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

Interiér baziliky sv. Prokopa

Vážení spoluobčané,
pomalu si zvykáme na zimní čas, který
je jasným signálem, že se přiblížilo období
dlouhých večerů. Dny jsou již o poznání krat‑
ší, ale dovolují nám všimnout si krásné příro‑
dy a nádherných stromů. Ty se ještě předtím,
než shodí své listy, aby se zjara omladily no‑
vými, nádherně zbarvily v barvách podzimu
Vysočiny.
Dříve než se přiblíží zimní měsíce, probí‑
hají poslední investiční práce letošního roku.
Odstartovala rekonstrukce Nádražní ulice,
která má být dokončena do poloviny příštího
roku v úseku od kruhové křižovatky k poště.
Rozpracovány jsou i propojovací úseky cyk‑
lostezek včetně podjezdu pod silnicí I. třídy
na Stržanov. Tento projekt v příštím roce po‑
čítá i se stavbou lávek pro pěší a cyklisty na
Klafaru a na Farských humnech, abychom
v největší možné míře zvýšili bezpečnost ob‑
čanů, kteří je budou využívat.
Podzim letošního roku nám připomene
výročí Dne boje za svobodu a demokracii.
Vlastně se jedná o dvě historické události,

Třebíč, město s historií
Historie Třebíče, města na jihozápadě Moravy, se začala psát v roce 1101, kdy moravští Přemy‑
slovci Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založili u osady na obchodní stezce benediktinský
klášter. Jeho význam v polovině 13. století podtrhla stavba impozantní baziliky, dnes zasvěcené
svatému Prokopovi.
Ve 2. polovině 13. století vzniklo pod klášterem rozsáhlé tržiště, kam přicházela řada obchodníků,
mezi nimi i Židé. Ti v Třebíči během staletí vytvořili silnou židovskou komunitu, která byla neod‑
myslitelnou součástí města až do 40. let 20. století, kdy do života Židů neblaze zasáhly události
2. světové války.
V roce 2003 byly bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť se židovským hřbitovem zapsány na se‑
znam UNESCO a patří tak dnes k nevýznamnějším a nejnavštěvovanějším památkám města. Tou‑
lat se malebnými uličkami židovské čtvrti, objevovat její skrytá zákoutí, pátrat po předcích na
židovském hřbitově nebo obdivovat krásy baziliky dnes přijíždí do Třebíče návštěvníci z blízka
i daleka. Přijměte i vy pozvání k návštěvě třebíčských památek UNESCO.
Židovská čtvrť a hřbitov
Třebíčská židovská čtvrť vznikala postupně na omezeném, skalami ohraničeném prostoru na
levém břehu řeky Jihlavy. Největšího rozmachu dosáhla ve 2. polovině 17. století. V roce 1723
nařídil tehdejší majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna v rámci města vzájemné pře‑
stěhování několika křesťanských a židovských rodin tak, aby vzniklo oddělené ghetto. Separační
význam ghetta zanikl v roce 1848, kdy Židé získali svobodu pohybu. Za 2. světové války židovská
komunita v Třebíči zcela zanikla.
Dnes je židovská čtvrť s více jak stovkou dochovaných staveb volně přístupná, mezi nejzajíma‑
vější objekty patří Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera, kde se nachází expozice židovské
domácnosti.
Židovský hřbitov byl založen v první polovině 17. století. Svou rozlohou patří k největším v České
republice. Nachází se zde téměř jedenáct tisíc hrobů a tři tisíce náhrobků, z nichž nejstarší známý
dochovaný náhrobek pochází z roku 1631.

které měly zásadní vliv na směřování naší
republiky. Zatímco v loňském roce domi‑
novaly osmičky, letos jsou to devítky, které
v nás vzbuzují úctu a odhodlání. Úctu k de‑
víti studentským předákům, kteří byli po‑
praveni v ruzyňských kasárnách v roce 1939.
Byla to reakce nacistů na nepokoje spojené
s pohřbem Jana Opletala, který zemřel na
následky postřelení při protinacistické de‑
monstraci k příležitosti výročí vzniku Česko‑
slovenské republiky. A snad právě tato 80 let
stará událost zažehla jiskru odhodlání v roce
1989, kdy demonstrace proti komunistické
totalitě odstartovaly změny, které vedly ke
znovuobnovení demokracie v naší vlasti.
Oběma výročím budou věnovány letošní
oslavy 17. listopadu, na které Vás tímto zvu.
Je třeba si neustále připomínat osobnosti,
které nás na cestu svobody vedly a mnoh‑
dy i položily za své přesvědčení život. Boj za
svobodu a demokracii nesmíme nikdy vzdát
a nesmíme se nechat ukolébat domněním,
že o ně už nemůžeme přijít.
Moc rád bych také upozornil na Festival
vzdělávání, který je již několikátým rokem
spojený se dnem otevřených dveří někte‑
rých místních firem. Příspěvková organizace
Kultura Žďár poskytla své prostory středním
a odborným školám, které nabízí opravdu
pestrobarevnou škálu učebních a studijních
oborů a směrů. Vysočina byla vždy regionem
zručných a vzdělaných lidí. Spojení s míst‑
ními podniky rozšířilo Festival vzdělávání
o exkurze a prohlídky firem s cílem, aby spo‑
lečnosti prezentovaly svůj rozvoj a budouc‑
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nost, aby studenti a odborní pracovníci buď
ve městě a místních firmách zůstali, nebo se
po studiu na vysoké škole vrátili zpět. To je
společný cíl města, zaměstnavatelů a všech,
kterým na našem městě záleží.
Milí přátelé, podzim může možná u něko‑
ho vzbudit trochu melancholie před zimou.
Pro mne je ale i tato část roku nádherným,
pestrobarevným obdobím. Záleží totiž jen
na nás, jak prožíváme dny svých životů. Moc
Vám přeji, aby to byly dny prožité ve zdraví
a radosti.
Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Knihobudka a Sportbedna dělají radost Vám i nám

Bazilika sv. Prokopa
Bazilika byla budována od 30. let 13. století jako součást benediktin‑
ského kláštera, pozdějšího zámku. Je postavena v románském slohu
s prvky gotiky. Stavba byla značně poškozena při obléhání Třebíče
vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 a déle než dvě
století byla používána ke světským účelům. Sloužila například jako
skladiště, sýpky, konírny a pivovar. Její obnova byla provedena v po‑
lovině 18. století stavitelem F. M. Kaňkou. Definitivní podobu získala
bazilika ve 20. a 30. letech 20. století díky úpravám architekta Kamila
Hilberta.
Bazilika sv. Prokopa byla na seznam UNESCO zapsána v roce 2003,
v roce 2018 došlo k rozšíření hranic památek pod ochranou světo‑
vého kulturního dědictví o budovy bývalého benediktinského kláš‑
tera. Baziliku je možné navštívit celoročně v rámci komentovaných
prohlídek. V Předzámčí je k vidění interaktivní expozice Cesty časem
a v zámku sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč se čtyřmi stálými expozice‑
mi.

TIC Zadní synagoga
Subakova 1/44
674 01 Třebíč
tel.: +420 568 610 023

Už několikátým rokem slouží Žďárákům Knihobudka u Relaxačního centra
a Sportbedna na Farských humnech. Za tu
dobu se budka i bedna osvědčily. Nejenže
je využívá řada lidí, ale někteří je i doplňují sportovním nářadím i knihami. Na zimu
ale Knihobudka i Sportbedna zmizí a na
svá místa se vrátí na jaře.
Bedna se sportovním náčiním je na
Farských humnech už čtvrtým rokem a za
ta léta se ji lidé naučili využívat. V prvních
letech sice občas nějaký ten míč z bedny
zmizel, letos to ale bylo mnohem lepší. Ná‑
řadí přestalo mizet a naopak začalo přibý‑
vat. Do bedny nejčastěji přibývá vyřazené
vybavení od různých sportovních spolků
ve městě. Do bedny přispívají také občané
a za to jim všem patří velké díky.
S Knihobudkou se lidé naučili pracovat
v podstatě okamžitě, a tak už se v ní třetím

rokem střídají knihy jak od Vás, tak i ze žďár‑
ské knihovny. Pokud jste ale v Knihobudce
nenašli knihu, kterou si chcete přečíst, mů‑
žete využít deníček. Do něj napsat o nějaké
další knihy a nebo je nabízet jako dar.

Hrající si děti u Sportbedny

Knihobudka ani Sportbedna nemůžou
kvůli klimatickým podmínkám na místě zů‑
stat přes zimu, a tak je město na uklidí a na
jaře se na ně můžete zase těšit.
(red)

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

Aktuality

Zámečtí hasiči se vzdělávali v Ostravě
Tři mladí hasiči z jednotky SDH Žďár
nad Sázavou 2 - Zámek získali diplom
Junior univerzity - Vzdělávání mladých
záchranářů. Ema Straková, Jakub Zerzánek a Ondřej Dobrovolný absolvovali
projekt na VŠB - Technická univerzita
Ostrava.
Cílem projektu bylo seznámit mladé
hasiče z kraje Vysočina formou vysokoškol‑
ského studia, ale přitom praktickým a dle
možností i zábavným způsobem s přírodo‑
vědnou a technickou oblastí. Junior univer‑
zita má za cíl přesvědčit žáky, že přírodní
vědy a technika, odborné předměty, jako je
matematika, chemie, fyzika nebo biologie
jsou lákavé a perspektivní a jsou využitel‑
né v praxi. Navíc probíraná témata souvisí
s činností záchranářů, kteří mají ve společ‑
nosti nejvyšší kredit.

Tím, že Junior univerzita je realizována ve
spolupráci se střední školou a vysokou ško‑
lou, kde se studují záchranářské obory, se
tak žákům otevírá i možnost seznámení se
s prostředím na těchto školách. Tato získa‑
ná zkušenost může být pro žáky rozhodující
i při výběru budoucího studia a zaměstnání.
Projekt byl rozdělen na 3 víkendové
a 1 týdenní turnus, kdy studenti prošli vý‑
cvikem jak na vodní ploše, tak s dýchací
technikou používanou jednotkami PO,
prohlídkami centrální stanice v Ostravě,
výukou v dílnách na Střední průmyslové
škole v Hranicích a mnoho dalších.
Projekt zabezpečuje KSH Kraje Vysočina
ve spolupráci s Ústřední hasičskou školou
SH ČMS v Jánských Koupelích, Fakultou
bezpečnostního inženýrství VŠB‑TU Ostrava
a Střední průmyslovou školou v Hranicích.
Hasiči Zámek Žďár

Mladí hasiči na VŠ báňské - Technické univerzity Ostrava

Foto: Hasiči Zámek Žďár

Setkání
s občany
Zeptejte se, na co chcete
Setkání s vedením města, zástupci vybra‑
ných odborů a městské policie
Kdy:
Kde:

19. listopadu 2019
od 17.00 hodin
Městský úřad, zasedací místnost
Rady města
Žižkova 227/1

Žďár si připomněl
pět let od tragického
úmrtí Petra Vejvody
14. října si město připomnělo smutné
výročí úmrtí Petra Vejvody. Ten položil
svůj život, když bránil své spolužačky
před psychicky nemocnou ženou.
Před vyučováním se do davu studentů
vmísila Barbora O. a v šatně zaútočila na
tři studentky, které poranila. Petra Vej‑
vodu při jeho snaze ochránit spolužačky
Barbora O. ubodala. Petr Vejvoda dostal
za svůj hrdinský čin in memoriam oce‑
nění prezidenta republiky i cenu Michala
Velíška. Útok se zapsal do pamětí všech
studentů i obyvatel Žďáru.
Událost významně zasáhla české škol‑
ství. Útok vyvolal debatu o bezpečnosti
na školách, která se významným způso‑
bem proměnila. Většina škol je dnes veřej‑
nosti uzavřená a lidé mimo školu mohou
dovnitř vstoupit pouze za doprovodu
zaměstnance školy. Přibyly čipové systé‑
my pro studenty, kamery nebo dozory
(red)
u vchodu před vyučováním.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
ně jsme se zabývali zkulturněním viditelné
reklamy ve městě.
Jan
Mokříš
radní města
Žďáru nad Sázavou

Příspěvkové organizace
V září rada pravidelně schvaluje, při se‑
tkání s řediteli, výroční zprávy a rozpočty na‑
šich příspěvkových organizací (Kultura Žďár,
SPORTIS, Knihovna M. J. Sychry, Regionální
Muzeum, Sociální služby města Žďár, ZUŠ F.
Drdly, základní školy, Mateřská škola Žďár).
Zde bych chtěl všem zaměstnancům našich
příspěvkovek poděkovat za jejich práci. Váž‑
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Studie východní části centra města
„Potenciál města Žďáru n. S.“ je název
nově vyhlášené architektonické soutěže. Ta
má vést k návrhům řešení prostoru centra
města v pásu mezi Vesnou a poliklinikou
včetně podrobných plánů pro magistrá‑
lu – strana náměstí u obchodních domů
a pro atrium – prostor u bývalého Merkuru
a prodejny nábytku. Rada dále vyhlásila vý‑
běrové řízení na stavbu „Průmyslová zóna
II Jamská“. Velmi úspěšně také proběhla
elektronická aukce stavebních pozemků na
ulici Barvířská (Klafar) – všechny mají nové
majitele.
Dotační programy na příští rok
Přes opakované jisté neshody v princi‑

pech hodnocení se rada dohodla a zastu‑
pitelstvu města doporučila vyhlásit dotační
programy na sportovní činnost mládeže,
na kulturní akce a činnosti, na sport dospě‑
lých, na spolkovou činnost, na volnočasové
aktivity i na poskytování služeb v sociální
a zdravotní oblasti. Výsledkem programu
na podporu stomatologické péče ve Žďáře
je nová zubařská ordinace paní doktorky
Kuncové. I v příštím roce bude tento pro‑
gram usnadňující vznik nové zubní ordina‑
ce pokračovat.
Aktualizovaný plán zimní údržby
Byl schválen upravený plán zimní údrž‑
by na letošní zimní období. Platnosti také
nabude nový ceník pronájmů míst na žďár‑
ské pouti, který přinese více příjmů do roz‑
počtu města.
Jan Mokříš

