teď se intenzivně chystají přípravy 
na další významné soutěže v našem oboru.

Nejdůležitější je během studia vychovat 
z  nadějných kuchařů a  číšníků osobnosti. 
„Do restaurací by se nemělo chodit anonym-
ně, ale za profesionály, kteří jsou vidět a mají 
svůj gastronomický rukopis ve službách, kte-
ré nabízejí,“ uzavírá Prüger.

Radka Hronková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Studenti se učí tvořit ledové koule Foto: Luboš Prüger

Jakub Juračka ví, jak být Best In English
Studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou si 
v  listopadu otestovali svoji znalost an-
gličtiny ve  srovnávací jazykové soutěži 
Best In English a obhájili tak pozici školy 
jako třetí nejlepší v kraji Vysočina.

Nejde o překvapivý úspěch v rámci na-
šeho regionu, spíše se tím naplnila očeká-
vání vyplývající z úspěšného umístění školy 
na druhé a třetí příčce v předchozích dvou 
ročnících. Soutěže se v  letošním školním 
roce zúčastnilo 892 středních škol a 21 110 
studentů ze 30 států. Hlavními organizáto-
ry soutěže jsou agentura Czech-us a  Insti-
tut rozvoje kompetencí.

Mezi 41 soutěžícími ze žďárského gym-
názia nejvíce zazářil sedmnáctiletý Jakub 
Juračka, student septimy. Obsadil 22. místo 
v  rámci České republiky, což je v  konku-
renci 8 437 jiných účastníků obdivuhodný 
výsledek. Jakub tak navázal na svoje před-

chozí úspěchy v  jazykových soutěžích. 
Nutno podotknout, že Jakub je student 
s  všestranným nadáním a  exceluje i  v  pří-
rodovědných oborech. Požádali jsme ho 
proto o krátký rozhovor.

Pamatuješ si na  svoje začátky v  anglič-
tině?

Anglicky jsem se začal učit, když jsem 
nastoupil do mateřské školy. Mohlo mi být 
tak tři a půl roku. Za rok jsem uměl pojme-
novat jen pár zvířat, barev a čísel, ale někde 
se začít musí.

Co je důležité k dobrému zvládnutí cizí-
ho jazyka?

Úplně nejlepší je se daným jazykem co 
možná nejvíce obklopit – cestovat, pokud 
možno. A pokud ne, tak mně osobně velmi 
pomohlo sledování filmů a  seriálů v  ang-
ličtině. Jen poslouchání jazyka může být 
užitečné.

Které předměty považuješ pro sebe 
za  důležité a  jakých úspěchů jsi v  nich 
dosáhl?

Mezi mé nejoblíbenější předměty patří 
přírodní vědy (především fyzika) a  cizí ja-
zyky. V  angličtině jsem dosáhl nejlepších 
výsledků, v kvartě jsem se například umístil 
jako čtvrtý v národním kole anglické olym-
piády. Účastnil jsem se i  celostátního kola 
zeměpisné olympiády a krajského kola fy-
zikální olympiády.

Co tě osobně motivuje k tomu, abys byl 
zdatný v angličtině?

Pro dorozumívání v  dnešním světě 
je angličtina naprosto nepostradatelná. 
Po  vysoké škole bych chtěl pracovat v  za-
hraničí, a proto předpokládám, že angličti-
na se stane jedním z mých nejpoužívaněj-
ších jazyků.

Dana Denková,
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Párkové lyžařské závody na Čtyřce
Ve  středu 9. ledna 2019 se uskutečnily 
u „Čtyřky“ lyžařské závody pro žáky 1. 
stupně. Tentokrát netradičně v prostoru 
u  Rákosníčkova hřiště z  důvodu rekon-
strukce školního hřiště. 

Na  start se dostavilo celkem 50 závod-
níků. Soutěžilo se po ročnících, zvlášť v ka-
tegorii dívek a chlapců. Ti nejlepší obdrželi 
diplomy, medaile a ceny. Nikdo z účastníků 
neodcházel zklamaný, protože každý do-
stal v cíli pamětní odznak s logem závodu 

a především párek v rohlíku a teplý čaj. 
„Oceňujeme, že dětem přišli fandit 

nejen rodiče, ale i  prarodiče, sourozenci 
a ostatní kamarádi. Vzhledem k hezké „La-
dovské zimě“ si všichni odpoledne příjemně 
užili,“ říká Jaroslav Ptáček, ředitel školy.

