
6. ročník / číslo 12 / prosinec 2019

Oslavy třicátého výročí sametové revoluce str. 3

Výsadba stromořadí ve Vetly str. 7 Žďárská MHD má nové autobusy str. 5

Foto: Zbyněk Čech



Aktuality

3

V  neděli 17.  listopadu jsme si společně 
připomněli výročí sametové revoluce. 
Akce na náměstí Republiky se zúčastnily 
desítky lidí, kteří si vyslechli řadu zají-
mavých řečníků a i v chladném podzim-
ním počasí se připojili k průvodu napříč 
centrem města.

V úvodní části programu zástupci měs‑
ta a politických stran přednesli své projevy 
odkazující jak na historické události, tak na 
budoucí vývoj společnosti. Celým večerem 
provázel pamětník tehdejších událostí ve 
Žďáře Vít–Bohumil Homolka. Před hotelem 
U  Labutě přednesli žáci ZŠ Švermova tex‑
ty z výstavy Studentská revoluce, studenti 
Střední zdravotnické školy ve Žďáře před‑
vedli resuscitaci před třiceti lety a  dnes 
a  proběhlo odhalení plastiky studentů 
žďárské průmyslové školy k  výročí revo‑
luce. Celý program zakončil před domem 
kultury žesťový kvintet státní hymnou. (red)
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Představujeme památky UNESCO

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je jednou z dnes již 14 památek zapsaných na 

seznam světového kulturního a  přírodního dědictví UNESCO. Kostel byl zapsán v  roce 
1994, v pořadí se jednalo o již 4. českou památku přidanou na tento seznam. Dostat se na 
tento seznam je již samo o sobě něco úžasného. Je však potřeba zdůraznit, že se jednalo 
o vůbec první solitérní stavbu, kterou se podařilo na tento seznam České republice přidat. 
Poutní kostel byl oceněn pro svou dominantnost a monumentalitu. Vysoce hodnocená 
je ikonografická a  výtvarná jednota architektury. Pomyslným druhým důvodem zápisu 
se stala zachovalá autentičnost stavby. Architektura jako celek i detaily se příliš neliší od 
původního plánu a bylo přistoupenou pouze k dílčím změnám. V letošním roce jsme tak 
oslavili krásných 25 let od zapsání na tento seznam.

Oslavili jsme ještě jedno velice významné výročí, a to 300 let od zahájení stavby. Stav‑
ba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko žďárského kláštera se realizovala 
díky letité, úzké a  nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od 
opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctite‑
lem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti. 
Příprava projektu je datována do období od konce měsíce dubna do počátku měsíce srp‑
na roku 1719 a je považována za bezprostřední reakci opata na nález zachované tkáně 
v  hrobě Jana Nepomuckého. Projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej 
Santini – Aichel, kterému měl opat Vejmluva prezentovat své představy o podobě sva‑
tostánku a použitých symbolech. Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na 
dobové zvyklosti v oblasti tvarů církevních staveb, akceptoval pouze soudobé hledisko 
na skladbu poutního areálu. Představu stavebníka o chrámu, kde měl mít hlavní úlohu 
obrazec hvězdy, přetavil architekt do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala oce‑
nit až moderní doba. Projekt byl proveden nezvykle rychle. Navíc spolu zadavatel i archi‑
tekt spolupracovali dlouhá léta a v oblasti symboliky, která se v návrhu uplatnila ve velké 
míře, byli oba velmi zběhlí. Santini velmi dobře věděl, co se po něm žádá, a tak vzniklo 
jeho vrcholné dílo, které máme možnost obdivovat.

Jelikož se neodvratně blíží konec roku, nelze se vyhnout 
prvnímu bilancování. Máme za sebou úspěšnou návštěvnickou 
sezónu, která k nám do Žďáru nalákala větší počet návštěvní‑
ků než v předchozích letech. Kromě nejvíce zastoupených tu‑
zemských návštěvníků jsme již tradičně vítali návštěvníky z Ja‑
ponska, Číny, Francie, Rakouska, ale i  Albánie a  Mexika nebo 
dokonce i z Kostariky. Nelze se nezastavit na chvíli také u pro‑
bíhající obnovy poutního místa, kterou návštěvníci v  drtivé 
většině kvitovali jako pozitivní. Pomalu se nám blíží ukončení 
další části náročné obnovy kostela. V letošním roce byla dokon‑
čena výměna oken, restaurování oken a dveří. Dokončena byla 
další část venkovní fasády. Byla zahájena také práce na obnově 
bočních oltářů, tato práce probíhá v ateliérech. A i když se nám 
neodvratně blíží konec prací, které přeruší zima, do poslední 
chvíle se v  interiéru čistí a malují vnitřní omítky a také vytváří 
krásné štukové obrazce.

V  kostele probíhá během celého roku mnoho akcí, které 
nejsou i přes probíhající rekonstrukci omezeny. Tak neváhejte 
a přijďte se za námi podívat osobně!
Více o chystaných akcích a otevírací době na www.zelena–hora.cz.

Michaela Kokojanová, kastelánka

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

Vážení spoluobčané,
nastává adventní čas a s ním by měl do 

myslí lidí vcházet mír, klid, rozjímání a  po‑
hoda. Je to čas na setkávání se s přáteli, čas 
na kulturní zážitky, čas na lásku a štěstí. Měli 
bychom si připomenout, že přichází velký 
křesťanský svátek  – narození Ježíše Krista. 
V dnešní hektické době ale mnohdy zapo‑
mínáme na mezilidské vztahy a honíme se 
za tím, abychom měli uklizeno, napečeno, 
navařeno a  hodně dárků pod stromeč‑
kem. Přála bych vám, abyste stihli vše, co 
stihnout chcete, abyste měli na všechno 
dost času. Abyste se mohli zastavit a prožít 
mnoho krásných zážitků, abyste měli čas na 
setkání s rodinou, s dětmi, vnuky. Abyste si 
užívali společné chvíle, protože to je na svě‑
tě nejkrásnější.

V adventní čas pro vás město připravilo 
mnoho kulturních akcí, které byste mohli 
navštívit. Hned 1. prosince je to rozsvícení 
vánočního stromečku a dále koncerty, diva‑
dla, Ostrov pohody, trhy, tvořivé dílny. Tyto 
akce probíhají v knihovně, muzeu, divadle, 

kulturním domě, na náměstí, prostě všude 
okolo vás. Stačí si jen vybrat. Mnoho sváteč‑
ních akcí se nabízí i na zámku.

Na konci roku přichází i  bilancování. 
Zamýšlím se nad tím, jestli moje práce má 
smysl. Povedlo se nasměrovat myšlení lidí 
na vnímání životního prostředí, jsme na 
dobré cestě. Vysazujeme mnoho stromů 
a  bude jich čím dál více. Zejména v  na‑
šich ulicích, a  pokud chybí, tak i  v  našich 
parcích. Stromy jsou nejlepší klimatizace. 
Máme kvetoucí louky uprostřed města, kte‑
ré poskytují útočiště hmyzu. Možná nevíte 
o  tom, že se nám lidem podařilo vyhubit 
75 procent hmyzu, který je základem života 
na zemi. Dáváme mu novou šanci. Budeme 
mít zelené střechy a stěny domů, které po‑
mohou ochlazovat město. Učíme se lépe 
hospodařit s vodou, budeme otevírat staré 
prameny svedené bez užitku do kanalizací 
a opět je vyvedeme na povrch země. Vytvá‑
říme tůně, povrchovou vodu zasakujeme 
a dbáme na to při všech činnostech města. 
Obnovujeme staré polní cesty pro zmírnění 
erozí a  pro lepší zemědělské hospodaření. 
Snažíme se omezit světelný smog a postup‑
ně i vizuální. Postavily se nové cyklostezky 
pro zlepšení pohybu nemotorové dopravy. 
Připravují se nové komunikace pro moto‑
rovou dopravu na odlehčení centra města. 
Zlepšuje se kultura veřejného prostoru.

Budeme stavět nové městské byty a za‑
síťujeme parcely pro další rodinné domy. 
Hledáme nové rozvojové lokality pro rodin‑
nou zástavbu. Na základě vašich podnětů 

v participativním rozpočtu bude nové hřiš‑
tě pro psy a mnoho dalších drobností, které 
zpříjemňují každodenní žití.

To vše je výsledkem týmové práce všech, 
kteří pracují pro naše město. Jsem ráda, že 
mnoho věcí se nám podařilo, i když vnímám 
některé nespokojené hlasy. Věřím, že v příš‑
tím roce se podaří zlepšit i tyto nedostatky.

Přeji vám krásný adventní čas, nádherné 
prožití vánočních svátků a  v  novém roce 
zdraví, protože to je v životě nejdůležitější. 
Ať se vám splní všechny vaše sny a přání.

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Jak probíhaly oslavy 17. listopadu?

Pohled na Zelenou horu

Diváci čekají na představení Střední zdravotnické školy Žďár nad Sázavou Foto: Hana Vykoukalová

Autor: Milan Šustr
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Farská humna budou cnost
Na Farčatech bude živo. Povídejte. La‑

vičky, cestičky, stromy, piknik, louky, voda, 
hospůdka, pohoda nejen nedělní. Vykresle‑
no. Dneska se tomu říká vize, jako že vizíte 
do budoucna. Ale, prosím vás, ve které roz‑
cuchané hlavě se to zrodilo? To máte jedno, 
hlavně abychom si to všichni užili. A uvizíme 
to brzy? Úplně brzy ne, Rada dala zelenou 

k pokračování, tak budeme kráčet. Vykračo‑
vat.
Páteř kolem vody

A když jsme u té barvy, taky nám zezele‑
ná páteř. O čem to mluvíte? Nějaké nové po‑
znatky vědy nebo politické tlaky? Věc prostá, 
připravuje se Strategie zelená páteř města. 
Budeme natírat? Ale ne, jen necháme vstou‑
pit krajinu do města, chápete. Moc ne. To 
abyste se mohla rekreovat přímo ve městě 
a nemusela jezdit na tom svým elektrickým 
jinam. A všimla jste si, paní Nováková, kolik 
je kolem řeky ukrytých zajímavých míst? No, 
tak ty by měly taky hrát svou roli. Jen aby to 
nebylo vyumělkované. Nebojte, když příro‑
da, tak přímorozená.
Generál v dopravě

Tak se nám to občas ucpává. A  městská 
hromadná v  tom uvízne. Prý na to má do‑
hlédnout nějaký generál. Jste blízko, ale je 

to generel dopravy a bude o všem, co se po‑
hybuje i stojí. Tomu moc nerozumím. Město 
zadává vypracovat strategii, abychom mohli 
být zase chytřejší. Takže to bude hodně o roz‑
voji městské hromadné dopravy v ohledu na 
ostatní veřejnou hromadnou dopravu (jako 
přestupní terminály, přístupnost zastávek, 
aplikace telematiky, trasování linek, apod.), 
dále o preferenci chodců a cyklistů a usnad‑
nění mobility osob s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Potom i něco k do‑
pravě v  klidu, to je parkování, bolest všech 
měst. No to je darda. A  to není všechno. 
Ještě se přidá šest kamer, co budou počítat 
vozidla, která projedou městem a taky vytí‑
ženost komunikací v čase. Aha, takže budu 
vědět, kdy nevyjíždět s  plechovým a  zů‑
stat raději u svého elektrického. Přesně tak, 
a později to i najdete na internetu na Portálu 
Žďáráka. To je chytrý. Bude, bude.

Zdeněk 
Kulhánek

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Na cvičný požár kostela sv. Prokopa se sjely čtyři jednotky hasičů
V sobotu 16. listopadu navečer se usku-
tečnilo taktické cvičení jednotek po-
žární ochrany na kostel sv. Prokopa ve 
Žďáře nad Sázavou. Jeho námětem byl 
simulovaný požár kostelní věže, kdy od 
montážních prací došlo k zahoření pra-
chu a  požár následně zasáhl celou věž. 
Cvičení bylo připraveno ve spolupráci 
mezi Jednotkou sboru dobrovolných ha-
sičů města Žďár nad Sázavou a Europe-
an Rescue Academy, z.s.

Cvičení bylo zahájeno v šestnáct hodin 
ohlášením na tísňovou linku Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina s tím, že 
byl zpozorován vycházející kouř z kostelní 
věže, a na místo události byly okamžitě vy‑
slány jednotky požární ochrany. Jako prv‑
ní přijela k místu události místní jednotka 
Žďár nad Sázavou – Zámek a další jednot‑
ky se postupně sjížděly pod kostel od Ha‑
vlíčkova náměstí. Hasiči nejprve provedli 
průzkum v dýchací technice a pomocí vy‑

váděcích masek vyvedli dva dělníky z kos‑
telní věže a  nasadili jeden útočný proud. 
Následně velitel zásahu nechal zřídit dál‑
kovou dopravu vody a  byly vyzkoušeny 
hydranty v  okolí kostela, jestli dostačují 
pro zásobování hasební vodou pro zasa‑
hující jednotky. Bylo zřízeno čerpací sta‑
noviště u  řeky Sázavy a  hadicové vedení 
bylo vedeno po schodišti kolem Tvrze ke 
kapli sv. Barbory, kde bylo napojeno na cis‑
ternovou automobilovou stříkačku a  pro‑
běhla zkouška dopravy vody za určitého 
tlaku na ochoz věže. Součástí cvičení byla 
i  zkouška průjezdnosti a  ustavení požár‑
ní techniky v okolí kostela, kterou jsme si 
vyzkoušeli, kam až se dostaneme. Vlivem 
hasebního zásahu bylo možné ohrožení 
vodou cenných děl a kulturních památek, 
a  proto druhé družstvo žďárské jednot‑
ky provedlo ochranu oltáře a  soch uvnitř 
kostela. Vše probíhalo dle plánů Evropské 
záchranářské akademie, které naši členové 
sami zpracovávají.