Aktuality

Severozápadní obchvat města
Jedním z nejpalčivějších problémů Žďáru
je doprava, která městem denně proudí.
Řešením by měl být dlouhá léta připravovaný diskutovaný obchvat. Proto jsme
si pro Vás připravili přehled všech důležitých a aktuálních informací okolo obchvatu.
Na městský úřad chodí časté dotazy
ohledně stavby obchvatu města a proto
jsem rozhodli, že zveřejníme harmono‑
gram nejdůležitějších kroků, které se v pří‑
pravě od roku 2000 udály.
Město nebo ŘSD?
Obchvat města má oficiální název Přeložka
státní silnice I/37 – obchvat města Žďáru
nad Sázavou. Jeho investorem je stát, který
v tomto případě zastupuje Ředitelství silnic
a dálnic, Jihlava. I přesto v letech 2000–
2002 město realizovalo první úsek silnice
v trase obchvatu v rámci stavby průmys‑
lové zóny. Byla to propojka ulic Brněnská
a Jamská. Nemalou měrou se město zasa‑
dilo i o stavbu úseku mezi ulicemi Jamská,
k ulici Novoměstská.

velice rozsáhlá stavba. Je komplikovaná jak
z hlediska financí tak i technické náročnosti.
Co je ještě před stavbou severozápadní
části obchvatu potřeba udělat?
ŘSD v současnosti pracuje na posudku
vlivu na životní prostředí. Po dokončení
posudku standardně následuje schválení
záměru projektu, vydání územního roz‑
hodnutí a stavební povolení. Následuje
výběrové řízení na dodavatele a samotní
realizace
Kdy se začne stavět severozápadní část
obchvatu?
Realizace závisí na výkupu pozemků
a dostatku finančních prostředků. Podle
předpokladu z dokumentace pro zjišťovací
řízení by úsek od Tokozu po ulici Jihlavskou
ulici mohl být postaven v roce 2034. (red)

Proč stavba obchvatu trvá tak dlouho?
Tranzitní průjezd městem není tak vyso‑
ký, aby se Žďár dostal mezi obce, kde stát
situaci řeší jako kritickou. Obchvat je také

Co už se pro obchvat
udělalo?
2002

dokončení propojky		
Brněnská–Jamská

2005

město dohodlo spolupráci		
města a ŘSD

2006

zaměření území a geodetický
průzkum celé trasy

2009

technická studie

2010

varianty přednádražního		
prostoru

2013

projekt k úseku			
Jamská–Novoměstská

2015

realizace úseku			
Jamská–Novoměstská

2016

technicko‑ekonomické		
posouzení stavby

2018

posouzení vlivu na ŽP celé trasy

Napojení na stávající silnici I/37 v pro‑
storu u Tokozu je problematické kvůli
blízkosti historické památky Santiniho
Dolního hřbitova a hospodářského dvo‑
ra Lyra.
Trasa obchvatu zde vede v blízkosti
evropsky významné lokality Dívka
a Louky u Černého lesa.

Trasa obchvatu
Stávající komunikace
Zastavěná plocha
Vodní plocha

V tomto asi kilometr dlouhém úseku
prochází obchvat v blízkosti stávající
a nové zástavby. Zde je potřeba
navrhnout stavbu tak, aby její blízkost
neovlivňovala zástavbu v podobě hluku
a zplodin z projíždějících aut.

Nejproblematičtější úsek obchvatu
je v prostoru před nádražím, kvůli
začlenění obchvatu do asi 50 metrů
širokého
pásu
mezi
nádražím
a Chelčického ulicí.
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Organizační změny na Městském úřadě
Městský úřad bude mít nový pracovní
řád. Začne platit od 1. ledna 2020. Ke
stejnému datu vejde v platnost i nová
otevírací doba. Od 1. října 2019 již také
funguje nový Odbor školství, kultury,
sportu a marketingu.
Změna v otevírací době
Městský úřad bude od nového roku
otevírat o půl hodiny později než dnes.
Mimo provozní dny a provozní hodiny
budou možná osobní jednání s klienty na
pracovištích městského úřadu po před‑
chozí dohodě s příslušným zaměstnan‑
cem.
Změna sjednotí otevírací, provozní
a úřední dobu v jeden časový úsek. To
zvýší efektivitu a optimalizuje pracovní
dobu tak, aby nemuselo dojít k navýšení
počtu zaměstnanců.
Vydávání lístku na odboru dopravy
Další změna, která nastane, se bude tý‑
kat pouze odboru dopravy a úpravy vyvo‑
lávacího systému pro klienty. Vyvolávací

systém bude nastaven tak, že ve čtvrtek
a v pátek bude vydávání lístků pro klienty
ukončeno ve 13. 00.
K této změně dochází v souvislosti
se zrušením místní příslušnosti registru
vozidel. Obdobně to platí i pro řidičské
průkazy. Dříve jste si museli nechat pře‑
psat auto jenom v místě trvalého bydliště,
dnes už je to možné kdekoliv.
Díky tomu pracovníkům na přepáž‑
kách už nezbývá prostor k vyřízení admi‑
nistrativy a vedení správních řízení bez
přítomnosti klientů.
Věříme, že tato změna nijak zásadně
neomezí klienty a občany města a služby
ve vztahu k nim budou i nadále kvalitní.
Změny v odboru
Od 1. října 2019 došlo k organizační
změně na odboru školství, kultury a spor‑
tu. Nově k němu přibyla i oblast marketin‑
gu. Oficiální název nově vzniklého útvaru
zní odbor školství, kultury, sportu a mar‑
ketingu. Pod tento odbor by navíc mělo
v budoucnosti spadat i Turistické infor‑

Nová otevírací
doba
Pondělí7.30–17.00
Úterý7.30–15.00
Středa7.30–17.00
Čtvrtek7.30–15.00
Pátek7.30–14.30
Platné od 1. ledna 2020
mační centrum nově provozované v režii
města. Cílem této změny je zefektivně‑
ní vedení a vzájemné provázání všech
jednotlivých agend odboru. Příkladem
můžou být grafické výstupy města, které
byly často nejednotné nebo komunikace
kultury, cestovního ruchu a marketingu,
které jsou si agendou velice blízké.
Martina Hostomská, tajemnice MěÚ

Představujeme nové tváře Městského úřadu
Petr
Sedlák
38 let

Vedoucí
Odboru školství,
kultury, sportu a
marketingu

Můžete stručně popsat Vaši pozici?
Moje pozice je oficiálně vedoucí Odbo‑
ru kultury, školství, sportu a marketingu
Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Ne‑
dovedete si přestavit, jaké to je všechno to
přeříkat, když se představujete do telefonu.
A teď vážně. Má agenda spojuje všechny
tyto obory, z nichž některé k sobě mají po‑
měrně daleko. Bude mi určitě trvat nějakou
dobu, než do detailu poznám všechna od‑
větví. Ale těším se na to.
Proč jste se ucházel o pozici vedoucího
odboru školství, kultury, sportu a marketingu a jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti?
Tato nabízená pozice mě oslovila ze‑
jména proto, že po celý profesní život pra‑
cuji v kultuře, jsem vystudovaný pedagog
a myslím, že něco vím i o marketingu. Na‑
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víc jsem více než deset let strávil ve státní
správě. Zkušenosti by tu snad nějaké moh‑
ly být. Uvidíme, jak se mi je podaří využít
v agendě vedoucího tohoto odboru.
Svou předchozí praxi jsem zahájil ve
Skutči na odboru kultury a školství tamní‑
ho městského úřadu. Zde jsem se zdržel
5 let a pod vedením tehdejšího neúnavné‑
ho starosty nasbíral řadu zkušeností a kon‑
taktů. Ty se mi hodily, když jsem přešel do
příspěvkové organizace Městský kulturní
klub Hlinečan. V Hlinsku jsem 2 roky půso‑
bil jako programový referent a další tři léta
jako vedoucí zmiňované příspěvkovky. Měl
jsem na starosti vedení hlineckého kultur‑
ního domu (Multifunkční centrum) a vel‑
kou většinu ostatního kulturního a spole‑
čenského dění ve městě. Poslední tři léta
jsem strávil většinou za zdmi žďárského
zámku. Tady jsem pracoval jako provozní

Předchozí zaměstnání: provozní vedoucí
Muzea nové generace v Zámku Žďár, vedoucí
PO Městský kulturní klub Hlinečan
Záliby: rybářství, myslivost, literatura, hudba,
divadlo, cyklistika, cestování, kutilství

Aktuality

Návštěva žďárské delegace v ukrajinském Chustu
Zástupci města v čele s místostarostou
Josefem Klementem se na konci září vypravili na cestu do partnerského města
Chust na Ukrajině. Jejím hlavním cílem
bylo navštívit několik místních školských a kulturních zařízení, zahájit výuku češtiny na chustské základní škole
a diskutovat o další spolupráci mezi
oběma městy.
Po slavnostním uvítání na chustské rad‑
nici jsme zamířili do mateřské školky Cадок
(Zahrádka), kde jsme malým žáčkům pře‑
dali omalovánky s motivem Žďáru nad Sá‑
zavou. Po prohlídce školky jsme obdivovali
představení, které si pro nás ve školce při‑
pravili. Potěšil nás i drobný detail: nástěnná
tabule s vlaječkami a fotografiemi připomí‑
nající vzájemné partnerství.
Během odpoledního programu jsme
se připojili k delegaci Kraje Vysočina v čele
s Janou Fialovou, radní pro oblast školství,
mládeže a sportu. Čekal nás hlavní bod
programu - návštěva základní školy, ve kte‑
ré byla nedávno zahájena výuka českého
jazyka. Hned u vchodu do školy jsme byli
uvítáni ochutnávkou ukrajinského chleba
a zhlédli jsme představení žáků ve školních
krojích, po němž nás místní žáci přivítali
přímo v češtině! Seznámili jsme se s paní
učitelkou, která bude češtinu vyučovat,
a předali jí učebnice a čítanky českého ja‑
zyka, které jsme s sebou přivezli ze Žďáru.
Další školou, kterou jsme v rámci našeho

Představení žáků základní školy v Chustu

programu navštívili, byla odborná škola
textilního zaměření, se kterou uzavřela
smlouvu o vzájemné spolupráci jihlavská
Střední škola stavební. Na závěr dne jsme
se v Muzeu regionální historie zúčastni‑
li vernisáže výstavy ukrajinského umělce
s českými kořeny a naši zástupci při té příle‑
žitosti poskytli rozhovor pro místní televizi.
Druhý den jsme přijali pozvánku do
vyhlášené továrny na klobouky, která též
spolupracuje s českým podnikem Tonak
z Nového Jičína. Poté nás čekala prohlíd‑
ka internátní školy pro sluchově postižené
děti z celé zakarpatské Ukrajiny a následně
velmi emotivní představení k Mezinárodní‑
mu dni neslyšících. Dlužno dodat, že budo‑
va školy, jakož i většina ostatních školských
a kancelářských budov, vznikla téměř před
sto lety během první republiky za našeho

Foto: Jiří Dokulil

společného prezidenta T. G. Masaryka. Do‑
dnes se tu jedné čtvrti v centru města říká
„české městečko“.
Místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef
Klement během návštěvy uvedl: „Byl jsem
v oblasti zakarpatské Ukrajiny již několikrát,
ale pokaždé musím říct, že jsme mile překvapeni perfektním programem a pohostinností našich ukrajinských přátel. Naše přátelství
je jako kniha, kterou jsme otevřeli a začínáme ji společně psát.“ Na závěr jsme naše
chustské přátele pozvali na oplátku k ná‑
vštěvě našeho města, a to na Den Žďáru
2020, kde by jejich dětský folklórní soubor
Cimboriki mohl vystoupit přímo na žďár‑
ském náměstí a potěšit tak veřejnost svým
představením.
Jiří Dokulil,
Komise pro reg. a mezinárodní spolupráci

vedoucí Muzea nové generace. O této práci
se, doufám, nemusím pro obyvatele Žďáru
široce rozepisovat. Dá se říci, že cokoli se na
zámku ve Žďáru v posledních třech letech
dělo, v tom jsem měl více nebo méně prsty.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Určitě mi nevadí. Roky strávené v kultu‑
ře mě naučily, že takovou práci není možné
dělat od sedmi do tří.
Co je pro Vás největším odpočinkem?
Mám lidi rád, v zaměstnání jich mám
okolo sebe neustále plno. Proto si na dru‑
hou stranu rád užívám samotu a klid v pří‑
rodě. Od dětství se honím za rybami vše‑
možných řek a rybníků. Potom, co jsem se
přestěhoval ke Žďáru do nádherného pro‑
středí nedaleko Velkého Dářka, se stalo to,
co jednou stejně muselo přijít, a stal jsem
se i myslivcem. Takže relax pro mě zna‑
mená především příroda. A samozřejmě
všechny ty ostatní běžné věci - literatura,
cyklistika, plavání a cestování a všemožné
kutění v dílně. Na posledním místě v tomto
výčtu, ale na prvním místě pro mě jsou to
dvě krásné děti – Barborka a Vítek. Ti dva
sice nezapadají úplně přesně do definice
slova „odpočinek“, ale to k jejich dětství pa‑
tří.
(red)
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Blíží se zima, ale v Relaxačním centru rozkvetly růže

Zastupitelé města položili věnce při výročí vzniku Československa

Protože barvy jsou všude kolem nás
a ovlivňují to, jak se cítíme a jakou máme
náladu, proto vznikl náš projekt Barevný svět z papíru. Jeho hlavní myšlenkou
je vytvořit veselou atmosféru, potěšit
a vykouzlit úsměv na rtech i ve špatných
dnech.

