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Představujeme památky UNESCO Květnice v Kroměříži

Zahrady a arcibiskupský zámek v Kroměříži 
Zahrady a arcibiskupský zámek v Kroměříži jsou architektonickým unikátem. Splnily nejvyšší kritéria jedinečnosti a zachovalosti a sta-
ly se tak v roce 1998 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Historie Kroměříže, jeho architektonické bohatství je spjato 
s působností uměnímilovných olomouckých biskupů, později ar-
cibiskupů, kteří budovali zámek jako své reprezentační letní sídlo 
se zahradami, sbírkami, galerií, stavěli školy, kostely, mincovnu. 
Na město povýšil Kroměříž ve 13. stol. biskup Bruno ze Schaenb-
urku. S vděčností vzpomínáme hlavně na biskupa Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna, který po  třicetileté válce, v  Kroměříži vyple-
něné Švédy, nejen že nově a velkolepě postavil zámek, ale založil 
i obě zahrady, dal základ galerií, pěstoval hudbu, kapela na zám-
ku pod vedením P. J. Vejvanovského byla početnější než na paříž-
ském dvoře, dal základ zámeckým sbírkám i školství. V zámku je 
mimořádná obrazárna s Tizianovým obrazem Apollo a Marsyas. 
Sbírka duchovních ražeb je druhá nejvýznamnější po vatikánské. 
Mezi čtyřiceti pokoji a sály je i tzv. Sněmovní, kde v roce 1848 za-
sedal Říšský ústavodárný sněm. Mimořádná je hudební sbírka, 
která zahrnuje i díla W. A. Mozarta nebo L. van Beethovena. V r. 
2017 se stalo Arcibiskupství olomoucké po desítkách let opět ma-
jitelem zámku a Podzámecké zahrady. V zámku se nachází také Arcidiecézní muzeum, s expozicí zahradního umění, kabinety hudby, grafiky, 
mincí a medailí.

Rozhodující vliv pro zápis komplexu zahrad a zámku mezi světové kulturní památky měla Květná zahrada - Libosad. Vznikla v druhé polovině 
17. století. Architektonické dominanty - rotunda a kolonáda přímo vybízejí k poučení z jejich sochařské a malířské výzdoby. Pozoruhodné je 
množství doprovodných architektonických i výtvarných zastavení, jako jsou okrasné partery, kašny, labyrinty, vodní plochy, Kuželna, takzvané 
Jahodové kopečky, Holandská zahrada, skleníky, Králičí kopeček, Ptáčnice. K obnově Květné zahrady, s cílem návratu k autentickému stavu, 
došlo realizací projektu Národního centra zahradní kultury v  letech 2009-2014. Bylo také vybudováno Metodické centrum zahradní kultury 

v  Kroměříži, které prostřednictvím vzdělávacích 
i populárně naučných programů, odborných konfe-
rencí, publikací přibližuje zahradní kulturu odborné 
i laické veřejnosti.

Počátky budování Podzámecké zahrady sahají 
do  13. stol., kdy postupně biskupové budovali při 
zámku užitkovou zahradu, menší oboru a  okras-
nou zahradu. Rozkvět a rozšiřování zahrady nastalo 
až s  nástupem biskupa Karla z  Lichtensteinu-Cas-
telcorna. Přestavbu Podzámecké zahrady začal 
v  první třetině 19. století arcibiskup Chotek, který 
s  architektem Archem připravil proměnu zahrady 
v  romantický park s antikizujícími stavbami. V díle 
pokračoval jeho nástupce Maxmilián Sommerau-
-Beckh. Podzámecká zahrada svojí romantickou 
přírodní náladou a  nečekanými zákoutími je jako 
stvořená pro krátké i dlouhé příjemné procházky. 

Rozhodnete-li se kroměřížské památky UNESCO 
navštívit, určitě objevíte další detaily v jejich kráse. 

Více o památkách Kroměříže naleznete na www.kromeriz.eu.

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

Vážení spoluobčané,
máme za  sebou první čtvrtinu roku 

a vstupujeme do  jarních měsíců. Jednotli-
vé komise města hodnotí podané žádosti 
o  dotace. Vyhodnocení potom předloží 
radě a  později také zastupitelstvu města 
ke konečnému schválení. Letos se tomu tak 
již stalo v případě podpory žďárského mlá-
dežnického sportu, kultury a spolkové čin-
nosti v sociální a zdravotní oblasti. V těchto 
třech programech bylo rozděleno přes 5,1 
milionů korun a meziročně se zde navýšily 
přidělené prostředky o  250 tisíc korun. Je 
to známkou toho, že se zastupitelé na do-
poručení rady města shodli v tom, že právě 
sport dětí a  mládeže, kulturní a  spolková 
činnost jsou pro naše město a občany dů-
ležité. Chceme vést především mladé lidi 
k  volnočasovým aktivitám a  podporovat 
zejména spolky, které sdružují občany 
se zdravotními problémy. Jejich členo-
vé v  nich nalézají prostor ke  sdílení svých 
životních těžkostí, vzájemnou podporu, 
hledání řešení, motivaci a inspiraci pro kva-
litní, důstojný a plnohodnotný život. Jsem 

rád, že můžeme spolky a  oddíly finančně 
podpořit. Zároveň bych chtěl velmi podě-
kovat jejich vedoucím a lidem, kteří organi-
zují a zabezpečují jejich činnost.

V  březnu zastupitelstvo města schvá-
lilo finanční vypořádání roku 2018 a s  tím 
související rozpočtová opatření. Přestože 
jsme v  loňském roce počítali se zapoje-
ním 40 milionů korun z  rezervního fondu 
města, nakonec se díky dobrému hospo-
daření tyto prostředky nemusely použít. 
Díky tomu se rezerva města nesnížila, ale 
naopak zvýšila a ušetřené prostředky mů-
žeme zapojit do rozpočtu na pokrytí důle-
žitých investic v letošním roce. Účet města 
zůstal i přes zmíněné nevyužití rezervního 
fondu v přebytku. Kladný hospodářský vý-
sledek vedl k  převedení 11 milionů korun 
do  fondu pro výstavbu bytových domů. 
Díky tomuto fondu získáváme dostatečný 
základ k  tomu, aby se již v  letošním roce 
začaly projektové práce na výstavbě měst-
ského bytového domu. Město a  budoucí 
vlastníci by společně předfinancovali jeho 
stavbu a  nastavili si splátkové období. 
I  tímto způsobem chceme rozšiřovat tolik 
potřebný bytový fond ve městě.

V dubnu proběhnou zápisy do prvních 
tříd základních škol. Po čtyřech letech pů-
sobení v  roli garanta školství ve  městě 
i  ve  funkci člena jednotlivých školských 
rad mohu s čistým svědomím potvrdit, že 
všechny čtyři základní školy ve městě jsou 
na velmi dobré úrovni. A to nejen po strán-
ce vybavení a  jejich průběžné moderni-
zace, ale i  obecně po  personální stránce 

v  podobě velmi kvalitních a  zkušených 
pedagogických pracovníků. Proto bych 
chtěl všem pedagogům a ostatním pracov-
níkům škol ještě jednou dodatečně popřát 
ke Dni učitelů a poděkovat jim za výchovu 
a vzdělávání našich dětí.

Vážení přátelé, rád bych popřál studen-
tům úspěšné složení přijímacích zkoušek 
na střední školy, žákům zdárné absolvová-
ní zápisů do  základních škol a  Vám všem 
požehnanou velikonoční dobu, prožitou 
s rodinou a přáteli. Josef Klement

Josef 
Klement

místostarosta  
Žďáru nad Sázavou

Jedna z nejúspěšnějších sportovkyň 
české historie, Martina Sáblíková, přija-
la pozvání na slavnostní uvítání ve Žďá-
ře nad Sázavou. Buďte u toho i vy!

 V úterý 16. dubna od 16 hodin pro-
běhne na žďárském náměstí Republiky 
přivítání Martiny Sáblíkové a jejího trenéra 
Petra Nováka. Přijďte vyjádřit podporu této 
skvělé sportovkyni a poděkovat Martině za 
její fantastické výsledky. „Jsme velmi rádi, 
že Martina za námi do Žďáru dorazí, a vě-
říme, že si akci užije nejen ona, ale i všichni 
Žďáráci,“ komentuje starosta města Martin 
Mrkos. 

Martina Sáblíková je několikanásobnou 
olympijskou vítězkou a nově také první že-
nou v historii rychlobruslení, která dosáhla 
na 20 zlatých medailí z mistrovství světa. 

(red)

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Přijďte přivítat nepřekonatelnou Martinu Sáblíkovou

Martina Sáblíková po úspěšném závodě Foto: www.martina-sablikova.com
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Přes jisté neshody v  principech hodno-
cení se rada dohodla a zastupitelstvu měs-
ta doporučila schválit přidělení prostředků 
v rámci dotačního programu sportovní čin-
nost mládeže jednotlivým žadatelům (žďár-
ským sportovním klubům) v  celkové výši 

3,6 milionu korun. Na podporu sportovních 
akcí ve  městě pak půjde 400 tisíc korun. 
Na podporu kulturních akcí a činnosti bylo 
rozděleno v  rámci grantového programu 
900 tisíc korun. Pokud se Vám zdá příspěvek 
na  kulturu oproti příspěvku na  sport dětí 
a mládeže malý, je to dáno tím, že základní 
umělecká škola je samostatnou příspěvko-
vou organizací města se svým rozpočtem.

 
Otázkou zůstává pořízení nové projekční 

plochy a  nového ozvučení DOLBY ATMOS 
v Kině Vysočina (získaná dotace by pokryla 
jen 6 % z potřebných 2,4 milionů). 

Podpořili jsme memorandum o  spo-
lupráci města, kraje, památkářů a  církve 

o společném postupu při vybudování záze-
mí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. 

Na  základě otevřeného výběrového ří-
zení byl vybrán zkušený dodavatel služby 
údržba městské zeleně-sečení. Zakázka v 
předpokládané  roční výši 5,370 milionu 
korun byla svěřena společnosti Josef Řádek 
z Ostrova nad Oslavou. Tato firma ve Žďáře 
již dříve sečení prováděla jako subdodava-
tel. 

Končím oceněním. Rada, na základě do-
poručení příslušného výboru, nominovala 
na udělení ceny města Žďáru nad Sázavou 
pana Viléma Frendla in memoriam za vytvo-
ření unikátní fotografické kroniky historie 
našeho města.

Jan 
Mokříš

radní města  
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Farská humna jako živé centrum města - vize nebo budoucnost? 

Farská humna jsou specifickým prosto-
rem v centru města, s historií vepsanou 
v  podobě lužní krajiny, sadů a  políček 
záhumenků, skládky odpadu… Krásná 
idea zrodu aktivního vícegeneračního 
parku v  centru města na  trase podél 
řeky mezi průmyslovými závody a  cen-
trem města zůstala bohužel do  dneška 
nedokončena. 

Krátká analýza nám napoví, že v  parku 
není vše tak, jak by mělo… Nehostinné 
prostředí nutí k  rychlému opuštění místa 
zvláště v letních dnech, vybavenost neod-
povídá standardu současné doby, řešení 
zeleně je úsměvné, síla řeky je ukryta v po-
rostu.

Návštěva Farských humen vyvolává 
řadu otázek. Mají opravdu potenciál stát 
se soudobým městským parkem v  centru 
města? Je možné je přetvořit na osvěžující 
zelený prostor? Stanou se cílem volnoča-
sových aktivit obyvatel města? Mají další 
potenciál? Ano!

Strategická poloha a provozní napojení 
činí z Farských humen klíčové místo v urba-
nistické struktuře města. Vzhledem k měřít-
ku města je park v docházkové vzdálenosti 
pro velkou část obyvatel, propojuje důle-
žité veřejné prostory a  budovy ve  městě, 
vytváří protipól zastavěné struktuře his-
torického centra, je synonymem krajiny 
vstupující řekou do města. Primárně je sice 
situován na  levém břehu řeky, ale z  kraji-
nářského pohledu se v údolní nivě rozlévá 
po obou březích a na pravém břehu ovliv-
ňuje město až po ulici Komenského. Sázava 
je ústředním motivem místa.

Zásadní je pro oživení parku rehabilitace 
funkční náplně provázané s kompozičními 
a  provozními principy. Cílem je vytvoření 
maximálně polyfunkčního prostoru, kde si 
každý najde svůj „osobní prostor“ a aktivi-

tu. Nutné je doplnění základní vybavenosti 
– kvalitního mobiliáře, dobře koncipova-
ného polyfunkčního hřiště a zázemí parku 
v podobě bistra či kavárny a toalet. Správná 
práce se zelení může ze současné „nehos-
tinné plochy“ vytvořit příjemnou oázu pro 
trávení času. Kvalitní kostra zeleně umožní 
přidávání aktivit podle aktuální poptávky 
a možností města – pikniková místa, lavice, 
mola, altány. Otevřením pobřežních po-
rostů se přiblížíme k řece, kterou můžeme 
zabydlet moly a  mobiliářem a  vytvoříme 
tak neopakovatelnou atmosféru místa. 
Výsadbami stromů orámujeme pobytové 
plochy trávníků, vytvoříme stinné partie 
vhodné pro letní dny. Porosty namodelují 
přirozené partie světla a stínu, usměrní po-
hledy a umožní v centrální části koncentro-
vat návštěvníky větších kulturních akcí. 

Cílem revitalizace je vytvoření přiroze-
ného krajinářského parku s  volnými trav-
natými plochami a  porosty lužního cha-
rakteru, který bude příjemný pro pobyt, 
velkorysý měřítkem, malebný v  detailu 
a pohledech na město, ale bez předstírání 
a násilného designování místa. 

Jsem ráda, že je revitalizace parku inici-
ována Vámi, obyvateli města, že Vám není 
tento prostor lhostejný. Z  grantu Nadace 
Proměny na  podporu proměn veřejného 
prostoru bude na jaře díky Žijeme Žďárem 
realizováno molo a  pláž na  břehu Sázavy. 
Toto místo je prvním krokem k  řece, mís-
tem pro čas s přáteli, grilování, odpočinek 
s  knihou, hry dětí, rybaření, ranní jógu, 
koupacím místem pro odvážné… Třeba se 
přidá někdo se skicákem nebo pozorující 
ptáky. Je na každém, jak využije potenciál 
nabídnutého krásného místa.

V  květnu bude následovat výsadba 
stromů sponzorovaná společností Teleflex.
Město dokončí okružní komunikaci, otevře 
se rekonstruovaná budova bývalé vodárny 
(zázemí pro skauty a kulturní akce v parku) 
a připravuje se realizace lávky. 

Přijďte se zapojit i Vy a pojďme si poví-
dat o možnostech revitalizace parku, jeho 
potenciálu, Vašich potřebách a  nápadech.  
Těším se na Vás 17. dubna na Farčatech!

Lucie Radilová, městský krajinář

Kavárna a parkový parter  Vizualizace

Setkání 
s občany
Revitalizace parku Farská humna

V dubnu se na pravidelném setkání s obča-
ny sejdeme třetí středu v měsíci tentokrát 
na  společné procházce. Čeká nás poví-
dání   o  oživení a  revitalizaci parku Farská 
humna.

Kdy:  17. dubna 2019
 od 18 hodin
Kde: park Farská humna

Setkání se zúčastní vedení města a  měst-
ská krajinářka Lucie Radilová.

Oživení břehů  řeky Sázavy a aktivity u vody na Farských humnech Vizualizace 

Popálky slaví výročí! Otevřely nové kanceláře
Žďár je domovem pro mnoho prospěš-
ných organizací, není ale mnoho těch, 
které jsou známé po celé republice. Po-
pálky ovšem svou velikostí a  přínosem 
převyšují žďárský region. A  začátkem 
letošního roku zde otevřely nové kan-
celáře.

Organizace Popálky o.p.s. letos slaví 
páté narozeniny. U  této příležitosti začát-
kem roku došlo ke  slavnostnímu otevření 
jejich administrativních prostor ve  Žďáře 
nad Sázavou. Zahájení se zúčastnili vý-
znamní představitelé města, starosta Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a  Slezska - Jan 
Slámečka, zástupci donátorů, téměř všich-
ni členové týmu této neziskovky, dobrovol-
níci i někteří klienti z Vysočiny.

Po  symbolickém přestřihnutí pásky 
a  zahájení došlo k  rekapitulaci úspěchů 
uplynulého pětiletého období, shrnutí na-
bízených služeb, budoucích plánů, prohlíd-
ce prostor, představení kolegů atd. Pro lep-
ší přiblížení činnosti této společnosti byly 
na akci představeny i dva konkrétní přípa-

dy, do kterých se Popálky aktivně zapojily. 
Jedním z nich je příběh Sabiny z Třebíče, 

která před třemi lety nešťastnou náhodou 
přišla o všechny prsty na levé ruce. Stalo se 
jí to na školní praxi na ostrově Rhodos. Na-
stoupila do prádelny, kde se jí dostala ruka 
do  mandlu. Utrpěla velmi vážné popále-
niny. V loňském roce začal v Řecku soudní 
proces této události o porušení bezpečnos-
ti práce zaměstnavatele, kterého se musela 
Sabina účastnit. Popálky jí pomohly celou 
cestu zajistit, poskytly jí doprovod, zajistily 
právní pomoc a  překladatele. Před Vánoci 
se jim podařilo také sehnat padesát tisíc 
korun na  vylepšení finanční situace této 
rodiny. 

Dalším závažným případem je příběh 
tzv. Tří hrdinek. Babičky, matky a  vnučky. 
„Popálky pro mne byly po  úraze maminky 
a  dcery alfa a  omega všeho,“ řekla na  akci 
vděčně prostřední z nich, Zuzana H. z Níž-
kova, které do rodinného života dramatic-
ky vstoupil výbuch plynu a následný požár 
v bytě. Službu organizace využívaly inten-
zivně již od pobytu v nemocnici.

„Vzhledem k  tomu, že jsem žďárská ro-
dačka a  patriotka, mám velkou radost, že 
administrativní základna naší organizace je 
nově v tomto městě. Velice děkuji všem, kteří 
nám v uplynulých pěti letech fandili a pomá-
hali naši společnost budovat. Velký dík patří 
celému týmu kolegů, bez jejich „zápalu“ by to 
nešlo. Naším cílem je pomáhat lidem bezpro-
středně po úraze popálením a realizovat pre-
ventivní programy na  snížení četnosti a  zá-
važnosti popáleninového zranění. Tato práce 
nebude nikdy hotova. Nezbývá, než přát si 
hodně sil a odvahy do budoucna,“ řekla Jana 
Lacinová, ředitelka Popálek.  

Jana Tlustá
Co vše se již podařilo?

• Téměř devět set hodin poradenství 
ve Fakultní nemocnici v Brně.

• Konzultace pro téměř tisíc osob (pa-
cientů a příbuzných) v nemocnici.

• Preventivní akci s BESIPem přenáše-
nou online do škol.

• Tři letní tábory pro popálené děti 
a mladé lidi.

• Deset víkendových pobytů pro po-
pálené.

• Třináct jednodenních workshopů.
• Téměř čtyřicet výjezdů s Preventiv-

ním stanem.Klientky Popálek z Nížkova  Foto: archiv Popálky
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Přispět může každý... aneb jaké jsou problémy našich vod? 
Šetřit, nepoužívat chemii, třídit, krajina 
je na  tom bídně a  půda také. Slyšíme 
to stále častěji a stejně je spousta z nás 
podle průzkumů veřejného mínění pře-
svědčená, že k řešení sucha v krajině ne-
může přispět a že by to za nás měl řešit 
někdo jiný. 

Město by mělo podporovat veřejnou 
zeleň a využití dešťové vody, správa CHKO 
budování tůní a mokřadů v krajině a ostat-
ní mohou pohodlně sedět a čekat. Vše sou-
visí se vším. Každý jeden z nás může k su-
chu přispět nebo vodu v krajině podpořit. 
Zkusme se nad tím zamyslet.

Šetřit a  nepoužívat chemii? Většina 
vody, kterou doma použijeme, se za  čas 
vrátí do  řek a  potoků. Jenže se už nevrací 
stejná voda, kterou jsme si z  krajiny vzali. 
Přírodě vracíme vodu různě znečištěnou, 
často látkami, se kterými si stále ani my 
sami na  našich čističkách neporadíme. 
V  době sucha je pak znečištění poslední 
ránou již tak strádajícímu vodnímu životu. 
Koncentruje se ve  vysychajících loužích, 
ukládá se v  sedimentech, poletuje v  roz-
vířeném prachu nad suchými dny potoků 

a rybníků. Čím méně znečištěné vody vrá-
tíme, tím větší šanci dáváme vodním eko-
systémům, aby se ze sucha vzpamatovaly. 

Můžeme se dočíst, že půda v České re-
publice je ve špatném stavu, což je jednou 
z hlavních příčin sucha. Špatný stav se týká 
nejen eroze a  utužení, které spolupůsobí 
velké lány a  těžká technika, ale i  složení 
půdy. V půdě chybí život, díky kterému by 
se voda do půdy dostávala a udržovala se 
v  ní. Nakolik se při každodenním nákupu 
zamýšlíme, jaké zemědělství svojí volbou 
podporujeme? A jaký je stav půdy v našem 
bezprostředním okolí? Listí na  zahradách 
se hrabe a  pálí, posekaná tráva z  trávní-
ků se častěji odváží, než zůstává na místě, 
bioodpad z  domácností se sice třídí, ale 
stále nekvalitně, takže jeho použití coby 
zelené hnojivo je limitováno. Umělá hnoji-
va nahrazují rostlinám spolupráci s mikro-
organismy a ty se pak z půdy ztrácí. Celkově 
se mnohé naše zahrady a veřejné prostory 
z  pohledu jiného než lidského více podo-
bají poušti. Bereme si, ale nevracíme a pře-
rušujeme tak přirozený koloběh látek včet-
ně vody.

Málo známý je pojem virtuální voda. Vir-

tuální voda je voda ukrytá za všemi věcmi, 
které denně používáme, voda, která byla 
potřeba na  jejich výrobu. Naše bavlněné 
tričko může přímo souviset s  vysycháním 
Aralského jezera díky vodě, která z něj byla 
odčerpána na zavlažování bavlníku. Řezané 
květiny bývají balíčkem vody a živin z dru-
hého konce světa, často z oblastí, které mají 
s dostatkem čisté vody problém. S  jídlem, 
které vyhodíme, posíláme na skládku vodu 
spotřebovanou na chov dobytka, zalévání 
zeleniny a vaření. 

Co může udělat každý z nás? 
Rady, jak my sami můžeme alespoň troš-

ku bojovat za zdravou krajinu, jsou vlastně 
jednoduché. Opravdu se vyplatí šetřit, tří-
dit, používat prostředky šetrné k životnímu 
prostředí a při svých nákupech se nad svou 
volbou více zamyslet. Zkusme si také v na-
šem okolí dovolit třeba i  trochu zdánlivé 
ošklivosti rozpadajícího se listí, opadaných 
větví a suché trávy. 

Kateřina Machová
CHKO Žďárské vrchy

Představujeme novou tajemnici městského úřadu Martinu Hostomskou
Dne 1. března 2019 byla do  pozice ta-
jemnice Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou jmenovaná JUDr.  Martina 
Hostomská. Přinášíme vám představení 
ženy, která stojí v čele celého úřadu. 

Můžete stručně popsat, co obnáší práce 
tajemnice městského úřadu?

Tajemnice je vedoucím pracovníkem 
celého úřadu, je personálně nadřízena 
všem zaměstnancům. Mou klíčovou kom-
petencí je tedy personální práce, do které 
spadá stanovení platů i  přijímání zaměst-
nanců, zajišťování rozvoje a  dalšího vzdě-
lávání zaměstnanců. Tajemnice řídí pora-
dy vedoucích odborů a  koordinuje jejich 
spolupráci. Tajemnice spolupracuje se sa-
mosprávou, tedy s  vedením města, radou 
a  zastupitelstvem. Za  plnění úkolů, které 
mi samospráva uloží, jsem odpovědná sta-
rostovi, který je mým jediným nadřízeným. 
Jako tajemnice také spravuji výkon pře-
nesené působnosti, do  nějž samospráva 
nemůže zákonným způsobem zasahovat, 
a  zajišťuji dohled nad dodržováním záko-
nů v  této oblasti. To v  praxi znamená, že 
poskytuji informace o tom, že se určitá věc 
musí řešit jiným způsobem, než je napří-
klad vůle zastupitelstva. 

Proč jste se o tuto pozici ucházela? 
Říká se, že by člověk měl po  nějakém 

čase změnit svoji práci, pokud už mu ne-
přináší takové potěšení. Roli hrál i  fakt, že 
jsem nadále nebyla ochotná přizpůsobit 
se změnám, o  jejichž významu jsem měla 
pochybnosti. 16 let jsem působila ve státní 
správě a  dojížděla za  prací do  Jihlavy. Tak 
jsem si řekla, že je čas na  změnu. Chtěla 
jsem zkusit něco, co by mě ještě mohlo 
v  profesním životě obohatit o  další zku-
šenosti a  nové lidi. Motivací ucházet se 

o místo tajemnice bylo i to, že jsem člověk 
loajální vůči nadřízenému a  organizaci, 
jsem apolitická, nestranná a otevřená vůči 
vedení města a vůči zaměstnancům. V ne-
poslední řadě jsem se také chtěla vrátit 
do Žďáru.

Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zku-
šenosti? 

Po  vystudování vysoké školy jsem na-
stoupila na Městský úřad v Hodoníně jako 
právník. Součástí mé práce byl i  výkon 
předsedy přestupkové komise. Cesty osu-
du mě pak zavedly do Žďáru, kde jsem na-
stoupila na Okresní úřad jako vedoucí me-
todického a správního oddělení Okresního 
živnostenského úřadu. Poté jsem v  rámci 
úřadu přešla na  pozici vedoucí oddělení 
právního a  kontrolního referátu kancelá-
ře přednosty okresního úřadu. Po  zrušení 
okresních úřadů v  roce 2003 jsem praco-
vala pro Ministerstvo vnitra na  Odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení 
dozoru v Jihlavě a později i jako vedoucí to-
hoto oddělení. Zde jsem byla až do konce 
února 2019.

I když jsem nyní na pro mě nové pracov-
ní pozici, mohu říct, že provázanost s mojí 
předchozí prací mi zůstává. Dříve jsem vy-
konávala komplexní dozor nad zákonností 
obecně závazných vyhlášek obcí a  měst 
na základě vlastního či jiného podnětu. Po-
skytovala jsem obcím a městům především 
metodickou a odbornou pomoc při výkonu 
samosprávy, tedy právě při tvorbě obecně 
závazných vyhlášek upravujících např. vy-
bírání místních poplatků, veřejný pořádek 
apod. tak, aby byly v  souladu se zákony 
platnými v České republice. Metodická čin-
nost se týkala i dalších oblastí samosprávy 
jako hospodaření s  majetkem, zasedání 
zastupitelstva (pozvánky, zápisy, usnesení 
apod.). V rámci těchto činností jsem i v mi-
nulých letech spolupracovala s  Městem 
Žďár nad Sázavou. Jsem přesvědčená, že 

tato provázanost je pro můj další profesní 
vývoj velkou výhodou.

Na co se v práci nejvíce těšíte a máte už 
nějaké plány v rámci úřadu?

Těším se na  možnost získat nové zku-
šenosti s  prací na  úřadě a  pro město jako 
takové. Dalším hnacím motorem jsou za-
městnanci úřadu. Město Žďár nad Sázavou 
je přívětivým úřadem již několik let, což 
je bezesporu zásluhou právě zdejších za-
městnanců. Budu se snažit, aby se žďárský 
úřad i nadále udržel na vrcholu. Jsem na za-
čátku své cesty, která není tak trnitá, jak by 
se mohlo zdát. Vstupuji do  úřadu v  době, 
kdy je na co navázat, protože se dost věcí 
podařilo za působení bývalého tajemníka. 
Budu se zasazovat o  to, aby žďárský úřad 
byl nadále tím otevřeným, profesionálním 
a  přívětivým úřadem nejen navenek, ale 
i uvnitř. Ráda bych stabilizovala personální 
obsazení úřadu, ještě transparentněji řešila 
odměňování. A  chtěla bych také přenést 
ještě více pravomocí a odpovědnosti na ve-
doucí odboru, protože tam vidím motivaci 
k  většímu podílu na  dosažení společného 
cíle. Velkou váhu kladu také na partnerství 
s  vedením města a  samosprávou. Věřím, 
že se spolu s  vedením města staneme sil-
ným týmem, který potáhne za  jeden pro-
vaz a  společně budeme usilovat o  trvalý 
a  všestranný rozvoj města a  spokojenost 
občanů. 

Jak od práce naopak odpočíváte, co Vás 
baví? 

Co se týká odpočinku po  odvedené 
práci, tak mně nejvíce pomáhá sport. Hraji 
dlouhá léta rekreačně volejbal s bezva lid-
mi. Baví mě jízda na kole, plavání v přírodě, 
ať už v moři, nebo v rybníku, a chalupaření. 
A  pokud jde o  klidnější způsoby relaxace, 
tak dávám přednost návštěvě divadla, čet-
bě knih a poslechu hudby. 

(red)

Nová tajemnice Martina Hostomská Foto: archiv 

Sucho a vodní stres jsou celosvětový problém. Žďár nechce jen přihlížet
Na  konci února uspořádalo Město Žďár 
nad Sázavou seminář o  problematice 
sucha a zadržování vody v krajině. Před-
nášky se zúčastnili starostové, úředníci 
samospráv a  Kraje Vysočina i  další od-
borné instituce. Žďár se bude problema-
tice vody v krajině věnovat i nadále. 

Předpokládám, že problematika sucha 
a zadržování vody v krajině je téma, které 
se se stále větší intenzitou bude promítat 
do  každodenního života a  dotkne se nás 
všech. Probíhající klimatické změny jako 
důsledek lidské činnosti mají několik scé-
nářů. Jeden z  nich uvádí, že v  České re-
publice bude časem středomořské klima. 
A  jedním z konkrétních důsledků suchých 
let od  roku 2013, které gradovaly loňské 
léto, je i dopad na lesy a kůrovcová kalami-
ta. Lesy jsou dlouhodobě vystaveny vodní-
mu stresu, jsou oslabeny a postupně pod-
léhají parazitnímu hmyzu.

I  to bylo jedním z  důvodů, proč uspo-
řádat pro starosty větších sídel okresu, 
úředníky ze samospráv i  kraje Vysočina 
a  představitele dalších významných insti-
tucí a subjektů (např. CHKO, SVAK) seminář 
na  téma problematiky sucha a  zadržová-
ní vody v krajině. To se podařilo díky milé 
a  vstřícné návštěvě profesora Bohumíra 
Janského z Karlovy Univerzity, z katedry Fy-
zické geografie a  geoekologie, který patří 
ke  špičce v  oboru i  v  mezinárodním kon-
textu a zabývá se problematikou na úrov-
ni vlády a ministerstev životního prostředí 
a zemědělství.

Seminář poskytl nejen zásadní a  dů-
ležité informace o  vodě a  suchu, ale také 
návrhy řešení, které pomohou dopady su-
cha zmírňovat, a lépe hospodařit s vodou. 
Považuji za politickou a společenskou od-
povědnost se tématem zabývat i na úrovni 
obce, přijímat a realizovat konkrétní opat-
ření v  rámci našich technických a  finanč-
ních možností a nespoléhat v řešení pouze 
na stát. 

V návaznosti na seminář hodlám v násle-
dujících týdnech iniciovat vznik odborného 
týmu, který bude řešit, jakými konkrétními 
opatřeními můžeme jako město bojovat se 

suchem. V  mém vnímání je sucho krizové 
téma, kde je nezbytné, abychom všichni 
spolupracovali. Na prvním místě je společ-
ný veřejný zájem – voda. 

Martin Mrkos 
starosta města

Bohumír Jánský a starosta města na semináři o vodě Foto: archiv

Víte, že...
...vlhčené ubrousky se nesmí splachovat 
do kanalizace? Tyto ubrousky se neroz-
loží, ale způsobují ucpávání kanalizace 
a mnohdy i havárie kanalizačního vede-
ní. Vlhčené ubrousky patří do směsného 
komunálního odpadu.

Kancelář tajemnice ve 2. patře Foto: archiv
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Informace k zápisu dětí do 1. tříd 
Druhý týden v dubnu proběhnou zápisy 
dětí do základních škol. Pro nadcházejí-
cí školní rok bude opět vznikat také pří-
pravná třída pro předškoláky. Přinášíme 
základní informace pro rodiče. 

Zápis dětí do  1. tříd základních 
škol ve  Žďáře nad Sázavou byl stano-
ven pro školní rok 2019/2020 na  pátek 
12. 4. 2019 v  době od  14:00 hodin 
do 17:00 hodin a na sobotu 13. 4. 2019 
v  době od  9:00 hodin do  11:00 hodin. 
Zápisy budou probíhat na všech žďárských 
základních školách:

ZŠ Komenského 2 (www.2zszdar.cz)
ZŠ Komenského 6 (www.3zszdar.cz)
ZŠ Švermova 4 včetně pracoviště  

 ZŠ Santiniho (www.4zszdar.cz)
ZŠ Palachova (www.1zdar.cz)

Informace o zápisu dětí do 1. tříd budou 
zveřejněny také na  vstupních dveřích bu-
dov základních škol a  na  jejich webových 
stránkách.

Aby bylo docíleno optimální naplně-
nosti všech základních škol ve městě, jsou 
Obecně závaznou vyhláškou města v sou-

ladu se školským zákonem stanoveny 
spádové obvody základních škol pro zápis 
dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad 
Sázavou. Prosíme rodiče, aby přidělené 
spádové obvody respektovali. Informace 
o  stanovení spádových obvodů ZŠ nalez-
nete na webu města v sekci Městský úřad – 
Vyhlášky nebo přímo v základních školách.

Přípravná třída základní školy
Pro děti v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky je ve  Žďáře 
nad Sázavou zřízena také přípravná třída. 
Ta je určena dětem, u  kterých se předpo-
kládá, že zařazení do přípravné třídy vyrov-
ná jejich vývoj, a  přednostně také dětem, 
kterým byl povolen odklad povinné školní 
docházky.

Pro školní rok 2019/2020 bude tato třída 
zřízena opět na ZŠ Komenského 6. O zařa-
zování žáků do  přípravné třídy rozhoduje 
ředitel školy na žádost zákonného zástup-
ce dítěte a na základě písemného doporu-
čení školského poradenského zařízení, kte-
ré k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

OŠKS

Skauti i Duha budou mít nové klubovny. Slavnostní předání 
proběhne na konci dubna. Nebude chybět pestrý program
Bývalá vodárna, dominanta městského 
parku Farská humna, během posled-
ního roku získala novou tvář. Žďárské 
organizace pracující s  dětmi - skautský 
Přístav Racek Žďár nad Sázavou a Duha 
AZ zde od jara najdou své nové zázemí. 
Slavnostní otevření proběhne v  sobotu 
27. dubna od 11 hodin.

Celou akci zahájí starosta města Mar-
tin Mrkos s  představiteli obou organizací. 
„Jsem velmi potěšen, že již brzy budeme 
moct společně otevřít nové, hezké Centrum 
neformálního vzdělávání,“ dodává Martin 
Mrkos, starosta města. Během dne pak 
bude přichystáno mnoho her a  soutěží 
pro děti, prohlídka nově opravené budovy 
a kluboven, jízda na lodích, ale také krátký 
přehled historie - budou k nahlédnutí kro-
niky, zpěvníky, fotokroniky. Rodiče se pří-
mo na místě také mohou setkat s vedoucí-
mi z obou organizací.

Budova dříve sloužila jako technická 
stavba pro úpravu vody pro firmu ŽĎAS, 
v devadesátých letech ovšem objekt již ne-
měl využití, a tak jej po roce 2000 město na-
bídlo k  užívání žďárským skautům. Vzhle-
dem k tomu, že budova již byla v provozu 
mnoho let a  v  poslední době se zásadně 
změnila funkce, ke které je dnes využívaná, 
bylo nezbytné přistoupit k rozsáhlé rekon-

strukci. V roce 2017 zažádalo město o dota-
ci z  Integrovaného regionálního operační-
ho programu a uspělo. 

Od  srpna 2018 je budova v  kompletní 
přestavbě. Po necelém roce se do ní opět 
vrátí děti se svými oddíly. 

Během ní došlo k  opravě střechy, vý-
měně oken, kompletnímu předělání inte-
riéru, kde vzniknou nové tři místnosti, ale 

také velké úpravě okolí budovy. Nově před 
vodárnou vzniknou parkovací místa, nový 
plot, zpevní se příjezdová cesta a  upraví 
travnatý povrch směrem k  Farským hum-
nům. „Celková cena přestavby je asi 17 mili-
onů korun, z čehož 8,3 milionu korun pokryje 
dotace ze strukturálních fondů,“ uzavírá Jan 
Prokop, projektový koordinátor Městského 
úřadu. (red)

Nová podoba Centra neformálního vzdělávání Vodárna Foto: Ing. arch. Petra Pleskačová

Platba za odpady
V  průběhu března a  dubna byly obča-
nům Žďáru nad Sázavou do  schránek 
doručeny složenky s  pokyny k  úhradě 
poplatku za  komunální odpad na  rok 
2019. 

Všechny potřebné informace včetně QR 
kódu k  usnadnění platby naleznou obča-
né přímo na  složence. Splatnost poplatku 
je do 30. dubna 2019, sazba poplatku činí 
580 Kč za  každého obyvatele hlášeného 
k trvalému pobytu ve Žďáře nad Sázavou. 
„Poplatek je možné uhradit složenkou, be-
zhotovostním převodem, nebo přímo na po-
kladně městského úřadu,“ komentuje Alena 
Šimková, referentka odboru komunálních 
služeb. „Žádáme občany, aby poplatek uhra-
dili dle platebních údajů uvedených na  slo-
žence,“ dodává Šimková. Poplatkovou po-
vinnost mají i  občané hlášeni k  trvalému 
pobytu na ohlašovně (Žižkova 227/1). Od-
bor komunálních služeb vyzývá tyto obča-
ny, aby ohlásili své kontaktní údaje a uhra-
dili nedoplatky na poplatku.

V  případě dotazů se můžete obrátit 
na  Alenu Šimkovou, odbor komunálních 
služeb, telefon 566  688  187 nebo e-mail: 
alena.simkova@zdarns.cz. OKS

čtvrtek 11. dubna 2019 hodina středa 17. dubna 2019 hodina

Dvorská 13.00 - 14.30 Šípková 13.00 - 14.30

U Táferny 15.00 - 16.30 Purkyňova 15.00 - 16.30

Bezručova (u fotb. hřiště) 17.00 - 18.30 Vejmluvova 17.00 - 18.30

pátek 12. dubna 2019 hodina čtvrtek 18. dubna 2019 hodina

Kavánova 13.00 - 14.30 Sadová 13.00 - 14.30

Pelikánova - Jamborova 15.00 - 16.30 Veselská u školky 15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD) 17.00 - 18.30 Střední zdravotnická škola 17.00 - 18.30

pondělí 15. dubna 2019 hodina úterý 23. dubna 2019 hodina

Květná - Luční 13.00 - 14.30 Nábřežní 13.00 - 14.30

Vnitřní 15.00 - 16.30 Okružní dolní - V Zahrádkách 15.00 - 16.30

Nová 17.00 - 18.30 sídl. Klafar (u Orlovny) 17.00 - 18.30

úterý 16. dubna 2019 hodina středa 24. dubna 2019 hodina

Novoměstská 13.00 - 14.30 Lučiny 13.00 - 14.30

U Jezu 15.00 - 16.30 Bratří Čapků 15.00 - 16.30

KD Vysočany 17.00 - 18.30 Polní 17.00 - 18.30

Místní části

sobota 13. dubna 2019 hodina sobota 13. dubna 2019 hodina

Mělkovice 7.00 - 8.15 Radonín 10.15 - 11.30

Veselíčko 8.30 - 9.45 Stržanov 12.00 - 13.15

pondělí 8. dubna 2019 hodina

Bezručova - U Pily 14.00 - 14.25

U Táferny 14.30 - 14.55

Dvorská 15.00 - 15.25

Vejmluvova (u obchodu) 15.30 - 15.55

Bezručova (u fotb. hřiště) 16.00 - 16.25

Nová (zast. MHD) 16.30 - 16.55

Kulturní dům, Libušín 17.00 - 17.25

Kulturní dům, Vysočany 17.30 - 17.55

úterý 9. dubna 2019 hodina

Květná (zastávka MHD) 14.00 - 14.25

U Jezu 14.30 - 14.55

Okružní dolní - V Zahrádkách 15.00 - 15.25

Bratří Čapků (stánek PNS) 15.30 - 15.55

na Rybníčku 16.00 - 16.25

Střední zdravotnická škola 16.30 - 16.55

Pelikánova - Jamborova 17.00 - 17.25

Vodojem (točna MHD) 17.30 - 17.55

středa 10. dubna 2019 hodina

Stržanov 14.30 - 14.50

Radonín 15.00 - 15.20

Radonín - č. pop. 14 15.25 - 15.30

Radonín - č. pop. 13 15.35 - 15.40

Mělkovice 15.50 - 16.15

Mělkovice - č. pop. 386 16.20 - 16.25

Mělkovice - č. pop. 306 16.30 - 16.35

Veselíčko 16.45 - 17.15

Klafar u Orlovny 17.30 - 17.55

V dubnu proběhne jarní uklid města i blokové čištění ulic
Město Žďár nad Sázavou organizuje 
v období od 8. dubna do 20. dubna 2019 
na  celém území města tradiční jarní 
úklid. 

