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Představujeme památky UNESCO

Litomyšlský zámecký areál 20 let na Seznamu UNESCO!
Litomyšl v  letošním roce slaví 20 let od  zápisu zámeckého areálu na  Seznam 

UNESCO. Tehdy šlo o  přelomovou událost v  dějinách města, která katapultovala 
Litomyšl do  výjimečné společnosti. Spolu s  Litomyšlí byly zapsány například tyto 
nejbližší památky: belgické město Bruggy, bazilika sv. Františka spolu s dalšími stře-
dověkými františkánskými stavbami v Assisi a ve Veroně v Itálii, katedrála sv. Jakuba 
v chorvatském Šibeniku či památková rezervace ve slovenském Bardějově. Dnes je 
na Seznamu UNESCO přibližně 1 092 zápisů, z toho je 845 kulturních, 209 přírodních 
a 38 smíšených, celkem ze 167 zemí světa. Pro milovníky matematiky dodejme, že 
jde asi o 6,5 památek na jednu zemi – v České republice je však na tomto prestižním 
Seznamu již 12 památek. Z toho vyplývá, že jsme v pozici UNESCO velmocí a záleží 
jen na nás, jak této výhody dokážeme využít.

Text uvedený na  bronzové desce, která je osazena na  zámeckém pivovaru při 
vstupu do zámeckého areálu, praví: „V roce 1999 byl zámecký areál v Litomyšli za-
psán na  Seznam světového dědictví UNESCO. Tímto zápisem byl potvrzen jeho 
světově výjimečný význam. Podle Úmluvy o ochraně světového dědictví je chráněn 
národy světa v jejich společném zájmu. Zámek v Litomyšli je ve své výjimečně ucho-
vané celistvosti dokonalým příkladem zámku s arkádami, typu budovy, který pochází z  Itálie a přizpůsobil se českým zemím tak, že vznikla 
velmi vyvinutá forma s vynikající architektonickou hodnotou. Je dokonalým příkladem středoevropské šlechtické residence v období renesance 
a jejího pozdějšího vývoje vlivem nových uměleckých proudů“. 

Příběh zámeckého návrší v Litomyšli začíná někdy kolem roku 981 první zmínkou o hradním sídle v Kosmově kronice. Přes tři století dějin 
premonstrátského řádu na tomto místě a založení biskupství se dostáváme až k příchodu Kostků z Postupic, kteří bývalou biskupskou rezidenci 
po husitských válkách využili k přestavbám na šlechtický hrad. Vratislav z Pernštejna získal Litomyšl od panovníka za věrné služby v roce 1567 
a zbudoval zde v letech 1568 – 1581 honosný renesanční zámek. Říká se, že jej vystavěl jako dar lásky pro svou španělskou paní Marii Manrique 
de Lara.

Kromě několika prohlídkových tras můžete přímo v budově zámku navštívit Městskou obrazárnu s úctyhodnou sbírkou cenných děl nebo 
zámecké sklepení se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla. Celým zámeckým areálem provází dětský program Lito-

myšlení, a pokud se zde zdržíte, můžete 
v památce UNESCO i přenocovat – nabí-
zíme ubytování hotelového, ale i hoste-
lového typu. Díky projektu revitalizace 
zámeckého návrší se v zámeckém pivo-
varu – kde se mimochodem narodil Bed-
řich Smetana – dají pořádat konference, 
semináře, ale i svatby. 

Dvacáté výročí na Seznamu UNESCO 
slavíme v  Litomyšli celoročně. Vyvrcho-
lení oslav plánujeme na  druhý víkend 
v září, kdy zde proběhne Národní zahá-
jení Dnů evropského dědictví. V  rámci 
této akce se můžete těšit i  na  Italskou 
slavnost, která oslaví italskou renesanci, 
v jejímž duchu je litomyšlský zámek vy-
stavěn. O zámeckém areálu se bude ho-
vořit i při ArchiMyšli – oslavě Světového 
dne architektury. 

Věříme však, že ať už přijedete kdyko-
li, bude se vám u nás líbit a rozhodně se 
nebudete nudit. Těšíme se na vás!

Více o zámku Litomyšl naleznete na www.litomysl.cz

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

Vážení spoluobčané,
prázdninové číslo Žďárského zpravodaje 

je již třetím rokem dvojčíslem, které symbo-
lizuje dobu, kdy jak děti, tak dospělí tráví čas 
prázdnin a dovolených.

V závěru června jsme po diskusi s vedením 
sociálních služeb města doporučili radě měs-
ta přijmout organizační změnu, která spočí-
vala v navýšení dvou úvazků pro pracovníky 
v  přímé péči – pečovatele. Ti budou dochá-
zet společně s dalšími dvaceti ke zhruba 300 
klientům a zajišťovat vše potřebné. Tato péče 
je daleko šetrnější, efektivnější a  citlivější 
k potřebným, kteří zvládají tuto domácí péči, 
než hospitalizace a  ústavní léčba. Pevně si 
za touto změnou stojím. Finanční spoluúčast 
města by se v letošním roce rozpočtu města 
dotknout neměla a  od  příštího jen v  menši-
nové míře. Tuto potřebnou službu by město 
mělo poskytovat. Věřím, že se podaří vybrat 
kvalitní personál, pečující o naše blízké, kteří 
pomoc potřebují a chtějí zůstat doma, pokud 
jim to zdravotní stav dovolí. Zároveň bych 

chtěl poděkovat za  obětavou práci všem, 
kteří se starají o  potřebné ať už v  domácím 
prostředí klientů, nebo na  specializovaných 
odděleních, protože svou práci vykonávají 
s láskou a péčí.

Od  1. července zaznamenala Základní 
škola Palachova změnu ve vedení. Dosavadní 
paní ředitelku Mgr. Janu Bernardovou vystří-
dal Mgr. Ivan Vítek, který uspěl v konkurzním 
řízení na  tuto pozici. Paní Bernardové ještě 
jednou moc děkuji za  její vedení školy v mi-
nulých letech a přeji jí plno sil a zdraví do dal-
ších let. Věřím, že bude se školou i  nadále 
spolupracovat, protože, jak jsem jí poznal, 
vykonává svojí práci srdcem.

Letní měsíce ale nejsou jen časem odpo-
činku a  dobou volna. Právě v  tuto dobu se 
město a jeho příspěvková organizace Kultura 
snaží pro občany a  hosty připravit zajímavý 
program. Například počátkem srpna proběh-
ne již v pořadí 37. ročník Horáckého džbánku. 
V závěru srpna pak zahájení Slavností jeřabin, 
které letos budou opět zpestřeny setkáním 
partnerských měst z  Cairanne a  Flobecqu. 
Letos na  naše město připadá tříletý cyklus, 
kdy se pravidelně tato města střídají v  pořa-
datelství. Rád bych zmínil jednu charitativně 
sportovní událost, kterou pořádá Aleš Wasser-
bauer. Cyklojízda Na  kole dětem Žďárskými 
vrchy se uskuteční letos již popáté a  rovněž 
i ona podporuje nadační fond dětské onkolo-
gie, stejně jako akce Pohybem k naději. Ta pro-
běhla letos v červnu již po desáté a podařilo 
se nám vybrat rekordní finanční částku. V zá-

věru měsíce srpna se na Farských humnech 
uskuteční již tradiční Funny Fest, který zaštiťu-
je Charita, a v areálu zámku Diecézní pouť ro-
din. Prázdninový program těchto a ostatních 
akcí najdete ve zpravodaji na poslední strán-
ce. Věřím, že si každý najde „to své“.

Doufám, že všichni načerpáme letní 
sílu do  dalších pracovních a  studijních dní. 
K  tomu Vám všem přeji pohodu, příjemné 
okamžiky a slunečný závěr léta.

 Josef Klement

Josef  
Klement

místostarosta  
Žďáru nad Sázavou

Druhý červencový víkend přivítal Žďár 
nad Sázavou již sedmý ročník meziná-
rodního tanečního festivalu Korespon-
Dance. Přes to, že všechny tři dny prová-
zel déšť, se program odehrál kompletní 
a návštěvnost od loňska znovu vzrostla.

„Nečekaná situace s počasím nám nako-
nec umožnila objevit nové možnosti festivalu 
a jeho dalšího růstu do příštích let. Vše do-
padlo skvěle a festival se mimořádně vydařil,“ 
okomentovala nutné přesuny v programu 
jeho manažerka Lenka Flory.

Velká část programu se letos náhle kvůli 
nepřízni počasí přesunula z nádvoří his-
torického areálu zámku na místním zimní 
stadion. Festival zde zůstal hned na dvou 
jevištích až do nedělních večerních hodin.

KoresponDance letos představil řadu 
zahraničních umělců a koprodukoval něko-
lik světových premiér. Celkem na jednotlivá 
představení přišlo přes 6 100 lidí. 

 (red)

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: KoresponDance přilákal i přes nepřízeň počasí davy lidí

Nový cirkus Compañía de Circo “eia” s představením inTarsi Foto: Dragan Dragin

Prosluněné nádvoří Zámku Litomyšl
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Sedím nad projekty a  metodikami s  ti-
tuly „adaptace sídel na  změny klima-
tu“, „hospodaření s dešťovými vodami“, 
„modrozelená infrastruktura“ a  pře-
mýšlím, kdy a kde se stala chyba... Nebo 
spíš, jak to, že máme zase s napravová-
ním svých chyb zpoždění oproti západu 
a proces je tak složitý.

Ale začnu zážitkem ze začátku prázd-
nin. Mám spolužáka ze střední, kluka ze 
samoty, obyčejného statku v  malebném 
údolí u  Znojma, z  malého hospodářství, 
které přežilo vyvlastňování. Pro nás děcka 
z města byl program na část prázdnin jas-
ný – jedeme k Milanovi na statek! Normální 
rodina, která kloubí zaměstnání s chodem 
hospodářství, přirozený rytmus dění, ctění 
tradic, krásno, vše harmonické, samozřej-
mé. Na  mnohé z  nás, mladých výtvarní-
ků, mělo prostředí zásadní inspirační vliv. 
I  po  letech držíme tradici letních návštěv, 
i  když ne zcela pravidelných, a  tak můžu 
díky časovému odstupu sčítat škody vy-
volané suchem. V  zatáčce před statkem 
ovšem šlapu na brzdu a nevěřím vlastním 
očím. Rybníček s mokřadem!! Že by Milan? 
Ne, to není možné, to musí být obecní zá-
měr, možná CHKO. Pletu se, opravdu je tím 
osvícencem Milan. Za rok a půl od nápadu 
sehnal peníze, dokoupil pozemky, našel 
projektanta, dostal stavební povolení a do-
taci, vysoutěžil, zrealizoval, napustil… 

Co je nejlepší? Bere tuto realizaci jako 
svoji povinnost k  údolí, které obhospoda-
řuje, stejně tak, jako seče louky, stará se 
o les… Žádné machrování, prostě má vztah 
ke krajině, která je jeho domovem, a nejsou 
mu lhostejné změny, které jsou na náhor-
ních planinách už patrné. Měl štěstí, že bol-
ševikům se nepodařilo jeho rodinu vykoře-
nit. Zůstala v nich vazba k „rodné hroudě“ 
a  zdravý selský rozum, to, co je motorem 
mnohých soukromých vlastníků, hospo-
dářů, ale i mecenášů a osvícenců při sázení 
alejí, obnovování remízů a  cest, při snaze 
o záchranu toho, co ještě zbylo.

Mám velké štěstí, že pracuji již řadu let 
pro ateliér, který se na krajinu a město dívá 
očima zdravého sedláka. Používáme prin-
cipy definované guru v  oboru Zdenkem 
Sendlerem jako „přátelské“ k člověku a kra-
jině. Tyto se dnes stávají prostřednictvím 
metodik a  předpisů zbraní, která nás má 
zachránit před ekologickou katastrofou. 
Stav přírody, který je výsledkem odcizení 
se krajině, tradicím a  hodnotám, je dílem 
systematické práce minulého režimu a stá-
le trvajícího nepochopení, že přírodě nelze 
jen brát. Fatální chyby teď budeme složitě 
napravovat pomocí „modrozelené infra-
struktury“, složitých dotačních projektů 
a  miliard korun. Přesto by stačilo, kdyby-
chom mezigeneračně nezapomněli nebo 
si alespoň zavčas uvědomili, že když máme 
dešťovou vodu, tak je dobré ji využít, že je 
na  slunci teplo, ale pod stromem stín, že 
na  louce kvetou kytky a  je dobré poslou-
chat přírodu. Ale také vnímat přirozenou 
hierarchii hodnot jak v kulturní krajině, tak 
ve městě. A jak jsme zapomněli naslouchat 
přirozeným přírodním procesům, zapo-

mněli jsme i  na  přirozenou estetiku naší 
krajiny, venkova a města. Na tu obyčejnost, 
normálnost, materiály ověřené časem… 

Jako velkou chybu naší společnosti 
vnímám „mezeru“ ve  vzdělávání. Na  jed-
né straně sice ve škole děti už od prvouky 
učíme základním principům přírodních 
procesů, na  druhé straně nejsme schopni 
tyto informace transformovat a  aplikovat 
na naše domy, zahrady, pole, lesy. Bylo by 
dobré „vidět za roh“, aby to, co jsme zdědili, 
jsme mohli ještě předat svým dětem.

Jsem ráda, že ve  Žďáru mají soudo-
bé principy „modrozelené infrastruktu-
ry“, „hospodaření s  dešťovými vodami“ 
a „adaptace sídel na  změny klimatu“ zele-
nou. Zdá se mi, že vedení města v čele se 
starostou by mohlo být tím správným me-
cenášem. Vlastně mi ani nevadí, jaké bude-
me používat termíny, účel světí prostředky. 
Ale byla bych ráda, kdybychom používali 
hlavně zdravý selský rozum, ověřené „oby-
čejné“ principy a pracovali rychle. 

Lucie Radilová, městská krajinářka

O  vyhlášení a  vyhodnocování dvou vý-
běrových řízení. Jedná se o pozice na MěÚ, 
které jsou hodně o styku s veřejností, tudíž 
jsou více sledovány. Jedná se o vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu a marketingu 
a  dále o  tiskového mluvčího, který patřil 
do oddělení projektů a marketingu.

O  vyvažování a  hledání kompromisů, 
kdy vedení města musí u  naprosto proti-

chůdných názorů zachovat chladnou hlavu 
a  selský rozum. Například člověk si myslí, 
že parkovacích míst je zoufalý nedosta-
tek, nikdy jich nebude dost. Schvalujeme 
zajímavý projekt na jejich budování a oka-
mžitě je velká petice od  domů, které mají 
v  tuto stranu orientovány ložnice. Nebo si 
necháme poradit od  odborníků, že vzhle-
dem k  suchu, ekologii a  ochraně drobné 
fauny je dobré vytipované lokality nevyse-
kat až na dřeň, ale nechat tak zvané květné 
trávníky, které udrží více vláhy. Také je proti 
tomu okamžitě bouře (je ale na jednu stra-
nu oprávněná vzhledem k  předloňskému 
velkému průšvihu v sečení). Další je příklad 
projednávání rekonstrukce prostoru v okolí 
kostela. Máme zajímavý projekt, kdy se ur-
čené prostory citlivě předláždí, vyrovnají se, 
i  na  zaparkování vyjde. Ale opět enormní 
tlak na  zachování kousku zeleně, který, ať 

se dívám z kterékoliv strany, nikdy k ničemu 
nebyl a krásy také moc nepobral. 