28. října 1918 vznikl samostatný československý stát. Tuto událost si u pamětní desky připomněla veřejnost spolu se
zástupci města.

Nejnovější papírovou instalaci jsme za‑
čátkem října dokončili u nás v bistru v bu‑
dově Relaxačního centra. Stěna je složena
z 2 185 papírových kytiček ručně dělaných
od stříhání až po lepení. Spotřeba byla 300 ks
tyčinek do tavné pistole, 1 barva do tiskárny,
520 hodin práce, 1 500 ks barevných papírů
A4 a 30 590 okvětních lístků. Jedna kytička
se skládá ze 14 okvětních lístků.
V rámci tohoto projektu vznikl nápad
oslovit tři nemocniční zařízení, kde bychom
udělali výzdobu zdarma na dětských oddě‑
leních, chodbách a hracích koutcích, aby se
malí pacienti cítili dobře, zbavili se strachu,
lépe se vyrovnali s odloučením od svých blíz‑
kých a zároveň jim zpříjemnili pobyt.
Naši práci můžete vidět například v atriu
2. základní školy, v mateřské školce v Pavlo‑
vě, v nehtovém studiu NATY, ve fotoateliéru

Ivy Svobodové a hlavně u nás v bistru, kde
jsme papírovou stěnu zrovna dokončili.
Momentálně připravujeme papírovou
dekoraci na dětské oddělení v Novém Měs‑
tě na Moravě. Další nemocnicí jsou Králov‑
ské Vinohrady v Praze.

Kromě dekorací vybíráme do konce listo‑
padu dárky pro děti do dětských domovů.
Pokud budete chtít těmto dětem udělat hez‑
ké Vánoce i vy, můžete nám je nosit do bistra
v Relaxačním centru.
Vlaďka Zemanová a Hana Kramárová

Den otevřených dveří zahájili studenti
sborovým zpěvem s tématickou písní Pátá
od Heleny Vondráčkové, která vznikla jen
několik let po založení školy. Pak už následo‑
val proslov ředitelky školy Radky Hronkové.
„Kdybych měla vyzdvihnout tři nejsilnější
stránky školy, něco, čím je škola výjimečná,
jedinečná, něco, co děláme opravdu dobře,
zcela jistě bych zmínila úzké propojení školy s praxí… Dalším pilířem, který můžeme
právem vyzdvihnout, je individuální přístup
k našim žákům… Tím třetím aspektem, který bych nechtěla opomenout, je skutečnost,
že jsme v loňském školním roce získali zlaté
ocenění Finančně gramotná škola“ řekla při
zahájení dne otevřených dveří ředitelka
Radka Hronková.
Po proslovech zřizovatele školy, býva‑
lého ředitele a místostarosty města Josefa
Klementa se studenti rozešli na svá stanovi‑
ště a návštěvníci se vydali objevovat školu.
První svojí vůní zaujala kavárna hned
v přízemí školy, kde jste si mohli dát
výbornou kávu. Další ukázky z oboru
kuchař‑číšník byly ve školní jídelně. Tam
si studenti nachystali recepty z kuchyní
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Pokládání věnce u pamětní desky padlým legionářům

Foto: Matěj Papáček

Žďárský Dům kultury bude hostit další ročník Festivalu vzdělávání
Každoročně se v podzimních měsících
pořádá v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou prezentační výstava vzdělávacích
možností a pracovního uplatnění – Festival vzdělávání.

Růžová stěna v Relaxačním centru

Foto: Matěj Papáček

Střední škola obchodní a služeb SČMSD oslavila 60 let od založení
Výročí založení Střední školy obchodní
a služeb SČMSD pojali učitelé a studenti jako speciální den otevřených dveří.
Ukázky prací studentů byly zasazené do
posledních 60 let, které škola prožila.
I díky tomu se celá akce nesla v duchu
lehké nostalgie a veselí.

V pondělí 28. října se na náměstí Re‑
publiky lidé sešli u pamětní desky padlým
legionářům, připomínající výročí založení
Československa.
Myšlenka samostatnosti se začala do‑
stávat do popředí v průběhu 1. světové
války. Snahy budoucích představitelů státu
jako T. G. Masaryka nebo Edvarda Beneše
vyústily ve vyhlášení samostatnosti právě
(red)
28. října 1918.

našich babiček jako například škvarkovou
pomazánku nebo řepový salát. Vše zahale‑
né do moderního hávu. Z ochutnávek šlo
poznat, že doby, kdy se kuchaři učili vařit
guláš s kečupem, už jsou dávno pryč.
Po cestě do školní jídelny najdete ma‑
sérský salón. I tam studenti předváděli, co
studium oboru masér obnáší. Jak dobří
v masírování jsou, jste si mohli vyzkoušet
doslova na vlastní kůži.
V druhém patře se návštěvníci sezná‑
mili s projektem Edison. V rámci projektu
přijeli na týden zástupci různých zemí, jako
například Indie, představovat svoji zemi

a kulturu.
V posledním patře našly své místo ka‑
deřnice a kosmetičky. Ty ve vzájemné spo‑
lupráci tvořily účesy a make‑up napříč 60
lety školy. Studentky se pak převtělily do
role modelek a předváděly práci svých spo‑
lužaček po celé škole.
Na rozdíl od spousty jiných dnů otevře‑
ných dveří působil ten na obchodní škole
skoro, jako byste přišli domů nebo do dob‑
rého podniku mezi kamarády. Přejme tedy,
aby tahle atmosféra „obchodce“ vydržela
aspoň dalších 60 let.
(red)

Již 24. ročník proběhne letos ve čtvrtek
14. listopadu v čase od 8.00 do 17.00 hodin,
slavnostní zahájení pak v 9.00 hodin. Tuto
přehlídku vzdělávacích možností a pracov‑
ního uplatnění organizuje po mnoho let
Kultura Žďár ve Žďáře nad Sázavou. Fes‑
tival již tradičně oslovuje především žáky
7. až 9. tříd základních škol, kteří přemýšlejí
o svém budoucím povolání. Odpovídající
studium by jim mělo pomoci se k vytouže‑
né metě přiblížit.
I pro letošní rok je nabídka škol bohatá.
O přízeň studentů se budou ucházet vedle
pravidelných účastníků i mnohé nové in‑
stituce. V letošním roce jsou to například
školy technického či multifunkčního za‑

měření jako SOŠ Jana Tiraye z Velké Bíteše
nebo SŠ stavební Třebíč. SŠ Gemini Brno
má studijní obory mimo jiné také pro žáky
se specifickými požadavky např. tělesným
postižením. ZŠ a SŠ Březejc poskytuje zá‑
kladní i střední vzdělání žákům s mentál‑
ním či tělesným postižením, souběžným
postižením nebo autismem. Nebo SŠ Delta
Pardubice s obory programování, počíta‑
čová grafika a internetový marketing. Ve‑
dle více méně tradičních škol se na letoš‑
ním ročníku budeme moci potkat také se
zástupci Ministerstva obrany ČR z Jihlavy
s nabídkou pro všechny, které zajímá vo‑
jenská tematika. A svůj stánek tu bude mít
také Okresní hospodářská komora, která
bude zastupovat i menší podniky, které se
našeho festivalu neúčastní. V letošním roce
tu najdete také materiály například Školy
textilních řemesel z Prahy, s jejíž tvorbou
jste se měli možnost seznámit v měsíci září
ve výstavní síni na Staré radnici ve Žďáře
nad Sázavou.

V posledních letech se stávají pravidelný‑
mi návštěvníky našeho festivalu také některé
žďárské firmy, soustředěné na jevišti velkého
sálu Domu kultury. Nejinak tomu bude i le‑
tos. A i pro letošní rok mají pro studenty při‑
pravený nejen zajímavý soutěžní program,
ale také zajímavé ceny. Vedle toho se tu bude
předávat například ocenění „Škola doporu‑
čená zaměstnavateli 2019 pro Kraj Vysočina“.
Z výše uvedeného je patrné, že program
letošního festivalu bude opravdu bohatý.
Pestrost nabídky podporují nejen školy tra‑
diční (gymnázia, průmyslové školy, akade‑
mie apod.), ale i menšinové obory (platnéři,
myslivci, design…). Vážíme si všech, kteří
náš festival navštíví a nabídku obohatí. Všem
žákům přejeme, aby měli šťastnou ruku při
výběru svého oboru, a školám, aby měly ši‑
kovné a poctivé studenty. Festival je otevřen
všem zájemcům o informace vedoucí ke
vzdělávání, možnostem pracovního uplatně‑
ní a sebepoznání. Vstup je bezplatný a všich‑
ni jste srdečně zváni.
Marcela Lorencová

Občané píší do Žďárského zpravodaje
Jsou i veselejší záležitosti, než je stáří, ale přesto…
Mám ve žďárském zařízení Seniorpension Fit oba rodiče. Jako rodinný příslušník
jsem se zúčastnila autobusového výletu
na Zelenou horu, který organizovalo vedení a zaměstnanci tohoto zařízení pro
svoje chodící nebo skorochodící klienty.

Slavnostní zahájení dne otevřených dveří na Obchodní akademii

Foto: Matěj Papáček

Výlet se konal 3. října 2019 a přípravy byly
skoro jako na cestu kolem světa. Většina vý‑
letníků totiž trpí Alzheimerovou chorobou.
Bylo na sestřičkách, aby všechny oblékly,
obuly správné boty správným majitelům,
obdařily šálkou či kloboučkem, podepřely
hůlčičkou či posadily na vozík. Před Fitem
čekal bezbariérový autobus a v něm dobře
naložený pan řidič. Skoro se zdálo, že se na
ten velký výlet taky těší. Pomáhal všem na‑
stupovat a na mého tatínka (bývalého uči‑
tele tělocviku) zvesela volal: „Pane učiteli, to

vám tedy nezapomenu, jak jste mě vždycky
proháněl po hřišti…“ Když autobus dorazil
k poutnímu kostelu na Zelené hoře, nastal
komplikovaný výsadek a šlo se do koste‑
líku na mši. Pan farář Záleský měl na tváři
nakažlivý úsměv. Sestřičky přesně věděly,
kdo je věřící a bude se aktivně účastnit mše
a kdo věřící není nebo už na to zapomněl
a v kostele alespoň zklidní své rozběhané
myšlenky. Seděly mezi výletníky, balily je do
dek, vysvětlovaly, co se děje a co se bude dít,
rozdávaly kancionály, braly své svěřence ko‑
lem ramen a po celou dobu měly úsměv na
rtech. Pohoda by se dala krájet.
A aby toho nebylo málo, po zážitku du‑
chovním následoval zážitek chuťový. Auto‑
bus s výletníky sjel z kopce rovnou k cukrár‑
ně U Tří hvězd. A šup na kafíčko a dortík.
Z výletu se výprava vrátila spokojená

a v plném počtu, nikdo se neztratil ani ne‑
vmísil. Nad výkonem sestřiček obdivně sme‑
kám klobouk.
A ještě: Pár dní potom jsem šla na Fit
navštívit maminku, která je tam teprve pár
týdnů. Je nepohyblivá, dva a půl roku jenom
leží, neodvážili jsme se doma ani ji napolo‑
hovat do polosedu. A tak mi spadla brada,
když jsem přišla na pokoj a uviděla ji sedět
v polohovacím křesle! Sestřičky se smály a ří‑
kaly: „My jsme jí slíbily, že jí natočíme vlasy“.
A tak jsem zase obdivně smekla klobouk.
Touto cestou chci sdělit žďárským obča‑
nům, že Seniorpension Fit je přívětivé zaříze‑
ní se skvělou paní ředitelkou a obdivuhod‑
ným personálem.
A tak si myslím, že až nám jednou pan
Alzheimer zaťuká na záda, nebude to snad
až tak velká tragédie.
Eva Habánová
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Městský úřad informuje

Městský úřad bude
mít elektronickou
úřední desku

Rozbor studánek

Ztráty a nálezy

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka U Křiváku
není pitná
2. října 2019, 7.50

U budovy MěÚ bude instalována nová
digitální úřední deska. Ta bude mít podobu venkovního volně stojícího LCD
panelu (informačního kiosku) s dotykovou obrazovkou.