Ve  dnech 8. dubna až 10. dubna 2019 
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. 
Při tomto sběru je možné odložit pouze 
odpady s nebezpečnými vlastnostmi - na-
příklad rádia, televizory, ledničky, plechov-
ky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, 
monočlánky, akumulátory a jiné obaly zne-
čištěné škodlivinami. 

„Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale 
jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdar-
ma ve  zpětném odběru k  dalšímu využití. 
Nekompletní elektrospotřebiče už musí být 
zlikvidovány jako odpad na  skládce nebez-
pečného odpadu a město za ně platí nemalé 
finanční prostředky,“ komentuje pracovnice 
odboru komunálních služeb Miluše Kozá-

ková. „Žádáme občany, aby všechny odpady 
předávali pracovníkům firmy přímo na  sta-
novišti k autu,“ doplnila Kozáková. 

Po ukončení mobilního svozu je možno 
uložit nebezpečné a všechny další odpady 
na  sběrném dvoře na  Jihlavské ulici. Tato 
služba je k dispozici celoročně s rozšířenou 
provozní dobou. 

Ve  dnech od  11. do  24. dubna 2019 
budou na  obvyklých stanovištích ve  měs-
tě rozmístěny velkoobjemové kontejnery 
na  objemný odpad a  odpad ze zeleně. 
Objemný odpad bude odvezen na skládku 
do  Ronova a  odpad ze zeleně bude zpra-
cován v  bioplynové stanici ve  Žďáře nad 
Sázavou. 

Biopopelnice se od dubna do konce lis-
topadu 2019 vyvážejí v obvyklých interva-
lech (každé úterý, případně středa). 

V roce 2018 došlo k nákupu dalších 2 ks 
kontejnerů na textil. Byly umístěny na ulici 

Jiřího z Poděbrad a Lučiny. Jedná se o kon-
tejnery pro Diakonii Broumov, kterých je 
nyní ve  městě 13 ks. Z  těchto kontejnerů 
bylo za  rok 2018 svezeno celkem 84,4 t 
oděvů a ostatních textilních výrobků. Dal-
ších 8 ks kontejnerů na  textil bylo rozmís-
těno pro firmu Textil Eco a.s. Seznam stano-
višť najdete na webu města.  

OKS

Ilustrační foto Foto: Jakub Axman

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na nebezpečný 
odpad

Blokové čištění ulic
V dubnu proběhne blokové čištění ulic. 
Sledujte web města a dopravní značky.

Začátek blokového čištění ulic je naplá-
nován od 1. dubna 2019. Přesný rozpis dnů 
a ulic, kde bude čištění probíhat, bude prů-
běžně upravován v  návaznosti na  počasí. 
Aktuální informace najdete na webu města 
v sekci MěÚ informuje a v Aktualitách. Pro-
síme občany, aby sledovali také dopravní 
značky rozmístěné v  ulicích. Stejně jako 
v loňském roce budeme v nezbytných pří-
padech přistupovat k odtahu bránících vo-
zidel.  OKS
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ROZHOVOR: Se Starýma puškama o rybníkovém hokeji
O Starých puškách už ve Žďáře slyšel jis-
tě každý. Parta hokejových kamarádů se 
letos už podruhé zúčastnila Mistrovství 
světa v  rybníkovém hokeji v  Kanadě. 
Povídali jsme si se členem týmu Mirosla-
vem Bukáčkem mimo jiné i  o  tom, jaká 
je atmosféra na jezeře a jaké mají plány. 

V soutěži jsou převážně týmy ze Severní 
Ameriky. Co vedlo vás, partu ze Žďáru, 
abyste se do soutěže přihlásili? 

Byl to nápad Ondry Mařaty, který viděl 
v televizi reportáž z Kanady o tamním MS, 
které tam mělo tehdy 16letou tradici. A v ji-
ném pořadu se mluvilo o chystaném 1. roč-
níku Mistrovství České a Slovenské republi-
ky, které bylo zároveň kvalifikací pro účast 
na MS v Kanadě. Cena za 1. místo pak byla 
úhrada letenek do Kanady, hrazené ubyto-
vání a startovné na MS, tak nebylo co řešit. 
Ten nápad se nám líbil od začátku. Možnost 
zahrát si hokej v  Kanadě, kde souběžně 
na jezeře v jeden čas hraje až 40 týmů, a vů-
bec se tam podívat byla výzva. Navíc jsme 
se nikdo z nás do té doby s klasickým ho-
kejem do  Kanady nepodívali. V  roce 2017 
to bylo navíc skutečně rozhodnutí za  pět 
minut dvanáct. Slavili jsme společně Sil-
vestr i s našimi dětmi, naši kluci spolu hrají 
ve žďárské hokejové přípravce, vlastně díky 
tomu jsme se dali opět po  letech dohro-
mady a tím to celé začalo. Ten Silvestr byl 
navíc posledním dnem, kdy se uzavíraly 
přihlášky na  mistrovství a  až tam jsme se 
teprve o té možnosti od Ondry dozvěděli, 
bylo to cca 2 hodiny před uzávěrkou, po-
slali jsme přihlášku, zaplatili startovné a šli 
jsme do toho.

Jaké kroky jste museli udělat, abyste se 
dostali až na samotné mistrovství do Ka-
nady? 

Kromě toho, že jsme museli sestavit 
konkurenceschopný tým a  zároveň tým, 
který táhne za  jeden provaz a  má vítěz-
ného ducha, tak to až tak složité nebylo. 
Přihlásit se na  zmíněné Mistrovství České 
a  Slovenské republiky, zaplatit startovné, 
pak se toho mistrovství zúčastnit, vyhrát 
ho a to je vlastně celé. 

Můžete krátce popsat, v čem je rybníko-
vý hokej jiný než klasický? Který vás více 
baví a proč? 

Tak rozdílů je několik. Rybníkový ho-
kej se hraje v počtu 4 na 4 bez klasického 
brankáře. Chytat můžete pouze bruslemi 
nebo hokejkou, není povolené si do brány 
lehat, klekat. Celkový počet hráčů v týmu je 
5, tzn. může střídat pouze 1 hráč, branka je 
vysoká pouze cca 30 cm a široká je 180 cm. 
Hřiště je dlouhé 40 m a  široké 20 m. Není 
klasický rozhodčí, ale pouze tzv. pozoro-
vatel, který zapisuje góly a případné fauly, 
za  které se především v  té ČR kvalifikaci 
připisoval faulovanému týmu technický 

gól. Místo mantinelů jsou okolo hřiště pou-
ze bariéry ze sněhu. Hraje se 2 x 15 min. 
hrubého času s  5 min. přestávkou mezi 
jednotlivými poločasy. Co se týká výstroje 
pro hráče, tak stačí pouze brusle, hokejka 
a doporučené jsou holenní chrániče a chrá-
niče na lokty. Většina hráčů hraje bez helmy 
pouze v kulichu. Jde spíš o gentlemanskou 
hru, kde se tolik nehraje do těla jako v kla-
sickém hokeji, nejsou vidět žádné zákeř-
nosti. Když budu mluvit za  sebe, tak mě 
baví jak klasický hokej, tak i ten rybníkový, 
je to každé trochu jiné, úplně se to srovnat 
nedá, ale pořád je to hokej, který hrajeme 
od  mala a  kde se musí bruslit, nahrávat, 
střílet, útočit, bránit a v tom je to stejné .

Mistrovství se hraje přímo na  jezeře 
v  kanadském městečku Plaster Rock. 
Jaká je na jezeře atmosféra? A jaký máte 
dojem ze severoamerických kolegů? 

Hraje se každý rok v  kanadském měs-
tečku Plaster Rock v  provincii New Brun-
swick. To městečko má zhruba 1200 oby-
vatel a místní lidé jsou neskutečně přátelští 
a nápomocní v řešení čehokoliv, co vás tam 
může potkat. Během mistrovství to tam 
opravdu žije, každý večer po odehrání zá-
pasů hraje v  hlavním Welcome stanu živá 
kapela. Potkávají se tam všechny týmy ob-
lečené do svých týmových barev, tam od-
padá veškerá rivalita ze soutěžení a všichni 
se baví. Obecně se dá říct, že Kanaďané 
jsou velice přátelští před zápasem, během 
zápasu vám pak nedají nic zadarmo a bo-
jují, jak se říká na  krev, ale skončí zápas 
a veškerá rivalita je ta tam a je jedno, jestli 
prohrají nebo vyhrají. 

Nakonec se letos mistry světa stal tým 
Captains z Náměště nad Oslavou, takže 
zase parta z Vysočiny. Čím myslíte, že to 
je, že české týmy dokáží takhle přehrát 

i domácí Kanaďany, kteří mají hokej pří-
mo v krvi?

Tak řekl bych a souhlasil bych s tvrzením 
kolegů z Náměště, že my si to tam jezdíme 
užít po všech stránkách, je to pro nás ob-
rovský zážitek tam být, ale taky se umíme 
jako týmy neskutečně semknout. A pak je 
to taky hodně o taktice, my jsme už na té 
loňské kvalifikaci přišli na  určitý systém, 
který se snažíme dodržovat. Už v Praze, ale 
i  v  Kanadě jsme se bavili s  několika týmy 
a říkali, že zkouší tu naši taktiku taky prakti-
kovat a některým se to docela daří.

Jak kvalitní jsou ostatní týmy?
V  kvalitě týmů jsou obrovské rozdíly, 

jsou tam třeba týmy, které se účastní každý 
rok a jsou to skuteční rybníkáři, kteří hokej 
závodně nikdy nehráli a  nemají žádnou 
šanci, aby postoupili ze základní skupiny. 
Jezdí si tam skutečně užít tu atmosféru, 
a aby se potkali s ostatními týmy, se který-
mi se za ty roky spřátelili. Pak jsou tam týmy 
jako my, bývalí hokejisté, kteří hráli na far-
mách týmů NHL nebo v  tamních univer-
zitních soutěžích, ale nějaký čas už na této 
úrovni nehrají, případně se tam objeví 
i  hráč, který hrál NHL, ale ten už většinou 
bývá skutečně v  pokročilejším věku. Ob-
rovský rozdíl je pak mezí základní skupinou 
a play off, kde se najednou počet týmů zúží 
z 90 na 32 týmů, loni dokonce ze 110 na 32.

Budete se chtít účastnit i příští rok? 
Už jsme se o tom s kluky bavili, původně 

měl být tenhle ročník poslední, ale vždycky, 
když prohrajete poslední zápas a jste sou-
těživí, a  to my jsme všichni, tak to ve  vás 
pak hlodá. Teď je to tak, že se ještě jednoho 
ročníku účastnit chceme.

Děkuji za rozhovor.
Hana Vykoukalová

Rozbor studánek
Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody je pitná
Datum odběru 4. března 2019
Čas odběru 7.50

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody je pitná
Datum odběru 4. března 2019
Čas odběru 8.20

Místo odběru Studánka Klafar
Stav vody není pitná
Datum odběru 4. března 2019
Čas odběru 8.35

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

Děti z Mateřské školy Veselská mají nově k dispozici opravenou terasu. Původní povrch nebyl úplně ideální, tvrdý na dopad a na-
víc velké dlaždice bývaly kluzké. Proto se na terasu opatřit takzvaný SmartSoft povrch, který je víceúčelový a může se celoročně 
bezproblémově a bezpečně užívat. Žďárská mateřská škola se nechala inspirovat v Brně a Praze. Pracovnice MŠ Veselská si mohly 
zvolit i vlastní design hrací plochy. 

Před Po

Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno 
Mobilní telefon  náměstí Republiky 
Pánské hodinky Vysočany 
Pánské hodinky Libušín 
Klíč, čip, přívěsky park Farská humna 
Zdravotní dokumentace na ulici Brodská  
Sluchátka na ulici Bratří Čapků 
Notebook, zdrav. dokumentace u Staviště 
Mobilní telefon na ulici Nerudova 
Peněženka na ulici Chelčického 
Displej k měřiči na kolo na ulici Veselská 

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

(red)

Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Hledáme 
nové kolegy. Na-

bídka práce. 

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

Nabídka zaměstnání
Referent/ka sociálního odboru - agenda veřejného opatrovnictví a sociálního 
pracovníka

Výkon souhrnné činnosti při zajišťování výkonu agendy veřejného opatrovnictví i sociálního pracovní-
ka, vydávání zvláštního označení vozidel zdravotně postižených občanů, zpracovávání dotačních pro-
gramů v sociální oblasti. Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovole-
nou – cca do 06/2021) s předpokládaným nástupem: červen – srpen 2019. 
Podrobnosti podá Petr Krábek, vedoucí odboru sociálního, 566 688 320, petr.krabek@zdarns.cz.

Přihlášky doručte do 17. dubna 2019 do 12 hodin na adresu:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591  01 Žďár nad Sázavou 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení - sociální odbor“.