Kompletní výsledky závodu si můžete 
prohlédnout společně s  fotografiemi jak 
na našich stránkách, tak i v prostorách ško-
ly. Děkujeme všem za účast a přízeň a příš-
tě na našem novém hřišti! 

Simona Kirchnerová, učitelka 4. ZŠ

Mladí lyžaři soutěžili o nejlepšího běžce 1. stupně Foto: Romana Nováková

Víte, že...
... se jarní prázdniny v okrese Žďár nad 
Sázavou v  letošním roce budou konat 
od 4. do 10. března?

Horácké písně na základní škole
V pátek 25. ledna s námi strávila ve ško-
le celé dopoledne Horácká muzika, aby 
nám připomněla písně z  našeho kraje, 
na které by byla škoda zapomenout. 

Zde měli naši menší žáci možnost se po-
řádně rozezpívat, protože 19. února je čeká 
další tradiční velká akce 1. stupně - pěvecká 
soutěž Superstar. Ale zpět k Horácké muzi-
ce. Její členové říkají: „Folklor na  Horácku, 
a  v  našem případě především na  Žďársku, 

musel být nejprve znovu objeven a interpre-
tován. Nyní přišel čas pro nové formy pro-
jevu, způsoby aranžování a  instrumentaci. 
Chápeme folklorní hudbu v širším měřítku se 
snahou o  její větší zpopularizování a  využití 
jejích motivů v dalších hudebních formách.“ 

A právě na tuto cestu přivedli a provedli 
po ní našich 400 žáků. Děkujeme a držíme 
palce. 

 Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

Horácká muzika během návštěvy 4. základní školy Foto: archiv 4. ZŠ
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Žďáráci si přivezli bronz z halového mistrovství v Ultimate frisbee
Ve  Žďáře trénuje mnoho úspěšných 
sportovců. Mezi takové patří i  tým 
Chupacabras, který v  lednu uspěl 
na  mistrovství republiky v  Plzni v  ulti-
mate frisbee. 

Již tradičně se 10 nejlepších týmů kate-
gorie mixed (ženy i muži) sjelo o víkendu 19. 
– 20. ledna do  Plzně na  Halové mistrovství 
České republiky. Žďárský tým Chupacabras 
sice přijel jako vítěz loňského ročníku, ale 
vinou několika absencí těsně před začátkem 
turnaje se výchozí pozice pro obhajobu titu-
lu poněkud ztížila. Zároveň se jednalo o prv-
ní turnaj s  novým kapitánem. Po  dlouhém 
a úspěšném období pod Davidem Novákem 
převzal otěže týmu Pavel Milička.

Sobotní skupinové zápasy nezačaly dob-
ře. Hned v  úvodu si Žďáráci po  několika 
nervózních momentech a nezvládnuté kon-
covce připsali první prohru. Další tři zápasy 
již Chupacabras potvrzovali roli favoritů 
a klidnou hrou si zajistili konečné druhé mís-
to ve skupině a slušnou pozici do nedělních 
vyřazovacích bojů.

Ani druhý ranní zápas víkendu (čtvrtfiná-
le) nezačal dobře. Co mělo být rozehřívacím 
zápasem před náročným semifinále, stalo se 
lítou bitvou. Až v posledních pěti minutách 
zápasu se podařilo odpor soupeře zlomit 
a  nedopustit nepříjemné překvapení. Boj 
o  finále přinesl reprízu finále loňského. Asi 

nejpohlednější zápas víkendu bavil od první 
minuty. Bohužel byl tým z Českých Budějo-
vic objektivně lepší, a  i  dobrý výkon Žďáru 
stačil pouze na  těsnou prohru. Boj o  třetí 
místo podobné napětí nepřinesl. Poklidná 
výhra napsala tečku za  bronzovým víken-
dem pro žďárský tým.