Projednávané body. Poděkování paní 
ředitelce 5.ZŠ Janě Bernardové za  vede-
ní příspěvkové organizace a  předání daru 
s přáním, že i když odchází do důchodu, tak 
zajisté bude pokračovat v aktivitách v této 
oblasti. Potěší vás určitě, že začne realizace 
úpravy Nádražní ulice, schválili jsme výsled-
ky výběrového řízení a nyní následuje jed-
nání s dodavatelem. Aktivně připravujeme 
další lokality Klafar III a Jamská II. Dlouhou 
diskuzí prošla výjimka z  vyhlášky ohled-
ně Farských humen, protože ta při jejím 
schvalování před 3 lety nemohla reago-
vat na  současnou změnu v  užívání tohoto 
prostoru. Probíralo se i  grafické ztvárnění 
fasády zimního stadionu směrem k doprav-
nímu hřišti. Uvidíte, posoudíte. 

Pěkné léto všem.

Jaroslav 
Ptáček

radní města  
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Setkání 
s občany
Participativní rozpočet 2019

V září se v Knihovně M. J. Sychry uskuteční 
veřejné setkání, kde navrhovatelé předsta-
ví své projekty v Participativním rozpočtu. 
Celkem byly letos do  participativní akce 
přihlášeny tři návrhy. Následné hlasování 
pak bude probíhat v říjnu.

Kdy:  5. září 2019
 od 17 hodin
Kde: Knihovna M. J. Sychry,
 Havlíčkovo náměstí 5

Vzrostlé trávníky rozkvetly a zavlažily Žďár
V  letošním roce pokračuje město s  pro-
jektem květnatých trávníků. Nový 
vzhled městu udává celkem 27 vzrost-
lých trávních ploch.

Promyšlená strategie, jak pečovat o trav-
ní porosty ve  městě, vyvolala v  roce 2018 
velmi ambivalentní reakce obyvatel. „Díky 
přirozené evoluci, které pomohla naše kra-
jinářka Lucie Radilová, se podařilo lidem vy-
světlit smysl celé akce. I proto jsou aktuální re-
akce vcelku pozitivní a smířlivé,“ říká Ludmila 
Řezníčková, místostarostka Žďáru.

Již zmíněná městská krajinářka ve  spo-
lupráci s  odborem komunálních služeb 
a místní správou CHKO vytipovala tři desít-
ky míst, kde by se tráva nemusela sekat in-
tenzivně na několik centimetrů, ale mohl by 
se jí dát prostor pro přirozený vývoj a růst.

„Vzrostlé trávníky v  letošním roce hlavně 
pozorujeme. Abychom pro příští rok věděli, 

jak se chovají, jakou mají bylinnou skladbu 
a čím jim případně do krásy trochu pomoct,“ 
vysvětluje Radilová. Kromě lepší estetické 
podoby mají květnaté trávníky primárně 
jinou funkci. Zadržovat vláhu, která by se 
jinak rychle v horkých letních dnech odpa-
řila, a poskytovat útočiště různým druhům 
zvířat, především hmyzu.

Projekt, který ve Žďáře začal již v minu-
losti, se letos šíří Českou republikou velkou 
rychlostí. Mezi městy, která se rozhodla po-
dobně k městským trávníkům přistupovat, 
jsou například Ostrava, Jihlava nebo někte-
ré městské části v Praze.

Aby občané věděli, které trávníky jsou 
záměrně neposečeny, má každý květnatý 
trávník ve Žďáře jasné označení velkou rů-
žovou cedulí o rozměru 50x50 cm. V příštím 
roce je doplní ještě další cedule, které vy-
světlí skladbu, případně zajímavosti dané-
ho trávníku. (red)

Květnaté trávníky jsou vždy označeny výraznou cedulí Foto: Lucie Radilová

Ohlédnutí za Dnem Žďáru
Hlavní městskou slavnost - Den Žďáru - 
letos opět navštívily tisíce lidí. Na hlavní 
hudební tahák, kapelu Hradišťan, bylo 
náměstí téměř plné.

Ani letos se program nekoncentroval 
pouze na  náměstí Republiky, kde se ode-
hrávala většina programu. Zájmové, spor-
tovní a volnočasové spolky své místo našly 
na Farských humnech, zapojila se i brněn-
ská diecéze a zpřístupnila některé sakrální 
stavby.

Dopoledne hlavní stage patřila přede-
vším dětským návštěvníkům, odpoledne 
se pak představil swingový orchestr i míst-
ní kapela Karel na nákupech. Závěr večera 
pak patřil Hradišťanu, se kterým do Žďáru 
přijel i Jiří Pavlica.

(red)

Ilustrační foto Foto: Lucie Radilová

Víte, že...
... od června funguje ve Žďáře nový ban-
komat? Najdete jej v dolní části náměstí 
Republiky, v budově Staplastu.

Pohledem městské krajinářky: 
Jak na sucho? Občas stačí zdravý selský rozum

Již od září poslouží dětem nové hřiště. Vyrostlo u 4. základní školy
U největší žďárské základní školy vznik-
lo rozsáhlou rekonstrukcí nové, moderní 
hřiště. 3. září bude slavnostně otevřeno.

„Otevření hřiště je velká událost. Proto 
jsme se rozhodli uspořádat veřejné prohlídky 
celého areálu a  velmi zajímavý doprovodný 
program. Na své si přijdou malí i velcí,“ uvá-
dí Jaroslav Ptáček, ředitel 4. základní školy. 
Doprovodný program zahrnuje například 
ukázky tréninku fotbalistů, atletů, horolez-
ců nebo juda.

Rekonstrukce hřiště trvala rok a  půl 
a  město stála celkem 22,4 milionu korun. 
Nový areál má velký tartanový okruh, pro-
stor pro skok daleký, vysoký i pro vrhačské 
disciplíny. Dále vznikl víceúčelový kurt pro 
basketbal, fotbal, tenis i  házenou. Vedle 
toho si žáci budou moct odpočinout při 
volnočasových aktivitách, jako je lezecká 
ministěna, skluzavka nebo amfiteátr. Ne-
chybí ani pítko s vlastní studnou.

Celé hřiště již mnoho let čekalo na  re-
konstrukci, protože původní z  roku 1974 

pomalu přestávalo vyhovovat bezpečnost-
ním normám i  představám o  moderním 
sportovním areálu. Bývalé hřiště vzniklo 
před 45 lety s  velkým přispěním učitelů 
i rodičů žáků.

„Pokud otevření nestihnete, nic se nedě-
je. 27. září se uskuteční veřejnosti přístupný 
Svatováclavský víceboj, kam si můžete přijít 
zasoutěžit a  nové hřiště rovnou vyzkoušet,“ 
uzavírá Ptáček.

Oficiální otevření startuje v 15 hodin.
(red)
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Strategie Centrum prakticky startuje. Nádražní ulice projde 
rozsáhlou rekonstrukcí
Jedna z  hlavních dopravních tepen 
ve Žďáře nad Sázavou projde během ná-
sledujících let zásadní proměnou. Část 
Nádražní ulice se již v  průběhu letošní-
ho a  nadcházejícího roku dočká první 
výrazné rekonstrukce. Stavaři začnou 
na  úseku mezi kruhovým objezdem 
a Českou poštou pracovat letos v srpnu. 
Nová, zrekonstruovaná ulice by měla být 
dokončena do  příštího léta. Další části 
budou následovat.

„Nádražní ulice je pouze prvním krokem 
k  velké přeměně města v  rámci komplexního 
plánu: Strategie Centrum. Po první části již pří-
ští rok navážeme rekonstrukcí celé pěší zóny. 
Rekonstrukce vychází z  vítězného návrhu ar-
chitektonické soutěže. Zahrnuje vše, na co bu-
deme i nadále klást důraz: funkčnost, estetiku 
i  adaptaci na  změny klimatu,“ uvádí Martin 
Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou. V rámci 
rekonstrukce první etapy dojde ke komplet-
ní výměně kanalizační sítě a  vodovodních 
řadů, kterou provede Svaz vodovodů a  ka-
nalizací Žďársko, a  dále novostavbě plyno-
vých rozvodů. Následně ulice získá nové 
povrchy jak na  silnici, tak na  chodnících, 
nový mobiliář, včetně veřejného osvětlení 

a dojde také k vysazení zeleně.
Samotná první etapa vyjde na  21,1 mi-

lionu korun bez DPH. „Celou částku ovšem 
nebude platit jen město, přibližně 6,5 milionu 
korun zaplatí Svaz vodovodů a  kanalizací 
Žďársko za  jejich vodovodní a  kanalizační 
část. Tudíž celkové náklady pro město Žďár 
nad Sázavou nebudou větší než 15 milionů 
korun,“ připomíná Josef Klement, místosta-
rosta města. V letošním roce se jedná o nej-
větší investiční i  stavební akci, kterou rea-
lizuje město. Práce budou zahájeny po 12. 
srpnu a zajišťuje je firma 1. Žďárská plynař-
ská a vodařská, a.s.

Praktický dopad pro občany
V průběhu stavby dojde k několika ome-

zením dopravy, průchodnosti i  provozu 
MHD. Přinášíme předpokládaný průběh 
těchto omezení.

Při rekonstrukci dojde ke  zrušení zastá-
vek MHD Nádražní a  Dagmarky. Pro linky 
č. 3 a  č. 6 bude za  zrušenou zastávku Ná-
dražní náhradní Strojírenská, u  Hajčmanů, 
a  za  zastávku Dagmarky bude náhradní 
Strojírenská, u mostu.

Jistá omezení přináší rekonstrukce i pro 
řidiče aut. Silnice jako taková bude v  úse-

ku Nádražní ulice od  kruhového objezdu 
po  budovu České pošty uzavřena podle 
předpokladů od září do  listopadu. Násled-
ně by přes zimu měla být stavba pozasta-
vena a  zprůjezdněna. V zimě se zde bude 
provádět standardní zimní údržba. Jakmile 
na  jaře stavba opět začne, bude uzavírka 
pro auta i autobusy stejná jako na podzim. 

Chodníky budou během podzimu i zimy 
schůdné a v důsledku stavby nebudou ni-
jak výrazně omezeny. S  jarním pokračová-
ním stavby se může stát, že budou chodní-
ky po krátký časový úsek neschůdné úplně.

Zároveň je třeba počítat s  tím, že s  se-
bou stavba přinese i nezbytný hluk a prav-
děpodobně i zvýšenou prašnost. Jednotlivá 
omezení budou závislá na průběhu stavby 
a klimatických podmínkách během realiza-
ce stavby.

Dopady klimatických změn
Většina staveb a rekonstrukcí, které měs-

to v poslední době provádí, vždy zohledňu-
je dopad na životní prostředí a místní klima. 
Nejinak tomu je i  v  případě velké rekon-
strukce Nádražní ulice. „Abychom zamezili 
úniku vody, budou na Nádražní ulici použity 
kostky místo neprostupného asfaltu. V  ulici 
vysadíme 11 stromů, což výrazně pomůže 
ochlazení. Nechceme jen nečinně přihlížet 
zhoršujícím se klimatickým podmínkám 
ve městě, ale aktivně bojujeme proti možným 
důsledkům,“ podotýká Ludmila Řezníčková, 
místostarostka města.

Všechny aktuální informace o  průbě-
hu stavby, omezení dopravy nebo chod-
níků bude městský úřad průběžně dávat 
na webové stránky města. Pokud budou mít 
občané jakékoli dotazy či problémy během 
rekonstrukce, mohou se obracet na  kon-
taktní osobu, kterou bude stavbyvedoucí. 
Kontakt na ní lze najít na informační tabuli, 
která bude umístěna na místě stavby.

„Oprava takto velké a důležité ulice je vždy 
náročná, zasahuje mnoho občanů města a je 
pro většinu lidí otravná a  nepříjemná, ale 
technický stav je již neúnosný. Po dokončení 
rekonstrukce bude ulice pro občany přívěti-
vější. Děkuji za pochopení,“ uzavírá starosta.

 (red)

Žďár připravuje modernizaci ČOV. Současná kapacita je nevyhovující 
Žďárská čistička odpadních vod (ČOV) 
má již nejlepší léta za  sebou. Poslední 
významnější modernizací prošla v  roce 
1997. Pro možné rozšíření je potřeba 
udělat mnoho kroků, které nelze stih-
nout hned. Co Žďár dělá pro budoucnost 
této strategické stavby?

Za dobu svojí činností přispěla k výraz-
nému zlepšení čistoty řeky Sázavy. Čistička 

od  této modernizace vyčistila 51  604  757 
m3 splaškových vod, to je pro srovnání jako 
objem 16 514 olympijských bazénů. Z vody 
odstranila 39  761 tun odvodněného kalu, 
tj. ekvivalent 3  059 plně naložených ná-
kladních automobilů a  vyprodukovala 
4 249 525 m3, který byl využit pro výrobu 
elektrické energie. 

V  současné době ČOV jen s  obtížemi 
zvládá narůstající látkové znečištění při-

tékajících splaškových vod a zpřísňující se 
legislativu. I s ohledem na sucho, kdy málo 
vodnaté řeky mohou být vlivem znečištění 
čím dál tím více „zelenější“, a  tím i  nebez-
pečné pro život v nich, se začala připravo-
vat modernizace žďárské ČOV. 

V  polovině května zahájila činnost Pra-
covní skupina pro intenzifikaci ČOV Žďár 
nad Sázavou, která má do  listopadu 2019 
doporučit nejlepší možné technické řešení 
při snaze o co nejmenší dopad na městský 
rozpočet. V této pracovní skupině se u ku-
latého stolu potkávají zástupci Sdružení 
vodovodů a  kanalizací Žďársko, Vodáren-
ské akciové společnosti a města Žďáru nad 
Sázavou. 

„Jsem velmi rád, že 7 z 8 politických stran 
zastoupených ve  žďárském zastupitelstvu 
vnímá důležitost této situace a  do  této pra-
covní skupiny vyslalo své zástupce. Rád bych 
za práci v této skupině nad rámec svých po-
vinností a  ve  svém volném čase poděkoval 
Martinu Mrkosovi (ŽZM), Dagmar Zvěřinové 
(ČSSD), Jiřímu Šenkýřovi (KDU-ČSL), Petru 
Staňkovi (ODS), Petru Stočkovi (Koalice KSČM 
a SPOZ) a Tomáši Augustýnovi (Koalice TOP 
09 a  Svobodní),“ sdělil předseda této pra-
covní skupiny Radek Zlesák (ANO). 

(red)

Žďárská čistička odpadních vod bude potřebovat modernizaci Foto: Hana Vykoukalová

Nádražní ulice se po dlouhé době dočká zásadní rekonstrukce Foto: Hana Vykoukalová

Český červený kříž ocenil dárce krve medailemi Dr. Janského
Dobrovolní dárci krve ze Žďáru a okolí si 
ve středu 12. června v prostorách Staré 
radnice převzali stříbrné a  zlaté medai-
le Dr.  Janského za  20 a  40 bezplatných 
odběrů a  zlaté kříže za  80 bezplatných 
odběrů. 

Celkem bylo pozváno 71 oceněných. 
Medaile předal starosta Martin Mrkos spo-
lu s primářkou hematologicko-transfuzního 
oddělení novoměstské nemocnice Vlastou 
Musilovou a ředitelkou Českého červeného 
kříže ve Žďáře nad Sázavou Irenou Poledno-
vou.

Předání se uskutečnilo k výročí světové-
ho dne dárců krve, každoročně 14. června 
v den narozenin objevitele Rh faktoru Karla 
Landsteinera. Světový den dárců krve je po-
děkováním dobrovolným, neplaceným dár-
cům krve za jejich život zachraňující dar, při-
pomínkou toho, že svět potřebuje dostatek 
bezpečné krve pro každého, kdo ji potřebu-
je. Transfuze krve a  transfuzních přípravků 
zachrání každoročně životy milionů lidí. 

Motto letošního světového dne zní „Bez-
pečnou krev pro všechny“. (red)Starosta města předává medaile dobrovolným dárcům krve Foto: archiv

Víte, že...
... darovat krev může kdokoli ve  věku 
od 18 do 65 let? Stačí se telefonicky ob-
jednat na  transfuzním oddělení Nemoc-
nice Nové Město na Moravě.

Letní trh se blíží. Již 15. srpna
Letní prázdninový trh, který pořádá 
město Žďár nad Sázavou, se uskuteční 
ve čtvrtek 15. srpna 2019 v době od 8.00 
do  18.00 hod. na  náměstí Republiky. Již 
tradičně čeká na  návštěvníky široká na-
bídka prodejců i  zboží od  rukodělných 
výrobků až po cukrovinky.

I  letos o  prázdninách pořádá město ve-
dle sobotních Farmářských trhů i  letní trh. 
Kromě tradičního sortimentu (proutěné 

a dřevěné výrobky, keramika, porcelán, by-
tový textil, oblečení, kožená galanterie, ko-
žešiny, hračky, dárkové zboží, potřeby pro 
domácnost, drogistické zboží a další) budou 
zastoupeny i  řemeslné výrobky – obrázky, 
šperky, zvonečky, minerály, různé dekorace, 
košíky, dále koření, různé druhy medoviny 
a medových vín, cukrovinky, trdelníky.

V prosinci se opět uskuteční tradiční zim-
ní trh. Podrobnosti přineseme v dalších čís-
lech Žďárského zpravodaje. OKS

Místní agenda 21
Jedná se o další z projektů města na pod-
poru systematického přístupu k udržitel-
nému rozvoji na místní úrovni.

Žďár nad Sázavou je součástí tohoto me-
zinárodního programu již od roku 2016. Díky 
tomu město realizovalo například divadelní 
představení s následnou besedou s odborní-
ky zaměřené na mezilidské vztahy pro žáky, 
odpolední preventivní program pro mateř-
ské školky o na prevenci úrazů popálenin 
nebo Den dětí MŠ s městskou policií.

 (red)
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Půl milionu korun pro město za správně vytříděný odpad
Město Žďár nad Sázavou je již od  roku 
1999 zapojeno v sytému EKO-KOM, kte-
rý zajišťuje zpětný odběr a využití odpa-
dů z  obalů. Každoročně se díky správ-
nému třídění odpadů ve městě dostane 
zpět do rozpočtu města několik milionů 
korun.

Třídění odpadu je pro většinu Žďáráků 
naštěstí samozřejmá věc. Že je recyklace 
v  dnešní době nezbytná a  společensky 
prospěšná, to ví už i děti v mateřské škole. 
Díky správnému třídění odpadů sami obča-
né přispívají k tomu, aby se přímo do jejich 
města vracely finanční prostředky. V rámci 
systému zajišťování zpětného odběru a vy-
užití odpadů z  obalů dostávají města od-
měny podle toho, kolik odpadu se v jejich 
městě vytřídilo. „V roce 2018 jsme za správné 
třídění odpadu dostali odměnu 2 342 272 ko-
run,“ komentuje Miluše Kozáková z odboru 
komunálních služeb. Bez zodpovědných 
občanů, kteří správně třídí odpad, by ten-
to systém nemohl vůbec fungovat. „Pení-
ze z  odměn za  důsledné třídění využíváme 
k  vylepšení našeho města. Platíme z  nich 
například úklid města nebo kupujeme nové 
kontejnery. Snaha při třídění se tedy obča-
nům vrací ve  formě čistšího okolí,“ dodává 
Kozáková.

Aktuálně bylo vyhodnoceno první 
čtvrtletí roku 2019. Z čísel je patrné, že se 
za  první 3 měsíce letošního roku vytřídi-
lo více než za  stejné období loni. Město 
Žďár dostalo za správné třídění v lednu až 
březnu 2019 odměnu 593  494,50 Kč (316 
tun odpadu). Loni to bylo 549 784 Kč (296 
tun odpadu). „Děkujeme všem občanům, že 
odpady třídí, a věříme, že i na konci roku se 
ukáže, že letos se třídilo opět o  něco více,“ 
uzavírá Kozáková.

Jak a proč třídit odpad
Součástí červnového čísla Žďárského 

zpravodaje byl také leták s názvem Proč tří-
dit odpad. V něm každý najde ucelený pře-
hled z oblasti třídění odpadů z trochu jiné-
ho pohledu. Leták obsahuje nejen základní 
informace, kam které odpady odložit, ale 
také harmonogram svozu odpadů, provoz-
ní dobu sběrného dvora a  dále zajímavé 
porovnání vytříděných odpadů ve  Žďáře 
a srovnání se zbytkem republiky.

Od  poloviny června také můžete zís-
kat na městském úřadě praktické a pevné 
tašky, které s  tříděním odpadu pomohou. 
Tašky si mohou vyzvednout občané měs-
ta s  trvalým pobytem, který prokážou do-
kladem totožnosti v  informační kanceláři 
u  vstupu do  budovy městského úřadu. 
„Žďáráci již mnoho let třídí odpad kvalitně. Já 

jim za to velmi děkuji a každý rok se snažíme 
o  kus posunout komfort této aktivity,“ říká 
Ludmila Řezníčková, místostarostka města.

Nové třídící kontejnery
Ve  Žďáře nad Sázavou se rozšiřuje ka-

pacita pro třídění kovových odpadů z do-
mácností. Nově bylo rozmístěno 10 kusů 
popelnic, do  kterých lze ukládat drobný 
kovový odpad z  domácností – plechovky 
od potravin, nápojové plechovky a ostatní 
drobné kovové předměty z  domácností, 
které neobsahují nebezpečné látky. V žád-
ném případě sem nepatří plechovky od ba-
rev a  jiných nebezpečných látek, tlakové 
nádoby (hrozí riziko vznícení) ani kovové 
součásti vozidel.

Nové popelnice najdete:
1. U mateřské školy na ulici Veselská
2. U Táferny
3. U Orlovny
4. U obchodu na ulici Bratří Čapků
5. U Kulturního domu na Vysočanech
6. U Auto... na Nádražní ulici
7. U točny na Vodojemu
8. V Mělkovicích
9. Ve Veselíčku
10. Ve Stržanově

Nově také přibyly kontejnery na  bílé 
sklo - v  ulicích Sadová, Nádražní a  Bezr-
učova. Kde je to možné, třiďte sklo na bílé 
a barevné.

Během září dojde k  vyčištění nádob 
na bioodpad jak u bytových, tak rodinných 
domů. Přesný harmonogram najdete v zá-
řijovém čísle Žďárského zpravodaje.

Zlepšovat podmínky pro třídění odpa-
du ve  Žďáře nad Sázavou se daří i  díky fi-
nanční podpoře Kraje Vysočina a  kvalitní 
spolupráci s firmou EKO-KOM.

(red)

Správné třídění může znamenat nemalý příjem města Foto: EKO-KOM

Nově jsou k dispozici i nádoby na třídění kovového odpadu Foto: Hana Vykoukalová

Zastupitelstvo schválilo dotaci na podporu nových stomatologů
Ve  Žďáře nad Sázavou je dlouhodobě 
nedostatek zubních lékařů. Zastupitel-
stvo města v  polovině června schválilo 
dotační program, kterým se snaží nepří-
znivou situaci zvrátit. Z  rozpočtu bylo 
pro tyto účely vyčleněno 900 000 Kč. 

Město Žďár nad Sázavou nabízí finanční 
výpomoc na zařízení a vybavení stomato-
logické ordinace. Jeden subjekt posky-
tující zubařskou péči může získat dotaci 
300 tisíc korun a  bezúročnou půjčku až 
do  výše 1 milionu korun se splatností de-
set let. Tím se zavazuje ošetřovat ždárské 
občany za  úhrady zdravotních pojišťoven 
minimálně 10 let. Stanovenou podmínkou 
je i  věkový limit žadatele do  35 let včet-
ně. „Věkový limit je záměr, protože chceme 
do  Žďáru nalákat mladé lékaře s  dlouho-
dobou perspektivou, kteří zde tzv. zapustí 
kořeny. Finanční výpomoc je možné použít 
jenom na  vybavení ambulance, což je zátěž 
pro začínající, nikoli zavedené lékaře. Není to 
žádná diskriminace, je to logické a obvyklé,“ 
komentuje člen poradního týmu starosty 
ortoped Radek Černý. 

Informace o  dotačním programu byly 
již rozeslány na  stomatologické fakulty 
i  do  odborných médií. Osloveni byli také 
letošní absolventi z  našeho regionu. „Uvi-
díme, jestli se naše nabídka setká se zájmem. 
Zastupitelstvo v tuto chvíli schválilo prostřed-
ky z  rozpočtu města v  celkové výši 900 tisíc, 
tzn. přímé dotace pro tři pracoviště. Na konci 
roku můžeme naši snahu vyhodnotit. Podle 
aktuální situace eventuálně upravit a znovu 
vyhlásit grantový program,“ vysvětluje pe-
diatr Jan Mokříš. 

Dostupnost zdravotní péče ve Žďáře
Praktická dostupnost zdravotní péče 

se bohužel prokazatelně zhoršuje. Jedním 
z  příkladu je i  omezené zajištění základní 
stomatologické péče. Ve Žďáře a okolí není 

zubařská ambulance, která by registrovala 
nové pacienty. Zodpovědným je stát. Vláda 
a poslanecká sněmovna nastavuje legisla-
tivní rámec a  parametry zdravotní služby. 
Zdravotní pojišťovny mají zákonnou povin-
nost zajišťovat svým pojištěncům tzv. míst-
ní a časovou dostupnost služeb hrazených 
ze zdravotního pojištění. Důležitým part-
nerem jsou kraje, které v přenesené působ-
nosti státu metodicky vedou a  kontrolují 
výkon státní správy ve zdravotnictví. Město 
samo nemá žádnou zákonnou povinnost 
a jenom minimální možnosti situaci zlepšit. 

Starosta Martin Mrkos písemně inter-
peloval Ministerstvo zdravotnictví i vedení 
Kraje Vysočina v  záležitosti zhoršující se 
dostupnosti stomatologické péče v našem 
městě. Prozatím bez konkrétních výsledků 
řešení situace. „Bohužel se dalo předjímat, 
že to nikdo zodpovědný řešit akutně nebude. 
Nechtěli jsme tak jenom přihlížet a nadávat. 
Nejprve jsem oslovil lékařky a lékaře v zastu-
pitelském sboru se zkušenostmi z  praxe. Po-
žádal jsem je o spolupráci a z několika setká-
ní a při omezených možnostech, které město 
má, vzešel návrh dotačního programu, který 
by usnadnil začátky mladých stomatologů 
a motivoval je otevřít praxi v našem městě,“ 
uvedl starosta Mrkos, který má proble-
matiku zdravotnictví ve  své gesci. „Máme 
informace, že na konci tohoto kalendářního 
roku ukončí svoji praxi bez náhrady tři zave-
dení stomatologové. To je závažný výpadek 
a  do  budoucna jsou vyhlídky ještě horší,“ 
popsala situaci zubní lékařka Beáta Bílková. 

„Bylo to poměrně intenzivní jednání. 
Materiál ani nešel do rady, ale rovnou do za-
stupitelstva, když jsme chtěli stihnout ještě 
jeho předprázdninové zasedání. Ale záleže-
lo nám na  řádné komunikaci. Pan starosta 
svolal jednání zastupitelského klubu. To je 
neformální setkání všech zastupitelů, kde 
jsme mohli záměr důkladně prodiskutovat 

a  definitivně nastavit jednotlivé parametry. 
Diskuse byla opravdu přínosná. Přítomní 
byli zástupci všech politických klubů, kromě 
Změny 2018,“ okomentovala průběh jed-
nání dětská lékařka Romana Bělohlávko-
vá. Znění výzvy projednávala také Komise 
prorodinných aktivit, sociální a  zdravotní. 
Zastupitelstvo města následně hlasovalo 
o dotačním programu na řádném zasedání 
dne 13. června, kde návrh podpořily téměř 
všechny politické strany. Záměr tak byl hla-
sy 22 zastupitelů přijat. 

Spolupráce s  novými lékaři by podle 
prvních odhadů mohla začít již před kon-
cem tohoto roku. „Chtěl bych veřejně po-
děkovat všem zainteresovaným za  věcnou 
spolupráci. Věříme, že společné úsilí snad při-
spěje k zachování zubařské péče pro občany 
našeho města,“ uzavírá Mrkos.

(red)

Podmínky dotace
Podpora začínajícím stomatologům

• dotace 300 tisíc korun – na vybave-
ní ambulance

• možnost bezúročné půjčky až 
do  výše 1 milionu korun se splat-
ností 10 let – na  vybavení ambu-
lance 

Podmínky podpory
• provozování stomatologické ordi-

nace; minimálně 20 ordinačních 
hodin, rozložených do  5 pracov-
ních dní

• smlouva se zdravotními pojišťov-
nami 

• registrace minimálně 1  500 paci-
entů s  trvalým pobytem ve městě 
nebo z obcí v okolí Žďáru do 3 let 
od poskytnutí zápůjčkyIlustrační foto Foto: Unsplash

Ilustrační foto Foto: Pixabay
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V průběhu června došlo k vyčištění strouhy u zadní stěny garáží městských technických služeb. Práci prováděli veřejně prospěšní 
pracovníci. Takových drobných úprav se ve městě děje každý měsíc několik. Vzhled města je důležitý, i zákoutí je potřeba udržovat.

