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Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Martin
Mrkos
starosta
Žďáru nad Sázavou
Selské baroko v Holašovicích

Holašovice - český světový unikát
Holašovice se nacházejí na severním okraji CHKO
Blanský les, na úpatí kopce Skalka, 16 km západně
od metropole České Budějovice a necelých 30 km severně od Českého Krumlova, další památky na seznamu
UNESCO.
Holašovice představují unikátní ukázku architektury
druhé pol. 19. st., která se nazývá selské baroko. Tento architektonický styl je typický pro řadu jihočeských
vesnic (z nejbližšího okolí např. Záboří, Plástovice, Malé
Chrášťany), ale nikde jinde se nedochovaly památky tak
komplexní a v takovém množství jako v Holašovicích,
navíc s minimem narušení typického vzhledu jihočeské
vesnice.
Tento architektonický styl vznikl mezi lety 1840 až
1880 a je výsledkem tehdejšího prosperujícího zemědělství. Ekonomický rozkvět české vesnice vyvolaný
hospodářskými a zemědělskými reformami vyvolal přestavby mnoha vesnických usedlostí. Tato vlna přinesla
do tehdy již téměř zcela zděných Holašovic přestavby
dřevěných stodol, rozšiřování obytných i hospodářských
prostor a obecně potřebu reprezentace bohatnoucího selského stavu. Vrchol obliby těchto zdobených štítů v Holašovicích byl v 50. až 60. letech 19. st.
Snaha o plošnou památkovou péči zde probíhá zhruba od roku 1958, která postupně vyústila až k zapsání Holašovic na seznam památek UNESCO.
V současnosti je v památkové péči 23 zemědělských usedlostí, které dohromady čítají více než 120 samostatných objektů.
Dominantou návsi je pravidelná obdélníková náves o rozměrech 210 x 70 m , která svým uspořádáním naznačuje, že vesnice byla založena na tzv.
„zelené louce“ jako součást kolonizačních snah jihočeského pohraničí ve 13. st. Na tuto náves ústí průčelí 23 chráněných statků. Pro všechny tyto
statky je typické rozložení jednotlivých budov do tzv. trojstranného systému – to znamená, že na hlavní průčelí statku, obrácené na náves, navazuje
na jedné straně obytná část a na straně druhé výměnek nebo sýpka a hospodářské objekty. Právě takové uspořádání umožňovalo bohaté a mimořádné architektonické členění obou štítů a jejich propojení přes uprostřed stojící branku. Pod okny vlastního stavení bývala někdy malá zahrádka, jindy
studna s dřevěnou pístovou pumpou.
První písemná zmínka o Holašovicích pochází z roku 1292, kdy král Václav II. věnoval Holašovice, společně s několika sousedními vesnicemi, cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě.
Co nás čeká v letošním roce?
Prohlédnout si můžete zdobené štíty statků, které ústí na náves. Interiéry bohužel přístupné nejsou, protože statky jsou celoročně trvale obydleny. Navštívit můžete malé muzeum Života
na vsi v bývalé maštali statku čp. 6, keramickou dílnu rodiny
Müglových ve statku čp. 26 nebo se občerstvit v jedné ze dvou
restaurací. Za návštěvu stojí také infocentrum v bývalé české
škole, kde je malá expozice dobových předmětů, fotografická
prezentace lidové architektury, výstava ze Selských slavností
a od letošního jara je zde nově k vidění plastický 3D model návsi. Další novinkou pro letošní sezónu je nově zrekonstruovaná
kovárna, která byla slavnostně otevřena loni v rámci oslav 20ti
letého výročí Holašovic na seznamu památek UNESCO.
V obci probíhá mnoho kulturních a společenských akcí. Tou
nejvýznamnější, s nadregionálním významem, jsou Selské slavnosti Holašovice, které se letos uskuteční již po 22., a to v termínu od 26. do 28. července 2019. Akce je organizována jako staročeský jarmark a trh s ukázkou více či méně obvyklých řemesel
a bohatým doprovodným folklórním programem.
Více o Holašovicích naleznete na www.holasovice.eu.
Představujeme české památky UNESCO v rámci oslav 25. výročí od zapsání Poutního kostela na Zelené hoře na seznam světového dědictví UNESCO.

Vážení spoluobčané,
i když zima odeznívá a přehupujeme
se do jarních měsíců, které přinesou více
slunce a světla, považuji ze své pozice
za korektní se vrátit a vyjádřit k zimní údržbě. I krátký čas uplynuvší od nejtvrdší zimy
umožňuje jistý odstup od věci. Po mnoha
letech silná zima, bohatá na tolik důležitý
sníh (vodu), viděno z pohledu loňského
sucha, nám dala odvyknout od jistého nekomfortu, který se s přívaly sněhu a mrazivých period nutně vždy dostaví. Osobně
jsem vnímal snažení mnohaletého dodavatele služby zimní údržby jako maximální
a vstřícné, avšak v kontextu údernosti zimy
za nedostatečné. To, že v exponovaných, až
kalamitních obdobích nemůže být všechen
sníh hned vyhrnut, je pochopitelné. S čím
jsem ale byl zásadně nespokojen, byla kvalita posypu a údržba chodníků .Nejde zde
tak o lichý argument některých, „co to má

město za smlouvu“, ale o odkrytí určitých
systémových problémů v terénu u dodavatele. Je na místě vyhodnotit – jak v této
věci dál do budoucna. Považuji za slušnost
se omluvit těm z vás, kterým zima způsobila újmy.
Nově budete ve zpravodaji každý měsíc
narážet na články, které budou úzce souviset s městským životním prostředím, veřejným prostorem ve smyslu zeleně a krajiny, či vodou. Toto téma považuji za zcela
zásadní a budeme, mluvím-li za vedení,
klást na něj důraz. Město má být místem,
ve kterém se žije zdravě v nejširším slova
smyslu, a považuji za svoji společenskou
a politickou odpovědnost vytvářet pro to
podmínky. Zdraví máme jen jedno a nebylo by rozumné přehlížet, že kvalita okolního prostředí na něj nemá vliv. Často se jedná o drobné, na první pohled nevýznamné
věci (např. jako intenzita osvětlení nebo
vyzařované světlo, tzv. chromatičnost), které ale při poskládání do celé mozaiky vlivů
mají zásadní vliv na naše zdraví. Téma je
to důležité. A pevně věřím, že Žďár bude
v tomto směru město jedinečné, inspirativní pro ostatní, výjimečné pro nás Žďáráky.
Město vrostlé do krajiny, které v dnešní
přetechnizované době bude umožňovat
kdykoliv vtáhnout člověka blíže k přírodě.
Pokud jde o přírodu, ta se již pomalu, ale
jistě začíná probouzet ze zimního spánku,
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jaro už o sobě bude dávat vědět. Vyrazte si
třeba s rodinou a přáteli ven na procházku
a načerpejte energii, kterou si po té letošní
krásné, ale náročné zimě jistě všichni zasloužíme.
Martin Mrkos

AKTUÁLNĚ: Starý pušky obhajovaly mistrovský titul v Kanadě
Hokejový tým Starý pušky ze Žďáru nad
Sázavou letos již podruhé reprezentoval
na Mistrovsví světa v rybníkovém hokeji. Turnaj se konal od 14. do 17. února na
kanadském jezeře Roulston.
Po loňském zaslouženém titulu mistrů světa se i letos vydali žďárští hokejoví
nadšenci do kanadského městečka Plaster
Rock, aby poměřili své síly v rybníkovém
hokeji (Pond hockey). Turnaje se zúčastnilo
celkem 90 týmů z celého světa. „Atmosféra
mistrovství a všechno okolo turnaje bylo opět
neskutečné. Podařilo se nám vyhrát celou základní část, ale naše vysněná obhajoba titulu
bohužel nevyšla. Nakonec jsme skončili na
5. místě po porážce ve čtvrtfinále Play Off s
kanadským týmem Geatan Theriault et Fils z
Edmundstonu z New Brunswicku.“ komentuje člen týmu Starý pušky Miroslav Bukáček.
První mistrovství světa v rybníkovém
hokeji se konalo v roce 2002 a Česko se
účastní od roku 2018.
Starý pušky

Žďárský tým se soupeřem před čtvrtfinálovým zápasem

Foto: archiv Starý pušky

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 6. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Martin Mrkos,
Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček. Šéfredaktor: Jakub Axman, tel. 733 465 035, e-mail: jakub.axman@zdarns.cz ● Sídlo redakce: Žižkova
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 4. března 2019 ● Distribuce: Renvy Trade s.r.o.,
Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● Korektury: Zdenka Hánová ● Inzertní
příloha: Jakub Axman, 733 465 035 ● Fotografie na titulní straně: Hana Vykoukalová

3

Aktuality

Změna v provozu Rychlé záchranné služby
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně provozu rychlé záchranné služby ve Žďáře
nad Sázavou. Jak se to dotkne občanů
města?
Město Žďár nad Sázavou je provozovatelem Lékařské služby první pomoci (LSPP),
která je k dispozici pacientům během víkendů na poliklinice. Smyslem této služby
je především základní ošetření pacienta
v případě bolení v krku, drobných zranění
a dalších méně závažných stavů, které nevyžadují komplexní lékařský servis.
Vedle této služby slouží občanům Rychlá záchranná služba (RZP), kterou zřizuje
Kraj Vysočina. Jedná se o výjezdovou skupinu sanitek, kdy součástí každé skupiny byl
standardně i lékař. Od 1. ledna 2015 došlo
v rámci tohoto provozu ke změně na systém tzv. randevú v nočních hodinách. To

v praxi znamená, že záchranná pomoc vyjížděla během dne v posádce s lékařem,
v nočních hodinách posádka záchranného
vozu vyjíždí se záchranáři. V nočních hodinách se pak přivolával osobní vůz s lékařem pouze k akutním případům, které to
reálně vyžadují.
Od 1. ledna 2019 rozhodl Kraj Vysočina,
že zmíněný režim randevú bude probíhat
nejen v nočních hodinách, ale nově celých
24 hodin denně. Tato situace je částečně
vynucena nedostatkem lékařů. Centrálním
stanovištěm pro lékaře záchranné služby je
Nemocnice Nové Město na Moravě, která
však zabezpečuje lékaře krom Žďáru i Novému Městu a Bystřici nad Pernštejnem.
Doba příjezdu lékaře k akutnímu případu ve Žďáře se tak prodlužuje oproti situaci, kdy byl lékař dostupný přímo na žďárské
poliklinice.
(red)

Strom přítel nebo nepřítel člověka?

Setkání
s občany
Strom ve městě
V březnu se na pravidelném setkání s občany sejdeme třetí úterý v měsíci. Tentokrát
se budeme bavit o stromech ve městě.
Kdy:
Kde:

19. března 2019
od 17 hodin
Knihovna Matěje Josefa Sychry
Žďár nad Sázavou

Setkání se zúčastní vedení města Žďáru
nad Sázavou a městská krajinářka Lucie Radilová. Neváhejte se přijít zeptat na cokoli,
co vás o městské zeleni zajímá.

Jak na projekty
Město Žďár společně s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) pořádá seminář pro neziskové organizace.
Neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží, mají často problém
zapojit se do větších dotačních projektů.
Cílem připravovaného semináře je sdružit
co nejvíce malých organizací, které budou
realizovat svoje aktivity prostřednictvím
tzv. šablon - malých předpřipravených projektů. Seminář, kde se zástupci neziskových
organizací dozví informace o možnostech
zapojení, se uskuteční 12. března 2019
od 16:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města na MěÚ.
Více informací případně poskytne předseda Jan Burda (e-mail: predseda@rdmkv.cz).