Co je Ultimate frisbee
Ultimate frisbee je relativně nový sport, 

který se hraje od  roku 1968, avšak jeho 
popularita rok od  roku stoupá. Jedná se 

o  kolektivní bezkontaktní sport, v  němž ví-
tězí tým, který má na konci hrací doby vyšší 
počet bodů. Hrají proti sobě dvě družstva 
o  pěti hráčích (halová varianta). Na  obou 
koncích hřiště jsou vyznačeny koncové zóny. 
Bod družstvo získá, pokud hráč chytne disk 
v  koncové zóně, na  kterou jeho tým útočí. 
Disk se smí pohybovat pouze nahráváním 
od  hráče k  hráči, s  diskem se nesmí běhat. 
Zatímco tým s  diskem se snaží postupovat 
ke  koncové zóně, obránci se snaží zasta-
vit tento postup a získat disk tak, že vynutí 
ztrátu disku. Ke  ztrátě disku dochází vždy, 
když: útočník neodhodí disk do  10 sekund, 
nahrávka je zachycená nebo sražená pro-
tihráčem, disk se dotkne země, je přihrávka 
chycena hráčem v autu, útočníci si disk po-
dají nebo hráč chytne vlastní přihrávku. Není 
povolen fyzický kontakt mezi hráči ani pře-
tahování o disk. Hra je založena na principu 
řízení hry samotnými hráči – hraje se bez 
rozhodčích. Všechny přestupky na  čarách, 
při držení disku a fauly jsou hlášeny samot-
nými hráči přítomnými na hřišti.

Zaujalo Vás Ultimate frisbee a  chcete si 
ho vyzkoušet? Chupacabras můžete kon-
taktovat na jejich facebookové stránce nebo 
e-mailem na chupacabraszr@gmail.com.

Dalimil Fišar, Chupacabras

Městská policie
Podnapilý muž ohrožoval provoz

V  odpoledních hodinách přijala měst-
ská policie oznámení od občana, že na ulici 
Husova se pohybuje po komunikaci zřejmě 
podnapilý muž, který tak ohrožuje nejen 
sebe, ale i ostatní účastníky silničního pro-
vozu. Hlídka ve  spolupráci s  Policií ČR na-
lezla dotyčného asi 30letého muže na ulici 
Nádražní, kde ho poté zadržela. Byla u něho 
provedena orientační dechová zkouška 
na alkohol s výsledkem téměř 3,5 promile 
alkoholu v dechu. Vzhledem ke stavu jeho 
značné opilosti a následnému agresivnímu 
chování, kdy bylo nutno použít i  donuco-
vací prostředky včetně pout, bylo rozhod-
nuto o  jeho převozu na  Protialkoholní zá-
chytnou stanici do Jihlavy.

Opatření k novoročnímu ohňostroji
Městská policie pomáhala zajistit bez-

pečnost při organizaci novoročního oh-
ňostroje. Ten se uskutečnil v  podvečer-
ních hodinách na  Nový rok. Kromě MP se 
na  akci podíleli i  Policie ČR, HZS Kraje Vy-
sočina nebo dobrovolní hasiči ze zámku. 
Provedená bezpečnostní opatření se týkala 
instalace mobilních zábran s  následným 
uzavřením průjezdu vozidel po  hlavní ko-
munikaci na  nám. Republiky, a  to včetně 
uzavření některých dalších příjezdových 
míst do prostoru náměstí. Pro autobusové 
linky byla určena objízdná trasa. Dále bylo 
nutné zajistit výstražnými ohraničujícími 
páskami bezpečný prostor při odpalová-
ní novoročního ohňostroje, na  což přímo 
na místě dohlíželi strážníci MP.

Rušení nočního klidu
Stálá služba MP přijala v nočních hodi-

nách prostřednictvím tísňové linky ozná-
mení od obyvatel z bytových domů na ulici 
Revoluční a Okružní, že zde dochází k ruše-
ní nočního klidu. Konkrétně se mělo jednat 
o nájemníky bytových jednotek, kteří hluk 
způsobovali především jejich hlasitými 
projevy a  hudbou z  poslechového audio 
zařízení nebo televizního přijímače. V obou 
případech se na místo dostavila hlídka MP, 
která kontaktovala dotčené osoby a  upo-
zornila je, aby v  tuto pozdní noční dobu 
byl dodržován potřebný klid a  pořádek, 
a  nebyli tak obtěžováni ostatní nájemníci 
domu. Dotyčné osoby strážníkům přislíbily, 
že vše uvedou tak, aby ostatní nájemníky 
nerušily. Při dalších kontrolách hlídkou MP 
nebylo shledáno, že by již mělo docházet 
k výše uvedenému protiprávnímu jednání. 

Luboš Skřivánek, Městská policie

Děti z mateřské školy zazpívaly koledy pro 
seniory v Domě klidného stáří
Poslední listopadovou středu roku 2018 
navštívila skupinka dětí ze 6. mateřské 
školy seniory ze žďárského Domu klid-
ného stáří (DKS). Samotná návštěva ne-
byla vším, děti se na ni patřičně připravi-
ly. Přemýšlíte jak?