Hokejový tým Starý pušky v Kanadě Foto: archiv  Starý pušky

Poděkování
Poslední únorový den se přišli, kromě 

rodiny, naposledy rozloučit s naší mamin-
kou Zdenkou Mičkovou také sousedé, 
přátelé a bývalí spolupracovníci ze Žďasu. 
Dovolili jsme si předem požádat o to, aby 
nenosili jako projevy soustrasti květiny a 
místo toho přispěli finančním darem na 
charitní službu do připravené kasičky. Vel-
mi si vážíme Vašich příspěvků, při rozlouče-
ní se vybralo celkem 5 245 Kč. Peníze byly 
předány vedoucí Domácí hospicové péče 
ve Žďáře. Tato služba pomáhá umírajícím 
a jejich rodinám prožít poslední dny své-
ho života v domácím prostředí. Děkujeme 
Vám pěkně a děkujeme i za kytičky, které 
jste přesto přinesli.

dcera Zdena
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Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města
V dubnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jak by podle vašeho klubu měla vypadat 
Farská humna za 5 let? 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.

Michal Hubert  
Zrůst

zastupitel 
nestr. za ČSSD

Blíží se apríl. A  tak vidím pasoucí se 
stádo spokojených kraviček, romantické 
cinkání zvonců a  z  nedaleké hospůdky se 
ozývá jemné jódlování. No a po řece třeba 
pádluje na kajaku rada města a něžně kyne 
obyvatelům Žďáru. A teď vážně. Když fan-
tazie dotazů našeho mluvčího pokulhává, 
nezbývá než znovu zopakovat už několi-

krát vyřčené. Diskuse o lodičkách, přírodní 
nádrži a pláži u Sázavy je sice pěkná, možná 
i na chvilku potěší, ale přírodě, zeleni a  li-
dem prostředí nezlepší. Využijme celého 
prostoru města, rybníků, řeky, zeleně a jed-
noduše a  nenásilně vytvářejme přírodní 
zákoutí pro odpočinek, ale i  aktivní život 
našich obyvatel.

Petr  
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU-ČSL

Zdeněk  
Navrátil

zastupitel 
ŽŽM

Miroslav  
Šuhaj

zastupitel 
ANO 2011

Otázka by měla spíše směřovat na měst-
ského architekta, ten je za to placen. Podle 
našeho názoru by se měl doplnit mobiliář 
(lavičky, případně i kryté přístřešky), drob-
né i větší dětské atrakce, dostatek odpad-
kových košů, prioritní částí musí být kva-
litní trávník mezi cestičkami pro možnost 

„piknikování“, plocha musí být vybavena 
přiměřeným a vkusným osvětlením pro ve-
černí pobyt a současně jako prevence proti 
vandalům, od  věci by nebyla ani stylová 
prodejna občerstvení, popř. pítka s pitnou 
vodou.

Farská humna mají pro naše město 
obrovský potenciál. Jsou takřka ve  stře-
du města, rozkládají se hned vedle řeky 
a  jsou zde i  trasy pro pěší a  cyklisty. Pro 
tyto vlastnosti by tento prostor měl být 
jak křižovatkou uvedených cest, tak i  mís-
tem pro odpočinek i  zábavu. Díky zrušení 

neaktuálního regulativu je již naplánovaná 
síť stezek a je připravena k realizaci. Ostat-
ní plochy jsou ve stádiu studie, která bude 
představena veřejnosti. Věřím, že Farská 
humna budou všechny zmíněné funkce pl-
nit ke spokojenosti občanů.

Parku bude vévodit nyní dokončovaná 
„skautská klubovna“ - zázemí pro kulturní, 
sportovní a společenské akce. Zokruhuje se 
cyklostezka, z  níž vznikne hlavní parková 
promenáda. Z  parku přej(e)deme Sázavu 
přes novou lávku do Štánu, po nové cyklos-
tezce podél řeky až k „modrému“ hřišti. Bu-

dou zde nově přístupy k vodě, s posezením 
na lavičkách a molu přímo u řeky. Objeví se 
nové stromy a zeleň, které poskytnou v létě 
potřebný stín. Park bude místem pro rela-
xaci, potkávání se, hraní si dětí, kulturu.

Začátkem roku jsem shlédnul prezen-
taci krajinářky Lucie Radilové a  její před-
stavu podoby Farských humen. Většinu 
přítomných tato vizualizace zaujala a byla 
kladně přijata. Na stín stromů a zpěv jejich 
obyvatel si ještě počkáme, ale do  pěti let 
se budeme moci těšit z nové lávky u  řeky 

Sázavy. Rekonstrukce vodárny je téměř ho-
tová a po úpravách naváže na již hotovou 
část humen a  poskytne nutné zázemí pro 
kulturní akce. Místu by prospěla řízená ob-
nova toku řeky, kdy se v  létě stojatá voda 
nad jezem kazí.

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 dubnového čísla nám přišly následující příspěvky.

Vzhledem k tomu, že problematika změny 
organizace ZZS se stala více věcí politickou 
než odbornou, dovolím si několik upřesnění. 
Tato změna nemá žádný vliv na  dostupnost 

akutní neodkladné péče, kterou má ZZS Kraje 
Vysočina poskytovat. Už od roku 2015 fungu-
je takzvaný RV (rendez-vous) systém (výjez-
dová skupina, která je vyslána v indikovaných 
případech k  posádce bez lékaře nebo také 
samostatně na  místo zásahu) v  noční době 
na základně ZR, NMNM a BnP. Praxe ukazuje, 
že tento systém žádným způsobem nesnížil 
dostupnost péče, kterou musí ZZS pro občany 
města a okolí zabezpečovat. Podobně je tomu 
i od roku 2019, kdy byl tento systém zaveden 
na těchto základnách v tzv. non-stop režimu. 
Naše posádky jsou tedy denně připraveny 
v  případě potřeby okamžitě zasáhnout kde-
koliv na území Kraje Vysočina a tedy i ve Žďáře 

a okolí. V rámci této pomoci zajišťují skupiny 
rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnic-
ké pomoci, posádky rendez-vous či letecké 
záchranné služby neodkladnou, intenzivní 
léčebnou a resuscitační péči pacientům bez-
prostředně ohroženým na životě nebo s trva-
lými následky postižení. Rendez-vous systém 
je plně funkční, běžně používaný nejen u nás, 
ale i  v  okolních krajích nebo vyspělých ev-
ropských zemích. Tento systém neznamená 
žádné omezení a  ani výpadek akutní péče. 
Naopak znamená plné zabezpečení služeb 
ZZS včetně péče lékařské a zajistí dostupnost 
zdravotní péče pro obyvatele našeho města 
a okolí nejenom pro rok 2019.

Vladimír  
Novotný

zastupitel  
ČSSD

Krátký příběh jednoho městského parku
Farská humna? Přiznám se, že pro mne 

téma velmi blízké. Už před 15 lety jsme spo-
lečně s  kamarády zkusili navrhnout podobu 
žďárského „central parku“. Inspiraci jsme hle-
dali hlavně v Anglii. Naši představu jsme teh-
dy, asi trochu naivně, zaslali tehdejšímu vede-

ní města. Reakce však byla spíše odmítavá. 
Na Farských pak vzniklo něco, co spíše než 

park připomínalo otazník. A  to včetně tvaru 
cyklostezky, která skončila uprostřed v  trávě. 
Město se naštěstí domluvilo s majiteli pozem-
ků u  řeky a  park získal aspoň svůj dopravní 
smysl. Díky „myší díře“ u  sklárny zde chodci 
a cyklisté využijí bezpečnou trasu mimo hlav-
ní komunikace. Snaha žďárských spolků orga-
nizovat zde akce pak vedla časem k přivedení 
elektriky. 

V  roce 2015 jsem, již jako starosta města, 
inicioval další snahy o  oživení parku. Jako 
rychlé řešení zde vyrostlo dětské hřiště a při-
byla „sportbedna“. Díky drobnému zásahu 
vznikl nový sáňkovací kopec. Park ožil spo-
lečenskými akcemi a  každý rok zde trávíme 
i Den Žďáru. Zároveň začala příprava nových 

projektů a hledání dotačních příležitostí. Jed-
nali jsme se správci povodí či s  CHKO o  vět-
ším „otevření“ říčních břehů. Zde bych chtěl 
poděkovat všem Žďárákům, kterým park leží 
na srdci a kteří se aktivně zapojili do diskuse 
o jeho dalším rozvoji. 

Tato dlouhodobá koncepční práce nese 
své ovoce. S využitím peněz z EU se rozběh-
ly první investice a  další projekty nás čekají. 
Těším se na  to a  zároveň přeji nám – Žďárá-
kům – abychom se na  Farčatech dnes i  zítra 
cítili dobře a bezpečně. Aby si tu své našly jak 
vnučka, tak babička a mohli jsme zde společ-
ně trávit volný čas. A chci věřit, že vandalové 
toto kouzelné místo u řeky a přitom v centru 
nechají na pokoji. 

Zdeněk  
Navrátil

zastupitel  
ŽŽM

Rozmrzající hladina 
jezírka Vápenice.

 Foto: Jiří Spurný

Labutě na hladině 
vodní nádrže Staviště. 

 Foto: Barbora Kučerová

Poslední záchvěvy zimy 
na žďárském náměstí.

Jaký byl poslední měsíc pohledem Žďáráků?

 Foto: Veronika Brychtová
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Město spustilo pro své občany webový portál sociálních služeb
Od  1. března 2019 byl spuštěn nový 
webový portál, kde naleznete přehled 
sociálních služeb a  souvisejících aktivit 
organizací, které působí ve městě a jeho 
blízkém okolí.

Webový portál na  adrese 
socialniportal.zdarns.cz je výsledkem 
dlouhodobé spolupráce zástupců města 
a  organizací působících v  sociální oblasti 
v  rámci komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě. 

Na portálu může zájemce najít potřeb-
né informace o tom, na koho se obrátit se 
svými starostmi, problémy nebo krizovou 
situací, ve které se on nebo jeho blízcí na-
chází. Pokud má například rodič potíže 
s dítětem závislým na návykových látkách 
a nechce problém řešit hned s policií nebo 

lékařem, může se podívat na web, kde na-
lezne kontakty na odborníky, kteří jim po-
mohou s řešením situace.

„Věřím, že se portál stane praktickou 
pomůckou při hledání řešení obtížných ži-
votních situací a  poskytne ucelený přehled 
o  nabízených sociálních službách v  našem 
městě,“ komentuje vznik portálu místosta-
rosta města Josef Klement. „Tento portál 
by měl být pravidelně aktualizovaný jak 
koncovými poskytovateli služeb, tak i  paní 
Kateřinou Navrátilovou, pracovnicí sociální-
ho odboru, kterým děkuji za  spolupráci při 
vytvoření portálu a  jeho udržování,“ dodal 
místostarosta.

V  případě, že nenajdete hledané infor-
mace na  tomto portále, neváhejte se ob-
rátit na sociální odbor města. Rovněž jsou 
vítány jakékoli připomínky, nápady nebo 

tipy, které povedou ke zdokonalování por-
tálu a vzájemné spokojenosti.

Webový portál je vytvořený tak, aby se 
na něm uživatel dobře vyznal a jednoduše 
se dostal k  informacím, které potřebuje. 
Seznamy samotných organizací na portálu 
jsou přehledně rozdělené podle cílových 
skupin, jako jsou mládež, senioři nebo oso-
by ohrožené závislostí. U  každé uvedené 
organizace se pak proklikáte až ke  kon-
taktu na  dané zařízení. Web vám nabídne 
i  záložku Aktuality, kde jsou vždy aktuál-
ní informace od  jednotlivých organizací. 
Na portále najdete také kalendář akcí nebo 
praktickou mapku s  rozmístěním konkrét-
ních zařízení a organizací. 

 Kateřina Navrátilová
sociální odbor

Horácké Velikonoce 
Od  9. dubna můžete na  žďárské Tvrzi 
navštívit výstavu nazvanou Velikonoce 
na Horácku. 

Podtitul výstavy zní Pašijový týden v  li-
dových zvycích a obyčejích. Výstava přibli-
žuje velikonoční tradice a  zvyky v  našem 
regionu formou exkurze do minulosti. Ne-
čekejte tedy tvůrčí dílnu, kde byste se nau-
čili plést pomlázky či barvit vajíčka. Spíš se 
dozvíte, proč se jedly kočičky a  kdo mohl 
být fendrychem. Velký pátek bude kromě 
výjevů z křížové cesty připomínat i pašijo-
vý průvod. Dále se můžete těšit na veliko-
noční dekorace, k  nimž patří rahno, muší 
ráj či kraslice. Chybět nebudou ani dobové 
velikonoční tisky a také pohlednice. Výsta-
va v Regionálním muzeu města Žďáru nad 
Sázavou potrvá do 19. května.

Miloslav Lopaur
Regionální muzeum

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
Kdo jsme

Jsme příspěvková organizace zřízená 
městem na  základě knihovního zákona. 
Jsme kulturní zařízení zajišťující všem bez 
rozdílu poskytování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb.

Naše historie sahá do  devatenáctého 
století, kdy byl ve Žďáře založen slovanský 
čtenářský spolek, jehož hlavním úkolem 
bylo vybudování čítárny a veřejné knihov-
ny ve městě.

V  minulém roce jsme byli v  soutěži 
Knihovna roku, pořádané Ministerstvem 
kultury, nominováni v kategorii „významný 
počin v  poskytování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb“ za digitalizaci 
žďárské kroniky a  její zveřejnění na  webu 
knihovny. V soutěži Městská knihovna roku 
2018 jsme získali druhé místo v  kategorii 
měst 20 – 40 tisíc obyvatel.