Na závěr proběhlo vyhodnocení zása‑
hu a  byly probrány možné postupy, jak 
ochraňovat historické památky. Smyslem 
tohoto cvičení nebylo jen vyzkoušet akce‑
schopnost jednotek, ale také připravenost 
objektu a odhalit případné komplikace a to 
se nám tímto cvičením podařilo.

Kromě zúčastněných jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Hamry nad Sá‑
zavou – Najdek, Ostrov nad Oslavou, Žďár 
nad Sázavou – Veselíčko a Žďár nad Sáza‑
vou – Zámek nad celým cvičením dohlíželi 
zaměstnanci městského úřad, dále vedení 
města a  hlavním pozorovatelem byla ve‑
doucí požární ochrany památek z Národní‑
ho památkového ústavu v Praze.

David Partl, Jednotka SDH Žďár n. S.

Cvičení zásahu u kostela svatého Prokopa Foto: Sláva Hrbek

Zima klepe na dveře
Na území města Žďár nad Sázavou se již 
po mnoho let zdržuje okolo čtyřiceti osob 
bez domova. Jejich příběhy jsou nejrůz-
nější. Do situace, kdy jsou závislí na sociál-
ních dávkách, nemají kde bydlet, opustili 
své rodiny, děti ani jiní příbuzní je u sebe 
nechtějí, se převážně dostali vlastní vinou 
nebo nevědomostí.

Každoročně společně s  pracovníkem so‑
ciálního odboru města panem Jaromírem 
Pospíchalem projíždíme místa, kde se osoby, 
které nemají kde bydlet, zdržují. Přesvědču‑
jeme je o možnosti využít služby azylového 
domu, informujeme o tom, že mohou přeč‑
kat velké mrazy v teple sociální služby.

I proto bych chtěl všechny občany města 
informovat o tom, že bezdomovci mají šanci 
být v  suchu a  teple, dostat teplou polévku, 
čaj a  využít další služby, které azylový dům 
na Brodské ulici nabízí.

Jiří Juřena, vedoucí azylového domu

Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře úspěšně pokračuje
Stavaři dokončili podjezd silnice I/37 ve 
směru na Stržanov, která je nejnáročněj-
ší stavbou celého projektu rozvoje cyk-
lodopravy ve Žďáře. Na podzim začaly 
také zemní práce na cyklostezce na ulici 
1. máje a na lávce na Klafar.

Cyklostezka směrem na Stržanov je nej‑
výraznější částí projektu, kvůli podjezdu 
cyklostezky pod silnicí první třídy. Práce na 
podjezdu se zdržely kvůli pramenu vody, 
který nebyl zjištěn průzkumnými vrty. Mu‑
sel tedy vzniknout další projekt na odvede‑
ní pramene mimo stavbu. První možností 
byla vsakovací jáma, nakonec ale projek‑
tant zvolil retenční nádrž.

Další práce na stezce na Stržanov bu‑
dou pokračovat na jaře příštího roku. Děl‑
níci budou umisťovat zábradlí a kamenné 
dlažby. Poslední prací na tomto úseku 
bude pokládka zbývající spodní vrstvy 
asfaltu v  místě podjezdu pod silnicí I/37. 
V případě příznivých klimatických podmí‑
nek bude ještě provedena pokládka ob‑
rusné vrstvy.

Další komplikace, kterou projekt ne‑

předpovídal, je nedostatečná únosnost 
podloží pod trasou cyklostezky ze Žižkovy 
ulice na ulici 1. máje. Projektant v součas‑
nosti hledá nejvhodnější řešení.

Začaly také práce na cyklostezce a lávce 
na Klafaru, kde dělníci upravují terén. Na 

jaře začnou usazovat piloty pro lávku.
Na Farských humnech dělníci vybudo‑

vali základy pro novou lávku.
Veškeré práce by měly být podle smlou‑

vy o dílo dokončeny do 31. srpna 2020.
(red)

Napojení nové cyklostezky na ulici 1. máje Foto: Matěj Papáček

Žďárská MHD má čtyři nově pořízené autobusy
Městská hromadná doprava ve Žďáře se 
rozšíří o čtyři nové autobusy. Na cestách 
se začnou objevovat už v průběhu pro-
since. Město uzavřelo novou smlouvu 
o provozu MHD. Vítězem soutěže se stal 
místní dopravce ZDAR a. s.

V souvislosti s účinností nové desetileté 
smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou 
a dopravcem ZDAR, a. s. se cestující ve žďár‑
ské městské dopravě dočkají příjemných 
novinek. Tou nejzásadnější je nasazení čtyř 
zánovních vozidel IVECO Urbanway (rok vý‑
roby 2016), které dopravce zakoupil v  Ně‑
mecku a  nahradí jimi tak současně využí‑
vaná vozidla vyrobená v letech 2000–2012.

Dopravce stál před rozhodnutím, zda za 
stejnou cenu pořídit dvě zcela nová vozidla 
bez dotace, nebo tři nová vozidla s přispě‑
ním dotace, ale řadou omezení. Poslední 
možností byla čtyři starší vozidla, ale plnící 
všechny podmínky smlouvy. Dopravce se 
tedy rozhodl pro poslední variantu, která 
by měla zajistit nejvyšší komfort jak pro 
cestující, tak pro řidiče.

Smlouva mezi městem a dopravcem de‑
finuje nově řadu parametrů, které musí do‑
pravce plnit. Samozřejmostí je požadavek 
na nízkopodlažní provedení vozidel včetně 
vybavení plošinou pro vozíčkáře v prostoru 
u zadních dveří. Co jistě ocení méně pohy‑
bliví cestující, je to, že všechna vozidla mají 
12 míst dostupných z  nízké podlahy bez 
nutnosti překonat jakýkoliv schod (tzv. se‑
dadla bez podest).

Přestože smlouva mezi městem a doprav‑

cem tuto povinnost nestanovuje, jsou nově 
pořizovaná vozidla vybavena celovozovou 
klimatizací (4 kusy nových klimatizací by 
stály cca 1,2 mil. Kč). Nad rámec smluvních 
podmínek jsou také dvě vozidla vybavena 
vnitřním kamerovým systémem, který by 
měl řidičům umožnit lepší přehled o tom, co 
se děje v  prostoru výstupních dveří. Pokud 
se tato novinka osvědčí, dopravce by rád ob‑
dobným systémem vybavil i ostatní vozidla.

Smlouva mezi městem a  dopravcem 
pak kromě celé řady dalších parametrů sta‑
novuje nově také podmínky provozu infor‑
mační kanceláře, kdy dopravce potřebné 
změny zajistil již v  předstihu a  od 1.  listo‑
padu  2019 rozšířil pracovní dobu dle přá‑

ní města. Novinky čekají na cestující v bu‑
doucnu i při odbavení, kdy v průběhu roku 
2020 budou vozidla připravena na platbu 
jízdného bankovní kartou.

Pokud cestující využívají stávající kartu 
dopravce, dobrou zprávou je to, že ten‑
to způsob odbavení bude i  v  budoucnu 
zachován a  město ho neplánuje rušit ani 
v případě, kdy by došlo k integraci MHD do 
systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). 
Zároveň nedochází od 1. ledna 2020 k žád‑
né změně v  ceně jízdného, pravidelným 
cestujícím tak doporučujeme využít někte‑
rý z  nabízených předplatných kupónů, se 
kterými je cestování nejvýhodnější.

Richard Latislav, ZDAR a. s.

Jeden ze čtyř nových autobusů pro MHD Foto: Matěj Papáček
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Na parkovišti u Kauflandu budou fungovat závory
Na parkovišti u Kauflandu vzniká závo-
rový systém. Měl by začít fungovat nej-
dříve v první polovině prosince.

Na původně prvním vjezdu a výjezdu na 
parkoviště budou dvě vjezdové brány a  v 
předposledním a posledním vjezdu a výjez‑
du budou dvě výjezdové brány. První dvě 
a  půl hodiny parkování budou zdarma a  za 
každou další hodinu zaplatíte 50 korun. Sys‑
tém umí číst SPZ vozidla, takže když budete 
vyjíždět dřív, než uplyne lhůta dvou a půl ho‑
din, závora se automaticky otevře podle SPZ. 
Platební automaty budou dva, jeden u hlav‑
ního vchodu a druhý u výjezdových bran.

Společnost Kaufland se městu zavázala, 
že systém závor nebude ovlivňovat provoz 
na přilehlém kruhovém objezdu. (red)

Žďár pracuje na zadržování vody v krajině
Zadržování vody v  krajině se ve spoji-
tosti s  dlouhodobým suchem ve veřej-
né debatě začíná dostávat stále více do 
popředí. I Žďár je v této oblasti aktivní. 
Příkladem může být vysazování stro-
mořadí ve Vetly nebo výsadba remízku 
u Zelené hory.

Stromořadí ve Vetly

Naše krajina vlivem intenzivního země‑
dělství prošla zásadními změnami krajinné 
struktury. Současně došlo díky hnojení du‑
síkem k degradaci půdy, která přestává být 
schopna vázat vodu.

V momentě, kdy nejsme schopni změnit 
systém technologie hospodaření na půdě, 
můžeme alespoň začít vracet krajině její 
původní strukturu malých plošek různého 
typu. Tato prostorová různost je základem 
fungujícího ekosystému.

V  lokalitě vetelských rybníků se po‑
dařilo z  velkého půdního bloku vyčlenit 
původní polní cestu, která je zatravněna 
a  umožní průchodnost krajinou. Zároveň 
se stane cenným „biopásem“  – remízem 

s  trávo–bylinným společenstvem, keři, 
ovocnými, ale i  krásnými velkými stromy, 
které vrátí tomuto kousku Vysočiny její 
malebnost.

Cesta zmenšuje plochu otevřené půdy 
náchylné k  větrné a  vodní erozi. V  rámci 

systému krajiny bude důležitou linií, která 
přispěje k  zadržení a  akumulaci vody, di‑
verzitě krajiny, ale hlavně je to začátek péče 
o krajinu a její vodu v okolí Žďáru.

Vysazování remízu pod Zelenou horou

Do lipového stromořadí za ulicemi Hlo‑
hová a U Hrázek přibyla první listopadovou 
sobotu stovka různých keřů. Vysázeli je tam 
zaměstnanci Městského úřadu. Vysazovaly 
se domácí druhy dřevin, které poskytnou 
potravu a úkryt drobným živočichům.

Pamatovalo se i na potěchu oka. Napří‑
klad kaliny budou na jaře krásně bíle kvést, 
s koncem léta budeme pozorovat sytě čer‑
vené plody a na podzim nás potěší barev‑
nými listy.

Vzniklý remíz bude mít pozitivní dopad 
i  na protierozní funkce a  zadržování vody 
v  krajině, protože takzvaný vegetační po‑
kryv svými kořeny zpevňuje půdu, zastiňu‑
je ji a obohacuje o živiny.

Lucie Radilová a Tereza DejmalováVysazené keře na remízu nedaleko Zelené hory Foto: Hana Vykoukalová

Aktivně pro Žďár zapojuje občany už čtvrtým rokem
Rok 2019 byl dalším úspěšným rokem 
projektu Aktivně pro Žďár. Podařilo se 
například otevřít sportovní zázemí na 
Bouchalkách nebo podpořit charitativ-
ní akci Na kole dětem Žďárskými vrchy. 
Projekt Aktivně pro Žďár vznikl jako 
snaha podpořit drobné komunitní akti-
vity, které zlepšují život obyvatel přímo 
tam, kde bydlí.

Participativní rozpočet
I  v  letošním roce proběhlo hlasování 

pro projekty do Participativního rozpočtu 
města. O  částku až 600 tisíc soutěžily dva 
projekty. V  hlasování zvítězil návrh na Psí 
park u Vodárenské ulice a  jen o  pár hlasů 
za ním skončila Úprava veřejného prostoru 
na Květné ulici.

Evropský týden mobility
Další ročník Evropského týdne mobility 

byl větší než kdy předtím. Na žďárské ná‑
městí přijelo okolo dvacítky různých elek‑
trovozítek, elektromobilů, ale třeba i  auto 
na vodík. Svůj stánek přivezl i  BESIP, kde 
prezentovali nejnovější trendy v  bezpeč‑
nosti na silnicích. U stánku Českého červe‑
ného kříže jste si mohli vyzkoušet resusci‑
taci na resuscitační panně nebo si nechat 
změřit krevní tlak.

Letní aktivity na Farských humnech
Pokud jste se chtěli v létě nějak aktivně 

vyžít, tak na Farských humnech bylo Tanče‑
ní s Džamilou a Cvičení se Zuzkou. S Dža‑
milou si užít zábavné tanečky všech stylů 
a  se Zuzkou se protáhnout při posilování 
vlastní vahou.

Na kole dětem Žďárskými vrchy
Město se i  letos zapojilo do charitativní 

akce Na kole dětem Žďárskými vrchy. Jízdy 
se zúčastnilo na 430 cyklistů. Vydali se na 
bezmála 70kilometrovou cestu přes Svratku, 

Sněžné, Tři Studně a Nové Město až na Pilák.

Vodárna, sportovní zázemí na Bouchal-
kách a hřiště u 4. ZŠ

Aktivně pro Žďár se podílí i na různých 
výstavbách hřišť a  komunitních zařízení. 
V  letošním roce se podařilo otevřít kom‑
pletně zrekonstruovanou skautskou zá‑
kladnu, hřiště u Základní školy Švermova 4 
sloužící nejen základní škole, ale i přilehlé 
mateřské škole a  spoustě dalších spor‑
tovních a  zájmových oddílů. Poslední se 
v  letošním roce otevřelo nové zázemí pro 
fotbal a  tenis ve sportovní zóně na Bou‑
chalkách.

Anketa lavičky
V červenci a srpnu 2019 proběhl čtvrtý 

ročník projektu laviček na přání občanů 
„Chcete novou lavičku?“. Obdrželi jsme 25 
tipů, kde vám lavička chybí a kde byste si 
ji přáli. Vybrali jsme čtyři místa a tam lavič‑

ku umístili. Jsou na Studentské ulici, u Ob‑
chodní školy SČMSD, polikliniky a u zámec‑
ké pošty.

