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Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Martin
Mrkos
starosta
Žďáru nad Sázavou
Karajina v okolí Samotína Foto: Lubomír Dajč
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2020 ve
víře, že to bude rok dobrý, že se naplní
naše přání a očekávání, ať jsou jakákoli.
Popřát vám zdraví a štěstí je přání upřímné
a pravdivé, ale ještě více bych nám všem
chtěl popřát to, co nám přinese život šťastný a spokojený. Abychom si uvědomovali,
že nejcennější není to, co máme, ale koho
máme. Že bohatý není ten, kdo má nejvíce,
ale ten, kdo potřebuje nejméně. Abychom
věděli, že nestačí, aby nám odpouštěli druzí, ale abychom odpouštěli i my jiným. Abychom dokázali najít cestu, jak se radovat
z každého obyčejného okamžiku. Přál bych
nám všem, abychom věděli, co je to láska.
Všimněme si, že často nemůžeme ovlivnit
to, co se nám děje. Ale můžeme ovlivnit to,
jak na to zareagujeme – a v tom nám všem
přeji schopnost nadhledu, odstupu, tolerance a pochopení pro svět toho druhého.
Během roku se setkávám s kolegy starosty z jiných měst. Navštěvuji pro inspiraci, jak řešit řadu věcí u nás, jiné obce v naší

CHKO Žďárské vrchy
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy slaví v roce 2020 padesát let od svého vyhlášení. Došlo k němu 25. května 1970. Na slavnostní ceremonii u Stříbrné studánky na
Žákově hoře byl přítomen tehdejší prezident Ludvík Svoboda. Mimo jiné řekl: „Jde o to,
aby si tato oblast, kterou právem můžeme nazvat jedním z pokladů naší země, zachovala svou krásu, přitažlivost i všestrannou užitečnost pro nás i příští generace.“ A jak vypadá
CHKO Žďárské vrchy dnes?
Žďárské vrchy jsou jednou z dvaceti čtyř CHKO spravovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Rozlohou 709 km2 se řadí na 7. místo. Příroda CHKO vyniká
především poměrně zachovalou krajinnou mozaikou přírodě blízkých biotopů i cenných
prvků kulturní krajiny vytvářených člověkem. K roku 2019 bylo na území CHKO vyhlášeno
přesně 50 maloplošných zvláště chráněných území, čtyři národní přírodní rezervace, deset přírodních rezervací a 36 přírodních památek.
Chráněné krajinné oblasti mají své území členěné na čtyři zóny odstupňované ochrany
přírody, které odráží přírodní hodnoty území. Nejcennější první zóna zahrnuje území maloplošných zvláště chráněných území, ale také řadu dalších mimořádně cenných lokalit
roztroušených po celém území CHKO. Velkou část první zóny tvoří podmáčené až zrašelinělé louky. V květnu zde rozkvétá jedna z místních nejrozšířenějších chráněných rostlin,
orchidej prstnatec májový.
Péče o podmáčené louky patří k nejrozšířenějšímu typu péče o chráněná území, který
Správa CHKO ve spolupráci s vlastníky zajišťuje. Dále je to například péče o vodní plochy
s výskytem zvláště chráněných živočichů nebo spolupráce na šetrném lesním a zemědělském hospodaření. Větší území, kde téměř žádná péče neprobíhá a kde tedy hospodaří
sama příroda, najdeme v CHKO dosud pouze tři, jsou to národní přírodní rezervace Žákova hora, Dářské a Radostínské rašeliniště. Radostínské rašeliniště bylo v minulosti těžce
poškozeno těžbou rašeliny. Díky těžbě tu však najdeme rašelinné tůně s otevřenou vodní
hladinou vhodné pro vývoj vážky jasnoskvrnné. Tato vážka patří k významným druhům
a biotopům, díky kterým byla obě rašeliniště v roce 2004 vyhlášena jednou z 26 evropsky
významných lokalit na území CHKO.

zemi. Mnoho inspirace si člověk přiveze ze
zahraničí. Žďár nad Sázavou je dobré místo
pro život. Avšak pořád naše město vnímám,
a to říkám zcela otevřeně, upřímně a bez
obalu po roce v pozici starosty, jako město
průměrné. Ale protože jako starosta mám
vysoké ambice, s kolegy zastupiteli, naše
město posunovat mezi ta nejlepší, potřebujeme v roce 2020 zdolat řadu výzev. Koneckonců ve srovnání měst jsme se v loňském
roce posunuli o 15 příček vpřed mezi pět
desítek nejlepších měst pro dobrý život,
takže to půjde.
S největší pravděpodobností začne projekt roku – rozšíření průmyslové zóny na
Jamské. Jako základ potřebuje město totiž
dvě věci - práci a bydlení. A nyní se nemají
firmy již kam rozšiřovat. V oblasti bydlení
připravíme výstavbu městských bytů tak,
aby ideálně rok na to se postavily a byly
k dispozici lidem. A budeme vytvářet podmínky pro akceleraci soukromé výstavby
bytů a domů.
Pokračovat bude výstavba cyklostezek,
rekonstrukce Nádražní ulice, Vodojemu,
okolí Tvrze, zvelebování parku na Farčatech,
budeme mít nové chytré semafory. To je jenom základní výtah z celé řady projektů,
které nás čekají v roce 2020.
Nemohu nezmínit i, pro mě zásadní
agendu, zhoršující se stav životního prostředí. Kolabující lesy, sucho, eroze půdy. V této
oblasti zrealizujeme některá tzv. adaptační
a mitigační opatření (retenční nádrže, zelené střechy a fasády apod.). Ale v tomto po-
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třebujeme vaši pomoc. Je na každém z nás,
aby si uvědomil, jak může omezit svoji spotřebu, méně jezdit autem, neplýtvat vodou
a energiemi. A hlavně se nastavit mentálně
na to, že starý svět možná pomalu končí, ale
že nás čekají (celosvětově) změny ve spotřebě, výrobě i dopravě. Lapidárně řečeno,
to, že ráno otočíme kohoutkem a teče voda
neznamená, že nemáme problém. Společně to ale zvládneme.
Úspěšný a pohodový rok 2020 přeje
Martin Mrkos

AKTUÁLNĚ: Co se vejde do Krabice od bot?
Lucasova lípa v Telecím Foto: Lubomír Dajč

Významným fenoménem Žďárských vrchů je voda. Přes hřebeny Žďárských vrchů prochází hlavní evropské rozvodí. Pramení tu řeky Sázava,
Svratka, Oslava, Doubrava a Chrudimka i celá řada drobnějších toků, které si
na mnoha místech zachovávají původní, přirozený charakter. K nejmladším
nově vyhlášeným maloplošným chráněným územím patří Meandry Svratky u Milov. Zdejší zachovalá říční niva zadrží na svých 47,43 ha aktivní nivy
podle studie 237 tisíc m3 vody. Šetrně obhospodařované rybníky i řada nově
vznikajících tůní a mokřadů na území CHKO zadržují potřebnou vodu a hostí 17 z 21 druhů obojživelníků vyskytujících se v České republice.
Významným předmětem ochrany CHKO Žďárské vrchy je také místní
krajinný ráz. Ke krajinářsky nejhodnotnějším částem CHKO patří okolí Blatin, Křižánek nebo Věcova. Stará stavení často doprovází památné stromy
nebo aleje. Celkem jich u nás najdeme 38. Jejich stáří je mnohdy těžké určit, k nejstarším ale rozhodně patří například pověstmi opředená Lucasova
lípa v Telecím.
V následujících číslech městského zpravodaje si Žďárské vrchy představíme podrobněji. Věříme, že se budou naše příspěvky čtenářům líbit a najdou
v nich zajímavé i užitečné informace.
Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy
Naleznete nás na Facebooku pod názvem CHKO Žďárské vrchy
(www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/)

Předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice proběhly v roce 2019 již poosmé.
Radost těmto dětem udělají zase děti,
jimž dospělí pomohou připravit jejich
dárkovou krabici od bot. Do akce se zapojil i sociální odbor městského úřadu
ve Žďáře.
Sociální odbor – orgán sociálně-právní ochrany dětí pomohl s organizací akce
„Krabice od bot“ a udělal radost dětem
z rodin v tíživé sociální situaci. Sběrná
místa provozují dobrovolníci ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu.
Dárky rodiny dostaly s předstihem, aby je
děti měly pod stromečkem.
Děkujeme za desítky dárků v krabicích
od bot, kterými lidé do sbírky přispěli.
Odměnou je pro nás úsměv a rozzářené
oči obdarovaných dětí.
(OS)

Dárky pod vánočním stromem na městském úřadě

Foto: Matěj Papáček
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Představujeme partnerská města Žďáru nad Sázavou

Rozpočet města Žďár nad Sázavou na rok 2020

Co si představit, když se řekne „partnerské
město“? Věděli byste, s kolika takovými
městy v různých evropských zemích Žďár
nad Sázavou různými formami spolupracuje? Objevili jste už lavičku přátelství?
Dovolte mi, abych vám v následujících vydáních Žďárského zpravodaje tato města
v kostce představil a zároveň přiblížil konkrétní formy vzájemné spolupráce. Mohu
též prozradit, že na konci celé série čeká
na pozorné čtenáře malé překvapení.

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou
na svém zasedání dne 12. prosince 2019
schválilo rozpočet na rok 2020. Rozpočet je naplánovaný s příjmy ve výši necelých 560 mil. Kč. Výdaje rozpočtu činí
bezmála 411 mil. Kč a k tomu 147,6 mil.
Kč, více než čtvrtina rozpočtu, poputuje
na investice.

Za komisi pro mezinárodní spolupráci
Jiří Dokulil
Partnerské město Schmölln
Základní informace:
Stát: Německo, spolková země Durynsko
Počet obyvatel (k 31. prosinci 2018): 13 761
Starosta: Sven Schrade (SPD)
Vzdálenost Žďár - Schmölln: 417 km
Délka spolupráce: více než 30 let
Formy spolupráce: sport, kultura, školství
Přezdívka: město knoflíků

domy a další památkově chráněné budovy.
Nelze opomenout fakt, že se ve městě nachází nejen proslulá továrna na výrobu knoflíků,
ale též regionální muzeum věnované tomuto
fenoménu. Další zajímavostí a zároveň technickou památkou je 30 metrů vysoká rozhledna Ernst-Agnes Turm, ze které můžeme
spatřit město i jeho okolí.
Formy vzájemné spolupráce
Město Schmölln několikrát pozvalo Dechový orchestr žďárské ZUŠ Františka Drdly
na vystoupení při tamních městských slavnostech. Na vzájemnou neformální spolupráci navázaly také fotbalové kluby. Žďárští
sehráli přátelské utkání se svými soupeři ve
Schmöllnu a ti se na oplátku zúčastnili Dnů
partnerství pořádaných v roce 2016 ve Žďáře
nad Sázavou. V rámci programu mohla žďárská veřejnost zhlédnout vystoupení hostu-

jícího dechového orchestru. Do budoucna
by se spolupráce měla mimo jiné zaměřit
na oblast školství a na praktické využití německého jazyka, který se vyučuje na většině
zdejších škol.
Příběh
V červnu 2018 podnikl starosta města
Schmöllnu Sven Schrade se svými kolegy obdivuhodný cyklovýlet, jehož cílovou destinací byl Žďár nad Sázavou. Cyklistický tým z německé radnice dokázal překonat několik set
kilometrů a dokonce načasovat svůj příjezd
tak, abychom se setkali přímo na žďárském
Běhu naděje. Klobouk dolů před takovým výkonem! Tak mne napadá - dokázali by takový
kousek s ekologickým podtextem zopakovat
i zástupci našeho města? To je výzva, přátelé.
A příště vám představíme další partnerské město - belgický Flobecq.

Turistické zajímavosti
Jednoznačným lákadlem pro turisty je
v první řadě historické centrum s velkou tržnicí, nejrozsáhlejší v celém Durynsku. Na náměstí najdeme městský kostel sv. Mikuláše,
restaurovanou radnici, překrásné měšťanské

radní města
Žďáru nad Sázavou

V měsíci prosinci namísto běžných
2 rad proběhly rady 4 – i zde byl poznat
blížící se konec roku a nutnost dodržení
termínů a závazků města. Poslední rada
16. prosince začínala netypicky mimo
úřad na Zelené hoře, kde se radní v doprovodu pana faráře Vladimíra Záleského
a Františka Laštovičky seznámili s pokračujícími opravami, které by měly být v lis-
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Provozní výdaje

Životní prostředí: celkem 28,5
mil. Kč (5 %)

Nakládání s komunálním odpadem:
13,5 mil. Kč
Nebezpečné odpady: 1,6 mil. Kč
Veřejná zeleň: 11,7 mil. Kč
Revitalizace stromořadí: 0,6 mil. Kč

44 %
3%
5%

Školství: celkem 49,5 mil. Kč
(9 %)

Goethe platz - náměstíčko v centru města Schmölln

Foto: archiv

topadu příštího roku završeny.
Rozpočet na rok 2020 byl radou opakovaně projednáván a dolaďován tak,
aby mohl být většinou zastupitelů schválen na posledním zasedání zastupitelstva
města 12. prosince 2019. Rozpočet v celkovém objemu 559 milionů Kč dostal
podporu všech koaličních i většiny opozičních stran.
Rada města se rovněž zabývala nedávnou havárií vodovodního řádu na čerstvě
opravené Mánesově ulici. Tato událost
mrzí o to více, že město již v roce 2015
při přípravě rekonstrukce povrchů ulic
na Vodojemu, vyzvalo všechny správce
inženýrských sítí, aby v rámci této rekonstrukce vyměnili svoje sítě. Zástupci SVK
Žďársko a VAS a.s. se tehdy vyjádřili, že
stávající vodovod a kanalizace jsou ve vyhovujícím stavu. Současnou havárii ozna-

Mateřské školy: 6,9 mil. Kč
MŠ - opravy, údržba, rekonst.: 3,4 mil. Kč
Základní školy: 27,2 mil. Kč
ZŠ - opravy, údržba, rek.: 3,6 mil. Kč
Inkluze ve školství: 1,6 mil. Kč

150 miliónů, což činí asi 26% rozpočtu města.
Je tedy zřejmé, že chceme pokračovat v důležitých investičních akcích jako je rekonstrukce
sídliště Vodojem, Nádražní ulice a dalších projektech se zaměřením i na bezpečnost chodců a
cyklistů,“ dodává místostarosta Josef Klement.
V prvním grafu jsou zaneseny provozní
a investiční výdaje rozpočtu. Ty jsou rozděleny do nejvýznamnějších položek. V druhém
grafu jsou popsány příjmy rozpočtu rozdělené do jednotlivých položek i s popisem toho,
odkud peníze do rozpočtu plynou. Ve třetím
grafu najdete rozepsané jednotlivé položky
investičních výdajů s konkrétními projekty
a jejich popisem.
Všechny udávané termíny se mohou v
průběhu měnit, částky jsou zaokrouhleny.

(red)

Sociální věci: celkem 18,7 mil.
Kč (3 %)

6%

Sociální služby města: 14,2 mil. Kč
Charita - individuální dotace: 1 mil. Kč
Cesta k lepšímu bydlení: 1,1mil. Kč

9%
7%

26 %

Technická správa budov: 7 mil. Kč
Veřejné osvětlení: 5,5 mil. Kč
Pohřebnictví: 4 mil. Kč
Inženýrská činnost, zaměření, GP: 6,5
mil. Kč
Park Farská humna: 1,5 mil. Kč

Ostatní: celkem 244,7 mil. Kč
(44 %)

Doprava: celkem 39,2 mil. Kč
(7 %)

Zemědělství: 5,2 mil. Kč
Obchod a služby: 2 mil. Kč
Kultura: 24,7 mil. Kč
Tělovýchova: 30,4 mil. Kč
Zdravotnictví: 4 mil. Kč

MHD: 9,5 mil. Kč
Opravy a údržba komunikací: 5,5 mil. Kč
Letní úklid: 4,5 mil. Kč
Zimní údržba: 4,5 mil. Kč
Dopravní značení: 1,3 mil Kč
Opravy cyklostezek: 0,8 mil. Kč

Investiční výdaje

Financování: celkem 3 mil. Kč
(1 %)

Daňové příjmy: celkem 373
mil. Kč (67 %)

Investice: celkem 147,6 mil. Kč
(26 %)
Detailní přehled investic najdete na
další straně.

Příjmy rozpočtu

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Romana
Bělohlávková

Celkové výdaje rozpočtu

Komunální služby: celkem 31,3
mil. Kč (6 %)

Stručně z historie
1066 - první písemná zmínka o městě
Schmölln, který je v kronice označen jako
„abbatia zmullna“
1127 - založení cisterciáckého kláštera
14. století - vystavěny městské hradby
a hrad Wasserburg
1722 - celé město poničeno obrovským
požárem
přelom 19. a 20. století - rozvoj proslulé
knoflíkářské produkce

„Rozpočet pro rok 2020 je silně proinvestičně laděný. Zároveň ale zůstává dostatek
prostředků pro tolik důležité a zásadní oblasti
podpory školství, sportu, kultury, oblasti sociální a zdravotnictví,“ říká k rozpočtu starosta
Martin Mrkos.
„Letošní investice jsou v podobné výši jako
původní plán na rok 2019 a to ve výši bezmála

čují za ojedinělou událost. Při rekonstrukci ostatních ulic na Vodojemu se však již
počítá s kompletní výměnou vodovodního potrubí.
Rada města schválila výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II,“ kterými budou PKS stavby
a AQUASYS. Výstavba nové průmyslové
zóny je klíčová pro další rozvoj a růst našeho města.
Poměrně bouřlivou diskuzí byla provázena změna vyhlášky o místních poplatcích, zvláště oddíl týkající se navýšení poplatků za psy. Tento poplatek se v našem
městě nezměnil od roku 1991. Nyní se navyšuje a je stanoven rozdílně pro rodinné
a bytové domy. Koho se navýšení vůbec
nedotkne, jsou všichni majitelé psů nad
65 let.

Ostatní příjmy: celkem 25 mil.
Kč (4 %)

Převod z Fondu správy finančních prostředků. Ten slouží pro krytí výdajů, na
které se budou čerpat dotace, které se
vyplácejí zpětně.

Čerpání a současně splácení úvěrů.
1%
4%
12 %

Dotace: celkem 64,9 mil. Kč
(12 %)
Dotace na pokrytí běžných výdajů a dotace na částečné krytí investic.

4%
13 %
67 %

Kapitálové příjmy:
23,2 mil. Kč (4 %)

celkem

Prodej majetku a jiné jednorázové příjmy.

Nejvýznamnější skupinou rozpočtu
jsou daňové příjmy. Ty se skládají ze
svěřené daně, kam patří například daň
z nemovitých věcí nebo daň z příjmu
právnických osob. Další položkou jsou
sdílené daně, které se rozdělují například podle počtu obyvatel. Například
daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmů. Poslední položkou jsou místní poplatky.

Nedaňové příjmy: celkem 70,4
mil. Kč (13 %)

Příjmy z činností města, zejména pronájmy, atd.
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Investiční výdaje rozpočtu
Bydlení a bytové hospodářství: celkem 12,4 mil. Kč (8 %)
Úprava stávajících garáží na skladovací
prostory v Knihovně M. J. Sychry
Cena: 0,4 mil. Kč
Dokončení: druhá polovina roku
Rozšíření skladovacích prostor dnes pronajatých garáží pod budovou knihovny
na skladovací prostory pro knihy.
Bezbariérové toalety v restauraci Krystal
Cena: 0,5 mil. Kč
Dokončení: druhá polovina roku
Vybudování toalety pro vozíčkáře a zároveň rekonstrukce těch současných.
Sklady a altán u rekreačního zařízení PO
Active SVČ ve Skleném
Cena: 0,68 mil. Kč
Dokončení: druhá polovina roku
Vybudování skladů a altánu u rekreačního zařízení PO Active SVČ.

Školy a školky: celkem 20,3
mil. Kč (14 %)
Altán na ZŠ Komenského 6
Cena: 0,6 mil. Kč
Dokončení: prázdniny
Vybudování zahradního altánu pro venkovní výuku a školní aktivity.
ZŠ Palachova - žaluzie
Cena: 1 mil. Kč
Dokončení: prázdniny
Zastínění budovy prvního stupně žaluziemi.

Nádražní ulice: 15 mil. Kč (10 %)

Dokončení: červen
Pokračování první části rekonstrukce Nádražní ulice, která začala už v roce
2019. Jedná se o kompletní rekonstrukce povrchů, zeleně i inženýrských sítí.

Ostatní: celkem 33,1 mil. Kč
(22 %)

Nejvýznamnější položkou, asi 11,5 milionu korun, zbývajících investic je splácení
akcií společnosti SATT. Bezmála třetinový podíl společnosti bude město splácet následujících sedm let. Díky nákupu
těchto akcií se Žďár stal jediným akcionářem SATTu.
Další významnou položkou jsou výkupy
pozemků za částku 10 milionů korun.

30 %

22 %

8%

Doprava: celkem 33,1 mil. Kč
(30 %)
Parkoviště
Cena: 3 mil. Kč
Dokončení: podzim
Jedná se o dvě parkoviště na ulicích
Okružní horní, Purkyňova.
Telematika
Cena: 14,1 mil. Kč
Dokončení: jaro
Doplnění světelné signalizace na křižovatkách. Ta bude dávat přednost vozidlům MHD pro plynulejší průjezd městem.

10 %

3%

3%

Mosty a lávky: celkem 4,7 mil.
Kč (3 %)

Dokončení:
Jedná se o dvě nové lávky v centru města. Jedna, která vede od městského úřadu k Domu kultury, a druhá z Žižkovy
ulice pod Tvrz. Lávky jsou dnes ve stavu,
kdy se nevyplatí je dál opravovat.

Využívání dotací městem je nezbytným nástrojem pro rozšíření možností
realizace projektů, na které by jinak samo
město finančně dosáhlo v delším časovém horizontu, nebo vůbec. Dále uvedený přehled je prezentací jen některých
dotačních projektů, které město realizuje.
Dotace město čerpá na další sociální
programy, vzdělávání, ochranu památek,
životní prostředí, anebo také kulturní aktivity. Pravidelně tak město financuje Family
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a Senior point, Filipojakubskou noc, opravy
cyklostezek, drobné opravy školských budov, výsadbu stromů a jiné.
Udržitelná energie a klima ve Žďáře nad
Sázavou
Stav: přiděleno
Realizace: 2020-2021
Cena: 1,7 mil. Kč
Dotace: 1 mil. Kč
Popis: Zájmem města je soustředit se na
smysluplné využívání obnovitelných zdrojů energie a dopomoci tomu i občanům.
Cílem projektu je získat přehled o těchto
možnostech, předat odborné informace
občanům a příp. jim pomoci s plánováním
realizace.

Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.
Stav: přiděleno
Realizace: květen
Cena: 1,9 mil. Kč
Dotace: 1,7 mil. Kč
Popis: Rekonstrukce objektu na ulici Jiřího z Poděbrad, který poskytuje v nouzi
domov pro matky nebo otce s dětmi díky
obecně prospěšné společnosti Ječmínek.

Cyklostezky
Cena: 17 mil. Kč
Dokončení: srpen
Pokračování projektu Rozvoj cyklodopravy, v rámci kterého vzniká například
cyklostezka na Stržanov nebo lávka
z Žižkovy ulice na Farská humna.

Rekonstrukce Vodojem: celkem 25 mil. Kč (17 %)

Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou
Stav: přiděleno
Realizace: 2020
Cena: 24,5 mil. Kč

Dokončení: 2022
Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchů, zeleně, městského mobiliáře i inženýrských sítí osmi ulic. Celková cena
rekonstrukce je bezmála 100 milionů
korun.

Tvrz: celkem 4 mil. Kč (3 %)

Dokončení: do poloviny roku 2021
Rekonstrukce lokality Tvrz je další část
projektu Strategie centrum. V prostoru
kolem Tvrze a kostela sv. Prokopa se budou rekonstruovat povrchy, zeleň, ale
i inženýrské sítě.

Přehled plánovaných dotací na rok 2020
Připravili jsme pro vás přehled dotací,
o které bude město v příštím roce žádat
nebo realizovat. Termíny realizací nebo
žádostí se můžou v průběhu roku měnit.

Bez dotační podpory není ve finančních
možnostech tak velký projekt realizovat.
V současné chvíli čekáme na rozhodnutí
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Místní akční plán vzdělávání II ORP
Žďár nad Sázavou
Stav: přiděleno
Realizace: 2018–2021
Cena: 8,3 mil. Kč
Dotace: 8 mil. Kč
Popis: Tříletý projekt, který se zaměřuje
na podporu vzdělávání dětí v základních
a mateřských školách v ORP Žďár nad Sázavou a bude pokračovat i v roce 2020.

17 %
14 %

Aktuality

Pořízení elektromobilu 2020
Stav: podáno a nerozhodnuto
Realizace: 2020
Cena: 1,1 mil. Kč
Dotace: 0,5 mil. Kč
Popis: Město podalo žádost o dotaci na
získání dvou nových osobních vozů na elektrický pohon pro potřeby městského úřadu.
Průmyslová zóna Jamská II
Stav: podáno a nerozhodnuto
Realizace: 2020
Cena: 94 mil. Kč
Dotace: 53 mil. Kč
Popis: Největší investiční akce města
pro rok 2020 se týká rozšíření průmyslové
zóny mezi ulicemi Jamská a Novoměstská.

Dotace: 15,1 mil. Kč
Popis: Modernizace světelných signalizačních zařízení ve městě sníží poruchovost, umožní pružně reagovat na dopravu
ve městě a podpoří autobusy MHD volným
průjezdem křižovatek.
Inkluze ve Žďáře nad Sázavou
Stav: přiděleno
Realizace: září 2018–srpen 2021
Cena: 5 mil. Kč
Dotace: 4,8 mil Kč
Popis: Účelem projektu je podpora
zavádění inkluzivního vzdělávání ve školských zařízeních. Projekt se soustředí na
rozvoj žáků, podporu pedagogů a účelné
propojení vzdělávacích institucí ve městě.
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře nad Sázavou
Stav: přiděleno
Realizace: 2019–2020
Cena: 30,7 mil. Kč
Dotace: 15,1 mil. Kč
Popis: Pět částí projektu v jedné žádosti
zahrnuje výstavbu cyklistické stezky od Pilské
nádrže do Stržanova. Novou cyklostezku z ulice 1. máje na ulici Žižkova, novou cyklolávku
u parku Farských humen a novou lávku pro
cyklisty pod mostem na ulici Sázavská. Nové
piktogramové koridory pomohou vymezit

prostor pro cyklisty na ul. Sázavská a dále
mezi autobusovým nádražím a ulicí Husova.
Cesta k lepšímu bydlení
Stav: přiděleno
Realizace: 2018 - 2020
Cena: 4,5 mil. Kč
Dotace: 4,3 mil. Kč
Popis: Projekt vytvoří terénní program,
který pomůže obyvatelům městských bytů
v nepříznivé životní situaci. Zároveň bude
vytvořena koncepce bydlení, která se zaměří na osoby se zdravotním omezením,
seniory, dostupné bydlení ve městě.
Využití konceptu Smart City pro rozvoj
města Žďár nad Sázavou
Stav: přiděleno
Realizace: 2018-2020
Cena: 9,3 mil. Kč
Dotace: 8,8 mil. Kč
Popis: Projekt realizuje čtyři důležité aktivity podporující další rozvoj města. První je
vytvoření koncepce Smart City neboli rozvoj
města s pomocí moderních technologií. Druhou je samotné pořízení moderních technologií. Generel dopravy (třetí) je základním
strategickým dokumentem každého města
v oblasti rozvoje dopravy motorové, nemotorové i pěší. Pasport komunikací v digitální
podobě zmapuje veškeré komunikace, lávky,
mosty, dopravní značení.

Přehled plánovaných veřejných zakázek rok 2020
Připravili jsme pro vás přehled zakázek na
rok 2020. Konkrétní zakázky byly vybrány
především s ohledem na cenu. Uvedené
informace se mohou v průběhu roku měnit. Aktuální přehled najdete na webu
města v sekci Investiční záměry.
Obnova stezky kolem Konventského
rybníka
Termín soutěže: červen-červenec
Termín zahájení: říjen
Rozpočet: 6,5 mil. Kč
Stavební úpravy most Kovářova
Termín soutěže: květen
Termín zahájení: druhá polovina roku
Rozpočet: 5,5 mil. Kč
Parkování Okružní horní
Termín soutěže: první polovina roku
Termín zahájení: druhá polovina roku
Rozpočet: 0,9 mil. Kč
Nová parkovací místa v lokalitě ZR 3.
Dopravní značení a práh ul. Komenského
Termín soutěže: březen-duben
Termín zahájení: květen
Rozpočet: 0,5 mil. Kč
Dopravní opatření pro bezpečnost škol.
Parkoviště u autobusového nádraží a na
Chelčického ulici
Termín soutěže: březen-duben

Termín zahájení: červen
Rozpočet: 2,1 mil. Kč
Rozšíření parkovacích ploch v blízkosti autobusového nádraží.

Termín zahájení: duben
Rozpočet: 0,8 mil. Kč
Opravy komunikací v jarních a podzimních
obdobích technologií patch matic.

Participativní rozpočet Bratří Čapků
Termín soutěže: duben-květen
Termín zahájení: červen-srpen
Rozpočet: 0,5 mil. Kč
Dětské hřiště - dřevěný prvek s komunikacemi a dopadovou plochou.

Opravy komunikací ITHR
Termín soutěže: leden-březen
Termín zahájení: duben
Rozpočet: 1,2 mil. Kč
Opravy komunikací v jarních a podzimních
obdobích technologií ITHR.

Participativní rozpočet Polní - Lesní
Termín soutěže: duben-květen
Termín zahájení: červen-srpen
Rozpočet: 0,4 mil. Kč
Oplocená mlatová plocha pro míčové hry.

Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz
Termín soutěže: únor
Termín zahájení: květen
Rozpočet: 20 mil. Kč
Celková rekonstrukce povrchů a inženýrských sítí včetně veřejné zeleně a VO.

Oprava povrchu Libušínská
Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: červenec
Rozpočet: 2 mil. Kč
Oprava asfaltového povrchu místní komunikace.
Oprava cyklostezky Pilák FV
Termín soutěže: leden-březen
Termín zahájení: duben
Rozpočet: 0,8 mil. Kč
Oprava povrchu asfaltové cyklostezky.
Opravy komunikací tryskáním
Termín soutěže: leden-březen

Parkoviště Purkyňova ulice
Termín soutěže: srpen
Termín zahájení: září
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Výstavba nových parkovacích míst na ulici
Purkyňova.
Základní umělecká škola Fr. Drdly (ZUŠ)-oprava elektroinstalace
Termín soutěže: březen - duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 2,3 mil. Kč
Oprava elektroinstalace.
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Výměna dlažby ZŠ Komenského 2
Termín soutěže: březen - duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,7 mil. Kč
Výměna dlažby na 2 NP ZŠ Komenského 2.
Osvětlení haly a tělocvičny Komenského 2
Termín soutěže: březen-duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 0,7 mil. Kč
Výměna světel v hale a tělocvičně školy.
Úprava stávajících garáží na skladovací
prostory v Knihovně M. J. Sychry
Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: druhá polovina roku
Rozpočet: 0,4 mil. Kč
Rozšíření skladovacích prostor dnes pronajatých garáží pod budovou knihovny.
Žaluzie ZŠ Palachova
Termín soutěže: květen a červen
Termín zahájení: prázdniny

Rozpočet: 1 mil. Kč
Zastínění tříd 1. stupně ZŠ Palachova.
Sociální zařízení ZŠ Palachova
Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Oprava sociálního zařízení pro druhý stupeň.
Kanalizace ZŠ Komenského 6
Termín soutěže: březen-duben
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,1 mil. Kč
Třetí etapa rekonstrukce kanalizace v suterénu školy.
Altán ZŠ Komenského 6
Termín soutěže: únor
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 0,6 mil. Kč
Sociální zařízení MŠ Vančurova
Termín soutěže: květen-červen

Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1 mil. Kč
Oprava sociálního zařízení pro dvě třídy MŠ.
Sociální zařízení pro ovál na Zimním stadionu
Termín soutěže: únor
Termín zahájení: první čtvrtletí
Rozpočet: 0,6 mil. Kč
Sociální zařízení ZŠ Švermova
Termín soutěže: květen-červen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Oprava sociálního zařízení u školní jídelny.
Oprava elektroinstalace budova ESKO
Termín soutěže: březen-květen
Termín zahájení: prázdniny
Rozpočet: 0,7 mil. Kč
Oprava elektroinstalace v budově nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
ESKO.

Zima pod pokličkou kouře z kotlů
V souvislosti s probíhající topnou sezónou a objevujícími se podněty na obtěžování kouřem a zápachem z komínů rodinných domů upozorňujeme občany, aby
ve svých domácích topeništích (kamnech,
kotlích a krbech) na tuhá paliva spalovali
pouze paliva určená výrobcem topeniště.
Spalování ostatních látek (odpadů) je
nezákonné. Odpady jsou v domácích topeništích spalovány nedokonale při relativně
nízkých teplotách s nedostatečným přísunem kyslíku. To vede k unikání nepříjemně

páchnoucích a jedovatých zplodin z komínů
rodinných domů. Majitelé domácích topenišť
by měli věnovat pozornost i dalším faktorům,
které mají vliv na množství emisí vycházejících z komínů. Jde o samotný typ kotle
a umění v něm topit. O provozu kotle bude
provozovatele nejlépe informovat odborně
způsobilá osoba (fyzická osoba, která je proškolena výrobcem spalovacího stacionárního
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě) při samotné kontrole technického stavu a provozu zdroje,
kterou má provozovatel povinnost provádět

pravidelně nejméně jednou za tři roky.
Měli bychom se tedy zamyslet nad způsobem vytápění svých domovů a brát ohled
především na naše nejmenší, na ty, kteří nejvíce doplácejí svým zdravím na naše jednání,
a to naše děti. Proto spalujme jen to, co do
kamen a kotlů patří. Chovejme se ekologicky a ohleduplně. Odpady odkládejme jen na
místa k tomu určená příslušnou obecně závaznou vyhláškou města, např. do kontejnerů na tříděný odpad, popelnic na komunální
odpad, na sběrný dvůr na Jihlavské ulici.
(OŽP)

Tříkrálová sbírka oslavuje svoje dvacetiny

Čistá Vysočina 2020

Prvního ledna slaví nejznámější sbírková
kampaň své dvacáté jubileum. V tento den
vyjdou do ulic České republiky tříkrálové
skupinky a svým zpěvem předají všem
zprávu o narození Ježíše Krista a společně
s veřejností přispějí k podpoře charitních
projektů, které pomáhají potřebným.
Skupinky koledníků bude možné potkat
od prvního do čtrnáctého ledna.

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje XII. ročník
akce Čistá Vysočina. Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině proběhne
ve dnech 6. – 19. dubna 2020.

Tříkrálová sbírka má stále větší ohlas v řadách veřejnosti. Jak mezi dárci, tak i mezi
těmi, kteří se do ní zapojují. „V okrese Žďár
nad Sázavou, kde naše Charita poskytuje 17
služeb, je aktuálně zapojeno zhruba 2 200 koledníků. Ty všechny koordinuje asi 75 asistentů,
bez kterých by uspořádat tuto sbírkovou kampaň bylo nereálné,“ sdělila Michaela Kuchtová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro rok 2020.
O smysluplném využití sbírky svědčí i po
léta vzrůstající výtěžek. V loňském roce ukrývalo 533 kasiček úctyhodných 3 576 429 Kč.
Jak tyto finance pomohly? Protože většinovou část služeb žďárské Charity tvoří
zejména terénní služby poskytované přímo
v domácnostech klientů, pomohly získané finance především zajistit efektivnější dostupnost poskytované péče v podobě nákupu
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automobilů pro všeobecné sestry a pečovatelky. Žádanou službou je Domácí hospicová
péče, kde část výtěžku podpořila i provozní
náklady služby a také vybavení paliativní
ambulance. Imobilním uživatelům z denního
stacionáře Nesa ulehčuje život závěsný systém pro jejich přesun. Část výtěžku putovala
i na podporu svozu do obou stacionářů pro
osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kdy platby od rodin nestačí na celkový
provoz této péče. Díky Tříkrálové sbírce 2019
se mohli vydat na rekondiční pobytovou akci
i uživatelé Klubu v 9, který pečuje o lidi s duševním postižením. „Podpořeno bylo i fungování dobrovolnického centra Kambala. Dobrovolníci jsou totiž velmi důležitou částí našich
služeb. V neposlední řadě pomohl výtěžek také
lidem, kteří se ocitli v nouzové situaci a potřebují alespoň naplnit své základní materiální potřeby,“ upřesňuje Michaela Kuchtová.
„Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou
pro nás velmi důležité. Ne vše v našich službách
je možné financovat z dotací a grantů, nebo
jsou tyto nedostatečné. Proto získané finance
používáme tam, kde už nemáme jiný zdroj.
Mnohdy tříkrálové peníze zachránily i chod potřebné služby,“ sděluje Jana Zelená, ředitelka
žďárské Charity.
Lenka Šustrová

Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. ledna – 29. února 2020. Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznete na
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Pytle na odpad budou poskytovány zdarma - pro účastníky ze Žďárska na Městském
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru ŽP u paní
Daďourkové od 30. března - 3. dubna 2020.
V případě sběru odpadů v obci si nejdříve
domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
Sběr a svoz odpadů z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.
Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí
i jednotlivců!
Více informací: Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@kr-vysocina.cz,
564 602 562, 724 650 149 a Petr Holý, odbor
regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysocina.cz,
564 602 538.
(OŽP)

Aktuality

Mariáš, čerti a Mikuláš aneb advent na Veselíčku
Obyvatelé místní části Veselíčko zahájili
oslavy adventu několika akcemi. Našlo
se něco pro každého. Nechyběl ohňostroj
ani tvořivá dílna na podporu dětí z novoměstské nemocnice. Dospělí si zahráli mariáš a dětem nadělil Mikuláš s čerty něco
dobrého.
V sobotu 23. listopadu se konal v místním hostinci čtvrtý ročník turnaje v mariáši.
Tentokrát se ho zúčastnilo 44 hráčů, kteří se
ve čtyřech kolech snažili uhrát co nejlepší
výsledek. I když mezi hráči byla znát soutěživost, turnaj probíhal v přátelské atmosféře až do večerních hodin. Díky podpoře
sponzorů byl každý náležitě oceněn, nejhodnotnější ceny si odnesli ti nejlepší.
Na akci, která se o týden později uskutečnila v kulturním domě, se sešly místní
ženy a děti pro dobrou věc. Již potřetí se
rozhodly přispět svými výrobky na dobročinný vánoční jarmark ZŠ Palachova ve
Žďáře nad Sázavou. Při výrobě rozmanitých svícnů, postaviček ze šišek, vánočních
ozdob a stromečků strávily příjemné odpoledne. Výtěžek z jarmarku byl věnován
dětskému oddělení nemocnice v Novém
Městě na Moravě.

Poslední měsíc v roce nabídl obyvatelům
Veselíčka hned dvě možnosti k společnému
setkání. U kulturního domu se v podvečer
první adventní neděle uskutečnilo již tradiční rozsvícení vánočního stromu. Po úvodním
přivítání se děti za doprovodu koled čile pustily do zdobení stromku. Společně si zapálily prskavky, vypily teplý čaj a už s napětím
očekávaly, zda i letos přijde k rozzářenému
stromečku Mikuláš s andělem. Ti na sebe nenechali dlouho čekat a po vyslechnutí říka-

Tvoření výrobků na Vánoční jarmark ZŠ Palachova

nek a básniček rozdali mikulášskou nadílku.
Setkání probíhalo v příjemné atmosféře, ke
kulturnímu domu si našlo cesto přes osmdesát návštěvníků.
S velkým zájmem se setkala i druhá prosincová akce. Silvestrovský ohňostroj přilákal ke kulturnímu domu místní i přespolní.
Byl odpálen po setmění, přinesl všem zúčastněným krásný zážitek a ukončil ve Veselíčku rok 2019.
Jana Blažíčková

Foto: archiv Veselíčko

Více než dvě tuny jídla se vybraly v prosincových sbírkách potravin
V listopadu se ve Žďáře konaly dvě potravinové sbírky. Jedna pod záštitou Charitní
záchranné sítě a druhá pod záštitou Ječmínek, o.p.s. Celkem se vybralo přes dvě
tuny převážně trvanlivých potravin a drogerie.
Sbírka pořádaná místní organizací Ječmínek, o.p.s. našla své místo v prodejně PENNY
na Brněnské ulici. Lidé přispěli 843 kilogramy
potravin.
Klienty Charitní záchranné sítě, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou,
bylo možné podpořit v sobotu 23. listopadu
nákupem potravin a drogerie v prostorách
hypermarketu Albert na Strojírenské ulici.
Zájem o tuto sbírku postupně roste, o čemž
svědčí i rostoucí výtěžek. Zatímco v květnu
lidé darovali 980 kg, v listopadu je to o 245
kg více. Tentokrát pracovníci Charity převezli
do skladovacích prostor, odkud bude zboží
postupně během prosince distribuováno
potřebným, 62 banánových krabic. Velkou
pomocí byli pracovníkům žďárské Charity
i členové fotbalového klubu FC Žďár nad
Sázavou, kteří se po celý den při organizaci
sbírky střídali.
„Ráda bych poděkovala především panu
Radimovi Chmelíčkovi z fotbalového klubu za
skvěle zorganizovaný tým dobrovolníků z řad
hráčů i trenérů. Přála bych si, aby jejich počin
šel příkladem ostatním klubům. Při děkování
nemohu opomenout ani příjemnou profesionální spolupráci se zaměstnanci hypermarketu
Albert. Dobrovolníkům a pracovníkům bylo

připravené drobné občerstvení a možnost využití zázemí prodejny,“ shrnuje nadšeně sobotní den strávený v prostorách hypermarketu
Albert, koordinátorka sbírky potravin Michaela Kuchtová.
A jak sbírku potravin přijala veřejnost?
„Během sbírky jsme se setkali s mnoha různými reakcemi. Potěšila mě například paní,
která darovala jedné skupině dobrovolníků
čokoládový pamlsek jako poděkování za to, že
se kluci této akci věnují. Je pravda, že taková
pomoc není samozřejmostí a je třeba si jí vážit
a podporovat již od mládí,“ doplňuje Michaela
Kuchtová.
Získanou pomoc budou pracovníci Charity distribuovat klientům Charitní záchranné
sítě, kteří žijí v nouzi a nemají prostředky na
zajištění základních životních potřeb. Jde

Dobrovolníci při potravinové sbírce

především o matky s dětmi, seniory, osoby se
se zdravotním postižením a lidi bez domova.
Zejména před vánočními svátky jim darované zboží přijde při mnohdy velmi napjatém
rozpočtu vhod.
„Máme velikou radost, když vidíme výsledek sbírky potravin, kterým můžeme pomoci
našim klientům. Hezké bylo vidět rodiny s dětmi i jednotlivce, z nichž mnozí přišli jen proto,
aby nás podpořili. Do nákupů se zapojili i pracovníci Oblastní charity. Děkujeme všem, kteří
se zapojili. Moc si toho vážíme,“ vzkazuje závěrem všem dárcům Jana Kincová Křížková,
koordinátorka Charitní záchranné sítě.
Sbírku potravin organizuje Česká federace potravinových bank a Oblastní charita
Žďár nad Sázavou se do ní připojuje jako její
partner.
Lenka Šustrová, (red)

Foto: Zbyněk Čech
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Městský úřad informuje

Kam hlásit
nedostatky v zimní
údržbě?
Závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací hlaste v pracovní době zaměstnancům odboru komunálních služeb:
Jiří Kasper
Tel.: 566 688 181, jiri.kasper@zdarns.cz
Ing. Miloslav Dvořák
Tel.: 566 688 181, miloslav.dvorak@zdarns.cz
O víkendech a svátcích kontaktovat služebnu městské policie (566 622 588), která
závady předá pověřeným osobám.
(OKS)

Ceny vodného a stoč- Ztráty a nálezy
Ztraceno
ného v roce 2020
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznámil ceny vodného a stočného na rok 2020.
Díky novele zákona o dani z přidané hodnoty se k 1. květnu 2020 vodné a stočné
řadí do 10% sazby DPH.
Cena vodného a stočného od 1. ledna 2020 do 1. května 2020 nově činí
103,7 Kč/m3 včetně DPH. To znamená navýšení o 4,5 Kč/m3 oproti roku 2019. Od 1. května 2020 se posouvá vodné a stočné do 10%
sazby DPH. Od tohoto data bude cena za
vodné i stočné činit 99,2 Kč/m3 včetně DPH.
Díky tomu bude cena stejná jako v roce 2019.
(red)

Rozhovor: S Kateřinou Fialovou o studiu v Thajsku
Nalezeno

livého poskytovatele pobytu.
Sazba poplatku z pobytu činí 20 Kč za
každý započatý den pobytu s výjimkou
dne jeho počátku.

V případě poplatku ze psů dojde po 28
letech k jeho zvýšení (viz tabulka). Město
přistoupilo ke zvýšení poplatku jednak z důvodu, že poplatek nebyl tolik let zvyšován,
a také na základě zmiňované novely. Ač má
tento druh poplatku i regulační charakter,
nemá počet registrovaných psů na zvýšení
poplatku vliv. O sníženou sazbu poplatku ze
psů budou moci požádat majitelé, kterým
je minimálně 65 let bez vazby na pobírání
důchodu. Od poplatku budou nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé
průkazu ZTP. Novela také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele
všech druhů útulků.
Poplatek za komunální odpad zůstává
pro občany města stejný, připlatí si pouze
tzv. „rekreanti“, a to o 150 Kč.

Místní poplatek za komunální odpad
Každá fyzická osoba s trvalým pobytem
a cizinci přihlášení ve městě do 30. dubna 2020 zaplatí částku 580 Kč.
Každá fyzická osoba, která vlastní byt,
rodinný dům nebo stavbu určenou k indi-

Místní poplatek z pobytu
Předmětem poplatku je úplatný pobyt,
například v hotelu, trvající nejvíce 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednot-

Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové – 566 688 146.
(red)
Kateřina Fialová (vlevo) při surfování v Thajsku

viduální rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba, do 30. dubna 2020
zaplatí částku 730 Kč za každou takovouto
nemovitost.
Novinkou je, že od druhého zmíněného
poplatku už nejsou osvobozeni občané
Žďáru. Ti mají do 15. ledna 2020 povinnost registrovat se jako poplatník na MěÚ
u paní Aleny Šimkové, tel 566 688 187,
e-mail: alena.simkova@zdarns.cz.
(red)

Poplatky ze psů
Poplatník
v domě s jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou
a osoby přihlášené v sídle ohlašovny na MěÚ
v domě s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou
v místních částech: Stržanov, Radonín, Mělkovice, Veselíčko, čp. 310 Bartačky - samota a v nemovitosti označené
evidenčním číslem
v sídle podnikání nebo provozovny
osoba starší 65 let

První pes

Druhý a každý
další pes

500 Kč

1 200 Kč

1 200 Kč

2 000 Kč

500 Kč

1 200 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

200 Kč

300 Kč

Splatnost: do částky 500 Kč nejpozději do 31. března, nad 500 Kč jednorázově do
31. března, nad 500 Kč ve dvou stejných splátkách do 31. března a do 31. srpna

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

Referent/ka sociálního odboru – sociální kurátor
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
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než doma. Jsou tady docela vysoké nároky, protože musíme stihnout učivo střední
školy za dva roky. Co mi přijde zajímavé, je
to, že každý den přesně v osm začne hrát
hymna, u které se nesmí nikdo ani hnout.
Hned potom máme třídnickou hodinu,
kdy si povídáme o problémech dnešní
doby, někdy meditujeme nebo cvičíme
jógu. Líbí se mi, že můžeme obědvat celý
rok venku na zahradě. Musíme také nosit
uniformy. Zpočátku jsem byla proti, ale
nakonec jsem si zvykla a už to beru jen
jako výhodu.

Drobné nálezy
3. ZŠ
Jízdní kolo
Haškova ulice – park
Jedna náušnice
Okružní ulice
Svazek klíčů
Farská humna
Svazek klíčů
Jihlavská ulice
Klíč na dlouhé stuze
Libušín – hřiště
Cestovní taška
v budově firmy Reinpo
Dětské rukavice
u Domu kultury
Klíč a čip
Revoluční ulice
Peněženka a hotovost
Brněnská ulice

V letošním roce na poplatcích zaplatíte…
Od 1. ledna 2020 bude účinná novela
zákona o místních poplatcích, která se
v některých případech dotkne i občanů
města.

Rozhovor

Činnost sociálního kurátora - práce s osobami žijícími odlišným způsobem života a osobami
nepřizpůsobivými, s osobami bez domova, s osobami s omezenou svéprávností a s osobami ve výkonu
trestu odnětí svobody či v psychiatrických nemocnicích. Výkon činnosti veřejného opatrovníka,
sociálního pracovníka, romského a protidrogového koordinátora.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup: únor - duben 2020.
Bližší informace podá Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru, tel. 566 688 320, 736 510 465, e-mail:
petr.krabek@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 17. 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 – sociální kurátor“.

Kateřina Fialová, do minulého školního roku studentka Gymnázia Žďár
nad Sázavou, odjela v srpnu do Thajska na dvouleté studium střední školy
UWC Thailand v rámci projektu United
World Colleges. Přinášíme vám rozhovor s Katkou o jejím studiu, thajském
školství či o tom, jak na ostrově Phuket
tráví volný čas.
Jak jste se ke studiu v zahraničí dostala?
Ke studiu v zahraniční mě inspirovala
moje bývalá spolužačka Bára Machalová,
která studovala v Americe. Když odjížděla, začala jsem hledat možnosti, jak bych
se mohla na pár let do zahraničí taky podívat. Narazila jsem na webové stránky
UWC, ale na tento projekt jsem byla ještě
mladá. Asi za dva roky jsem si vzpomněla,
že jsem o něčem takovém snila.
Zjistila jsem, že přihlášky se uzavírají
přesně za dva dny, a tak jsem za tu dobu
napsala pár esejí jak v angličtině, tak
v češtině a sepsala jsem svůj životopis
a seznam mimoškolních aktivit a soutěží,
kterých jsem se účastnila. Pak jsem jen čekala, vybrali mě do druhého kola, prošla
jsem různými pohovory, a nakonec jsem
postoupila do kola třetího. Měli jsme na
výběr ze šesti škol, já chtěla nejvíc do Kanady, ale dostala jsem se do Thajska. Než
jsem sem přijela, znělo to hrozně exoticky, ale už jsem si zvykla a připadá mi to
docela podobné jako u nás doma. Teď už
bych rozhodně za nic neměnila.
V čem vidíte největší rozdíl mezi školou
v Thajsku a naším českým gymnáziem?
Když jsem sháněla stříbrné lodičky na
ples, ptala jsem se svých spolužaček, ale
ten, kdo mi je nakonec půjčil, byla moje
paní učitelka. Vztahy mezi učiteli a žáky
jsou mnohem přátelštější a uvolněnější
než doma. Kdykoliv potřebujeme něco
nakoupit, tak se jich můžeme s klidem
zeptat, jestli nás nesvezou do obchodu,

Foto: archiv Kateřiny Fialové

někteří nás dokonce zvou k sobě na večeři nebo na nějaký výlet. Na svoje gymnázium doma si vůbec nemůžu stěžovat,
vztahy s učiteli mám velice dobré, ale
tady je to přece jen nastavené o trošku
jinak. Učitelé tady nemají rozdělený život
na pracovní a soukromý, pár s námi žije
na kampusu a ti, co nežijí, s námi tráví většinu víkendů.
Upřímně rozdíl není ani tak ve škole,
ale v přístupu lidí. S klidem můžu říct, že
všichni studenti do jednoho se tady snaží
dostat co nejlepší známky, protože chtějí
něčeho dosáhnout. Každý má nějaký cíl
a škola všechny studenty podporuje, jak
jen může. Máme tu jak vrcholové sportovce, jako třeba plavce, kteří se dostali
na olympiádu, tak i studenty, kteří vyhrávají mezinárodní vědomostní soutěže.
Celá škola je jedna velká komunita lidí,
kteří si navzájem pomáhají. Pořádá se
tady mnoho kulturních akcí, slavíme skoro každý tradiční svátek z každého koutu
světa. Máme tematické týdny, kdy o přestávkách, po škole a o víkendech probíhají různé aktivity. Hodně z těchto akcí je
vedených studenty. Žijeme společně na
jednom místě, a tak se snažíme si náš pobyt tady udělat co nejzábavnější.
Jakou formou probíhá výuka? Které
předměty studujete?
Abych řekla pravdu, výuka se od našeho školství nijak zásadně neliší. Hlavní
rozdíl je v tom, že na hodiny chodí menší
počet studentů a ke všemu používáme
notebook. Každý student si může vybrat
předměty, které chce studovat. Povinností je splnit tři předměty na vyšší úrovni
a tři na nižší. Každý musí mít matematiku,
angličtinu, humanitní předmět a vědu. Já
jsem se rozhodla studovat fyziku, ekonomii a angličtinu na vyšší úrovni a matematiku, španělštinu a českou literaturu na
nižší. Jelikož si každý může vybrat svoje
předměty, všechny škola baví o něco víc

Jak trávíte volný čas?
Možností trávení volného času je tady
hrozně moc. Účastním se hodně outdoorových aktivit, každý týden chodíme lézt
na stěnu, začala jsem si dělat licenci na instruktora kajaku a taky jsem poprvé zkusila potápění. O prázdninách jsme jeli do Indonésie, kde jsem se začala učit surfovat.
Taky se snažím učit hrát na kytaru a mým
velkým cílem je naučit se alespoň základy
thajštiny. V rámci školy se taky účastním
dobrovolnických aktivit – staráme se o gibonky v přírodní rezervaci, párkrát do měsíce jezdíme na pláž sbírat odpadky a od
nového roku začneme monitorovat stav
korálů okolo Phuketu.
Vedle školy máme nejlepší sportovní centrum v jihovýchodní Asii, takže se
snažím plavat, chodit na jógu a učím se
bojový sport Muay Thai. Snažím se co nejvíc poznávat okolí, byli jsme lézt na skály
v nedalekém Krabi, jeli jsme na víkend do
Bangkoku a taky na dva týdny do Indonésie. Každou volnou chvíli trávím u počítače voláním s rodinou a kamarády. Je pro
mě dost těžké balancovat mezi školou,
koníčky a rodinou a kamarády doma. Člověk tady rozhodně nemá čas se nudit.
Co máte v plánu do budoucna? Budete
pokračovat v zahraničí i na vysoké škole?
Moc ráda bych na tuto otázku odpověděla, jelikož nejste první, kdo se mě na ni
ptá. Sama ale pořádně nevím. Jsem v Thajsku jen pár měsíců a tolik věcí se změnilo,
že jen těžko můžu říct, co bude na konci
tohoto školního roku, natož příštího. Jediné, co vím jistě, je to, že se budu snažit
zkusit co nejvíc nových věcí a po škole
budu cestovat. Vysoká škola v zahraničí
rozhodně připadá v úvahu, ale vůbec by
mi nevadilo zůstat doma v Česku. Možná
bych raději zůstala v Evropě, jelikož bych
chtěla být blíž své rodině. Ale co já vím,
kam mě vítr zavane.
Děkuji za rozhovor.
Lukáš Bořil,
učitel Gymnázium Žďár nad Sázavou
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Anketa pro zastupitele města
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali: Dáváte si jako zastupitel nějaká předsevzetí v práci pro město do nového roku a daří se Vám je případně každoročně plnit? Stejný
prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny
v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM A SPOZ

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Přiznávám, že s dobrovolnými předsevzetími v osobním životě už jsem se s hrdostí vyrovnal, ale předsevzetí ohledně
starání se o město, to je něco jiného. Přání
a gratulace v době adventní dnes nahrazuje zastavení a rekapitulace, co se podařilo
více a co méně. Nápady a podněty přinášejí naši zastupitelé, členové i podporovatelé
ODS, jsem rád za aktivity nových, kreativních členů. Takže předsevzetí? Abychom

srozumitelně přesvědčili co nejvíce spoluobčanů o tom, že jednoduché a poplatné
návody nebývají ty nejsprávnější. Prosazujeme efektivní způsoby řešení každodenních problémů se stálým vysvětlováním
a komunikací. Předsevzetím je i podpora
našich žďárských zástupců na krajské kandidátce. Až uspějí, budou mnohé priority
města i prioritami kraje.

Dávat si novoroční předsevzetí je dlouholetý obyčej. Je to velmi snadné, kromě
vlastního svědomí neexistuje žádná jiná
kontrola jeho plnění a tedy často i zdánlivě dobré předsevzetí velmi brzy zanikne.
Zastupitel v rámci městské samosprávy
je týmový hráč, individualita občas někdy
bývá na škodu věci. Nám zastupitelům
jsou předkládány jednotlivé návrhy, posvěcené radou města, a tak to nejdůleži-

tější předsevzetí pro každého z nás, bez
rozdílu na příslušnost k tomu či onomu
politickému klubu, by mělo obsahovat
především slušnou dávku zdravého rozumu, spravedlivého úsudku a zejména
pak hodně a hodně loajality k vlastnímu
městu, k jeho obyvatelům a také snahu
o porozumění názorům ostatních kolegů
v zastupitelstvu. Takové předsevzetí si dáváme v našem klubu.

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Poslední dobou se spíše snažím si žádná vážná předsevzetí nedávat. Vyvaruji se
tím lednovému nadšení pro jejich plnění,
únorovému proškrtávání a následně prosincovému zjištění, že jsem skoro nic nedodržel. Podobně je tomu i na úrovni města. Vždycky si říkám, že už se nebudu tolik
rozčilovat nad nepochopitelnými rozhodnutími samosprávy a potom stejně nevydržím. Vždy mě přemůže nutkavá touha

říci si svůj názor, tlumočit názor sousedů
nebo řešit problémy města. A tak rok co
rok v prosinci zase zjišťuji, že patřím mezi
zastupitele, kteří nejvíc mluví, něco připomínkují nebo navrhují. A jiné to už asi
nebude. Tak mám pouze přání. Ať v našich
rozhodnutích máme dostatek zdravého
rozumu ve prospěch města. A všem přeji
následující rok prožitý v klidu a s plným
zdravím.

Snad každý člověk si dává předsevzetí.
Je to vlastně plán do budoucna, co zlepšit,
čeho dosáhnout a co pro to udělat. Velmi
důležité je to, zda se podaří předsevzetí
splnit. To pak ukáže, zda jsme si stanovili reálný cíl a zda jsme do splnění vložili
dost píle, trpělivosti i odhodlání. Lze dokázat mnohé, je třeba jen důsledně jít za
vlastním snem. Jako zastupitelka si předsevzetí samozřejmě dávám. Úzce souvisí

s tím, proč jsem funkci místostarostky
přijala. Přeji si pomoci všem lidem, kteří se
na mne obrátí. Aby v rámci možností byli
všichni uspokojení. Také si přeji realizovat
svoje vize, jako je koupaliště pro naše město, obchvaty komunikací nebo technické
služby. Samozřejmě také chci zelené město a dostatek vody v krajině. Jestli se mi to
podaří, ukáže až čas.

Josef
Klement
zastupitel
KDU-ČSL
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díky občanům dostal mandát pracovat
pro město a být odpovědný za jeho chod.
A to je jeden z mých důležitých cílů, které
můžeme ovlivnit a které se snažím vykonávat den co den, jak nejlépe dovedu. Ta
přání, které moc ovlivnit nemůžeme, jsou
přání zdraví, štěstí, přátel a radosti, které
posílám do nového roku i Vám, čtenářům
Žďárského zpravodaje.

jako běžní občané podílíme na každodenním dění v našem městě. Chtěl bych poděkovat všem lidem, bez rozdílu politické
příslušnosti či názoru, kteří se podílejí na
zlepšování našeho města, a zároveň popřát
mnoho energie, hodně štěstí a pevné zdraví i v roce 2020.

První leden, začátek roku, bývá pro
mnoho lidí dobrou příležitostí něco začít.
Odráží to jistou symboliku nového začátku
a naopak skoncování s něčím, co nepovažujeme za dobré, např. určitou nečinnost
nebo zlozvyk. Osobně si předsevzetí ale
nedávám. Raději pracuji s dlouhodobými
vizemi, plány a záměry; a s dlouhodobě
konzistentními osobními zásadami a sobě

danými závazky pro práci, které se tak svým
vznikem neváží na jeden den v roce. Pokud
není skutečná vnitřní vůle, ani předsevzetí
nic nezlomí. Takže se raději soustředím na
osobní myšlenkové paradigma, že kde je
vůle, tam je i cesta. Abych byl konkrétnější: zlepšovat neustále ve všech rozměrech
město, abychom jako Žďáráci zde šťastně
žili.

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

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Podivuhodné obchody žďárské koalice
Rada města schválila prodej 17 městských výměníkových stanic firmě SATT
za 1,2 mil. Kč. V důsledku tohoto prodeje dojde ke zdražení z nich dodávaného

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Žádná předsevzetí jsem si nikdy nedával. Ani v osobním životě, ani jako zastupitel. Člověk by měl vědět, co chce, a být
připraven to uskutečňovat. Spojovat předsevzetí s nějakým datem je zbytečné. Proto, pokud jsem učinil nějaká rozhodnutí,
nepotřeboval jsem žádný termín začátku
jeho naplňování. Stejně tak to mám i v práci pro město. Před více než pěti lety jsem

Novoroční předsevzetí si už dlouho nedávám. Režim práce zastupitele vychází
z čtyřletého zastupitelského cyklu, podle
něj si stanovujeme hlavní cíle. Za naši koalici jsem zastupitelem jediným, ale mnoho
dalších kolegů pracuje v komisích a pracovních skupinách. Kromě toho se všichni

Poplatkový socialismus skončil, řekl
starosta
I přes nárůst 100 mil. Kč sdílených daní
za dobu vlády koalice se novelizace zákona
o místních poplatcích stala příležitostí je
zdražit. Místo formální změny novelizova-

tepla o 690 tis. Kč ročně. Zvýšení zaplatí
městský rozpočet a nájemníci městských
nebytových prostor. Zajímavostí je ekonomická bilance tohoto obchodu. SATT pod
příslibem modernizace provozuschopných
stanic v neurčitém termínu získá 690 tis.
Kč za rok, což znamená návratnost necelé
2 roky. Vedle toho město nakoupilo 38%
akcií SATT za 80 mil. Kč s návratností 40
let. Koalice volá sláva, pan poslanec Zlesák
píše o záchraně ceny tepla ve Žďáře a pan
starosta Mrkos o výnosovém potenciálu
„zlatého vejce“. Vše je korunováno snem
o technických službách, které podle nich
vyřeší neschopnost koalice zajistit kvalitní
sečení nebo zimní údržbu. Nic z toho však

nedoložili jediným číslem nebo realizovatelným plánem. Skutečnost však jasně ukazuje rozpočet na rok 2020, kde najdeme
na straně příjmů 5 mil. Kč z dividend SATT
a.s. a na straně výdajů 11,5 mil. Kč splátky
za akcie SATTu. Výnos tzv. „zlatého vejce“
je tedy ztráta -6,5 mil. Kč. Občané připojení na horkovod by se měli ptát, proč od
1. 1. 2020, kdy je teplo přeřazeno do snížené 10% sazby DPH, teplo nezlevnilo? SATT
je přece města, řídí ho a kontrolují koaliční
zastupitelé ŽŽM, ANO, KDU-ČSL a ODS, kteří se pasovali do role bojovníků proti tržním
principům a cenových zachránců. Tak teď
jenom ukázat, že jejich slova nejsou jenom
plané sliby a marketingová hesla.

ných pojmů ve vyhláškách se koalice chopila příležitosti a ze dne na den zvýšila jak poplatek za psa, tak i poplatek z pobytu, který
je součtem dřívějšího poplatku z ubytovací
kapacity a poplatku za rekreační pobyt.
Zvýšení poplatku za psa v souběhu s povinností majitelů psa očipovat je nejenom
necitlivé, ale hlavně bezdůvodné. Nedochází ani k zvětšení rozsahu, ani zvýšení kvality
služeb poskytovaných ze strany města. Nic
takového majitelé psů nedostanou. Oprávněně se slovy klasika ptají: „Za co, soudruzi,
za co“? Zvýšení poplatku z pobytu o 43% je
patrně radnicí často zmiňovanou podporou
turistického ruchu ve městě. Místo podpory
zkvalitnění ubytovacích kapacit a ponechání peněz jejich provozovatelům si je vezme

město, aniž by řeklo, co s nimi udělá a jak
pomohou rozvoji turistického ruchu. Možná zaplatí část nákladů 8× dražšího turistického informačního centra, které bude od
května provozované v režii města.
Koalice ŽŽM, ANO, KDU-ČSL a ODS pokračuje v tom, co odstartovala vyhláškou
o zákazu alkoholu na veřejných prostranstvích, kterou samo město často porušuje
nebo obchází výjimkami a vyhláškou „proti
sekačkám a pilám v neděli“, kterou nikdo
nekontroluje, a tudíž nedodržuje. Teď zvýšením poplatku bojuje proti psům a poplatkem z pobytu patrně i turistům. Otázkou je,
co přijde na řadu jako další, a to i přesto, že
zatížení obyvatel města poplatky je proti
srovnatelným městům nejvyšší.
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Sociální služby

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

Miroslava
Brychtová
zastupitelka
Změna 2018

Žďár – bílé místo na investiční mapě
Vláda ČR představila dlouho připravovaný Národní investiční plán představující

seznam 20 000 investičních akcí pro následujících 30 let. Investic státu, krajů, obcí
i soukromých subjektů v celkovém objemu 8
biliónů korun. Tři čtvrtiny prostředků míří do
dopravní infrastruktury. Nemilým překvapením je ale pohled na investice vztahující se
ke Kraji Vysočina a tragická je nepřítomnost
jakékoliv investice ve městě Žďár nad Sázavou. V Národním plánu najdeme obchvaty
Havlíčkova Brodu, Pelhřimova, nové národní
sportovní centrum Vysočina Aréna a zimní
stadión v Novém Městě na Moravě, zimní
stadión v Třešti a Jihlavě, obchvat Brtnice
a další. Jenom ve Žďáru nad Sázavou nic.

Vzpomínám na předvolení sliby ANO
ve Žďáře stavět obchvat města a nyní, když
vláda vedená ANO představí Národní investiční plán, tak Žďár jakoby neexistoval. Radní
a poslanec Zlesák a místostarostka Řezníčková (oba ANO) nás neustále přesvědčují
o své snaze řešit problémy města a selhali
při první příležitosti. Možná nemají telefon
na Andreje. Nevím. Každopádně město Žďár
nad Sázavou pro dalších 30 let v Národním
investičním plánu chybí, a tak i nedávná
zpráva z radnice, že obchvat se posouvá za
rok 2034, je jen zbožným přáním těch, kteří
vědí, že slibem neurazí.

Jak může pomoci Adiktologická ambulance?
Kdo jsme
Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby
těm, kteří se potýkají s jakoukoli závislostí.
Komu pomáháme
Obrátit se na nás může kdokoli, kdo
má obtíže s alkoholem, tabákem, hazardním hraním (gambling), hraním na PC či
mobilu (online závislost), nadužíváním
léků, workoholismem či jinou závislostní
obtíží. Začít využívat službu může člověk
v jakékoli fázi obtíže, tedy ať už je ve fázi
experimentování, aktivního užívání, nebo
udržení abstinence.
Jsme tu také pro blízké těch, kteří se
se závislostí potýkají: partnery, rodiče, kolegy. I oni mohou přijít a získat informaci
a podporu.
Kde působíme (především u terénních
služeb)
Adiktologická ambulance Kolping je aktuálně dostupná na dvou místech. Hlavní
ambulance je ve Žďáře nad Sázavou, v budově Spektra na ulici Žižkova 16. Pobočka je
v Bystřici nad Pernštejnem, v budově polikliniky, Zahradní 520, 3. patro. Od ledna 2020
bude Adiktologická ambulance i v Havlíčkově Brodě.
Jak pomáháme
Je možné využít dvě formy služby. Tou základní je individuální setkávání člověka s terapeutem, a to nejčastěji v týdenní frekvenci,
vždy na 45 minut.
Druhou formou je účast na terapeutických skupinách, které jsou také v týdenním
intervalu po dobu 10 měsíců. Skupina má 6
až 12 členů. Aktuálně se ve Žďáře rozběhly
dva běhy skupin a je stále možné do nich
vstoupit.
Při využití individuální i skupinové formy
jde o to, že si každý sám za sebe společně
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Kultura

Žďárský zámek hlásí 60 000 návštěvníků
a lednovou slevu pro příznivce muzea
Zámek Žďár nad Sázavou se stává stále
oblíbenějším místem výletů pro turisty
z celé České republiky. V roce 2019 sem
zamířilo téměř 60 000 platících návštěvníků. Návštěvnost muzea, komentovaných prohlídek a edukačních programů
vzrostla o více než 30 %.
„Máme velkou radost a děkujeme všem
našim příznivcům, jejichž zásluhou máme
za sebou velmi úspěšný rok. V letních měsících rostla návštěvnost zámku téměř o 40 %
oproti roku 2018. Dařilo se nám však také
v mimosezóně, kdy jsme například v únoru
díky výstavě Leonardo zaznamenali 80 % nárůst návštěvníků nebo o Velikonocích, během
kterých na zámek dorazilo téměř o 70 % víc
lidí než v roce 2018. Jsme oblíbeným místem
nejen pro obyvatele Vysočiny, ale také Prahy,
Středočeského a Jihomoravského kraje,“ vysvětluje nárůst návštěvnosti Martina Sedláková, marketingová manažerka zámku.
A co zámečtí připravují v roce 2020?
Můžete se těšit na tradiční oblíbené akce –
únorové Večerní prohlídky (7. – 8. února),

Velikonoce na zámku (9. – 13. dubna), Divadelní prohlídky (9. – 10. května), Kouzelné zahrady (dříve Dny otevřených zahrad)
(30. – 31. května), festival KoresponDance
(17. – 19. července), Den venkova (26. září),
Den dýní (31. října) nebo Vánoční trh (5. –
6. prosince), jehož poslední ročník navštívilo téměř 8 000 lidí. Až do 13. dubna můžete
navštívit také zážitkovou výstavu Včela –
Cesta do včelího města.
Prvních 14 dní v lednu budou dveře
zámku z provozních důvodů zavřené, ale
od 14. do 31. ledna je připravena akce pro
všechny milovníky Muzea nové generace –
Muzeum za 50 Kč . „Víme, že není jednoduché naplno si užít všechny exponáty muzea
během jediné návštěvy. Zvýhodněné vstupné
za 50 Kč je určeno našim dlouholetým fanouškům, ale i těm, kteří chtějí zahájit nový
rok kulturním zážitkem,“ dodává k lednovému vstupnému Pavel Haluza, provozní
ředitel zámku. Zámek má otevřeno během
celého zimního období od úterý do neděle
od 9 do 17 hodin. V úterý, čtvrtky a soboty
můžete navštívit také komentovanou prohlídku Po stopách Santiniho. Zámek Žďár

Kino Vysočina
Lednové tipy!
Clint Eastwood se ani v 90 letech
nechystá do důchodu, a proto vás
zveme na premiéru jeho nového filmu, Richard Jewell. Určitě si dejte
do vyhledávače ČSFD také francouzskou krimi s názvem Bídníci a věříme, že na ni vyrazíte i do kina. Velmi
slibně vypadá také severský film na
konspirační téma Odložený případ:
Hammaskjold.
Fandy melodií Karla Svobody potěší
dokument Karel Svoboda – Šťastná
léta a pro celé rodiny je zde Zakleté
pírko, premiérová pohádka Zdeňka
Trošky, či nově zpracovaný příběh
zvířecího doktora s názvem Dolittle.
A pro milovníky českých romantických komedií uvedeme hvězdami nabitý snímek Příliš osobní známost.
To a mnoho dalšího v lednovém vysílání kina Vysočina!
Spoustu dalších filmových hitů najdete
v programu kina. Těšíme se na vás!
www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina/

Klavírista Pavel
Zemen opět ve Žďáře
Po roce zavítá do žďárské základní
umělecké školy vynikající pianista,
student 5. ročníku a letošní absolvent
magisterského studia na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně
a pedagog brněnské konzervatoře Pavel Zemen.

Ilustrační foto

s terapeutem určuje, v čem mu může být
služba přínosná. Může jít o to, jak začít abstinovat, jak zvládat svoji momentální situaci,
jak zlepšit vztahy ve svém okolí, jak zvládat
abstinenci nebo jak se po absolvování předchozí léčby znovu zapojit do běžného života.
Všechny služby jsou bezplatné a diskrétní.
Proč pomáháme
Do pravidelné ambulantní práce s lidmi
potýkajícími se se závislostí jsme se vrhli
z důvodu, že není v lokalitě dostupná jiná
služba, která by řešila příčiny závislostí a ne
jenom její příznaky. A také vycházíme z poslání naší organizace, Kolpingova díla České
republiky: „Otevíráme srdce a podáváme
lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami
sebou a našli si své místo v rodině i ve spo-

Foto: archiv

lečnosti“.
Kde a kdy nás můžete kontaktovat
Obrátit se na nás je možné nejlépe telefonicky, a to každý všední den v době od 8 do
16 hodin na telefon 721 326 994. Je také možné napsat na e–mail ambulance@kolping.cz.
Důležité informace jsou uvedeny na www.
ambulance.kolping.cz
Plánované aktivity (volitelné)
Aktuálně se rozbíhají terapeutické skupiny, do kterých je možné se ještě hlásit. Pro
individuální práci je stále velmi krátká čekací
doba, tedy chceme podpořit všechny, kterým se závislost nějak dostala do života, aby
se na nás nebáli obrátit.
Josef Soukal

Ilustrační foto

Foto: archiv zámku

Netradiční výstava aneb Buďte v obraze
Netradičně pojatá výstava obrazů ze
sbírek Regionálního muzea vám představí umělecká díla z poněkud jiné
stránky.
Při klasické výstavě obrazů se dozvíte,
že obraz interiéru žďárského konventního
kostela namaloval Alois Podloucký. Zjistíte
možná i techniku malby, určení podkladu,
případně její rozměry.
Víte ale, k čemu sloužila na obraze vy-

malovaná chórová přepážka, kde ji dnes
najdete a co má autor společného se Zelenou horou? A co byste našli ve výtopně
u Starého nádraží, zachycené na obraze
od Václava Süsse z roku 1908? A jaká velká
zvířata by na vás kdysi mohla vykouknout
zpoza stromů v pralese na Žákově hoře, do
nějž můžete nahlédnout prostřednictvím
obrazu Jaroslava Bureše? Přijďte k nám
na výstavu a budete v obraze. Začínáme
28. ledna a končíme 12. dubna 2020.
Stanislav Mikule

Poslechnout si ho můžete ve čtvrtek
16. ledna v 17.00 v sále Základní umělecké
školy Františka Drdly za dobrovolné vstupné.
Jeho interpretace vyniká přesvědčivou
sdílností, vytříbeným vkusem, tónovou kulturou a pestrostí, umocněnou technickou
dokonalostí. V podání Pavla Zemena zazní
skladby Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse
a Césara Francka.
Na tento koncert zveme naše žáky, jejich rodiče a přátele i veškerou hudbymilovnou veřejnost. Po vyslechnutí programu
zveme také na „Setkání po potlesku“, kde
bude možné s umělcem neformálně pobesedovat.
Mladý klavírista Pavel Zemen se narodil
v roce 1992. Jako sólista spolupracoval například s Jihočeskou komorní filharmonií
a Moravskou Filharmonií Olomouc.
František Dvořák, ZUŠ Františka Drdly
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Velkolepý úspěch oboru kuchař-číšník na žďárské „obchodce“

Mikuláš opravdu žil, zjistily to děti na ZŠ Palachova

Jihlavský Citypark dne 16. listopadu 2019.
Před zraky veřejnosti, francouzského michelinského šéfkuchaře a odborné poroty
se naši studenti společně s dalšími týmy
utkali v prestižní gastronomické soutěži.
Prožili den plný emocí, zážitků a štěstí.

Začátkem prosince ozdobila vestibul Základní školy Palachova výstava o životě
a skutcích sv. Mikuláše.

Více jak půlroční přípravy přinesly kýžené
ovoce. Naše škola se přihlásila do národního
kola mezinárodní gastronomické soutěže
Trophée Mille Czech Republic 2019, kterou
zaštiťuje a provozuje francouzský michelinský šéfkuchař Phillipe Mille. Možná se ptáte,
co to vlastně Trophée Mille je? Tato soutěž
vznikla ve francouzském městě Remeši, kde
právě zmiňovaný Phillipe Mille přišel s myšlenkou podpořit a vytvořit světovou gastronomickou soutěž pro mladé kuchaře ze
středních škol, rozšířit výměnu zkušeností
mezi jednotlivými zeměmi a především zakomponovat regionální suroviny do výsledných pokrmů. Celou tuto událost organi-

začně zajišťoval Kraj Vysočina.
Po vytvoření soutěžních propozic a zadání povinných surovin jsme se pustili do
práce. Úkol zněl jasně. Vytvořit dvoučlenný
soutěžní tým a připravit sladký i slaný pokrm
v časovém intervalu 120 minut, a to s použitím regionálních surovin, jakými byly králičí
hřbet s ledvinkou, brambory, tvaroh a med.
Výzvy se ujala Michaela Batelková a Marin
Miličevič, kteří v prvním korespondenčním
kole museli vymyslet, natrénovat a nafotit
pokrmy, zpracovat technické listy včetně
technologických postupů a doručit na Kraj
Vysočina. Odborná porota z přihlášených
škol vybrala celkem osm, jež postoupily
do druhého kola, a to do samotného soutěžního klání v jihlavském Cityparku. Zde
pod pečlivým dohledem odborné poroty
ve složení Ondřej Slanina (Kluci v akci), Jan
Horký (kapitán národního gastronomického
týmu), Iva Roháčová (cukrářka a výtvarnice),
Tomáš Popp (manažer týmu a provozovatel
farmářských trhů) a Pavel Mareš (člen národ-

Marin Miličevič, Míša Batelková, Jiří Běhounek a Luboš Prüger Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Žáci, učitelé, ale i mnozí rodiče, se díky
ní dozvěděli, že Mikuláš není pohádková postava, ale člověk, který ve 3. století
skutečně žil. Na informačních panelech se

Plnění náročných úkolů a získání zlatých
klíčů pomohlo zachránit písmenka z knih
princezny. Tím vstoupila do království zachráněných písmenek a děti tak v knihách
mohou začít objevovat mnoho nového.
Této slavnostní události předcházelo několik dalších akcí. 2. září to bylo přivítání
budoucích školáků, pomoc deváťáků při
seznámení se školním prostředím, předčítání pohádek, podzimní přírodovědná
vycházka spojená s pouštěním draka, návštěva Mikuláše a příprava adventu – to vše
společnými silami žáků 1. a 9. třídy.
Rozhodně to nebylo naše poslední
16

setkání, i když pro deváťáky nastane náročnější období v podobě přípravy k přijímacím zkouškám. Snad v závěru roku

Deváťáci předávají prvňáčkům slabikáře

stavy do hodin českého jazyka a společně
se svými žáky ji navštívili. Nové informace,
které dětem výstava dala, pak mohli využít
hned 5. prosince. V tento den Mikuláš navštívil třídy na 1. stupni a dětí se ptal, zda
vědí něco o jeho životě. Byl velmi překvapen, jak dobře ho znají, a jako odměnu jim
daroval perník se svým obrázkem.
Markéta Dobrovolná

Logohrátky v mateřských školách
Soutěžní králičí hřbet

Foto: archiv SŠ

ního týmu a majitel restaurace Tři knížata
v Jihlavě) připravovala Míša Batelková, studentka 3. ročníku oboru kuchař-číšník, sladký pokrm mini-vdolečky na kakaové drobence s tvarohovou zmrzlinou, čokoládovou
pěnou, medovými plástvemi a lesními plody
s omáčkou z malin. Za tuto náročnou práci,
nápad a chuťovou vyváženost získala ocenění v podobě zvláštní ceny poroty za nejlepší
sladký pokrm a pohár pro školu.
Marin Miličevič, student 1. ročníku nástavbového studia, připravoval králičí hřbet
plněný kuřecí fáší s hlívou ústřičnou, dýňovým pyré, křenovou omáčkou, bramborovým škubánkem a restovanou baby zeleninou. Společně pak jako tým ve velmi silném
konkurenčním prostředí tohoto národního
kola prestižní soutěže obsadili nádherné
druhé místo.
Věřím, že takový úspěch, navázání kontaktů i vzájemná výměna zkušeností budou
tou nejlepší vstupenkou k dalšímu profesnímu rozvoji a zároveň motivací pro další
mladé lidi věnovat se tomuto krásnému
řemeslu.
Luboš Prüger

Na 4. ZŠ uvádí prvňáčky do školy deváťáci
Den všední i slavnostní na 4. ZŠ, předkládám příběh prvňáčků z pondělí
2. prosince, kdy ve spolupráci s deváťáky, kteří mají patronát nad svými malými kamarády, proběhlo slavnostní předání Slabikáře.

mohli dočíst o Mikulášově narození, dětství
i životě naplněném dobrými skutky. Zjistili
také, proč Mikulášův svátek slavíme právě
6. prosince.
Výstavu zdobily obrázky Mikuláše, čertů
i postavy letících andělů, vyrobené dětmi
naší školy. Dominantou celé výstavy byl samotný Mikuláš v nadživotní velikosti.
Mnozí učitelé zařadili návštěvu této vý-

najdeme příležitost pro ty menší, aby zpříjemnili deváťákům slavnostní rozloučení se
základní školou.
Simona Kirchnerová

Foto: 4. ZŠ

V letošním školním roce se mateřská škola
Sluníčko a Srdíčko díky Místnímu akčnímu
plánu zapojily do projektu Logohrátky se
zaměřením na prevenci narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního
věku.
V kroužku s pracovním názvem Povídálek
se každý měsíc schází 12 dětí se svými rodiči a pod vedením zkušeného speciálního
pedagoga – logopeda rozvíjí své jazykové
předpoklady. Děti hravou a velmi poutavou
formou procvičují sluchové a zrakové vnímání, procvičují hrubou i jemnou motoriku,
motoriku mluvidel, grafomotoriku, rytmické
cítění a jazykový cit, což jim napomáhá v rozšiřování slovní zásoby, zlepšování gramatiky
a vyjadřovacích schopností.
V Povídálkovi se děti neučí, v Povídálkovi
si děti hrají. Zpívají, cvičí, tančí, hrají si na zvířátka, využívají rytmické nástroje, poslouchají zvuky, a to s využitím řady pomůcek a obrázků. Do projektu Logohrátky byly zařazeny

i děti, jejichž mateřským jazykem je ukrajinština, s cílem usnadnit jim adaptaci na nové
prostředí a případně i vstup do české ZŠ.
Přítomní rodiče mají možnost sledovat,
jak jejich dítě pracuje ve skupině, jaké nedostatky v jazykové oblasti má a jak pracovat

Ilustrační foto

na jejich nápravě. Povídálek pomáhá připravovat děti na čtení, rozvíjí předpoklady
osvojování gramotnosti a celkově slouží jako
prevence specifických poruch učení. Ne však
jako náhrada individuální péče logopeda
v ambulantním zařízení. Hana Dundáčková

Foto: archiv MŠ

Spolupráce se základní školou Zámek nejen v adventním čase
Naše mateřská škola Pastelka se nachází
v bezprostřední blízkosti základní školy Zámek a je tedy více než jasné, že se
se „záklaďáky“ velmi často setkáváme
a spolupracujeme. Velmi si této dobré
spolupráce, která trvá již několik let, vážíme.
Většina dětí z naší MŠ přechází právě na
tuto základní školu, takže se nám naši školáčci neztratí z očí. Rádi za nimi chodíme
zavzpomínat a radujeme se z jejich školních úspěchů. Pravidelně chodíme s našimi
budoucími školáky i za prvňáčky. Děti si na
vlastní kůži vyzkouší, jak se sedí v lavici, jak
probíhá výuka, jak se hlásit a do výuky jsou
přímo vtaženi. Ani rodiče našich předškoláčků nejsou opomíjeni! Pravidelně každý
rok, před zápisem do ZŠ, probíhá setkání
s paní učitelkou, která bude učit naše děti
v první třídě.
V krásném adventním čase jsme využili
milé pozvání a nabídku od paní zástupkyně ředitele Hany Olšiakové, abychom zahájili jejich vánoční besídku. Letos se konala
12. prosince 2019. Vybrali jsme z naší MŠ
děti, které mají v ZŠ Zámek sourozence.
A od listopadu začaly velké přípravy na

vánoční vystoupení. Našli jsme si, a velmi
nás i děti zaujala nepříliš známá písnička
s názvem Malý chlapeček strojí stromeček.
A přípravy na vystoupení mohly začít! Rozdělili jsme si role, zaktivizovali rodiče a ti
s námi velmi ochotně spolupracovali při
výrobě kostýmů. A pak už hurá do trénová-

Besídka dětí z MŠ Pastelka v zámecké základní škole

ní! A výsledek! Ten stál za to! Děti nás svým
vystoupením všechny zahřály u srdíčka
a krásně nám představily to pravé dětské
prožívání Vánoc. Ještě jednou děkujeme
ZŠ Zámek za možnost zahájení jejich nádherné vánoční besídky. A těšíme se na další
spolupráci s nimi!
Hana Dundáčková

Foto: MŠ Pastelka
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Příspěvkové organizace města

Rehabilitační oddělení polikliniky zavádí
nový efektivnější objednávkový systém
To, co je standardem na jiných rehabilitacích už řadu let, se nyní objeví i na
oddělení rehabilitace v Poliklinice Žďár
nad Sázavou. Do konce roku zde byl
instalován počítačový program, který
zjednoduší objednávání klientů a také
umožní fyzioterapeutkám vést dokumentaci v elektronické podobě. Změnu
ocení zejména pacienti, kteří absolvují
větší počet procedur. Nyní bude objednávání rychlejší a jednodušší.
Samozřejmě každá změna přináší i počáteční problémy a úskalí. Věříme však, že

se nový systém práce brzy zaběhne a že
k nám budou pacienti zpočátku shovívaví
a odpustí nám případné malé nedostatky.
V průběhu podzimu jsme rozšířili naši
nabídku o poukázky na masáže, baňkování, perličkové koupele. Lze si také zakoupit poukaz na cvičení pod vedením
fyzioterapeuta. Poukázky jsou k dostání na
našem oddělení rehabilitace, a to v hodnotě od 150 do 600 Kč, poukazy můžete různě
kombinovat.
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. č. 566 690 232 nebo na emailu:
topinkova@poliklinikazr.cz
Poliklinika Žďár

Městská policie

Běžci SK ANTE Ždár nad Sázavou v roce 2019

Rvačka před restauracemi
Ve večerních hodinách bylo na služebnu
MP přijato oznámení o rvačce před jednou
z restaurací na nám. Republiky ve ZR 1, kde
po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno,
že došlo ke zranění jednoho z aktérů této
potyčky. Tento musel být pak následně převezen rychlou záchrannou službou k ošetření do nemocnice. Pachatele podezřelého ze
zranění tohoto muže se podařilo následně
zjistit.
K obdobné situaci vzájemného napadání
mezi osobami došlo pak v časných ranních
hodinách následný den před restaurací na
ul. Veselská ve ZR 1. Na místo se dostavily
hlídky MP a ve spolupráci s Policií ČR se podařilo tuto situaci zklidnit. I v tomto případě
byl nutný převoz jedné zraněné osoby do
nemocničního zařízení. Vzhledem k tomu,
že se v obou případech jednalo o podezření
ze spáchání trestného činu, si výše zmíněné
události převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

Běžecká skupina žáků SK Ante Žďár nad
Sázavou byla v roce 2019 úspěšným týmem se ziskem tří medailí na republikových šampionátech a ocenění v Běžeckém
poháru mládeže KAS Vysočina 2019.

Sprejerství
Na služebnu MP bylo přijato telefonické oznámení od ženy, že na zdi, konkrétně
venkovním obkladu jedné ze svobodáren
ve ZR 3, byl v jejím průchodu vytvořen nápis
bílou barvou, který tam údajně dříve nebyl.
Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná o graffiti. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o podezření z trestného činu
poškození cizí věci, byla na místě provedena
fotodokumentace a věc poté předána Policii
ČR k dalšímu šetření. Je třeba konstatovat, že
pokud se nepodaří pachatele takového protiprávního jednání zjistit, stojí jejich odstranění v důsledku nemalé finanční prostředky.
Zázemí vodoléčby v rehabilitačním oddělení polikliniky

Foto: archiv Poliklinika Žďár

Do kinařského nebe odešel pan Zdeněk Šustr
Konec roku 2019 se stal i koncem životní
pouti muže, jenž je již navždy spjat s historií žďárského Kina Vysočina. Dovoluji
si napsat, že záměrně nebyl použit termín „jeho jméno“.
Pan Zdeněk Šustr byl kinařem tělem
i duší po celý svůj aktivní život a i dlouho
poté, co si jiní užívají zasloužené penze. Byl
přítomen v době jeho budování a slavnostního otevření v 60. letech minulého století.
Kino provázel po celou dobu jeho největší
slávy, následně pak také po revoluci v 90.
letech, kdy kina zažívala většinou nelehká
léta útlumu. V době, kdy bylo kino v pronájmu, mu zůstal věrný a jako zastupující
vedoucí se snažil udržet kino v chodu. Domnívám se, že to mohlo být i rozhodující
období pro přežití kina ve Žďáře. V té době
valná většina kin v okolí nenávratně svoji
činnost ukončila. Naše organizace Kultura
Žďár byla pověřena vedením kina koncem
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roku 2014 jako úplný nováček, a v této
době jsem pana Šustra poznala já osobně. Často se stává, že je změna vedoucího
postu spjata s nelibostí původních zaměstněnců a s jejich odchodem bez nejmenší
podpory či předání informací svým následovníkům. Opak se stal pravdou v tomto
případě. Pan Šustr nám byl upřímně nápomocen ve všech směrech a tím nám velmi
usnadnil naši nelehkou pozici. A nejen to.
Těšilo ho, jak se kino pod naším vedením
poměrně rychle „vyšplhalo“ svojí návštěvností mezi nejúspěšnější kina v republice.
Radou se aktivně podílel na 1. velké rekonstrukci v roce 2017 a rovněž byl účasten
jeho slavnostního otevření.
Ráda bych tak poděkovala panu Šustrovi za jeho nezištný přístup a podporu a chci podtrhnout, že to nebývá pravidlem. Navždy tak budeme na tohoto
muže vzpomínat s vděčností a nefalšovanou láskou.
Marcela Lorencová

Ze sportu

Podnapilá žena
Na tísňovou linku MP bylo v ranních hodinách přijato oznámení od muže ze ZR 1,
že jeho přítelkyně, se kterou žije společně
v bytě, má být v podnapilém stavu a hrozí
tím, že by si chtěla ublížit. Z těchto důvodů
ji nemůže nechat samotnou doma. Na místo
okamžitě vyjela hlídka strážníků a souběžně
byla na místo přivolána i rychlá záchranná
služba. U dotyčné ženy byla provedena orientační dechová zkouška, která byla pozitivní s hodnotou 4,5 ‰ alkoholu v dechu. Po
lékařském vyšetření a neshledání toho, že
by byla žena zraněná, nebo jinak ohrožena
na životě a zdraví, bylo následně rozhodnuto
o jejím převozu do protialkoholní záchytné
stanice v Jihlavě.
Luboš Skřivánek, Městská policie

Listopadového vyhlášení Běžeckého
poháru mládeže v Jihlavě se zúčastnil i běžec SK Ante Patrik Pojmon. Ten se umístil
na třetím místě v kategorii mladších žáků.
O všechny medaile se postaral Pavel Dolák v kategorii starších žáků. První byla stříbrná z halového MČR v Ostravě 2. března 2019
v běhu na 3 000 m časem 9:18.59. Za vítězem Janem Odehnalem z Univerzity Brno
zaostal o necelé dvě vteřiny, druhou medaili, tentokrát bronzovou, vybojoval 30. března 2019 na krosovém MČR žactva v Mladé
Boleslavi. I tentokrát byl na tříkilometrové
trati finiš mezi třemi chlapci a všichni medailisté byli výsledným časem v jedné vteřině.
Ta třetí medaile byla 20. září 2019 z Kolína,
kde na MČR žactva na dráze časem 4:20.41
na patnáctistovce získal bronz.
Pavel Dolák také reprezentoval Kraj Vysočina na Letní olympiádě dětí a mládeže,

která se konala v červnu v Liberci, a rovněž
na patnáctistovce tam obsadil 4. místo. Dařilo se mu i v Běžeckém poháru Kraje Vysočina,
což je seriál šesti závodů v přespolním běhu,
a stal se jeho celkovým vítězem. V téže soutěži se další člen klubu Patrik Pojmon umístil na
3. místě, a to v kategorii mladších žáků.
Skupina běžců se specializuje na střed-

ní tratě a nyní se připravuje na krajový halový šampionát, který proběhne v lednu
v Praze na Stromovce a na krosové MČR
28. března 2020 v Táboře. Během zimního
období se také v rámci zpestření zúčastní
některých krosových závodů Brněnského
běžeckého poháru.
Karel Čermák, trenér běžců SK Ante

Patrik Pojmon (první zleva) na vyhlášení Běžeckého poháru mládeže

Foto: Vratislav Fišera

Fight Club Nové Město na Moravě/Žďár nad Sázavou získal 2 výhry
Naposledy v loňském roce se zápasníci
z Fight Clubu Nové Město na Moravě/
Žďár nad Sázavou utkali o body do průběžné tabulky v rámci 4. kola mistrovství České republiky 2019/2020 v thajském boxu a získali 2 výhry.
První výhru ve svém úplně prvním zápase získal Maik Fiala v kategorii mužů do 81
kg a druhou výhru získal Filip Zbořil v kategorii žáci do 48 kg. Fight Club tak úspěšně navazuje na předešlé 3. kolo, ve kterém
v Českých Budějovicích vyhrál Štěpán Svatoň v kategorii žáci do 44 kg.
Srdečně zveme všechny příznivce thajského boxu na 108. mistrovství ČR v Muaythai,
které pořádáme 8. února 2020 v sokolovně
ve Žďáře nad Sázavou.
Fight Club ZR/NMNM

Ilustrační foto

Foto: Fight Club ZR/NMNM

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
17. prosinci 2019 celkem 20 787 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: listopad 2019 – 20 791, říjen 2019 –
20 807, září 2019 – 20 811, srpen 2019 – 20 832,
červenec 2019 – 20 834, červen 2019 – 20 842,
květen 2019 – 20 862, duben 2019 – 20 872,
březen 2019 – 20 892, únor 2019 – 20 917, leden 2019 – 20 949, prosinec 2018 – 20 999
Děti narozené v říjnu 2019
Jakub Kollár
Tamara Pavlíková
Jáchym Bořil

06. 10. ZR 3
09. 10. ZR 6
12. 10. ZR 2

Lucie Karpíšková
Tomáš Kučera
Ella Vaverová
Vivien Kroupová
Liliana Haklová
Dominik Křepela
Kristýna Pátková
Bedřich Nečas

14. 10. ZR 2
16. 10. ZR 1
17. 10. ZR 2
26. 10. ZR 3
27. 10. ZR 3
27. 10. ZR 6
29. 10. ZR 4
30. 10. ZR 4

Životní jubilea v lednu 2019
Marie Cibulková
04. 01. 96 let ZR 4
Vlasta Müllnerová
04. 01. 85 let ZR 5
Věra Šestáková
04. 01. 90 let ZR 3
Jaroslava Novohradská 08. 01. 90 let ZR 5
Martin Mazanec
13. 01. 80 let ZR 3

Otakar Holec
14. 01. 90 let ZR 5
Jiří Pohanka
14. 01. 80 let ZR 5
Anna Tulisová
16. 01. 92 let ZR 5
Miloslava Trojánková
17. 01. 94 let ZR 7
Jaroslav Kupka
18. 01. 90 let ZR 4
Milada Růžičková
21. 01. 80 let ZR 3
Karel Lačný
24. 01. 85 let ZR 1
Růžena Chybová
25. 01. 85 let ZR 2
Marie Úradníčková
25. 01. 85 let ZR 7
Věra Lemperová
27. 01. 85 let ZR 5
Marie Stará
28. 01. 85 let Stržanov
Marta Vyklická
29. 01. 98 let ZR 3
Josef Svoboda
30. 01. 85 let ZR 6
Josef Němec
31. 01. 93 let ZR 1
Srdečně gratulujeme
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PŮJČOVNA
NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
JÁDROVÉ VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ BETONU | HUTNÍCÍ STROJE
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ | ELEKTROCENTRÁLY
ČERPADLA | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI
LEŠENÍ - TRUBKOVÉ, RÁMOVÉ, HAKI

602 759 646 | pujcovna@pks.cz
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Zaostřeno na Žďár 2019

Silvestr 2020 podle Milana Šustra
Přinášíme vám jedinečný pohled na novoroční ohňostroje ve městě i na Zelené hoře. Fotograf Milan
Šustr se focení našeho města věnuje už radu let. Je
spoluautorem několika knih o Žďáře a dlouhodobě
spolupracuje i s redakcí Žďárského zpravodaje. Je
také porotcem fotografické soutěže Zaostřeno na
Žďár. Chceme mu tímto poděkovat za výbornou
spolupráci a doufáme, že se s ním na akcích ve městě budeme vídat i nadále.

I. Zaostřeno na stopy ve sněhu
(zasílejte do 22. ledna 2020)

Vyhodnocení!

Na leden jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na stopy ve
sněhu. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 22. ledna 2020
na e‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2020. V e‑mailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V prosinci 2019 bylo do soutěže zasláno 12 fotografií s tematikou Zaostřeno na Vás. Vítězem prosincového kola fotografické soutěže se stala Věra Šmerdová. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou
kázkami
do Kina Vysočina.

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Témata Zaostřeno na Žďár 2020
Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár úspěšně funguje už čtyři roky. Chceme v ní i nadále pokračovat a tak vám přinášíme témata na příští rok. Doufáme, že se vám budou témata líbit a že nám přijdou
desítky krásných fotografií, stejně jako v minulých letech.

I. Zaostřeno na stopy ve sněhu
II. Zaostřeno na chuťové pohárky
III. Zaostřeno na Velikonoce na Žďársku
IV. Zaostřeno na řeku Sázavu
V. Zaostřeno na cyklistiku
VI. Zaostřeno na Den Žďáru 2020
VII. Zaostřeno na přírodu Žďárský vrchů
VIII. Zaostřeno na vzpomínky z cest
IX. Zaostřeno na ubývající světlo
X. Zaostřeno na Advent
XI. Zaostřeno na na vás! (volné téma)
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Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 19. ledna, 15.00
Hýbánky s Týnkou a Zdeňkem (MD)
neděle 26. ledna, 15.00
Zdenek Polách – Matýsek a jeho kamarádi (MD)
pátek 31. ledna, 12.00
Prázdninové tvůrčí odpoledne pro děti (KMJS)
SENIORŮM
úterý 14. ledna, 9.00
Roman Veselský – Borneo (SP)
úterý 28. ledna, 9.00
Soutěž o nejchutnější masopustní sekanou (SP)
DUCHOVNÍ AKCE
neděle 12. ledna, 18.00-19.00
Bohoslužba Českobratrské církve evangelické (CTH)
KONCERTY
pondělí 13. ledna, 19.00-20.30
Bohumír Stehlík – Hudba napříč stoletími (SR)

čtvrtek 23. ledna, 16.00
Martin Mejstřík – 17. listopad 1989 (HK)
úterý 28. ledna, 17.00
Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy (CHKO)
středa 5. února, 15.30
Alena Čeplová a Vlastimil Čepelák – Petrohrad (G)
středa 5. února, 19.00-21.00
Ladislav Špaček – Etiketa v kostce (MD)
PLESY
pátek 10. ledna
Biskupské gymnázium a SŠG A. Kolpinga (DK)
pátek 17. ledna
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Strojírenská (DK)
sobota 18. ledna
Satt, a.s. (DK)
pátek 24. ledna
SOŠ Nové Město na Moravě (DK)

středa 15. ledna, 18.00
Pololetní koncert tanečního oboru ZUŠ (MD)

sobota 25. ledna
ŽĎAS, a.s. (DK)

čtvrtek 16. ledna, 17.00
Pavel Zemen – Klavírní koncert (ZUŠ)

pátek 7. února
SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou (DK)

pondělí 20. ledna, 19.00
Žďárské interference – Ripoff Raskolnikov Band (RKF)

sobota 8. února
Charitativní ples – Mamma mia! (DK)

pondělí 20. ledna, 19.00
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers (DK)

VÝSTAVY
úterý 14. ledna až pondělí 13. dubna
Včela, cesta do včelího města (ZŽ)

středa 22. ledna, 19.00
Roman Horký a Kamelot (MD)
čtvrtek 23. ledna, 19.00
Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs (JC)
KULTURNÍ AKCE
středa 29. ledna, 18.00
Promítej i Ty! – Rebelská střední v Berlíně (KMJS)

pondělí 6. ledna až pátek 31. ledna
Krajinou (KMJS), Pel-mel (ČD)
úterý 7. ledna až pátek 28. února
Malí pacienti – malým čtenářům (KMJS)
pátek 10. ledna až neděle 9. února
Věra Dytrychová – Cestou za mraky (GSR)

čtvrtek 6. února a pátek 7. února, 16.00-22.00
Večerní prohlídky (ZŽ)

úterý 14. ledna až pátek 31. ledna
Muzeum nové generace za 50,– (ZŽ)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 21. ledna, 9.30
Péče o dětský chrup (FP)

úterý 28. ledna až 12. dubna
Buďte v obraze (RM)

úterý 21. ledna, 16.00
Záchrana života není nuda (KMJS)
středa 22. ledna, 15.30
Stanislav Novák – Paranormální jevy (G)

pondělí 3. února až pátek 28. února
Černobílý svět podle Antonína Vystrčila (ČD)
pondělí 3. února až pátek 28. února
Fotoklub Freeland Žďár nad Sázavou (KMJS)

CHKO – zasedací místnost v budově CHKO Žďárské vrchy, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, FP – Family point, G – Gymnázium Žďár nad Sázavou, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry,
MD – Městské divadlo, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, SP – Senior point, SR – Stará radnice, ZUŠ –
sál Základní umělecké školy, ZŽ – Zámek Žďár

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