Ilustrační foto

Foto: archiv ZZS Kraje Vysočina

(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Jaroslav
Ptáček
radní města
Žďáru nad Sázavou

Lednové a ledové ozvěny na radě města.
Dohřála nás sněhová kalamita. Ne proto, že přišla, ale že ani maximální nasazení
a nepřetržité služby zaměstnanců odboru
komunálních služeb, i snaha vylepšit smluvní podmínky s firmou na úklid sněhu, nenapomohlo k vaší spokojenosti s úklidem
záplav sněhu. Polepšíme se. Naopak nás
zahřáli dobrými nápady ředitelé příspěvkových organizací při předkládání plánů
činnosti a rozpočtových opatření, kterými
reagují na změny oproti schválenému roč4

nímu plánu.
Václav Šerák za sociální služby zdůraznil prezentaci činnosti organizace, snahu
o získání dotací na vozidlo pro přepravu
vozíčkářů a elektromobilu na rozvoz stravy, vylepšení zahrady Domu klidného stáří
a vyhledávání nových prostor pro zkvalitnění služeb organizace.
Ilona Komínková na poliklinice akcentuje odborné vzdělávání pracovnic RHB,
nabídnutí nových metod v neurologii, ortopedii, baňkování a další služby klientům,
přesun vodoléčby do nových prostor, včetně podávání co nejpřesnějších informací
občanům.
Roman Kratochvíl za knihovnu seznamoval s prací s knižními fondy i s mnohými
méně známými aktivitami. Patří mezi ně
knihobudka v atriu na náměstí i nádražní
hale, festivaly, zřízení nové přednáškové
místnosti pro zajímavé hosty a připravovaná výstava „Undergroundový samizdat“
k významnému 30. výročí Listopadu.

Aktuality

Marcela Lorencová v kultuře vyhledává
zpětnou vazbu od klientů, rozšiřuje propagační instrumenty velmi pestré nabídky.
Náročnými prioritami je nová vzduchotechnika ve velkém sále a nový zvuk v kině.
Získaný grant je oceněním kvality a úrovně
kina, které patří mezi nejlepší v republice.
Vladimír Kovařík za Sportis z širokého
rozsahu činností připomněl opravy a návrh
změn v pronájmu na Tálském mlýně, opravy
fasády i sociálních zařízení na zimním stadionu, zprovoznění nového zázemí na fotbalovém stadionu i tenisových kurtech. Projektová dokumentace Relaxačního centra
pomůže úspoře tepla a energií a především
tomu, aby navýšení ceníku služeb bylo co
nejvstřícnější.
Příspěvek zakončím teplem. Hledáme
způsob, jak využít nabídku na odkup všech
akcií SATTu, kdy by se město stalo jediným
vlastníkem této důležité společnosti zabývající se především distribucí tepla.
Jaroslav Ptáček

Máloco v nás vzbuzuje takové emoce
jako stromy. Jsme ochotni se k nim připoutat, když se mají kácet, píšeme petice, když se mají sázet… Vnímáme jejich
důležitost, protože tvoří „zeleň ve městě“, naopak máme spoustu argumentů,
proč nám vadí a komplikují život…
Role stromu se v průběhu vývoje naší
společnosti mění. Dřív byl přijímán přirozeně, jeho benefity jasně předčily možné
komplikace. Pro naše předky měl symbolickou až mystickou sílu. Stopa tohoto
posvátného vztahu v naší kultuře zůstala.
Není dnes, v době neúprosného zhoršování životního prostředí, čas na zamyšlení
nad opětovnou glorifikací stromu a jeho
postavení v naší kultuře?
Čím jsou nám tedy stromy prospěšné?
Z mého pohledu krajináře je naprosto
zásadní architektonicko-urbanistická hodnota stromu ve městě – to, že díky stromu jsou naše města pohlednější, zákoutí
malebnější, ulice kultivovanější. Dobrá ulice s kvalitními stromy je nejen pěkná, ale
i obytná, umí si poradit s dopravními požadavky, zvl. v podobě parkování, s dešťovou
vodou.
Strom rostoucí v ulici má řadu pozitivních rolí ve vztahu ke klimatu. Oteplování
s sebou nese během letních měsíců velmi
vysoké teploty, které činí z našich ulic téměř neobyvatelné prostory. Stromy jsou
našimi slunečníky, jejich stín dělá ulici příjemnou. Aby strom takto fungoval, musí
mít odpovídající velikost a výšku nasazení
koruny. Stačí se podívat do měst, kde mají
s teplem opravdu problémy - do Španělska, Brazílie, ale i tam, kde má krajinářská
architektura staletou tradici – do Francie,
Rakouska, Německa. U nás často používané směšné malokorunné stromečky nemají na problematiku klimatu a zlepšení
obytnosti ulice žádný vliv. Kromě prostoru

Příklad stromů na obytné ulici Husitské v Brně

vlastní ulice zastiňují stromy i fasády a částečně i střechy domů, čímž ochlazují i naše
domovy. Možné negativní zastínění během
půlročního světelného deficitu je kompenzováno použitím listnatých dřevin, které
jsou v těchto měsících průhledné.
K mikroklimatu patří také funkce stromu jako filtru. Stromy podél komunikací
naprosto zásadně přispívají k zachycování
pevných znečišťujících látek, a tím snižování koncentrací tuhých znečišťujících látek
a „nezdravých“ plynů (SO2, NOx, CO, CO2).
Velký alejový strom zachytí ročně až 70 kg
z těchto jedů, které míří do našich otevřených oken a způsobují alergie, astma a další zdravotní problémy.
A ekologická hodnota stromu? Koruna
velkého stromu je vlastně soběstačnou
krajinou ve městě – mikrokrajinou – domov a obživu v ní nalézá hmyz včetně včel,
ptáci, do města se tak vrací již oplakaná
biodiverzita…
Za mne je strom jednoznačně hodnotou města. Je smutné, že jejich výsadba
není samozřejmá. O každý strom se pereme se síťaři, přestože máme technologie,
jak sítě ochránit. Dopravní řešení jdou velmi často proti výsadbě stromu ve městě,
i když je snadné najít kompromis. A pak je
tu hlas lidu…
Nikdo se naopak neptá, jak se má náš
strom ve městě… jestli mu nevadí poničený kořenový krček od křoviňáku, zhutněná zem ve stromové míse, sousedův pes
nebo absence zálivky, když strom zasadíme
do pouštních podmínek nepropustné asfaltové ulice nebo parkoviště u obchoďáku.
A co teprve solanka…
Přesto chápu, že náš strom nás může někdy naštvat, potrápit pylem, spadaným listím, medovicí, sedícími holuby, kaštany…
Berte prosím tyto nepříjemnosti s nadhledem a zkuste se podívat na stromy ve městě jinýma očima, protože je potřebujeme.
Lucie Radilová, městská krajinářka

Foto: Lucie Radilová

Jaký byl poslední měsíc
pohledem Žďáráků?
Sluncem zalitá zahrada
v Zámku Žďár.



Foto: Barbora Štěpánková

Únorový úplněk
zářící nad Žďárem.



Foto: Roman Štol

Socha anděla na
Dolním hřbitově.



Foto: Miroslav Krča
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Jakých bylo prvních 100 dní v pozici vedení města Žďáru?

Měsíc únor byl pro Žďáráky bohatý na výjimečné okamžiky

Po komunálních volbách do městského zastupitelstva v říjnu loňského roku
byla následně začátkem listopadu ustanovená nová městská rada. Svých funkcí
se chopilo také nové vedení města. Po
prvních 100 dnech v úřadu přinášíme
rozhovor se starostou města Martinem
Mrkosem.

liché argumenty o smlouvě nebo nedostatku peněz. To jsou nepodložená tvrzení.
Nikdo nebere peníze ze zimní údržby, aby
se vybudovala např. infrastruktura pro bydlení na Klafaru, nebo aby byl ve městě sport
či kultura. Problém byl v především v nárazové kapacitě dodavatele a není o penězích nebo smlouvě.

budoucí plány najde každý v programovém prohlášení Rady města. To považuji
za ambiciózní, ale koneckonců proč si dávat malé cíle. Svoji funkci neberu jako existenční záležitost. Jsem připraven přinášet
rozhodnutí, která jdou do hloubky. Nechci
nabíhat na vlnu populismu či momentální
facebookové nálady.

Že ve Žďáře není nouze o výjimečné
události na poli zábavy i sportu, se ukázalo hned ve dvou momentech z posledních dní.

Jakých bylo prvních 100 dní?
Intenzivních, rychlých, zajímavých, naplňujících. Je dobré, že jsem do pozice
starosty vstoupil po předchozí zkušenosti
v radě města. Člověk má na co navazovat
a na čem stavět, a mnohem rychleji se učí.
Velmi si cením, že můj předchůdce Zdeněk
Navrátil mi s přebíráním agendy pomohl
a je ochoten mi kdykoliv obratem pomoci.
Zároveň jsou zde místostarostové. Josef
Klement, který navazuje na předchozí čtyři
roky místostarosty a jehož práce a výsledků
si vážím. A dále Ludmila Řezníčková, která
má dvacetileté zkušenosti ze státní správy,
což je pro mě, člověka přicházejícího z komerčního sektoru, naprosto nedocenitelné.
Jsme dobrý tým, spolupracujeme a nasloucháme si, umíme se doplňovat. I když spolu
někdy nesouhlasíme, umíme se dohodnout. Vezměte si, jaké by to bylo, a město
to už zažilo, kdybychom se jeden druhého
snažili trumfovat. Předháněli se v novinách,
kdo bude častěji na fotkách. Jestli je něco
pro toto město zásadní, tak je to kontinuita
s předchozím volebním obdobím a týmovost vedení. To je pro město dobrá zpráva.

Ukázalo se během prvních třech měsíců
ve funkci starosty něco, co by předurčilo
styl práce a způsob vedení města do dalších měsíců volebního období 2018-22?
Myslím si, že jsem si jasně vyprofiloval,
v čem vidím svoji roli. A tu vidím ve čtyřech
věcech: 1. přinášet dlouhodobé vize pro
město a cesty pro jejich naplňování, 2. řešit
problémy, 3. rozvíjet vnější vztahy - tím myslím s různými institucemi, jako jsou ministerstva, kraj, veřejné, komerční i neziskové
organizace, a 4. spojovat lidi. I když je mi
jasné, že se nejde zavděčit všem. Můj sen je
dostat Žďár mezi deset nejatraktivnějších
měst pro život v naší republice. Vycházím
z renomovaného projektu Obce v datech,
který měří kvalitu života v obci pomocí určitých kritérií. Jejich hodnocení je založeno
na přístupech OECD a OSN k porovnávání
kvality života. Takže máte poměrně jasně
určeno, jak si na tom určitá obec stojí. Jsem
soutěživý a je pro mě motivace vyšvihnout
Žďár postupem času z šesté desítky do té
první. Bylo by příjemné procházet se městem a říct si, tak v tomhle jsme špička. Ono
to vypadá možná trochu technicky, ale kdo
si to prostuduje, zjistí, že se za tím skrývá
skutečný život ve městě od A do Z. A já
chci, aby Žďáráci měli život co nejlepší.
Obecně tedy v těch prvních 100 dnech
započala práce na konkrétních projektech
nebo aktivitách, které Žďár posunou kupředu. A týká se to i problematických oblastí,
jako byla zmiňovaná údržba. Koneckonců

Je také nutné zmínit záležitost, kterou
je změna na pozici tajemníka, ze které
odešel dlouholetý šéf úřadu Jan Havlík a dal tak přednost zastupitelskému
mandátu. Jak to změní úřad?
Ano, pro někoho stále žhavé téma.
Dívám se na to pragmaticky. Pan Havlík
se v minulosti neztotožnil s představami
o směřování města s předchozím vedením.
To nutně mělo dopad i do struktury a práce
úřadu s tím, že se nyní rozhodl dobrovolně
rezignovat. To život přináší, včetně, pro mě
trochu zbytečných, excesů, emotivních vyjádření a gest. Já se dívám dopředu. Těším
se, a myslím, že budu mluvit i za oba místostarosty a radu, na spolupráci s novou
tajemnicí. Je to doktorka práv, právnička
ministerstva vnitra, Martina Hostomská.
Věřím, že to bude člověk s vysokou mravní a morální integritou, loajalitou, manažerskými schopnostmi. Člověk schopný
vnímat potřeby úřadu i vedení města. Víte,
starosta je především od toho, aby udával cestu a směr, kterou se mají naplňovat
zmiňované vize. Do jaké míry se to podaří, ale pak záleží na tom, jak pracuje úřad.
A to především na té samosprávné úrovni,
i když i klientsky přívětivá státní správa je
pro nás také zásadní. A klíčovou roli zde
hraje právě tajemník. Moje dosavadní zkušenost je, že na úřadě je řada pracovitých,
vnitřně motivovaných lidí. Ve své práci
vidí nějakou misi, službu veřejnosti a jsou
to profesionálové každým coulem. Dívají
se dopředu a jejich práce si velice vážím.
Vidím ale i ty, u nichž aktivita nedosahuje
takové úrovně, jakou bych očekával. Mnozí z nich jsou současně jakýmisi nostalgiky
– vzpomínající na „zlaté časy“ kdesi v minulosti. Osobně na to moc nedám. Jsem
člověk hodně orientovaný na výkon a cíle.
Především od vedoucích pracovníků tak
očekávám tah na bránu, iniciativnost, proaktivitu a loajalitu. Od nich chci slyšet, že
slovo „nejde“ neexistuje. Nerad ale dělám
věci na sílu, bylo by proto pošetilé někoho
přesvědčovat a nutit. Už proto, že se lidé
neradi mění. Každý má možnost volby.
Potřebujeme kompaktní tým, který potáhne za jeden provaz. Občana nezajímá,
zda něco řeší volený zastupitel nebo jmenovaný úředník. Vždycky řekne „město“.
Proto věřím, že s novou tajemnicí se podaří
úřad v tomto směru inspirovat a stabilizovat.