Této akci předcházelo pilné zkouše-
ní komponovaného pásma podzimních 
a zimních písniček, krátkých dětských bás-
ní a veselých tanečků. „Možná to mnozí ani 
netuší, ale připravit s  předškolními dětmi ze 
dvou oddělení bezmála půlhodinové vkus-
né hudební vystoupení není úplná hračka,“ 
doplňuje Iveta Klusáková, ředitelka školy. 
Tohoto úkolu se ujaly dvě zkušené učitelky 
z MŠ Vančurova, které nacvičování a práce 
s malými zpěváky těší.

Když nastal den D, nasedli jsme společ-
ně do autobusu MHD, protože vzdálenost 
naší MŠ k Domu klidného stáří na Okružní 
ulici není malá. V jídelně DKS nás už čeka-
la usměvavá paní, Regina Nečasová, která 
tuto akci pro své klienty už podruhé orga-
nizuje. Po  rychlých přípravách hudebních 
nástrojů i vizáže našich dětí jsme konečně 
začali! V  jídelně nás čekala menší skupin-
ka nedočkavých seniorů, kteří se na  malé 
zpěváky a  jejich písničky těšili. Po zaznění 
několika písní a básniček s podzimní téma-
tikou zazpívali předškoláci známé zimně 
laděné písničky jako například „Bude zima, 

bude mráz“ nebo zatančili s  látkovým 
padákem na  hudbu skupiny Hradišťan. 
Dojemným momentem byla situace, kdy 
po skončení jedné z lidových písní doplni-
la a zazpívala jedna ze seniorek další sloku 
této písničky a v tu chvíli bylo plně navázá-
no mezigenerační spojení. 

Závěr celého vystoupení doprovázené-
ho klávesami patřil několika známým čes-
kým koledám, které si babičky zazpívaly 
společně s námi.

Po  předvedení celého pásma následo-
val jako u  správného koncertu přídavek 
ve  formě několika dalších dětských pís-
niček a  básniček, které navodily tu správ-
nou předvánoční atmosféru. Poté děti 
rozdaly babičkám vyráběná vánoční přání 
a  na  oplátku zase dostaly do  rukou paní 
učitelky sladkou odměnu. Po  upřímném 
potlesku a poděkování ze strany DKS i MŠ 
se děti připravily na  cestu zpět, aby sděli-
ly své zážitky z  dopoledního vystoupení 
svým učitelkám a rodičům.

Celá akce byla více než vydařená, pří-
tomným seniorům hrál doslova úsměv 
na  rtech a  děti a  jejich učitelky si odnesly 
z vystoupení příjemný pocit, že dobrý úmy-
sl a  snaha udělat něco pro druhé nebyly 
marné a to vše nás bude do dalšího jarního 
vystoupení hřát u srdce.

Jitka Nováková, MŠ Srdíčko

Žďár má svoji fyzioterapii. Jaké to má výhody?
Jednou z klíčových služeb, které žďárská 
poliklinika poskytuje, je fyzioterapie. Ta 
se zabývá diagnostikou, léčbou a  pre-
vencí poruch pohybového aparátu člo-
věka. Co si pod tím ale přesněji předsta-
vit a kdy je čas navštívit fyzioterapeuta?

A jak to vypadá na oddělení rehabilitace 
v těchto dnech? „Aktuálně se o naše pacien-
ty stará deset fyzioterapeutů a dvě zdravotní 
sestry,“ uvádí Ilona Komínková, ředitelka 
Polikliniky Žďár nad Sázavou. V  současné 
době probíhá zkvalitňování celé rehabi-
litační části, při které dojde ke  stavebním 
úpravám. „Vznikne zde prostor pro novou 
vodoléčbu se šatnami,“ dodává Komínková. 

Fyzioterapie je částí rehabilitační léčby. 
Prostřednictvím pohybu a  dalších fyziote-
rapeutických postupů se cíleně ovlivňují 
pohybové funkce, i  jiných systémů. S  fy-
zioterapií se můžeme setkat i  při léčbě 
psychických onemocnění. „Při léčbě je vždy 
důležitá spolupráce s  dalšími ošetřujícími 
lékaři. To také aplikují fyzioterapeuti na naší 
klinice. Konzultace o zdravotním stavu klien-
ta a domluva na tom, jakým směrem se bude 
léčba ubírat, je velmi důležitá,“ říká Martina 
Topinková, vedoucí rehabilitace.