Street art
V  roce 2018 patřila mnohá žďárská zá‑

koutí ZDI ART FESTIVALU. V  letošním roce 
dostala možnost vytvořit své streetartové 
dílo absolventka žďárského gymnázia na 
budovu autocvičiště.

Výsadba remízku pod Zelenou horou
Do agendy Aktivně pro Žďár patří i vý‑

sadba remízu nedaleko Zelené hory, o kte‑
ré se můžete dočíst na vedlejší straně. Za‑
městnanci městského úřadu tam vysadili 
stovku keřů.

Pokud Vám chybí něco, co byste rádi 
realizovali, chtěli byste pomoci, spolupra‑
covat, neváhejte kontaktovat komunitní 
koordinátorku Radku Remarovou.

Zastávka Evropského týdne mobility ve Žďáře Foto: Matěj Papáček

Aktivity na Farských humnech Foto: Radka Remarová

Co se chystá na příští rok
V  příštím roce se v  rámci Aktivně pro 

Žďár můžete projet Do práce na kole nebo 
Na kole dětem Žďárskými vrchy a ve fy‑
zické aktivitě pokračovat na Farských hum‑
nech, kde chystáme kromě Tančení s Dža-
milou a  Cvičení se Zuzkou další aktivity 
pro děti i dospělé.

Hlasovat budete moct v  Participativ-
ním rozpočtu i o tom, jestli Chcete novou 
lavičku?

Mezi už tradiční akce patří Evropský 
týden mobility. Novinkou by měla být 
beseda s Českým červeným křížem nebo 
beseda ve spolupráci s Střední školou ob‑
chodní a služeb SČMSD na téma Fairtrade.

Po roce se nám vrátí ZDI ART FESTIVAL, 
při kterém ve spolupráci s firmou E–on vyz‑
dobíme trafostanice po celém městě.

V  neposlední řadě přijde i  na sázení 
stromů s veřejností. (red)

Sázení stromořadí u vetelských rybníků Foto: Matěj Papáček

Dvojitá vjezdová brána na parkoviště u Kauflandu Foto: Matěj Papáček
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Která osobnost by si zasloužila Cenu města Žďáru nad Sázavou?
Žďár každoročně oceňuje občany města 
za významné zásluhy v oblastech kultu-
ry, sportu a další. Pošlete nominaci nej-
později do konce letošního roku.

Cena města Žďáru nad Sázavou je 
udělována občanům města jako morální 
ocenění za významné zásluhy, především 
v  oblastech kultury, sportu, vzdělávání, 
vědy a veřejného života. Ocenění může být 
rovněž uděleno za mimořádné činy spoje‑
né s  osobním hrdinstvím občanů města, 
kteří se zasloužili o záchranu lidského života 
nebo zdraví občanů města.

Ve výjimečných případech může být 
ocenění uděleno i  osobám, které nejsou 
občany města Žďáru nad Sázavou. Tato 
výjimka musí však být řádně odůvodně‑
na. V  jednom kalendářním roce může být 
ocenění uděleno maximálně jedné osobě, 
nebo jednomu kolektivu. Ocenění může 
být uděleno pouze jednou, opakované 
udělení není přípustné. Ocenění může být 
též uděleno in memoriam.

Kdo může podat návrh na ocenění vy-
brané osobnosti?

Návrhy na udělení ocenění mohou po‑
dávat občané města nebo firmy sídlící ve 
Žďáře nad Sázavou, a  to jak osobně, tak 

i prostřednictvím členů zastupitelstva měs‑
ta.
Jak můžu podat návrh?

Návrhy mohou být podávány dvěma 
způsoby. Buď v  listinné podobě na adresu 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v  obálce 
označené „Ocenění za zásluhy“, nebo v elek‑
tronické podobě na adresu meu@zdarns.cz 
s předmětem „Ocenění za zásluhy“. Ocenění 
bude vždy uděleno na základě návrhů při‑
jatých v předcházejícím kalendářním roce.

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno 

a příjmení navrhované osobnosti, popřípa‑
dě bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou‑li 
navrhovateli známy; dále odůvodnění ná‑
vrhu v rozsahu minimálně půl normostrany 
(900 znaků). Navrhovatel musí uvést své 
jméno a příjmení (firmy uvedou název), ad‑
resu a kontaktní telefon, případně e–mail.

Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předává‑

no zpravidla v měsíci červnu při příležitosti 
Dne Žďáru.

Více informací naleznete na webu měs-
ta www.zdarns.cz. (OŠKSM)

Malé ohlédnutí za letošní koncertní sezónou sboru Svatopluk
Spolková činnost má ve Žďáru nad Sáza-
vou dlouhou tradici, v případě smíšené-
ho pěveckého sboru Svatopluk více než 
stoletou. V  roce 2018 oslavili zpěváci 
tohoto tělesa 170 let od jeho založení 
v roce 1848.

Letošní sborová sezóna začala v  lednu 
svěží výměnou sbormistrů, místo dosa‑
vadního „šéfa“ naší formace Zdeňka Kužely 
zaujala mladá zpěvačka a  instrumentalist‑
ka ruského původu Svetlana Sadikova. Po 
prvních zkouškách a  vzájemném „oťuká‑
vání“ spojeném s  nácvikem několika no‑
vých skladeb, nás v jarních měsících čekala 
premiérová vystoupení, prvním z  nich byl 
koncert s  hostujícím sborem z  Ústí nad 
Orlicí. Další akcí Svatopluku byl červnový 
koncert v Kulturním domě ve Škrdlovicích 
při příležitosti 20 let od vysvěcení zdejší 
kaple. Počáteční mírnou nervozitu a finální 
soustředění vystřídal spolehlivý pěvecký 
výkon celého smíšeného sboru, kdy každý 
z  jeho členů přispěl ke společnému úspě‑
chu svým co nejlepším výkonem. Pro nás 
„Svatopluky“ a „Svatoplušky“ to byla cenná 
zkušenost, která zúročila hodiny strávené 
zkoušením jednotlivých skladeb.

Po prázdninové pauze, spojené s odpo‑
činkem a  hlasovým klidem, jsme se v  září 
s  vervou nám vlastní pustili do sborové 
práce. Čekala nás totiž účast na meziná‑
rodní soutěži pěveckých sborů v  rámci 
Festivalu sborového umění, jehož 62. roč‑
ník se konal v listopadu v našem krajském 
městě. Skutečnou generálkou před tímto 
důležitým vystoupením byl koncert, který 

proběhl o  několik dní dříve v  sále Active 
SVČ ve Žďáru nad Sázavou. Pod hlavičkou 
jihlavského festivalu zde s  námi společně 
vystoupili a  k  perfektní atmosféře přispěli 
malí zpěváci z dětského pěveckého sboru 
Kopretínek při Základní škole ve Velké Lo‑
senici.

Po vydařeném žďárském vystoupení 
nás čekala v sobotu 8.  listopadu premiéra 
na FSU v Jihlavě. Náš vstup, obsahující čtyři 
rozmanité skladby s  doprovodem klavíru 
a bubnu, rozezněl koncertní sál hotelu Gu‑
stav Mahler čtyřhlasými písněmi v  nápa‑
ditých moderních úpravách. Při večerním 
slavnostním koncertu spojeném s  vyhla‑
šováním výsledků soutěže jsme si vyslechli 
vynikající verdikt – umístili jsme se v kon‑
kurenci několika velmi kvalitních pěvec‑

kých sborů v  krásném stříbrném pásmu! 
Výrok poroty nás samozřejmě potěšil a  je 
pro nás motivací i oceněním naší celoroční 
práce a snahy.

Závěr každého koncertního roku je ve 
Svatopluku spojený s  tradičním vánočním 
koncertem. Ten letošní se uskuteční v  so‑
botu 28.  prosince  2019 v  16 hodin jako 
vždy v  kostele sv. Prokopa ve Žďáru nad 
Sázavou.

Doufáme, že výběrem vánočně ladě‑
ného repertoáru potěšíme naše příznivce 
a také třeba oslovíme nové potenciální čle‑
ny z řad veřejnosti, kteří by se chtěli věno‑
vat sborovému zpěvu. Pokud máte hudeb‑
ní sluch a rádi zpíváte, neváhejte a přijďte 
každé pondělí v podvečer mezi nás!

Jitka Nováková, PS Svatopluk

Pěvecky sbor Svatopluk v kostele svatého Prokopa Foto: PS Svatopluk

Ostrov pohody ve vánočním shonu. Zastavte se i vy
I  ve Žďáře se můžete vydat na ostrov. 
A  dokonce na Ostrov pohody. Již po 
dvaadvacáté můžete letos alespoň 
na jeden víkend zastavit předvánoční 
shon a užít si program pro velké i malé 
na téma Revoluce.

Už tu zase máme to velké očekávání Vá‑
noc, těch nejkrásnějších svátků v roce. Pře‑
mýšlíme, jak svým blízkým udělat radost, 
potěšit je osobní návštěvou, dárkem. Jak 
vyzdobit dům, nachystat slavnostní tabuli, 
upéct cukroví a přitom mít dobrou náladu. 
A tak vás i letos zveme do divadla, na radni‑
ci i do sálu Orlovny na tradiční akci OSTROV 
POHODY, která se uskuteční ve dnech 12. – 
15. prosince 2019. Připravený je pestrý pro‑
gram a bude z čeho vybírat. Čekají na vás 
pohádky, pěvecká a  hudební vystoupení, 
lidové tance, malování na obličej, v  pátek 
prohlídka divadelního zákulisí a  mnoho 
dalšího. Mezi jednotlivými představeními si 
děti vyrobí pěkný dárek a ozdoby, namalují 
perníčky i zasoutěží v duchu výročí same‑
tové revoluce.

Podrobný program, prosím, sle‑
dujte na našich webových stránkách 
www.ostrovpohody.cz, na plakátech 
a  v  tisku. Vstupné již tradičně zůstává 

dobrovolné hlavně díky finanční podpoře 
Města Žďáru nad Sázavou, Kraje Vysočina 
a laskavých sponzorů.

Pavla a Martin Müllerovi

Workshop pro děti na Ostrově pohody Foto: Karel Omes

Revitalizované zahrady pro děti z pěti škol a školek
Na pěti školních zahradách po celém 
Žďáře probíhaly na podzim úpravy. Re-
vitalizované zahrady mají u ZŠ Palacho-
va a Švermova a u mateřských škol Vyso-
čánek, Vláček a Sluníčko.

Změny v  zahradě u  ZŠ Palachova se 
zaměřily na zlepšení ekologické výchovy. 
Před úpravami byly na zahradě dvě terén‑
ní vlny, které nešly dobře udržovat. Jejich 
zrušením vznikly tři výukové prostory. 

Jedním z takových prostorů bude takzva‑
ný jedlý les s ovocnými stromy. Dalším no‑
vým prvkem je vonný smyslový chodník, 
kde se děti mohou projít přes kamenné 
nášlapy hustým kobercem bylin, které 
po průchodu uvolní vůni. Revitalizace se 
dočká i stávající jezírko, kde vznikne nová 
dřevěná lávka.

Na ZŠ Švermova se zahradníci pustili 
do dvouzónové zahrady. Jedna část má 
sloužit jako studijní a odpočinková, druhá 

jako praktická. Ve studijně odpočinkové 
části se nachází jezírko, kde žáci mohou 
pozorovat vodní živočichy a  ryby. Na je‑
zírko navazují záhony s okrasnými záhony 
kvetoucích keřů, trvalek a trav tak, aby byly 
nejen pohledové, ale i přilákaly do zahrady 
hmyz. Jednou z částí je i bylinkový záhon. 
Druhá praktická část je osazená deseti vy‑
výšenými záhony pro pěstování především 
zeleniny, kompostérem a rázem dřeva, kde 
mohou zavrtat brouci.

Při obnovách zahrad u mateřských škol 
byl kladen důraz především na vytváření 
pozitivního vztahu k  přírodě u  těch nej‑
menších. Zahrady jsou navrženy tak, aby 
v  nich děti samy a  přirozeně chtěly trávit 
čas. V zahradách nechybí vodní prvky pro 
pozorování žab a  jiných živočichů. U  MŠ 
Vláček přibudou například i  dřevěné kvě‑
tináče, kde si žáci budou pěstovat vlastní 
rostliny a sledovat jejich vývoj po celý rok.

Za úpravy zahrad u  základních škol 
město zaplatilo necelých 800 tisíc korun 
a  1 milion pokryje dotace. Celková cena 
úprav tak činí bezmála 1,8 milionu korun.

Za zahrady mateřských škol město za‑
platilo také necelých 800 tisíc korun, s do‑
tací bezmála 1,4 milionu korun. V součtu 
tak zahrady mateřských škol vyšly na 
něco málo přes 2,1 milionu korun.

(red)Zahrada u Základní školy Švermova Foto: Matěj Papáček

Předání Ceny města Žďár nad Sázavou 2019 Foto: Milan Šustr
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno

Dětská čepice zapomenuta na MěÚ
Svazek klíčů na Kopečné ulici
Štítek v Domě kultury
Klíč  u knihovny
Svazek klíčů u Malého lesa
Peněženka na Komenského ulici
Chytré hodinky u zdravotní školy
Jízdní kolo za hotelem Jehla
Svazek klíčů na Nezvalově ulici
Dalekohled u Stržanova
Svazek klíčů na náměstí Republiky
Peněženka předaná na MěÚ

Nálezy předané z ČD:

Jízdní kolo
Peněženka bez hotovosti
Igelitka a oblečení
Dioptrické brýle
Pánská bunda
Svazek klíčů
Kroužkový skicák
Pánská bunda
Dětská peněženka
Deštník
Peněženka bez hotovosti
Taška a nákup
Peněženka a hotovost

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

Rozhovor: S Vítem-Bohumilem Homolkou o revoluci i undergroundu

Letos je to třicet let od pádu totality 
v  Československu. Revoluce se nevy-
hnula ani Žďáru, a  tak i  v  našem městě 
máme lidi, kteří se na revolučním dění 
podíleli. Jedním z  nich je právě Vít-Bo-
humil Homolka. Básník, textař a  za-
kladatel undergroudového uskupení 
Atomová Mihule s námi v rozhovoru ro-
zebral výročí pádu režimu, jak vypadal 
Žďár v  období revoluce a  v  neposlední 
řadě samotný underground.