Součástí těch 100 dnů byla i zima a s ní
spojená zimní údržba…
Ano. Poukázalo to na systémové problémy u dodavatele této služby. Ty se obnažily
díky náročné a na poslední roky nečekaně
silné zimě. Každá chyba nebo problém je
ale příležitostí ke zlepšení. Zaznívaly zde

Martin Mrkos během prvních tří měsíců ve funkci starosty města
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Foto: Jan Prokop

(red)

Stále nepřekonatelná rychlobruslařka a
žďárská rodačka Martina Sáblíková získala na začátku února v německém Inzellu
hned dvě zlaté medaile v závodě na 3000
a 5000 metrů. Martině Sáblíkové patří velká
gratulace!
V sobotu 23. února zaplnil žďárské náměstí rej masopustních masek a několika
stovek přihlížejících. „Věřím, že se návštěvníci pobavili a zatančili si, a že se příští rok na
masopustu znovu sejdeme.“ komentuje organizátorka Lenka Šimo. Na druhém ročníku Žďárského masopustu nechyběla hudba k pochodu i tanci ani divadelní scénky.
(red)

Masopustní průvod na pěší zóně

Foto: Hana Vykoukalová

Špačci mohou být nechtěnou návštěvou i fantastickou podívanou
Jaro se již pomalu blíží a pro Žďár to
mimo jiné znamená i ne vždy vítanou
návštěvu špačků obecných. Vzhledově
nevýrazní ptáci umí potrápit nejednoho obyvatele, především na Stalingradě. Jejich nálet je však pouze dočasný
a po pár týdnech se hejno přesouvá
na zbytek roku jinam. Obrazce, které
hejno v letu vytváří na obloze, mohou
být pro pozorovatele i nevšední zážitek.
Na žďárský Stalingrad se hejno slétá postupně. První špačci přilétají už v polovině
února, letos se tak stalo okolo desátého.
Nejprve létá malé hejnko spolu s kavkami,
využívá tak ochrany většího druhu. Jakmile
špačků přibude, létají již hejna odděleně.
Loni jsme konečný počet špačků, kteří si
k nám přiletěli odpočinout na tahu, odhadovali na desítky tisíc. Hejno se pravidelně
v brzkých ranních hodinách rozlétá do okolí, kde si menší skupinky špačků shánějí

Hejno špačků v letu

potravu. Na sídliště se vrací kolem páté hodiny večer. Večerní přílet je na rozdíl od ranního odletu pomalejší proces. Nakrmení
špačci navíc během svých přeletů kálejí
na vše pod nimi, štěbetají a nepřestanou,
dokud je pro jejich přelety dostatek světla.
V určitý kritický bod pak celé hejno usedne
a jen tak už nevzlétne. Špačci a denní ptáci obecně totiž potmě příliš dobře nevidí.
Pokud by se hejno zvedlo za kritickým bodem, čekala by nás stejně nemilá podívaná,
jako tomu bylo například v únoru loňského
roku v Římě. Ulice pokryly stovky mrtvých
ptáků, kteří ve tmě narazili jeden do druhého nebo jiných překážek.
Dva až čtyři týdny, v závislosti na počasí,
je žďárský Stalingrad ornitologickou raritou. Řadí se k pouhým pár místům v republice, kde lze takto velké hejno pozorovat.
Zároveň se stává sídliště dopadovou zónou
a množství výkalů pod nocovišti špačků už
po týdnu jejich přítomnosti pronikavě za-

Foto: Lubomír Dajč

páchá. Řešení, pokud by bylo nutné, nebude jednoduché.
Ptačí tahy jsou kritickým obdobím
mnoha druhů. Je bohužel běžným jevem,
že dochází k hubení ptáků na shromaždištích. V jediný den na jediném místě mohou lovci snadno ohrozit přežití celého
druhu. Příkladem může být střílení tažných
dravců u gruzínského Batumi nebo každoroční masakry převážně tažných pěvců
ve středomořských zemích. Účinné plašení špačků, aniž by došlo k úhynu jedinců,
bude oříškem. Vykácet kvůli čtyřem týdnům stromy, které nám jinak slouží celý
rok, také není nejlepším nápadem. Navíc
vykácíme-li je, špačci si najdou stromy jiné
a problém se pouze přesune. To je řešením
značně škodolibým. Pro začátek nejjednodušším, co můžeme udělat, je přizpůsobit
se. Neparkovat auta přímo pod nocovišti,
vyhnout se večerním procházkám pod přelétajícím hejnem a (s deštníkem v ruce) tiše
s obdivem pozorovat vzdušnou show.
Kateřina Machová
CHKO Žďárské vrchy
Špaček obecný - Sturnus vulgaris
Špaček obecný je vcelku nenápadný
pták velikosti kosa. Jeho peří má zelenočernou barvu, je hnědobíle kropenaté, z monotónního zbarvení vyčnívá pouze žlutý
zobák. Špačci, podobně jako třeba mořští
sledi, využívají strategie: „v množství je
síla“. Slučují se do hejn čítajících desítky až
statisíce jedinců. Jejich hejna pak vytváří
na obloze typicky měňavkovitou změť tvarů a černých odstínů podle hustoty jedinců. Špaček nepatří mezi zvláště chráněné
druhy, jakékoli zásahy proti hejnu se však
musí řídit paragrafem 5a o ochraně volně
žijících ptáků, zákona 114/1992 Sb. (Zákon
o ochraně přírody a krajiny).
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Máte psa? Nezapomeňte na včasné zaplacení poplatku

Veřejná doprava Vysočiny: Změny, které čekají cestující na Vysočině

Koncem března vyprší doba, dokdy jsou
držitelé psů povinni zaplatit místní poplatek za jejich držení. Přinášíme tabulku, kolik obyvatelé Žďáru nad Sázavou
mají za své psy zaplatit.

Veřejná doprava Vysočiny nebo také
krátce VDV je, zjednodušeně řečeno,
způsob integrace veřejné dopravy
na Vysočině, který bude spuštěn na konci roku 2019, tedy zhruba za rok.

Poplatek je možné uhradit hotově nebo
kartou přímo v pokladně na Městském úřa-

dě nebo platbou na účet 19-328751/0100
s přiděleným variabilním symbolem. Pokud
je roční sazba poplatku vyšší než 500 korun, je možné jej zaplatit ve dvou stejných
splátkách. První má pak splatnost do 31.
března a druhá do 31. srpna. Podrobný přehled poplatků najdete v přiložené tabulce.
Bližší informace poskytne Miroslava

Sazba poplatku za psa činí ročně

Zachová na 566 688 147 nebo miroslava.
zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města číslo 2/2018 najdete
na webových stránkách města v záložce
Městský úřad.
Děkujeme za včasnou úhradu.

za prvního drženého psa

OF
za každého dalšího psa téhož držitele

v domech s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou

300 Kč

900 Kč

v domech s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou

900 Kč

2 000 Kč

v domech s jedním až dvěma byty v místních částech

100 Kč

300 Kč

v domech s více než dvěma byty v místních částech

200 Kč

500 Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, je-li jediným zdrojem příjmů; anebo sirotčího důchodu

200 Kč

300 Kč

v sídle podnikání

900 Kč

2 000 Kč

v nemovitostech označených evidenčním číslem

100 Kč

300 Kč

v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1)

600 Kč

1 400 Kč

Nelekejte se! Změny, které jsou reakcí
především na měnící se dopravní potřeby
moderní společnosti, budou více respektovat časovou mapu dne většiny cestující
populace, přibydou spoje, veřejná doprava
– autobusová i železniční se zahustí a cestující budou mít možnost větší volby spoje.
Připravovaná změna ve veřejné dopravě v Kraji Vysočina představuje řadu výhod
a zjednodušení při cestování veřejnou do-

pravou – autobusem a vlakem – po regionu. Jízdní řády budou nově poskládány tak,
aby na sebe autobusy a vlaky navazovaly,
už by se nemělo stát, že autobus bude
o pět minut míjet vlak a cestující ho uvidí
odjíždět v zatáčce. Už nyní se počet spojů
regionální dopravy rozrůstá. Především
v pozdějších odpoledních a večerních hodinách a o víkendech znatelně spojů přibylo. Za poslední dva roky se nám regionální
doprava v regionu „zahustila“ o 1,9 miliónů kilometrů. V případě Žďáru nad Sázavou bude v budoucí integrované dopravě
mírně posunuto několik časových poloh
spojů, jízdní řády se rozrostou například
o dalších jedenáct spojů mezi Ždírcem nad

Rada města Žďáru nad Sázavou
vyhlašuje

konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
konkursní
řízení konkursní řízení
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na základě § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, p. o.

Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a předpisů, občanská a morální bezúhonnost
3. organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
2. úředně
ověřené
kopie
dokladů
o
nejvyšším
dosaženém
vzdělání
(tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo doklad o jeho vyžádání,
4. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky ne starší 3 měsíců,
5. doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
6. strukturovaný profesní životopis,
7. koncepci rozvoje a řízení školy (max. 3 strany strojopisu),
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 18. března 2019 do 12.00 hodin.
Adresa pro doručení přihlášky:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Obálku označte – „Konkurs ZŠ Palachova 2189/35 – NEOTVÍRAT!“

Ilustrační foto

Doubravou a Žďárem nad Sázavou, a to
obousměrně.
Veřejná doprava Vysočiny, neboli zkráceně VDV, je nový způsob organizace dowww.verejnadopravavysociny.cz
pravy, ve kterém budete
moci nastupovat
a vystupovat na nových zastávkách, nakupovat jízdné elektronicky, platit cesty i platební kartou a využívat mnoha finančních
výhod spojených s pravidelným cestováním.
Ano, půjde o změnu, pro většinu
cestujících zásadní, ale při prostudování jednotlivých jízdních řádů, které najdete na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a které
začnou platit až koncem letošního roku,
zjistíte, že se jedná o změnu k lepšímu. Prostě jen začne fungovat systém, po kterém
veřejnost v regionu dlouho volala. V následujících měsících budete informováni
o všech výhodách, které přibydou k současné praxi. Pokud budete mít pochybnost
o čemkoli, co s veřejnou dopravou Vysočiny souvisí, ptejte se odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete
dotaz na tiskové oddělení Krajského úřadu
Kraje Vysočina prostřednictvím e-mailu
tisk@kr-vysocina.cz.
Platí, že si v celém Kraji Vysočina v dopravě polepšíme a už to bude za chvilku.
Pavel Bartoš
Kraj Vysočina