Dalším důležitým faktorem je i pravidel-
né vzdělávání, na  které je ve  Žďáře velmi 
dbáno. Jen v  posledním roce prošli fyzio-
terapeuti například kurzy Vojtovy metody 
pro dospělé nebo kurzem baňkování. Stej-
ně tak se rehabilitace snaží získávat nové 
přístroje. Příkladem je nákup nového pří-
stroje, který mimo jiné umí kombinovanou 
terapii. Také byl zakoupen přenosný mag-
netoterapeutický přístroj a lehátko pro Voj-
tovu metodu. Vyměněn byl i pneuven. Ten 
se uplatňuje nejen při léčebné rehabilitaci, 
ale rovněž v  oborech angiologie a  lymfo-
logie. Samotná terapie se provádí pomocí 
několika komorových návleků, které přená-
šejí účinky tlaku na jednotlivé části těla. To 
vše vyšlo téměř na 400 tisíc korun.

Výhodou místní rehabilitace jsou po-
měrně krátké objednávací lhůty. „Objedná-
vání je prozatím naší slabou stránkou, zatím 
nemáme centrální objednávkový systém. To 
je i jedna z oblastí, kde bychom se v letošním 
roce chtěli posunout opět o kus vpřed a po-
řídit zcela nový systém. Uvidíme, jak nám 
vyjdou finance, ale již jej pomalu vybíráme,“ 
uzavírá Komínková. Rehabilitace je také 
jedním ze stálých příjmů polikliniky.

 (red)

Ultimate frisbee je bezkontaktní sport, i když to tak ne vždy vypadá Foto: Petr Pospíchal

Žďárský tým během útoku na MČR v Plzni Foto: Petr Pospíchal

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 18. 
ledna 2019 celkem 20 949 občanů ČR při-
hlášených k trvalému pobytu.

Statistika: prosinec 2018 - 20  999, 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)

Děti narozené v listopadu 2018

Maxmilián Jan Kočan 9. 8. ZR 1

Dominik Janda 2. 11. ZR 1
Kristýna Špinarová  3. 11. ZR 1
Martin Petr 4. 11. ZR 6
Mikuláš Doležal 8. 11. ZR 2
Ida Málková  21. 11. ZR 7
Natálie Machová  22. 11. ZR 2
Marek Šalanda  22. 11. ZR 1
Aneta Křížová  26. 11. ZR 3

Životní jubilea v únoru 2019
Františka Novotná   4. 2. 90 let ZR 3

Josef Drápela   6. 2. 80 let ZR 3
Miloslav Buček  10. 2. 85 let ZR 5
Květoslava Kozlová  12. 2. 90 let ZR 5
Oldřich Melichar  12. 2. 92 let ZR 1
Květoslava Matulková 14. 2. 85 let ZR 1
Vlasta Měšťanová   19. 2. 80 let ZR 2
Jaroslav Krábek   19. 2. 85 let ZR 1
Božena Pospíšilová  23. 2. 93 let ZR 1
Etela Pavlínová   24. 2. 80 let ZR 1
Marie Štěpničková  24. 2. 91 let ZR 3

Srdečně gratulujeme
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PŮJČOVNA 
NÁŘADÍ

RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI  |  VIBRAČNÍ TECHNIKA 

JÁDROVÉ VRTÁNÍ  |  ŘEZÁNÍ BETONU  |  HUTNÍCÍ STROJE 

SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ  |  ELEKTROCENTRÁLY 

ČERPADLA  |  SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI 

LEŠENÍ - TRUBKOVÉ RÁMOVÉ, HAKI

606 742 832  |  blazek@pks.cz
Pro více informací prosím kontaktujte 
Lenku Leopoldovou 
tel�: +420 566 688 135
e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz

PODNIKEJTE VE ŽĎÁŘE
Vybudujte vlastní podnik přímo v centru města

Město Žďár nad Sázavou nabízí k  pronájmu lukrativní místo 
s bohatou historií v prostorách bývalé Radniční restaurace o celkové 
výměře 271,28 m². Prostor se nachází v objektu č.p. 294, Stará radnice. 
K objektu je možné využívat i část pozemku p.č. 214/1 k provozování 
letní zahrádky přímo na náměstí Republiky.
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Zaostřeno na Žďár 2019
II. Zaostřeno na umění v nás a okolo nás 
(zasílejte do 20. února 2019)