Jak hodnotíte oslavy 30. výročí revoluce 
u nás ve Žďáře?

Oslavy 30. výročí sametové revoluce ve 
Žďáře nad Sázavou proběhly klidně a  dů‑
stojně. Zajímavý byl projev pana starosty, 
zapojení škol. Hlavně lze v těch připomín‑
kách minulého nalézt varování: nenechme 
si vzít svou svobodu, nenechme si omezit 
svá občanská práva. Cesta k totalitě je dláž‑
děna líbivými hesly, sliby a jen pozvolným, 
pomalým přitahováním šroubů. Zkrátka ta 
voda se ohřívá, až se žába uvaří.

A  myslíte, že si revoluci a  dobu před ní 
připomínáme dostatečně, tak jak ji lidé 
zažívali a ne jen z filmů a seriálů?

Tu dobu si asi dost nepřipomínáme, 
mladí o ní toho moc nevědí. Ale je to dob‑
ře, ať zůstane uzamčena v minulém století 
a tisíciletí. S hrůzou jsem si letos uvědomil, 
že je to všechno historie, minulost. Ale je 
to i  takový výstražný prst, aby se už nikdy 
nemusela podobná doba opakovat, aby 
nikdo nemusel podobné události zažívat, 
aby už nikdy nebylo třeba tyranů ani hrdi‑
nů.

Jaký nejsilnější moment z  roku 1989 
Vám utkvěl v hlavě?

Největší síla v  roce 1989 byla, pokud 
jsem si to tehdy stačil uvědomit, že právě 
teď jdou kolem dějiny a my je pomáháme 
tvořit. Teď a právě teď vystupujeme z blud‑
ného kruhu nesvobody. Samozřejmě tu 
byla také ta vstřícnost, nadšení. Najednou 

jsme byli lidé a  národ, hrdí sami na sebe, 
přestali jsme být poddanými vzdálené 
mocnosti.

Přijde Vám, že se před třiceti lety ve Žďá-
ře protestovalo proti režimu, stejně jako 
v Praze, nebo za něco?

Zatímco před 30 lety se protestovalo 
proti komunistické totalitě, byl jasný vý‑
hled, program do budoucna: svobodné 
volby, konec vlády jedné strany, zpět do 
Evropy. Nyní jde o  to si všechny demo‑
kratické svobody udržet. Bobtná stát, což 
s  sebou přináší zvyšování daní, omezuje 
se svoboda podnikání. Velký bratr chce vše 
kontrolovat. Chce vědět o  každém našem 
kroku. V současné době jde o udržitelnost 
stávajícího způsobu života.

Držíme se jako společnost stejné cesty, 
jakou jsme se vydali po revoluci?

Stejné cesty, jakou jsme se vydali v  lis‑
topadu 89, se sice držíme, ale uhýbáme, 
motáme se. S  rozvojem informací přichá‑
zí jejich nadbytek, řekl bych, že je tu éra 
dezinformací. Těžko si poučeně vybrat. Do 
toho se implantují mylné představy o tatíč‑
cích národa, kteří nás spasí. Vzdáváme se 
svých svobod v jejich prospěch. Jen občan‑
ská angažovanost má smysl, když ne pořád, 
alespoň v  těch volbách, kterých je požeh‑
naně a kdy hlas národa je slyšet.

Myslíte, že jsme se už naučili žít v občan-
ské společnosti, že si začínáme uvědo-
movat, že volby můžou něco změnit?

Nevím, jestli lze v  jednadvacátém sto‑
letí vůbec žít v  nějaké občanské společ‑
nosti, jestli je taková společnost udržitelná 
a chtěná. Ta separace lidí do svých rodin, do 
svých mikrosvětů je tak velká, že každé vze‑
pětí k  nějakému projevu, třeba občanské 
solidarity, je vnímáno téměř jako zázrak. 
Ale třeba je to jen dočasný dějinný stav, 
snad to není trvalé. Proto stačí alespoň ty 
volby, alespoň ten malý krok pro občana, 
ale velký krok pro celou společnost. Volby 

vždycky mění tvář té společnosti. Vždyť 
dnešní stav společnosti je způsoben právě 
výsledkem voleb.

Jak se stavíte k různým teoriím o naplá-
novaném převzetí moci v roce 89?

Já nemám rád ty spiklenecké teorie. Ty 
totiž podvazují každou občanskou iniciati‑
vu. Ty odsuzují lid, národ, do role pasivních 
diváků. To není pravda, hlavně občané jsou 
nositeli té společenské paměti. Ti, kteří jim 
vládnou z jejich občanské vůle, by měli být 
vykonavateli vůle národa. Politika by měla 
být službou, ne cestou k  obohacení se, 
nebo získání moci a vlivu. Já rozhodně od‑
mítám, že bych se v listopadu 89 či někdy 
jindy řídil něčím jiným, než podle svého 
svědomí a  vůle. Vždycky budou lidé, kteří 
tu samou věc interpretují různě. Já taky vše 
vykládám podle své paměti. Neříkám, že 
ty události byly vždy přesně tak a ne jinak. 
Já jsem jen malá část mozaiky, jen střípek. 
Někdo se se mnou ztotožní, jiný ne, a je to 
asi správně. Jeden hlas, jeden vůdce, jeden 
národ už tu byl a dopadlo to neblaze.

Jak se proměnil žďárský underground 
po revoluci a  existuje dnes ještě něco 
podobného?

Žďárský underground zestárnul 
a  v  podstatě už není potřeba se tak jasně 
vymezovat. Totalita jako za minulého reži‑
mu zde není, takže se stal jen historickým 
mementem své doby. I  když Atomová 
Mihule stále hraje, ti, co přežili, stále píší, 
malují. Časopis Vokno stále vychází, i když 
v nových podmínkách. Je to jen nostalgic‑
ká vzpomínka? Je to živý organizmus? To ať 
zhodnotí historie.

Co ze současného umění sledujete?
Pořád sleduju hudbu, výtvarné umě‑

ní, literaturu. Naše knihovna už nás téměř 
vytlačuje z domu. A pořád vychází taková 
spousta krásných knih. Vždycky mě potě‑
ší, když objevím nové jméno. Stejně tak 
i v hudbě, nedávno jsem třeba objevil ame‑
rickou rockovou skupinu Greta van Fleet, 
nebo finský rock. Velice zajímavá byla br‑
něnská výstava akčního umění atd. atd.

Jak totalita ovlivnila Váš život a  jak se 
změnil po revoluci?

Totalita ovlivnila život každého, kdo 
v ní prožil kus života. Na besedě v kině mi 
někdo položil otázku, jestli jsem šťastný. 
Uvědomil jsem si, že jsem svým způsobem 
byl šťastný i v totalitě. Povedlo se mi v těch 
těžkých dobách dělat si svoje a  dostat se 
k věcem, které mám rád, a zachovat si svou 
mravní integritu. Takže ta moje cesta, ten 
můj životní příběh má snad docela dobrou 
koncovku.

Děkuji za rozhovor.
Matěj Papáček

Na začátku listopadu byly ukončeny práce na další etapě opravy venkovní fasády budovy zimního stadiónu včetně nátěru kon‑
strukčních prvků směrem k  rychlobruslařskému oválu (boční část) a  budově bowlingu (zadní část). Termín ukončení prací byl 
15. listopadu, ale dodavateli prací se podařilo tento termín zkrátit. Opravu realizoval, na základě výběrového řízení, Zdeněk Galuška 
ze Žďáru nad Sázavou v celkové hodnotě 780 000 Kč bez DPH. Na dílo je 60 měsíců záruka.

Před Po

 

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 o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na webu města
www.zdarns.cz/mestsky -urad/nabidka -zamestnani

Ředitel/ka příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Řízení příspěvkové organizace v souladu s „Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO Města Žďár
nad Sázavou“, nástupní plat 50 tis. Kč., pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup: 
duben 2020.
Bližší informace podá Josef Klement, místostarosta, telefon 566 688 101, mistostarosta@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 3. ledna 2020 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 – PO Sociální služby města“

Vít-Bohumil Homolka Foto: Matěj Papáček

Vývoz biopopelnic v zimním období
V zimním období se budou méně vyvážet 
bioodpady. Upozorňujeme občany, že do 
30.  listopadu  2019 je vývoz biopopelnic 
pravidelný – každý týden – úterý či středa 
dle plánu svozu.

V prosinci 2019 budou vývozy 2x měsíčně 
ve dnech 10. – 11. a 29. – 30. prosince.

V  zimním období (leden  – březen  2020) 
bude vývoz prováděn 1x měsíčně (pouze 
v případě příznivých klimatických podmínek).

Přesná data svozů: 21.  – 22.  ledna  2020, 
18. – 19. února 2020 a 24. – 25. března 2020.

Od 1.  dubna  2020 bude svoz obvyklý  – 
každý týden, úterý či středa, podle pravidel‑
ného harmonogramu.

Případné změny budou zveřejněny ve 
Žďárském zpravodaji a na webu města.

(OKS) Ilustrační foto Autor: archiv

Změna otevírací doby městského úřadu
Městský úřad bude od nového roku 
otevírat o půl hodiny později než dnes. 
Změna začne platit 1. ledna 2020.

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.

Městský úřad bude otevřen v pondělí 
a středu od 7.30 do 17.00 a v úterý a čtvr‑
tek od 7.30 do 15.00, v  pátek potom od 
7.30 do 14. 30.

Více informací o  změnách v  otevírací 
době a  pracovním řádu městského úřa‑
du naleznete v  listopadovém čísle Žďár‑
ského zpravodaje nebo na webu města 
v rubrice Aktuality. (red)
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Anketa pro zastupitele města
V prosincovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali: 
Žďár nad Sázavou v roce 2029. Jaký bude? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé poli‑
tické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje 
přišly následující příspěvky.

Takto položená otázka dává velký pro‑
stor pro fantazii. Možná bude Žďár rozrůs‑
tající se město s  několika obchvaty, plné 
smart technologií, autonomních vozidel, 
které se prohánějí bez řidiče po širokých 
bulvárech. Bude zde probíhat mohutná 
výstavba domů, megamarketů, továren, 
sportovišť a  zábavních parků. To vše za 
podpory dalších architektů a architektonic‑
kých soutěží na všechno. Papír totiž snese 

skoro všechno a fantazii se meze nekladou. 
My jsme o  něco skromnější. Budeme rádi 
za nadále svobodné a  bezpečné město 
s čistou přírodou, dostatkem vody a ener‑
gie. Také za město, kde bez problémů fun‑
gují základní služby pro občany s  jasným 
řešením dopravní situace. A také doufáme, 
že si město udrží svoji populaci a přitáhne 
další mladé lidi. Možná vize skromná, ale 
snad uskutečnitelná.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Otázka pro prosincový Zpravodaj je ze 
strany autora zavazující. Za uplynulé roky 
jsme byli přesvědčováni, že dlouhodobé 
plánování je zastaralý způsob a pro rozvoj 
ekonomiky nevýhodný. V naší samosprávě 
díky čtyřletému cyklu volebních období 
si žádná ze zvolených garnitur nedovolí 
plánovat více než do konce svého půso‑
bení, protože nemá jistotu v pokračování 
nastoupené cesty. Nechceme tvrdit, že 
toto je onen případ, ale vytvářet vizi bu‑

doucnosti na deset let dopředu je hodně 
odvážné. Žďár by měl vzkvétat, nikoliv po‑
čtem obyvatel, tady už se rozvíjet nebude, 
ale vzhledem, vybaveností, komfortem 
života svých občanů, ochranou životního 
prostředím kolem nás. Ať v našem malém, 
ale o to milejším městě, plyne život lépe a 
radostněji, ať se potkáváme jen s porozu‑
měním a přátelstvím, ať se nám vyhne bý‑
valá zloba a zášť, ať opravdu zvítězí láska 
nad nenávistí.

Zbyněk 
Vintr

zastupitel 
KDU ‑ČSL

Na prvním místě bych si zcela jedno‑
značně přál vidět fungující město s  opra‑
venými chodníky a  silnicemi, spolehlivou 
infrastrukturou. U  vizí rozvoje bych kladl 
především důraz na kvalitu, máme k  dis‑
pozici architekta a krajinářku, kteří by nám 
měli pomoci objevovat nadprůměrná ře‑
šení. A od zvolených zastupitelů bych oče‑

kával důslednou snahu co možná nejlepší 
náměty hledat a  vyžadovat, nespokojit 
se s  průměrností. Sdílenými hodnotami 
a  ukazateli správného směru by pro nás 
mělo být cenné historické dědictví a inspi‑
race krásami okolní přírody. A  nakonec to 
nejdůležitější: pokojné a  radostné Vánoce 
všem čtenářům za celý klub KDU–ČSL!

Miroslav 
Šuhaj

zastupitel 
ANO 2011

Na otázku, jak bude Žďár v  roce 2029 
vypadat, se nabízí jednoduchá odpověď. 
No přeci tak, jak si ho zvelebíme. Nikdo 
jiný to za nás neudělá. Je to jen o naší sna‑
ze, všímavosti, zodpovědnosti a přístupu, 
v jakém budeme žít městě. Mnohdy stačí 
jen málo. Sehnout se pro papírek, pomoc 
sousedovi, nebo se jen usmát. Jak bude 
město v roce 2029 přesně vypadat, nevím, 
ale přál bych si, aby se výrazněji postoupi‑

lo s výstavbou obchvatu. Ze silnic prvních 
tříd, které prochází celým naším městem, 
by se staly místní komunikace, ze kterých 
by zmizela těžká nákladní auta. Přibylo by 
tím stromů, parkovacích míst a  bezpeč‑
ných cyklopruhů. Chtěl bych, aby město 
postavilo bytové domy s  byty pro mladé 
rodiny a  nabízelo dostatečný počet sta‑
vebních parcel pro Žďáráky za přijatelnou 
cenu.

Moc pěkná otázka a vzhledem k 30. vý‑
ročí studentské revoluce se nabízí i odpo‑
věď. Budeme už 40 let ve svobodné spo‑
lečnosti, kdy je jen na  nás, jak uchopíme 
nabízející se příležitosti, na naší soudnos‑
ti, opravdovosti a  chuti jít přes překážky. 
Město Žďár příležitostí využívá a  bude 
stále více dobrým místem k  žití. Je  doba 
adventní, nabízejí se verše Jana Skácela: 
To bylo dávno, dávno, dávno a  tenkrát 

dávno svět se dělil na lidi, kteří jen tak byli, 
a potom ještě na anděly… A lidé běhávali 
pěšky a sotva popadali dech, andělé plu‑
li nad vodami a vznášeli se na křídlech…
To bylo dávno, dávno, dávno, dneska už 
nejsou andělé a  svět se dávno jinak dělí, 
na lidi hodné a ty zlé… A kdo má troubu, 
pilně troubí, a kdo má chuť, ten švestky jí 
a nad ním pak poletují ptáci a z plna hrdla 
zpívají.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Žďár bude za deset let energické, ži‑
voucí město známé zdravým životním 
prostředím, s  přátelskou a  uvolněnou at‑
mosférou, tak jak ji známe z měst a měs‑
teček západní Evropy nebo Ameriky. S na‑
bídkou dostupného a  kvalitního bydlení 
pro všechny generace obyvatel, s pestrou 
nabídkou sportovního a  kulturního vyžití 
a  kvalitním veřejným prostorem  – parky, 

dětskými hřišti, zrekonstruovanými uli‑
cemi a stavbami. Bude se stavět obchvat. 
Porostou místní firmy nabízející dobře 
placenou a  zajímavou práci. I  když bude 
stále tepleji, Žďár bude umět hospodařit 
s vodou a chladit se zelení a používat čis‑
tou energii. Město budoucnosti pro vyvo‑
lených 23 tis. obyvatel. Máme na to, zbývá 
uvěřit.

Přál bych všem občanům, aby byl pře‑
devším šťastný a  radostný. Rád bych věřil, 
že se do té doby naučíme využívat moder‑
ních vymožeností tak, aby lidem sloužily. 
Abychom měli kartu Žďáráka, díky které 
budeme výhodně čerpat bonusy u  měst‑
ských organizací. Abychom žili v  krásném 
a zeleném městě, abychom mohli s úřady 
komunikovat elektronicky a  nemuseli na 
jednom odboru dávat dokumenty z jiného 

odboru nebo dokonce dokládat dokument 
ze stejného odboru. Abychom nemuseli 
několik hodin sedět u lékaře a hlídat, kdo je 
před námi na řadě, ale abychom si u vstupu 
nebo již doma kliknuli o pořadí a průběžně 
viděli, kolik lidí je před námi. V ušetřeném 
čase bychom mohli udělat spoustu užiteč‑
ných věcí pro sebe, pro své blízké, pro po‑
třebné spoluobčany, pro naše město nebo 
pro naši zemi.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní

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 prosincového čísla nám přišly následující příspěvky.

Žďár uhájil možnost rozhodovat o  ce-
nách tepla a obnoví technické služby

Konečně, dalo by se po dvou a půlleté 
anabázi s  úlevou říci, když byla na začát‑
ku listopadu podpisem stvrzena kupní 
smlouva ohledně nabytí zbylých 38,3 % 
akcií SATTu Městem Žďár nad Sázavou. 

Do té doby naše město sice vlastnilo vět‑
šinu akcií společnosti SATT, ale nemohlo 
samostatně rozhodovat. Dle stanov této 
společnosti rozhoduje tzv. kvalifikovaná 
většina akcionářů, tj. alespoň dva vlastníci. 
Do současnosti byla vlastníkem SATTu 4 
města, která ve svém rozhodování dokáza‑
la upřednostnit obecný zájem nad zájmem 
zisku. Díky této skutečnosti, ale i vstřícnosti 
ŽDASu, který vlastní dominantní zdroj tep‑
la, velká část domácností ve Žďáře a téměř 
všechny městské budovy, jako jsou školy, 
školky, úřad, sportoviště atd., mají jednu 
z nejnižších cen tepla v ČR. To by se zcela 
jistě změnilo, pokud by do této společnosti 
vstoupil soukromý investor, který by měl 
zcela legitimní snahu o rychlou návratnost 
a ziskovost své investice.

Naše město není bohaté, co se týče ma‑
jetku. Historicky Žďár nikdy nevlastnil roz‑
sáhlé polnosti nebo lesy jako některá jiná 
města. V minulých dekádách se naše měs‑
to zbavilo většiny svého nehmotného ma‑
jetku a  zázemí včetně životně důležitých 
technických služeb. Absenci pociťují všich‑
ni občané Žďáru při nedostatečné letní seči 
trávníků nebo při prohrnování chodníků 
v zimních měsících. Stoprocentně městem 
vlastněná společnost SATT a. s. umožní ale‑
spoň částečnou obnovu městských tech‑
nických služeb, o které dlouhodobě usilu‑
jeme. Lze očekávat každoroční milionové 
příjmy do městské pokladny z  dividend, 
které mohou být využity na podporu spor‑
tu, kultury anebo mohou být dále investo‑
vány do městského majetku.

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011

V našem městě jistě nejde přehlédnout 
budování cyklostezek. Jedna povede na 
Stržanov, druhá pod mostem u  vodárny 

na Farčatech, v přípravě jsou i další. Smut‑
né je, že tyto stavby dokáží rozdělovat lidi 
na dva tábory. Tzv. cykloteroristy– pum‑
pičkáře a řidiče aut. Letos jsem měl mož‑
nost vidět harmonickou koexistenci mo‑
torové a  nemotorové dopravy v  Mekce 
cyklodopravy – v Dánsku. Ano, infrastruk‑
tura je nesrovnatelná, téměř všude vedle 
silnice i cyklostezka, křižovatky se semafo‑
ry pro cyklisty, přejezdy pro cyklisty, lávky 
pro pěší a  cyklisty atd. I  tak jsou situace, 
které překvapí. Třeba, že jedete autem po 
hlavní silnici, kterou kříží cyklopřejezd, 
který sotva postřehnete, a  před autem 

se vám vyřítí rozjetý cyklista, protože má 
přednost. Nebo, že v  cyklopruzích jezdí 
také motorové skútry. O pro nás nezvyk‑
lé situace zde prostě není nouze, ale je tu 
jedna věc, díky které vše funguje: toleran‑
ce. Cyklisté tolerují auta a chovají se vůči 
nim předvídatelně. Auta jezdí ohledu‑
plně a  netroubí při každém nesouhlasu 
s cyklistovou jízdou. U nás mi připadá, že 
obojí chceme, aby byl tolerantní hlavně 
ten druhý. Pojďme začít každý od sebe 
a buďme tolerantní k sobě navzájem. Ani 
sebelepší infrastruktura z  nás dopravně 
bezpečné Dánsko neudělá.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní

Text do rubriky Slova zastupitelů od Tomáše Augustýna byl zaslán už do listopadového čísla Žďárského zpravodaje. 
Za neotisknutí se omlouváme a text přikládáme jako první v prosincovém čísle.
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Vyrazte na prosincové trhy ve Žďáře
Konec roku se nese v  duchu setkávání 
s  přáteli a  rodinou, ale i  v  duchu dárků 
a  teplých nápojů. Všechno to můžete 
spojit v  návštěvě zimních trhů na Zám-
ku Žďár i  na náměstí Republiky. Kromě 
řemeslných výrobků, medovin a  svaře-
ných vín se můžete těšit na doprovod-
ný program v  podobě koled nebo živé 
hudby.

Trhy na Zámku Žďár
Na chvíli se zastavit a  vystoupit z  celo‑

ročního spěchu… To jsou dvě přání, která 
máme během Vánoc snad všichni. Vyrazit 
na konci roku za odpočinkem můžete na 
zámek ve Žďáře nad Sázavou, kde se díky 
působení rodiny Kinských budete cítit jako 
doma. A o Vánocích to platí dvojnásob!

Barokní zámek uprostřed Žďárských 
vrchů se v  době adventu oblékne do 
vánoční výzdoby. Můžete se jí inspi‑
rovat každé úterý, čtvrtek a  sobotu 
od 30.  listopadu do 21.  prosince během 
prohlídek bývalého cisterciáckého kláš‑
tera a dnešního zámku s názvem Po sto‑
pách Santiniho.

Největší akcí, která každoročně při‑
táhne tisíce návštěvníků, je dvoudenní 
vánoční trh. 7. a  8.  prosince bude nej‑
větším lákadlem nejen atmosféra běžně 
nepřístupných prostor s více než stovkou 
prodejců originálních a  ručně vyrábě‑
ných dárků, ale také živá hudba, troubení 
koled z  oken zámku, vánoční koncerty, 
ukázky výroby místních spolků a  škol, 
vánoční dílny, ochutnávky cukroví, chari‑
tativní projekty nebo oblíbené rozsvícení 
vánočního stromu.

Během dvou adventních sobot (30. lis‑
topadu a 14. prosince) připravily zámec‑
ké lektorky tradiční zámecké kempy. Jde 

o zážitkový program pro děti, které stráví 
v areálu zámku celý den plný čertovských 
a  vánočních aktivit, a  rodiče si mohou 
zatím v klidu promluvit s Ježíškem nebo 
zajistit vánoční úklid.

„Když nám bude přát počasí a napadne 
sníh, doporučujeme návštěvníkům vyrazit 
na zámek i  s  běžkami. Lyžařské stopy pra-
videlně upravujeme v prostoru zámeckého 
sadu s nádhernou kulisou našeho zámku,“ 
popisuje zámecké zimní radovánky Mar‑
tina Sedláková, marketingová manažer‑
ka zámku. Vánoční program a  možnost 
lyžování není ale všechno, co zámek na‑
bízí. „Pokud chtějí mít návštěvníci opravdu 
kompletní zážitek, rozhodně nesmí vyne-
chat návštěvu multimediálního Muzea 
nové generace, výstavu Umění baroka ze 
sbírek Národní galerie, zážitkovou výstavu 
Včela  – Cesta do včelího města pro rodiny 
s dětmi nebo vycházku k Poutnímu kostelu 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, pa-
mátce UNESCO ležící přímo nad žďárským 
zámkem,“ dodává Sedláková.

Zámek ve Žďáře nad Sázavou může‑
te navštívit každý den kromě pondělí 
od 9 do 17 hodin. Otevřeno bude také 
mezi svátky, a  to od 27. do 31.  prosince 
od 10 do 16 hodin. Zámek Žďár

Trhy na náměstí Republiky
Letošní předvánoční trh, který pořádá 

Město Žďár nad Sázavou, se uskuteční 
ve čtvrtek dne 12. prosince 2018 v době 
od 8.00 do 18.00 na náměstí Republiky. 
Kromě tradičního sortimentu (proutěné 
a  dřevěné výrobky, keramika, porcelán, 
bytový textil, oblečení, kožená galante‑
rie, kožešiny, obuv, hračky, knihy, dárkové 
zboží, potřeby pro domácnost, drogis‑
tické zboží a  další) budou zastoupeny 
i  řemeslné výrobky  – obrázky, šperky, 

zvonečky, minerály, různé dekorace, 
skleněné ozdoby, košíky, rolničky, batika, 
výrobky z vosku, dále jmelí, vánoční de‑
korace z přírodních materiálů – slaměné 
a dřevěné ozdoby, věnce, svícny, sušené 
květiny, v  neposlední řadě také potravi‑
nářské zboží – cukrovinky, sušené ovoce, 
oříšky, koření, sýrové speciality, uzeniny, 
různé druhy medoviny a  medových vín, 
svařené víno, vánoční punč, cukrovinky, 
trdelníky a další. (red)

Kino Vysočina 
Prosincové tipy!
Vánoce v kině

Advent navodí dokumentární procház‑
ka petrohradskou Ermitáží a  příznivci 
hvězdných válek 18.  prosince nepů‑
jdou spát a dají si jako vánoční aperitiv 
půlnoční premiéru Star Wars: Vzestup 
Skywalkera. Na oba póly nás vezme 
Amundsen ve stejnojmenném výprav‑
ném filmu a  k  Vánocům patří i  nová 
česká romantická komedie Šťastný 
nový rok s Táňou Pauholfovou a Kubou 
Prachařem. A nebude chybět i Špindl 2 
a Jumanji – Další level. Děti se zasmějí 
u Kutilských trampot Pata a Mata a na 
Štěpána jsme připravili dvě projekce 
žďárské předpremiéry pohádky Zdeňka 
Trošky s názvem Zakleté pírko. A jako 
dárek pro naše věrné diváky 30. prosin‑
ce čtyři filmy na slepo z těch největších 
filmových hitů za dobrovolné vstupné!

Spoustu dalších filmových hitů najdete 
v programu kina. Těšíme se na vás!

www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina/

Další úspěšný rok Týmu pro mládež ve Žďáře nad Sázavou
Scházíme se ve velkém počtu a  na kaž-
dém setkání se dozvídáme nové a  nové 
informace, které nás v naší práci posou-
vají dál. A  proto jsme tady… Abychom 
přicházeli s novými věcmi, názory, prak-
tikami, jak preventivně zasahovat do 
systému péče s rizikovým chováním dětí.

V  tomto roce jsme se sešli již 5x a  dal‑
ší, tentokrát poslední setkání proběhne 
5.  prosince  2019 na Probační a  mediační 
službě ve Žďáře nad Sázavou. Opět jsme 
se mohli podívat do různých zařízení, kon‑
krétně do Zámku Žďár nad Sázavou, na 
Gymnázium Žďár nad Sázavou, do Psycho‑
centra – manželská a rodinná poradna Žďár 
nad Sázavou, do Spektra – centrum primár‑
ní prevence, do Kolpingova díla Žďár nad 
Sázavou a Centra neformálního vzdělávání 
Žďár nad Sázavou. Velká účast na Týmu pro 
mládež a zájem o spolupráci poukazuje na 
fakt, že pravidelná setkání mají smysl a pro 
každého člena jsou obohacující.

V  každé navštívené organizaci jsme si 
mohli dopřát odborné vstupy. Na zámku 
nás seznámili s  edukativními programy 

pro děti a  rodiny. Na toto setkání Týmu 
pro mládež byla přizvána paní Baladová ze 
Střediska výchovné péče, která nás infor‑
movala o aktuální situaci střediska. Gymná‑
zium nám představilo činnost osmiletého 
a  čtyřletého studijního cyklu, aktivity pro 
žáky i  pro odbornou a  širokou veřejnost. 
V  psychocentru nám povídali o  činnosti 
poradny. Centrum neformálního vzdělá‑
vání se zaměřilo na skauting, jeho historii 
a současnost. Ve městě Žďár nad Sázavou, 
v Novém Městě na Moravě a v Bystřici nad 
Pernštejnem proběhly workshopy na téma 
Role asistenta pedagoga v  systému inklu‑
zivního vzdělávání pod vedením lektorky 
Ivony Čermákové. Tyto vzdělávací aktivity 
byly plně obsazené, což nás velmi těšilo. 
Také jsme prohloubili spolupráci se škola‑
mi. Zprostředkovali jsme preventivní pro‑
gramy pro žáky 1. stupně od organizace 
Popálky o.p.s., zabývající se prevencí po‑
pálenin. Vojtěch Bruk z  organizace Zvol si 
info přednášel žákům 2. stupně i široké ve‑
řejnosti na téma Fake News. Toto vše jsme 
mohli uskutečnit díky spolupráci s  MAP II 
(místní akční plán).

Na jaře jsme měli tu čest předat oceně‑
ní člence týmu Dagmar Pálkové (Městská 
policie), která se aktivně věnuje projektům 
prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou. 
Toto ocenění přebrala v Městském divadle 
při akci Dne učitelů dne 27.  března  2019. 
I  za tento rok budeme předávat ocenění, 
ale kdo to tentokrát bude? Kdo ví.

Na podzim 2019 došlo ke změně na 
pozici nové koordinátorky. V  následujícím 
roce 2020 se budeme nadále scházet jako 
doposud, alespoň 1x za 2 měsíce. Setká‑
ní budou probíhat v  různých zařízeních. 
Budou obohacena odbornými vstupy na 
dané téma, které si Tým sám zvolí. S  tím 
i souvisí prohlídka daného zařízení. Nejčas‑
tější řešená aktuální témata jsou: závislosti 
na alkoholu a  drogách, skryté záškoláctví, 
kyberprostředí, nezaměstnanost mladis‑
tvých, agrese, šikana učitelů, závislost na 
mobilních telefonech, problematické cho‑
vání dětí.

Kontaktovat nás můžete na telefon‑
ním čísle 773 783 755 nebo na e–mail: 
odehnalova.pms@gmail.com.

Kamila Odehnalová

V čase vánočním na výstavu „Když stromeček zazáří“
Od 10.  prosince na vás v  Regionálním 
muzeu čeká výstava Když stromeček za-
září, která vám přiblíží vánoční atmosfé-
ru 70. a 80. let 20. století.

Těšit se můžete na nejrůznější dárky pro 
malé i  velké včetně Rubikovy kostky, ply‑
šáků, dárkového balení šeříkového mýdla 
i  ne vždy oblíbených „měkkejšů“. Dozvíte 
se, na co se často před svátky stála fronta, 
čemu se říkalo podpulťák a kde byste našli 
nejbližší Tuzex. Pro milovníky tradic bude 
připravena i historická světnice s tradičními 
horáckými vánočními zvyky včetně věštění 
budoucnosti pomocí odlévání olova či hr‑
níčků. Vánoční výzdoby se dočká i expozice 
v  Moučkově domě. Výstava Když strome‑
ček zazáří potrvá do 12. ledna 2020.

Stanislav Mikule Vánoční pohlednice od Aleny Ladové Foto: Regionální muzeum

V  říjnovém vydání Žďárského zpravo‑
daje pan starosta Mrkos věnoval polovinu 
svého úvodního slova hodnocení textů 
a motivace pro výkon mandátu zastupitele 
Jana Havlíka. Na pomoc mu po vzoru „chyt‑
ré horákyně“ přispěchal poslanec Zlesák se 

Slovem zastupitele. Dovolím si několik po‑
známek k těmto textům.

1. Starosta stojící v čele úřadu by měl vě‑
dět, že oddělení marketingu na MěÚ nikdy 
neexistovalo. Nevěnoval ani slovo obsahu 
příspěvků o střetech zájmů paní místosta‑
rostky Řezníčkové. Vždyť místo zlehčování 
Havlíkových „flexibilních“ textů, stačí věcně 
a  srozumitelně napsat, že to není pravda 
a proč. Víme, že existuje část obyvatel měs‑
ta, kteří jsou zvědaví na to, co se ve městě 
děje a dovedou si vybírat mezi oficiálními 
informacemi a těmi, co je vidí a hodnotí ji‑
nak. Výstižně to napsal šéfredaktor Klukan 
ze Žďárských novin, poté co si ho vedení 
města pozvalo, kvůli „opozičnímu obsahu“ 
na „radniční kobereček“.

2. Pan poslanec Zlesák přišel se svojí 
definicí frustrovaného zastupitele Škůd‑
ce, který očerňuje, nálepkuje, rozkližuje, 
haní, pomlouvá a  ničí. To mi připomnělo 
rok 2014, kdy současní koaliční zastupitelé 
očerňovali, nálepkovali, hanili, pomlouvali 
a ničili vše, co tehdejší zastupitelé vykonali. 
Přitom za nimi nestála žádná hmatatelná 
práce pro město a  s  gentlemanstvím vůči 
ženě (starostce) si hlavu také nedělali. Slo‑
vy starosty Mrkose: Dívali se vpřed, ne na 
to, co bylo.

Místní politika je taková, jako jsou lidé 
v  ní. Je součtem jejich vlastností a  schop‑
ností. Vysvědčení jim vystaví voliči, kteří 
však již neovlivní, kdo s  kým se domluví 
a kdo nakonec řídí město z radnice.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018

Štědří radní
Rada města ocenila architektonické 

přínosy a  výsledky městského architekta 
a architektky – krajinářky, když jim zvýšila 
roční odměny na 490 tis. Kč. O dalších 50 
tis. Kč si pan architekt skromně řekl jako 
organizátor architektonické soutěže Po‑

tenciál Žďáru. Je to daň za neschopnost 
a  alibismus radních rozhodovat a  nést 
odpovědnost za rozvoj města. Jestli nebo 
nakolik je činnost architektů za 1 mil. Kč 
ročně ve městě vidět, si může zhodnotit 
každý občan města sám.

V roce 2014, když současná koalice na‑
stoupila na radnici, bylo zaměstnáno na 
MěÚ 113 zaměstnanců a žádní architekti. 
V  letošním roce je na MěÚ zaměstnáno 
121 zaměstnanců a 2 architekti se mzdo‑
vými náklady odpovídajícími dalším 2 
zaměstnancům. Výdaje města tak vzrost‑
ly o  cca 5 mil. Kč ročně. Pokud k  tomu 
připočteme dle předvolební koaliční ré‑
toriky roku 2014 zbytečnou místostarost‑
ku, tak se přiblížíme k  částce 6,5 mil. Kč 
ročně. V důsledku kritiky zavedení 2 mís‑

tostarostů po volbách 2018 nově zvolená 
místostarostka slíbila, že výdaje spojené 
s dříve zbytečnou funkcí ušetří jinde. Do‑
dnes však neukázala kde, a když šetřili, tak 
na druhých, nikoliv na sobě. Nezbývá, než 
se tedy těšit na rozpočet 2020, kde třeba 
bude nějaká úspora vidět. V kvalitě zimní 
údržby, sekání trávy a  službách poskyto‑
vaných občanům jsme šetření již bohužel 
zažili.

Stále ještě jsme v  růstovém období 
ekonomického cyklu, tak peníze v rozpoč‑
tu města zatím nechybí. A pokud nás opět 
nepřekvapí, slovy místostarostky Řezníč‑
kové, „zima jako na horách“, tak si v klidu 
užijme klidný advent, krásné a spokojené 
vánoční svátky i pevné zdraví v roce 2020. 
To vám všem přeje Změna 2018.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018
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ZŠ Švermova před branami finále Junior NBA
Až před branami celorepublikového 
finále skončilo působení žáků ZŠ Šver-
mova v letošním Jr. NBA, ve kterém hrá-
li v  dresech Chicago Bulls. Z  divizních 
turnajů postoupili do finále východní 
konference (Morava, východní Čechy, 
Vysočina) a zde ukončil jejich pouť tým 
Boston Celtics (ZŠ Komenského Nym-
burk).

Kluci a  holky tak byli jedno vítězství od 
celorepublikového finále v  Praze. I  tak, po 
slzavém loučení s letošní Junior NBA, můžou 
kluci a  holky chodit hrdě s  hlavou nahoře. 
Skvěle reprezentovali školu i město při všech 
turnajích a utkáních a celkově obsadili 5.–6. 
místo, mezi všemi ZŠ v  republice! Bude za‑
jímavé sledovat, jak se bude dařit našemu 
přemožiteli  – týmu z  Nymburka, protože 
jeho šance na celkové vítězství jsou velké.

Roman Bednář, trenér

Žáci ZŠ Palachova přespali ve škole pod heslem Strašidel se nebojíme
Dne 24.  října se děti z  3.B ZŠ Palachova 
sešly po setmění u vchodu školní družiny, 
kde už čekaly rozsvícené halloweenské 
dýně. Po chvíli čekání a napětí se ve dve-
řích objevili tři duchové v maskách, kteří 
je zvali na nezapomenutelnou noc plnou 
zábavy a strašidelného dobrodružství.

Poté už začala zábava v  podobě stra‑
šidelného soutěžního kvízu, zdobení ta‑
jemné dýně, nesměl chybět ani taneček 
v  hrůzostrašném kostýmu. Nachystáno 
bylo i děsivé pohoštění, za které touto ces‑
tou moc děkujeme všem maminkám, ba‑
bičkám, tetičkám, které napekly a navařily. 
Když se strašidla dostatečně vyřádila a na‑

krmila, tak je čekala bludná stezka odvahy 
tajemnou školou.

I strašidla se občas bojí, ale ta naše stra‑
šidýlka to nakonec statečně zvládla na jed‑
ničku. Na této stezce se setkala se strašidly 
a duchy ze 7. a 9. ročníku, kteří se strašením 
znamenitě pomohli. I jim patří poděkování 
za pomoc a ochotu.

Celý večer a  noc jim halloweenskou 
atmosféru prosvítily i  dýně a  lucerničky 
v atriu školy.

I  noc plná strašidel a  zábavy musí jed‑
nou skončit a nastává ráno, které děti opět 
přivedlo do školních lavic, ale na nezapo‑
menutelné zážitky budou ještě dlouho 
vzpomínat. Jana Dvořáková, ZŠ Palachova

Žďárští studenti zažili den v České televizi
V  polovině října se vydali žďárští gym-
nazisté zažít jeden den v České televizi. 
Cílem byla účast v publiku v živém vysí-
lání známého diskusního pořadu Fokus 
Václava Moravce. Před večerním progra-
mem je ještě čekala exkurze v sídle Čes-
ké televize na Kavčích horách.

Na úvod exkurze jsme navštívili studia 
České televize, ve kterých se natáčí známé 
pořady, seriály a filmy. Ve druhé části jsme 
pokračovali do sídla zpravodajství ČT. Tam 
jsme se podívali do zpravodajských studií 
i  do zázemí, kde pracuje široký zpravodaj‑
ský tým  – režiséři, kameramani, editoři či 
reportéři. Výborní průvodci se s námi bavili 
o tom, co jsou veřejnoprávní média a jaký je 
jejich význam, jak funguje ověřování zpráv 
nebo příprava večerního zpravodajství.

V publiku večerního pořadu Fokus VM se 
společně potkali studenti obou žďárských 
gymnázií – státního i Biskupského gymná‑
zia. Téma pořadu byl Kolaps civilizace, nad 
kterým se zamýšlely osobnosti různých dis‑
ciplín  – egyptolog Miroslav Bárta, fyzička 
Dana Drábová, právník Jan Kysela a  další. 
Během dvou hodin řešili hosté otázky spo‑
lečenského uspořádání, udržitelnosti život‑

ního prostředí či významu právní regulace 
společenských vztahů. Jedno téma  – ko‑
laps civilizace – bylo rozebráno pohledem 
několika zdánlivě nesouvisejících oborů. 
Debata pokračovala i  po skončení živého 
vysílání. Studenti spontánně utvořili něko‑
lik skupinek a pokračovali v neformální dis‑

kusi, ať už s Václavem Moravcem nebo se 
samotnými hosty. Odjížděli jsme s novými 
zážitky a zkušenostmi, ale také s vědomím, 
že právě kvalitní vzdělání je důležité pro ře‑
šení mnoha současných problémů.

Lukáš Bořil,
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Studenti žďárského gymnázia ve studiu České televize Foto: Milan Hána

Žďárská „obchodka“ jde napřed finanční gramotnosti
Finanční gramotnost a  naše škola, 
dva pojmy, které neodmyslitelně patří 
k  sobě. Toto spojení je důležitější o  to 
více, že svět kolem nás se zakládá na 
ekonomických principech, a  ať se naši 
studenti profesně vydají jakýmkoliv 
směrem, znalost zásad finanční gramot-
nosti je pro ně nezbytná.