Foto: Nikola Adlerová

Hlasujte v anketě Zlatá jeřabina 2018 pro žďárské projekty
I letos můžete podpořit svým hlasem ty
nejpovedenější projekty na Vysočině.
Od 1. do 31. března 2019 probíhá hlasování v anketě Zlatá jeřabina. Za Žďár
můžete vybírat hned ze 3 projektů.
Kraj Vysočina vyhlásil 15. ročník ankety
Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018. Během března má
veřejnost možnost svým hlasováním vybrat nejlepší počiny z oblasti kulturních
akcí i kulturního dědictví a péče o něj.
Ze Žďáru nad Sázavou byly nominovány tři projekty. V kategorii Kulturní aktivita
jsou nominovány Santiniho barokní slavnosti, díky kterým se žďárské náměstí v září
proměnilo v Santiniho taneční retro kavárnu, poslechli jste si přednášky významných
historiků nebo hudbu na hladině rybníka.
Další akcí jsou již tradiční Dny otevřených
zahrad na zámku, ty vás vzaly na cestu okolo světa a představily například zahradu
v kufru. V kategorii Péče o kulturní dědictví můžete dát hlas Rezidenci Veliš, která je

další ozdobou na náměstí Republiky.
Hlasování probíhá do konce března
on-line na webu www.kr-vysocina.cz/pocinroku nebo prostřednictvím hlasovacího
lístku uveřejněného v novinách Kraj Vyso-

Hudebníci na náměstí Republiky

čina. První tři vítězné počiny v obou kategoriích obdrží Cenu Kraje Vysočina včetně
finančního daru.
(red)

Foto: Pavel Černý
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Městský úřad informuje

Přijďte se dozvědět více o domácím kompostování

ROZHOVOR: S Peterem Freestonem. Mužem, který stál
po boku Fredieho Mercuryho až do úplného konce

V roce 2018 pořídilo město Žďár pro
své občany 300 domácích kompostérů.
Nyní je pro širokou veřejnost připravena
přednáška, kde se lidé dozví, jak takové
kompostéry správně používat.
Přednáška o domácím kompostování
vám přiblíží, jak správně naložit s kompostovatelným odpadem, jak dlouho kompostování trvá, co dělat, když kompost
zapáchá, a další praktické rady. V rámci
přednášky bude také vyhrazen prostor pro
dotazy a sdílení praktických rad.
Kdy: 20. března 2019 od 17 hodin
Kde: MěÚ Žďár nad Sázavou – zasedací
místnost zastupitelstva města
Bioodpad tvoří až 50 % veškerého odpadu. Díky kompostování je tedy možné předejít vzniku odpadu ve velké míře a je mu
třeba věnovat patřičnou pozornost.
(red)

Ilustrační fotografie - kompostér

Dotace rady města

Víte, že...

Pro subjekty neziskového sektoru byl na
začátku roku vyhlášen dotační program,
ze kterého budou moci žadatelé získat
finanční podporu.

... je v současné době na Městském úřadě vypsáno výběrové řízení na referenta stavebního odboru? Zájemci mohou
zasílat přihlášky do 19. března 2019.

Od 1. dubna do 30. dubna 2019 bude
možné podávat žádosti o dotace z programu Dotace rady města 2019. Tato dotace
je zaměřena na projekty v oblastech sociálních, zdravotních, kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit nebo prevence
kriminality. Maximální výše dotace je 20
000 Kč, minimální pak 1 000 Kč. Minimální
podíl příjemce je 20 % celkových nákladů
projektu.
Více informací získáte na webu města v
sekci Dotační programy nebo u Radky Remarové (e-mail: radka.remarova@zdarns.
cz, tel.: 566 688 396).
(red)

Rozbor studánek

Před

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Salvátorka
pitná
6. února 2019
8.10

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Klafar
není pitná
6. února 2019
8.30

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

Foto: archiv

Ztráty a nálezy
ZtracenoNalezeno
Kniha	
z ČD
Spací pytel
z ČD
Šála
z ČD
Peněženka + hotovost 
z ČD
Peněženka bez hotovosti 
z ČD
Šála
z ČD
Průkaz IDS
z ČD
Svazek klíčů
na náměstí Republiky
Náušnice (4x)
na ulici Novoměstská
In Karta 
z ČD
Svazek klíčů
na ulici Palachova
Náramek
prodejna DM Drogerie
Pánská peněženka bez hot.
Poliklinika
Mobilní telefon
pěší zóna
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové - 566 688 146.
(red)

Po

S úpravami a zkrášlováním veřejných míst nám často pomáhají i veřejně prospěšní pracovníci. V průběhu loňského roku pomohli
s výrazným uklizením a vyčištěním plochy okolo pískoviště na Okružní ulici. I díky této systematické práci se nám daří město pro
občany udržovat hezké a čisté. Zároveň pomáháme lidem s nepřízní osudu se vracet do života zpět.

10

Rozhovor

Peter Freestone

Foto: Věra Motlová

Ve studiu ve Žďáře jsme se setkali s Peterem Freestonem, který strávil část
svého života vedle legendárního zpěváka kapely Queen. Povídali jsme si s ním
o jeho práci, o hudbě a vztahu k Česku.
Jednu část svého života jste strávil v londýnském Královském baletu, druhou
část pak po boku jednoho z nejslavnějších zpěváků historie – Fredieho Mercuryho. Jak se vaše společné osudy spojily?
V době seznámení s Frediem jsem pro
Královský balet pracoval asi dva a půl roku.
Staral jsem se o jevištní kostýmy pro tanečníky. V roce 1979 připravil Královský balet
charitativní představení a chtěl ho udělat
velmi speciální. Proto požádali Freddieho
Mercuryho, aby v rámci akce zpíval. Vybrali právě jeho, protože ve svých show byl
vždycky pyšný na svůj pohyb i na kostýmy.
Myslel si, že je v baletu dobrý, a slíbil, že
do toho jde. Když ale pak chodil na zkoušky s baletem, zjistil, že choreografii nezvládá, chyběla mu rovnováha. To ho trochu
zklamalo, ale i přesto byl šťastný, že může
tancovat s Královským baletem. Po vystoupení jsem za ním zašel a řekl mu, že to bylo
nebeské spojení – jeho hlas, hudba Queen
a Královský balet. Poděkoval mi a zeptal se
mě, co dělám. Vysvětlil jsem mu, že se starám o to, aby kostýmy pro tanečníky byly
v pořádku a čisté. A to bylo vše. No a o týden později někdo z managementu skupiny Queen zavolal mému šéfovi a ptal se
ho, jestli by bylo možné, abych jel s Queen
na šestiměsíční turné a staral se o kostýmy.
A takhle těch 12 let vlastně začalo.
12 let jste byl den co den po jeho boku.
Stal se z vás osobní tajemník zpěváka
kapely Queen. Co taková práce obnášela? Měl jste někdy během těch 12 let nějakou dovolenou?
Oficiálně se ta práce jmenovala osobní

asistent a nikdy neexistovala smlouva. Během těch 12 let jsem nikdy žádnou nepodepsal. Abychom měli smlouvu, bylo by
třeba definovat, co ta práce obnáší. A to
se mohlo ze dne na den změnit. V podstatě byla má práce o tom, žít vedle Freddieho Mercuryho normální každodenní život.
Zvedat telefon, otevírat dveře, nakupovat,
vařit…Moje pracovní doba končila ve chvíli, když šel Freddie spát, a začala, když se
ráno probudil, nebo i dřív. Bylo to náročné
a měl jsem možnost odejít, ale neodešel
jsem. A dovolená? Za těch 12 let jsem měl
2 týdny dovolené, to vychází téměř jeden
den ročně (směje se). Bylo to v době, kdy
zemřela moje maminka, a já letěl s otcem
do Austrálie, protože to byl původně výlet,
kam měli jet rodiče spolu.
V loňském roce měl premiéru film, který
mapuje život Fredieho Mercuryho a kapely Queen v nejslavnějších letech. Vy
jste se osobně na jeho přípravě podílel.
Jaké to pro vás bylo opět všechno prožívat a předávat dál?
Myšlenka filmu vznikala dlouhá léta,
vždycky se někdo ozval a pak to utichlo. To
se opakovalo několikrát. Pak se někdo ozval
v lednu 2017, že se mnou potřebuje mluvit
o Freddiem. A zase nic. Ale v červenci volal
znovu, že letí do Prahy a chce se se mnou
potkat. Sešli jsme se v 19 hodin na večeři
a končili až někdy ve 2 ráno. No a pak režisér
řekl, že to nestačí a ať s ním letím na 4 – 5
dní do Londýna. Odletěli jsme soukromým
letadlem hned druhý den a já se nakonec
vrátil až po 6 měsících! Byl jsem u 85 % natáčení samotného filmu, seděl jsem vedle
režiséra a říkal: „Tohle by Freddie řekl, takhle
by se hýbal…“ Je to sice hollywoodský film,
ale asi ve dvou scénách jsem plakal. Nedíval
jsem se na to jako na film, ale spíše z pohledu prožití reálného života. Vracelo mě to
zpátky do vzpomínek.
Film Bohemian Rhapsody se stal v českých kinech trhákem. Ukázalo se, že je
kapela Queen v srdcích Čechů zapsána
velmi silně…
Češi mají dobrý vkus na hudbu (směje
se). Ten film opravdu překvapil každého,
včetně producentů a filmové společnosti.
Protože to byl, a stále je, obrovský úspěch.
Myslím si, že je to tím, že na většinu filmů
přijdou lidé pouze jednou. No a u tohoto
filmu neznám moc lidí, kteří ho viděli pouze
jednou. Já ho viděl čtyřikrát. Učím na české
střední škole angličtinu a vzal jsem na Bohemian Rhapsody i své studenty. Když film
skončil, studenti vstali a jásali, když viděli
moje jméno v titulcích. To byl velmi výjimečný okamžik.
Jak se člověk, který objede celý svět
s jednou z nejslavnějších kapel, dostane

do České republiky do vesnice v podhůří
Orlických hor?
Důvodem byla hudba. Bylo to asi před
18 lety. Jeden můj přítel jel do Prahy a řekl
mi: „Podívej, ty máš moc rád vážnou hudbu,
takže musíš jet do Prahy, tam můžeš chodit na koncert každý večer.“ Tak jsem přijel
do Prahy na 4 dny a zamiloval jsem se. To
bylo v listopadu 2000. A pak jsem v březnu
2001 přijel na 3 dny, ze kterých se stalo 10
dní. Měl jsem v té době v Anglii kupovat
bar, ale nějak to nedopadlo, a tak jsem jel
hned po schůzce na letiště a koupil si letenku zpátky do Prahy. Od té doby je Česká republika mým domovem. Každá malá
vesnička má nějakou slavnost, lidé se hezky obléknou, jdou ven a zpívají. Děti znají
slova i ke starým písničkám, ve škole se učí
o Smetanovi, Dvořákovi a Janáčkovi. Tohle
v Anglii není. Hudba je pro Čechy jednoduše důležitá.
Nyní společně sedíme v produkčním studiu ve Žďáře nad Sázavou. Můžete nám
prozradit, co tady natáčíte? A proč zrovna zde?
Spolupracuji s Milanem Šatníkem, se
kterým vytváříme nějaké písně na jeho album. A všechno se bude nahrávat právě
tady ve studiu NinetyTwo Production. Natáčíme i nějaká videa pro dva až tři další
projekty, do kterých jsme zapojení. Všechno, co potřebujeme, tady mají. A mnohem
raději dám přednost takovému městu, jako
je Žďár, než být uprostřed Prahy. Praha je
mnohem víc byznysové město. Tady se člověk může usmívat.
Můžete nám trochu přiblížit, o čem je ten
projekt, na kterém zde pracujete?
Krom zmíněné hudby taky děláme
na projektu TFA Projekt – Titanic – Freddie – Aids. Milan za mnou před lety přišel
s myšlenkou projektu informujícího o AIDS.
Ve školách i ve společnosti se o tom už
moc nemluví, ale problém tu stále existuje. Vytvořili jsme úvodní video, kde mluvím
o posledních 4 letech Freddieho života,
o tom, jak ho virus zasáhl a ničil jeho imunitní systém. Mluvili jsme na toto téma se
7000 studenty v Česku i po světě. Do diskuze se chtěli zapojit i dospělí. Takže jsme se
rozhodli vše trochu předělat a teď vlastně
dotáčíme další videa. Říkám si, že jestli tím,
že se účastním tohohle projektu, pomůžu
zachránit třeba jen jeden život, pak to má
smysl. Když mi Freddie v roce 1987 řekl, že
má AIDS, cítil jsem, že umře. V té době ale
nikdo nevěděl, jestli to bude trvat 6 týdnů
nebo 6 let. Nebylo nic, co bych mohl udělat,
abych to zastavil. To, co děláme s Milanem,
může předejít momentu, kdy se někdo nemocí vůbec nakazí. A to je důležité.
Děkujeme za rozhovor.
Jakub Axman, Hana Vykoukalová
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Anketa pro zastupitele

Anketa pro zastupitele

V březnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku: Jaký je Váš vztah k městské zeleni? Stejný
prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny
v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

V březnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku: Jaký je Váš vztah k městské zeleni? Stejný
prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny
v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Bohumil
Trávník
zastupitel
KSČM a SPOZ

Michal Hubert
Zrůst
zastupitel
ČSSD

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Jsem absolventem zemědělské školy,
zeleň mám rád a vím, že zeleň ve městě si
zasluhuje odbornost a systematické ošetřování. To, čeho jsme byli svědkem v posledních dvou létech ve Žďáře, bylo obráceně, kvalita i termíny prací byly daleko
za tím, na co jsme byli zvyklí. Šlo o špatné

rozhodnutí při výběru dodavatele na údržbu zeleně s cílem úspory nákladů - termíny a kvalita provedených prací raději bez
komentáře. O výběru dodavatelů by měli
rozhodovat především lidé, kteří o této
problematice něco ví.