Na měsíc únor jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno 
na  umění v  nás a  okolo nás. Fotografie na  soutěž-
ní téma zasílejte do  20. února 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, ad-
resu a  telefonní kontakt. Více informací, fotografic-
ká 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! 
I. Zaostřeno na detail

V lednu 2019 bylo do soutěže zasláno 31 fotografií 
s  tematikou detailu. Vítězem prvního kola fotogra-
fické soutěže se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme!  
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou-
kázkami do zrekonstruovaného Kina Vysočina.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

566 654 876



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
úterý 19. února, 10.30 12-15 let, 11.45 16-19 let
Krocení literární múzy (KMJS)

středa 20. února, 11.00 a čtvrtek 21. února, 9.00 a 11.00
A Silly Bear (MD)

čtvrtek 21. února, 15.00
Dětský karneval (RCS)

středa 27. února, 9.00 a 11.00 a čtvrtek 28. února, 9.00
Bílý tesák (MD)

SENIORŮM
pondělí 11. února a 25. února, 8.30-11.30
Knihovna seniorům (KMJS)

úterý 12. února, 9.30
Kladný přístup k životu (SP)

pátek 15. února a 8. března, 9.00-10.00
Zdravotní monitoring (SP)

úterý 19. února, 9.00
Tvoření z korálků (SP)

úterý 5. března, 9.30
Osobní hygiena v životě seniorů (SP)

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 16. února, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)

KONCERTY
sobota 16. února, 20.00
McGey, Věc Makropulos, Ecce Homo (B)

čtvrtek 28. února, 20.00
Jan Kořínek trio (JC)

čtvrtek 28. února, 17.00
Kateřina Potocká – Klavírní koncert (ZUŠ)

čtvrtek 7. března, 19.00
Tataband (JC)

pondělí 11. března, 19.00
Žďárské interference: Matt Long Trio (RKF)

PLESY (DK)
pátek 15. února Gymnázium Žďár nad Sázavou
sobota 16. února Kultura Žďár 
pátek 22. února SŠ obchodní a služeb SČMSD 
sobota 23. února PKS 
sobota 9. března Beata Rajská – V žitě 

KULTURNÍ AKCE
pondělí 11. března, 19.00
Zdeněk Izer – Na plný coole (MD)

středa 13. února, 18.00
Promítej i Ty! – Krev v mobilech (KMJS)

čtvrtek 14. února, 18.00
Jam Session (JC)

pátek 15. února, 19.00-21.30
sobota 16. února, 16.00-21.00
Večerní prohlídky – Za zdmi středověkého kláštera (ZŽ)

sobota 16. února, 13.00
7. Plesohrátky ZUŠ (S)

středa 20. února, 18.00
Lucie Radilová – Kvalita veřejného prostoru (KMJS)

sobota 23. února, 20.00
Jenda Novák za piánem (JC)

středa 27. února, 17.00
RETRO – k 100 let vzniku Československa (KMJS)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 11., 18., 25. února a 4., 11. března, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 12. února, 17.00
Beseda s autory Žďárského uličníku (KCH)

neděle 17. února, 18.00
Bohumil Hanus – Od Bali na východ (JC)

středa 20. února, 17.00
Radomír Čížek – Ázerbajdžán (KMJS)

čtvrtek 21. února, 16.00
Bohumila Málková – autorské čtení a beseda (HK)

neděle 3. března, 18.00
Monika Benešová – Moje pacifická hřebenovka (JC)

VÝSTAVY
úterý 29. ledna až neděle 24. března
Necovaný svět (RM)

úterý 5. února až neděle 3. března
Petr Ptáček – grafika, známková tvorba (GSR)

středa 6. února až neděle 31. března
Hoříme hokejem – 80 let žďárského hokeje (MGSR)

pondělí 11. února až pondělí 1. března
Antonín Vystrčil a Fotoklub Freeland (ČD)

pátek 1. února až úterý 30. dubna
Leonardo (ZŽ)

B - Batyskaf, ČD - Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, 
KCH – křížová chodba fary v Zámku Žďár, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MGSR – Malá galerie Staré radnice, MD – Měst-
ské divadlo, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, S – sokolovna, 
SP – Senior Point, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár