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka Salvátorka
není pitná
2. října 2019, 8.10

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka Klafar
není pitná
2. října 2019, 8.30

Ztraceno
Nalezeno
Svazek klíčů
na Havlíčkově náměstí
Obal a kartičky
ulice Dolní
Mobilní telefon + klíče
ulice Brodská
Karta Penny
před MěÚ
Mobilní telefon
ulice Chelčického
Kabelka a oblečení předáno z Policie ČR
Svazek klíčů
stará trať směr Hamry
Čelenka
ulice Palachova

Umístěna bude vedle hlavního vstupu
do budovy MěÚ, pod stávajícím přístřeš‑
kem tak, aby byla zajištěna nepřetržitá pří‑
stupnost veřejnosti. Digitální úřední deska
nahradí stávající papírovou úřední desku,
kdy jsou úřední dokumenty vyvěšovány
v listinné podobě ve vitrínách u vstupu do
budovy a za budovou MěÚ.
Nově budou mít občané možnost kom‑
fortnějšího přístupu k vyvěšeným úřed‑
ním dokumentům a k dalším vybraným
informacím v přehlednější a uživatelsky
příjemnější elektronické podobě. Ovládání
digitální úřední desky bude přizpůsobeno
také pro osoby pohybující se pomocí inva‑
lidního vozíku (tzv. „tlačítko pro vozíčkáře“)
a pro slabozraké uživatele.
Zprovoznění nové digitální úřední des‑
ky se předpokládá v druhé polovině měsíce
listopadu.
(red)

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

Plán zimní údržby
Město pro tuto sezónu pozměnilo stávající plán zimní údržby. Ten vychází ze
zkušeností z minulé zimní sezóny. Plán
popisuje například doplňuje takzvaný
mimořádný zimní stav nebo použité posypové materiály.
Plán zimní údržby stanovuje časové
intervaly pro zahájení údržby komunikací
po spadu sněhu a nově vymezuje pojmy
spojené se zimní údržbou.
Proměnou prošla i mapa zimní údržby,
která se více zaměřuje na frekventovaná

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

Víte, že…
… biopopelnice se budou až do konce
listopadu vyvážet v pravidelných
intervalech i dnech (úterý, středa).
Informace o zimním vyvážení přineseme
v příštím vydání Žďárského zpravodaje.
místa jako například autobusové zastávky.
Mimořádný zimní stav (není to samé
co Kalamitní stav - pozn. red.) je stav kdy
dojde k mimořádnému zhoršení sjízdnosti
a schůdnosti komunikací, které vzniklo
například nadměrným nárazovým spadem
sněhu nebo mimořádnou ledovkou.
V plánu je dál doplněné množství posy‑
pu a kde se jaké materiály budou používat.
(red)

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

Referent/ka - odbor dopravy
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové

Výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku přestupků - agenda přestupků
v dopravě, nástupní plat 29 tis. Kč., pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup:
prosinec 2019 – únor 2020.
Bližší informace podá Jaroslav Miklík, vedoucí odboru dopravy, 566 688 300, jaroslav.miklik@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 11. listopadu 2019 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na
obálku uveďte „Výběrové řízení – odbor dopravy“

Před

Po

Zdroj: Google Maps
Kostel Nejsvětější trojice s přilehlým hřbitovem patří mezi nepřehlédnutelné historické památky města. Jde zřejmě o původní hřbi‑
tovní či špitální renesanční kapli upravovanou začátkem 18. století s přístavbou sakristie od Jana Blažeje Santiniho Aichla. Poničená
obvodová zeď byla opravena a dostala nový nátěr.
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Rozhovor

Rozhovor: S Josefem Chromým o jeho životě, díle a o Žďáře

Josef Chromý

Foto: Matěj Papáček

Josef Chromý, rodák z nedalekého Nového
Veselí, který na začátku 50. let utekl před
komunismem do Tasmánie a založil zde
několik veleúspěšných firem. V rozhovoru
jsme se bavili o jeho životě, o plánech, které
se mu daří realizovat, a nakonec i o samotném Žďáře, ve kterém prožil celé mládí.
Jak jste prožíval mládí v Čechách?
Narodil jsem se v Novém Veselí, ale celá
rodina se tři měsíce poté přestěhovala do
Žďáru. Když mi bylo 13 a půl, začal jsem jako
učeň v oboru řezník a uzenář, v sedmnácti le‑
tech jsem odešel do Prahy a vyučil se v tomto
oboru mistrem.
V roce 1950 jste se s kamarády rozhodli
utéct z komunistického Československa.
Jak to celé probíhalo?
Se dvěma kamarády jsme se rozhodli
utéct do Rakouska. Utíkali jsme od Znojma
a hranice jsme přecházeli v noci, za úplňku.
Po cestě jsme se však navzájem ztratili, jed‑
noho kamaráda postřelili a zatkli, druhý zmi‑
zel a já o něm již nikdy více neslyšel.
Podařilo se mi dostat do Rakouska, což
však ještě neznamenalo, že mám vyhráno. Na‑
cházel jsem se totiž v ruské okupační zóně. Na‑
stoupil jsem na vlak a dostal se do Vídně, jejíž
část byla pod správou Američanů (celé měs‑
to se však nacházelo v srdci sovětské zóny).
V americké části Vídně jsem prošel četnými
výslechy ohledně mé minulosti a úmyslu, než
mne poslali zpět na ruské území, odkud jsem
vlakem musel přejet na hranici spojenecké
zóny ve středním Rakousku. Tuto střeženou
hranici jsem znovu za velkého nebezpečí pře‑
kročil. Utíkal jsem tak vlastně dvakrát.
Poté jsem se dostal do Salcburku. Zde se
událo nové kolo výslechů a ověřovaní, načež
mi vystavili průkaz uprchlíka a odeslali mne
do uprchlického tábora. Zde mi pak dali na
výběr ze čtyř zemí: Austrálie, Nový Zéland,
Kanada nebo Spojené státy. Když jsem se
nalodil, neměl jsem žádné peníze a cestoval
jsem jen s jedním kufrem a botami. Na lodi
jsem dokonce „oslavil“ dvacáté narozeniny.
Vy jste začal docela rychle po příjezdu do
Tasmánie podnikat. Šlo to už od začátku
dobře?
Zkusil jsem to po dvou letech s 220 libra‑
mi (asi 440 australských dolarů). U jednoho
řezníka jsem si vzadu za obchodem pronajal

místnost, kde jsem dělal uzeniny. Bydlel jsem
v karavanu. I když jsem tvrdě pracoval, bohu‑
žel jsem zkrachoval. V roce 1957 jsem už se
svojí ženou Adou a svým prvním zaměstnan‑
cem založil další řeznictví.
S Blue Ribbon se dařilo mnohem lépe.
Řeznictví stále rostlo, až jsem nakonec měl
osmnáct obchodů, dva závody na zpracování
masa, dvě velké farmy, vepřín s 9 000 prasa‑
ty a zaměstnával jsem 530 lidí. Každý týden
jsme vyprodukovali 700 tun masa, které jsme
vyváželi do osmi zemí včetně Japonska.
Nakonec byla firma moc velká a v rodině
nebyl nikdo, kdo by se o ni postaral, tak jsem
firmu prodal.
Po úspěchu s Blue Ribbon jste si založil vinařství a proslavil jste se v mnoha zemích.
Proč zrovna víno?
Vinařství jsem si založil jako koníčka, že
získáme tolik ocenění, jsem ani nečekal.
V Tasmánii se sice víno pěstovalo, ale jsou
tam chladné oblasti, kde úroda často pomr‑
zla. Udělali jsme tedy systém, který rozprašu‑
je vodu a chrání víno před mrazem.
Jaká vaše vína dostala ocenění?
Během své historie ve vinařském průmys‑
lu získala má vína desítky trofejí a stovky zla‑
tých medailí v soutěžích v Austrálii a ve světě.
Nejvyšším oceněním, které se kdy dostalo
vínu vyprodukovanému mou společnosti, byla
v roce 2013 trofej pro nejlepší Chardonnay na
světové výstavě Decanter World Wine Awards.
Oceněným vínem bylo Josef Chromy Chardon‑
nay ročník 2011. Mezi velmi významná oceněni
patří také výhra titulu nejlepší víno na výstavě
Australia’s Cool Climate Wine Show v roce 2016.
Vy jste s sebou přinesl na ukázku některá
z vašich vín. Zaujaly mě jejich viněty s českým lvem. Představil byste je?
Na svou vlast jsem nikdy nezapomněl, a tak
jsem vytvořil řadu vín s českým lvem. Nazval
jsem je Pepik, Josef Chromy a nejvyšší řadě
z mimořádných ročníků jsem dal jméno Zdar.
Teď dokonce připravujeme novou etike‑
tu s motivy Poutního kostela na Zelené hoře
speciálně pro naše šumivá vína.
Vinařství ale není jediná činnost vaší firmy.
Čemu se ještě věnujete?
Další náplní je developerská činnost. Po
Tasmánii budujeme infrastrukturu pro rezi‑
denční bydlení. V tomto oboru jsme v sou‑
časnosti jedna z největších společností na
ostrově. Mimo jiné má firma vlastní poměrně
rozsáhlé portfolio investičních nemovitostí,
včetně několika hotelů, osmi restaurací, kan‑
celářských budov atd. Také provozujeme zá‑
bavní park Penny Royal.
Penny Royal jste zmiňoval v jednom rozhovoru z roku 2016. Jak se Vám podařilo park
přebudovat?
Penny Royal vznikl už v sedmdesátých le‑
tech v bývalém lomu, který se nachází poblíž
centra Launcestonu. V devadesátých letech
ale park upadal, až ho nakonec zavřeli. V roce
2014 jsme ho koupili a začali přestavovat na

moderní turistický komplex. Chtěli jsme ten
park vrátit místním, což se povedlo, a brány
se znovu otevřely v roce 2016. Na slavnost‑
ní otevření přijelo i několik členů mé rodiny
z České republiky.
Dnes si v Penny Royalu můžete na loď‑
kách proplout podloubím domů a lomu, kde
prezentujeme historii Tasmánie. Uprostřed
parku je jezero s historickou lodí a děly, ze
kterých se stále střílí. Dále komplex nabízí
také aktivity jako horolezení, jízdu na zip‑line,
dvě restaurace, vinárnu a pizzerii.
Vy jste už před rozhovorem zmiňoval, že se
Vám líbí cesta, kterou se Žďár vydává. Co
konkrétně se Vám líbí?
Já sem jezdím už přes čtyřicet let a vidím
ty velké změny, které se tu udávají. Místní by
měli být hrdí na to, co se jim tu za ta léta po‑
dařilo vybudovat a změnit.
Určitě bych vyzdvihl lidi, kteří tady ve Žďá‑
ře žijí. Jeden z ředitelů mé firmy, Petr Kříž, za
mnou do Austrálie ze Žďáru přicestoval před
dvaceti lety a nedávno v mé firmě na pozici
IT technika začal pracovat Pavel Černik, tak‑
též původem ze Žďáru. Další českou posilou
v mé firmě je Jan Pesl z Brna, který se stará
především o investiční nemovitosti a chod
Penny Royal. Žďárská stopa na Tasmánii je
tedy velice silná.
Líbí se mi také sport ve městě. Spousta
místních sportovců získává řadu významných
ocenění. Hodně se posunuly třeba i školy nebo
silnice, mnoho budov je nově opravených
a opravdu velkou změnou je, jak je město čisté.
Máte tady ve Žďáře nějaké plány?
Ne. Jsem hrdý, že pocházím ze Žďáru, ale
můj život je už dávno v Tasmánii. Určitě se
sem budu ale stále vracet.
Letos je to třicet let od revoluce v Československu. Jak jste ji v Tasmánii vnímal?
Za revoluci jsem byl moc rád. Za komu‑
nistů nešlo podnikat, což byl můj velký sen.
Když jsem potom utekl, nevěděl jsem, jestli
ještě někdy uvidím svoji rodinu. Jestli tu ko‑
munismus bude třicet nebo třeba sto let. Díky
revoluci tu dnes může každý podnikat a to je
velká věc. Sám jsem rád, že můžu Česko na‑
vštěvovat bez hraničních kontrol a úplatků.
Pořád na „samet“ vzpomínám jako na
velkou událost. Společně s českou ambasá‑
dou v Canbeře plánujeme letos 23. listopadu
oslavy třicetiletého výročí Sametové revoluce
na vinici Josef Chromy. V té době tu bude na
návštěvě zahraniční výbor poslanecké sně‑
movny ČR a účastnit se budou také osobnosti
z tasmánské vlády a spousta našich krajanů.
Myslíte si, že by se totalita mohla ještě vrátit?
Nikdy. Myslím si, že by lidé byli pošetilí,
kdyby chtěli vrátit režim, který tu byl. Je třeba
mít oči otevřené a zamyslet se, jaká situace
zde za komunismu byla a že dnešní režim je
ve všech ohledech velkým zlepšením.

Děkuji za rozhovor.

Matěj Papáček
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Slova zastupitelů

Slova zastupitelů

Anketa pro zastupitele města
V listopadovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Letos je to 30 let od událostí kolem 17. listopadu 1989. Jak se na Sametovou revoluci díváte dnešním pohledem? Stejný prostor
na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupi‑
telstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Romana
Bělohlávková
zastupitelka
KDU‑ČSL

Stále stejně. Byla to krásná atmosféra,
euforie. Lidé si byli najednou blízcí, komen‑
tovali politické dění beze strachu a užívali si
svobody slova. Mysleli jsme si, že je všech‑
no možné a že se vše rychle změní. A my
se staneme vyspělou demokratickou zemí
mávnutím zázračného proutku. Proto jsme
za těch třicet let byli mnohokrát zklama‑
ní z toho, že nejde vše, jak jsme si tenkrát

představovali. Ale když porovnávám někte‑
ré země, které jsem navštívil, tak se máme
velmi dobře. Svoboda slova a demokratic‑
ké volby jsou stále pevným základem naše‑
ho státu. Svobodně a bez omezení cestuje‑
me prakticky po celém světě. Atmosféra ve
společnosti již dávno není jako tenkrát, ale
právě pro to ostatní je dobře, že v roce 1989
přišel sametově revoluční 17. listopad.

Můj pohled se nezměnil, zaplaťpánbůh
za svobodu. Každý má šanci, kdo je soudný,
by měl být spokojený. Stále diskutujeme
o právech, ale rovnocenné povinnosti nějak
chybí. Žáci už téměř nevěří, že elpíček bylo
málo, s kumpány se na bigbít jezdilo do
Budapešti, nositelná trička pocházela jen
ze samovýroby, džíny ze známosti. Podezí‑
ravě naslouchají příběhům z nepovolených
akcí, o přepisování materiálů a zakázaných

knih, nerozumí strachu v očích rodičů:
„Jsou tam tanky a milice!“, když jsme v lis‑
topadu vyráželi do Prahy a po něm koneč‑
ně na Západ. Štve mne samozřejmě závist
a nenávist i zakuklené snahy rehabilitovat
minulý režim. Ale okruh přátel a pozitivně
naladěných krásných lidí je odměnou a ži‑
vou vodou proti všem mozkomorům. Dnes
jsem šťasten za svobodu a příležitosti, kte‑
rých se nám dostalo.

Jak je vidět z redakční otázky, zřejmě
už je alespoň pro náš Zpravodaj určen její
pevný název – viz velké písmeno ve slově
„Sametová“. Nebyla to ani studentská re‑
voluce, studenti byli pouze využiti k dalším
cílům, jednalo se o připravenou dohodu
včetně stanovení vzájemných kompromi‑
sů, kdy vládnoucí strana pochopila neudr‑
žitelnost systému. Občané demonstrovali
pro svobodu, pro demokracii, pro svobod‑

né volby, zvonili klíči. Je podivné, že z dneš‑
ního pohledu všechny tyto atributy občané
mají, ale nachází další důvody ke kritizují‑
cím shromážděním, dokonce i v našem
malém městě. Staré rčení nám říká, že není
ten, kdo by se zavděčil všem, ale v mnoha
případech si dejme ruku na srdce a pečlivě
zvažme, zda důvody, kvůli kterým se opět
demonstruje, jsou tak závažné.

Rok 1989 bývá historiky označován
jako nejlepší rok v dějinách Evropy. Stalo
se toho opravdu hodně a pád Berlínské zdi
byl symbolem mnoha dalších pádů a po‑
zitivních změn. Výzkum CVVM uvádí, že
72 procent obyvatel České republiky vnímá
Sametovou revoluci pozitivně – a je tak nej‑
pozitivněji vnímanou událostí našich dějin.
A takto ji vnímá i náš politický klub. Jsme

rádi, že národní pouť do Říma při příleži‑
tosti 30. výročí kanonizace Anežky Přemy‑
slovny je akcí, která je dostupná každému –
jsme rádi, že naše republika v těchto dnech
jednomyslně odsoudila barbarský útok Tu‑
recka na kurdské obyvatelstvo a zastavila
dodávky vojenského materiálu agresorům.
Nic z toho by nebylo před rokem 89 mož‑
né! Važme si nabyté svobody a chraňme ji!

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní
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nat. I naše škola se zapojila, ve spolupráci
s městysem Nové Veselí jsme organizovali
výstavu o kolektivizaci. Také je potřeba se
nebát, nebýt líný a ozvat se, tak jako lidé
před 30 lety, tak jako na jaře opět na Letné,
tak jako to bude 16. listopadu, po 30 letech
demokracie.

uchytit, co nejvýše to jde. V devadesátých
letech jsem cítila zklamání a pachuť a nevě‑
děla jsem, jestli byla tahle revoluce k něče‑
mu dobrá. Dnes vidím, že byla, ale nechá‑
pu ty, kdo mluví zasvěceně o době, kterou
nezažili. Nebyla to lehká doba, ale my v té
době žili, radovali se a protestovali. A zažili
jsme i obrovské štěstí, když se protesty po‑
vedlo přetavit ve vítěznou revoluci.

Sametová revoluce byla a je nejvýznam‑
nějším mezníkem našich novodobých dějin.
Změnou politickou, ekonomickou a spole‑
čenskou provázenou nadšením a ochotou
podílet se na budování nové svobodné,
otevřené a spravedlivější společnosti. Teh‑
dy čerstvě dvacetiletí jsme cítili uvolnění,
svobodu a příležitost pro lepší budoucnost
svoji i našich dětí. V následujících letech

však nadšení a ideály začalo korodovat zkla‑
mání i přehnané očekávání. Někteří, kteří se
dostali k moci, jako by zapomněli, proč v lis‑
topadu 1989 cinkali klíči na náměstí. Začali
těžce nabytou svobodu oklešťovat a ome‑
zovat zbytečnými zákony, vyhláškami a ma‑
nuály. Vznikly nové elity, které zapomněly,
proč a z čeho vzešly a opět nám postupně
berou svobodu.

Sametová revoluce byla zásadní předěl
v dějinách naší země. Vše prostupoval opti‑
mismus, drtivá část společnosti se shodovala
na demokracii a cestě k prosperitě. Uplynu‑
lých 30 let přineslo zbohatnutí společnosti,
nebývalé možnosti pro osobní seberealizaci
a plnění si snů. Zároveň zůstávají šrámy po
neuralgických bodech transformace: jako je
hospodářská kriminalita, snahy o privatizaci

veřejných institucí úzkými zájmovými sku‑
pinami, klientelismus, korupce. Nebo také
rozdělení společnosti stojící dnes na opač‑
ných stranách hlubokého předělu způsobe‑
né populismem nejhrubšího zrna a snaha‑
mi o uchvácení demokratických veřejných
institucí. Chtějme demokracii západního
střihu, ne jen západní blahobyt.

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

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Pražská zastupitelka za Piráty Krausová
rezignovala na post předsedkyně klubu

Ludmila
Řezníčková
Sametová revoluce je pro mne nejdů‑
ležitější událostí naší novodobé historie.
Byly to okamžiky, kdy se náš národ dokázal
spojit a demokraticky vyjádřit nespokoje‑
nost s tehdejším režimem. Svoboda a de‑
mokracie jsou obrovské hodnoty, na jejichž
význam v dnešní době lehko zapomínáme.
Doby nesvobody je potřeba si připomí‑

V době sametové revoluce jsem byla
studentkou vysoké školy a všechny události
jsem prožívala v Praze mezi studenty. Pro‑
to mám asi jiný pohled na revoluci než jiní
lidé. Byli jsme nadšení, že končí teror, který
nás svazoval. Netušili jsme, že přichází jiní
mocní, kteří nás budou omezovat. Asi kaž‑
dá revoluce vyplaví nejen všechno špatné,
ale přinese i mnoho náplavy, která se snaží

zastupitelka
ANO 2011

Bohužel snaha o očernění mé osoby za‑
stupitelem Havlíkem prostřednictvím růz‑
ných dehonestujících textů neustává. Pan
Havlík neustále prezentuje již několikrát
vyvrácené lži a polopravdy. Zkusím tedy

poté, co se v médiích objevily fotografie ze
schůzek s manažerem firmy ucházející se
o veřejnou zakázku vypsanou městem. Ve
Žďáře nad Sázavou se radní a místostarost‑
ka Řezníčková (ANO) klidně nechá jmeno‑
vat do výběrové komise veřejné zakázky,
o kterou se uchází její zaměstnavatel, bez
oznámení poměru k věci hlasuje o peně‑
zích pro svého zaměstnavatele i přijetí
daru od firmy ovládané holdingem, jehož
součástí je její zaměstnavatel, a neděje se
vůbec nic. Žďár není Praha a ANO nejsou
Piráti. Mlčí straničtí kolegové, mlčí koalič‑

ní partneři, mlčí média. Jediný, kdo nemlčí
a narušuje jejich klientelistické a netrans‑
parentní vládnutí, je „nekonstruktivní a fru‑
strovaný“ zastupitel Havlík. Předstíraná
transparentnost a nejednota slov a činů
byly důvodem, proč jsem rezignoval na
funkci tajemníka a šel do voleb. Jako opo‑
ziční zastupitel budu podporovat a hlaso‑
vat pouze pro ty věci, které jsou, dle mé
zkušenosti, dobré či nezbytné pro město.
O těch ostatních budu diskutovat, budu
o nich psát a budu s nimi polemizovat. Jak
se od opozice dá očekávat.

ještě naposledy popsat situaci, kterou ne‑
ustále používá pro své texty. V roce 2016,
kdy se vybíral zhotovitel zakázky na údržbu
zeleně mimo sečení v našem městě, jsem
byla řadovým zaměstnancem u společnos‑
ti Purum, s. r. o. Jako řadový zaměstnanec
jsem neměla žádný vliv na směřování této
celorepublikově působící společnosti. Za‑
stávala jsem funkci ekologa, později vedou‑
cího legislativy se zaměřením na odpadové
hospodářství. Z těchto NEmanažerských
pozic jsem neměla žádný vliv na to, jakých
soutěží se firma účastní. Nebyla jsem v ko‑
misi pro výběr zakázky, ani jsem v radě ne‑
hlasovala v této věci. Snad ani pan Havlík
si nemyslí, že jsem mohla ovlivnit elektro‑

nickou aukci na nadlimitní zakázku podle
zákona, kde se soutěží pouze na výši ceny
a kterou pan Havlík jako tehdejší tajemník
města sám řídil. Chci svoji energii a svůj
čas naplno věnovat důležitým městským
věcem, jako je dostupné bydlení, příjemné
životní prostředí, kvalitní cesty, doprava,
a ne svůj čas obětovat neustálým vysvět‑
lováním již vysvětleného. Panu Havlíkovi
přeji nalezení vhodného pracovního místa
odpovídajícího jeho schopnostem a vzdě‑
laní, ve kterém by mohl upotřebit svojí
energii a svoji fantazii. Byla bych i velmi
ráda, kdyby jako zvolený zastupitel věno‑
val část své energie věcem, které by byly
pro naše město přínosné.
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Sociální služby

Kultura

Charitní ošetřovatelská služba pečuje doma

Adventní měsíc ve Žďáře

Kdo jsme
Jsme sociální služba, ve které pracují re‑
gistrované zdravotní sestry. Náš vznik je da‑
tován do roku 1993. Byl to první z projektů
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Začal listopad a to znamená, že už se blíží
advent a s ním i Vánoce. Protože je letos
první adventní neděle už 1. prosince, rozhodli jsme se pro Vás nachystat přehled
adventních událostí už v tomto čísle.

Komu pomáháme
Poskytujeme odbornou zdravotní péči
lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdra‑
votního postižení nejsou soběstační. Pe‑
čujeme o pacienty v domácím prostředí na
základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve
spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetrži‑
tě sedm dní v týdnu, abychom jim umožnili
prožití důstojného života mezi svými blízký‑
mi.

V sobotu 30. listopadu se od 9.00 do
16.00 v Domě kultury koná adventní
Fler trh zaměřený na řemeslné výrobky.
V neděli 1. prosince od 16.00 přivítáme
advent rozsvícením vánočního stromu na
náměstí Republiky s čajem z polní kuchyně.
Další sobotu a neděli 7. a 8. prosince budou od 10.00 do 16.00 na Zámku
Žďár Vánoční trhy. Můžete tam pořídit
originální dárky, svařené víno, ochutnat
cukroví a podívat se na rozsvícení vánoční‑
ho stromu na zámku a mnoho dalšího.

Kde působíme
Jezdíme do domácností po celém okrese
Žďár nad Sázavou.
Jak pomáháme
Nabízíme zdravotní ošetřovatelskou péči
v domácím prostředí pacientů. Mezi tyto
úkony patří např. odběry krve, aplikace injek‑
cí a infuzí, sledování a kontroly diabetiků, za‑
učení aplikace inzulínů, převazy operačních
i chronických ran, péče o stomie, katetry či
PEG (perkutánní endoskopická gasronomie
pozn. red.). Jsme schopni se postarat o pohy‑
bovou terapii, rozcvičování po úrazech, ope‑
racích a mozkových příhodách, měříme krev‑
ní tlak, pulz a tělesné teploty. Pomáháme při
komplexní ošetřovatelské péči o ležící paci‑

Ilustrační foto

Foto: archiv

enty, provádíme prevenci a léčbu opruzenin,
dekubitů a jiných kožních defektů. Pečujeme
o těžce nemocné a umírající pacienty, zau‑
čujeme pacienty a jejich rodinné příslušníky
v domácí péči a poradenství.
Proč pomáháme
Péče o pacienta probíhá v soukromí a po‑
hodlí domácího prostředí. Ze zkušeností vní‑
máme, že psychický stav pacienta v domá‑
cím prostředí se zlepšuje. Rodinní příslušníci
jsou zapojeni do péče o nemocného. Domácí

péče podporuje soudržnost rodiny v době
nemoci.
Kde a kdy nás můžete kontaktovat
Veřejnost nás může kontaktovat v pon‑
dělí a středu mezi 8.00 až 12.00 hod. na
Studentské 4 ve Žďáru nad Sázavou (Po‑
liklinika, 3. patro - proti výtahům), pří‑
padně na telefonním čísle 777 755 435.
Kontaktní osobou je vrchní sestra, paní
Barbora Hadrous.
Barbora Hadrous, vrchní sestra

Sociální služby města mají nový vůz, zaplatily jim ho žďárské firmy
Nový automobil dostaly Sociální služby města od žďárských firem. Využívat
ho budou zaměstnanci sociálních služeb například k převážení klientů nebo
zásobování pečovatelského domu.

Nový vůz sociálních služeb
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Vozidlo budou zaměstnanci organizace
využívat při poskytování sociálních služeb
ve městě. Především bude sloužit k zajiš‑
tění potřeb Domu klidného stáří a Senior‑
penzionu. Vůz má pět míst k sezení a velký

Foto: PKS

nákladový prostor. Široké posuvné dveře
zajišťují klientům snadné nastupování.
Velký nákladový prostor zase umožní za‑
městnancům snadný převoz potřebného
vybavení a materiálu pro sociální služby.
Na automobil přispělo mnoho žďárských
firem, kterým chceme touto cestou ještě
jednou poděkovat.
Sociální služby také chtějí pořídit dal‑
ší automobil, který by umožňoval převoz
vozíčkářů. V současnosti k tomu vedení or‑
ganizace připravuje podklady pro dotační
program.
Ředitel příspěvkové organizace Sociál‑
ní služby města Žďár nad Sázavou v pátek
18. října slavnostně převzal automobil od
poděbradské reklamní agentury Kompakt,
která projekt „Sociální automobil“ zaštiťuje.
Projekt stojí na systému tzv. „reklamy na ko‑
lech“ a spočívá v tom, že firmy, které jsou
ochotné přispět na dobrou věc, si koupí
vlastní reklamu na automobilu. Vozidlo je
následně zapůjčeno do konkrétní organi‑
zace v místě, kde firmy působí. Každá firma
tak získá nejen dobrý pocit za svou dobro‑
činnost, ale i reklamu na vozidle, které je na
silnicích všem na očích.
(red)

tové revoluce. Těšit se tak můžete na řadu
divadelních představení, her, soutěží, vý‑
stav a vánočního tvoření.
V pátek 13. prosince v 18.30 dojděte na Zelenou horu, kde se budou konat
Slavnosti světla. Při příležitosti svátku
svaté Lucie, patronky nevidomých a ne‑
mocných dětí, projde průvod světel ambi‑
tem přímo do poutního kostela.
Poslední velkou událostí před Vánoce‑
mi bude Živý betlém. Hru o narození Je‑
žíše Krista představí v úterý 17. prosince
v 16.00 studenti Biskupského gymnázia.
Na samotný Štědrý den se v 17.15
z věže kostela svatého Prokopa rozezní ko‑
ledy v podání Žesťového kvintetu města.

Ve čtvrtek 12. prosince od 8.00 do
18.00 navštivte Vánoční trh na náměstí
Republiky. Prodejci budou nabízet regi‑
onální produkty nejen pro ty, kteří shánějí
vánoční dárky.

Advent ukončí ve středu 1. ledna od
17.30 do 18.30 novoroční ohňostroj.
Vedení města na náměstí Republiky přivítá
občany v novém kalendářním roce a po vy‑
stoupení pěveckého sboru začne samotný
novoroční ohňostroj.

Od čtvrtka 12. prosince do neděle
15. prosince si Ostrov pohody nachystal
připomenutí třicátého výročí od Same-

Podrobný program všeho, co se o adventu
děje, najdete na webových stránkách města.
(red)

Kino Vysočina
Listopadové tipy!
Pláč svatého Šebastiána
20. listopadu
Ve středu 20. listopadu si nenechte ujít
premiérové promítání za účasti tvůrců
Milana Cyroně a Tomáše Uhera spoje‑
né s besedou. Jde o historický příběh,
který se odehrává na území Svaté říše
římské v době velké morové rány, tedy
přibližně roku 1348. Východiskem fil‑
mu jsou projevy násilí vůči židovské‑
mu obyvatelstvu, k němuž v době šíře‑
ní moru docházelo.
Milovníky válečných filmů jistě po‑
těší nové zpracování Bitvy u Midway
a vůni benzínu v Kině Vysočina navodí
hvězdami nabitý film La Mans 66. Vá‑
noční atmosféru nabídne britský sní‑
mek Last Christmas a věříme, že děti
potěší Ledové království II.
Spoustu dalších filmových hitů najdete
v programu kina. Těšíme se na vás!
www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina/

Na návštěvě v lektorském oddělení žďárského zámku
Lektorské oddělení žďárského zámku
připravuje už téměř 5 let programy pro
mateřské, základní i střední školy z celé
republiky. Programy jsou učiteli velmi kladně hodnocené jednak pro svoji
komplexnost s přesahem do historie, výtvarné výchovy, ale i přírodovědy nebo
matematiky, jednak pro profesionalitu
zámeckých lektorek, které jsou všechny
držitelky certifikátu Muzejní edukátor.
My jsme se vedoucí zámeckého lek‑
torského oddělení Mgr. Martiny Schutové
zeptali, jak se mohou na zámku vzdělávat
běžní návštěvníci z řad veřejnosti a jaké no‑
vinky se právě teď na zámku chystají.
Kdo kromě klasických školních skupin
může na zámek zamířit za lektorovaným
programem?
Když zůstaneme u dětí a studentů, na‑
vštěvují nás kromě školních skupin také
zájmové kroužky, příměstské tábory, pra‑
videlně k nám jezdí na pobyty s lektoro‑
vanými programy některé dětské domovy.
Speciální program máme třetím rokem pro
nevidomé a slabozraké, jezdí k nám děti
i dospělí. V současné době rozšiřujeme naši
nabídku o program pro seniory, který spo‑
juje oblíbenou komentovanou prohlídku
například s výtvarnou aktivitou. Rádi tvo‑
říme i program na míru pro firemní nebo
zájmové skupiny.

Jaké typy programů pro veřejnost připravujete?
V souvislosti s listopadovým výročím
jsme připravili interaktivní program Novi‑
nářem za sametové revoluce, od poloviny
října jej navštěvují středoškoláci a v prosin‑
ci otevřeme několik termínů pro veřejnost.
Výstupem z každého programu je stránka
novin, všechny výtvory budou následně
k nahlédnutí v našem inventoriu. Každý
se může v rámci programů pro veřejnost
zapojit svým článkem nebo vzpomínkou.
Dále pravidelně pořádáme dětské vzdělá‑
vací a tvořivé kempy, chystáme již tradiční
jarní večerní prohlídky a všechny lektorky
můžete potkat na zámeckých akcích na
tvořivých dílnách pro děti i dospělé.

Martina Schutová

Pracujete teď na něčem novém?
Právě jsme se s kolegyněmi pustily do
dvou vzdělávacích programů pro základní
školy, oba budou zaměřené na výtvarné
umění. První bude probíhat v prostorách
Barokní galerie, kde budou žáci ve skupi‑
nách zpracovávat témata barokního ma‑
lířství, sochařství, architektury, módy nebo
vlásenkářství. Druhý bude inspirovaný no‑
vým exponátem, do muzea bude ze sbírek
Východočeského muzea v Pardubicích za‑
půjčená gotická madona, které bude nový
program věnovaný. Program o baroku bu‑
deme otevírat během ledna, program vě‑
novaný cisterciákům a mariánskému kultu
bude naší jarní novinkou.
Martina Sedláková, Zámek Žďár

Foto: Zámek Žďár
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Školství

Biskupské gymnázium má dva z TOP25 Středoškoláků roku
V loňském školním roce nominovalo
Bigy do soutěže Školák roku dva své
studenty – Libora Havlíka z oktávy a Lukáše Zrzavého ze septimy. Jako jediným
studentům z Kraje Vysočina se oběma
podařilo dostat mezi TOP25 studentů ze
středních škol v celé České republice.
Oba tak strávili úžasný víkend, při kte‑
rém měli možnost se setkat se špičkovými
českými manažery, nejlepšími novináři, kre‑

Středoškoláci roku Libor Havlík a Lukáš Zrazavý

ativními podnikateli, uznávanými vědci. Zjis‑
tili, jaké to je dělat vědu, zkusili si navrhnout
vlastní produkt.
„Pro mě i pro Libora to byl výjimečný zážitek,“ říká Lukáš. „Asi nejvíc jsme si užili víkend
v Bedřichově, kam za námi přijeli finalisté
z minulých ročníků, abychom se seznámili
a navázali kontakty. Získali jsme nové přátele
a dodnes se setkáváme. Úžasný byl ale také
večer workshopů a přednášek, který jsme
strávili v budově Microsoftu v Praze. Setkali
jsme se i s generálním ředitelem české poboč-

Foto: Biskupské gymnázium

ky Microsoftu. Formou hry jsme si vyzkoušeli
vytvořit vlastní podnikatelský projekt. Závěrečný večer se slavnostním vyhlašováním
úplně nejlepších středoškoláků a after party
jsme si také docela užili,“ dodává Lukáš.
Lukáš pokračuje ve studiu na Biskup‑
ském gymnáziu a chystá se k maturitě
a především k přijímacím zkouškám na vy‑
sokou školu. Libor už je absolventem a stu‑
duje na Masarykově univerzitě. Přejeme
jim hodně úspěchů v osobním i profesním
životě a doufáme, že získané zkušenosti se
jim budou hodit.
Středoškolák roku je prestižní ocenění,
které již pátým rokem uděluje organizace
ProStředoškoláky.cz těm studentům, kteří
jsou výjimečně aktivní v mimoškolních čin‑
nostech. Z více jak 600 nominovaných od‑
borná porota pod přísnými kritérii vybere
TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků. Tato
pětadvacítka na přelomu května a června
zamíří na seznamovací víkendové setkání,
jehož cílem je vytvořit jedinečnou komunitu
nejaktivnějších studentů z celé republiky. Vr‑
cholem soutěže pak pravidelně bývá vzdě‑
lávací akademie a slavnostní vyhlášení těch
úplně nejlepších.

Školství

Na konci září nad žďárským gymnáziem
zavlála vlajka Evropské unie

Co je nového na ZŠ
Komenského 6

Proč? Protože se u nás uskutečnilo další ze
čtyř setkání projektu 21CSECH (Kulturní
dědictví pohledem dovedností 21. století)
spolufinancovaného z EU Erasmus +.

Sportujeme ve škole, žáci sbírají úspěchy v rychlobruslení, připravujeme nový
systém evidence žactva, spolupracujeme se SRPŠ a našli jsme svého patrona!