Moje babička mně říkala: „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni.“ A proto
do krajiny rozmisťuji opomíjené původní
keře, které jsou krásné, rozmanité, odolné
a prospěšné přírodě i člověku. Osobně si
myslím, že není správně chápána tzv. zelená páteř města. Diskuse o lodičkách a pláži
u Sázavy je dle mého zcela mimo. Vysázet

na volné plochy města zcela nevhodný
kaštan koňský není známka profesionálního přístupu. Je třeba využít potenciálu celého města. Je zde mnoho zeleně, vodních
nádrží a pěkných zákoutí. Važme si toho
a připravme je ve prospěch přírody a odpočinku našich občanů.

Taky bych chtěl utěšený stín pod košatými stromy, svěží kvetoucí loučky i kvalitně
posekané trávníky, pěstěné živé ploty, opečovávané záhony na prostranstvích, upravené břehy nevysychající Sázavy. Snad jen
Pilák by nemusel o prázdninách zeleně rozkvést. Nikdy to nebylo a nebude dokona-

lé, ale je to jasné zadání pro vedení a úřad
města. Ale lidské štěstí je v každodenních
maličkostech, ve schopnosti se z nich radovat. Kdo vnímá jenom nedostatky u jiných
a kolem sebe, vždycky si hůl najde a nebyl
by spokojen ani v Rajské zahradě.

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Městská zeleň je jednou z mých srdečních záležitostí, protože je nedílnou součástí kvality životního prostředí, jemuž se
věnuji celý svůj profesní život. Považuji
za prioritní otázku zacházet s naší zelení
s citem a smyslem pro funkčnost a krásu.
Stromy a keře nám poskytují nejen stín, ale
i kyslík, jsou mnohdy protihlukovou a pro-

tiprašnou stěnou. Chtěla bych do běžného
života města zapojit řeku jako zelenou páteř města, tam stromy a keře nechat vytvořit nádherná zákoutí a parčíky. Na druhou
stranu některé nevhodně vysazené a neudržované stromy přesunout na vhodnější
stanoviště.

Můj vztah k městské zeleni je velmi pozitivní, tak, jak mám rád přírodu, jsem rád
i za každý kousek zeleně ve městě. Někdy
se u městské zeleně zapomíná, že kromě
funkce estetické má i funkci ekologickou,
pro mnohý hmyz a ptactvo jsou například

důležité různé keře, které se mnohdy lidem
nelíbí. Zeleň také významně snižuje teplotu v letních vedrech a já jen doufám, že se
kromě stromů začnou brzy i v našem městě objevovat zelené střechy a stěny na domech.

V městské zeleni spatřuji propojení
funkce estetické, ekologické, rekreační
a rovněž zdravotní. Žďár je městem v krajině, zeleň je naše velká devíza a systematická péče o ní a její rozvoj jsou zásadní
pro udržitelnost kvality života v obci. Jako
starosta jí přikládám velký význam a budu

usilovat především o komplexní přístup
v jejím rozvoji a kvalitní údržbě. Je to běh
na dlouhou trať, ale jsem přesvědčen, že
čas přinese skvělé výsledky, i díky práci
městské krajinářky a odborných pozic úřadu.

Slova zastupitelů
Romana
Bělohlávková
zastupitel
KDU-ČSL

Doufám, že kladný – už teď se moc těším
na jaro a na to, jak budou rozkvétat květiny
na zahrádkách, za okny i na našem náměstí. Co se týká městské zeleně, jsem opravdu
ráda, že naše město spolupracuje s paní
architektkou krajinářkou Ing. Mgr. Lucií
Radilovou, která na rozdíl od nás vidí park

Farská humna očima současnosti i očima
roku 2069. Už žádné nahodilé sázení nevhodných dřevin na nevhodná místa, ale
smysluplný plán a jasná představa. Také mě
těší zájem nadace Proměny o řeku Sázavu
a první drobná realizace mola na jejím břehu. Máme se na co těšit!

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

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Můj vztah k městské zeleni je pozitivní.
Zvláště pak, je-li udržovaná, tzn.: tráva posekaná, keře ostříhané a stromy prořezané.
Věřím, že se toho ve Žďáře ještě někdy dočkám a budu opět hrdý na „zelené“ město
v centru krásné Vysočiny.

Jak představitelé pověřili představitele,
aneb jak rada zabránila neexistujícím
škodám
Usnesení jak v Kocourkově dokázali
schválit naši konšelé na posledním ledno-

vém jednání rady města. Pověřili sami sebe,
aby řešili nekompetentní jednání tajemníka
a zabránili nepojmenovaným škodám. Sám
jsem byl překvapen, že jsem něco způsobil, když již dva měsíce nejsem přítomen
na pracovišti, zastupuje mě zástupce, a tedy
jsem se nemohl dopustit ani kompetentního jednání, natož nekompetentního a jedinou škodou tedy mohla být snad jen moje
nepřítomnost na radnici.
Jako zastupitel města ale mám velké
obavy. Zaprvé z nekompetentního jednání
rady a vedení města. Nejenže ani neví, kdo
má k tajemníkovi pracovně právní pravomoci, ale úplně v pohodě doručují v ochranné
době výpověď. Svým amatérismem a svo-

jí neznalostí tak skutečně mohli způsobit
městu škodu, kterou následně musel rychle starosta napravovat stažením neplatné
výpovědi. Zadruhé, a to je ještě horší, mám
obavu z toho, že se vrací staré časy. Ten, kdo
nesouhlasí s názory rady, bude pomluven,
očerněn a rada přijme usnesení o jeho neschopnosti. To zřejmě hrozí každému, kdo si
troufne a bude kritizovat za zpackané veřejné zakázky, za nekvalitní letní a zimní údržbu či za nesplněné sliby. To už jsem v této
zemi jednou zažil. Jedna vláda a jeden názor. Ale právě proto, milí konšelé, mlčet nebudu a moje názory uslyšíte, i kdybyste přijmuli dalších sto prázdných, nic neříkajících
a především očerňujících usnesení.
Pokračování na straně 15.
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Sociální služby

Síťování služeb pro ohrožené děti na Žďársku

Slova zastupitelů

Kdo jsme
Lokální síťař je pracovníkem projektu
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálněprávní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Zaměřuje se
na místní síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Zajímá ho její fungování a usiluje o to, aby síť pružně reagovala na potřeby
ohrožených dětí a jejich rodin. Jimi mohou
být např. potřeba poradenství a podpory
rodině při zvládání výchovných a jiných
obtíží, potřeba dostupného bydlení a jiné.
Kdo tvoří místní síť služeb? Jak probíhá
spolupráce s ostatními? Jsou nějaké služby,
které v lokalitě chybí? Nejen těmito otázkami se síťař zabývá.
Na Žďársku je lokální síťařkou Aneta Simonidesová, která usiluje o podporu spolupráce místních zástupců sítě služeb, tedy
sociálních pracovníků, učitelů, psychologů,
pediatrů a dalších od března 2018.
Jak pomáháme
Síťařka nejprve vedla řadu rozhovorů
se zástupci sítě, zjišťovala jejich potřeby
směrem k fungování sítě. „Usiluji o to, aby
organizace a instituce navzájem znaly své
možnosti a potřeby a dobře se jim spolupracovalo v konkrétních případech ohrožených dětí a jejich rodin. Zároveň se je
snažím motivovat, vytvářet pro ně prostor,
aby se mohly domluvit na fungující spolupráci a přinášet příklady dobré praxe,“
osvětluje svou roli Aneta Simonidesová.
Síťařka za tímto účelem organizovala společná setkání, jejichž cílem bylo vyjasnění si
vzájemných kompetencí a nastavení spolupráce. Tato setkání proběhla mezi pracovníky orgánu sociálněprávní ochrany dětí
(OSPOD) a učiteli a také pracovníky OSPOD
a sociálními pracovníky nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež (Ponorka a Eska).
Kde pomáháme
Naše působnost je v celém Kraji Vysoči-

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Ticho po pěšině
„To, že takto důležitý problém neprojednávala rada se zastupiteli, je špatně, ale neochota ptát se občanů je prostě ignorantství,“
zlobil se opoziční zastupitel Novotný v textu žďárského redaktora Babišových novin

Ilustrační fotografie

na. Sídlo máme v Jihlavě. Lze si dohodnout
konzultaci 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
Pro dítě a jeho vývoj je důležité vyrůstat
v rodině, zažívat pocit bezpečí, přijetí, mít
oporu rodiče či pečující osoby, která mu
pomáhá dospět a osamostatnit se. Ne vždy
tomu tak je. Někteří rodiče se o dítě nestarají, dítě může být svědkem domácího
násilí či ho zažívat, opakovaně utíkat z domova, nechodit do školy… Takové děti a jejich rodiny obvykle přicházejí do kontaktu
s pracovníky různých institucí a organizací,
které se jejich situací zabývají. Pracovat pak
na propojení všech těchto jednotlivých složek, i to je jedním z cílů a činností lokálního

Předškoláci bobovali a senioři pletou
Žďárský Family i Senior Point nezahálí.
V únoru uspořádal zajímavou akci pro
nejmenší, březen je naopak s výzvou
pro starší. Zapojíte se i vy?
Háčkovací výzva Family a Senior Pointu
Je háčkování vaše oblíbená záliba? Pomozte ozdobit velikonoční strom v centru
Pelhřimova. Uháčkujte vajíčka, koule či
jiné velikonoční ozdoby a výrobky doneste do Family a Senior Pointu Žďár nad
Sázavou (Studentská 4, 4. patro polikliniky) do 31. března 2019 spolu se vzkazem,
od koho a odkud jsou. Ozdoby by měly mít
pevný základ, aby vydržely déšť, a jejich
počet či velikost záleží na vás. Organizátoři
doporučují volit výrazné barvy a ozdoby
musí mít šňůrku na zavěšení.
14
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Tukiho jízda přilákala malé i velké
Family Point ve spolupráci s místní firmou Vylen - Pěnové hračky uspořádal 5.
února 2019 v parku na Libušíně Tukiho jízdu. Ta byla určena především předškolním
dětem, které měly možnost jezdit na kluzácích ve tvaru tučňáka. Úkolu se chopili
i doprovázející rodiče, přítomni byli i prarodiče. Celý den se nesl ve veselém duchu,
děti soutěžily o pěkné ceny. Každé z dětí si
odneslo pěnovou medaili, sladkou odměnu a pěnové zvířátko do vany či nalepovací
ozdobu. Nakonec se uskutečnil také závod
v kategorii maminek a tatínků. Organizátoři děkují všem zúčastněným za vytvoření
pěkné atmosféry a za příjemné prožití zimního dopoledne.
Barbora Marinčová

Michal Hubert
Zrůst

Foto: archiv

síťaře.

zastupitel
ČSSD

DNES. Na jaře 2016 totiž vyšly dva rozsáhlé,
tendenční texty o omezení provozu LPS-lékařské pohotovostní služby na poliklinice.
Průchodnost ve všední den byla cca 3 pacienti za 4 hodiny, obvykle s diagnózami typu
bolesti krku a štípnutí hmyzem. Vážnější
případy musí být ošetřeny na urgentu v nedaleké nemocnici, protože tam je k dispozici
RTG a zázemí nemocnice. Město nadále platí provoz LPS o víkendech a svátcích. Ušetřené peníze se investují do potřebné obnovy
přístrojového vybavení.
Na poliklinice bylo v roce 2008 Krajem
zřízeno stanoviště dvou sanitek RLP-rychlé
lékařské pomoci. To je mnohem důležitější,
než konzultační LPS. Záchranka obvykle vyjíždí k život ohrožujícím a vážným stavům.