Před Po

Rozbor studánek
Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody není pitná
Datum odběru 1. července 2019, 7.50

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody je pitná
Datum odběru 1. července 2019, 8.00

Místo odběru Studánka Klafar
Stav vody není pitná
Datum odběru 1. července 2019, 8.15

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

 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové

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

Referent/ka sociálního odboru - agenda veřejného opatrovnictví
Výkon souhrnné činnosti při zajišťování výkonu agendy veřejného opatrovnictví. Pracovní poměr 
na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – nejpozději do 11. 10. 2021) s předpo-
kládaným nástupem říjen - prosinec 2019.
Podrobnosti podá Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru, 566 688 320, petr.krabek@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 9. září 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“.

Poplatek z držení psů
Upozorňujeme držitele psů, že se blíží 
splatnost místního poplatku za 2. polo-
letí letošního roku, který má být uhra-
zen do 31. srpna 2019. 

Poplatek můžete uhradit hotově nebo 
platební kartou na  pokladně Městského 
úřadu. Bezhotovostní platby provádějte 
pod přiděleným variabilním symbolem 
na číslo účtu: 19-328751/0100. 

Bližší informace poskytne 
Miroslava Zachová - 566  688  147, 
miroslava.zachova@zdarns.cz. OF

Chcete novou lavičku?
Neváhejte se ozvat komunitní koordiná-
torce Radce Remarové s  přáním na  opra-
vu nebo vybudování nové lavičky. Buď-
to na  radka.remarova@zdarns.cz nebo 
na  774  788  303. Město každý rok několik 
nových laviček umístí. 

ROZHOVOR: S Terezou Zelenou o cukrářském řemeslu

Žďár nad Sázavou se může pyšnit mno-
ha kvalitními středními školami napříč 
všemi obory. Odrazem jejich kvality 
jsou absolventi. Jedním takovým je i Te-
reza Zelená, která studovala cukrářství 
na  Střední škole gastronomické Adol-
pha Kolpinga. V  posledních letech se jí 
na  mnoha soutěžích podařilo dokázat, 
že patří mezi tuzemskou špičku. S  mla-
dou absolventkou jsme se bavili o  mo-
delování, aktuálních cukrářských tren-
dech nebo profesních ambicích.

Několik let se Vám daří vyhrávat různé 
cukrářské soutěže napříč republikou. 
Jak to letos dopadlo?

Koncem března se mi podařilo uspět 
na  mezinárodní přehlídce kuchařů a  cuk-
rářů Gastro Hradec, kde jsem v  kategorii 
cukrář umělec junior vyhrála první místo. 
Tudíž nejlepší dort vůbec.

S čím jste tam jela? A kolik času a práce 
to zabralo?

Cukrářský výrobek se jmenuje Dotek 
řecké mytologie a  je to monument slože-
ný z  pěti postav. Těmi jsou řečtí bohové 
a  bohyně – Zeus, Athena, Afrodite, Posei-
don a Hades. Celkem jsem na práci nechala 
přibližně 210 hodin a mnoho financí. S tím 
mi ovšem pomáhá škola i rodina, bez nichž 
bych to určitě nedala. Výsledný výtvor má 
80 cm na výšku a váží okolo 45 kg.

Popište nám, jak probíhá celá příprava 
dortu, která zabere tolik času?

Každý můj výrobek začíná nápadem. 
Vymyslet něco zajímavého a  originálního 
není tak jednoduché, jak se může zdát. 
Mám ráda Řecko, jejich historii a  věděla 
jsem, že takovou věc ještě nikdo na soutěži 
nedělal. Jakmile mám nápad, začnu měřit, 
rozpočítávat a kreslit návrhy. To bylo letos 
opravdu náročné, hlavně kvůli rozdílným 
velikostem jednotlivých postav. Když je to-
hle hotové, mohu se pustit do první práce 

s marcipánem. Postavy jsou vymodelované 
z mandlové hmoty, která je trvanlivá. Tato 
fáze trvá opravdu dlouho, protože všechno 
musí být podle mých představ a  dokona-
lé. Což mnohdy znamená hodně pokusů 
a  předělávání. Ale výsledek se letos fakt 
povedl.

To určitě, první místo to jen dokládá. Le-
tošní vítězství ale není Váš první úspěch. 
Jaké byly předchozí roky? S  čím a  kdy 
jste začínala?

Poprvé jsem na soutěži byla hned v prv-
ním ročníku. Tehdy to byly malé bonbónky, 
tzv. petit fours, se kterými jsem skončila 
na třetím místě. Rok nato jsme jeli na sou-
těž o nejlepší svatební dort do Brna. Zde to 
byla týmová práce a podařilo se nám celou 
akci vyhrát. A poslední tři roky jezdím pra-
videlně na  přehlídku do  Hradce Králové, 
kde jsem skončila druhá a  první. A  letos 
jsem to první místo obhájila.

Zmínila jste, že Vám dort zabral celkem 
přes 200 hodin. Všechno připravujete 
a čas trávíte jen tady ve škole, nebo i jin-
de?

Nejen tady ve škole. Protože nejsem ze 
Žďáru, tak by to nebylo snadné kvůli do-
jíždění. Takže si hodně věcí dělám doma, 
a i proto je to pro rodiče dost náročné. Mají 
mě doma vlastně pořád, ale zároveň vůbec. 
Takže jim patří velké poděkování za  tu tr-
pělivost.

Je vidět, že máte talent, píli a odhodlání 
být nejlepší. Proč jste se rozhodla jít stu-
dovat právě cukrářství?

To tak nějak přišlo samo. Baví mě hroz-
ně malovat a kreslit, zároveň jsem vždycky 
doma pekla, takže jsem to tak nějak sklou-
bila dohromady. A  logickým vyústěním 
bylo, že půjdu studovat právě cukrářku. Je 
pravda, že byly i jiné, dost odlišné nápady, 
ale vyhrálo nakonec tohle. A  vůbec toho 
nelituji, protože naše škola mi toho dala 
opravdu hodně. A  nejen po  té cukrářské 
stránce, ale třeba i  v  oblasti vystupování, 
prezentování nebo v podpoře vlastního se-
bevědomí právě v soutěžích.

Chcete nám popsat, jak jste se cítila, 
když jste jela na  první soutěž a  jak to 
máte dnes?

To je velký skok. Před těmi čtyřmi roky 
bych neřekla, že tady budu takhle v  klidu 
sedět a bavit se s Vámi, že na soutěži budu 
relativně klidná… Tehdy jsem se opravdu 
styděla a bála jet někam do Hradce Králové 
na soutěž. A dnes? Je to docela v pohodě. 
Občas s tím maličko bojuji, ale nic zásadní-
ho.

Pro Vás má studium zde na střední škole 
gastronomické zajímavé vyústění. Asi 
i díky všem těm úspěchům, které doklá-
dají Vaši zručnost. O co se jedná?

Je to tak. Od září zde nastupuji jako mis-

trová odborného výcviku. Což jsem vůbec 
nečekala a  ani rozhodování nebylo vůbec 
jednoduché. Vedle nabídky jít učit sem 
k nám jsem měla i možnost jít pracovat pří-
mo do cukrářského provozu. Ale rozhodla 
jsem se zůstat, protože to může být velmi 
zajímavá zkušenost a pro mě osobně velká 
výzva. Snad se mi povede mladé studenty 
vést třeba i k modelování, které mi jde. Už 
teď se na to moc těším.

Jaké máte profesní ambice? Co byste 
chtěla dělat a kde byste chtěla pracovat?

Mám jich hned několik… Určitě bych 
se chtěla podívat někam do světa, protože 
cukrařina tady v Česku není taková jako tře-
ba ve Francii nebo v Rusku. Naučit se tam, 
jak se vrcholová cukrařina dělá, a  pak se 
vrátit s tím zpět do Čech. To by bylo super.

Máte nějaké vzory – ať už zahraniční, 
nebo české?

Ze zahraničních třeba Amaury Guichon, 
to je můj největší vzor, nebo Nina Taraso-
va, Antonio Bachour. A v Česku? Určitě Ive-
ta Fabešová, která má čtyři cukrárny pod 
značkou IF Café, tam je to na vysoké úrovni. 
Kdybych někdy měla možnost jít tam pra-
covat, tak určitě neváhám. Zrovna nedávno 
u ní začal tvořit Vladyslav Ryasnyy, který je 
mezi mladými cukráři opravdu nejlepší. Je 
také členem českého národního týmu. 

Národní tým v  cukrářství? To je něco 
jako reprezentace?

Ano, přesně tak. Je to národní tým ku-
chařů a cukrářů. Oni pak jezdí na různé sou-
těže do  zahraničí, třeba nyní se připravují 
na olympiádu ve Stuttgartu v zimě 2020.

Když zmiňujete nejlepší cukráře, jaké 
jsou v tomto oboru v dnešní době tren-
dy?

Teď jsou hodně populární silikonové 
formy. Tím můžete udělat dezert, co bude 
vypadat jako reálná věc, resp. například 
ovoce – třeba jako hruška. To jsem dělala 
zrovna včera. Do  formy dáte třeba vanil-
kový mousse (pěnu), hruškové želé, pak 
to dáte zmrazit a na závěr to polijete pole-
vou nebo čokoládou. A když se to povede, 
vypadá to opravdu krásně. Jinak posled-
ní roky je trend dělat jednoduché, čisté 
a  minimalistické dezerty – nemíchat moc 
chutě, kvalitní a  čerstvé suroviny, nepře-
plácané zdobení.

Děkuji za rozhovor.
Jakub Axman

Tereza Zelená Foto: Markéta Zrzavá

Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno 
Mobilní telefon   ul. Palachova 
Brýle ul. Okružní 
Mobilní telefon les v lokalitě „Pličky“ 
Bluetooth reproduktor Farská humna 
Čip, stuha, přívěšky ul. Žižkova 
Přívěšek + křížek MěÚ 
Čepice ul. Palachova 
Mobilní telefon park U Ivana 
Klíč od vozu centrální parkoviště 
Klíč od vozu silnice u Žďáru 
Hodinky křižovatka Sázavská + K Milířům 
Řetízek ulice Brodská 
Mobilní telefon Bouchalky 
1 ks klíče Stalingrad 
Svazek klíčů u Sportovní haly 
Dámská kabelka ul. Novoměstská 
Svazek klíčů Vodojem 
1 ks klíče ul. Žižkova 

Svazek klíčů Žďár nad Sázavou 3 
Svazek klíčů u 5. ZŠ 
Peněženka bez hotovosti  ul. Hutařova 
Náušnice Rákosníčkovo hřiště 
Řetízek, prstýnek u Orlovny 
Autosedačka předáno z ČD 
Peněženka + hotovost předáno z ČD 
Pánská bunda, klíče předáno z ČD 
Pánský svetr předáno z ČD 
Peněženka bez hotovosti předáno z ČD 
Průkaz ČD předáno z ČD 
Dětská kšiltovka předáno z ČD 
Pánská vesta předáno z ČD 
Mikina, deštník předáno z ČD 
Svazek klíčů předáno z ČD 
Obal + kartičky předáno z ČD 
In karta předáno z ČD 
Mobilní telefon předáno z ČD 
Studijní průkaz předáno z ČD

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

Dětské dopravní hřiště
I letos přes léto můžete navštívit dětské 
dopravní hřiště, které je u základní školy 
Palachova.

Hřiště je otevřené každý den od  10 
do 19 hodin. Vstup je zdarma.

(red)
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ANONYM
ANTI
AORTA
ATAK
AZYL
BRONZOVÁ
ČIVA

Medium Sudoku Puzzles 16 
www.printablesudoku99.com 
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  3 9   2  7 
9 6   1   5  
       3  
1  4 5   9 6 3 
    2  5   
7   1 9 6  8 2 
   7      
3  7 2  5    
  8 6  1  9 5 

6 2 9 7  8    
  5    7   
     9 8 4  
9 8    7   1 
   6 5  2  9 
5 3  9      
  4  7  9  3 
 9  2   6   
1  7  9   2 8 

MOZAIKA
NÍŽE
OREL
PÁDY
ŠNYCAR
TRAŤ
TRIK

DNES
CHARTA
CHRÁM
KÁČA
KAOLINIT
KOALY
KYPŘIČE

UMYVADLO
UVAŽOVAT
VĚNA
VIZE
VŠIVÁK
ZIMY

Osmisměrka

Sudoku

Letní křížovka
V letošním roce si připomínáme 25 let od zapsání Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam světového dědictví 
UNESCO. V průběhu celého roku představujeme jednotlivé hmotné památky z tohoto seznamu, které v České republice máme. Kromě 
hmotného dědictví je ................................................................. Tajenku zasílejte do 26. srpna na e-mail soutez@zdarns.cz. Nezapomeňte připsat 
ještě telefonní číslo a do předmětu uvést „Letní soutěž 2019“. Ze správných odpovědí vylosujeme vítěze. 
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Anketa pro zastupitele města
V letním čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jak vnímáte vizuální smog ve městě? Mělo 
by město regulovat reklamu ve veřejném prostoru? 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.

Co je to vizuální smog?
Vizuální smog znamená zahlcení nebo znečištění veřejného prostoru nevhodnou, agresivní a nepřiměřenou reklamou, která není přizpůsobena 
okolí. Někdy se také jedná o nelegální reklamní nosiče umístěné na nevhodných místech (například na historických stavbách atd.). Reklamní no-
siče tohoto typu pak zasahují do celkové podoby místa a narušují logiku prostoru a atmosféru. Vizuální smog je v dnešní době stejně závažným 
problém veřejného prostoru jako například smog světelný nebo hlukový.

Jan  
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Reklamní nosiče jsou již regulovány sta-
vebním zákonem. Proto další regulace by 
se patrně měla týkat obsahu a provedení. 
Ty jsou však velmi subjektivní. Kdo bude 
tím univerzálním arbitrem? Architekturu 
hlídá městský architekt, zeleň městská kra-
jinářka a reklamu….? Možná další reklamní 
koordinátor. Uvědomuje si vedení města, 
že před třemi lety zřídilo pozici marketin-

kového referenta, aby podpořilo propagaci 
města, jeho zájmů a aktivit. Nemyslím si, že 
by město mělo mít jinou pozici než ostatní 
subjekty ve městě, které výsledky své čin-
nosti a  propagace město platí. Vkus a  es-
tetické cítění se nedá vynutit, proto bych 
pokládal za  dobrý začátek, kdy město šlo 
v reklamě ostatním příkladem.

Vladimír  
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Petr  
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

I když se je mnohdy snažíme nevnímat, 
tak někdy jich je prostě tolik, že je nemů-
žeme minout. Epidemie cedulek, nápisů, 
poutačů, reklam nebo polepů různých 
barev a velikostí na nás vyskakuje na kaž-
dém kroku. Zakazovat různé barvy na fasá-
dách, reklamy obchodníkům nebo poutače 
na  různé akce nic neřeší. Každému se líbí 
něco jiného, jiná barva, tvar nebo umístě-
ní. Nakonec jsme v minulosti kritizovali šeď 

našich sídlišť a pak zase jiní odborníci jejich 
přílišnou barevnost. Vždyť i  město stále 
provokuje blikajícími obrazovkami, zvlášt-
ními billboardy a zářivými plakáty na různé 
akce. Tak to zkusme sami u sebe. Příkladem 
města, tak snad najdeme i jasné mantinely, 
které povedou ke spokojenosti designérů, 
architektů, obchodníků, ale především nás 
kolemjdoucích občanů.

Současnou podobu veřejných pro-
stranství ovlivnil nástup komercionalizace 
v 90. letech a chybějící legislativa. Dodnes 
neexistuje žádná právně účinná regulace 
venkovní reklamy, jediná plyne ze zákona 
o  reklamě, která ale řeší její obsah a niko-
liv formu či dokonce množství. Domnívá-
me se ale, že problém „vizuálního smogu“ 
se konkrétně našeho města téměř netýká 
a  určitě jím není nikdo z  obyvatel ohro-

žován a tak tomu bude i v blízké budouc-
nosti, proto organizovat nějakou regulaci 
nemá smysl. Jistě se najdou daleko tíživější 
problémy v našem městě, ke kterým by se 
mohli a měli občané i zastupitelé vyjadřo-
vat. Stálo by za zamyšlení redaktora a do-
konce i  redakční rady nad smysluplností 
některých položených otázek.

Přesycenost veřejného prostoru rekla-
mou je fenomén běžný až na výjimky v ka-
ždém větším městě, Žďáru nevyjímaje. Je 
to důsledek vývoje prakticky od 90. let, kdy 
se agendy měst tématu reklamy věnovaly 
pramálo. Problematika má dva rozměry. 
Za prvé množství reklamy, za druhé vlast-
ní vizuální podoba. Snaha upoutat indivi-
duálním vizuálem, často nepřiměřených 
rozměrů nebo barev, vede ve  veřejném 

prostoru jako celku k  naprosto rušivé, ne-
estetické a  neharmonické podobě. Jasná 
pravidla a rozumná regulace při respekto-
vání soukromého vlastnictví jsou na místě, 
stejně jako edukace a dialog s obchodníky. 
Nyní finišujeme Pravidla města pro rekla-
mu, včetně manuálu příkladů dobré praxe. 
Ty přinesou postupnou změnu k  lepšímu 
v  množství a  podobě reklamních a  infor-
mačních nosičů.

Vnímání veřejného prostoru je individu-
ální a  možné v  několika rovinách. Společ-
nou snahou vedení města je veřejný pro-
stor udělat co nejkrásnější, nejpřívětivější 
a nejfunkčnější pro všechny obyvatele. Ale 
nikdy se nejde zavděčit všem. Jinak bude 
vnímat prostor a  jeho uspořádání mamin-
ka s dětmi, jinak cyklista, řidič či podnikatel. 
Podnikatel by samozřejmě chtěl nabídnout 
svoje zboží, ale připadá mi, že některé části 

našeho města připomínají spíš barevnou 
plakátovací plochu, za  kterou se mnohdy 
schovávají krásné budovy, uličky či zákoutí. 
Takže ano, já jsem pro omezení vizuální-
ho smogu, jsem pro jeho regulaci. Mno-
ho poutačů či reklam může přece zůstat 
funkční, ale zároveň mohou být uspořádá-
ny a umístěny tak, aby vynikly krásy našeho 
města.

Radek  
Černý

zastupitel 
ODS

Zamořením veřejného prostoru agre-
sivní a  nevkusnou reklamou nijak zvlášť 
netrpíme, i  když to není ideální. Reklama 
a  propagace je přirozeností obchodního 
jednání a kdekoli a kdykoli je její styl a úro-
veň odrazem dobové kultury i  osobní in-
vence a  svobody. Město nechť přiměřeně 
chrání reprezentativní lokality a  reguluje 
využití městského inventáře, určuje jasná 

jednoduchá pravidla. Dále ať odborníci 
vytvoří jakýsi manuál, grafická sjednocují-
cí doporučení, vizualizace, příklady, které 
mohou motivovat a inspirovat. Ale nikoho 
nepřevychovávejme ve věci vkusu. Pro ně-
koho jsou reklamní plakáty Alfonse Muchy 
mistrovstvím, pro někoho kýčem. Jinak 
voní seno koním, jinak zamilovaným. Hlav-
ně všeho s mírou. 

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 letního čísla nám přišly následující příspěvky.

Dar nebo provize?
K  dodatkům ke  Smlouvě o  dílo na  Revi-

talizaci sportovní zóny se po  téměř měsíci 
na  jednání ZM 13. 6. 2019 konečně vyjádřila 
koalice ŽŽM, ANO, KDU – ČSL a  ODS. „Zima 

jako na horách“, běžné vícepráce anebo nedo-
statečná předprojektová příprava stavby jsou 
prý důvody velkých problémů této jistě jinak 
záslužné stavby. Vždyť je to podle nich vlastně 
normální. Odpovědnost za rozhodnutí o změ-
nách ceny a  termínu byla radními přesunuta 
na  úředníky, technický dozor investora a  ře-
ditele příspěvkové organizace. Na ty, kteří ne-
rozhodovali, a tudíž ani nemohou nést odpo-
vědnost. Hlavním viníkem je ale podle radních 
Klementa, Navrátila, Zlesáka, Mokříše a  Čer-
ného „lhář“ Havlík. Pusťte si zvukový záznam 
k  bodu Rozpočtová opatření, tak uslyšíte, jak 
si tito radní umí vylévat zlost za mé nepřítom-
nosti. Také se dozvíte, že zvýšení ceny o  9 % 
je vlastně dobrý výsledek. Zřejmě již všichni 

zapomněli na svoji kritiku víceprací a dodatků 
např. rekonstrukce bazénu a stavby Relaxcent-
ra před volbami 2014. Oni ale kritizované více-
práce ještě vylepšili. Dar od  firmy PROFISTAV 
přijatý v době, kdy se rozhoduje o rozsáhlých 
vícepracích a o posunech termínů, které firmě 
ušetří pokuty a  penále, je přinejmenším po-
divný. K  tomu jistě stojí za  zmínku hlasování 
paní místostarostky Řezníčkové, když jediným 
akcionářem PROFISTAVU je její zaměstnavatel. 
Zajímavé bylo i  vystoupení úředníka odboru 
rozvoje, který uvedl, že stavba měla rozpačitý 
začátek, že byly obrovské problémy s dodava-
telskou firmou a  složitá spolupráce. Proto se 
domnívám, že dar možná ani nebyl provizí, ale 
byl spíše odpustkem.

Jan  
Havlík

zastupitel  
Změna 2018

Moje slova zastupitelky a místostarostky 
našeho města jsou přímo spojena se slovem 
zastupitele Jana Havlíka v minulém čísle 
Žďárského zpravodaje. Po přečtení jeho 

slov, mne napadlo, že to asi nemyslí vážně. 
Vždyť jeho slova míří proti jeho městu a je 
to snůška nepravdivých a záměrně manipu-
lativních informací. Není pravdou, že město 
odpustilo jakoukoli pokutu komukoli. Aby 
mohlo město pokutu odpouštět, musela by 
vůbec vzniknout. Tím méně je pravdou ne-
smyslně vysoké vymyšlené číslo uvedené ve 
slovech pana Havlíka. Rada města posunula 
termín dokončení stavby na základě dopo-
ručení technického dozoru stavby a inves-
tičních techniků investora.  Bylo to, protože 
město po zhotoviteli požadovalo některé 
věci neuvedené v projektu, bylo to, protože 
na stavbě bylo jiné než deklarované podlo-

ží, protože město chtělo po zhotoviteli na 
zimu 2018/23019 předčasně zprovoznit na-
fukovací halu pro tenisty, bylo to z důvodu 
klimatických podmínek a mnoho dalšího.  
Nesmyslné a lživé slovo pana Havlíka je pro 
mě další důkazem, že pro svoji zaslepenost 
městu škodí, že není dobrým zastupitelem. 
A jen tak mimochodem, lež je i v tom, že můj 
bývalý zaměstnavatel byla společnost Pu-
rum Kraft a.s. Pan zastupitel si plete i názvy 
firem a to je pro mě důkazem jeho nedůvě-
ryhodnosti. Závěrem bych chtěla panu Hav-
líkovi popřát, aby našel osobní klid a štěstí. 
Nejenom ve svém novém uplatnění, ale i v 
práci pro naše město, bez lží a nenávisti. 

Ludmila  
Řezníčková

zastupitelka  
ANO 2011

Nedostatek zubařů se s výjimkou velkých 
měst týká celé České republiky. Je to systé-
mový problém, ve  kterém se odráží selhání 
státu a nečinnost kraje. Tak, jako v jiných pří-
padech, si obce musí poradit samy. Jako zu-

bařka s  dlouholetou praxí velice dobře vím, 
co obnáší rozjezd moderní praxe pro mladého 
zubaře. Jsou to miliony korun. Ať již na nákup 
praxe od stomatologa, který míří do důchodu, 
nebo na vybavení. Přidají-li se k tomu potřeby 
bydlení nebo založení rodiny, je to obrovská 
zátěž a  zodpovědnost. Přitom právě mladý 
zubař ve  městě je perspektivní. Jednak mo-
derními přístupy, jednak je u něj předpoklad, 
že ve městě zůstane. Starší, zkušený zubař již 
takovou zátěž nepodstupuje.

Rychle a  kvalitně připravený dotační pro-
gram pro mladé zubaře, prodiskutovaný 
na  semináři zastupitelů a  odpracovaný úřa-
dem, je proto krokem, který může zásadně 
pomoci. Není samospasitelný, ale lepší než 

nedělat nic, vzdychat a  čekat, že to někdo 
vyřeší. Nevyřeší. O to více negativně, ale vlast-
ně nepřekvapivě vnímám postoj zastupitelů 
Změny 2018. Tři z  nich hlasovali proti. Proti 
tomu, abychom podpořili příchod mladých 
zubařů. Nikdo z nich se přitom neúčastnil té-
matu na  semináři. Být proti má každý svaté 
právo, důležitý je ale kontext. Jejich srovnání 
zubařů se zedníky, kterých je snad také ne-
dostatek, a  z  toho důvodu hlasovat proti, je 
zcela neadekvátní. Je to projev pokrytectví 
a nezodpovědnosti. Změna 2018 tak potvrdi-
la to, co již delší dobu dělá. Dští kolem sebe 
síru, je nekonstruktivní a šíří kolem sebe řadu 
pokroucených informací. Zřejmě jsou ale těmi 
šťastnými, kteří nepotřebují zubaře.

Beáta  
Bílková

zastupitelka 
ŽŽM
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Osobní asistence poskytuje své služby i ve Žďáře
Kdo jsme 

Služba Osobní asistence je terénní služ-
bou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která 
vznikla v roce 2010. I přestože jejím hlavním 
sídlem je Velké Meziříčí, jedna z poboček je 
i ve Žďáře nad Sázavou.

Komu pomáháme
Cílovou skupinu osob, kterým je služba 

určená, tvoří děti od tří let, dospělí a senioři 
se zdravotním postižením nebo dlouhodo-
bým onemocněním.

Kde působíme
I  přestože jejím hlavním sídlem je Velké 

Meziříčí, jedna z poboček je i ve Žďáře nad 
Sázavou. Pracovníci k  uživatelům docházejí 
či dojíždějí přímo do jejich místa bydliště.

Jak pomáháme
Osobní asistenti pomáhají s  přípravou 

a  podáním jídla a  pití, s  převlékáním a  při 
osobní hygieně, dále pak s úklidem či náku-
pem. Mezi další prováděné činnosti patří ná-
cvik a  upevňování různorodých schopností 
a  dovedností prostřednictvím procházek, 

trénování paměti, cvičení apod. Asistenti 
jsou také nápomocni s vyřizováním běžných 
záležitostí, ať už se jedná o zaslání složenky, 
vyplňování žádosti o příspěvek na péči, vyří-
zení pochůzek apod. Uživatelé také mohou 
využít asistenty k doprovodu k lékaři, na úřa-
dy či do školy nebo do zaměstnání. Fakulta-
tivní službou je doprava.

Proč pomáháme
Důležitou zásadou při poskytování služ-

by je individuální přístup, který je uplatňo-
ván u  každého uživatele tak, aby mu péče 
byla „šitá na míru“. Zásadní je také podpora 
stávající soběstačnosti a samostatnosti. Ne-
méně důležitý je i  respekt volby uživatele 
a zachovávání jeho práv a důstojnosti.

Kde nás najdete
Bližší informace lze nalézt na  webových 

stránkách www.zdar.charita.cz v  sek-
ci Osobní asistence. Konkrétní informace 
poskytne vedoucí služby Jaroslava Pavlíč-
ková telefon: 733  755  870 nebo e-mail 
oa.velmez@zdar.charita.cz.

Služba je poskytována v  různých časo-

vých intervalech, i po celý den. Péče je hra-
zená, to znamená, že uživatel hradí dle plat-
ného ceníku hodiny poskytnuté služby.

Monika Rajmová

Rizikové chování dětí a mládeže a jak mu předcházet
Jaká jsou výchovná, sociální a  zdravot-
ní rizika chování dětí a  mládeže, která 
ohrožují nejen jednotlivce, ale i  celou 
společnost? Jaké jsou jeho příčiny? Exis-
tuje prevence, díky které lze předcházet 
jeho vzniku? Na  tyto a  mnoho dalších 
otázek jsme společně v červnu letošního 
roku hledali odpověď.

Za  tímto účelem byla v  rámci projektu 
MAP II ORP Žďár nad Sázavou, ve  spolu-
práci s  Vysočina Education, uspořádána 
beseda s významným psychologem a spe-
ciálním pedagogem Zdeňkem Martínkem, 
který se zabývá agresivním chováním dětí 
a mládeže, šikanou, ale také například po-
ruchami chování vázanými na rodinné pro-
středí.

O  významnosti a  důležitosti tohoto té-
matu svědčí i  účast, která byla opravdu 
hojná. Na  městském úřadě ve  Žďáře nad 
Sázavou se sešlo zhruba 80 účastníků z řad 
pedagogů a odborné veřejnosti, aby se do-
zvěděli základní fakta o  pojmu rezilience 
a s ním související prevencí, která je nedíl-
nou součástí práce školy. Informace o soci-
álně patologických jevech a míry jejich rizi-

kovosti v prostředí školy, nebo společnosti 
a další. Díky tomuto setkání si mohli učitelé 
prohloubit své odborné a  pedagogické 
kompetence k včasnému rozpoznání těch-
to problémů a k adekvátní reakci na ně, sdí-
let své osobní a profesní zkušenosti, nebo 
najít řešení pro svůj případ.

Bližší informace o projektu Místní akční 
plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou 
najdete na  webu www.zdarns.cz/MAPII, 
či aktuality na  facebookové stránce 
www.facebook.com/MAPZR. Číslo pro-
jektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150.