Můžeme se pyšnit zlatým certifikátem 
„Finančně gramotná škola“. Toto ocenění 
je podloženo řadou finančních výukových 
aktivit, projektových dnů a  mnohaletými 
zkušenostmi pedagogického sboru. Výuka 
finanční gramotnosti je stěžejní pro obor 

vzdělání Obchodní akademie, ale prolíná 
se průřezem i všech ostatních. Nezůstává‑
me však pouze na půdě naší školy. Snaží‑
me se o  spolupráci se základními školami 
našeho regionu a  každoročně v  podzim‑
ním období organizujeme pro jejich žáky 
soutěž finanční gramotnosti s názvem „Pe‑
níze a my“. Dokladem toho, že získává čím 
dál větší oblibu, je letošní rekordní účast 
v  počtu 51 soutěžících z  9 škol. Organiza‑
ce je sice náročná, ale věřím, že tato akti‑
vita vyvolá pocity spokojenosti u  většiny 
zúčastněných. Samotná soutěž je tvořena 
ze tří částí. První představuje řešení jednot‑
ného zadání a následnou tvorbu prezenta‑

ce, která rozvíjí schopnost žáků pracovat 
efektivně v týmu, najít data a čerpat z nich. 
Tentokrát bylo úkolem zpracovat cenovou 
nabídku pro „zážitkovou agenturu“ dle 
daných kritérií. Další částí byla samotná 
prezentace výsledků před odbornou ko‑
misí. Poslední částí soutěže je test znalostí 
z oblasti finanční gramotnosti, kde se hod‑
notí výsledky jednotlivců, které ovlivňují 
i celkové výsledky týmů. Letošním vítězem 
v soutěži týmů se stala skupina BIG BRAINS 
ze školy ZŠ a  MŠ Jimramov. Vítězem mezi 
jednotlivci pak žákyně ze ZŠ Dolní Rožínka. 
Nezapomínáme ovšem ani na naše žáky 
a výuku finanční gramotnosti se jim snaží‑
me co nejvíce zatraktivnit. Z toho důvodu 
jsme navázali spolupráci se společností Fox 
Games s.r.o. a  jejím zakladatelem a  jedna‑
telem v jedné osobě panem Petrem Liškou. 
Nejdříve se školili studenti obchodní aka‑
demie, poté učitelé odborných předmě‑
tů a  výsledkem společného nadšení bylo 
zakoupení deskové hry „Cesta životem“. 
Od té doby se snažíme odolat prosbám 
našich studentů: „Paní učitelko, můžeme 
si dnes místo učení hrát?“. Hru se snažíme 
prezentovat i široké veřejnosti, která k nám 
často do školy přichází, a dokonce se stala 
inspirací jako dárek pod vánoční strome‑
ček. Stále se snažíme hledat cesty, jak naše 
studenty připravit do života co nejlépe, 
a  věřím, že podpora finanční gramotnosti 
je jednou z nich.

Radka Hronková,
Střední škola obchodní a služeb SČMSDStudenti při výuce finanční gramotnosti Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Student žďárské průmyslovky vítězem 
v celosvětové soutěži Google Code -In
Oblasti lidské činnosti jsou stále více 
svázány s  informačně komunikačními 
technologiemi. Digitální obsah je všude 
kolem nás a  často si ani neuvědomuje-
me jeho strategický význam pro činnost 
firem, organizací a konečně také pro náš 
každodenní život.

Digitální technologie jsou úzce svázány 
s  vývojem software a  logickým myšlením. 
Svou významnou a  nepominutelnou ob‑
last vedle komerčních řešení zaujímá open 
source software, česky programy s otevře‑
ným zdrojovým kódem. Vzhledem k význa‑
mu open source v současné době mnohé 
z významných světových společností orga‑
nizují různé aktivity k  jeho propagaci, po‑
pularizaci a podpoře.

Své o tom ví i student oboru Informač‑
ní technologie na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad 
Sázavou, Jindřich Dítě. Dokázal v letošním 

roce vítězně uspět v  celosvětové soutěži 
Google Code ‑in ve své kategorii mezi 3 124 
studenty ze 77 států světa a zúčastnit se ce‑
losvětového setkání vítězů ve společnosti 
Google v americkém San Franciscu.

Soutěž Google Code ‑In je celosvěto‑
vá soutěž pro studenty a  je zaměřená na 
zvyšování popularity vývoje open source 
software. Soutěž je primárně organizována 
společností Google ve spolupráci s dalšími 
20–30 zpravidla neziskovými organizace‑
mi. Každá z  těchto organizací přichází do 
soutěže s určitou tematickou oblastí přispí‑
vající do pestrého světa otevřeného soft‑
ware. Mezi zajímavými tématy najdeme 
například testování kvality, hledání bez‑
pečnostních chyb software, kybernetickou 
bezpečnost, primární výzkum, grafické ná‑
vrhy a design, komunikaci a digitální doku‑
mentaci.

Petr Fořt, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Žáci na zápase Junior NBA Autor: Roman Bednář

Co je nového na ZŠ 
Komenského 6
Tentokrát píšu pár řádků o tom, jak děti 
připravujeme pro život, a trochu o revizi 
vzdělávání aneb co si žáci ze školy odne-
sou do života.

„Učíme se ze života pro život“ je název 
projektu, který naše škola realizuje jako 
partner ve spolupráci s  Krajem Vysočina. 
Učíme děti praktické věci, souvislosti, a  to 
nejen s  výpočetní technikou. Název pro‑
jektu je současně i směrem, kudy se ubíralo 
vzdělávání odedávna. Kdy se u  nás předá‑
valy zkušenosti a dovednosti z generace na 
generaci. Dříve jako řemeslo a  v  nedávné 
době v  podobě „kutiství“ v  domácí dílně, 
kde děti okoukávaly a  učily se od rodičů. 
Jenomže těch domácích dílniček a  kutilů 
nějak výrazně ubylo, a  to nejen ve městě, 
ale i na vesnici. A ve školní dílně je to safra 
znát. Proto buďme rádi za každou šanci, kdy 
mohou děti něco smysluplného vyrobit. 
Rozvíjíme tím nejen vztah k práci a tvoření, 
ale také pocit zodpovědnosti za kvalitu prá‑
ce a díla. To se do života opravdu hodí.

Hodně se dnes povídá o nutnosti revize 
vzdělávacích programů, aby „šly s  dobou“. 
Myslím, že se ale málo mluví o  tom, že je 
nutné rozvíjet kompetence, které trochu 
chátrají. Jednou z  nich je schopnost „za‑
kousnout se do práce“ a  dokončit zdárně 
zadaný třeba i  dlouhodobější úkol. Prostě 
být trpělivý a  pilný. Všímám si toho stále 
více a myslím, že nám to u dětí nějak schází. 
Nechtít mít všechno hned, ale trpělivě tvořit 
a až potom si užít úspěch z díla. Ale nějak to 
v té vzdělávací revizi nevidím. Tak si to ales‑
poň budu přát jako vánoční přání.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál krás‑
ný adventní čas a  krásné Vánoce strávené 
s těmi, se kterými chcete být. V lásce, v úctě.

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

3.B při nocování ve škole Autor: ZŠ Palachova
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Žďárské plameny povstaly z popela
Žďárský hokej začal svoji sezónu odcho-
dem řady sponzorů a  hráčů. Tým to ale 
nevzdal, přibral nové posily a  začalo se 
mu dařit.

Po odchodu generálního sponzora se 
žďárský klub před letošní sezónou ocitl ve 
velké finanční tísni. Na tento popud klub 
angažoval Aleše Koželuha, jehož úkolem je 
vyhledávání nových partnerů a  péče o  ty 
stávající. Z  finančních důvodu musel skon‑
čit i  trenér Michal Konečný. Na jeho pozici 
nastoupil žďárský odchovanec, který jako 
hráč zvládl v nejvyšší české soutěži přes 800 
zápasů, Radek Haman. Aby toho pro hokejo‑
vý klub nebylo málo, přes léto skončilo z růz‑
ných důvodu deset hráčů. Musíme dodat, že 
klíčových.

Plameny tak vstupovaly do sezony s velký‑
mi otazníky, což se i potvrdilo v prvních zápa‑
sech. I díky problémům v obranných řadách, 
kde museli zaskakovat hráči z útoku, prohráli 
žďárští hokejisté prvních pět utkání a krčili se 
na předposledním místě druhé ligy skupiny 
Východ. Kam byli přeřazeni před letošní sezo‑
nou. „Skupina Východ je zcela jistě tou nejkva-
litnější, o  čemž jsme se již přesvědčili v  loňské 
sezóně“, říká kapitán týmu Martin Pleva.

Poslední zápasy ale ukazují zlepšující se 

formu. Ve druhé pětině soutěže získaly Pla‑
meny 17 bodů z celkově 24 možných a po‑
sunuly se na šesté místo tabulky, které zaru‑
čuje účast ve vyřazovacích bojích. Poslední 
sérii čtyř výher v  řadě dokázal přerušit až 
suverénní lídr soutěže ze Šumperka, který si 
odvezl ze žďárského ledu těsné vítězství 1:2. 
I  přesto byl tento zápas výjimečný. Žďárský 
klub se opět po roce připojil k  celosvětové 
charitativní akci Movember. V  tomto utkání 
nastoupily Plameny poprvé ve speciální edici 

dresů, které byly poté dány do veřejné aukce, 
a vydražené peníze klub daroval nadaci Muži 
proti rakovině.

Prozatím jedinou kaňkou na sezoně jsou 
nízké návštěvy na Bouchalkách. „Snažíme se 
přilákat více lidí na tribuny, ale přes veškerou 
snahu se nám to nedaří podle našich představ. 
Věříme, že se zlepšujícími výsledky lidi přesvěd-
číme. A najdou si cestu na zimní stadion,“ dou‑
fá obchodní manažer žďárského klubu Aleš 
Koželuh. SKLH Žďár nad Sázavou

Brankář Žďárských Plamenů při „movebrovém“ zápase Foto: Petr Nedvěd

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni 
18.  listopadu  2019 celkem 20 791 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: říjen  2019  – 20 807, září  2019  – 
20 811, srpen  2019  – 20 832, červe-
nec  2019  – 20 834, červen  2019  – 20 842, 
květen  2019  – 20 862, duben  2019  – 20 872, 
březen  2019  – 20 892, únor  2019  – 20 917, le-
den 2019 – 20 949, prosinec 2018 – 20 999, lis-
topad 2018 – 20 985

Děti narozené v září 2019
Daniela Bodláková  05. 09. ZR 3
Kryštof Gabriel 09. 09. ZR 1

Viktorie Burešová 13. 09. ZR 1
Markéta Mokrá 13. 09. Radonín
Miroslav Šustr 16. 09. ZR 1
David Liška 20. 09. ZR 6
Ema Řádková 23. 09. ZR 3
Ema Elerová 24. 09. ZR 6
Adam Tomek 24. 09. ZR 4
Emma Vítámvásová 24. 09. ZR 3
Michaela Novotná 25. 09. ZR 6
Teodor Brychta 27. 09. ZR 3
Jozefína Řezníčková  27. 09. ZR 3
Jakub Andrš 29. 09. ZR 5
Životní jubilea v prosinci 2019
Karel Mička 01. 12. 80 let ZR 2
Hilda Slováková 04. 12. 85 let ZR 3

Miloslav Bezouška 07. 12. 90 let ZR 1
Jaroslav Bukáček 07. 12. 80 let ZR 3
Bohuslav Ferda 07. 12. 80 let ZR 4
Helena Palátová 10. 12. 90 let ZR 3
Evžen Pelar 11. 12. 85 let ZR 4
Jarmila Michálková 14. 12. 96 let ZR 3
Libuše Stejskalová 14. 12. 96 let ZR 3
Josef Dobrovolný 19. 12. 85 let ZR 3
Jan Kubík 21. 12. 92 let ZR 7
Antonín Měsíček 21. 12. 90 let ZR 1
Eva Pavlasová 24. 12. 85 let ZR 6
Františka Fialová 25. 12. 99 let ZR 1
Hana Drdlová 28. 12. 80 let ZR 6
Aloisie Vrbová 28. 12. 80 let ZR 3

Srdečně gratulujeme

Městská policie
Velký počet silně podnapilých

Městská policie v  poslední době řešila 
značný počet podnapilých osob. Tyto ve 
většině případů narušovaly veřejný pořá‑
dek, či ohrožovaly svůj život a zdraví. Vět‑
šina aktérů skončila vzhledem ke své silné 
podnapilosti po lékařském vyšetření na 
PZS Jihlava. Hodnota alkoholu průměrně 
kolísala kolem 2 ‰. Řešili jsme i případ, kdy 
bylo podnapilé osobě naměřeno 3,3 ‰. 
Osoby, které nebyly převezeny k  vystřízli‑
vění do PZS, skončily vzhledem ke zraně‑
ním v  novoměstské nemocnici. Pokud se 
jednalo o  nižší míru podnapilosti, nebylo 
nutné ošetření v PZS či nemocnici, tak jsme 
několik podnapilých osob „umístili“ i  do 
péče rodinných příslušníků. Tato posled‑
ní varianta má z  mého pohledu i  značný 
preventivní efekt, jelikož zejména družky 
či manželky podnapilých na tyto následně 
zapůsobí tak, že se situace zpravidla neo‑
pakuje. Řešili jsme i případ podnapilé oso‑
by, která si v ne zcela střízlivém stavu přišla 
vyzvednout své dítě ze školky. Tento případ 
byl následně předán Policii ČR. Vzhledem 
k  tomu, že se blíží období předvánočních 
oslav a večírků, neočekáváme v popisova‑
né problematice na blížící se období pod‑
statnější zlepšení.