Lékař má k dispozici kompletně vybavenou
moderní sanitku k provedení akutní přednemocniční lékařské péče. Každá minuta
může mít cenu života. Od 1. ledna 2019
máme sanitky v bývalém okresním městě
bez lékařů! Doktor v případě potřeby dorazí k záchranářům z okolních měst, což
do ždárské aglomerace trvá jistě déle než ze
dvora polikliniky. To je kategoricky radikálnější úpadek zdravotní služby! Krajský radní
pro zdravotnictví Novotný tentokrát nemá
potřebu to projednávat na zastupitelstvu
města, ani se ptát občanů. A po novinářské
pěšině panuje naprostý a milosrdný klid.
PS: Ptejte se, kolik platí Kraj Vysočina
městu Žďár nájem za prostory na městské
poliklinice.

zajímavým tématem. Myslím, že je třeba zopakovat, že jedno z mnoha opatření v boji
proti vysychání krajiny, jehož důsledky loni
pocítili snad již úplně všichni, jsou retenční nádrže a vhodné hospodaření v našich
městských lesích či obnovení remízků a mezí
v extravilánu. Kombinací těchto různých
opatření lze v krajině zadržet desítky procent objemu vody, která dnes z krajiny rychle mizí. Opravdu si myslím, že není správně
chápána tzv. zelená páteř města. Diskuse
o lodičkách a pláži u Sázavy je sice pěkná,
možná i na chvilku potěší, ale přírodě, zeleni a lidem prostředí nezlepší. Taktéž vysázet
na volné plochy města v obrovském množství zcela nevhodný kaštan koňský není
známka profesionálního přístupu. Už vůbec

ne naplánovat vše do budoucích obchvatů,
průtahů a spojek, abychom se za mnoho let
hádali, zda znovu kácet a vysazovat jinde.
Tak jak jsem napsal, sám do krajiny rozmisťuji opomíjené původní keře, které jsou krásné,
rozmanité, odolné a prospěšné přírodě i člověku. Druhy keřů vyskytujících se původně
na našem území jsou v nenáročnosti a odolnosti díky staletému vývoji k nepřekonání.
Původní keře překvapí svými květy nebo
zcela nečekanými plody a přitom esteticky
zapadají i do okolní městské krajiny. Navíc
jsou pro přírodu původní druhy nenahraditelné. Když budu pokračovat v hitparádě
keřů, tak nesmím opomenout brslen, dřín,
hloh či bez. No tak to zkusme třeba takto,
nenásilně, příjemně a přírodě mile.

Kde najdete naše aktivity
Za doby mapování lokality obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou síťařka
vytvořila a neustále aktualizuje seznam aktérů sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny
a mapu sítě, kterou dává k dispozici všem
aktérům. Jedním z výstupů síťování je i dokument Analýza místní sítě a návrh její optimální podoby, kde jsou shrnuté poznatky
ze síťování, včetně doporučení pro rozvoj
místní sítě služeb. Materiál můžete nalézt
na www.pravonadetstvi.cz (sekce dokumenty).

Regionální muzeum připravilo besedu i zajímavé výstavy

Jak nás můžete kontaktovat
Lokální síťařkou je v této oblasti Mgr. et
Mgr. Aneta Simonidesová. Její e-mailový
kontakt je aneta.simonidesova@mpsv.cz.

Regionální muzeum přes zimu rozhodně
neusíná zimním spánkem a stále připravuje pro své návštěvníky pestrý program
v podobě přednášek i zajímavých výstav.

Aneta Simonidesová

Publikace Žďárský uličník se mezi Žďáráky těší velkému zájmu. Na konci loňského
roku vyšel zatím poslední díl této série, kte-



Cesta dluhu pro děti

Hitparáda původních keřů pro ptáky
a hmyz
Dovolte mně ještě se vrátit k tématu
městská zeleň. V anketní otázce jsme nelogicky omezováni, tak si dovolím využít slova
zastupitele k pokračování úvahy nad tímto

rý je věnovaný obci Zámek Žďár. V polovině
února měli fanoušci této knihy možnost setkat se na společné besedě s autory Žďárského uličníku. V křížové chodbě zámecké
fary se sešlo více než 80 posluchačů, které
přivítal farář Vladimír Záleský. „Byl to velmi
příjemný večer a přítomní autoři byli rádi, že

Žáci 8. a 9. tříd se dozvěděli, jak fungují
dluhy, a co se děje, když se nesplácí.
Žít na dluh není v době snadno dostupných půjček nic neobvyklého. O kolik se
může dluh, který se nesplácí, zvýšit a že
cesta z něj je složitá, ale nikoli nemožná,
se v závěru ledna přesvědčili žáci 8. a 9.
ročníku na 4. Základní škole, kde se konal
workshop „Cesta dluhu.“ Žáci pracovali s příkladem jízdy na černo. Jak narůstá
takový dluh? Každý měl možnost si spočítat, že dluh při nezaplacení pokuty může
být i více než 20x vyšší. A víte, že ve chvíli,
kdy si koupíte jízdenku, máte uzavřenou
smlouvu s dopravcem a musíte se řídit přepravním řádem?
Kateřina Navrátilová

Ukázka techniky necování 

Foto: Kamila Dvořáková

se mohli setkat s tolika fanoušky své práce,“
uvedla účastnice besedy Kamila Dvořáková. Miloslav Lopaur představil divákům
obrazovou prezentaci a nezapomněl zmínit ani četná úskalí, se kterými se badatel
a autor historických publikací musí potýkat.
Jana Fuksová, emeritní pracovnice Státního
okresního archivu, posluchačům přiblížila
práci s různými historickými prameny. Celý
podvečer byl zakončený autogramiádou
a spontánní diskuzí.
Necovaný svět
Do 24. března probíhá na Tvrzi výstava
s názvem Necovaný svět, kde se seznámíte nejen s technikou samotného necování,
neboli síťkování, ale i s Vavřínem Krčilem,
vynálezcem ikonické tašky síťovky, která
dobyla svět, a jeho rodinou. Kromě deček,
síťek, tašek nebo rukaviček jsou vystavena
i unikátní rozměrná díla s figurálními výjevy,
jako je například Horácká svatba navržená
Lubou Krejčí, která získala ocenění za krajky vystavené na mezinárodních výstavách
Expo 58 a Expo 67. Ve vybraných dnech je
výstava doprovázená i praktickou ukázkou
necování. Více na www.muzeumzdar.cz.
(red)
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Dana Drábová přednášela na žďárském gymnáziu

Bruslíš , bruslím, bruslíme...

Na přednášku Dany Drábové Svět (a)
energie, která se uskutečnila 24. ledna
2019, přišli jak studenti Gymnázia Žďár
nad Sázavou, tak pravidelní účastníci
cyklu „Vzdělávat se lze v každém věku“
a i zájemci z řad veřejnosti.

Zámecká škola opět využila ledovou
plochu na zimním stadionu v hodinách
tělesné výchovy.

O fyzikální přednášky stojí často pouze
současní či budoucí odborníci, širší veřejnost se tohoto oboru obvykle poněkud
bojí, většina si položí otázku: „Budu tomu
rozumět?“ a raději zůstane doma. Přijede-li
ovšem přednášet Dana Drábová, šéfka Stát-

Studenti během zajímavé přednášky Dany Drábové

ního úřadu pro jadernou bezpečnost, udělá
mnoho lidí výjimku – a udělá dobře.
Tématem byla samozřejmě energie,
využívání zdrojů v historii, dnes a hlavně
v budoucnosti – od vzniku vesmíru, přes
počátky využívání ohně až po dnešní boj
mezi zastánci a odpůrci jaderné energie, či
naopak alternativních zdrojů.
Víte, co nebo kdo je energetický otrok
a kolik jich pro sebe potřebuje průměrný
obyvatel Země, Bangladéšan a Američan?
Jak spolu souvisí dostupnost energie a vyspělost společnosti? Víte, že by výrazným

Foto: Klára Ptáčková

nedostatkem energie byly ohroženy i naše
svobody a občanská práva? Proč nemá
Německo dostatečnou síť vysokého napětí? Existuje zdroj energie, který by měl jen
pozitivní vlastnosti a žádné nevýhody?
Všechny tyto pojmy a problémy Dana Drábová logicky vysvětlovala a dávala do souvislostí.
Dana Drábová také ukazovala, jak se liší
přístup k jaderné energii v různých zemích
světa, jak se politici rozhodují podle nálad
ve společnosti a proč nemůžeme spoléhat
na to, že pouhé apelování na zdravý rozum
vyvrátí všechny mýty a polopravdy – „lidé
totiž rádi věří tomu, co si přejí.“
Nejdůležitějším úkolem dnešní energetiky je zajistit, aby byla energie dostupná
ve správném množství, na správném místě, ve správném čase, ve správné formě,
za „správnou“ cenu a zároveň rozumně
přátelská k lidem a přírodě. Dana Drábová
ve své přednášce popsala, co všechno se
proto musí v koncepci energetické politiky
brát v úvahu.
Po hodině samotné přednášky zodpověděla Dana Drábová také dotazy z publika – od Einsteina až po větrné elektrárny.
Přestože téma bylo velice závažné,
přednáška nebyla ani trochu depresivní –
paní Dana Drábová byla vtipná, dokázala
zaujmout a o energii nejen mluvit, ale také
ji posluchačům dodat.
Alžběta Slámová, 4. A
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vztahy generací lze pěstovat i jinak
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. již desítky
let připravuje žáky mnoha tradičních
učebních i studijních oborů. Vzhledem
k tomu, že se změnami životního stylu
roste i poptávka po nových službách,
zavedli jsme před pěti lety nový učební obor rekondiční a sportovní masér.
V současnosti pro tento obor máme
akreditaci jako jediná škola v kraji Vysočina.
Jsme velmi rádi, že si nový obor rychle našel své první žáky a absolventy, kteří
mají v případě dobrých studijních výsledků
možnost rozvinout své znalosti a schopnosti dvouletým nástavbovým studiem
„Podnikání v oboru “ zakončeném maturitní zkouškou.
Vzhledem k charakteru učebního oboru, který vychovává absolventy pro masérské služby v lázních, wellness centrech,
sportovních a jiných zařízeních, jsme se
od počátku snažili o maximální sepětí
s praxí. Škola nejprve začala nabízet masérské služby ve svém moderně vybaveném
masérském salonu v budově školy za velmi
přijatelné ceny. Postupně žáci začali vyko16