Dvacítka studentů a učitelů z nizozem‑
ského Spijkenisse, španělského Lareda
a bulharské Dobriče poznávala nejen naši
školu, ale hlavně přírodní a kulturní památ‑
ky našeho regionu. Zároveň se snažili zdo‑
konalovat v dovednostech, které člověk 21.
století nutně k úspěšnému životu potřebu‑
je, což je samozřejmě využití informačních
technologií, ale také spolupráce, kritické
myšlení či práce se zdroji a čtenářská gra‑
motnost. Celý týden byl hodně pracovní
a naši studenti se výrazně podíleli na jeho
přípravě i realizaci, takže získali nejen nová
přátelství a jazykovou praxi, ale také cenné
organizační zkušenosti.
Navštívili jsme společně největší lákadla
našeho města. Poutní kostel na Zelené hoře
a Muzeum nové generace, kde jsme piloto‑
vali výstupy našeho dalšího mezinárodní‑
ho projektu, dále kostel sv. Prokopa, Nové

Město na Moravě, Litomyšl a Toulovcovy
Maštale. Přestože byl týden velice náročný,
našli jsme si čas i na sporty – u nás tradiční
florbal, stolní tenis či plavání, naši kolego‑
vé připravili turnaj v tradičním španělském
colpbolu.
Naše hosty jsme poslední den provedli
Prahou a jako vždy jsme jim naše kultur‑
ní dědictví ukázali z trochu netradičního
úhlu – z Vltavy i z Petřína, pěšky, lodí i lanov‑
kou… rozhodně se domů nevraceli odpoča‑
tí. Naši studenti se stihli vrátit domů včas na
taneční, a přestože měli za sebou skutečný
maraton, nebylo to na jejich výkonech znát.
Děkujeme za podporu Městu Žďár nad
Sázavou, Muzeu nové generace, vedení ško‑
ly a hlavně rodičům, kteří skutečně ukázali,
co je to slovanská pohostinnost.
Jelikož jsou v tomto projektu zapojeni
spíše mladší studenti naší školy, už teď se
zajímají o možnost účasti v projektech dal‑
ších. To je pro nás dobrý signál, že vynalože‑
né úsilí má smysl. Otevíráme tak dveře naší
školy a brány našeho města celé Evropské
unii.
Roman Veselský

Eva Tomášková, Biskupské gymnázium

Gastronomickou školu A. Kolpinga navštívili finalisté soutěže MasterChef
Kromě vzdělání se na Střední škole gastronomické ve Žďáře nad Sázavou zaměřují na motivaci studentů. Proto na školu
zvou osobnosti z různých odvětví, aby
studentům ukázaly věci, co se ve škole
nenaučí. Naposledy školu navštívili finalisté soutěže MasterChef Česko 2019
Petr Březina, Bára Nosková a Kristýna
Nemčková.
Spojení teorie a praxe je ideální způsob
vzdělání. A patří k tomu i správná motiva‑
ce, inspirace a získávání zprostředkovaných
zkušeností od zajímavých lidí. A právě pro‑
to navštěvují Střední školu gastronomickou
ve Žďáře nad Sázavou významné osobnosti.
Od nich se mohou studenti naučit doved‑
nosti, které nejsou zařazeny do školských
osnov. Třeba jak nastartovat svoji kariéru,
jít za svým snem nebo jak se nebát riskovat.
A když je ona osobnost úzce spojena s gas‑
tronomií a navíc má poutavý životní příběh,
je stoprocentní záruka, že se o akci bude
mluvit ve škole hodně dlouho. Stalo se tak
nedávno.
Pozvání do SŠG přijali finalisté světově
populární televizní show MasterChef Česko
2019 – pan Petr Březina, paní Bára Nosková
a vrcholem cyklu besed s oblíbenými ama‑
térskými kuchaři bylo setkání s vítězkou,
slečnou Kristínou Nemčkovou. V neformální
a pohodové atmosféře si s nimi studenti po‑
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vídali o všem možném, o lásce ke gastrono‑
mii, o odvaze přihlásit se do soutěže, o jejím
náročném průběhu, o zákulisí, o přísných
porotcích i o vlivu soutěže na jejich další ka‑
riéru.
Úspěšný bankéř Petr Březina, krásná mo‑
delka Bára Nosková a skromná studentka
Kristína Nemčková ochotně a velmi mile
diskutovali se studenty. Kristína by mohla
být jednou z nich. A studentkou vlastně je,
letos bude maturovat na obchodní akade‑
mii, takže společné povídání nebralo konce,
témat bylo obrovské množství. Ať už to bylo
Kristinino studium na střední škole v Ameri‑
ce nebo vydání vlastní kuchařské knihy. Tu
dostala jedna ze studentek jako dárek za po‑

Kristýna Nemčková

ložení nejzajímavější otázky, nechybělo v ní
milé věnování a autogram od Kristíny.
Všichni tři hosté si pro žáky připravili
praktickou ukázku svého kuchařského mist‑
rovství. Byl to superzážitek, protože pokrmy
jako crepes Suzette (palačinky podle Zuzany)
a žemlovka naruby se běžně ve škole neva‑
ří. Delikatesy! A po závěrečném bouřlivém
potlesku odmítali studenti hosty propustit.
S hlavami plnými inspirativních poznatků se
k nim i po skončení besedy obraceli se svý‑
mi dotazy. A „MasterChefům“ se na SŠG tak
líbilo, že přislíbili další možnou spolupráci,
např. formou kuchařských a jiných worksho‑
pů. Těšíme se.
Martina Růžičková,
SŠ gastronomická Adolpha Kolpinga

Foto: SŠG AK

Studenti a pedagogové z projektu CSECH21 na Zelené hoře

Foto: Barbora Šimková

Tak jako každá správná škola rozbíhá‑
me i my po vyučování pro žáky naší školy
volnočasové aktivity. Jednou z nich je krou‑
žek sportovních her, který realizujeme v rám‑
ci projektu „Sportuj ve škole“ ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů. Bude‑
me trénovat míčové hry. Kroužek nám určitě
pomůže dosáhnout dobrých výkonů a pěk‑
ných úspěchů ve školní lize v miniházené –
takže soupeři, třeste se!
Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci
s našimi zaměstnanci realizoval 6. října spo‑
lečnou akci pod názvem „Podzimní radován‑
ky“. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili.
Naše žačky Katka a Monika Macháčko‑
vá a Kristýna Němcová dosáhly báječného
úspěchu na mistrovství ČR v rychlobruslení.
Mají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili,
takže holky, velká gratulace!
Připravujeme přechod na nový systém
evidence žactva ve škole, aby měl každý ro‑
dič a dítě možnost najít vše potřebné v mo‑
bilu – známky, rozvrhy, chystané písemky,
omluvenky – takže i u nás v této oblasti
vstoupíme do 21. století – KONEČNĚ!
Závěrem bych rád napsal, že děkuji a tě‑
ším se. Děkuji za zahájené oficiální partner‑
ství se zpěvákem Jakubem Pustinou a jsem
moc rád, že právě on se tímto veřejně stává
partnerem a patronem naší školy. Těším se na
společné akce, před Vánoci už máme v plánu
společné vystoupení s našimi zpěváky a bu‑
beníky. Tréma asi bude, ale zvládneme to!
Pomáháme dětem k úspěchu a jsem rád,
že to funguje, a děkuji všem, kteří se na tom
podílejí, a také všem, kteří nám fandí a drží
palce.
Ivo Kuttelwascher, ředitel školy

Výstavu Studentská revoluce 1989 představili žáci 4. základní školy
Na Základní škole Švermova 4 uspořádali ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v době od 1. do
31. října 2019 výstavu pod názvem Studentská revoluce 1989.
Výstava k 30. výročí sametové revoluce
se zaměřuje na pád komunistické diktatu‑
ry především pohledem studentů. V první
části se soustředí na to, proč se studen‑
ti stali jednou z klíčových skupin, které
přispěly k pádu režimu, a jaké problémy
tato první fáze revoluce obnášela. V druhé
části se věnuje postupné institucionaliza‑
ci výsledků revoluce v podobě přerodu
parlamentu, prvních svobodných voleb

a vyjednávání o vládách. Na závěr výstava
klade otázku, jak se proměňovalo připomí‑
nání revoluce v české společnosti a s jaký‑
mi hodnotami si tuto historickou událost
spojujeme dnes.
Provádění se ujali žáci třídy 9.B. Úspěš‑
ně navázali na svoje předchůdce, kteří
představili už tři výstavy – Zkoušku od‑
vahy, Ještě jsme ve válce a Rozkulačeno.
V úterý 22. října 2019 početnému publiku
představili jednotlivé panely, poté nechy‑
běly samozřejmě ani poctivé české buchty,
které nabízeli spolužáci, kteří neprůvodco‑
vali, a hudební doprovod. Děkujeme, že
jste svou účastí umocnili prožitek výjimeč‑
né události v podání našich pokračovatelů.
Jaroslav Ptáček, ředitel školy

Žačka uvádí výstavu

Autor: 4. ZŠ
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Příspěvkové organizace města

Koncert učitelů na Základní umělecké škole
Františka Drdly
Na již tradiční podzimní Koncert učitelů
zve příznivce hudby Základní umělecká škola Františka Drdly. Konat se bude
26. listopadu 2019 v 17.00, sál ZUŠ.
Přijďte si poslechnout pestrý program
zejména v podání učitelů Základní umělecké školy Františka Drdly a jejich hostů.
Koncert učitelů a jejich hostů se stal již
tradiční akcí, kterou na konci listopadu po‑

řádá ZUŠ Františka Drdly. V loňském roce
proběhl ve zvláště slavnostním hávu, a to
z důvodu oslav 150. výročí narození hou‑
slisty a skladatele Františka Drdly, které si
naše město připomnělo 28. listopadu 2018.
Kromě mnoha rozmanitých hudebních ná‑
strojů, zpěvu sólového i sborového a skla‑
deb Františka Drdly byly v Drdlově síni
vystaveny i autentické osobní předměty
Františka Drdly.
Kateřina Poláchová

Městská policie

Atleti TJ Žďár nad Sázavou sbírají cenné medaile

Řidička pod vlivem alkoholu

V sezóně 2018 začal náš oddíl opět závodit. V týmu čtyř trenérů (Klára Ptáčková,
Markéta Pohanková, Radek Pohanka
a Lenka Formanová) připravujeme přes
týden asi 30 atletů, a to od přípravek,
dětí od 6 let, až po středoškoláky.

Případ dopravní nehody byl v pozdních
nočních hodinách oznámen na služebnu
MP s tím, že dle vyjádření oznamovatele
mělo dojít na ul. Studentská ve ZR 4 k po‑
škození osobního vozidla, veřejného osvět‑
lení a elektrického rozvaděče. Na místo
vyjela neprodleně hlídka MP, které se ná‑
sledně podařilo u budovy polikliniky zadr‑
žet dvojici podezřelých osob, muže a ženu
oba v podnapilém stavu. Později zjištěno,
že dopravní nehodu měla způsobit tato
žena, která byla řidičkou vozidla, s kterým
havarovala a způsobila škodu na majetku.
V souvislosti s podezřením na trestný čin
byla na místo přivolána hlídka DI Policie ČR,
která si věc dále převzala k šetření.
Podnapilý a agresivní muž na nádraží ČD

Sborový zpěv učitelů ZUŠ Františka Drdly

Foto: Jitka Benešová

Peace, love, unity and having fun
Známé heslo hiphopové kultury, v překladu Mír, láska, komunita a zábava. My
se jej držíme aktivně, nejen při tanci.
Active – středisko volného času nabízí
taneční kroužky street dance a break dan‑
ce pro děti, a kurz street dance pro dospě‑
lé. Naši instruktoři tancem opravdu žijí.
Tančí nejen přímo na Activu, ale vedou
zájmové útvary i na základních školách
po celém okrese Žďár, i za hranicemi okre‑
su. Eliška, Sára a Jakub učí děti již od 6let
a dospělé do 50 let základům tanečních
stylů a technik.

Kroužky street dance a break dance patří
mezi nejoblíbenější mezi dětmi a mládeží už
třináctým rokem. Děti s volnými sestavami
vystupují na akcích Active, na školních aka‑
demiích i na akcích pro veřejnost. Vyvrchole‑
ním jejich tanečního umu jsou Velká taneční
soutěž či celorepublikové Žďár tančí. V letoš‑
ním školním roce působí na žďárské scéně
taneční skupiny Troublemakers, Wen Crew
a Garotas Crew. Skupiny jsou složeny jak
z úplných nováčků, tak z tanečníků s letitými
zkušenostmi. Všichni, kdo se na Activu věnují
tanci, pilují techniku, vymýšlí originální sesta‑
vy a tančí a tančí. Přidáte se?	Zdeňka Volavá

Ve večerních hodinách, kdy hlídka MP
prováděla kontrolní činnost v okolí nádraží
ČD ve ZR 6, zjistila, že zaměstnanec ochran‑
ky v hale ČD má problémy s vrávorajícím
mužem, který držel v jedné ruce rozpitou
láhev od alkoholu. Strážníci následně zjis‑
tili, že se jedná o asi 25letého muže, který
zde z výpovědi člena ochranky haly ČD
měl narušovat veřejný pořádek, vzbuzovat
veřejné pohoršení, obtěžovat svým chová‑
ním přítomné cestující a odmítal opustit
prostor nádražní haly. Hlídka MP provedla
následně u dotyčného muže orientační de‑
chovou zkoušku s výsledkem 2,2 ‰ alko‑
holu v dechu. Opilý muž se poté začal cho‑
vat vůči strážníkům agresivně, proto byly
ze strany hlídky proti němu použity donu‑
covací prostředky včetně pout. Následně
bylo zjištěno, že se jedná o osobu užívající
návykové látky. Na místo byla přivolána po‑
sádka rychlé záchranné služby, která roz‑
hodla vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
o jeho převozu do nemocnice.
Vzhledem ke skutečnostem a přestup‑
kovému jednání, kterého se dotyčný muž
dopouštěl, byla celá věc předána k dořeše‑
ní příslušnému správnímu orgánu.
Napadání se mezi hosty restaurace
V pozdních nočních hodinách bylo na
služebnu MP přijato oznámení od provozo‑
vatele restaurace na ul. Horní ve ZR 1, že má
problémy z jejími hosty. Na místo se dosta‑
vili strážníci, kteří zde dále spolupracovali
i s hlídkou Policie ČR. Bylo zjištěno, že mezi
dvěma skupinami zjevně podnapilých
osob o počtu asi 10 lidí včetně jedné ženy
mělo docházet k vzájemnému napadání
a slovním urážkám. Zasahujícím policistům
se podařilo následně zjednat mezi napa‑
dajícími se osobami pořádek a zamezit
tak dalšímu protiprávnímu jednání. U pří‑
tomných osob byly provedeny orientační
dechové zkoušky na zjištění konkrétní hla‑
diny alkoholu. Celou věc si dále převzala
Policie ČR k dalšímu šetření.