Předcházejte krádežím
Vyhodnocením předvánoční situace 

z minulých let si městská policie ve spolu‑
práci s Policií ČR dovoluje požádat veřejnost 
o  důsledné dodržování základních pre‑
ventivních opatření v  oblasti předcházení 
trestné a přestupkové činnosti. Dodržování 
těchto základních opatření zamezí možné 
protiprávní činnosti související převážně 
s krádežemi věcí při sobě nebo věcí, které 
nejsou dostatečně zabezpečeny, např. od‑
ložené oděvy či kabelky na společenských 
akcích. Dále bych požádal o  zvýšenou os‑
tražitost při aktivitách souvisejících s naku‑
pováním jako např. ukládání peněženek na 
bezpečná místa. Peněženku je potřeba mít 
v  nákupních centrech neustále pod kont‑
rolou, nenechávat ji odloženou v příručním 
zavazadle, např. v  nákupních košících. Sa‑
mozřejmostí je i zabezpečení věcí v moto‑
rových vozidlech, a to jak u nákupních cen‑
ter, tak i např. při procházkách či návštěvě 
restaurací, hřbitovů či jiných míst. Děkuji.

Martin Kunc, Městská policie

Žďárská kultura se chystá na další sezónu
Vážení kulturní příznivci a  návštěvníci, 
v  poslední době toho bylo hodně řeče-
no a napsáno – a právem – o našem Kině 
Vysočina. Nyní bychom však rádi obrátili 
vaši pozornost k  naší „tradiční“ kulturní 
činnosti – divadelní a koncertní a sezná-
mili vás s plány roku 2020.

Již několik sezón se nám daří úspěšně 
naplnit tři divadelní abonmá a  nejinak by 
tomu mělo být i  v  příštím roce. Zde bych 
ráda napsala, že se vždy snažíme, aby se 
představení odehrálo v  Městském divadle. 
Bohužel se velmi často potýkáme s omeze‑
nými technickými parametry našeho jeviště. 
V porovnání s většinou scén je šířka našeho 
jeviště menší v průměru o dva, tři i více met‑
rů, což nám značně omezuje výběr předsta‑
vení jak divadel pražských, tak především 
krajských. A  pokud nechceme „uvíznout“ 
pouze na konverzačních tématech, a o ně‑
které představení máme opravdu zájem, 
musíme ho odehrát i v pro vás méně kom‑
fortním prostředí Domu kultury.

Jarní nabídka 2020 počítá také s jedním 
takovým představením. Zařazujeme ho 
do zelené předplatitelské skupiny, protože 
druhé dvě skupiny „si poseděly“ mimo diva‑
dlo letos na podzim. Domníváme se ale, že 
připravované představení Smrt mu sluší ze 
Švandova divadla opravdu stojí za to. Tato 
komedie vznikla pod režijní taktovkou Dani‑
ela Hrbka. Věříme, že herecké výkony hlav‑
ních představitelů Michala Dlouhého, Ka‑
mila Halbicha a Roberta Jaškówa rozproudí 
vaši bránici natolik, že snad zapomenete i na 
méně pohodlné sezení. Zveme tak i všechny 

zájemce mimo předplatné, protože se před‑
stavení bude prodávat i  ve volném prode‑
ji. Souhrnná jarní předplatitelská nabídka 
bude uveřejněna na našich internetových 
stránkách začátkem prosince. Již nyní ale 
můžete poslat paní Marquardtové (kontakt 
www.dkzdar.cz) informaci, pokud máte zá‑
jem o  nové zařazení do některé ze skupin. 
Vždy je tu několik míst volných, tak nedejte 
na řeči „jedna paní povídala“ a napište.

Z  nabídky roku 2020 můžete již nyní 
zakoupit vstupenku třeba jako vánoční 
dárek svým blízkým. Václav Neckář, Vlasta 
Redl, Kamelot s  Romanem Horkým, Hana 
Zagorová, Eva Urbanová, Ladislav Špaček 
a  jeho neodolatelná etiketa, Arakain, Eliška 
Balzerová, bezkonkurenční cena Horácké‑
ho džbánku 2020 a v neposlední řadě také 
bigbeatová kapela Pražský výběr v čele s Mi‑
chaelem Kocábem a Michalem Pavlíčkem je 
jen výčet z programové nabídky, kterou sle‑
dujte na www.dkzdar.cz.

A  jedna novinka závěrem. Od letošního 
podzimu se naše pokladny v Domě kultury 
a  Kině Vysočina stávají novými prodejními 
centry sítě Tickemaster. Věříme, že dobrá 
informace pro všechny, kteří na jednom 
místě zakoupí vstupenku jak do Žďáru nad 
Sázavou, tak do Prahy, Brna či jiného české‑
ho města. Vstupenky je možno platit hotově 
i on‑line.

A  máte‑li přání, stížnost či pochvalu, 
nebo jinou kulturní připomínku, je možno 
využít naší elektronické knihy, kterou na‑
jdete na www.dkzdar.cz  – vzkazy. Přejeme 
příjemný rok 2020 s kulturou.

Marcela Lorencová, KULTURA Žďár

Proběhlo vyhlášení ankety Sportovec okresu Žďár nad Sázavou
Dne 14. listopadu 2019 proběhlo v salon-
ku hotelu Hajčman ve Žďáře nad Sázavou 
vyhlášení ankety Sportovec okresu Žďár 
nad Sázavou za sezónu 2017 – 2018.

Vyhlášení se zúčastnili všichni nomino‑
vaní sportovci, v  případě jejich omluvené 
neúčasti pak jejich zástupci. Vyhlášení an‑
kety se zúčastnil jako představitel města 
Žďár nad Sázavou jeho místostarosta pan 
Josef Klement, který také v úvodu pozdra‑
vil všechny přítomné sportovce i jejich do‑
provod. Moderátorem ankety byl předseda 
VV OTS Žďár nad Sázavou Petr Stoček, ceny 
předávali vyhlášeným sportovcům místo‑
předseda VV OTS Jaroslav Pazdera a  člen 

VV OTS Petr Března. Výsledky ankety jsou 
následující:
V kategorii jednotlivci mládež

1. místo: Kateřina Holková, SK Nové Měs‑
to na Moravě – biatlon

2. místo: Karolína Balejová, Ski klub Velké 
Meziříčí – alpské lyžování

3. místo: Jiří Brychta, TJ Nové Město na 
Moravě – atletika
V kategorii kolektiv mládeže

1. místo: mladší dorost, Tělocvičná jedno‑
ta Sokol Nové Veselí – házená

2. místo: starší dorost, Tělocvičná jednota 
Sokol Nové Veselí – házená

3. místo: juniorky, Tělocvičná jednota So‑
kol Nové Veselí – volejbal

V kategorii jednotlivci dospělí
1. místo: Věra Stočková, BK Žďár nad Sá‑

zavou – basketbal
2. místo: David Melichar, Tělocvičná jed‑

nota Sokol Nové Veselí – házená
3. místo: Hana Homolková, TJ Nové Měs‑

to na Moravě – atletika
V kategorii kolektiv dospělí

1. místo: družstvo mužů, Tělocvičná jed‑
nota Sokol Nové Veselí – házená

2. místo: družstvo mužů, TJ Sokol Bystři‑
ce nad Pernštejnem – šerm (fleret)

Všichni tito sportovci obdrželi pohár 
a diplom. Sportovcům, kteří se umístili na 
dalších místech, byl předán Pamětní list.

Alena Pajdová a Petr Stoček

V Kině Vysočina bude výstava o klimatu
Ve žďárském Kině Vysočina bude 
od 6. do 20. prosince instalovaná výstava 
Klima se mění. Změň se i ty! Kromě výsta-
vy proběhne i  beseda pro žáky základ-
ních škol a  debata s  veřejností na téma 
klimatických změn. Přednášku a násled-
nou diskuzi s obyvateli Žďáru povede Mi-
chal Žák, meteorolog České televize.

Pořadatelé při besedách s  žáky kladou 
velký důraz na ukázku příkladů dobré 
praxe v  oblasti klimatických opatření, aby 
mladí lidé měli možnost se s nimi seznámit, 
zhodnotit je a třeba se jimi nechat inspiro‑
vat. Výstava i obě besedy jsou součástí pro‑
jektu „Klima se mění: od informací k akci“.

(red)

Předchozí výstava v Hranicích na Moravě Foto: Daniel Tichý
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Dotazy, objednávky, podklady:
Matěj Papáček 
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

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.

www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí.

Další informace jako katalog 
zpravodaje nebo podrobnosti o 
inzerci naleznete na webu města.
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Zaostřeno na Žďár 2019

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma) 
(zasílejte do 18. prosince 2019)

Na  prosinec jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na vás! (vol‑
né téma). Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  18.  pro‑
since  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.

Vyhodnocení! 
XI. Zaostřeno na památky UNESCO

V  listopadu  2019 bylo do  soutěže zasláno 15 fotografií s  te‑
matikou památek UNESCO. Vítězem listopadového kola 
fotografické soutěže se stal Václav Šubrt. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Active - SVÈ Žïár nad Sázavou 
Vás srdeènì zve na Vánoèní program... 

Vánoèní koncert
18.12. od 16:30 do 17:30 

Vánoèní dílna
16. 12. od 14:00 do 16:00

Velká støelecká soutìž o vánoèního kapra
17. 12. od 15:00 do 17:30 

 

Mikulášská nadílka
5. 12. od 16:00

 

Vánoèní kufrování
27. 12. od 13:00 do 15:30Místo konání všech akcí: Active - SVÈ, Horní 2



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
sobota 14. prosince, 9.00–16.00
Zámecký vánoční kemp (ZŽ)

středa 8. ledna 2020, 9.00 a 11.00
čtvrtek 9. ledna 2020, 8.45
Honza a lesní skřítek (MD)

SENIORŮM
pátek 3. ledna 2020, 9.30
Kognitivní deficit aneb na paměť prakticky (SP)

DUCHOVNÍ AKCE
pátek 13. prosince, 18.30
Slavnost světla ke cti svaté Lucie (ZH)

pondělí 16. prosince, 19.00–21.00
Nikodémova noc (ZH)

úterý 24. prosince ŠTĚDRÝ DEN
16.00 Vigilie narození Páně (KP, mše svatá pro děti)
21.00 Půlnoční mše svatá – Zdeněk Lukáš:
21.00 Radujme se všichni v Pánu (BNPM, zpívá FONS)
21.00 Půlnoční pobožnost (HK)
22.00 Noční mše svatá – Jiří Pavlica: Missa brevis
(KP, chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)

úterý 25. prosince SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30, 18.00 Mše svatá – Boží hod vánoční (KP)
8.30 (HK), 8.30 (MČCE), 9.00 (BNPM)
10.30 Jiří Pavlica: Missa brevis
(KP, chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)
14.30 Dětské pásmo u jesliček (KP)

úterý 31. prosince
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
16:00 (KP), 23:00 (ZH, 22:30 troubení koled v ambitech)

KONCERTY
pátek 13. prosince, 17.00
Adventní koncert filmové a vážné hudby (HK)

středa 18. prosince, 19.00
Müller, Kocáb, Soukup: Šansóny a iné piesne (DK)

středa 26. prosince, 17.00
FONS – Zpívej v čase vánočním (BNPM)

sobota 28. prosince, 16.00
Svatopluk – Světové Vánoce (KP)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 9. prosince a čtvrtek 12. prosince, 19.00
Divadelní spolek Žďár – Inspektor má těžkosti (MD)

čtvrtek 12. prosince, 10.00 (MŠH) 16.00 (SR)
pátek 13. prosince, 19.00 (MD)
sobota 14. a neděle 15. prosince, 14.00 (MD)
Ostrov pohody 2019 – Revoluce

pondělí 16. prosince, 19.00
Satori – Spirituální déšť (MD)

úterý 17. prosince, 16.00
Živý betlém (NR)

sobota 21. prosince, 20.00 –22.30
Jenda za piánem (JC)

pondělí 23. prosince a úterý 24. prosince, 8.00–17.00
Betlémské světlo (KP)

úterý 24. prosince, 17.15
Troubení z věže (KP)

úterý 25. prosince a středa 26. prosince, 14.00–17.00
Otevřená bazilika a poutní kostel – Žďárský betlém

sobota 28. prosince, 19.30
Disko–V (DK)

neděle 29. prosince, 19.00–21.30
Jam session country (JC)

středa 1. ledna 2020, 17.30
Novoroční ohňostroj (NR)

SPORTOVNÍ AKCE
úterý 17. prosince, 15.00–18.00
Střelba o vánočního kapra (A)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 16. prosince, 14.00–16.00
Vánoční dílny (A)

středa 18. prosince, 14.00
Tradiční vánoční tvořivá dílna (KMJS)

pátek 3. ledna 2020, 16.00
Ing. Vít Koudela: O léčivých bylinách a houbách (HK)

středa 8. ledna 2020, 15.30
Toulky po Ekvádoru a Galapágách (G)

VÝSTAVY
pondělí 2. prosince – úterý 31. prosince
Jsme mezi vámi (KMJS)

středa 4. prosince – pondělí 6. ledna 2020
Zima čaruje, dvojka maluje (ČD)

úterý 3. prosince – úterý 5. ledna 2020
Vánoční výstava – dřevěné hračky (SR)

úterý 10. prosince – neděle 12. ledna 2020
Když stromeček zazáří (RM)

středa 18. prosince – neděle 5. ledna 2020
Výstava betlémů (KB)

A – sál Active SVČ, Horní, BNPM – bazilika Nanebevzetí Panny Marie, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, HK – Husova kaple, 
KB – kaple sv. Barbory, KV – Kino Vysočina, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KMJS–N – Knihovna M. J. Sychry, pobočka Nádražní, 
KP – kostel sv. Prokopa, MČCE – modlitebna Českobratrské církve evangelické, MD – Městské divadlo, MŠH – MŠ Hvězdička, 
orlovna, NR – náměstí Republiky, RM – Regionální muzeum, SP – Senior point, SR – Stará radnice, ZH – kostel na Zelené hoře
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