návat praxi i v externích provozech např.
v hotelu Adamantino Luhačovice, provozu
rehabilitace na poliklinice ve Žďáře nad
Sázavou a v Seniorpenzionu ve Žďáře nad
Sázavou. V posledně jmenovaném zařízení
sociální péče se odborná praxe rozvinula
ve velmi úzkou spolupráci. Ta se mimo jiné
projevila i tím, že žáci našeho dalšího oboru
aranžér navrhli a zhotovili obyvatelům Seniorpenzionu krásné novoročenky, ze kterých měli senioři velkou radost. Důležitý je
i etický rozměr spolupráce v kontaktu s dříve narozenými spoluobčany. Mladí maséři
a masérky naslouchají moudrým zkušenostem starších a uvědomují si, že do podzimu
života jednou dospějeme všichni a budeme také v pozici těch potřebných. Mění
to k dobrému jejich pohled na stáří a dává
naději, že i dnešní mladá generace se dokáže jednou o své rodiče a prarodiče dobře
postarat. Velmi hezky to ve svém vlastním
hodnocení praxe vyjádřila žákyně 3. ročníku Zuzana Zvěřinová: „Díky této praxi jsem
si uvědomila, že občas dělám ze svého života
něco mnohem těžšího a složitějšího, než to
ve skutečnosti je. Naučila jsem se víc si vážit
maličkostí, být vděčná a mít ráda. Několik
babiček jsem si tam velmi oblíbila a chodím

za nimi i ve volném čase.“
Často se říká, že úroveň a vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se chová
k nejsnadněji zranitelným, tj. k dětem a seniorům. Věřím, že průběhem praxe našich
mladých masérů prokazujeme, že mladá
generace dokáže být vnímavá a citlivá k lidem o dvě generace starším. A to je, vedle
jejich rostoucí odborné úrovně, snad ten
nejpříjemnější poznatek z této naší externí školní aktivity a vzájemné spolupráce.
A za to jsem velmi ráda.
Radka Pospíchalová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Bruslení patří k oblíbeným sportům nejen u dětí, ale i dospělých. A když se výcviku bruslení ujmou hokejoví trenéři, nemá
to chybu. Žáci zvládnou základy bruslení

a zdatnější bruslaři se zdokonalí v technice.
Na závěr bruslení pořádáme pro děti závody, které jsou spíš pro radost a zábavu než
pro zdolávání rekordů.
Poděkování patří i městu, které se snaží
sportovní aktivity, hlavně mládeže, tímto
způsobem podporovat.
Hana Olšiaková, učitelka 4. ZŠ

Zápisy do mateřských a základních škol
Na přelomu dubna a května se uskuteční zápisy do žďárských školek a škol.
Zápis do MŠ se bude konat na ředitelství
mateřských škol na MŠ Kamarád na Okružní ulici, 6. května 2019 od 8 do 16 hodin a 7.
května 2019 od 12 do 16 hodin. Zápisu bu-

dou předcházet Dny otevřených dveří ve
všech žďárských školkách. Ty se uskuteční
ve dnech 24. a 25. dubna od 8 do 11 hodin.
Zápisy do všech žďárských ZŠ proběhnou v termínu 12. a 13. dubna. Podrobné
informace k zápisům se objeví také v dubnovém vydání zpravodaje.
(red)

Studentská konference Meeting 2019
Být v sobotu dobrovolně devět hodin
ve škole? Na Biskupském gymnáziu to
díky zajímavým motivačním programům není nic neobvyklého.
Velké množství studentů, jejich rodičů
a dalších návštěvníků téměř z celé České
republiky přilákal již 4. ročník studentské
konference Meeting 2019, která se konala
9. února v prostorách Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Zájem účastníků
o konferenci několikanásobně převyšoval
počet volných míst. A není se co divit. Se
svým životním příběhem, životní filozofií
a zkušenostmi vystoupily známé osobnosti
českého vědeckého, politického i kulturního života.

Studenti pro svoji myšlenku „konference s úspěšnými“ získali senátora prof. Jiřího
Drahoše, předsedkyni Akademie věd ČR
prof. Evu Zažímalovou, moderátora České
televize Ing. Daniela Stacha, beatboxera
Ondřeje Havlíka (EnDru), youtubera Karla
Kováře (Kovy), podnikatele a dobromuže
z Brna Libora Hořeního a kněze Jana Hanáka.
Účastníci konference i hosté byli nadšeni z příjemné a bezprostřední atmosféry
celého dne. V pozdním odpoledni odcházeli z budovy Bigy s myšlenkou na nová inspirativní setkání se studenty Biskupského
gymnázia, s jejich učiteli i s dalšími přáteli
školy.

Iva Burešová, Biskupské gymnázium

Co dnes očekávají
rodiče od školy?
V měsíci dubnu se situace trochu obrátí
a tentokrát budou školy a učitelé v nich
očekávat rodiče a jejich děti k zápisu
budoucích školáků. Nejinak tomu bude
i na ZŠ Komenského 6, kde budeme zapisovat děti do prvního ročníku a do přípravné třídy.
Zápis letos proběhne v termínu 12.
dubna od 14 do 17 hodin a 13. dubna,
od 9 do 11 hodin. K zápisu je třeba přinést
rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů.
Pokud budou rodiče žádat o odklad školní
docházky, je třeba vyplnit žádost (formulář
k dispozici u zápisu) a doložit doporučující
posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče, jejichž dítěti byla
v loňském roce odložena školní docházka,
informují ředitele školy o nástupu dítěte
do školy.
Do přípravné třídy proběhne zápis
ve stejném termínu jako do prvních tříd,
ale je zde však také možnost zapsat dítě
až do konce května. Třída tohoto typu je
určena dětem, které se vzdělávají v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky. Pracují
sice ve „školkovém režimu“, avšak pobyt
ve školním prostředí jim dává možnost lepší adaptace na přechod do základní školy.
Navíc se děti absolvováním přípravné třídy
na naší škole nijak neváží a mohou potom
nastoupit do první třídy v kterékoli jiné
škole.
V červnu se pak sejdeme s rodiči zapsaných dětí a povíme si, co jejich děti v září
ve škole dostanou a co bude potřeba pořídit. Stejně tak se sejdeme s rodiči budoucích šesťáků, abychom domluvili jejich zářijový adaptační kurz.
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

Pětka se otvírá!
5. základní škola již brzy otevře své dveře veřejnosti. Stane se tak 26. března.
Budoucí prvňáčci, rodiče i přátelé školy mohou přijít na výuku přímo do tříd. Ta
bude probíhat od 8.00 do 10.45. Odpoledne, od 14.00 do 16.30 budou pak otevřené
výtvarné a rukodělné dílny, kde si budou
moct příchozí vyrobit malé a milé věci.
Výuka probíhá prakticky

Foto: archiv

Pozvání na Meeting 2019 přijali vzácní hosté, mezi nimi i prof. Jiří Drahoš

Foto: Tomáš Bláha

(red)
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Příspěvkové organizace města

Městská policie

SPORTIS informuje
Relaxační centrum – Na konci ledna byl
radě města předložen návrh na úpravu
ceníku služeb, který nebyl radou města
schválen. Připravujeme změny ve vydávání
osušek do wellness a některá opatření, která s tím souvisí.
Zimní stadión – Zimní sezóna je v plném
proudu. Zájemci o pronájem ledové plochy
a veřejné bruslení sledujte naše webové
stránky, kde jsou uvedeny kontakty. Na letošní rok připravujeme pokračování v opravách venkovní fasády objektu a nátěr konstrukčních prvků. Dále budeme opravovat
veřejné sociální zařízení v areálu objektu.
Lyžařské tratě – Ke konci roku konečně
přišla pořádná sněhová nadílka a od té
doby průběžně upravujeme lyžařské tratě
na všech tratích v okolí našeho města. Celkem upravujeme cca 140 km tratí.
Tenisové kurty – Stále pokračují práce
na rekonstrukci čtyř tenisových kurtů (1-4)
a výstavbě nového společného zázemí pro
tenis a fotbal. Nafukovací hala je v provozu
a velký zájem vyznavačů bílého sportu nás

přesvědčuje o tom, že rozhodnutí vybudovat tenisovou halu ve Žďáru nad Sázavou
bylo správné.
Rychlobruslařský ovál – V průběhu ledna
jsme začali s přípravou oválu pro bruslení,
ale klimatické podmínky nám průběžně
nepřejí, takže nejsme schopni ovál dokončit a předat k užívání rychlobruslařům a veřejnosti.
Hotelový dům Morava – V průběhu ledna
proběhlo výběrové řízení na dodavatele
opravy společných sociálních zařízení ve 4.
a 3. patře. Práce již probíhají a do konce
února má být opraveno sociální zařízení
ve 4. patře.
Hotel Tálský mlýn – Na konci ledna jsme
dali výpověď nájemci restaurace, protože
jsme nebyli spokojeni s tím, jak zajišťuje služby pro hotelové hosty. V současné
době řešíme s majitelem, zda pronajmout
restauraci samostatně nebo pronajmout
restauraci a hotel jako celek.
SPORTIS

Žďárští páťáci vystavují v knihovně
Výtvarně literární soutěž s názvem Kapka ke kapce, aneb samá voda… připravily pro žáky pátých tříd žďárských škol
Knihovna Matěje Josefa Sychry a Vodárenská akciová společnost a. s.
Úkolem bylo vytvořit skupinovou práci,
která se týká vody. Zpracovat ji děti mohly výtvarně, literárně, nebo obě varianty
zkombinovat. Na přelomu roku se do soutěže zapojily děti ze ZŠ Palachova, z 3. ZŠ

a ze zámecké školy. V současné době jsou
práce dětí vystaveny v knihovně v dětském
oddělení, kde budou k vidění i celý březen.
Na konci měsíce pak budou na slavnostním
setkání oceněny zajímavými finančními
částkami vítězné projekty. „Práce jsou nádherné, rádi bychom je v dubnu vystavili také
v jiných veřejných prostorách, poté by měly
ozdobit sídlo Vodárenské akciové společnosti,“ uvedl ředitel knihovny Roman Kratochvíl.
Roman Kratochvíl, ředitel KMJS

Problematické chování
Kvůli opakujícím se stížnostem občanů
na nepřizpůsobivé osoby a jejich chování
(zejména na nádraží ČD a v jeho okolí nebo
v blízkosti velkých obchodních domů) zaměřují hlídky MP pozornost i do těchto
lokalit. Pracovník bezpečnostní agentury,
který vykonává svoji činnost přímo na nádraží ČD, nemá vždy možnost vypořádat
se s některými problémovými osobami.
V těchto případech je na místo přivolána hlídka strážníků MP nebo i Policie ČR.
Osoby, které se dopouštějí protiprávního
jednání, jsou vykázány z haly ČD, případně jiných veřejných prostor, kde obtěžují
kolemjdoucí občany. Pokud je zjištěno, že
je osoba pod vlivem alkoholických nápojů
a agresivní, může být rozhodnuto o jejím
převozu do Protialkoholní záchytné stanice
v Jihlavě. Za protiprávní jednání může být
osobě uložena pokuta v příkazním řízení
nebo věc předána ke správnímu orgánu.
Zraněný a podchlazený muž
Strážník stálé služby přijal ve večerních
hodinách na tísňovou linku MP oznámení,
že v lokalitě ZR 5 leží na komunikaci muž,
který se nemůže zvednout ze země a vypadá to, že je zraněn. Do místa oznámení
okamžitě vyjela hlídka MP, která následně
zjistila, že se jedná asi o 60 letého podchlazeného muže, který měl zdravotní problémy. Strážníci mu na místě poskytli první
pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu, která pak muže převezla do nemocnice
k dalšímu ošetření.
Ohrožení bezpečnosti na silnici
Na služebnu MP bylo přijato v odpoledních hodinách oznámení od občana, že se
na komunikaci v obci Stržanov pohybují
dvě prasata pravděpodobně z domácího
chovu. Na místo vyjela hlídka MP, která
zkontaktovala majitele zvířat. Bylo zjištěno,
že prasata utekla z nedostatečně zajištěného ohradníku. Ve spolupráci s hlídkou
se chovateli podařilo dostat zvířata zpět
za oplocení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Majitel prasat
byl upozorněn na to, že by mohlo tímto
jednáním docházet k porušování veterinárního zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Chovatel přislíbil, že se již tato záležitost
nebude opakovat.
Luboš Skřivánek, Městská policie

Výtvarné práce dětí na téma vody
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Foto: archiv KMJS

Ze sportu

Ve Žďáře se utkali nejlepší plavci s ploutvemi. Přijel i mistr světa
V únoru se ve žďárském plaveckém bazénu
utkali plavci s ploutvemi z celé republiky.
9. a 10. února se zde konal Žďárský gumák,
ve kterém své síly poměřilo 165 závodníků
z celkem 13 týmů.

Hlavní závod „O Žďárský gumák“, kdy se
plavalo 400 metrů bi-fins, vyhrál mezi dospělými bývalý mistr světa Jakub Jarolím z klubu SP Laguna Nový Jičín, na druhém místě
se umístil zkušený domácí závodník David
Musil. Mezi ženami svou přemožitelku nenašla nadějná juniorka Adéla Švomová z místního Čochtanklubu, hned za ní se umístila
Zuzana Svozilová z KSP Olomouc. „S výkony
našich plavců jsem velmi spokojen, nastupující generace ukázala své kvality, když obsadila
přední místa. Zároveň si atmosféru závodů vyzkoušeli i ti nejmenší, což je pro ně cenná zkušenost,“ říká Pavel Králíček, vedoucí tréninkové
základny mládeže žďárského Čochtanklubu.
Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích, dvěma různými plaveckými styly a na růz-

Závodníci při skoku do vody během startu

né vzdálenosti, od 50 do 400 metrů. „Bi-fins je
styl, kdy se plave s dvěma gumovými ploutvemi stylem kraul. Naopak plavání s ploutvemi
se plave s velkou monoploutví stylem delfín. Při
obou stylech závodníci plavou na hladině a pro
dýchání používají speciální šnorchl. Pod vodou
mohou závodníci plavat maximálně 15 metrů

Foto: archiv SKORPEN Přerov

po skoku či každé obrátce,“ popisuje rozdílné
disciplíny Petr Bezchleba, ředitel závodu.
Podrobné výsledky soutěže naleznete
na webové stránce Čochtanklubu - www.
cochtanklub.cz.
(red)

Hippos pomohli benefičním florbalovým turnajem organizaci Popálky
Neuvěřitelných 48 793 korun se podařilo vybrat v rámci benefiční akce Hippos
pálí pro Popálky.
Šek na tuto částku si z rukou předsedy
florbalového klubu Hipposu, Tomáše Imramovského, 2. února před zaplněnou žďárskou halou převzala ředitelka obecně prospěšné společnosti Popálky Jana Lacinová.
Turnaj byl součástí Regionální ligy mužů
a Hippos B se během něj utkali dopoledne
s Lišovem (výhra 7:5), s Pelhřimovem (prohra 0:3) a večer hrál tým Hippos A s Ostravou a tento zápas skončil 10:5 pro hosty.
„Velmi děkujeme všem organizátorům,
partnerům, fanouškům a hráčům, kteří se
do této akce zapojili a přispěli společně s klubem na pomoc popáleným,“ dodává Jana Lacinová, ředitelka organizace Popálky.
Během benefičního turnaje se vybralo téměř 50 tisíc korun

Foto: archiv Popálky

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
19. února 2019 celkem 20 917 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: leden 2019 - 20 949, 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
Děti narozené v prosinci 2018
Mariana Sobotková
03.11. ZR 6
Josef Tulis
02.12. Mělkovice
Kryštof Starý 
04.12. ZR 2
Anna Cuplová 
07.12. ZR 4

Monika Pavelková 
Petr Picka 
Emma Hudcová 
Samuel Toman 
Robin Mucha 
Tereza Vyhlídalová 
Agáta Henzlová 
Eliška Žáková
Matěj Čapek 

07.12. ZR 6
09.12. ZR 3
10.12. ZR 7
10.12. ZR 1
12.12. ZR 5
14.12. ZR 1
15.12. ZR 6
23.12. ZR 1
24.12. ZR 6

Životní jubilea v březnu 2019
Jan Mühlfait 	
02.03. 80 let ZR 4
Josef Řetický 	
03.03. 80 let ZR 5
Lubomír Straka	
03.03. 95 let ZR 7
Hedvika Hamáková 
06.03. 93 let ZR 6
Josef Mucha 	
07.03. 94 let ZR 5
Marie Šuhajová 	
08.03. 80 let ZR 3

(red)

Růžena Kolouchová 
08.03. 98 let ZR 3
Adolf Pečinka 	
10.03. 90 let ZR 7
Marie Malíková 	
11.03. 80 let ZR 3
Anežka Kadlecová	
12.03. 91 let ZR 5
Oldřich Petroš	
17.03. 92 let ZR 3
Zdeněk Stehlík 	
18.03. 85 let ZR 4
Jaroslava Soukupová 
20.03. 90 let ZR 3
Alois Chromý	
21.03. 93 let ZR 6
Božena Kadlčková 	
23.03. 85 let ZR 3
Marie Grošovová 	
23.03. 94 let ZR 1
Josef Novák	
24.03. 85 let ZR 1
Ladislav Muselík 	
25.03. 85 let ZR 6
Bohumír Soška	
27.03. 80 let ZR 3
Jiří Fiala 	
28.03. 80 let ZR 5
Josefa Krobová 	
29.03. 93 let ZR 1
Růžena Jurnečková 
31.03. 85 let ZR 7
Srdečně gratulujeme
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Nová technologie 5G zrychlí
domácí internet až desetinásobně
Díky nasazení nových
technologií můžete mít
doma mnohem rychlejší
internet. O2 totiž nově
nabízí zákazníkům,
kteří bydlí mimo dosah
kabelového připojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
s rychlostí až 250 Mb/s.
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší
připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“

popisuje ředitel marketingu fixních
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci
si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak
postačí malý vnitřní modem. V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti
sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše
zařídí technik, který vám poradí, kam
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy

PŮJČOVNA
NÁŘADÍ

jako pomalu nabíhající stránky a sekající
se videa ve večerních špičkách nebo při
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je
nová technologie vhodná například pro
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce dubna navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí
po celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva je kombinovatelná se zvýhodněním za více služeb od O2, takže za
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.

RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
JÁDROVÉ VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ BETONU | HUTNÍCÍ STROJE
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ | ELEKTROCENTRÁLY
ČERPADLA | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI
LEŠENÍ - TRUBKOVÉ RÁMOVÉ, HAKI

Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

Přináším ultrarychlý
do míst, kde ještě nebyl.

606 742 832 | blazek@pks.cz

ŠKODA RAPID
– PROSTORNÝ VŮZ
ZA SKVĚLOU CENU

ŠKODA

RAPID

Atraktivní vzhled, nízká cena, velkorysý prostor, výkonný motor
a bohatá výbava v jednom od 259 000 Kč. Vůz ŠKODA RAPID
může být Váš za měsíční úvěrovou splátku 3 990 Kč včetně
kompletního pojištění a záruky na 5 let/100 000 Km.
Přijďte si vybrat z nabídky našich skladových vozů ŠKODA
RAPID a ŠKODA RAPID SPACEBACK.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

již od

259 000 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA RAPID: 4,7–4,9 l/100 km, 106–112 g/km

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA RAPID 1,0 TSI 70 kW v ceně 259 000 Kč (Prodejní cena vozu je 309 900 Kč, započten bonus 25 000 Kč při výkupu vašeho vozu na protiúčet a cenové
zvýhodnění 25 000 Kč při financování vozu společností ŠkoFIN s.r.o.), splátka předem 113 550 Kč (43,84 %), výše úvěru 145 449 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby
za úvěr vč. pojištění 239 424 Kč, RPSN včetně pojištění 23,96 %, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 990 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 14,08 %. ŠKODA Pojištění
Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč).
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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Inzertní příloha

Zaostřeno na Žďár 2019

III. Zaostřeno na bílou stopu
(zasílejte do 20. března 2019)

Vyhodnocení!

Na měsíc březen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno
na bílou stopu. Fotografie na soutěžní téma zasílejte
do 20. března 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.

V únoru 2019 bylo do soutěže zasláno 13 fotografií s tematikou umění v nás a okolo nás. Vítězem druhého kola fotografické soutěže se stala Marcela Šípková. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou
kázkami do Kina Vysočina.

II. Zaostřeno na umění v nás a okolo nás



Vaše redakce Žďárského zpravodaje

NECHYBÍ VÁM

STŘEŠNÍ BOX ?

ACTIVE-SVČ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Svet dobra a zla
V

Všeobecný tábor Sklené u Fryšavy

nabídka světových značek

www.activezdar.cz, tel.: 604 752 945

Komenského nám. 133 | Nové Město na Mor.

www.ankeoptik.cz
22

Strojírenská 30,
Žďár nad Sázavou
www.meteorcz.cz
Autoboxy a střešní nosiče u nás skladem

8. - 14. července
14. - 20. července
nebo

8. - 20. července

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
sobota 16. března, 10.00
Michal k snídani (MD)

čtvrtek 14. března a 11. dubna, 18.00
Jam Session (JC)

SENIORŮM
pondělí 11. března a 25. března, 8:30-11.30
Knihovna seniorům (KMJS)
úterý 2. dubna, 9.30
Nepojistné soc. dávky pro osoby se zdravotním postižením (SP)
pátek 12. dubna, 9.00-10.00
Zdravotní monitoring (SP)

úterý 19. března, 9.00
Kabelkový jarmark (FP)
pátek 22. března, 17.00
Josefská noc (KMJS)
pátek 29. března, 19.00
Vojtaano (RKF)
sobota 30. března, 13.00-19.00
Festival vína (DK)

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

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 13. března, 16.00
Osudy vojáků 81. pluku (MČD)

KONCERTY
čtvrtek 14. března, 20.00-22.00
Ochepovsky Quintet (B)

čtvrtek 21. března, 17.00
Mgr. Juraj J. Dovala – Chrám uprostřed tržiště (HK)

pátek 15. března, 20.00
Katapult turné (DK)

neděle 24. března, 18.00-20.00
Tuktukem z Thajska až na Moravu s Tomíkem (B)

sobota 16. března, 20.00
František Dvořák – piano (JC)

úterý 26. března, 19.00
Vandráci – Vagamundos (DK)

pondělí 18. března, 19.00
František Nedvěd & Kapela Tie Break (MD)

středa 27. března, 19.00
Beseda s Jaroslavem Duškem (DK)

čtvrtek 21. března, 19.00
Bluesmine trio (JC)

čtvrtek 28. března, 16.00
Zdravá obuv pro naše nejmenší (RCS)

sobota 23. března, 19.00
Smrťáci ve Žďáře (B)

úterý 9. dubna, 8.00-18.00
O žďárského muzikanta (ZUŠ)

úterý 26. března, 20.00
Najponk trio (JC)

středa 10. dubna, 17.00-20.00
Tajemství léčivé kuchyně - jaro (RCS)

pátek 29. března, 21:00
Cheers!, Cascabel (B)

čtvrtek 11. dubna, 15.00
Velikonoční tvořivá dílna (RCS)

úterý 2. dubna, 19.00
Energit a Luboš Andršt (MD)

čtvrtek 11. dubna, 17.00
Poslední domovy – žďárské židovské rodiny (HK)

čtvrtek 4. dubna, 19.00
Sirsch (JC)

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 15. března, 8.45-12.30
Taneční soutěž ve volných sestavách (A)

pondělí 8. dubna, 19.00
Karel Plíhal (MD)
pátek 12. dubna, 19.00
Tublatanka / Citron - Souboj Rebelů Tour 2019 (DK)

neděle 24. března, 9.00-20.00
Žďárská Sněženka (SHB)
sobota 6. dubna, 10.00-16.00
Pohár nohejbalu trojic starších žáků (T5ZS)

KULTURNÍ AKCE
středa 13. února, 18.00
neděle 7. dubna, 8.00-18.00
Promítej i Ty! – Hiphop - erace (KMJS)
Best Dance Cup 2019 (DK)
A – sál Active SVČ, Horní 2, B - Batyskaf, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, FP – Family Point, HK
– Husova kaple, JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MGSR – Malá galerie Staré radnice, MČD – Moučkův dům, MD
– Městské divadlo, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, SHB – sportovní hala
na Bouchalkách, SP – Senior Point, T5ZS – tělocvična ZŠ Palachova, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár
Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