Veronika Klimešová

Ilustrační fotografie Foto: Zbyněk Čech

Zdeněk Martínek během semináře ve Žďáře nad Sázavou Foto: Jakub Axman

Ponorková akce Funny Fest letos slaví 5. narozeniny!
Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež připravuje již 5. ročník multižán-
rového festivalového odpoledne ve  Žďá-
ře nad Sázavou. Akce se letos uskuteční 
v  předposlední prázdninovou sobotu 24. 
srpna od  13 hodin v  parku na  Farských 
humnech. 

Na  festivalu si zahraje hned několik hu-
debních uskupení. Své umění předvedou 
kapely Vzhůru a  níž, Eirik, AMaTer, Jama-
ron a další. Návštěvníci se také mohou těšit 
na  doprovodný program v  podobě taneč-
ních a  uměleckých vystoupení. Připraveny 
budou hry a  soutěže, malování na  obličej, 
fotokoutek, tvorba legálního graffiti umění, 
slackline, turnaj ve stolním fotbálku, tvořivé 
a  kreativní dílničky, obří bublifuk a  mnoho 
dalšího. 

„Je až neuvěřitelné, jak rychle to uteklo, že 
už slavíme 5. výročí! Velmi nás těší stále velký 
zájem o  tento netradiční festival. Díky vám 
návštěvníkům se nám podařilo z  něj udělat 
již tradiční akci ždárského kulturního dění. Sa-
mozřejmě i  letošní ročník bude bohatý na hu-
dební i  taneční vystoupení a  nebudou chybět 
obvyklé doprovodné aktivity, ale připravujeme 
i  novinky, které si prozatím schováváme jako 
překvapení. Srdečně vás zveme na  tuto ojedi-
nělou akci,“ dodává organizátorka festivalu 
a vedoucí Ponorky Veronika Brychtová.

Bohatým programem si pracovníci Ponor-

ky i celá řada dobrovolníků kladou za cíl po-
ukázat na možnosti, jak se lze zabavit a aktiv-
ně trávit volný čas. Neméně důležité je také 
představovat fungování nízkoprahových za-
řízení pro děti a mládež a minimalizovat tak 
předsudky vůči nim. „Ponorka chce dle svého 
názvu ukázat, že je útočiště pro děti a  mladé 

lidi, kteří jsou ztraceni v moři problémů, potře-
bují pomoci najít vlastní kompas, aby se lépe 
vyznali ve svém životě. Pomáhá jim, aby se ne-
potopili úplně na dno a mohli dýchat i pod hla-
dinou všech průšvihů,“ popisuje Brychtová. 

Vstup na festival je zdarma.
(red)

Děti si užívají doprovodný program na Funny Festu Foto: Pavel Juráček

Barokní slavnosti připomenou vstup do UNESCO
I  letos v  září se uskuteční Santiniho ba-
rokní slavnosti a to ve spojení se dvěma 
velmi významnými událostmi. Poutní 
kostel na Zelené hoře slaví 25 let od zá-
pisu na  seznam UNESCO a  je tomu také 
přesně 300 let, kdy byla samotná stavba 
kostela zahájena. Co vše na vás tedy o ví-
kendu 6. a 7. září v rámci oslav čeká? 

V pátek 6. září se po roce znovu setkáme 
v  Santiniho taneční Retrokavárně, která se 
v loňském roce setkala s velkým úspěchem. 
Na žďárském náměstí bude hrát k tanci TaTa 
band Josefa Kučery, zpívat a  moderovat 
program bude Jan Smigmátor. 

Protože celý večer je věnován oslavě pa-
mátky UNESCO, ale také 300. výročí zahájení 
stavby kostela, uvítáme v programu samot-
né autory kostela. V doprovodu představite-
lů města a farnosti pozdraví účastníky opat 
Vejmluva spolu s architektem Santinim. Nad 
půdorysem poutního kostela převezmou 
kámen s věnováním občanů města. Po celý 
večer bude k  dispozici otevřená kavárna 
a bude připravena malá výstava Opus San-
tini. 

V  sobotu 7. září začneme slavit už od-
poledne. Na  dvouhodinovou procházku 
Po stopách Santiniho se můžete vydat v do-
provodu skvělých průvodců. Profesor Vít Vl-
nas a docent Jiří Kotalík patří mezi největší 

znalce barokní doby a svoje znalosti prezen-
tují s nevšedním nadšením. Po mši sloužené 
v poutním kostele se k oběma pánům přidá 
Constantin Kinský, který se stane průvod-
cem v Muzeu nové generace. Jiří Kotalík se 
ujme slova v Galerii barokního umění a Vít 
Vlnas, autor knihy o  životě sv. Jana Nepo-
muckého, se představí v  kostele na  Zelené 
hoře. Večerní program zahájí v bazilice mi-
nor orchestr, sbor a sólisté souboru Musica 
animata. Zazní skladby z  období vrcholné-
ho baroka. 

Po  jeho ukončení vyjdou posluchači 
na hráz a břehy Konventního rybníka. Jako 
pocta významným výročím letošního roku 
rozsvítí exteriér zelenohorského kostela la-
serová animace. Za  hudebního doprovodu 
se vedle barevných kontur stavba kostela 
rozzáří například podpisem architekta San-
tiniho a řadou dalších imaginací. 

V  poutním kostele aktuálně probíhají 
opravy, a  tak se o  to více můžeme přiblížit 
době před třemi staletími. I tehdy byl kostel 
obalen lešením a  oltáře dosud neměly so-
chařskou výzdobu. Ve své Pouti ke sv. Janu 
Nepomuckému se představí dětský pěvecký 
soubor Žďáráček, který doplní Karel Mužát-
ko na trumpetu a Matěj Bok na varhany. 

Závěr oslav pak proběhne při nedělní mši 
svaté v Santinim upravené bazilice minor. 

Stanislav Růžička

Ve Žďáře bude víc pečovatelek. Sociální služby přijmou dvě nové 
Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sáza-
vou se brzy dočká rozšíření. Rada města 
schválila přijetí dvou nových pečovate-
lek.

„Z  důvodů stárnutí obyvatelstva je tato 
služba stále více vyhledávána,“ říká Václav 
Šerák, ředitel příspěvkové organizace So-
ciální služby. V  současné době pečovatel-

ská služba pečuje o 282 občanů, další jsou 
v pořadníku žadatelů. Toto navýšení počtu 
zaměstnanců nemá dopad na  rozpočet 
města. (red)

V srpnu nebude 
na zámku nuda!
V  srpnu se zámek rozezní kvalitní hud-
bou i letním kinem. Na své si také přijdou 
rodiny při rodinných prohlídkách. 

Srpen bude na zámku patřit kvalitní hud-
bě, letnímu kinu a rodinným prohlídkám. Co 
konkrétně nás čeká?

Hned první srpnový týden zamíří na zá-
mecké Pivovarské nádvoří Kinematograf 
bratří Čadíků. Pokud si chcete letní kino užít 
se vším všudy, využijte autobusový svoz 
a rozvoz, který projede okružní jízdou celým 
Žďárem. Vstup na projekce i svoz je zdarma. 
Nezapomeňte přibalit deku nebo rozkládací 
židličku. Začátek promítání je vždy ve 21:30.

Až do  konce prázdnin můžete navštívit 
Letní dětské prohlídky. Úplnou novinkou je 
rodinná hra Najdi hvězdu s Malým princem. 
Tomu se ztratily hvězdy, které zářily nad 
jeho planetkou. Pomůžete mu je najít? Hra 
je určena pro všechny rodiny s dětmi, které 
již byly v Muzeu nové generace.

Hudebním vyvrcholením léta budou 
Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bo-
huslava Matouška a Jakuba Junka. Jedná se 
o  kurzy studentů konzervatoří a  vysokých 
škol z celé České republiky, které se v areálu 
zámku konají úplně poprvé. V  rámci kurzů 
můžete navštívit čtyři vystoupení - 18., 23., 
26. a 28. srpna. Zámek Žďár
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Gymnázium ve Francii a Nizozemsku - Erasmus+ v polovině
Světoběžníci to na GymZR nemají lehké – 
pořád se něco děje. Nabízíme ohlédnutí 
za pobyty účastníků mezinárodních pro-
jektů. 

S projektem Active Reality, Real Activity, 
který spojuje témata kulturního dědictví 
a  interaktivity, už studenti navštívili několik 
kulturních institucí v ČR, ale největším zážit-
kem je samozřejmě vždycky cesta do zahra-
ničí. 

31. března vyrazilo 13 studentů třetích 
ročníků do Lodève v jižní Francii – letadlem 
z Vídně přes Valencii a Marseille. 

Náplní našeho pobytu bylo vytvořit pro 
tři části místního muzea interaktivní prvky, 
které by z  obyčejné prohlídky udělaly sku-
tečný zážitek. Naše nápady jsme představili 
veřejnosti i s originálními reklamními spoty. 
Využili jsme znalosti počítačových expertů 
a  naše prezentační i  jazykové schopnosti, 
díky nimž jsme se ve  Francii velice dobře 
cítili a  mohli jsme s  francouzskými studen-
ty prožít celý týden v  pravém slova smyslu 
společně.

Během pobytu jsme se podívali do jesky-
ně Grotte de Clamouse (někteří z nás se do-
stali i mimo chodníčky, slaňovali jsme a vidě-
li jsme mnohem víc než běžní návštěvníci) 
a poslední den jsme strávili v Montpellier. 

Z  mnoha zážitků musíme zmínit dva. 
Velký dojem na nás udělala školní jídelna – 
spousta zeleniny, výběr dezertů, opravdová 
radost. Na  druhou stranu, po  návratu už si 
nikdo z  nás nestěžuje na  školní wi-fi, kte-
rá třeba někdy nefunguje dokonale. Zjistili 
jsme, že bychom taky nemuseli mít vůbec 
nic. 

Na konci května přišla řada na nás připra-
vit žďárské dobrodružství. První den jsme 
ještě věnovali pražským zajímavostem – 
díky geografickým šifrám Václava.  Černíka 
jsme se bavili celý den, např. jsme vystřídali 
všechny dopravní prostředky včetně lodi! 

Celý týden byl pěkně náročný – hned 
v pondělí ráno jsme si vyzkoušeli interaktivní 
prohlídku města a odpoledne jsme ji zpraco-
vali pro budoucí žďárské informační centrum 
ve třech jazykových mutacích. V úterý jsme 
navštívili Muzeum nové generace a pokusili 
jsme se připravit několik zajímavých prvků, 
kterými si návštěvníci budou moci otestovat 
svoji pozornost, paměť a důvtip. Věříme, že 
naše nápady budou moci brzy ocenit. V dal-
ších dnech jsme se podívali na Zelenou horu, 
do Nového Města na Moravě a do Litomyšle. 
V  pátek už nám zbývalo jen připravit pre-
zentace pro závěrečný večer, abychom svou 
práci předali zástupcům Muzea nové gene-
race a Města Žďáru nad Sázavou. Děkujeme 
oběma institucím za podporu.

V sobotu ráno jsme si, jak je naším dob-
rým zvykem, poplakali na nádraží, zamávali 
a šli se domů dospat. 

Příští rok nás čekají stejné dva týdny – du-
ben v Provence a květen ve Ždáře.

Projekt CSECH 21 je pro studenty kvinty 
a kvarty. Za složitou zkratkou se skrývá opět 
kulturní dědictví a dovednosti 21. století, což 
jsou kreativita, komunikace, IT dovednosti 
apod. S  tímto projektem už dvanáct našich 
studentů navštívilo Laredo ve  Španělsku 
a  Spijkenisse v  Nizozemsku. Více informa-
cí o  tomto projektu přineseme na  podzim, 
kdy už budeme mít za sebou i pobyt u nás. 
Poslední akce se uskuteční v  červnu 2020 
v Bulharsku. 

Září bude na GymZR zase nabité – samo-
zřejmě budou taneční, ale hlavně asi 120 
studentů jede do Anglie nebo do Ruska. Svě-
toběžníci to zkrátka na GymZR nemají lehké.

Michaela Kondýsková, Roman Veselský
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Studenty zdravotnické školy anglická stáž nepřekvapila …
Proč „nechytat“ pracovní zkušenosti 
za  hranicemi? A  tak hurá na  zkušenou 
do  Anglie. Příležitosti prověřit si svoje 
zdravotnické dovednosti, ale i  jazyko-
vé schopnosti se chopily „vošky“ zdra-
votnických škol našeho Kraje Vysočina. 
V rámci programu Erasmus+ se studenti 
z Havlíčkova Brodu, Třebíče a Žďáru nad 

Sázavou vypravili do  anglického měs-
tečka Plymounth ukázat, jak šikovné 
zdravotníky u nás v malé České republi-
ce vychováváme. 

Do  Anglie odjížděli ve  dvou turnusech 
– v únoru a v dubnu. Čtyři týdny pracovali 
většinou v domovech důchodců a domech 

s  pečovatelskou službou. Jejich pracovní 
povinnosti odpovídaly těm, které běžně 
vykonávají u  nás ve  stejných zařízeních – 
péče nejen o  tělo, ale i  duši většinou sta-
rých a  bezmocných seniorů. Jejich práce 
byla zpočátku lehce zkomplikovaná cizím 
jazykem, ale po  několika dnech pobytu 
v Anglii i tuto komunikační bariéru překo-
nali. 

Domů se naši „vošáci“ vraceli skoro jako 
rodilí Angličané, protože anglicky hovořili 
prakticky všude, a to i po práci v místních 
hostitelských rodinách, ve  kterých byli 
ubytováni a  které jim poskytly i  částečně 
stravování. 

V  rámci programu Erasmus+ měli stu-
denti možnost se prostřednictvím mnoha 
výletů seznámit s kulturními a historickými 
zajímavostmi a  přírodním koloritem pří-
mořské oblasti městečka Plymounth, ale 
využili i  nabídek „delších“ výletů do  vzdá-
lenějších míst do srdce Anglie. Ani angličtí 
obchodníci nebyli ušetřeni „nájezdů“ na-
šich, zejména děvčat. 

A co dodat na závěr? Že nás ani tak vel-
ká „Anglie“ nedostala. „Děkuji za tuto životní 
zkušenost. Zjistila jsem, že s  fajn lidmi se dá 
pracovat všude a že ani odborně se nikde ne-
ztratím,“ řekla Anna Marie Fialová, student-
ka SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou.

Petra Bednářová

Soutěžní a slavnostní závěr roku na Dvojce
Závěr školního roku patří na  „Dvojce“ 
vždy Olympijskému dni. Kromě této 
soutěže jsme si užili i  tradiční Chlubiá-
du, která představuje počiny našich ši-
kovných žáků. 

V  prvním červnovém týdnu se všichni 
žáci 1. stupně sešli na školním hřišti a závo-
dili ve sprintu, skoku dalekém a hodu. Kro-
mě lehkoatletických disciplín se pobavili 
také u netradičních závodů, čas byl i na vol-
né sportování podle chuti. Na  olympiádě 
nechyběl olympijský slib, vlajka a  oheň, 
diplomy a  medaile a  velký dort pro nejú-
spěšnější třídu. Nejlepší závodníci si také 
díky sponzorským darům rodičů odnesli 
spoustu krásných dárků.