Pro koho tu jsme
Naše služby nabízíme všem obyvatelům 

Žďáru a  přilehlého okolí. Nemáme žádná 
omezení, každému, kdo k nám zavítá, po-
skytneme kompletní servis v  knihovnictví 
a v informačních službách. Obsloužíme jak 
u  nás registrované čtenáře, tak náhodné 
návštěvníky například z  řad turistů. Naší 
vizí je být otevřenou, moderní a věrohod-
nou institucí respektující dnešní svět.

Kde působíme
Hlavní budova Knihovny Matěje Jose-

fa Sychry stojí u  hlavní silnice protínající 
město asi sto metrů pod náměstím. V této 
budově je největší část knihovního fon-
du a  odehrává se zde většina kulturních 
a  vzdělávacích akcí pořádaných knihov-
nou. Je zde oddělení pro dospělé čtenáře, 
dětské oddělení, hudební oddělení i čítár-
na a  internetová učebna. Na  dětském od-
dělení je taky přednáškový prostor, který 
pojme až osm desítek posluchačů.

Mimo hlavní budovu máme také dvě 
pobočky. Jednu na Přednádraží v patře nad 
čalounictvím, druhou v  místní části Strža-
nov.

Co nabízíme
Hlavní činností knihovny jsou stále vý-

půjčky knih. Ve fondu máme celkem téměř 
dvě stě tisíc svazků knih. Z  toho zhruba 
třetina jsou knihy pro děti. Mimo výpůjčky 
knih se také naše knihovnice starají o  vý-
měnné fondy pro stovku obecních kniho-
ven ve žďárském okrese.

Dále nabízíme pestrou paletu služeb 
v  hudebním oddělení a  v  čítárně. Organi-
zujeme jazykové kurzy, pořádáme besedy, 
semináře, přednášky a  další kulturní akce 
a  festivaly včetně divadelních představení 
a filmových projekcí. Provozujeme dvě ga-

lerie: v  Čechově domě a  v  hlavní budově 
Galerii u  Sychry. Akce pořádáme jak pro 
dospělé, tak pro děti či seniory. K dispozi-
ci jsou také přístup k internetu, kopírovací 
a rešeršní služby. Nově chystáme v čítárně 
také půjčování deskových her.

Kde nás můžete kontaktovat
Knihovnu Matěje Josefa Sychry najdete 

na  Havlíčkově nám. 5 ve  Žďáru nad Sáza-
vou. 

Kontaktovat knihovnu můžete na  tele-
fonním čísle 566 623 766 nebo na e-mailu 
sluzby@knihzdar.cz. Provozní dobu knihov-
ny a plánované aktivity naleznete na www.
knihzdar.cz. 

Roman Kratochvíl
ředitel knihovny

RETRO - promítání dokumentárních filmů o Žďáře nad Sázavou Foto: archiv KMJS

Krojovaná pouť opět oživí kostel na Zelené hoře 
Po  loňském úspěšném prvním ročníku 
Lidové krojové pouti ke  svatému Janu 
Nepomuckému následuje letos druhý 
ročník. Na co se ve středu 8. května mů-
žete těšit? 

Římskokatolická farnost Žďár nad Sáza-
vou II ve  spolupráci se spolkem Putování 
za  Santinim připravují na  začátek května 
krojovanou pouť k  uctění památky patro-
na české země sv. Jana Nepomuckého. 
„Letos si Jana Nepomuckého připomeneme 
i ve spojení s výročím 25 let od zapsání kos-
tela na  Zelené hoře na  seznam světového 
dědictví UNESCO,“ komentuje jeden z  or-
ganizátorů akce Stanislav Růžička. Shro-
máždění účastníků proběhne v  9 hodin 
v areálu Zámku Žďár, následovat bude slav-
nostní přivítání v bazilice. Odtud se pak už 
v 10:30 vydá celý průvod na Zelenou horu. 
Po mši bude od 12 hodin následovat pes-
trý folklorní program v  areálu samotného 
poutního kostela. „O  hudební doprovod se 
postarají Zelenohorští muzikanti a  Horácká 
muzika. Věříme, že si všichni účastníci celou 
akci užijí stejně jako v minulém roce,“ dodává 
Růžička. 

(red) Krojovaná pouť v ambitu kostela na Zelené hoře Foto: archiv Putování za Santinim

Oslavíme Svátek práce i Filipojakubskou noc
Přelom dubna a května se tradičně nese 
v duchu oslav jara a setkávání. Již za na-
šich předků býval první květen jedním 
z významných dnů v roce. Některé tradi-
ce se postupem času změnily, některé se 
ve Žďáře dochovaly. Víte, jaká je historie 
pálení čarodějnic nebo Svátku práce? 

V  předvečer prvního máje, 30. dubna 
o  takzvané Filipojakubské noci, se pálily 
čarodějnice, což byl kdysi magický obřad 
proti čarodějnicím a zlým silám. Magickou 
ochranu pak zajišťovaly také velké máje 
stavěné proti nepřízni počasí nebo neú-
rodě. Na  prvního května se obvykle pořá-
daly průvody k máji, kde potom probíhala 
tancovačka a  hrané scény. První máj byl 
tedy jednou z  oblíbených příležitostí pro 
setkávání lidí. Není už ale dnes tak známé, 
že první máj je spojen i s událostmi v Chica-
gu v roce 1886, kdy při manifestaci dělníků 

a zaměstnanců došlo k drastickému střetu 
mezi přívrženci anarchismu a  policií. Tato 
událost vešla na  počest obětí tohoto ma-
sakru do povědomí lidí jako Svátek práce, 
který se po celém světě slaví dodnes. „Pod-
le historických pramenů se Svátek práce sla-
vil ve Žďáře poprvé v roce 1908 a později byl 
na  programu například koncert, divadelní 
představení i ohňostroj. Dodnes se v této sou-
vislosti udržela tradice dne otevřených dveří 
podniku ŽĎAS,“ uvádí historik Regionálního 
muzea města Žďáru nad Sázavou Miloslav 
Lopaur. 

 „Filipojakubskou noc můžete přijít oslavit 
již tradičně 30. dubna od 18 hodin do volno-
časového areálu na  Libušíně. Zde bude pro 
rodiny s  dětmi jako každý rok připraven zá-
bavný program,“ zve na akci organizátorka 
Dana Hrstková.

(red)

Velikonoce na zámku patří celé rodině
Svátky jara budou na žďárském zámku 
plné veselých her, tvoření a jarních dob-
rot. 

Těšte se na velikonoční prohlídky, kte-
ré proběhnou 13., 14., 20. a 21. dubna. Po 
celé Velikonoce si můžete zahrát oblíbenou 
rodinnou hru „Zapomnětlivý beránek“, kte-
rá vás zavede na zajímavá místa v areálu. 
Letošní novinkou je mobilní verze této hry 

plné zábavných úkolů. Na sobotu 20. dub-
na připadá Zámecké vítání jara. Na terase 
pod Zelenou horou můžete zdobit kraslice 
a perníčky, otloukat píšťalky nebo pouštět 
lodičky. Pohodovou atmosféru dokreslí 
vůně z velikonoční Grand restaurant Po-
ppet kuchyně. Velikonoční pondělí bude 
patřit dětem a hledání ukrytých vajíček.

Martina Sedláková, Zámek Žďár Velikonoční dekorace Foto: archiv
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Škola, která chce pomoci 
Kdyby mi někdo položil otázku, v  čem 
vidím nejsilnější stránku své školy, od-
povím takto: „V  individuálním přístupu 
k jednotlivým studentům.“

Skutečnost, že na střední škole součas-
ně působí speciální pedagog i preventista 
sociálně patologických jevů, není úplně 
běžná. Troufám si tvrdit, že záběr činností 
školy právě v této oblasti je velmi široký. Co 
je ale mnohem cennější – přináší konkrét-
ní výsledky. V rámci prevence se od první-
ho okamžiku, kdy žák či student vstupuje 
do  systému vzdělávání na  naší škole, sna-
žíme o  vytvoření té nejdůležitější vazby. 
Vazby, kterou můžeme nazvat žák – škola 
– rodina. Tři slova, která ale společně mají 
velikou moc. 

V dnešní složité době na každého z nás, 
a především na mladé lidi, číhá řada úskalí. 
Úskalí, před kterými nechceme zavírat jako 
škola oči, ale naopak, chceme pomoci hle-
dat jejich řešení. I to je důvodem, proč jsme 
již druhým rokem součástí projektu s celo-
národní působností s velmi výstižným ná-
zvem „Přesmosty“. Organizujeme společná 
setkání rodičů s  odborníky, školním spe-
ciálním pedagogem, třídními učiteli a  ve-
dením školy. Diskutujeme, řešíme otázky 
každodenního života spojené s  výchovou 
a vzděláváním. Nejedná se pouze o problé-

my, ale i o pozitivní zkušenosti a příjemné 
okamžiky, kterých v dnešním světě potře-
bujeme co nejvíce. Společně se všichni učí-
me, jak pomoci „našim dětem“. Škála témat 
je skutečně pestrá. Od  prevence školního 
neúspěchu, poruch učení a  chování přes 
závislosti až po  to, co se nám daří, dětem 
a rodičům pomáhá a vytváří co nejlepší kli-
ma školy. Sdílení úspěchů a dobrých pocitů 
je dnes stejně důležité jako každodenní ře-
šení problémů.

 Snažíme se svoji práci dělat co nejlé-
pe. Dokladem toho je i ocenění naší školy 

jako nejlepší z těch, které se projektu „Přes-
mosty“ účastní. Mnohem více nás ale hřeje 
každý okamžik, kdy díky individuálnímu 
a především lidskému přístupu dokážeme 
pomoci. Slovy speciální pedagožky Jitky 
Hoškové: „Důležitá je důvěra, se kterou 
za mnou žáci chodí, svěřují se a chtějí po-
moci. Mám velmi dobrý pocit z toho, když 
se podaří některé problémy vyřešit a  pře-
kážky snadněji překročit.“

.
Radka Hronková

Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Studenti při jednom ze setkání  Foto: archiv Střední škola obchodní a služeb SČMSD 

Němčináři žďárského gymnázia nejlepší v kraji
Stalo se tradicí, že němčináři žďárské-
ho gymnázia vozí každoročně medaile 
z  krajského kola Soutěže v  německém 
jazyce. V  letošním roce opět potvrdili 
své konverzační umění a přivezli zlatou 
a stříbrnou medaili.

V  pondělí 25. února vyrazila do  Jihlavy 
dvojice Martin Kunc (kvarta) a Tadeáš Buká-
ček (2. A). Martin Kunc obsadil v kategorii 
studentů tercie a kvarty víceletých gymná-
zií první místo a  postupuje do  národního 
kola, které se koná 30. dubna v  Praze. Ta-
deáš Bukáček skončil v kategorii středních 
škol na druhém místě se ztrátou jediného 
bodu na letošní vítězku.

V průběhu jarních měsíců se němčináři 
žďárského gymnázia mohou těšit na tříden-
ní poznávací výlet do Berlína a pokračující 
výuku s osvědčenou německou lektorkou 
Irmgard Sima.

Každému finalistovi jsme položili jednu 
otázku.

Martine, co si myslíš, že rozhodlo o tvém 
vítězství?

Němčina mě hodně baví a  věnuji se jí 
i ve volném čase. Jsem spíše extrovert a ne-
bojím se hovořit, což je při soutěži výhoda. 
Soutěž není předváděním nacvičených té-
mat, člověk musí být přirozený.

Tadeáši, jaké jsou tvé nejbližší plány 
s němčinou? 

V  současné době se intenzivně připra-
vuji na zkoušku Goethe - Zertifikat B2. Jed-
ná se o  zkoušku, která slouží jako doklad 
o jazykové úrovni, pokud bych chtěl v bu-
doucnu studovat nebo pracovat v němec-
ky mluvící zemi. Po maturitě uvažuji o stu-
diu německého jazyka na vysoké škole. 

Dana Denková,
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Udržitelný životní styl na ZŠ Palachova
Základní škola Palachova ve  Žďáře nad 
Sázavou je dlouhodobě nositelkou me-
zinárodního titulu Ekoškola. Součástí 
tohoto programu je i udržitelný životní 
styl.

Ve dnech 12. a 15. března 2019 navštívi-
la Základní školu Palachova paní Michaela 
Nedvědová, pracovnice neziskové organi-
zace Greenpeace, která pro žáky druhého 
stupně připravila workshop na  téma Udr-
žitelný životní styl. Jedním ze základních 
předpokladů pro udržitelný způsob života 
je ekologicky vzdělaná společnost, ideálem 
je šťastný a dlouhý život generací dnešních 
i budoucích v souladu s přírodou.

Program se skládal ze tří částí. Nejdříve 
si lektorka povídala s  dětmi o  současném 
nadbytečném používání plastů a jejich ne-
gativnímu vlivu na  přírodu a  oceány, dále 
rozebíraly často zbytečné nákupy módního 
oblečení a zdravé stravování bez zbytečné-
ho plýtvání.

V  druhé části děti ve  skupinách zpra-
covávaly pyramidu 5R: refuse = odmítej, 
reduce = omezuj, reuse = znovu použij, re-
cycle = recykluj, rot= kompostuj. Společně 
jsme se zamýšleli nad možnostmi zlepšení 
svého životního stylu z hlediska šetření při 
nákupech a  efektivnějšího využívání na-
koupených potravin a ostatního zboží.

Závěrečnou částí byla společná diskuze 
o  možnostech každého z  nás, jak aktivně 
přispět ke  kvalitnějšímu způsobu života 
v  čistém životním prostředí. Jak podotkla 
paní Nedvědová, bylo vidět, že většina 
žáků má povědomí o  tom, jak se chovat 
šetrně k přírodě, a myšlení dětí se v tomto 
ohledu ubírá správným směrem.

Program žáky zaujal, všichni se aktivně 
zapojovali do  diskuze. Workshop byl pří-
nosný pro pochopení rozličných aspektů 
ochrany našeho životního prostředí, v po-
dobných aktivitách plánujeme pokračovat 
na Základní škole Palachova i nadále. 