Taneční kroužek na Active SVČ
18

Foto: Active SVČ

Ze sportu

Luboš Skřivánek, Městská policie

Největší radost a úspěchy zatím máme
v Lize přípravek Vysočiny. V týmu několi‑
ka stálých závodníků a obětavých a nad‑
šených rodičů sklízíme cenné medaile
a osobní rekordy.
V letošní sezóně naši mladí atleti bojo‑
vali na pěti čtyřbojích. Na finálovém kole
čtyřboje 28. září v Jihlavě byl nejúspěšnější
Josef Holemář, který vybojoval zlatou me‑
daili v kategorii chlapců 2009. Veronika
Formanová získala stříbrnou medaili v ka‑
tegorii dívek 2010 a Vojtěch Boháček také
stříbro v kategorii chlapců 2008. V konku‑
renci silných tradičních vysočinských oddí‑
lů, které jezdí na čtyřboje zaplněnými auto‑

Mladí atleti na závodech v Jihlavě

busy, je to opravdu skvělý úspěch.
Atletické čtyřboje jsou pestré a pro děti
velmi atraktivní. Kromě tradičních atletic‑
kých disciplín jako 50 m překážek, skoku
do dálky, míčku, 50 m ze startovních bloků,
400 m a skoku do výšky si děti mohou vy‑
zkoušet zazávodit v člunkovém běhu, v opičí
dráze či v hodu medicinbalem.
Děkujeme manželům Pohankovým,

Foto: Lenka Formanová

Markétě a Radkovi, že udrželi oddíl atletiky
i poté, co přestaly závodit úpěšné žďárské
odchovankyně, které dnes reprezentují Čes‑
kou republiku třeba i na mistrovství světa.
Rádi bychom děti vedli k radosti z pohy‑
bu, k chuti závodit. Nejenom na závodech
přípravek, ale i v mládežnických kategoriích.
Držte nám palce, ať nám to všem jde a ať nás
to stále baví.
Lenka Formanová

Žďárští rychlobruslaři ovládli Mistrovství České republiky
Poslední zářijový víkend patřil rychlobruslařům z Česka. Ve dnech
28.–29. září 2019 se totiž konalo v historii první Mistrovství České republiky
v kryté hale v polském Tomaszowě. Šampionát měl mezinárodní statut.
Mistrovství se konalo díky spolupráci Čes‑
kého svazu rychlobruslení, ISU (International
Skating union) a ArenaLodowa Tomaszow
Mazowiecki Polsko.
O cenné kovy bojovalo 55 českých závod‑
níků z celkem devíti klubů, z toho dva kluby
z našeho města – BK Žďár a BOJ Žďár. Vedle
Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové se ve
čtyřboji představili i závodníci v dalších věko‑
vých kategoriích.
Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sáza‑
vou úspěšně reprezentovalo celkem 10 dětí
v kategoriích junior C, D, E a F. Dívky i chlapci
plně ovládli stupně vítězů, domů si odvezli 4
zlaté, 2 stříbrné i 1 bronzovou medaili a další
tři závodnice obsadily 4. a 5. místo. Za těmi‑

to nemalými úspěchy stojí kvalitní celoroční
tréninková příprava.
Toto mistrovství ukázalo, že základna
rychlobruslení není jen o Martině Sáblíkové,
ale i o dalších desítkách dětí, kteří v jejích
stopách kráčí a chtějí dosáhnout fenomenál‑
ních výsledků svého idolu, kterým bezesporu
Martina je.
Rádi bychom poděkovali 2., 3. a 4. ZŠ ve

Zlatí medailisti s Martinou Sáblíkovou

Žďáře nad Sázavou a ZŠ Herálec za umož‑
nění účasti našich dětí na závodech a za‑
hraničních soustředěních.
Gratulujeme všem rychlobruslařům
a zároveň jim přejeme, aby další cenné
kovy z Mistrovství České republiky získá‑
vali v tak diskutované a dosud nepostave‑
né domácí hale.
Jiří Macháček

Foto: Pavel Krejčí

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
18. října 2019 celkem 20 807 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: září 2019 - 20 811, srpen 2019 20 832, červenec 2019 - 20 834, červen 2019
- 20 842, květen 2019 - 20 862, duben 2019
- 20 872, březen 2019 - 20 892, únor 2019 20 917, leden 2019 - 20 949, prosinec 2018
- 20 999, listopad 2018 - 20 985, říjen 2018 20 99
Děti narozené v srpnu 2019
+ jednou dodatečně v květnu
Ema Rosecká 
01. 05. ZR 1

Antonín Oulehla
01. 08. ZR 3
Sofie Petro
04. 08. ZR 3
Tereza Havlíková
06. 08. ZR 2
Rudolf Křesťan
08. 08. ZR 3
Amélie Unzeitigová
13. 08. ZR 7
Vendula Králíčková
14. 08. ZR 1
Anna Neubauerová
15. 08. ZR 2
Laura Wimmerová
16. 08. ZR 2
Martin Pátek
20. 08. ZR 4
Petr Bártek
22. 08. ZR 3
Matouš Milota
24. 08. ZR 3
Adrian Šereš
25. 08. ZR 3
Dominika Miklová
27. 08. ZR 1
Životní jubilea v listopadu 2019
Božena Zemanová
01. 11. 85 let ZR 6

Jaroslav Novotný
05. 11. 92 let ZR 3
Marie Kohlmanová 
07. 11. 91 let ZR 3
Antonín Kadlec
07. 11. 95 let ZR 5
František Prokop
07. 11. 80 let ZR 4
Ludmila Melounová 
08. 11. 94 let ZR 3
Ludmila Muchová
11. 11. 80 let ZR 2
Božena Novotná
12. 11. 80 let ZR 3
Jarmila Černá
14. 11. 80 let ZR 3
Věra Havlíčková
17. 11. 90 let ZR 1
Jiřina Macková
17. 11. 90 let ZR 1
Marie Lišková
19. 11. 85 let Radonín
Marie Vávrová
20. 11. 91 let ZR 6
Vladimír Jiráček
22. 11. 85 let ZR 6
František Prokop
23. 11. 80 let ZR 6
Zdeněk Slejška
27. 11. 80 let ZR 6
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Inzertní příloha

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.
Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům
domácností v našem městě a okolí.
Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových
stránkách města WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský
zpravodaj.
Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových podkladů
pro prosincové vydání je 11. listopadu 2016.

KAMERA DO AUTA

Inzertní příloha

Neoline S39

• Funguje i při téměř úplné tmě
• Parkovací režim
• Full HD
• Úhel záběru 160°
Uchovávejte si záznam jízdy pro každou situaci.
Ať už pro pojišťovnu nebo vzpomínky na rodinné
výlety.
S výběrem vhodné autokamery vám poradíme v prodejně
Autodíly Meteor v Třebíči, Jihlavě nebo Žďáru nad Sázavou.

J

Další informace jako katalog
zpravodaje nebo podrobnosti o
inzerci naleznete na webu města.
www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj

AKČNÍ CENA
Dotazy, objednávky, podklady:
Matěj Papáček
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz
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Strojírenská 30
Žďár nad Sázavou
www.meteorcz.cz

2.890 Kč

W W W. E L KO V. C Z
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Inzertní příloha

Zaostřeno na Žďár 2019

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

606 742 832 | blazek@pks.cz

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

ROZPOČTÁŘE
PRO POZEMNÍ STAVBY
CO BUDE
VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ?
- zpracování a kontrola výkazů výměr
podle podkladů projektu, oceňování výkazů,
výměr, návrh postupu výstavby (HMG)
- příprava podkladů pro nabídky, spolupráce
a jednání s investory, spolupráce
se subdodavateli v předvýrobní přípravě
- posouzení projektové dokumentace a návrh
její optimalizace, koordinace poptávání
subdodavatelů, výběr subdodavatelů
Mgr. Šárka Matyášková
tel.: 727 941 689
e-mail: matyaskova@pks.cz

JAKÉ POŽADAVKY
JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ?
- SŠ/VŠ vzdělání stavební obor - pozemní
stavby
- odborná praxe na pozici rozpočtář
velkou výhodou
- schopnost týmové spolupráce
- znalost práce na PC
- znalost SW (MS Excel,Word), zkušenosti
s kalkulačním programem
(Kros, Build power, Eurocalc,…)

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

MUŽ/ŽENA
KTERÉ VLASTNOSTI
U NÁS UPLATNÍTE?
- samostatnost
- spolehlivost
- flexibilitu

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT?
- získáte stabilní práci
v silné stavební společnosti
- dostanete velmi dobré ﬁnanční ohodnocení
odpovídající dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé ﬁremní beneﬁty

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38 | 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 697 161

www.pksstavby.cz
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Aktuálně
přijímáme
i další kolegy

XI. Zaostřeno na památky UNESCO
(zasílejte do 20. listopadu 2019)

Vyhodnocení!

Na listopad jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na památ‑
ky UNESCO. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 20. listo‑
padu 2019 na e
‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz.
Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2019. V e‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V říjnu 2019 bylo do soutěže zasláno 28 fotografií s te‑
matikou koutů Vysočiny. Vítězem říjnového kola foto‑
grafické soutěže se stala Marcela Šípková. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

X. Zaostřeno na kouty Vysočiny

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 16. listopadu, 15.00
Princezna ze mlejna (MD)

neděle 1. prosince, 19.00
Country jam session (JC)
úterý 3. prosince, 19.00
I. Šeba a J. Toufar: Vzpomínka na M. Horníčka (CTH)

sobota 23. listopadu, 9.00-12.00
Den pro dětskou knihu (KMJS)
sobota 30. listopadu a 14. prosince, 8.30-15.00
Zámecký vánoční kemp (ZŽ)

sobota 7. prosince–neděle 8. prosince
so 9.00-16.00, ne 9.00-17.00
Vánoční trh (ZŽ)

čtvrtek 5. prosince, 16.00
Mikuláš (A)

sobota 7. prosince, 19.30
3. společenský a trochu myslivecký ples (DK)
čtvrtek 12. prosince, 8.00-18.00
Zimní trh (NR)

úterý 10. prosince, 9.30
Příběhuj (FP)

čtvrtek 12. prosince – neděle 15. prosince
čt 10.00 (MŠ) a 16.00 (SR), pá 19.00, so a ne 14.00 (MD)
Ostrov pohody – Revoluce

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 16. listopadu, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)
SENIORŮM
pondělí 25. listopadu a 2. prosince, 9.00 a 13.00
Nenechte mozek zlenivět (KMJS)
úterý 26. listopadu, 9.30
Těšíme se do důchodu - jak využít volný čas? (SP)

čtvrtek 16. prosince, 18.00
Jam session s Láďou Výmolou (JC)
VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 14. listopadu, 17.00
Stanislav Mikule: Žďárské muzeum knihy (KMJS)
pátek 15. listopadu, 18.30-21.00
Svojí cestou: K. Janeček, V. B. Homolka, E. Stárková (KV)

KONCERTY
sobota 16. listopadu, 16.00
Šlágr parta (DK)

pondělí 18., 25. listopadu a 2. a 9. prosince, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 26. listopadu, 17.00
Koncert učitelů ZUŠ (ZUŠ)

úterý 19. listopadu, 9.00
Výroba přáníček pro celou rodinu (FP)

středa 27. listopadu, 19.00
4 TET (DK)

úterý 19. listopadu, 17.00
Vladimír Trojánek: Exilová literatura (KMJS)

čtvrtek 28. listopadu, 19.00
Libor Šmoldas Organ Trio (JC)
úterý 3. prosince, 19.00
Miroslav Vilímec: Pocta Františku Drdlovi (JC)
úterý 10. prosince, 18.00
Vánoční koncert ZUŠ (MD)

středa 20. listopadu, 15.30
Francouzské skvosty (G)
čtvrtek 28. listopadu, 16.00
Beseda: Intuitivní rodičovství s videoukázkami (RCS)
úterý 3. prosince, 18.00
Jindřich Šídlo: Vývoj českých médií od roku 1989 (UL)

KULTURNÍ AKCE
sobota 16. listopadu, 20.00
Jenda Novák u piána (JC)

středa 4. prosince, 15.30
Oxford – včera a dnes (G)

čtvrtek 21. listopadu, 8.00-17.00
Burza hraček a dětských knih (RCS)

čtvrtek 5. prosince, 16.00
ThDr. Tomáš Butta: Architektura sborů CČSH (HK)

sobota 30. listopadu, 9.00-16.00
Adventní Fler trh (DK)

středa 11. prosince, 15.30
Vánoční čtení a zpívání (G)

neděle 1. prosince, 16.00-17.00
Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu (NR)

čtvrtek 12. prosince, 15.00
Adventní tvořivá dílna (RCS)

A – sál Active, UL – Hotel U Labutě, CTH – Café U Tety Hany, DK – Dům kultury, FP – Family Point, G – Gymnázium Žďár
nad Sázavou, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KV – Kino Vysočina, MD – Městské
divadlo, MŠ – MŠ Hvězdička, NR – náměstí Republiky, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, SP – Senior point, SR – Stará
radnice, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál Základní umělecké školy, ZŽ – Zámek Žďár

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