Velkou pomoc představují už tradič-
ně deváťáci, kteří pomáhali s  organizací 
a s dozorem mladších spolužáků. Na vlastní 
kůži si tak na závěr svého působení na „zá-
kladce“ mohli vyzkoušet nelehkou práci 
s dětmi.

Ve  stejném týdnu proběhla na  2. ZŠ 
ve  Žďáře již tradiční Chlubiáda. Téměř pa-
desátičlenný sbor Sluníčka nás rozjasnil 
svým kultivovaným tónem i  bezprostřed-
ním vystupováním. Krásný tón měli také 
malí flétnisté, jejichž výuka probíhá na naší 
škole již spoustu let. Nadaná děvčata ze 
3.B předvedla scénický tanec s gymnastic-
kými prvky doprovázený autorskou poezií 

o motýlech. 
Sbor Blue Jeans nás naladil na prázdni-

ny několika populárními písněmi za dopro-
vodu školního orchestru ve  složení klavír, 
kytara, cajon a baskytara. 

Odpoledne vyvrcholilo anglicko-čes-
kým muzikálem Bylo nebylo. Žáci 8. a  9. 
ročníků s  neuvěřitelným nasazením sami 
napsali scénář, nacvičili jak dramatickou, 
tak pěveckou stránku představení, zajistili 

kulisy i kostýmy a místy profesionálně diva-
dlo odehráli. Máme radost, když vidíme, že 
tolik dětí smysluplně tráví volný čas, vytváří 
dobré vztahy mezi vrstevníky a  rozvíjí svá 
nadání. Děkujeme všem rodičům a vedou-
cím zájmových útvarů za podporu a spolu-
práci. Přejeme též absolventům naší školy 
šťastný začátek v jejich další životní etapě.

Eva Hrnčířová, Eva Šimurdová, 2. ZŠ

Žáci 8. a 9. tříd po představení za anglicko-českým muzikálem Foto: archiv školy

Studentky, které jely získávat pracovní zkušenosti do Velké Británie Foto: archiv školy

Začleňování dětí do kolektivů ve školství nám není cizí
Žďár je město pro všechny. Tento přístup 
se projevuje i v podpoře inkluze ve vzdě-
lávání. Co to konkrétně znamená?

Pod pojmem inkluze rozumíme zahr-
nutí, začlenění. Jde o stav, který umožňuje 
lidem cítit, že někam patří. Právo být za-
členěn má každý a  jeho cílem je přijmout 
všechny bez ohledu na  rasu, pohlaví, po-
stižení nebo jinou odlišnost. Jde o zajištění 
rovného přístupu a příležitosti všem, o od-
stranění diskriminace či jiných překážek 
pro zapojení. Inkluze, vzhledem k tomu, jak 

je na  ni pohlíženo, se týká nejen dětí, ale 
také pedagogů, rodičů a široké veřejnosti.

Město Žďár nad Sázavou se v  loňském 
roce rozhodlo spustit projekt na  podporu 
inkluzivního vzdělávání. A  jaké jsou jeho 
výsledky po  uplynulém školním roce? Ro-
diče se pravidelně zapojují do  aktivit MŠ, 
poznávají blíže její prostředí a došlo ke zvý-
šení připravenosti dětí na povinnou školní 
docházku. Sociální rozvoj osobnosti byl 
podpořen zájmovými kroužky a žáci ohro-
ženi školním neúspěchem byli podpořeni 
pravidelným doučováním.

V  současné době se setkáváme s  na-
růstajícím zájmem o  toto téma, ale také 
s  přibývajícími otázkami typu: Proč je dů-
ležité, aby děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami zůstávaly v  běžných školách? 
A  co dalšího potřebujete vědět o  inkluzi? 
Za tímto účelem na konci roku 2019 připra-
vujeme setkání, kde bude prostor diskuto-
vat o otázkách a na toto téma.

Alena Koktavá

Úniková hra v jeskyni Grotte de Clamouse Foto: Roman Veselský

Rekapitulujeme i chystáme, to jsou prázdniny na 4. ZŠ
Jsme v polovině prázdnin. Konec školního 
roku je za námi, pro mnoho žáků to bylo 
náročné období. Nový školní rok se kva-
pem blíží a  s  ním i  dokončení zásadního 
projektu.

Školní rok i  s  tradičními závěrečnými 
zkouškami, které pod patronací paní zástup-
kyně Evy Kociánové probíhají v  polovině 
června, jsou za námi. Jedná se o takovou ma-

lou maturitu, kdy se všech devadesát devět 
deváťáků prezentovalo svými tématy. Nejdří-
ve si ale vytáhnou a zodpoví otázky z české-
ho jazyka a matematiky, poté přijdou na řadu 
prezentace, na které se se zájmem přišli po-
dívat i  starosta a  místostarosta města. A  že 
bylo co sledovat! Oblasti zájmu deváťáků 
jsou přepestré a byli zkrátka všichni skvělí. 

Probíhají velké i  malé opravy, ale nejdů-
ležitější jsou kontrolní dny u finišující rekon-

strukce sportovního areálu u  školy, protože 
po  45 letech původní hřiště přestalo splňo-
vat i  ty nejzákladnější podmínky pro bez-
pečné sportování. 870 žáků základní školy 
a všechna oddělení družiny dostanou k no-
vému školnímu roku pořádný dáreček - nový 
sportovní a volnočasový areál. V úterý 3. září 
od  15 hodin jste všichni zváni na  jeho slav-
nostní otevření. 

Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ
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Žďáráci sbírali medaile na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci
Po  roce se opět uskutečnila Olympiáda 
dětí a mládeže. Tentokrát sportovci ces-
tovali na  sever, do  Liberce. Své olympi-
oniky koncem června do bojů o medaile 
vyslal i Žďár nad Sázavou. Ti se prali vel-
mi statečně, a jak dopadli?

Celkem se na  olympiádu kvalifikovalo 
13 žáků a  žaček ze žďárských základních 
škol. Nejúspěšnější z  nich byla Kateřina 
Mičková, která reprezentovala v  triatlonu. 
Na  trati, jež zahrnovala 300 metrů plavá-
ní, 10 kilometrů jízdy na kole a 3 kilometry 
běhu, nenašla přemožitelku a  vyhrála zla-
tou medaili. Další cenný bronzový kov vy-
bojovala s  týmem Kraje Vysočiny Martina 
Mandelíková, když ve  fotbalovém turnaji 
našly pouze dva silnější celky. Trenérem 
krajského dívčího fotbalového družstva byl 
žďárský trenér Petr Procházka

Mezi dalšími reprezentanty můžeme 
jmenovat Zuzanu Šedovou, která získala 9. 
místo v  judu, Jiřího Zacha a  jeho 9. místo 
v judu, Nikolu Sekničkovou, jež se umístila 
na 10. místě ve florbale, či Davida Sedláka, 
který si doplaval pro 11. místo. V týmových 
soutěžích měl Žďár tři zastoupení – Natálie 
Kubíková, Simona Štětková, Zbyňek Stráž-

nický a  Jáchym Trávníček, kteří byli členy 
basketbalových týmů a  Adam Pavlík, To-
máš Hansl a Tomáš Smolík hráli za krajský 
volejbalový tým. 

„Gratuluji všem olympionikům za  vzor-

nou reprezentaci města a Kraje Vysočina. Dě-
kuji i všem trenérům a učitelům za přípravu 
a čas věnovaný mladým sportovcům,“ dodá-
vá Josef Klement, místostarosta města.

 (red)

Žďárští nohejbalisté si vychovávají novou, úspěšnou generaci
V polovině května se konalo Mistrovství 
republiky mladších žáků v  nohejbalu. 
Své zastoupení zde měl i Žďár nad Sáza-
vou. A naši nohejbalisté si nevedli vůbec 
špatně.

Na  turnaji se hrály jak zápasy dvojic, tak 
i  trojic. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou re-

prezentovali ve  dvojkách Adam Bukáček 
a  Matěj Sobotka, Fanda Sládek, Marek Za-
pletal a Anna Zapletalová, která po Fandově 
zranění celý turnaj dohrála a  vedla si velmi 
dobře. Naše první dvojka vyhrála skupinu, 
postoupila do  semifinále, kde prohrála s  fa-
voritem MNK Modřice B. V boji o třetí místo 
pak chlapci celkem suverénně porazili Liapor 

Karlovy Vary A. Ve finále si to rozdali Modřič-
tí. Michael Svoboda s  Františkem Dlabkou 
zvítězili nad Patrikem Ilášem s Tomášem Ja-
hodou. Třetí místo je v konkurenci 19 dvojic 
velkým úspěchem pro naše barvy. Nejlepším 
hráčem byl vyhlášen modřický Michael Svo-
boda.

V nedělním turnaji trojic jsme opět posta-
vili dvě sestavy, áčko ve složení Adam Buká-
ček, Matěj Sobotka, Marek Zapletal a béčko 
ve složení František Sládek, Anna Zapletalo-
vá a  Natalie Sobotková. Áčko s  přehledem 
vyhrálo svou skupinu a postoupilo do čtvrt-
finále, béčko muselo v boji o postup porazit 
Sokol Holice a to se nepovedlo. Áčko porazilo 
Holice a v semifinále narazilo na Slavoj Český 
Brod. Naši byli velmi nervózní a první set pro-
hráli o parník, ve druhém setu soupeři opla-
tili, ale pak ztratili dobře rozehraný třetí set.

V boji o třetí místo pak opět porazili Lia-
por Karlovy Vary, koučovaný naším odcho-
vancem Karlem Hronem. Ve finále MNK Mod-
řice ve  složení Svoboda, Iláš, Jahoda lehce 
přehrál Český Brod. Nejlepším hráčem byl 
vyhlášen opět modřický Patrik Iláš.

Jedním z  důvodů dvou krásných třetích 
míst na  MČR mladších žáků je i  tréninkové 
centrum mládeže, které Český nohejbalový 
svaz žďárskému klubu přidělil. Takových cen-
ter je v republice pouze šest.

Milan PivničkaAnna Zapletalová útočí v zápase s TJ Peklo Foto: David Svoboda

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni 
20. červenci 2019 celkem 20  834 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: červen 2019 - 20  842, květen 
2019 - 20  862, duben 2019 - 20  872, bře-
zen 2019 - 20 892, únor 2019 - 20 917, leden 
2019 - 20  949, prosinec 2018 - 20  999, listo-
pad 2018 - 20  985, říjen 2018 - 20  995, září 
2018 - 21 105, srpen - 21 115, červenec 2018 
- 21 115)

Děti narozené v dubnu 2019
Gabriela Janáčková   01.04. ZR 3
Gabriela Habrová   02.04. ZR 2
Ella Mičková   04.04. ZR 1
Jakub Wasserbauer  10.04. ZR 4
Mia Zukalová   11.04. ZR 3

Eliška Urbanová   16.04. ZR 3
Kristýna Bártová   20.04. ZR 6
Vendula Partyková  20.04. ZR 1
Anežka Havlišová   21.04. ZR 6
Ester Pazderová   24.04. ZR 3
Alex Stejskalová   26.04. ZR 4
Emily Stejskalová   26.04. ZR 4

Děti narozené v květnu 2019
Matouš Srnský   01.05. ZR 7
Nikola Lily Schneiterová  07.05. ZR 5
Mikuláš Melichar  09.05. ZR 1
Jakub Seidler  09.05. ZR 2
Sebastián Josífek  14.05. ZR 3
Lukáš Svoboda   18.05. ZR 1
Dominik Dospěl   23.05. ZR 4
Anna Dubová  23.05. ZR 4
Petr Eliáš   23.05. ZR 6
Václav Ondráček   25.05. ZR 3

Sofie Novotná   27.05. ZR 3
Kateřina Svobodová  27.05. ZR 1
Eliška Smažilová  28.05. Veselíčko

Životní jubilea v červenci 2019
Marie Macková   02.07. 80 let ZR 4
Božena Sobotková   02.07. 90 let ZR 3
Irena Michálková   05.07. 91 let ZR 5
František Jelínek   22.07. 80 let ZR 4
Zdeňka Mattisová   25.07. 80 let ZR 6

Životní jubilea v srpnu 2019
Helena Špačková  01.08. 90 let ZR 3
Ladislav Horáček   13.08. 80 let ZR 4
Miroslav Michek   21.08. 80 let ZR 3
Josef Štourač   25.08. 91 let ZR 5
Karel Terš   31.08. 92 let ZR 1

Srdečně gratulujemeDěvčata soupeří v triatlonu na Olympiádě dětí a mládeže Foto: archiv Olympiády dětí a mládeže

Úspěšný rok moderních gymnastek přinesl stříbro z mistrovství
Žďárské moderní gymnastky reprezentu-
jící oddíl tělovýchovné jednoty si udržují 
dlouhodobě vysokou úroveň, a  ne jinak 
tomu bylo i  v  uplynulé závodní sezóně. 
Oddíl zazářil zejména díky třem star-
ším kadetkám, které se probojovaly až 
na Mistrovství České republiky – a to jak 
v kolektivní, tak i sólové soutěži. 

Velmi úspěšnými mladými gymnast-
kami jsou Barbora Boučková, Petra Suchá 
a  Aneta Slavíčková. Ty se ve  společných 
skladbách se stuhami staly přebornicemi 
Kraje Vysočina a pomýšlely dokonce na fi-
nále na  národním mistrovství. Přestože se 

Bára zranila a sestava musela být upravena 
týden před MČR v  Karlových Varech, Pe-
tra s  Anetou vybojovaly 5. místo, ačkoliv 
na druhé provedení nastupovaly dokonce 
ze stříbrné pozice.

Jedním z dalších vrcholů závodní sezó-
ny byla účast Petry a Anety na mezinárod-
ních závodech v  Budapešti, kam děvčata 

původně odjížděla pouze s  plánem získá-
vat zkušenosti. Zlato Petry z víceboje a dvě 
zlaté medaile za jednotlivá náčiní, celkově 
čtvrté místo Anety ve  víceboji a  bronzo-
vá medaile za  kužele byly důkazem toho, 
že i  sportovní klub z malého města doká-

že konkurovat gymnastkám, které závodí 
na  podobných mezinárodních soutěžích 
pravidelně. 

Kromě moderní gymnastiky se Bára 
a  Aneta věnovaly estetické gymnastice 
(týmové sestavy bez náčiní) a  hostovaly 
v  brněnském klubu SK MG Mantila. Jejich 
postup na  mistrovství světa, které hosti-
la španělská Cartagena, jim se skladbou 
Hope přinesl nejen zážitek z vrcholné svě-
tové akce, ale také 29. místo mezi juniorka-
mi.

Závěr této sezóny se řadí do  těch nej-
úspěšnějších od roku 1961, kdy byl místní 
oddíl založen. Naše tři starší kadetky se 
jasně kvalifikovaly z  krajského přeboru. 
Barbora Boučková se stala přebornicí kraje, 
druhé místo obsadila Petra Suchá a  šesté 
Aneta Slavíčková. 

Následně na MČR ve Vyškově postoupi-
ly Petra a Bára do finále. Báru, která zacviči-
la čtvrtou nejlepší sestavu s míčem, zraně-
ní v závěru odsunulo na 15. místo. Radost 
udělala žďárským fanouškům Petra Suchá, 
která vybojovala celkově bronz a za výkon 
se stuhou jí patří z letošního MČR fantastic-
ké stříbro.

Nyní mají gymnastky volno až do srpno-
vého soustředění, kdy tým odjíždí do Svrat-
ky, aby se připravil na  sezónu 2019/2020. 
Doufáme, že i  talentované naděje Alžběta 
Pejchalová, Anička Filipi a přebornice kraje 
Julie Píbilová naváží na úspěchy svých star-
ších oddílových kolegyň.

 Radka Gryčová

Barbora Boučková - jedna z úspěšných reprezentantek Foto: Radka Gryčová

Ve Žďáře se konal šachový turnaj Open Vysočina - kvalifikace na MČR
Na začátku července zahájili šachisté se-
zónu letních turnajů ve  Žďáře nad Sáza-
vou. Místní šachový oddíl zde uspořádal 
turnaj Open Vysočina 2019.

Turnaje, který se konal 4. července, se 
zúčastnilo 45 hráčů z  celé republiky. O  po-
stup na Mistrovství ČR ve svých kategoriích 
v  Kongresovém centru hotelu Jehla sváděli 
boje muži, ženy, dorostenky, juniorky, doros-

tenci, junioři a senioři.
Nejlépe si s nástrahami na šachovnici po-

radil celkový vítěz open turnaje Petr Walek 
z  ŠK Caissa Třebíč, který vedl doslova sys-
témem start – cíl a povolil svým soupeřům 
pouze dvě remízy. Pozici nejlepšího hráče 
pořádajícího oddílu TJ Žďár nad Sázavou 
potvrdil Pavel Večeřa, který se ziskem 5,5 
bodu skončil na druhém místě. Stejně bodů, 
ale horší pomocné hodnocení měl třetí Jan 

Tesař z  ŠK Caissa Třebíč. Na  pátém místě 
skončil největší skokan a překvapení turnaje, 
dvanáctiletý Šimon Lang z Šachového klubu 
Světlá nad Sázavou (5 bodů). Ten byl zároveň 
vyhlášen nejlepším juniorem turnaje.

Hrálo se švýcarským systémem na sedm 
kol. Denně se hrála dvě kola, a tak byl turnaj 
náročný i na fyzickou kondici. Slavnostní za-
končení proběhlo v neděli 7. července.

Vladislav Obůrka
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Městská policie
Namol opilý cizinec

Již poněkolikáté řešila městská policie 
případ extrémně podnapilých osob ci-
zinců, kteří přicestovali do  našeho města 
za prací. Jedná se o osoby, které jsou uby-
továny v  různých ubytovacích zařízeních 
a  jsou zde převážně kratší dobu. Mezi po-
slední případy patří občan polské národ-
nosti, který se ve  stavu extrémní opilosti 
dopouštěl několika protiprávních jednání. 
Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 
necelých 4 ‰ alkoholu. Po vyšetření zdra-
votní záchrannou službou byl převezen 
do novoměstské nemocnice. O několik dní 
později byl stejný muž de facto ve stejném 
stavu řešen kolegy opětovně. 

Nezajištěná motorová vozidla
Na tísňovou linku MP bylo v podvečer-

ních hodinách přijato od občana oznáme-
ní, že na  Brodské ulici se před obchodem 
potravin nachází osobní motorové vozi-
dlo a v  jeho dveřích jsou ponechané klíče 
a  řidič se u  vozidla ani uvnitř nenachází. 
Na místo se dostavila hlídka, po provedení 
lustrace vozidla se podařilo zjistit jeho ma-
jitelku, která uvedla, že vozidlo má v  sou-
časné době v užívání její kamarádka. Ta se 
pak následně, jako řidička, dostavila k  vo-
zidlu a  po  nezbytných úkonech a  ověření 
její totožnosti si vozidlo i s klíči v pořádku 
převzala. Obdobný případ nezajištěného 
motorového vozidla byl strážníky řešen 
na náměstí Republiky. I v tomto případě se 
podařilo kontaktovat majitele. 

Koupání v kašně před Starou radnicí
Prostřednictvím městského kamerové-

ho dohlížecího systému bylo zjištěno, že 
se v  městské kašně na  náměstí Republiky 
koupají mladíci. Na místo byla vyslána hlíd-
ka, která zjistila, že se jedná o 3 nezletilce. 
Hlídkou byli upozorněni, že toto zařízení 
není určeno pro běžné koupání s tím, aby 
tuto svoji „činnost“ ukončili, čehož upo-
slechli. Nebylo zjištěno, že by došlo k  po-
škození kašny nebo jejího zařízení. 

Rušení nočního klidu s rvačkou
V nočních hodinách přijala městská po-

licie oznámení od  občanky, že se na  ulici 
Neumannova nachází 3 muži a svým cho-
váním zde ruší noční klid a  vzájemně se 
mají napadat. Na místo vyjela hlídka stráž-
níků a  zjistila, že mezi dvěma muži došlo 
k fyzické potyčce s tím, že u jednoho z ak-
térů došlo i k jeho zranění a poškození jeho 
oblečení. U každého z mužů byla provede-
na orientační dechová zkouška s  pozitiv-
ním výsledkem. Vzhledem k chování těch-
to mužů zde došlo k podezření z přestupku 
proti občanskému soužití a  celá věc byla 
proto předána příslušnému správnímu or-
gánu k došetření. 

Luboš Skřivánek, Městská policie

Žďárská knihovna láká v létě na Nepochopené, 
ale také do nově vznikající Malé kavárny
Knihovna nezahálí, a  i  přes léto nabízí 
nevšední program. Dvě zajímavé výsta-
vy i  nová kavárna se tak těší na  své ná-
vštěvníky. 

Nepochopení. Ti Nepochopení. To je ná-
zev výstavy, kterou v letních měsících nabízí 
žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry jak 
v galerii v Čechově domě, tak v hlavní bu-
dově knihovny v chodbách před oddělením 
pro dospělé čtenáře v Galerii u Sychry. Foto-
grafie Květy Lutnerové a Miroslava Kodrle-
ho doprovází básně Věry Cosolovschi. „Je 
to zase něco jiného a  nového, co jsme ještě 
v  našich galeriích neměli, byť spojení poezie 
a obrazů či fotografií je poměrně časté,“ říká 
ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

Na  své si přijdou i  milovníci turistiky. 
V oddělení dospělých čtenářů a na poboč-
ce na Přednádraží jsou čtenářům k dispozici 
informační panely k 90. výročí založení Klu-
bu českých turistů ve Žďáru nad Sázavou.

„Mimo těchto dvou výstav a  stále trvající 
expozici Žďár za protektorátu, kterou připra-
vil historik Miloslav Lopaur, chystáme pro čte-
náře a ostatní Žďáráky další vylepšení služeb. 
Během měsíce srpna bude v  Čechově domě 
otevřena Malá kavárna. Mimo klasické služby 
bude také pořádat akce pro děti a maminky 
s  dětmi. Například už v  srpnu bude v  atriu 
knihovny za  pěkného počasí probíhat cviče-
ní pro ženy a  maminky s  dětmi,“ dodal Kra-
tochvíl.

 (red)

Vernisáž fotovýstavy Nepochopení Foto: Antonín Vystrčil

Rekreační areál Pilák slaví 5. výročí!
Na  podzim oslaví své páté narozeniny 
oblíbený rekreační areál u Pilské nádrže. 
Za  svou existenci již přitáhl pozornost 
mnohých Žďáráků i přespolních. Co zde 
můžete zažít a jaká je jeho budoucnost? 

Každým rokem areál navštíví kolem 70 
tisíc spokojených lidí. Za  pět let provozu 
lze hodnotit výstavbu areálu jak ze strany 
provozovatele, tak ze strany veřejnosti jako 
velký přínos pro naše město. 

„Je skvělé, že se areál okolo Pilské nádrže 
takto dobře rozjel. Hlavní dík patří všem, kdo 
si přijdou svůj volný čas užít právě sem,“ říká 
Josef Klement, místostarosta města.

Během pěti let provozu se v  areálu re-
alizovala řada vylepšení, jako jsou nové 
schody ke stolnímu tenisu a pro snadnější 
přístup k  fitparku a  pláži, pod cvičebními 
stroji došlo ke zpevnění plochu, která byla 
za deštivého počasí ve špatném stavu. Dále 

jsou v blízkém okolí Pilské nádrže a areálu 
vyznačené čtyři vycházkové okruhy pro 
nordic walking od  2,1 do  8,3 kilometru. 
Velkou atrakcí jsou také paddleboardy a in-
linové brusle.

Mezi další atrakce patří například dřevě-
ný les na honěnou, balanční mikádo, šep-
tanda, lanová a  balanční dráha, hřiště pro 
mladší děti, dva fitparky, travnaté hřiště, 
hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro před-
školáky a pro náctileté, discgolf, minigolf.

Své využití si čím dál častěji nachází 
i  přírodní amfiteátr, kde se letos konala 
třeba kvalifikace na  mistrovství republi-
ky v  timbersportu. V  srpnu se návštěvníci 
mohou těšit na tradiční závod dračích lodí, 
který se uskuteční 24. srpna. Jedná se o vel-
mi atraktivní událost.

V areálu si své najdou aktivně sportující 
i pasivně odpočívající návštěvníci.

 (red)
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Čertí brko (5. 8.)

Hastrman (6. 8.)

Trabantem tam a zase zpátky (7. 8.)

Bohemian Rhapsody (8. 8.)

179 x 128 

Vstupné dobrovolné (výtěžek je určen na charitativní účely), 
Autobusový svoz i rozvoz okružní jízdou po Žďáru zdarma.

Děkujeme našim partnerům: Pivovar REBEL Havlíčkův Brod, Hettich 
ČR k.s., PKS stavby a.s., Vysočina Tourism a ZDAR a.s..

Zaostřeno na Žďár 2019

VII-VIII. Zaostřeno na Den Žďáru 2019 
(zasílejte do 21. srpna 2019)

Na  léto jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  Den Žďáru 
2019. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  21. srpna 2019 
na  e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do  předmě-
tu e-mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2019. V  e-mailu uveď-
te i  celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  telefon-
ní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail: 
zaostrenona@zdarns.cz. 

Vyhodnocení! 
VI. Zaostřeno na Svatojánskou pouť

V  červnu 2019 bylo do  soutěže zasláno 14 fotogra-
fií s  tematikou pouti. Vítězem pátého kola fotogra-
fické soutěže se stal Miroslav Krča. Gratulujeme!  
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje



Změna programu vyhrazena.

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

DUCHOVNÍ AKCE
pátek 16. srpna, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

sobota 31. srpna, 9.20-15.30
Diecézní pouť rodin (ZŽ)

KONCERTY
Horácký džbánek (ZŽ)
pátek 9. srpna, 17.00
Pacifik, Hoboes Revival Alva, Pozdní sběr, COP
sobota 10. srpna, 14.00
George a Beatovens, Hromosvod, Jaroslav Wykrent,
Ivan Hlas Trio, Waldovy Matušky, Krausberry

neděle 18. srpna – středa 28. srpna
Mezinárodní mistrovské houslové kurzy
Bohuslava Matouška a Jakuba Junka (ZŽ)
neděle 18. srpna Zahajovací koncert
pondělí 26. srpna Masterclass Ivana Ženatého
středa 28. srpna Závěrečný studentský koncert

úterý 3. září, 19.00
Jaroslav Hutka (CTH)

čtvrtek 5. září, 19.00
Adam D. Band (JC)

pátek 13. září, 21.00
The Shots (B)

sobota 14. září, 16.00
Punkovej večírek vol. 8 (B)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 5. srpna až čtvrtek 8. srpna, 21.30
Kinematograf bratří Čadíků (ZŽ)
pondělí 5. srpna Čertí brko
úterý 6. srpna Hastrman
středa 7. srpna Trabantem tam a zase zpátky
čtvrtek 8. srpna Bohemian Rhapsody

úterý 20. srpna až pátek 23. srpna, 21.00
Letní kino za Domem kultury (PDK)
úterý 20. srpna Zrodila se hvězda
středa 21. srpna Teroristka
čtvrtek 22. srpna Utop se nebo plav
pátek 23. srpna Ženy v běhu

čtvrtek 22. srpna
Slavnosti jeřabin
16.00 Venkovská kapela, 17.00 slavnostní zahájení (NR)

pátek 23. srpna, 17.00-20.00
Bluegrass a country na zámecké terase (ZT)

sobota 24. srpna, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

pátek 30. srpna, 10.00-17.00
Rozhodni se sám – Naše děti v on-line světě (FH)

sobota 31. srpna, 13.00-20.00
Věž otevřena (VKP)

Santiniho barokní slavnosti – 25 let v UNESCO
čtvrtek 5. září, 17.00
Mgr. L. Šimo: UNESCO – Nejen o architektuře (KMJS)
pátek 6. září (NR)
18.00 Taneční kavárna – Tata Band
19.00 Pocta Santinimu
20.00 Koncert Jana Smigmatora – swing
21.00 Taneční zábava
sobota 7. září (ZŽ, ZH)
14.00 OPUS Santini
16.30 Mše svatá za stavitele chrámu
17.30 přednáška pro veřejnost – Zelená hora
18.00 Umění barokních klášterů
20.00 Orchestr a sbor Musica animata
21.00 Laserová animace areálu poutního kostela
22.00 Pocta Zelené hoře
23.00 Slovo na dobrou noc

úterý 10. září, 17.00
Maxl žhář – autorské čtení Anny Strnadové (KMJS)

čtvrtek 12. září, 17.00
Gen jeřabinám (MD)

čtvrtek 12. září, 18.00
Jam session s Láďou Výmolou (JC)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 12., 19., 26. srpna a 2., 9. září, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 13. srpna – čtvrtek 15. srpna, 19.00-22.00
Kvíz v Batyskafu (B)

čtvrtek 5. září, 16.00
Vývojové mezníky v životě dítěte (RCS)

úterý 10. září, 9.30
Hrátky se smysly pro malé i velké (FP)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 10. srpna 2019, 9.30
Na kole dětem Žďárskými vrchy (ROP)

sobota 24. srpna, 8.20
Dračí lodě Vysočina (ROP)

sobota 31. srpna, 11.00-17.00
Pilman triatlon (ROP)

B – Batyskaf, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, FH – Farská humna, FP –Family Point, 
JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, OZS – ovál u zimního 
stadionu, PDK – prostor za Domem kultury, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, ROP – rekreační oblast Pilák, VKP – věž 
kostela sv. Prokopa, ZH – kostel na Zelené hoře, ZT – zámecká terasa pod Zelenou horou, ZŽ – Zámek Žďár