Klára Křížová, Věra Sobotková, 5. ZŠ

Martin Kunc a Tadeáš Bukáček Foto: V. Černík

Přijďte se na Bigy bavit i učit aneb inspirace zážitkem
V  březnu byly na  Biskupském gymná-
ziu slavnostně otevřeny nové moderně 
vybavené prostory, jejichž součástí je 
fotoateliér, jazyková, digitální a  příro-
dovědná učebna a  také IoT (Internet of 
Things) kreativní dílna. 

Tyto prostory budou sloužit tzv. nefor-

málnímu vzdělávání, které je dobrovolné 
a probíhá ve volném čase žáků. Je evident-
ní, že to, čemu se obecně říká dovednosti 
21. století, je v mnohém formováno jinde 
než ve škole a často s mnohem větším 
úspěchem. Žáci už dnes v  rámci školního 
klubu nebo střediska volného času na-
vštěvují spoustu zajímavých kroužků. Pod 

vedením vynikajících lektorů, odborníků 
z praxe, si rozšiřují svoje znalosti a doved-
nosti v  mnoha oborech. Pokud vás tedy 
baví to, co studenty Bigy, přijďte se také na-
učit připravovat vynikající kávu, zdokonalit 
se v jazycích, naprogramovat robota, zalé-
tat si s drony nebo si vytvořit fotografické či 
filmové portfolio.  Iveta Dlouhá

Olympijské kruhy 
na Vysočině
Jak nadpis vybízí, sluší se s koncem zimy 
zavzpomínat na aktivity, které ji prová-
zely. Tentokrát tím nemyslím tolikrát po-
psané a  diskutované kalamity pro auta 
i  pro pěší, ale zážitky a  možnosti vzdě-
lávání dětí, které se v této zimní sezóně 
odehrály. 

Nadílka sněhu byla vskutku velkolepá 
a umožnila ve velké míře realizovat aktivity 
Základní školy Komenského 6 na čerstvém 
vzduchu a na čistém podloží.

Krásným příkladem vzdělávání dětí 
v zimě je lyžařský kurz, který jsme realizo-
vali hned po Novém roce, právě v období 
největších přívalů sněhu. Družstvo běžkařů 
mělo ideální podmínky pro výlety po okolí 
Žďáru, nutno říct, že se žáci trochu zdržo-
vali vyšlapáváním stopy, ale dojet do cílové 
destinace za to stálo. 

Další družstvo se věnovalo sjezdové-
mu lyžování v  Novém Městě na  Harusově 
kopci, kde díky obtížně sjízdným cestám 
téměř žádní jiní lyžaři z okolí nebyli. Všichni 
se během lyžařského výcviku buď naučili 
lyžovat, nebo významně posunuli hranice 
svých dovedností dále a zvládli to ve zdra-
ví. A to je moc dobře.

Dobré také bylo, že jsme také s  dětmi 
mohli vyrazit sáňkovat na blízký vršek, ne-
chat je tam vydovádět, vypovídat, trochu 
utahat, učit je o spící přírodě, často se tako-
vá příležitost neopakuje.

Letošní zima byla z tohoto pohledu na-
prosto skvělá, jako už dlouho ne.

A teď už se těšíme na jaro!
Ivo Kuttelwascher,

ředitel 3. ZŠ

Úspechy na poli  
sportu i vědomostí
Žáci ze ZŠ Švermova úspěšně reprezen-
tují školu ve florbale i ve vědomostních 
soutěžích.  

Myslím, že i naše žákyně a mistryně svě-
ta Martina Sáblíková by byla na svoje spor-
tovní následovníky pyšná. 28. února 2019 
proběhla v Brně kvalifikace o postup do re-
publikového finále ve  florbalu starších žá-
kyň. Po bojovném a  fyzicky náročném vý-
konu si vybojovaly po roce opět účast mezi 
6 nejlepšími žákovskými družstvy na celo-
republikovém mistrovství v  Otrokovicích 
21. a 22. března. Tam obsadily 4. místo, je to 
skvělé, že? A stejně jsou úspěšní jejich spo-
lužáci, kteří vyhráli okresní soutěže a olym-
piády a  nyní jim držíme palce v  soutěžích 
Kraje Vysočina v matematice, chemii, děje-
pise, němčině i angličtině.

Jaroslav Ptáček
ředitel 4. ZŠ

Žďárští žáci postavili nejlepší lanovou dráhu 
Žáci ze ZŠ Komenského 2 zvítězili v kraj-
ském kole soutěže T-Profi – talenty pro 
firmy a postoupili do celorepublikového 
kola. 

O soutěži T-Profi 2019 jsme se dozvěděli 
od Miloše Blažíčka ze SPŠ a VOŠ ve Žďáře 
n. S., kde navštěvujeme technické kroužky 
pro žáky základních škol. Když nám nabídl 
účast v této soutěži, bez váhání jsme přijali. 
Podmínkou účasti bylo sestavení týmu z 3 
žáků ZŠ a 3 ze SŠ. Za naši ZŠ Komenského 
2 jsme se zúčastnili ve složení: J. Topinka, T. 
Smolík a T. Jeřábek.

19. února 2019 v 7:00 vyrazil náš auto-
bus za doprovodu Rudolfa Voráčka z VOŠ 
a SPŠ Žďár do Třebíče do Ekotechnického 
centra Alternátor, kde se soutěž konala. Po 
příjezdu se k nám přidal kapitán týmu, zá-
stupce firmy COMPAS Martin Šabera. 

Po vysvětlení pravidel jsme obdrželi 

kufr se stavebnicí Merkur a projektovou 
dokumentaci. Po otevření kufru jsme se do-
zvěděli zadání úkolu, což bylo sestrojit ze 
stavebnice Merkur funkční model lanové 
dráhy. Na stavbu jsme měli čas maximálně 
tři hodiny. Pracovali jsme sice pomaleji než 
ostatní týmy, ale přesnost sestrojení, funkč-
nost celé lanovky a soulad s projektovou 
dokumentací nás dovedly k vítězství. Díky 
této soutěži jsme získali nové zkušenosti s 
týmovou prací a mnoho nových poznat-
ků z techniky, které zúročíme příští rok při 
studiu na žďárské průmyslovce stejně jako 
naši starší kamarádi z týmu. Chtěli bychom 
poděkovat našemu kapitánovi Martinu 
Šaberovi, dále Rudolfu Voráčkovi a orga-
nizátorům soutěže za skvělou atmosféru. 
Díky našemu vítězství postupujeme do ce-
lostátního kola konaného 25. dubna 2019 
v Praze.  

Tomáš Jeřábek, žák 2. ZŠ

Studenti 2. ZŠ na soutěži T-Profi 2019 Foto: archiv 2. ZŠ
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Dobře rozjetá sezóna skončila pro Plameny zklamáním
Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou 
slavil 80. sezónu od  založení klubu. 
Žďárské Plameny mají za sebou sezónu 
plnou hvězdných hostů i  velkých zkla-
mání. I  o  tom však sport je a  nezbývá, 
než s nadějí vzhlížet k sezóně další. 

Jubilejní 80. sezóna měla být oslavou 
žďárského hokeje a  jeho úspěchů. Také 
tomu vše od počátku nasvědčovalo. Zača-
lo to velkolepou srpnovou exhibicí „Návrat 
legend“ s  účastí nejslavnějších žďárských 
odchovanců. Téměř tři tisícovky diváků vi-
děly na ledě mistry světa Rolinka, Koukala, 
Vampolu nebo mladé nastupující hvězdy 
extraligy či NHL Nečase, Kauta, Havránka, 
Machalu a další mistry extraligy nebo čes-
ké reprezentanty pocházející ze žďárské 

hokejové líhně.
Také začátek soutěžního ročníku vypa-

dal jako z říše snů. Plameny se od prvního 
kola ujaly vedení své skupiny 2. ligy a  až 
na pár výjimek se držely na čele tabulky té-
měř celou sezónu. Také junioři při své první 
sezóně v extralize (po přesunu ze staršího 
dorostu) překvapovali, poráželi ty nejsilněj-
ší soupeře a  drželi přední příčky nejvyšší 
soutěže. 

Oslavy 80 let žďárského hokeje pokra-
čovaly. Bylo představeno speciální logo, 
v  únoru otevřena výstava a  uspořádány 
Hokejové šibřinky. Ovšem na  ledě jakoby 
Plamenům docházelo palivo. Mládežní-
ci se trápili a  do  poslední chvíle bojovali 
o přežití v nejvyšších soutěžích. Dorostenci 
po šesti sezónách extraligu opouštějí a ju-

nioři i  vzhledem ke  svazové reorganizaci 
také. 

Bohužel krize se nevyhnula ani týmu 
mužů a lehkost a suverenitu, s jakou žďár-
ské „áčko“ poráželo své soupeře, se v  po-
slední čtvrtině soutěže zadrhla, a přestože 
výsledky nebyly špatné, herní projev dával 
tušit, že závěr sezóny nezastihl svěřence 
trenéra Konečného v  optimální formě. 
A  potvrzení obav přišlo v  ten nejnevhod-
nější okamžik. V závěru základní části přišel 
Žďár o vedoucí příčku v tabulce a tím o nej-
výhodnější pozici do play-off. 

Z druhého místa se Plameny ve čtvrtfi-
nále postavily rozjetému Valašskému Me-
ziříčí, které mělo v  zádech deset zápasů 
bez porážky. Sérii jim sice žďárští hokejisté 
ukončili hned v  prvním zápase, ale výhra 
1:0 na domácím ledě naznačila, kde je hlav-
ní problém týmu z Vysočiny. Střelecká pro-
duktivita, proměňování šancí a  neschop-
nost využívat přesilové hry znamenalo, že 
další tři zápasy již patřily valašskému celku 
a po porážce 1:3 na zápasy Žďáru skončila 
sezóna. A  to bylo po  nadějném průběhu 
sezóny velké zklamání jak pro fanoušky, tak 
pro vedení klubu i pro hráče samotné.

Zdá se, že osmdesátá sezóna žďárské-
mu hokeji nebyla nakloněna, a  to nejen 
na sportovním poli. V únoru totiž oznámil 
dosavadní generální partner SKLH firma 
Cooper Standard, že pro rok 2019 nepočí-
tá s další podporou hokeje v našem městě. 
Společně s rychlým vypadnutím z play-off, 
které mohlo ekonomicky klubu pomoct, je 
to těžká rána do  rozpočtu SKLH a  vedení 
klubu čeká horké jaro a léto, aby se mu po-
dařilo zabezpečit fungování klubu na další 
sezónu.

Martin Krásný, SKLH Žďár nad Sázavou

Městská policie
Podnapilý muž

Na  tísňovou linku MP 156 bylo v  noč-
ních hodinách přijato oznámení, že se 
před restauračním zařízením na  náměstí 
Republiky pohybuje podnapilý muž, který 
zde svým nevhodným chováním obtěžuje 
procházející osoby. Na  místo se dostavila 
hlídka strážníků, která zjistila, že se jedná 
o  asi 35letého muže z  Bystřicka. Hlídka 
MP zákonným způsobem vyzvala dotyč-
ného, aby zanechal protiprávního jednání, 
a z místa ho následně vykázala, čehož muž 
uposlechl a odešel.

Nezajištěné motorové vozidlo
Při kontrole bylo v  nočních hodinách 

hlídkou MP zjištěno, že se na ul. Komenské-
ho nachází nezajištěné osobní motorové 
vozidlo. Jednalo se o otevřené zadní dveře 
zavazadlového prostoru. Hlídka strážníků 
dle lustrace zjistila majitele vozidla. Ten 
byl následně kontaktován, aby se dostavil 
na místo. Majitel po kontrole svého vozidla 
hlídce MP uvedl, že zapomněl dveře zava-
zadlového prostoru uzavřít a že se z vozidla 
nic neztratilo. Dotyčný poté vozidlo uzam-
knul a strážníkům poděkoval za vyrozumě-
ní. 

Podezření na vloupání do chaty
Na služebnu MP bylo přijato telefonické 

oznámení od občana na podezřele poote-
vřené okno jedné z  chat v  lokalitě Pilská 
nádrž. Na místo se dostavila hlídka MP, kte-
rá z  dalších zjištěných skutečností pojala 
podezření, že by se mohlo jednat o pokus 
vloupání a poškození cizí věci. Z těchto dů-
vodů bylo provedeno zajištění místa trest-
ného činu a na místo byla přivolána Policie 
ČR. Hlídkou MP byla následně provedena 
i kontrola dalších chat v blízkém okolí. Ne-
bylo shledáno, že by zde došlo k nějakému 
obdobnému narušení. Celou záležitost si 
pak převzala Policie ČR k dalšímu šetření. 

Silně podnapilý bezdomovec
Ve večerních hodinách bylo na služebnu 

MP přijato hlášení od  ostrahy nádraží ČD, 
že se v  hale nachází silně podnapilý muž, 
který vzbuzuje veřejné pohoršení a odmítá 
opustit prostory nádražní haly. Na místo se 
dostavila hlídka MP, která zjistila, že se jed-
ná o bezdomovce, se kterým již byly řešeny 
obdobné problémy. Orientační dechovou 
zkouškou byla u dotyčného muže zjištěna 
hodnota 3,26 promile alkoholu v  dechu. 
Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem byl 
muž převezen do  Protialkoholní záchytné 
stanice v Jihlavě.

Luboš Skřivánek, Městská policie

Na Velikonoce se s Active nudit nebudete
Příspěvková organizace města Active 
– středisko volného času pořádá kaž-
doročně tématické akce všeho druhu 
k různým příležitostem. Ani letos nejsou 
výjimkou Velikonoce. Čekají vás gym-
nastické závody i zdobení velikonočních 
vajíček.

Active SVČ organizuje volný čas dětí 
a mládeže. Jedním z kroužků je oddíl mo-
derní gymnastiky, který navštěvuje každo-
ročně asi sto dětí. Gymnastky reprezen-
tují Active SVČ a město Žďár nad Sázavou 
na závodech po celé České republice. Od-
díl též pořádá závody, jako je Liga Vysoči-
ny a závod v povinných sestavách Žďárská 
pampeliška. Právě Žďárská pampeliška se 
letos uskuteční dne 19. dubna v 9:30 v hale 

na  Bouchalkách, kde si gymnastky z  celé 
ČR poměří síly v základním programu mo-
derní gymnastiky. Na tuto akci každoročně 
zamíří přes dvě stě závodnic, které závodí 
v  pěti kategoriích. Závod má dlouholetou 
tradici, pro gymnastky je připraveno vý-
borné zázemí a  spousta zajímavých cen. 
Na tyto závody jsou zváni všichni příznivci 
a fanoušci moderní gymnastiky z blízkého 
i dalekého okolí. Před Velikonocemi taktéž 
Active SVČ pořádá velikonoční výtvarné 
dílny pro děti. Na programu bude netradič-
ní zdobení velikonočních vajíček a výroba 
velikonočních dekorací. Výtvarné dílny se 
uskuteční na Zelený čtvrtek v 8:30, v klubu 
DEPO, Horní 2. 

Michaela Zobačová, Active SVČ

Edukativní skupiny v MŠ Žďár nad Sázavou
V  letošním školním roce se v  Mateřské 
škole Žďár nad Sázavou spustily díky 
projektu Inkluze ve  Žďáře nad Sázavou 
přínosné aktivity pro děti se školní po-
vinnou docházkou, tzv. edukativní sku-
piny. Jejich cílem je pomoci dětem s pře-
chodem do prvních tříd.

Cílem Edukativně stimulačních skupin 
je všestranný rozvoj dovedností předškol-
ních dětí, důležitých pro úspěšné zvlád-
nutí požadavků, které jsou kladeny na dítě 
v první třídě ZŠ. 

Schází se zpravidla skupinka 6-8 dětí 
a jejich rodičů se dvěma zkušenými učitel-
kami. Setkání probíhá měsíčně v odpoled-
ních hodinách a to od října 2018 do května 
2019. „Jsem velice ráda, že se do  projektu 
naši předškolní pedagogové a rodiče s dětmi 
s nadšením zapojili a že funguje na mateřské 
škole Okružní, Vančurova, Veselská a  Santi-

niho,“ řekla ředitelka mateřských škol Iveta 
Klusáková. 

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na růz-
né oblasti – např. na  jemnou motoriku, 
grafomotoriku, rozvoj řeči a myšlení, před-
matematických představ, zrakového a slu-
chového vnímání, čtenářské gramotnosti 
atd. Tyto oblasti jsou procvičovány pro děti 
zábavným způsobem prostřednictvím her, 
pracovních listů, říkanek atd. Aktivity jsou 
vždy stejné, aby si děti zvykaly také na pra-
videlnost a  řád. Na  závěr každé lekce do-
stanou děti od svých učitelek domácí úkol 
a  pochvalu za  snahu. Rodiče tak mohou 
odcházet z  mateřské školy s  pocitem, že 
čas, který byl věnován jejich dětem, nebyl 
promarněný a  bude mít svůj význam pro 
připravenost dětí do základní školy.

Jitka Nováková
MŠ Vančurova

Plameny při březnovém zápase s Valašským Meziříčím Foto: Petr Nedvěd

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni 20. 
března 2019 celkem 20 892 občanů ČR při-
hlášených k trvalému pobytu.

Statistika: únor 2019 - 20 917, 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

Děti narozené v lednu 2019
Martin Tesař  20.12. ZR 4
Eduard Novák   04.01. ZR 3
Luboš Kvapil   05.01. ZR 6
Patrik Smejkal   11.01. ZR 3
Filip Koptík   13.01. ZR 7
Erik Malec   13.01. ZR 2
Daniel Klusák   16.01. ZR 1
Robin Sáblík   20.01. ZR 1
Matyáš Karásek   23.01. ZR 4
Anežka Klímová   30.01. ZR 7

Životní jubilea v dubnu 2019
Jaroslav Šindelka  04.04. 91 let ZR 3
Věra Trojanová   07.04. 80 let ZR 6
Božena Šustrová   08.04. 85 let ZR 3
Jiřina Běhavá   12.04. 94 let ZR 1
Věra Hudcová   17.04. 80 let ZR 3
Jan Lindl   22.04. 80 let ZR 1

Srdečně gratulujeme

Žďárská liga mistrů je ve své čtvrtině. Zatím vede Marek Papoušek
Závodníci v celoročním klání sportovní 
všestrannosti, Žďárské lize mistrů, za 
sebou mají první čtyři disciplíny. Mezi 
muži je pořadí na prvních třech místech 
velmi vyrovnané, v ženské kategorii jas-
ně vede Pavla Marečková.

„Hned na začátku roku jsme měli dvě dis-
ciplíny, a to bowling a klasické lyžování. V 

polovině února si pak soutěžící mohli užít sla-
lom na sjezdovce v Novém Městě na Moravě,“ 
říká Jiří Šustr, organizátor soutěže. Během 
poslední březnové neděle se konala soutěž 
v rychlobruslařském short tracku, který se 
tradičně jezdí na žďárském zimním stadio-
nu. Disciplínu vyhrála Lucie Kotrchová, kte-
rá porazila i všechny muže.

Po čtvrtině celé soutěže je na prvním 

místě Marek Papoušek s náskokem 6 bodů, 
za ním je Radim Kamenský a na třetím mís-
tě je Vojtěch Klement. Mezi ženami je v čele 
suverénně Pavla Marečková, která má nás-
kok 37 bodů na druhou Elišku Šubrtovou.

Příští disciplínou budou kuželky ve Vel-
ké Losenici (13. a 14. dubna) a na konci mě-
síce (28. dubna) přespolní běh ze Žďáru do 
Račína. (red)

Velikonoční dílna pro děti  Foto: archiv Active SVČ
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NAŠE SPOLEČNOST NABÍZÍ 
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ 
FORMOU ZÁVOZŮ 
 
Kuchyně PKS holding a.s. úspěšně zajišťuje již 40 let 
závodní stravování, a to nejen svým zaměstnancům, 
ale i formou závozu dalším společnostem ve Žďáru 
nad Sázavou a jeho přilehlém okolí. Denně uvaříme 
více než 500 obědů. Při sestavování jídelníčků  
klademe důraz na pestrost a vyváženost nabízených 
jídel, kombinaci nejen různých druhů mas, ale i příloh. 
Při přípravě jídel nepoužíváme instantní polotovary, 
zakládáme si na použití kvalitních mas a ostatních 
surovin od českého dodavatele, a proto jsou naši 
strávníci s námi uvařenými pokrmy spokojeni. 

PKS holding a.s. - kancelář závodní kuchyně 
 
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba: Eva Zichová 
e-mail: jidelna@pks.cz  |  mobil: 601 086 247

VAŘÍME  
S CHUTÍ A RÁDI 
- ZAJISTÍME VÁM STRAVOVÁNÍ 

71Kč
s DPH

BEZ DOPRAVY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vstup do areálu pouze 
z ulice Strojírenská!

Slavnostní vyhlášení soutěží 
Nejlepší maturitní práce  
Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

Projížďky vlakem, Kaipanem a čtyřkolkou

Simulátor formule

Hudební vystoupení 
žáků ZUŠ Žďár nad Sázavou 
a Hudby Dvořák

Soutěž o hodnotné ceny

1. května 2019 od 8.00 do 14.00
Poslední vstup ve 12.00

NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST

Srdečně Vás zveme!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních 
pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je 
možnost výměny kol za 276 Kč nebo uskladnění kol 
přes letní sezónu za 484 Kč. V rámci jarní servisní 
prohlídky zkontrolujeme funkčnost Vaší klimatizace, 
provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, 
brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 
249 Kč.
Více informací získáte na ŠKODA Infolince
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

  PŘIPRAVTE SE 
      NA JARNÍ 
VÝLETY VČASVÝLETY VČAS
     Využijte jarní 
servisní prohlídku 
     za 249 Kč

Untitled-834   1 15.3.2019   15:53:04
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Zaostřeno na Žďár 2019
IV. Zaostřeno na dopravu všeho druhu 
(zasílejte do 17. dubna 2019)

Na měsíc duben jsme pro vás vypsali téma Zaostře-
no na  dopravu všeho druhu. Fotografie na  soutěž-
ní téma zasílejte do 17. dubna 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! 
III. Zaostřeno na bílou stopu

V březnu 2019 bylo do soutěže zasláno 32 fotografií 
s tematikou bílé stopy. Vítězem třetího kola fotogra-
fické soutěže se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme!  
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou-
kázkami do Kina Vysočina.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Mateřská škola Žďár nad Sázavou 
Vás srdečně zve na

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

24. a 25. 4. 2O19, 8 - 11 hod.
ve všech mateřských školách ve Žďáře nad Sázavou 

KDE: 
 
Ředitelství 
MŠ Okružní 729/73 
(vchod BESIP)
Žďár nad Sázavou 3

KDY A V KOLIK: 
 
6. 5. 2O19 
8 - 16 hod.
7. 5. 2O19 
12 - 16 hod.

A 

ZÁPIS DĚTÍ
www.mszdar.cz

ZUŠ Františka Drdly
ve Žďáře nad Sázavou

vyhlašuje Talentové průzkumy 
pro přijetí nových žáků
pro školní rok 2019 - 2020

ve dnech 20. a 28. května 2019     
od 16.00 do 17.30 v budově ZUŠ.

Více informací na 
  www.zuszdar.cz



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
středa 17. dubna, 14.00
Tradiční velikonoční tvořivá dílna (KMJS)

čtvrtek 18. dubna, 8.30-15.30
Zámecký velikonoční kemp (ZŽ)

čtvrtek 18. až pondělí 22. dubna, 9.00-17.00
Zapomnětlivý beránek - velikonoční hra pro děti (ZŽ)

pondělí 22. dubna, 10.00-17.00
Hledání velikonočních vajíček (ZŽ)

st 24. dubna, 9.00 a 14.00 a čt 25. dubna, 8.45 a 11.00
Ta naše písnička (MD)

sobota 27. dubna, 15.00-16.00
Krysáci a ztracený Ludvík (MD)

úterý 30. dubna, 18.00-22.00
Žďárská filipojakubská noc (DASL)

SENIORŮM
úterý 23. dubna, 9.30
Civilizační choroby (SP)

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 14. dubna, 18.00
Bohoslužba v Batyskafu (B)

pondělí 15. dubna, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

úterý 16. dubna, 20.00
Pašijová hra: Co se stalo s Ježíšem? (DASL)

středa 8. května, 9.00-15.00
Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému (ZH)

KONCERTY
středa 24. dubna, 19.00
Žďárské interference: Zeurítia a Šmoldas a Petreni (ZŽ)

sobota 27. dubna
17.30 Ekumenický sbor Jizeroš (ZH)
19.30 Koncert duchovní hudby (KP)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 15. dubna až středa 17. dubna
Jarní dny ve Family pointu (FP)

úterý 16. dubna, 16.00
Přivítání Martiny Sáblíkové (NR)

sobota 20. dubna, 10.00-16.00
Zámecké vítání jara na terase (ZŽ)

středa 24. dubna, 19.00
Screamers (MD)

pá 26. dubna, 15.00-18.00 a so 27. dubna, 9.00-15.00
Dobročinný bazar (RKF)

pondělí 29. dubna, 19.00
Čtení ke kafi (CTH)

středa 1. května
Májový jarmark (MŠS)

sobota 4. května, 17.00
Asian Tasting & Barbecue (RKF)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 10. dubna, 14.30-16.30
Čtení není nuda (KMJS)

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

středa 17. dubna, 18.00
Setkání s občany – Farčata (FH)

čtvrtek 25. dubna, 16.00
Skutečné potraviny v naší kuchyni (RCS)

úterý 7. května, 9.30
Společné vzdělávání je přirozená věc (FP)

čtvrtek 9. května, 16.00
Výživové problémy u dětí (RCS)

SPORTOVNÍ AKCE
neděle 14. dubna, 10.00-16.00
Pohár ČNS trojic mladších žáků v nohejbalu (T5ZŠ)

sobota 27. dubna, 8.00-16.00
La Bomba – turnaj v malé kopané (H2ZŠ)

VÝSTAVY
úterý 2. dubna až neděle 28. dubna
Martina Netíková – sochy (GSR)

sobota 30. března až pondělí 29. dubna
Petr Maděřič: My (ČD)

pondělí 1. dubna až pondělí 29. dubna
Filip Zvěřina: Yorkshire - kraj, kde se zastavil čas (KMJS)

pondělí 1. dubna až úterý 30. dubna
Zdobená vajíčka a velikonoční dekorace (KMJS)

pondělí 8. dubna až čtvrtek 18. dubna
Velikonoční výstava Klubu v 9 (KMJS)

úterý 9. dubna až neděle 19. května
Velikonoce na Horácku (RM)

úterý 30. dubna až středa 29. května
Jan Hanuš – obrazy (GSR) 

B – Batyskaf, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DASL – dětský areál na sídlišti Libušín, DK – Dům kultury, FH – park 
na Farských humnech, FP – Family Point, GSR – Galerie Stará radnice, H2ZŠ – hřiště ZŠ Komenského 2, HK – Husova kaple, 
JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KP - kostel sv. Prokopa, MD – Městské divadlo, MŠS – MŠ Studánka, NR 
- náměstí Republiky, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, SP – Senior 
Point, T5ZŠ – tělocvična ZŠ Palachova, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár


