7. ročník / číslo 2 / únor 2020

Foto: Matěj Papáček

Aut stále přibývá, tak co s parkováním? 

Nejstarší část města kolem Tvrze v novém kabátě
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Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou Obsah
Josef
Klement
místostarosta
Žďáru nad Sázavou

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), foto Zdeněk Záliš, Správa CHKO

Dvě skály, na první pohled odlišné, přesto mají leccos společného.
Lesy CHKO skrývají více než 20 skalních útvarů. Nejvíce jich najdeme v centrální části vr‑
chů v okolí Křižánek. Jako krajinné dominanty, mechy porostlé domovy dravců a sov s ka‑
mennými moři často sestupujícími po jejich úbočích, je většina z nich vyhlášena jako přírodní
památky.
U zrodu těchto skal stála síla rozpínajícího se ledu. Bloky skal doslova vytrhaly ze zemské‑
ho povrchu mrazy období starších čtvrtohor. Skalním stupňům, formovaných ledem ve sva‑
zích, se odborně říká mrazové sruby.
I když se Rozštípená skála ukrývá v údolí Sázavy, což by mohlo lákat k připisování jejího
původu spíše erozi tekoucí vodou, je právě mrazovým srubem. Na Peperku najdeme mrazo‑
vých srubů hned několik. Tvoří zde nejnápadnější skalní bloky.
Další společný rys obou skal se ukrývá přímo v hornině, ze které jsou vymodelovány. Pro
to, co na skále roste, je totiž důležité, jaké živiny a nakolik pro rostliny dostupné hornina ob‑
sahuje. Skály v CHKO Žďárské vrchy tvoří většinou pestrá škála přeměněných hornin. Špatnou
zprávou pro rostliny je, že jsou to horniny většinou kyselé a na dostupné živiny chudé. Moc
druhů rostlin tak na těchto skalách nenajdeme, a pokud ano, jde o rostliny méně náročné,
vývojově na nižším stupni, tedy zejména různé mechy nebo kapradiny.
Peperek a Rozštípenou skálu tvoří horniny méně kyselé, s živinami dostupnějšími.
Na rozdíl od jiných skal CHKO najdeme fragmenty pravých suťových lesů s dominujícím bu‑
kem lesním a javorem klenem. Půdu pod nimi zdobí od května do července bledě růžové
květy měsíčnice vytrvalé. Výrazné plody podobné hrachovým luskům, šešulky, prozradí její
přítomnost i na podzim.
Rozštípená skála, rozsedlina, která dala skále
její jméno, foto Lubomír Dajč, Správa CHKO

Tajemné skalní bloky vždy budily lidskou představivost. Obě skály
tak spojují pověsti o naštvaných čertech házejících kameny na zem.
Na Peperku se prý rohatý nepohodl se zdejšími horníky kvůli stříbru.
Stříbro se tu dolovalo ve 30. letech 13. století, ale ložisko se brzy vyčer‑
palo. Žádné stopy po těžbě stříbra už tu dnes nenajdeme.
Peperek je z obou přírodních památek větší. K přírodní památce
patří i část lesa pod skálou. Stromové dutiny tu k hnízdění využívá
třeba holub doupňák, vzácný divoký příbuzný městských holubů. Od
poloviny února se po nocích nad zdejšími lesy rozléhá houkání výra
velkého, koncem února začíná volání sýce rousného. V lískových ke‑
řích hospodaří drobný hlodavec plšík lískový. Ani on se ale ve dne jen
tak neukáže.
Přírodní památka Rozštípená skála, lidově zvaná Rozštípka, je po‑
měrně malá. Nejcennější částí památky je fragment suťového lesa
pod skálou. Rozštípka je významná tím, že patří mezi pouhé čtyři
skalní přírodní památky, na kterých je ve Žďárských vrších celoročně
povolené horolezení.
Skály nevyžadují žádnou zvláštní péči. Jsou a budou tu s námi
ještě staletí. Zásahy je sem tam potřeba provést v jejich okolí. Ani ty
na těchto dvou skalách nebývají časté. Největší pozornost a přede‑
vším ohleduplnost si ve skalních přírodních památkách zaslouží jejich
obyvatelé. Budou nám jistě vděční, když na to na svých výletech ne‑
zapomene.
Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy
Peperek, foto Lubomír Dajč, Správa CHKO

Naleznete nás na Facebooku pod názvem CHKO Žďárské vrchy
(www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/)

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do měsíce února, který bude
v letošním přestupném roce o jeden den
delší. Naštěstí tento den připadne na sobotu
a nebude dnem pracovním. Doufám, že
také berete život pozitivně a s radostí a ne‑
zlobíte se za toto drobné zlehčení.
Dovolte mi, abych se ještě krátce vyjádřil
k rozpočtu města na letošní rok. Jistě již víte,
že obsahuje bezmála 150 miliónů na inves‑
tičních položkách. Dá se ale předpokládat, že
tato částka bude mnohem vyšší. Usilujeme
o získání zhruba 50% dotace na rozšíření prů‑
myslové zóny, včetně propojky ulic Jamská
a Novoměstská, která vyvolá investici
bezmála 100 miliónu korun. Po určení vý‑
sledku hospodaření roku 2019 bychom
rádi projednali několik dalších důležitých
investic města, na které máme připrave‑
nou projektovou dokumentaci, například
autobusové zastávky na ulici Studentská.
V roce 2019 jsme oproti plánu nečerpali
z rezervního fondu města 30 miliónů korun,
čímž jsme tyto peníze ušetřili pro roky pří‑

ští. I přesto předpokládám, že vypořádání
hospodaření loňského roku bude kladné.
Vypořádání loňského rozpočtu proběh‑
ne na nejbližším zasedání zastupitelstva,
které je svoláno na čtvrtek 6. února 2020
a o jeho výsledku vás budeme informovat
na webu města i v březnovém čísle zpravo‑
daje. Dobré hospodaření města dosvědčuje
i ocenění v rámci Hodnocení finanční kondi‑
ce města, kde jsme v letech 2014 – 2018 byli
zařazeni do kategorie A.
V oblasti bytové problematiky a byto‑
vého fondu jsme učinili další zásadní krok.
Dokončuje se předprojektová studie byto‑
vého domu s 34 bytovými jednotkami pro
městské nájemní bydlení. Dále se finalizuje
projekt tzv. domu se závazky s 16 byty. Tyto
byty po splacení částky předfinancované
městem přejdou do osobního vlastnictví
nájemníků. Po roce 2021 by se tak měl rozší‑
řit počet bytů, na kterých se město investič‑
ně podílelo, o dalších 50 bytových jednotek.
Dalším vstřícným krokem pro nájemníky
obecních bytů, které neprošly od roku 1995
celkovou rekonstrukcí, je vyhlášení záměru
na rekonstrukci bytů. Město se tímto krokem
chce postarat o nájemníky, kteří dlouhodo‑
bě plní své závazky a svůj byt řádně udržují.
Těmito konkrétními kroky chceme rozšiřovat
a modernizovat bytový fond města.
Možná vám přijdou některé projekty
a finální realizace zdlouhavé. Chtěl bych vás
ujistit, že ve vedení města se pro vás snaží‑
me pracovat s nejvyšší zodpovědností a bez
planých slibů. Nebojím se jiného názoru
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a jsem za něj vždy vděčný, rád si z něj vez‑
mu ponaučení. Nikdo z nás není všemoudrý
a bez chyby. Proto mě nejvíce mrzí falešná
kritika od lidí, kteří v minulosti mohli posu‑
nout dopředu mnohé z věcí, které jsou nyní
terčem jejich kritiky, ale neudělali to.
Milí přátelé, přestože běží již druhý měsíc
nového roku, dovolte mi, abych vám a vašim
blízkým popřál hodně zdraví, spoustu štěstí,
úspěchů a radosti v kruhu vašich nejbližších.

Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Jaké těžkosti má inspektor Gardin?
Žďárští ochotníci před Vánoci potěšili
své publikum vtipnou detektivkou. Další
reprízu odehrají 29. února.
Premiéra každý rok, tím se řídí divadelní
ochotníci ve Žďáře nad Sázavou. Na konci loň‑
ského roku své pravidlo splnili. Před vyproda‑
ným sálem městského divadla uvedli v premiéře
detektivní příběh Inspektor má těžkosti fran‑
couzského autora Roberta Thomase v překladu
Jana Cimického.
Děj hry se odehrává v kanceláři JUDr. Ro‑
chera, které vládne štěbetavá telefonistka Alice.
Jednoho večera objeví tělo notáře Rochera s no‑
žem v zádech, omdlí, a když se probere, mrtvola
je pryč. Případ vyšetřuje mrzutý inspektor Gran‑
din. Podezřívá pět osob: Alici, mladičkou písařku
Virginii, staropanenskou sekretářku Zuzanu,
manželku pana Rochera a jeho zástupce Rober‑
ta de Charance. Jelikož je Alice jedinou svědkyní,
začne po pravdě pátrat společně s inspektorem.
Rozuzlení případu je víc než překvapivé!

V hlavních rolích se představí Tamara Pec‑
ková Homolová a Adam Šteidl. Žďárské pub‑
likum se může těšit také na Danu Bučkovou,
Nikolu Topinkovou, Alenu Stejskalovou, Vác‑
lava Košťála, Víta Schafferhanse, Pavla Musi‑

Ilustrace

la. V malých epizodních rolích se představí
dlouholeté opory souboru paní Marie Blažíč‑
ková a Jiří Maruš. V inscenaci se na moment
mihne i režisér představení Martin Blažíček.
Pokračování na str. 15

Foto: Tamara Pecková
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Představujeme partnerská města Žďáru nad Sázavou

Nejstarší část města kolem Tvrze v novém kabátě

V minulém díle jste se mohli dozvědět základní informace o německém Schmöllnu.
Dnes se zaměříme na další partnerské město Žďáru nad Sázavou - belgický Flobecq, se
kterým Žďár uzavřel smlouvu o partnerství
již v roce 1999. Možná nevíte, že obě města spojuje vzájemná spolupráce s třetím
subjektem - francouzským Cairanne a že
se jejich zástupci i běžní obyvatelé každým
rokem setkávají na Dnech partnerství, pořádaných střídavě v jednotlivých městech.

V únoru začnou přípravy na revitalizaci
nejstarší části města. V lokalitě Tvrz budou kompletně nové povrchy, městský
mobiliář, zeleň a inženýrské sítě. Práce
v okolí Tvrze by měly skončit do poloviny příštího roku a vyjdou na asi 20 milionů korun.

Za komisi pro regionální a mezinárodní
spolupráci Jiří Dokulil
Partnerské město Flobecq
Základní informace:
Stát: Belgie, valonský region
Počet obyvatel (k 31. prosinci 2018): 3 447
Starosta: Philippe Mettens (PS-Vivacite)
Vzdálenost Žďár - Flobecq: 1 126 km
Délka spolupráce: od r. 1999
Formy spolupráce: kultura, školství,
kontakty mezi rodinami
Pravidelné setkávání: Dny partnerství

památkou je kostel sv. Lukáše, který byl po‑
staven ve stylu pozdní gotiky. K tradičním
slavnostem patří pouť ke svatému Antonínu
Velikému (17. ledna), patronu všech řezníků.
Víkendový pouťový program zahrnuje boha‑
tou nabídku pochutin z vepřového masa a tra‑
diční průvod Obrů z Flobecqu za doprovodu
hlučného orchestru. Město se pyšní bohatou
květinovou výzdobou a Domem léčivých rost‑
lin včetně zahrady, kde se pěstují.
Formy vzájemné spolupráce
V průběhu Dnů partnerství se ve Flobecqu
postupem času prezentovalo několik žďár‑
ských hudebních, folklórních či jiných sou‑
borů, např. dětský pěvecký sbor Žďáráček,
folklórní soubor Studánka nebo Žďárský
swingový orchestr. Flobecq se zase ve Žďáře
představil s nezapomenutelným průvodem
tančících obrů, které jsme mohli zahlédnout
v centru našeho města na Slavnostech jeřabin
v roce 2016. Kromě spolupráce mezi školami

jsou asi nejcennější vzájemné osobní kontakty
mezi jednotlivci i celými rodinami, které se na‑
vštěvují i mimo Dny partnerství.
Příběh
Díky ředitelce ŠECRu Miladě Holemářové
se rozběhl projekt zahraniční praxe pro stu‑
denty 4. ročníku ŠECRu v Belgii a poznávacích
pobytů pro žáky základních škol z Flobecqu na
Žďársku, který se postupně rozšířil i na skupinu
dospělých. Velkým zážitkem bylo pro mladé
Belgičany první lyžování na Vysočině a také
návštěva zápasu v ledním hokeji. Příběhů, vzá‑
jemné komunikace, poznávání, spolupráce
i učení bylo nepočítaně. „Čtyřmetrové figuríny
Obrů z Flobecqu spolu se členy folklórního sdružení u nás vyvolaly nadšení svým rytmem, hudbou i dřeváky,“ vzpomíná nynější radní Jaroslav
Ptáček.
A příště vám představíme francouzský
Cairanne.

Stručně z historie
12. století - vznik prvních trvalých sídel
v oblasti
13. století - Flobecq chrání opevnění se tře‑
mi věžemi
1482 - region připadl španělské větvi
Habsburků
1814 - nadvláda Nizozemského království
1830 - celá oblast se stává nedílnou součás‑
tí Belgického království
Turistické zajímavosti
Město si uchovalo původní jádro s řadou
historicky cenných budov. Nejvýznamnější

U kostela vzniknou květinové záhony Foto: archiv

Průvod obrů z Flobecqu v minuálosti zavítal i do Žďáru

Foto: Zdeněk Málek

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek
Zlesák
radní města
Žďáru nad Sázavou

Novým zastupitelem
se stal Ing. Rudolf Voráček
Na poslední schůzi Rady města roku 2019
bylo předáno osvědčení zastupitele Ing. Rudol‑
fovi Voráčkovi (ČSSD), který v zastupitelském
sboru města vystřídal po rezignaci Bc. Michala
Huberta Zrůsta, MSc. (ČSSD). Panu kolegovi Vo‑
ráčkovi přeji hodně zdaru při práci pro město.
Rada města děkuje všem dárcům
V závěru roku se mnoho občanů a místních
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Prostranství před kostelem oživí kašna s námětem legendy sv. Prokopa

firem rozhodlo obdarovat některou z městských
škol nebo školek. Nezáleží na výši daru. I drobný
dar je výrazem poděkování za dobře odvede‑
nou práci zaměstnanců těchto institucí. Rada
města si velmi váží všech dárců a děkuje jim.
Turistické informační centrum (TIC)
pro 21. století
Na mapě TIC, které poskytují plnohodnotné
služby nejenom návštěvníkům města, ale i jeho
občanům, v dnešní době nenaleznete naše
město. Žďár a jeho okolí se stává významnou
turistickou destinací. I proto se vedení města
rozhodlo vyslyšet čím dál tím hlasitější volání
široké veřejnosti, ale i provozovatelů zdejších
pohostinství, ubytovacích zařízení nebo volno‑
časových lákadel, aby tento handicap našeho
regionu napravilo.
Ještě v lednu a v únoru bude v základní
podobě zajišťovat služby TIC pan Nahodil jako

přidruženou činnost své cestovní kanceláře
v prostorách Staré radnice. Následně proběhne
úprava těchto prostor tak, aby před hlavní turi‑
stickou sezónou mohlo být otevřeno moderní
TIC, které bude podporovat rozvoj cestovního
ruchu a povědomí o našem regionu. Náklady
na provoz TIC budou srovnatelné s obdobně
velkými městy.
Rada města děkuje panu Nahodilovi
za dlouholeté suplování těchto činností.
Město podalo žalobu
Město muselo přistoupit k soudnímu vy‑
máhání dlouhodobě neřešené pohledávky ve
výši přibližně 300 tisíc korun, která vznikla při
krácení evropských dotací u nástupnické školící
organizace za doby vedení MěÚ tehdejším ta‑
jemníkem a současným zastupitelem Ing. Hav‑
líkem (Změna 2018).
Radek Zlesák

Veřejný prostor v této lokalitě je v sou‑
časnosti degradován množstvím parkují‑
cích automobilů. Řešení je obtížné, neboť
se často jedná o vozidla majitelů okolních
domů. V návrhu je nutné zachovat základní
možnost parkování vozidel. Po konzultaci
s dopravními odborníky se město rozhod‑
lo zavést v lokalitě pěší zónu, která umožní
příjezdy a vystoupení v jednotlivých přípa‑
dech, ale ochrání prostor pro pěší.

Dnes nevzhlenou zídku skryjí květnaté keře

Stavební úpravy a městský mobiliář
V prostoru náměstíčka před Tvrzí zůstane
vzrostlá lípa, kolem které vznikne kruhová lavi‑
ce. Nachází se zde také množství elektroskříní,
plynových přípojek atd., které budou vizuálně
sjednoceny tak, aby esteticky nenarušovaly
vzhled náměstíčka.
V místech mezi Moučkovým domem
a budovou farnosti u výhledu na Farská
humna vznikne odpočinkové místo s lavicí.
Obě schodiště vedoucí od řeky do prostoru
Tvrze a kostela sv. Prokopa budou opravena,
stejně jako okolní zídky. Svah mezi chodní‑
kem a stávající zdí farní zahrady vedoucí na
Farská humna bude zbaven dnešních keřů
a náletových dřevin a osazen stromy a lavi‑
cemi. Mobiliář jako lavičky a odpadkové koše
bude vycházet z mobiliáře použitého na ná‑
městí Republiky a Havlíčkově náměstí.
Celé prostranství bude osvětleno LED
osvětlením zase navazujícím na osvětlení ná‑
městí Republiky a Havlíčkova náměstí a dílčí
osvětlení odpočinkového prostoru nad Far‑
skými humny nebo u kašny. Kolem kostela pak
budou reflektory pro slavnostní nasvícení jeho
věže.

Foto: archiv

Foto: archiv

Zeleň
Výraznou změnou v zeleni bude nahra‑
zení stávajícího degradovaného trávníku
vysoce propustnou zamechovanou dlaž‑
bou. I další povrchy jsou z kamenné, velmi
propustné dlažby, která po čase zamechuje,
popřípadě může v místech nízkého provo‑
zu prorůst travou. Plochy jsou všude tam,
kde je to možné, odvodněny do trávníků,
květinových záhonů nebo ke stromům,
a tím jsou zavlažovány.
Napravo od vstupu do kostela bude
vysazen velký strom, který nahradí dnešní
túje. Nalevo od vstupu podél kostela bude
vysazena řada květnatých keřů a trávník
bude částečně nahrazen trvalkovým záho‑
nem a ve stinné části za kostelem bude kva‑
litní květnatý trávník s cibulovinami.
Historie Tvrze
Do prostoru Havlíčkova náměstí, kostela
a Tvrze bylo městečko Žďár, které nikdy ne‑
mělo hradby, přeloženo ze Starého města
v době opata Winricha z Waldsas ve druhé
půli 13. století. Kolem kostela a věže, stojící
do 16. století samostatně, vznikl zdí ohra‑
zený hřbitov s kostnicí, k němuž přiléhala
stavba dnešního Moučkova domu, nejstarší
školy ve městě. Kolem něj vedla k řece ku‑
pecká stezka z náměstí směrem na Přiby‑
slav. Hřbitov přestal být používán za Josefa
II. a v 19. století byl změněn v park, na je‑
hož realizaci se podílel významný botanik
Filip Kovář. V 15. století se poprvé připomí‑
ná tvrz, tehdy v majetku rychtáře Hanuše,
na níž v 17. století sídlil správce panství
Matouš Augustin Lejský z Rosenbachu
a Kluzboch, v pozdějších letech patřila měs‑
tu a během věků se v ní krom bytů a rozlič‑
ných institucí nacházela i škola a muzeum.
V závěru války v květnu 1945 vyhořela. Dal‑
ší zástavba v ulici Tvrz vznikla na přelomu
18. a 19. století.
Více informací najdete na webu města
na stránce Investice a projekty města.
(red)
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Po roce opět roztančíme žďárské náměstí

Zvěř a zima

Pojďme si užít dobrou zábavu a veselou atmosféru v našem městě. Dokážete se odvázat a přijít v masce, ve které
vás žádný soused nepozná, na žďárské
náměstí?

Zimní období je pro lesní zvěř náročnější s ohledem na příjem i výdej energie.
Jak se tedy chovat v lese, abychom zvěři
neuškodili?

Už se těšíme na okamžik, kdy nám všem
maskám předá starosta právo, abychom ales‑
poň na chvilku tropili drobné a humorné ne‑
zbednosti spojené s tancem. Samozřejmě ve
vší počestnosti. Masopust je tradice, kterou
slaví naši předkové již od 13. století. A my si
ve Žďáře užíváme masopust znovu jako ob‑
novenou tradici. Letos to bude už třetí ročník.
Jedinečný den, kdy je povoleno si vyměnit
role. Třeba muž za ženu podobně jako v an‑
tickém divadle. A bude dovoleno opravdu
vše?
Letos zažijeme masopustní taškařici
v doslova symbolický den: 22. 2. 2020. Jako
dokonalé datum pro oslavu všech masek
světa na horáckém masopustu v rytmu polky
i salsy. Bude to opravdu pestrý rej masek. Již
od 13:00 můžete dorazit do prostor Active na
Horní ulici, kdy bude dílna pro děti a dospělé
pro přípravu masek. Sejdeme se na žďárském
náměstí a vše vypukne v 14:14, kdy nás opět
roztancují jedineční Zelenohorští muzikan‑

Masopustní průvod městam v minulém roce

ti. Vydáme se centrem města a tentokrát
nás čeká zpestření v podobě kubánské salsy.
Chcete vidět, jak se tancuje na jiném kon‑
tinentu? Budeme mít přímo toho nejpovo‑
lanějšího člověka k výuce salsy. A letos nás
čekají i soutěže o nejlepší masky v několika
kategoriích! Pojďte do toho s námi!
Až se dostatečně vytančíme na ulici, čeká
nás další novinka. Active naše skvělé mas‑
ky pozval na tanec do svého skvělého sálu

Foto: Michal Šimo

na Horní ulici. Od 15:30 pozveme naše děti
na masopustní karneval a od 18:00 bude
následovat masopustní zábava pro dospělé
v sále Active. Čeká na nás také další překva‑
pení jako v loňském roce.
Budeme moc rádi, když se k nám přidáte
a pomůžete nám společně vytvořit jedineč‑
nou atmosféru. Oslavme den, kdy alespoň na
chvilku zahodíme všední starosti a budeme
se společně veselit.
Lenka Šimo

Město spustilo geografický informační systém
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Za odbor životního prostředí Městského
úřadu Žďár nad Sázavou bychom vás rádi
požádali o to, že pokud vyrazíte na pěší
túru či na jiné aktivity se svými psími spo‑
lečníky, snažte se je ve volné krajině nepou‑
štět mimo cesty či lyžařské stopy. V lese, ale
i jinde v krajině, se nachází řada volně žijících
živočichů, kteří se snaží šetřit energii získa‑
nou ze skromné potravy, jakou jim zimní
krajina umožňuje. Jakýkoliv zbytečný vý‑
dej této energie po prohnání naším psem
může mít pro tyto živočichy fatální následky.
Nejenže mohou být pejskem chyceni, ale na
následky vyčerpání po takovém prohnání
mohou uhynout.
Navíc pes může přijít do styku se zvířaty
přenášejícími choroby a parazity (liška, kuna
atd…) či s těmi, která mohou být zdraví psa
nebezpečná (prase divoké). Doporučujeme
tedy mít psy ve svém přímém vlivu a dosa‑
hu a nenechat je volně pobíhat.
Děkujeme za pochopení.

OŽP

Historie pošty Žďár nad Sázavou se začala psát v roce 1836, kdy byla ve městě zřízena sběrna dopisů Žďár (Briefsammlung Saar). Prvním sběrným byl
jmenován Václav Láznička, který umístil sběrnu do svého domu čp. 66 na náměstí.

Mapa kontejnerových stání v aplikaci GIS

toho v mapách najdete i přehled všech do‑
pravních značek ve městě.
Další je pasport zeleně. Ten slouží pro
inventarizaci stromů, keřů a ostatní zeleně.
Díky tomu se dá i lépe plánovat údržba.
Aktuální jsou v mapě stromy, ostatní ze‑
leň bude aktualizována v průběhu tohoto
roku.
Portál je v současné podobě na svém

... graduje kůrovcová kalamita, která likviduje naše lesy? Víte, co musíte jako
vlastníci lesů udělat, abyste nepřispívali k dalšímu šíření kůrovce? Je nutné
pravidelně kontrolovat svůj les a čerstvé kůrovcové stromy s neopadanou
kůrou zpracovat a asanovat do konce března 2020. Nerezignujme a přispějme tím ke zpomalení průběhu kalamity.

Setkání se zvěří může oblížit i vám

Foto: Pixabay

Vzpomínka na 170. výročí pošty Žďár nad Sázavou 1

Kde jsou popelnice na tříděný odpad
nebo dětské hřiště? Na to snadno odpoví geografický informační systém
(GIS) města. Údaje zanesené v mapě
pomáhají jednak městskému úřadu
při správě majetku, ale i občanům.
Při spuštění portálu se objeví nabídka
s několika mapami, například katastrální
mapa nebo mapa s nádobami na tříděný
odpad. Když vejdete do mapy a kliknete
například na objekt kontejnerového stání,
okno, které se objeví v pravé části obra‑
zovky, obsahuje všechny dostupné údaje
o místě, hřišti nebo kontejnerovém stání,
jako fotografie hřišť, přehled konkrétních
kontejnerů nebo třídu intenzity údržby
trávníku.
Asi nejužitečnější pro občany budou
kontejnerová místa zanesená v mapě. Po‑
mocí filtrů si může uživatel zvolit, jaký typ
kontejneru chce najít. V mapě jsou zanese‑
na i hřiště a plochy pro volnočasové aktivi‑
ty s fotkami, takže si uživatel může snadno
najít ideální hřiště.
Ostatní funkce portálu jsou spíš pro
zjednodušení práce městského úřadu jako
správce majetku města. Jednou z map je
i pasport komunikací. Tam jsou zanese‑
ny všechny silnice a chodníky ve správě
města. Na základě zákona o pozemních
komunikacích jsou komunikace rozdělené
do tříd podle dopravního významu. Kromě

Víte, že...

Foto: archiv

začátku. V průběhu tohoto roku i dalších
let do něj budou doplňovány další údaje,
například zimní údržba pro příští zimu.
Najdete ho na adrese gis.zdarns.cz.
(red)

V roce 1844 byla sběrna dopisů Žďár
povýšena na c. k. poštovní úřad Žďár
a Václav Láznička se stal prvním žďár‑
ským poštmistrem. Po jeho smrti v roce
1859 byl druhým žďárským poštmistrem
jmenován Bernard Pliczka, který se tak
stal zakladatelem ojedinělé poštovní
rodinné dynastie žďárských poštmistrů,
kteří vedli úřad dalších více než sto let až
do roku 1962.
V roce 1949 došlo ke sloučení Města
Žďár s obcí Zámek Žďár a přejmenování
na Žďár nad Sázavou. V důsledku toho
byl poštovní úřad Město Žďár přejmeno‑
ván od roku 1951 na Žďár nad Sázavou 1

a poštovní úřad Zámek Žďár na Žďár nad
Sázavou 2. Poštovní úřad Žďár nad Sáza‑
vou 1 působil v domě na náměstí až do
roku 1958, kdy byl přestěhován do nové
moderní poštovní budovy v Nádražní uli‑
ci, kde sídlí dodnes.
V roce 2006 oslavila pošta Žďár nad
Sázavou 170. výročí své existence. K to‑
muto výročí byla Českou poštou vydána
a žďárskou poštou používána speciální
příležitostná R-nálepka v limitované sérii
1 000 číslovaných kusů. Současně s tím
byly poštovní zásilky oráženy příležitost‑
ným razítkem, které se pak stalo vítězem

ankety o nejkrásnější poštovní razítko za
rok 2006.
Další podrobnosti k historii pošty Žďár
nad Sázavou, ke speciálním příležitost‑
ným R-nálepkám, ale i k dalším výročím

pošt v celé naší vlasti se dočtete v nové
rozsáhlé publikaci „HISTORIE 130 POŠ‑
TOVNÍCH ÚŘADŮ ČR”, která je určena ne‑
jen filatelistům, regionálním historikům
a badatelům, ale i všem milovníkům lo‑
kální historie a široké veřejnosti.

Publikaci vydalo nakladatelství Naše
vojsko. Historii je třeba uchovávat pro
další generace.
Michal Šolc
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S Fairtrade můžeme pomoci měnit svět

Auta stále přibývají, tak co s parkováním?

Podle statistik Mezinárodní organizace práce je ve světě nuceno pracovat
152 miliónu dětí, 71 % z nich v zemědělství. Největší zastoupení má dětská práce v Africe, kde se na pěstování kávy a kakaa nebo těžbě drahých
kovů podílí celkem 72 miliónů dětí,
tedy každé tamní dítě. Jedním z mála
způsobů boje proti chudobě pěstitelů
a dětské práci je certifikační systém
Fairtrade.

Situace v automobilové dopravě se za
posledních třicet let výrazně změnila.
Zatímco na konci 70. let bylo na tisíc
obyvatel 203 aut, v roce 2017 to bylo
712, takže více než třikrát tolik. To se
podepsalo i na možnostech parkování.
Jak parkování nejlépe vyřešit, navrhne
generel dopravy.

Příležitost dozvědět se o fairtrade více
bude ve čtvrtek 13. února 2020 od 17 ho‑
din v kavárně U tety Hany, kde proběhne
promítání a beseda se Stanislavem Komín‑
kem z organizace Fairtrade Česko a Slo‑
vensko. Díky jeho osobním zkušenostem z
dokumentační cesty po Pobřeží slonoviny
mohou lidé nahlédnout na plantáže v Po‑
břeží slonoviny.

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE
Známka označuje výrobky, které splňují so‑
ciální, ekonomické a environmentální standar‑
dy nastavené mezinárodní organizací Fairtra‑
de International. Zákazníky informuje o tom,
že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou
a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady
na udržitelné pěstování.
Nákupem výrobků s označením FAIR‑
TRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšová‑
ní životních podmínek drobných pěstitelů
v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvo‑
jových zemích). Kromě odpovídající výkupní
ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému
Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který
mohou použít k investicím do rozvoje svých
farem a svých komunit, a to na základě demo‑
kratického rozhodování.
Do podpory Fairtrade se zapojují lidé ve
městě Žďár nad Sázavou a společně plánují
informační a vzdělávací akce. „Díky fairtrade

lidé nemusí využívat dětskou a nucenou práci,
zachází šetrně s životním prostředím a zajišťují lepší vzdělání pro své děti. Jako občan České
republiky cítím důležitost poznávat naši propojenost s lidmi v jiných částech světa a přijímat
odpovědnost za naše spotřební chování. Svými
nákupy ovlivňujeme životy lidí ve světě i životní
prostředí. V době globalizované ekonomiky a klimatických změn nejde před svými dopady zavírat oči. Spojuje nás odhodlání zvýšit povědomí o
tématu v našem městě a vychovávat odpovědné
globální občany. Úzkou spolupráci město navázalo s místní obchodní akademií, která s fairtrade výrobky pracuje i ve vyučování,“ vysvětluje
Radka Remarová ze žďárské radnice.
Pokračování na straně 16.

Záchrana života jen holýma rukama
Nikdy nevíte, kdy se ocitnete v situaci, ve které na vás bude záviset život
druhého člověka. Mít povědomí a alespoň minimální znalost první pomoci by
mělo patřit mezi základní dovednosti
každého z nás. V rámci městského projektu Aktivně pro Žďár připravil Český
červený kříž vzdělávací odpoledne.
Návštěvníci se tam mohli dozvědět, jak
mohou pomoci při vážné život ohrožující situaci.
Při školeních, která v rámci své činnosti po‑
řádá Oblastní spolek Českého červeného kří‑

že Žďár nad Sázavou, se školitelé snaží hlavně
o praktické nácviky konkrétních situací, i za
pomoci maskování poranění. Právě takové
školení proběhlo v úterý 21. ledna v Knihov‑
ně Matěje Josefa Sychry.
Zúčastnilo se ho přes 60 občanů, kteří
se dozvěděli, jak se v krizové situaci zacho‑
vat a jak pomoci. Celý kurz trval přibližně
tři hodiny a bylo na něm probráno více než
dvacet jednotlivých bodů. Například morální
a právní zodpovědnost poskytování první
pomoci, nácviky nepřímé srdeční masáže,
úrazové amputace nebo alergické příhody.

Všichni s nadšením spolupracovali, zkoušeli
si techniky pomoci a doptávali se na to, co je
zajímalo.
„Věříme, že kurz první pomoci bude pro
všechny účastníky přínosný. Děkujeme za profesionální práci školitelů Červeného kříže. Kurz
považuji za důležitou součást základního povědomí mezi lidmi a v budoucnu bychom ho rádi
zopakovali, když bude zájem,“ hodnotí spoluo‑
rganizátorka komunitní koordinátorka Radka
Remarová.
Pokračování na straně 14.

Rekonstrukce Nádražní ulice jde do druhé etapy, další bude pěší zóna
Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel a
hlavní žďárské náměstí. Od loňského srpna
probíhají práce na rekonstrukci takzvané
II. etapy, tedy úseku od budovy České pošty ke kruhovému objezdu. Ty budou dokončeny během letošního léta. Další etapa
rekonstrukce se bude týkat pěší zóny, tedy
části od budovy České pošty směrem k náměstí Republiky.
Projekt na celkovou rekonstrukci byl před‑
mětem architektonické soutěže, která proběhla
v roce 2017. Na soutěž nyní navazuje samotné
projektování reálných prací. Na toto téma pro‑
běhne 12. února setkání s občany v Knihovně Matěje Josefa Sychry, a to od 17 hodin.
Na setkání budou představeny zamýšlené
úpravy, jako je prostorové i materiálové řešení
ulice, tedy chodníky, veřejné osvětlení nebo
zeleň. Pokud vás zajímá, jaké konkrétní úpravy
se na ulici Nádražní plánují, nebo máte dokon‑
ce nápad na nějaké zlepšení, přijďte se pobavit
se zástupci města a projektanty.
(red)
8

Vizualizace pěší zóny, jak by mohla brzy vypadat

Nedostatek parkovacích míst není
otázkou pár lokalit, ale v podstatě ce‑
lého města. Asi nejhorší lokalitou na
parkování jsou prostory velkých síd‑
lišť a centrum. Další lokalitou je ulice
Neumannova, kde počet parkujících
vozů zvyšuje dostupnost centra města
a Relaxačního centra. Poslední lokali‑
ta je okolí nádraží, kde auta nechávají
dojíždějící do Prahy či Brna. Situaci tam
brzo zkomplikuje spuštění závor u Kau‑
flandu.
Rozšiřování parkovišť
Řešení nedostatku parkovacích míst
je hned několik, ale žádné není úplně
ideální. Rozšiřování stávajících parko‑
višť přímo v sídlištích je především na
úkor zeleně.
Od roku 2000 přibyly ve městě stov‑
ky nových parkovacích míst. Problé‑
mem jsou i inženýrské sítě, jejichž pří‑
padné přeložky prodražují parkovací
místo o desítky procent.
Řešením by mohlo být zjednosměr‑
nění některých ulic. To zmenší prostor
pro průjezd vozidel, čímž by se uvolnilo
místo pro parkování. Jednou z prvních
takových ulic je Komenského u druhé
a třetí základní školy.
V loňském roce byla vybudována
například dvě parkoviště na Palacho‑
vě ulici o počtu 51 míst, která ulehčila
už bezmála kritické situaci. Auta tam
překážela vozidlům jednotného zá‑
chranného systému. V letošním roce
vzniknou další čtyři parkoviště: na au‑
tobusovém nádraží asi 24 míst, na Chel‑
čického ulici asi 12 míst, na Purkyňově
a Okružní (horní) 11 míst.

Ukázka špatného parkování o žďárské pouti

Generel dopravy
Generel dopravy bude komplexní do‑
kument popisující veškerý pohyb vozidel,
tranzitní dopravy, cyklistů, parkovišť a v ná‑
vaznosti na MHD a další spoje veřejné do‑
pravy. Analýzu budou provádět komisaři na
vjezdech do města a několika hlavních křižo‑
vatkách.
Dalším krokem bude anketa mezi občany.
Ta se bude ptát například na to, kdy a kudy
obyvatelé města jezdí nebo chodí do prá‑
ce. Nasbírané údaje pak projdou komplexní
analýzou. Výsledkem budou možná řešení
a scénáře, kde a jaký typ parkoviště postavit.
Výstupem generelu dopravy nebudou
jen možnosti řešení parkování, ale i úpra‑
vy stávajících komunikací pro pěší, vozidla
a kola, respektive komplexní řešení dopravní
infrastruktury v celém městě.
Parkovací dům
Vybudování parkovacího domu je do
budoucna skoro jistotou, protože ze všech
dosavadních studií a návrhů vychází jako
optimální řešení. Parkovací dům totiž zabere
výrazně méně místa v poměru na počet stání
než standardní parkoviště a výrazně méně
než dnes stále rozšířené garážové parkování.
Otázkou dnes spíš je, kde parkovací dům po‑
stavit a jak ho financovat.

Možností pro stavbu domu je hned ně‑
kolik. Jako nejpravděpodobnější se dnes
jeví prostor před Střední zdravotnickou
školou Žďár nad Sázavou a dnešní centrální
parkoviště mezi náměstím Republiky a po‑
liklinikou. Dříve se projednávala i možnost
postavit parkovací domy na místech dneš‑
ních garáží ať už na Neumannově ulici, nebo
na Stalingradě. To se ale setkalo s nevolí ma‑
jitelů garáží.
Parkovací domy jsou finančně náročné
jednak na stavbu, ale především na správu.
Pokud by se dnes do stavby pustilo město
samotné, znamenalo by to značné náklady.
Debatuje se tak o soukromém investorovi
nebo o předfinancování samotnými parku‑
jícími. Místo v parkovacím domě byste si za‑
platili předem a tyto finance by byly využity
na jeho vybudování. Možnost se soukro‑
mým investorem se nezdá ale příliš reálná,
kvůli nízké rentabilitě podobných projektů
ve městě velikosti Žďáru.
(red)

Lehkou nohou
do 1. třídy
Pozoruhodný, praktický a zároveň
edukativní workshop o školní zralosti.
Odhalíte na něm její důležitost a dozvíte
se, jak sami rozpoznat, že je dítě připravené na vstup do školy. Na vlastní kůži
si vyzkoušíte úkoly, které jsou klíčové pro
zvládnutí první třídy.
Beseda se uskuteční 26. února 2020 od
16 hodin na Městském úřadě ve Žďáře nad
Sázavou. Bližší informace a způsob přihlášení
naleznete v záložce Aktuality na webu.
Beseda je pořádána v rámci projektu
Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad
Sázavou, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
009150.

Foto: archiv

Více o rekonstrukci se dozvíte na webu
města www.projekty.zdarns.cz

Foto: Městská policie

Ukázka špatného parkování na náměstí Republiky

Foto: Městská policie

(red)
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Městský úřad informuje

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro Město Žďár nad Sázavou?

Rozhovor

Rozhovor: Studenti za Žďáru mění svět motocyklů
lejší. Ono, když to člověk plánuje, tak je to
mnohem jednodušší, než když se to dělá
a ty problémy se nachází až tom procesu.
Poměrně optimistický pohled jsou ty tři
čtyři měsíce. Já si myslím, že by se to dalo,
stihnout, ale jestli je to naplnitelná vize, to
se ukáže.

Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete
na webu města www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

Nabídka zaměstnání
Referent/ka odboru komunálních služeb
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce.Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce.

Vymáhání nedoplatků v režimu daňové exekuce v rámci agendy místních poplatků spravovaných od‑
borem, zajišťování úkonů spojených s agendou správy místního poplatku za komunální odpad, agenda
správy poplatku za užívání veřejného prostranství, včetně agendy nedoplatků. Pracovní poměr na dobu
neurčitou, předpokládaný nástup: duben - červen 2020.
Podrobnosti podá Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru, tel. 566 688 180, mobil: 724 984 857,
dana.wurzelova@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 28. února 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 - KS.

Referent/ka sociálního odboru – manažer Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ)

Aktualizace strategických dokumentů v oblasti sociálního začleňování a realizace jejich výstupů, projek‑
tový a dotační management v rámci projektových záměrů v oblasti sociálního začleňování, spolupráce
s agenturou pro sociální začleňování a s místními poskytovateli sociálních, zdravotních a prorodinných
služeb, mapování těchto služeb v regionu. Činnost konzultanta bydlení v rámci projektu Cesta k lepšímu
bydlení s vazbou na koncepci bydlení ve Žďáře nad Sázavou.
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou - nejpozději do
18.05.2023), předpokládaný nástup: březen - květen 2020. Bližší informace podá Ing. Petr Krábek, ve‑
doucí sociálního odboru, tel. 566 688 320, 736 510 465, e-mail: petr.krabek@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 10. února 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 - manažer SPSZ“.

Referent/ka odboru školství, kultury, sportu a marketingu – pracovník
turistického informačního centra

Komplexní zajišťování činnosti chodu městského TIC, tvorba, aktualizace a poskytování informací z oblasti ces‑
tovního ruchu, aktivní znalost anglického jazyka (mluvený i písemný projev) podmínkou.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup: květen 2020. Bližší informace podá
Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru, tel. 566 688 130, 734 794 557, e-mail: petr.sedlak@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 10. února 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 - pracovník TIC“.

Vývoj počtu zaměstnanců na městském úřadě Ztráty a nálezy
V prosincovém čísle jsem se dočetla o tom,
že v roce 2014, kdy nastoupila současná
koalice na radnici, bylo na městském úřadě zaměstnáno 113 lidí a v roce 2019 121
lidí, což je nárůst o 8 zaměstnanců za období 5 let.
Ač jsem v té době na městském úřadě ješ‑
tě nepracovala, ráda bych údaj z roku 2014
opravila. Nová rada města začala fungovat
od 7. listopadu 2014 a v té době pracovalo
na městském úřadě již 116 lidí, kdy byli přijati
2 pracovníci na odbor sociální a 1 mediální
koordinátor (tisková mluvčí). Noví radní po‑
prvé navýšili počet zaměstnanců městské‑
ho úřadu během roku 2015 a 2016 o další 2
pracovníky, což si vyžádala nutnost posílit
odbor stavební, kde se stav tohoto odboru
vrátil na číslo z roku 2013, a oddělení projek‑
tů a marketingu. Tímto se dostáváme na číslo
118. V letech 2017 a 2018 byl posílen odbor
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sociální městského úřadu o 1 pracovníka - ve‑
řejného opatrovníka z důvodu navýšení po‑
čtu opatrovanců. Odbor stavební pak získal
1 pracovníka na úseku územního plánování
a obsadila se 1 pracovní pozice marketin‑
gového referenta, který současně zastupuje
redaktora Žďárského zpravodaje. Tak se cel‑
kový počet zaměstnanců městského úřadu
zastavil na čísle 121, což platilo až do konce
roku 2019.
Jednotlivé pracovní pozice jsou jak z ob‑
lasti státní správy, tak samosprávy. Podle
mého názoru se jednalo o efektivní řešení
pro fungování úřadu ve prospěch občanů. To
dokazuje i porovnání s ostatními srovnatel‑
nými městy, kdy žďárský městský úřad patří,
co do počtu zaměstnanců, k jednomu z nej‑
menších (srov. Valašské Meziříčí 173, Pelhři‑
mov 127, Kopřivnice 191, Beroun 186 apod.).
Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Finanční odbor městského úřadu ozna‑
muje, že na ztráty a nálezy byly v období od
23.12.2019 do 22. 1. 2020 předány následující
nálezy, u kterých není znám jejich majitel.
Ztraceno
Nalezeno
Kočárek
ulice Žižkova
Batoh, oblečení, kosmetika ulice Strojírenská
Dioptrické brýle a obal
pole za Vodojemem
Klíč od vozu
pěší zóna
Klíč od vozu
Vápenická ulice
Mobilní telefon
u Lidlu
Čip
na světelné křižovatce
u České pojišťovny
Svazek klíčů
na světelné křižovatce
u České pojišťovny
Klíčenka a svazek klíčů
na Brněnské ulici
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové .- 566 688 146.
(red)

A jak to vlastně celé funguje?
T: SOS tlačítko je nadstandardní prvek
na motorky. Bude mít interní napájení a tla‑
čítko jen vezmete a připevníte na motorku.
Tlačítko se před jízdou zapne, bude snímat
jen omezený počet proměnných jízdy, a
pokud se člověk vybourá, tak nehodu za‑
znamená a tím přivolá záchranné složky. Je
tam mikrofon i reproduktor, takže motorkář
bude moct se záchrannými složkami komu‑
nikovat.
Michal Šoulák vlevo, Tomáš Vrba vpravo

Dva mladíci ze Žďárska Tomáš Vrba (T) a
Michal Šoulák (M), kteří vyhráli podnikatelskou soutěž Kraje Vysočina s technologií měření vlastností motocyklu za jízdy,
jinak známou jako telemetrie. Ta pracuje
například s náklonem motocyklu nebo
teplotou pneumatik. Jaké je to začínat
jako student v podnikání a jaké mají se
svým projektem cíle, se dozvíte v rozhovoru.
Vy jste oba ještě studenti, jaké to je začínat s podnikáním a u toho studovat?
T: Podle mého názoru je to asi nejlep‑
ší doba se o něco takového zajímat. Ještě
nejsou ty „dospělácký povinnosti“, takže je
kupa volného času, ani jeden nemáme žád‑
né závazky a to je nejlepší pro podnikání.
M: Jak říká Tomáš, je to super, ale člověk
si to musí umět zorganizovat, což je ve finále
ta horší část. Zatím jsme ve fázi příprav, za
první metou, což znamená, že nás to zatím
tolik nevytěžuje, takže se to dá zvládnout
vybalancovat.
T: Taky bych řekl, že je super, že oba stu‑
dujeme školy, kde se podnikání nebo mar‑
keting studuje, takže to jde ruku v ruce s tím
přemýšlet nad projektem v rámci školy.
Takže ani jeden nestudujete technický
obor. Proč jste se tedy pustili do tak technologicky náročného projektu?
T: My jsme oba střední technickou školu
studovali, já potom i vysokou. Takže urči‑
tě máme přehled v tom, co a jak dělat, ale
konkrétní prvky už aplikují kluci, kteří s námi
spolupracují.
M: A taky jsme motorkáři! Takže tu teo‑
retickou stránku máme zmáknutou a s tou
praktickou nám pomáhají technici.
Cíle malé rozhodně nemáte. Z vaší prezentace jsem se dočetl, že v ideálním případě
chcete snížit množství smrtelných dopravních nehod motocyklů na polovinu v roce
2023. Jak toho chcete dosáhnout?

Foto: Matěj Papáček

T: Vlastně máme dva produkty. Jeden je
zaměřen konkrétně na to snížit úmrtnost. To
je SOS tlačítko, které přivolá pomoc, když
se člověk vybourá. To minimalizuje čas od
doby, kdy se vybourá, do příjezdu záchran‑
ných složek. Druhá rovina je hůř měřitelná.
To je ta telemetrie. Ta se zakládá na tom, že
se lidi budou za pomoci té telemetrie učit
jezdit, tím si zlepší dovednosti a sníží prav‑
děpodobnost nehody a úmrtí.
M: Telemetrie je takový důmyslnější
učitel v autoškole. Lidé, kteří vyjdou z auto‑
školy, neumějí jezdit, musí se zdokonalovat
sami a tento systém by jim v tom měl po‑
moct.
Kolik lidí s vámi ještě spolupracuje
a v jaké jste teď fázi vývoje?
T: Základ jsme my dva, potom ještě
spolupracujeme se dvěma techniky. Ti teď
vlastně udělali velkou část beta verze. My
jsme jim donesli funkční verzi, oni dodělali
displej, celou telemetrii učesali do současné
podoby. I teď pracují na SOS tlačítku. Dá se
říct, že poslouchají naše podměty a společ‑
ně se blížíme k cíli.
Ještě nám s přípravou na soutěž Czechin‑
vestu pomáhal Karel Novotný, který je jeden
z nejlepších brandbuilderů z České republi‑
ky. Lidí, kteří se s tím už dostali do kontaktu,
je víc a jsme rádi, že jsou lidi, kteří nám s tím
jsou ochotní pomáhat.
Vy máte v současnosti tedy betaverzi telemetrie?
T: Přesně tak, ale ukázalo se, že to bude
běh na delší trať. Uvedení do prodeje není
ani v schopnostech nás dvou nebo techni‑
ků, a proto jsme se teď zaměřili na SOS tla‑
čítko, které je mnohem snazší, a jsou tam
měřitelné výsledky v počtu úmrtí.
A máte teď nějaký výhled, kdy by SOS tlačítko mohlo být hotové?
T: Třeba tři a čtyři měsíce. Těžko říct,
i s telemetrií jsme si mysleli, že to bude rych‑

A ta telemetrie?
M: Telemetrie je skvělá věc ale velice slo‑
žitá. Bude to měřit řadu proměnných. Na‑
příklad teplotu pneumatik, jejich optimální
teplota dává lepší grip a přilnavost v náklo‑
nu. Dál to bude měřit odstředivou sílu v ná‑
klonu, kterou je potřeba dostat na minimu,
aby byl jezdec v souladu s motorkou. Další
věci jako je poloha jezdce, je-li více vepředu
či vzadu, přenášení váhy, dávkování brzd
a tak dále. Telemetrie bude jezdci zpětně
radit, co dělá špatně a co naopak dobře.
Je v plánu i něco jako výukové progra‑
my. Když jde spousta lidí do motoškoly
nad rámec autoškoly, tak se učí lépe brzdit
nebo zatáčet a tak. V rámci té telemetrie
by byla třeba věc: „Zkus si dát plné brzdy
z 50 km/h,“ protože spousta lidí to nemá vy‑
zkoušené a netuší, na jaké vzdálenosti jim
ta motorka zastaví.
Pár dat se bude zobrazovat v reálném
čase, ale nechceme jezdce rušit, takže se
rozhodujeme, jestli to bude na displeji
nebo třeba formou hlasového upozornění.
Má projekt nějaké poslání?
T: Kromě produktů má naše firma 6sence
ambice vytvářet celou motorkářskou komu‑
nitu, tvořit pro ni obsah, snad zachránit pár
životů. Dneska motorkáři mají motosalon a
pak otevírání a zavírání silnic, takže chce‑
me vytvořit něco víc. Aby si firmu 6sence
spojili i nějakou komunitou, do které patří,
s bezpečností, kterou jim firma poskytuje,
a s kvalitními produkty. Aby to nebylo jen,
že ti nějaká firma prodá jen produkt.
M: Chceme navázat na historii motori‑
stické kultury České republiky, ukázat, že
pořád máme ty zlaté české ručičky. Ale tím
hlavním posláním je, aby motorkáři plně
pochopili sebe i své stroje a díky tomu pře‑
žili na dnešních nebezpečných silnicích.
PS.: Hlavně kolama dolů.

Děkuji za rozhovor.


Matěj Papáček
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Slova zastupitelů

Slova zastupitelů

Anketa pro zastupitele města
V únorovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Strategie rozvoje města i koncepce Smart city říká, že by město potřebovalo parkovací dům. Za jakých podmínek byste s výstavbou souhlasili? 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.

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Miroslav
Šuhaj
zastupitel
ANO 2011

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní

Zbyněk
Vintr
zastupitel
KDU-ČSL

12

Asi nepřekvapíme, když na dotaz, zda potře‑
bujeme parkovací místa, odpovíme ano, potře‑
bujeme! K rozhodnutí o řešení a způsobu reali‑
zace jsou ale zapotřebí další důležité informace.
Kde je nejhorší situace? Asi hlavně na sídlištích
a v centru. Je proto nutné hledat kvalifikované
odpovědi na otázky ohledně výběru vhodných
míst, typu provedení, kapacitě, financování

nebo efektivitě a vědět, že návrhy skutečně po‑
mohou řešit problémy s parkováním. Koordiná‑
torů, manažerů a především architektů máme
ve městě dostatek. Stojí nás ročně několik milió‑
nů. Právě oni by mohli odpovědět na předchozí
otázky a předložit zastupitelstvu varianty řešení.
Následně můžeme najít odpověď na zdánlivě
jednoduchou otázku parkovacího domu.

Parkování je problémem prakticky ve všech
městech a souvisí s nárůstem počtu aut, se
kterým se v době výstavby především sídlišť
nepočítalo. Výstavba parkovacích domů je nej‑
dražším řešením nastalé situace, které je dnes
již nezbytností ve velkých městech. S výstavbou
parkovacích domů budeme souhlasit, pokud
nám bude předložen smysluplný a realizova‑
telný projekt, který zatím koalice stejně jako

u jiných takto od boku vystřelených nápadů
nepředložila. Koalice vedle dlouhodobého
investičního plánu přichází s dalšími nápady,
aniž by řekli, jak je hodlají financovat. S obavou
naopak sledujeme novou výstavbu na Klafa‑
ru, kterou koalice zahustila bytovými domy,
a nevytvořila větší než zákonem stanovený
počet parkovacích míst a to bude, jak už víme,
málo.

Jedním z mnoha problémů větších měst je
nedostatek parkovacích míst, který je ještě ně‑
kde umocněn i nedostatkem vhodných ploch.
Řešení nabízí výstavba parkovacích domů, která
ovšem sebou přináší další požadavky, na které
je nutno brát zřetel. Patří mezi ně samotná vý‑
stavba a její financování, umístění do vhodné
lokality blízko obytných center a zároveň tak,

aby provoz nikoho neobtěžoval. To vše bude
určovat cenu automobilového stání, jeho vyu‑
žití a dostupnost pro obyvatele města. Souhlasil
bych s výstavbou za podmínky, že stavba bude
akceptovatelná občany dotčené městské části,
že bude zaručeno její využití na daný účel a nej‑
lépe za minimálních investic města, v ideálním
případě jako soukromý podnikatelský záměr.

Výčet podmínek je poměrně jednoduchý znát předpokládanou kapacitu, mít stanoveno
místo (stavební parcelu) a mít příslušnou částku
na investice alokovanou v městském rozpočtu.
Potřebnou kapacitu nezná ani koncepce Smart
city, možná sto míst, možná pět set míst, přitom
umístěn musí být uvnitř města, protože posta‑
vit parkovací dům na okraji a předpokládat, že
návštěvníci tam zaparkují a budou pokračovat
dále do centra pěšky nebo MHD, je spíše z ob‑

lasti sci-fi. Z dostupných prostor máme k dis‑
pozici jen plochu vedle polikliniky (třeba i po
zbourání ošklivého Lidlu) nebo pokračování
centrálního parkoviště. A investiční náklady?
Dům musí mít většinu parkování pod zemí, což
prezentuje částku cca 60 až 120 mil. Kč podle
velikosti. Dotaci na to zřejmě město nedosta‑
ne, tak se ani neobáváme, že v dohledné době
budeme postaveni před rozhodování ano či ne.

Na takto položenou otázku je velmi těžké
odpovídat, trochu působí, jako by nějaký in‑
vestor zjišťoval, jak připravit projekt průcho‑
zí zastupitelstvem. Snad je ale otázka po‑
ložena v akademické rovině. Vždy je nutné
řešit veškeré návaznosti, zejména na gene‑
rel dopravy a strategii rozvoje centra města.
Parkovací dům musí být v místě, kde dává
smysl. V našem městě je takové místo na tzv.

tržnici. Odtud je krátká docházková vzdále‑
nost na hlavní náměstí a také na polikliniku,
u které je s parkováním velký problém. Par‑
kovací dům by tedy v takovém místě řešil
rovnou dvě lokality. Také by mělo jít o stav‑
bu, která zapadá do strategie adaptace na
klimatické změny, tedy ideálně energeticky
soběstačná s bohatou zelení ve formě zele‑
né střechy a zároveň esteticky na úrovni.

Už několik let jsou především podzemní
parkování, ale i parkovací domy běžným
standardem evropských měst, a to i mno‑
hem menších, než je Žďár. Za promarněnou
šanci v tomto směru považuji nedávnou
rekonstrukci náměstí Republiky. Doufám,
že třeba architektonická soutěž na podobu
prostoru mezi atriem a poliklinikou nebo
blížící se rekonstrukce Doležalova náměstí

nabídnou možnost znovu se nad podzem‑
ním parkováním zamyslet. Jednoznačně
preferuji podzemní garáže před parkova‑
cím domem: dávají totiž možnost kulti‑
vovaně využít nadzemní veřejný prostor.
Právě kvalita návrhu garáží a kontext řešení
dopravy v jejich širším okolí jsou hlavními
kritérii pro můj souhlas.

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Představte si, že na vjezdech do Žďáru
budou kamery monitorovat dopravu a vy‑
hodnocovat přijíždějící auta, bude to pro‑
pojeno se semafory, aby mohly na změny
situace reagovat časové spínače a nastavit
zelenou vlnu. Parkovací dům, efektivní vyu‑
žívání stávajících i nových zdrojů, snižování
spotřeby energií, eliminace zátěží životní‑
ho prostředí a mnoho dalších našich plánů
spadá také do tohoto systému Smart city.

V překladu i v reálu to znamená chytré měs‑
to, které má dát svým občanům co nejlepší
servis pro plnohodnotný život a otevřít dve‑
ře novým podnikatelům, firmám a mladým
kreativním lidem. Pro parkovací dům, který
neomezí prostor, kde bude umístěn, jsme
zcela určitě, protože je to moderní řešení
nové šokující situace, kdy se musíme po‑
pasovat s tím, že už není jedno auto na tři
rodiny, ale téměř naopak.

Pokud v budoucnu budeme řešit par‑
kování ve městě např. rezidenčními karta‑
mi, může být parkovací dům smysluplnou
součástí řešení nedostatku parkovacích
míst. Umím si ho představit v nejpalči‑
vějších, exponovaných lokalitách, jako je
Přednádraží nebo Libušín. Předpokladem
je ale ekonomika projektu. Tedy alespoň
částečná návratnost investice, která jinak

předpokládá desítky milionů, v nějakém
střednědobém horizontu deseti až pat‑
nácti let. Ideální by byla výstavba ve spo‑
jení s privátním sektorem, formou tzv. PPP
projektů. Takové projekty již u nás jsou,
avšak týkají se především krajských měst.
Nicméně, kde je vůle, tam je i cesta, vždy
lze najít nějaké řešení. Výstavba parkova‑
cího domu dává smysl.

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 únorového čísla nám přišly následující příspěvky.

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Jaký bude rok 2020?
Skončilo silvestrovské veselí, dozněly
proslovy i záblesky novoročního ohňostroje.
Vstupujeme do dalšího roku, který mimo jiné
bude ovlivňován i rozhodováním samosprávy
ve městě. S čím vstupujeme do nového roku?

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Poděkování žďárskému patriotovi
Po více než 25 letech skončí turistic‑
ké informační centrum (TIC) provozované
panem Bohuslavem Nahodilem společně

Někteří budou zatíženi vyššími místními
poplatky, které ještě zvýší stát vyššími spo‑
třebními daněmi. V praxi to znamená, že zase
o větší části našich peněz bude rozhodovat
stát a samospráva bez nás a s nízkou efekti‑
vitou.
O naše blaho se na MěÚ budou starat dal‑
ší 2 zaměstnanci (výběrčí poplatků a referent
TIC), takže celkový počet zaměstnanců bude
o 10 vyšší, než bylo v době nástupu současné
koalice na radnici. To znamená o 7,5 mil. Kč
vyšší roční výdaje na správu města. A to bez
2. místostarostky.
Koupili 38% akcií SATT a.s. za cenu, která
se městu nevrátí ani za 40 let, a cena tepla
i přes snížení DPH o 5 % neklesla, přestože
v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Třebíči cena
tepla snížit šla.

V rozpočtu města chybí peníze na jakou‑
koliv novou dopravní stavbu pro motorová
vozidla, stejně jako peníze pro nájemní byd‑
lení, které slibovali před volbami. Výdaje na
turistické informační centrum v režii města
vzrostou 10 krát. Jedinými pozitivy rozpočtu
je, že po roční přestávce se bude pokračovat
v nezbytné rekonstrukci infrastruktury Vo‑
dojemu a zahájí se investice do průmyslové
zóny na Novoměstské. Schodkový rozpočet
při nárůstu příjmů rozpočtu o 100 mil. Kč a in‑
vestice nedosahují objemů let 2012 a 2013.
Naštěstí naše životy z větší části neurčuje
ani stát ani obec a tak, pokud nám bude přát
zdraví, budeme mít trochu štěstí a budeme
věřit ve své znalosti a schopnosti, tak prožije‑
me další relativně úspěšný a veselý rok.

s jeho cestovní kanceláří Santini Tour. Šťastné
a úspěšné propojení služeb poskytovaných
městem a soukromého podnikání ušetřilo při
očekávaných provozních výdajích města více
než 25 miliónů z městského rozpočtu.
Pan Nahodil vybudoval osobité TIC, které
získalo oblibu a obdiv odborníků, ale pře‑
devším návštěvníků. Návštěvnická kniha
s více než 300 zápisy nadšených domácích
i zahraničních klientů je plná díků a obdivu
k přístupu, znalostem a originálnímu interié‑
ru infocentra. To vše potvrdil i městem objed‑
naný průzkum spokojenosti, který ověřil 93%
spokojenost návštěvníků.
Bohužel, nic z toho nebylo dost pro někte‑
ré radní, kterým patrně více než prokazatelná

kvalita TIC ležela na srdci úspěšná podnika‑
telská činnost pana Nahodila. Několikaletý
tlak a neúspěšný pokus o převedení TIC pod
Regionální muzeum ukončila rada města
včleněním TIC do odboru školství, kultury,
sportu a marketinku a dosavadní výdaje
cca 170 tis. Kč nahradila výdaji více než 1,2
mil. Kč ročně.
Děkuji panu Nahodilovi za kvalitní a efek‑
tivní služby, které pro město s láskou a pro‑
fesionalitou dělal, a přeji mu pevné zdraví
a úspěch v další jeho činnosti. Myslím, že jeho
znalosti a zkušenosti budou chybět. Věřím, že
násobně dražší nové TIC na něj naváže a brzo
dosáhne alespoň stejných výsledků a pověsti
jako TIC v režii pana Nahodila.
Pokračování na str. 14
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Sociální služby

Radek
Zlesák
zastupitel
Žďáru nad Sázavou

S obchvatem město se v minulosti zaspalo
Na stránkách minulého čísla zazněl po‑
vzdech, že žďárský obchvat není obsažen v Ná‑
rodním investičním plánu s tím, že obchvaty

Havlíčkova Brodu a Pelhřimova se na těchto
stránkách objevily. Copak Žďár nesužuje nad‑
měrná doprava tak, jak výše jmenovaná města?
Copak Žďár nemá téměř stejnou silniční síť jako
na přelomu minulého století, kdy se na cestách
pohybovalo jen pár automobilů? Copak se sko‑
ro všechny žďárské silnice neslévají do jediné
severojižní dopravní tepny, která nemá alterna‑
tivu? Tak proč oni ano a my ne? Tato prozíravější
města se však nikdy nedopustila chyby jako
Žďár svého času, když naše město hlásalo do
světa, že nepotřebuje řešit neúnosnou dopravu.
Tenkrát jsme zaspali a teď bohužel sklízíme to,
co jsme kdysi vlastní liknavostí zaseli.
Avšak situace se mění. Ředitelství silnic a dál‑

nic již projektuje tzv. přeložku silnice I/37, při kte‑
ré dojde k výstavbě druhé části obchvatu. Pro‑
pojí se tak ulice Brněnská a Jihlavská vč. vyřešení
přetížené křižovatky ulic Jihlavská a Chelčického
kruhovým objezdem. ŘSD předpokládá zaháje‑
ní výstavby v letech 2021 – 2022.
U zbylých částí obchvatu ŘSD posuzuje vliv
na životní prostředí. Město v dané trase vyku‑
puje pozemky a intenzivně jedná s dotčenými
úřady a správci.
Národní investiční plán je živý dokument. Je
velmi pravděpodobné, že pokud tyto přípravné
práce budou pokračovat stejným tempem, tak
v dohledné době se do tohoto seznamu důleži‑
tých investic dostane i žďárský obchvat.

Záchrana života není věda
Pokračování ze strany 8.
Obecně jsou mezi veřejností znalosti a do‑
vednosti v poskytování první pomoci na po‑
měrně nízké úrovni. V osnovách na školách ne‑
jsou. Na školách v Kraji Vysočina mají kurz první
pomoci žáci osmých tříd v rámci 10 výukových
hodin, výuku zajišťují záchranáři a lektoři čer‑
veného kříže, kteří mají s výukou zkušenosti.
„Většina dospělých slyšela o první pomoci naposledy na škole, často už si ani nepamatují, jak ji
udělat. Proto se pak v praxi bojí cokoli udělat pro
poraněného, aby mu náhodou neublížili. Přitom
dovednosti v poskytnutí první pomoci se poslední
dobou hodně zjednodušily tak, aby to každý zvládl,“ uvádí Irena Polednová, ředitelka OS ČČK.
Zachránit se dá i holýma rukama
V dnešní době se učíme hlavně udržet zra‑

něného při životě do příjezdu záchranky nebo
vrtulníku bez potřeby jakýchkoli pomůcek. To
může někdy znamenat i holýma rukama nebo
použitím části svého oděvu. Důležité je i umět
zavolat pomoc a učit se chovat při nehodě tak,
aby nám se nic nestalo. Což je hodně důleži‑
té u autonehod, u kterých se někdy stává, že
zachránce utrpí poranění od protijedoucích
vozidel. Učíme jak používat vybavení v autolé‑
kárničkách, jak a kdy vytáhnout zraněného z
auta. Důležité je rozpoznat také poranění, které
ohrožuje na životě a které naopak ne.
Největší změna v rámci postupů v poskyto‑
vání první pomoci nastala v resuscitaci dospě‑
lých. V takových situacích už se nedoporučuje
dýchat, ale pouze masáž srdce. Což je veliké
zjednodušení a masáž srdce zvládnou i děti ve
třetí třídě. Pokud zachránce volá na 155, vždy

je mu poskytnuta asistovaná první pomoc, to
znamená, že je na telefonu školený operátor.
Ten radí, jak postupovat a poskytovat první po‑
moc až do příjezdu sanitky.
V ideálním případě by měl každý dospělý
člověk absolvovat kurz první pomoci alespoň
jednou za dva roky. Tak by si obnovil znalosti,
dozvěděl se novinky a změny a procvičil si do‑
vednosti a chování v určitých krizových situa‑
cích. Každý se v krizových situacích chová jinak.
Jsou lidé, kteří nejsou schopni prakticky po‑
skytnout první pomoc, ti zavolají na číslo 155, a
jiní nepanikaří a poskytují pomoc i po poprvé
absolvovaném kurzu za pomoci operátorky na
telefonu. Opakování potřebných dovedností a
povědomí o nových postupech jsou ale zásad‑
ní.
(red), Irena Polednová

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kdo jsme?
Ponorka – nízkoprahové zařízení (zaříze‑
ní dostupné a anonymní) pro děti a mládež
je sociální služba Oblastní charity Žďár nad
Sázavou, která v letošním roce oslavila už 22.
narozeniny. Služba je poskytována zdarma.
Komu pomáháme?
Ponorka je určena dětem, dospívajícím
a mladým lidem ve věku od šesti do dvaceti
šesti let, kteří jsou ztraceni v moři problémů
a potřebují pomoci najít vlastní kompas, aby
se lépe vyznali ve svém životě. Nízkopra‑
hové kluby jsou z důvodu odlišných zájmů
a potřeb časově odděleny pro tyto věkové
skupiny – kluby mladších (1. stupeň ZŠ), klu‑
by starších (2. stupeň ZŠ, SŠ, mladí lidé do
20 let), kluby mladých dospělých (21 - 26 let).
Kde působíme?
Prostory služby naleznete na ulici Ná‑
dražní ve Žďáře nad Sázavou. Pracovníky
Ponorky můžete ale také potkat v terénu to znamená každou středu kdekoli venku
v ulicích Žďáru. Zde s klienty navazují kon‑
takt v jejich přirozeném prostředí, jako jsou
parky, hřiště, sídliště, obchodní domy apod.
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Jak pomáháme?
Pomáháme našim klientům k tomu, aby
se konečně odrazili od břehu, a společně pře‑
konáváme všechna vlnobití, která ve složitém
období dospívání a osamostatňování prožívají.
Pomáháme klientům, aby se nepotopili úplně
na dno a mohli dýchat i pod hladinou všech
průšvihů. Na palubě naší Ponorky má každý své
místo a je důležitý, zároveň je nutné dodržo‑
vat určitá pravidla, aby se nám všem společně
dobře proplouvalo.
Proč pomáháme?
Vnímáme, že životní etapa dospívání není
jednoduchá. Je plná změn, které s sebou ne‑
sou často i nepochopitelné stavy a nálady.
Klientům pomáháme se v tom všem zoriento‑
vat, najít sám sebe, ale také se naučit správně
komunikovat s okolím, ať už s vrstevníky, nebo
s dospěláky a autoritami. Dítě má mnohdy
plno otázek, na které se ale z různých důvodů
bojí zeptat, nebo je nechce řešit s někým blíz‑
kým. V takový moment může přijít k nám, kde
se snažíme tvořit přátelské prostředí, ve kterém
otevíráme všechna témata, a je zde dostatečný
prostor i na individuální práci a dotazy. Chceme
našim klientům poskytnout bezpečné mís‑

to, kde mohou trávit volný čas, smysluplně se
zabavit a mít pocit, že někam patří. Důležitý je
pro nás rovnocenný a partnerský přístup ke
klientovi. Tímto vším pak na klienta působíme
také v oblasti prevence výskytu nežádoucích
jevů ve společnosti. Naši klienti mnohdy neví,
co s volným časem. Nudí se a zároveň se neumí
zabavit, nebo znají jenom nevhodné způsoby,
jako je poflakování na lavičkách, kouření, pití.
My jim nabízíme aktivity pro volný čas a také
řešíme to, jak fungovat i mimo nízkoprahový
klub. Klienti s námi rozebírají všechno – radosti
i starosti všedních dnů. Často stojíme i u jejich
zásadních životních rozhodnutí nebo změn
a řešíme jejich budoucnost.
Kde a kdy nás můžete kontaktovat?
Bližší informace o této službě naleznete na
webových stránkách www.ponorka-nzdm.cz
nebo www.zdar.charita.cz. Aktuální dění ze za‑
řízení můžete také sledovat na facebooku nebo
na instagramu.
Vpřípadězájmunásmůžetetakékontaktovat
na email: veronika.brychtova@zdar.charita.cz
nebo na tel. + 420 777 755 436.
Veronika Brychtová
vedoucí NZDM Ponorka

Kultura

Jaké těžkosti má inspektor Gardin?
Pokračování ze strany 3.
„Detektivní příběh jsme ještě nehráli
a chtěli jsme vyzkoušet něco nového, rozhodně
ale nezůstáváme nic dlužni svému zaměření na
komediální inscenace. Napětí obstará poměrně
slušný počet mrtvol, ale rozhodně není nouze
ani o mnoho vtipných situací. Autor svedl dohromady dva naprosto rozdílné charaktery hlavních
postav a to samo o sobě přináší dost komediálních momentů,“ říká režisér inscenace Martin
Blažíček.
Jeho slova ostatně potvrzují i reakce di‑
váků, kteří už na detektivce byli. „Představení
musím jenom doporučit, vůbec jsem netušil, že
to bude taková sranda. Konec první půlky byl

dost překvapivý. Byl jsem hodně zvědavý, jak to
bude pokračovat. Napětí až do poslední scény,“
nechal se slyšet po premiéře pan David. Jeho
slova doplnila paní Marie. „Já chodím na dost
divadelních představení, mám předplatné do
městského divadla a troufám si tvrdit, že tato
inscenace je nejlepší představení letošní žďárské
divadelní sezony, včetně profesionálních souborů. Všem ji vřele doporučuji.“
Publikum se může na žďárské ochotníky do
městského divadla vypravit v sobotu 29. úno‑
ra. Představení začíná v 19:00. Lístky je možné
koupit v předprodeji na pokladně kulturního
domu.
(red), Tamara Pecková

Kino Vysočina
Únorové tipy!
Předávání Oscarů
9. února
9. února proběhne výroční předávání
Oscarů a my pro vás máme v nabídce
hned dva žhavé kandidáty na některou
z cen. Slavný režisér Sam Mendes
představí svůj velkofilm z konce
1.světové války s výstižným názvem
1917 a Renée Zellwegerová vystoupí
ze škatulky Bridget Jones v titulní roli
životopisného filmu o zpěvačce Judy
Garland s prostým názvem Judy. Zveme
i na filmový klub, který nabídne Portrét
dívky v plamenech, oceněný nejlepším
scénářem v Cannes. Milovníci českých
komedií si nenechají ujít manželský
trojúhelník Chýlková – Langmajer-Žáčková
ve filmu Chlap na střídačku a děti jistě
potěší Tlapkova patrola – vždy ve střehu,
či Supermazlíčci.
To a mnoho dalšího v únoru v kině Vysočina

Poznáte, kdo je vrah?

Foto: archiv žďárských ochotníků

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

Pozvánka na Plesohrátky ZUŠ
V sobotu 15. února 2020 se žďárská Základní umělecká škola Františka Drdly
opět přesune do velkého sálu sousední
sokolovny. Tam uskuteční již po osmé
svoji zábavnou akci Plesohrátky ZUŠ.
V průběhu sobotního odpoledne vystou‑
pí na pódiu sokolovny kromě dechového
orchestru ZUŠ také další instrumentální
soubory školy, především country a roc‑
ková seskupení. Zastoupen bude i taneční
obor, neboť žákyně předvedou své nejno‑
vější taneční choreografie. Součástí progra‑
mu budou i různé hry pro malé i větší děti.

Jako na akci karnevalového typu nebudou
chybět ani masky, také defilé masek a každá
zamaskovaná osoba bez ohledu na věk ob‑
drží navíc los do bohaté tomboly zdarma.
Akce je pořádána pod záštitou Sdružení
rodičů při ZUŠ F. Drdly, které všem vystupu‑
jícím žákům zajistí občerstvení zdarma. Pro
ostatní účastníky bude otevřen bufet se zá‑
kladní nabídkou nápojů a pochutin. Akce je
určena nejen pro žáky ZUŠ a jejich rodiče, ale
také pro širokou veřejnost. Srdečně zveme.
Dana Foralová

Nebudou chybět ani masky

Foto: archiv ZUŠ

Netradiční výstava obrazů a rekordní výstava muzea v Tvrzi
Buďte v obraze
Netradičně pojatá výstava obrazů ze
sbírek Regionálního muzea vám předsta‑
ví umělecká díla z poněkud jiné stránky.
Při klasické výstavě obrazů se dozvíte, že
obraz interiéru žďárského konventního
kostela namaloval Alois Podloucký. Zjistí‑
te možná i techniku malby, určení podkla‑
du, případně její rozměry. Víte ale k čemu
sloužila na obraze vymalovaná chórová
přepážka, kde ji dnes najdete a co má
autor společného se Zelenou horou? Co
spojuje malíře Konůpka, hrad Házmburk,

sci-fi literaturu a naše muzeum? Jaká velká
zvířata by na vás kdysi mohla vykouknout
zpoza stromů v pralese na Žákově hoře,
do nějž můžete nahlédnout prostřednic‑
tvím obrazu Jaroslava Bureše? A proč má
milostný obraz Chrudimského Salvátora
na čele hvězdu? Přijďte k nám na výstavu
a budete v obraze. Začínáme 28. ledna
a končíme 12. dubna 2020.
Ohlédnutí za vánoční výstavou
Vánoční výstava „Když stromeček
zazáří“ se stala naší nejúspěšnější vá‑

noční výstavou posledních deseti let.
Návštěvnost těchto výstav se zpravidla
pohybuje mezi čísly 1 600 a 1 900, vý‑
stavy s tématikou vánočních svátků za
socialismu ovšem vždy překračují čís‑
lo 2 000. Letos poprvé přišlo více než
2 500 návštěvníků (přesné číslo se do‑
zvíme po uzávěrce). Všem moc děkuje‑
me a věříme, že nám zachovají přízeň
i nadále.
Stanislav Mikule
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Školství

Soutěž v řešení vývojového úkolu s využitím digitálního 3D prototypu

S FAIRTRADE můžeme pomoci měnit svět
Hlavním úkolem dnešní školy je připravovat žáky pro život ve světě, kde se
stírají hranice. Problémy udržitelnosti
života na planetě se dotknou každého
z nás a doba globalizace nás nesmí nechat lhostejnými ke světu, ve kterém
žijeme.
Pokračování ze strany 8.
My na Střední škole obchodní a služeb
ve Žďáře nad Sázavou aktivně podporujeme
tzv. fairtrade obchod. Ten poskytuje mož‑
nost pěstitelům a řemeslníkům rozvojových
zemí uživit se vlastní prací za důstojných
podmínek. Výrobci v systému fairtrade do‑
stávají za svou práci spravedlivě zaplaceno.
Cena pokryje náklady na pěstování a výrobu
a zároveň poskytne důstojné živobytí lidem
v jejich domovských zemích. K férové ceně
dostávají místní producenti tzv. fairtrado‑
vou prémii, která jim umožňuje zajistit tře‑
ba čistou vodu, postavit školu pro své děti,
nakoupit léky nebo jinak zlepšit své vlastní
životní podmínky. Lidé v tak vzdálených ze‑
mích pěstují plodiny nebo vyrábějí produkty,
které my denně konzumujeme. Jejich náku‑
pem můžeme skutečně pomoci!
Ve škole se snažíme o to, aby studenti
dobře rozuměli fungování mezinárodního
obchodu a tomu, jak ho můžeme společně
měnit na férovější. Průběžně vyhledáváme

faitradové produkty na našem místním trhu.
Používáme a prodáváme fairtradové produk‑
ty ve škole. Naším nejdůležitějším úkolem
je ale seznamovat veřejnost s myšlenkami
fairtrade. Co to znamená? Když přijdete do
školy na jakékoli setkání s veřejností, můžete
ochutnat fairtradovou kávu či občerstvení.
Studenti vám vysvětlí podstatu problému.
Dostanete u nás informaci, jak produkty po‑
znáte a kde si je můžete běžně koupit.
V nejbližší době se se všemi, kterým není

Školství

osud planety a lidí, kteří na ní žijí, lhostejný,
setkáme ve čtvrtek 13. února 2020 od 17
hodin v Café u tety Hany. Budeme si povídat
o principech Fairtrade s přímým účastníkem
mnoha cest a podporovatelem hnutí panem
Stanislavem Komínkem, promítneme foto‑
grafie a blíže poznáme podmínky pěstování
kávy v Guatemale. Ochutnávku kávy a něče‑
ho dobrého k ní připraví žáci naší školy. Těší‑
me se na vás. 
Jana Rudelová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Závěr roku poskytuje prostor připravit
pro studenty více zájmových aktivit. Je
velmi příjemné, když se podaří spojit jak
profesní znalosti, tak spolupráci s partnerskými firmami. VOŠ a SPŠ ve Žďáře
nad Sázavou v rámci projektu Autodesk
Academia připravila pro své studenty
soutěž ve 3D navrhování s využitím produktů spadajících do segmentu PLM řešení. Soutěž proběhla v příjemném prostředí půdních ateliérů školy, které jsou
využívány ve škole pro výuku odborného software napříč studijními obory.
Pro studenty byl připraven vývojový úkol,
který měli zpracovat na úrovni digitálního pro‑
totypu s využitím adaptivního modelování, PLM
(Product Lifecycle Management) a CGI (Compu‑
ter Graphics Imagery) nástrojů. Zadání soutěže
vycházelo z požadavku pro zákazníka vytvořit
digitální prototyp sestavy ruční svítilny. Základ‑
ním vstupním parametrem byl konkrétní typ
a počet použitých baterií umístěných v pevně
definovaném bloku 4 x 1,5V.
Každý ze studentů měl možnost uchopit

Fairtrade kávu si můžou studenti dát přímo ve školní kavárně

Soustředění v průběhu řešení vývojového úkolu

toto téma zcela individuálně podle svých před‑
stav jak z hlediska ergonomie, tak z hlediska
technického řešení. Společným základem sou‑
těže byly znalosti průmyslových postupů tvor‑
by digitálních prototypů v produktové řadě

Foto: archiv školy

Co nového na ZŠ Komenského 6
V lednu jsme jako všichni zahájili nový
rok a já přeji všem zdraví a úspěch. A
začali jsme pěkně „od podlahy“. Vyhráli
jsme okresní kolo šachového turnaje,
proběhl lyžařský kurz, chystáme společný projekt pro školu a rodiče.
V polovině ledna proběhlo okresní
kolo šachového turnaje a naši žáci vyhrá‑
li! Partě ve složení Josef Zástěra, Jaroslav
Špaček, Štěpán Honek, Jakub Skalník patří
velká gratulace a nominace na titul Šikula
školy.
V lednu také vybraní žáci sedmých tříd
absolvovali lyžařský kurz v Novém Městě
na Moravě, na Harusově kopci. Je báječné
vidět, jak se z ničeho rodí vlastní pílí noví

lyžaři. Všichni se naučili jezdit moc pěkně
a bezpečně a já tajně doufám, že v tomto
sportu budou pokračovat i nadále.
V lednu jsme také postoupili v přípravě
projektu, kterému pracovně říkám „Rodi‑
če, pojďte do toho s námi!“ Jedná se úpl‑
ně nový systém komunikace školy s rodiči
žáků i se žáky. Mít ve 21. století vše potřeb‑
né o škole v mobilu se stává standardem
a já jsem moc rád, že se k tomuto stan‑
dardu připojí také naše škola. V čem je to
převratné? Určitě v tom, že rodiče budou
moci komunikovat se školou jednoduše
přes mobil, že s dětmi mohou ohlídat, kdo
na ně chystá písemku, jaká je absence dí‑
těte, jaké má známky a co nám vzkazuje
paní učitelka či pan učitel. Ve škole s tím‑

to novým nástrojem začínáme, v průbě‑
hu jara se budeme učit používat všech‑
ny jeho možnosti. Rodičům nabídneme
přes náš web přístup do demoverze, aby
si aplikaci mohli vyzkoušet také. Na pod‑
zim pak uděláme generální zkoušku a od
ledna pojedeme v ostré verzi. Čili „Rodiče,
pojďte do toho s námi!“
Na jaře nás čeká zápis nejen do první,
ale také do přípravné třídy, takže pokud
máte zájem, zavolejte do školy, povíme si
více.
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

Pracovní činnosti na základních školách
Další téma skloňované moudrými méně
moudrými. Jak je to u nás na 4. ZŠ?
Moji kolegové učí naše žáky praktickým
dovednostem v 6., 7. a 8. třídě. Jedná se
o pracovní činnosti v dílnách, pěstitelství
ve skleníku a na pozemku a vaření ve cvič‑
né kuchyňce.
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Já je přebírám v devítce na svět práce.
Co je na tomto předmětu zajímavé? Tře‑
ba to, že s žáky hledáme právě ten jejich
ideální pracovní svět. Učíme se orientovat
na trhu práce, poznáváme pestrou škálu
pracovních možností, příležitostí a život‑
ních cest, kterými se lze vydat. Právě díky
mnoha možnostem může být těžké vybrat

tu správnou, proto se věnujeme i sebepo‑
znání, objevování silných i slabých stránek,
hodnot a priorit. Tímto se pracovní činnosti
stávají specifickým předmětem, kde spíše
diskutujeme, dumáme a hledáme nejen
tu správnou střední školu, ale i další cestu
životem.
Berger Erik

Ve finále byli oceněni všichni účastníci soutěže

Foto: Petr Fořt

Foto: Petr Fořt

Autodesk 2020. V oblasti zpracování finální
zákaznické CGI vizualizace dostali studenti vol‑
nější ruku ve výběru software nástroje pro její
zpracování. Mohli aplikovat jak Inventor Studio,
tak V-RED Pro, 3ds Max nebo Maya.
Hodnocena byla po necelých čtyřech
hodinách pracovního času rozpracovanost
problému, preciznost a přesnost modelu
a splnění základních vstupních požadavků.
Práce byly anonymně vyhodnoceny pětičlen‑
nou porotou. Hlavní cenu, barevnou multi‑
funkční tiskárnu, si po čtyřhodinové vývojové
práci odnesl Jiří Jeřábek, druhé místo bylo
honorováno externím USB diskem, který na‑
konec získal Jan Holcman a třetí místo obsadil
Radek Novotný. Rádi bychom poděkovali tou‑
to cestou studentům za jejich aktivní přístup
ke zpracování tématu soutěže, společnosti
AUTOCONT za poskytnuté ceny a časopisu
CAD za podporu. Více informací o aktivitách ve
výuce věnovaných práci s PLM a BIM software
najdete na www.spszr.cz.
Petr Fořt

Kdo zabil Sněhurku?
Před Vánoci byl na žďárském gymnáziu
sehrán už sedmý studentský anglický divadelní počin – nadšenci z celého ročníku
vytvořili představení dosud nevídané.
Letos se na scéně objevila mrtvá Sněhurka. Kdo ji zabil? Proč měří jeden z trpaslíků dva metry? A co tu dělá Popelka? To
se pokusil zjistit bezejmenný detektiv
a samozřejmě uspěl.
Už loni v lednu jsme demokraticky zvolili
Sněhurku a námětu se zmocnila šestice scéná‑
ristů. Že nám psaní razantně zasáhne do vol‑
ného času, bylo jasné skoro okamžitě. Dlouho
nám trvalo jen rozdělení dějové linie do sedmi
výslechů. Každý z nich přináší novou indicii k vy‑

řešení případu, a nakonec se divák samozřejmě
dovídá, že Sněhurka vlastně vůbec zesnulá není
a polibek z pravé lásky ji probudí. To zařídí pře‑
krásný princ, který původně jen hledal Popelku,
aby jí vrátil střevíček. Strávili jsme psaním mnoho
pátků, příběh jsme dokončili a do konce školního
roku jsme si ještě stihli rozdělit role. Na hlavních
rolích se domluvili scénáristé, zbytek se doplnil
podle zájmu.
Začátkem školního roku přišla panika – blíží
se prosinec! Začala výroba kulis a rekvizit – pře‑
krásných krumpáčků a čepiček či pohádkové
chaloupky. Na zkoušení jsme dostali týden před
Vánoci. První dva dny se natočily scénky. Vrchní
technik se pak s natočeným materiálem zavřel
do relaxační místnosti a dlouhé hodiny editoval.

Mezitím se na scéně odehrály první zkoušky.
Chvíli trvalo, než se všichni v komplikovaném
příběhu zorientovali. Někteří museli vážně zapra‑
covat na výslovnosti, jiní projevili herecký talent
a začali si měnit repliky k obrazu svému. Z po‑
hádkového lovce s lukem se stal věčně opilý Rus.
Divadlo jsme zkoušeli tolikrát, že si každý
zapamatoval nejen svoje repliky, ale celý třice‑
tistránkový scénář. I přesto, že jsme představení
hráli celkem desetkrát, jsme se na každé další
těšili. A když princ požádal Sněhurku o ruku
a začala hrát školní kapela, roztančili se všichni na
scéně i v zákulisí.
Děkujeme za podporu vedení školy a Radě
rodičů a držíme palce letošním druhákům!
Marek Veselý, herec a spoluautor scénáře
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Příspěvkové organizace města

SPORTIS informuje
Autokempink Pilák – Město realizovalo
stavbu skladu lodí a šlapadel nákladem cca
500 tis. Kč a organizace provedla opravu soci‑
álních zařízení (sprchové části) mužů v lokalitě
Táborka v ceně cca 200 tis. Kč.
Hotel Tálský mlýn – Obsazenost hotelu
v roce 2019 byla 62,33 % (v roce 2018 byla 61,70
%) a hotel navštívilo celkem 3 574 klientů. V roce
2019 byla provedena oprava přečerpávací stani‑
ce vč. výměny čerpadel v jímce před hotelem a
oprava altánu v areálu hotelu celkovým nákla‑
dem 230 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se dlouho‑
době nedaří najít kvalitního nájemce restaurace,
rozhodla rada města o změně koncepce a byl
vyhlášen záměr na nového nájemce celého ob‑
jektu (restaurace i ubytovací části).
Rekreační areál Pilák – V roce 2019 jsme
nákladem cca 166 tis. Kč opravili povrch fotbalo‑
vého hřiště (výměna za použitou umělou trávu
z fotbalového stadiónu) a jeho oplocení. Akce
bude dokončena na jaře letošního roku.
Hotelový dům Morava – Obsazenost hote‑
lového domu v roce 2019 byla 90,66 % (v roce
2018 byla 90,89 %). V hotelovém domě, který
slouží především pro dlouhodobé ubytování, se
ubytovalo celkem 2 059 klientů. V roce 2019 byla
provedena oprava společných sociálních zaříze‑
ní (sprchy a WC) mužů ve 3. a 4. patře v celkové
hodnotě cca 950 tis. Kč.
Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna) – V roce 2019 město rekonstruovalo
sociální zařízení v přízemí budovy včetně vybu‑
dování bezbariérového WC v celkové hodnotě
cca 680 tis. Kč.
Relaxační centrum – V roce 2019 navštívi‑
lo Relaxační centrum celkem 189 509 klientů
(z toho bazénovou část 158 773, wellness 29 691

a solnou jeskyni 1 045 klientů). V roce 2018 to
bylo celkem 192 086 klientů. Nižší návštěvnost
byla způsobena odstávkou horkovodu v průbě‑
hu letních prázdnin, kdy bylo zavřeno.
Zimní stadión – V roce 2019 navštívilo toto
zařízení celkem 46 459 klientů. Byla provedena
oprava fasády a nátěr konstrukčních prvků na
boční straně směrem k rychlobruslařskému ová‑
lu a zadní straně zimního stadiónu nákladem
944 tis. Kč, město provedlo opravu společných
sociálních zařízení mužů a žen včetně vybudo‑
vání bezbariérového WC nákladem 725 tis. Kč.
V letošním roce bude nutné provést některé
organizační změny, protože poptávka po ledo‑
vé ploše již značně převyšuje časové možnosti
nabídky.
Fotbalový stadión – V roce 2019 bylo vyu‑
žito celkem 1 197 hodin (fotbalové oddíly 1 061,
ostatní 136). Město realizovalo opravu plochy
směrem k řece Sázavě (nový asfalt) nákladem
cca 1100 tis. Kč, organizace provedla opravu
plochy u novější budovy (výměna povrchu za
asfalt) v ceně 147 tis. Kč a opravu oplocení na‑
vazující na tenisové kurty směrem k zadní části
tréninkového hřiště v ceně 210 tis. Kč.
Tenisové kurty – V roce 2019 bylo na tomto
středisku využito celkem 7 354 hodin (tenisový
oddíl 4 056, ostatní 3 298). Letos budou dokon‑
čeny práce spojené s napojením nové studny na
stávající závlahový systém včetně retenční nádr‑
že u kurtů č. 5-7.
Sledujte naše webové stránky (www.sportis‑
po.cz) a facebookové stránky.
Děkujeme všem klientům, kteří navštěvují
zařízení provozovaná příspěvkovou organizací
SPORTIS, za dosavadní přízeň a těšíme se na
vaši návštěvu i v letošním roce.

Nechte kluky skákat!
A když skákat, tak myslíme parkour.
A když parkour, tak na Activu.
Určitě parkour znáte. Moderní pohybová ak‑
tivita, při které parkourista (traceur) překonává
nejrůznější překážky, je k vidění v městském pro‑
středí, trénuje i v tělocvičnách. Ve středisku volné‑
ho času Active nabízíme kroužek parkouru už od
roku 2012, kdy první nadšence vedli Vojta s Pe‑
trem. Nápor zájemců si vyžádal vyhledání dalších
vedoucích kroužků, a tak se na vedení dále podí‑
leli Martin, Šimon a Matěj a dětí přibývalo. Někteří
si parkour vyzkoušeli a za rok skončili, jiní vytrvale
trénují čtvrtý, pátý rok. V letošním školním roce
registrujeme 110 účastníků v tomto populárním
kroužku, který se koná nejen ve Žďáře, ale naši
současní instruktoři Matěj, David a Zdeněk jezdí
za dětmi ve věku 8-15 let do Přibyslavi a do Bob‑
rové. Možná si říkáte: Je to bezpečné? Jako každý
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sport nese v sobě také parkour určitá rizika.
V Activu se však snažíme rizika eliminovat,
ať už zajištěním bezpečného doskoku pomocí
žíněnek, erudicí instruktorů, kteří sami jsou ak‑
tivními parkouristy, nebo vzájemnou dopomocí
kluků při skocích.
Nutno dodat, že parkour jako ryze mužská
záležitost láká poslední roky i dívky. Je několik
odvážných holek, které se vydaly překonávat
své hranice fyzické i psychické. První rok v krouž‑
ku se účastníci učí základní cviky, jako např. roll
nebo valuty (přeskoky přes překážky). Ve starších
a zkušenějších skupinách se zaměřují na pokro‑
čilejší techniky, jako různé druhy salt, frontflip
a backflip. Umění kluků, kteří se věnují této nároč‑
né disciplíně, můžete vidět nejen venku, ale také
na veřejných akcích, na plesech a na závěrečné
Akademii Activu, kde jejich vystoupení patří k vr‑
cholu přehlídky kroužků.	
Zdeňka Volavá

Ze sportu

Městská policie

Mistrovství České republiky v Muaythai bude v sokolovně

Veřejný pořádek
Společně s Policií ČR jsme provedli vyhod‑
nocení stavu veřejného pořádku za obdo‑
bí konce loňského roku a prvního dne roku le‑
tošního. Tím, že nebyla podceněna prevence,
lze konstatovat, že nedošlo k žádnému vážné‑
mu narušení veřejného pořádku.
Zvýšená bezpečnostní opatření byla přijata
již v době adventu v rámci zvýšeného pohy‑
bu osob a pokračovala při oslavách Silvestra
a na Nový rok. V tomto období jsme se také
zaměřili na kulturně-společenskou akci Discov,
která se konala v Domě kultury. Výsledkem
provedené kontroly bylo zjištění pouze drob‑
ných závad a to díky přísným bezpečnostním
opatřením, která jsme pro akce Discov přijali
již v minulosti. Nyní jsme si ověřili, že opatření
byla pořadateli dodržena. I tyto drobné závady
samozřejmě s pořadatelem řešíme. V uvede‑
ném období nevybočila četnost protiprávních
skutků z normálu. Většina skutků byla v rovině
přestupkových jednání a zaznamenali jsme
pouze mírné zvýšení skutků páchaných pod
vlivem alkoholu.
Bohužel, následné období již nelze hod‑
notil zcela kladně. V současné době řešíme
značný počet událostí spojených zejména
s jednáním bezdomovců, osob se sociálními
problémy, osob závislých na alkoholu a osob
ubytovaných v místních ubytovacích zaříze‑
ních. Během jediného dne jsme občas nuceni
řešit problematiku některých osob i několikrát.
Pro ilustraci uvádím situaci jednoho z bez‑
domovců, u kterého zasahovala naše hlídka
7. ledna v hale ČD ve 4 hodiny ráno. Vzhledem
k jeho silné podnapilosti a akutním zdravot‑
ním problémům bylo přivolaným lékařem
záchranné služby rozhodnuto o převozu do
novoměstské nemocnice, odkud byl násled‑
ně propuštěn. Ještě týž den jsme pak u něho
zasahovali podruhé, a to ve 21 hodin. Osoba
byla opětovně v extrémně podnapilém stavu
a nebyla schopna ani samostatné chůze. Po
opětovném vyšetření lékařem a provedené
dechové zkoušce 3,75 promile bylo rozhodnu‑
to o umístění do protialkoholní záchytné stani‑
ce v Jihlavě. Úkony spojené pouze s touto oso‑
bou zabraly hlídce celkem 4 hodiny. Za prvních
čtrnáct dní nového roku provedla městská po‑
licie již dva převozy na PZS, což není obvyklé.
Krádeže v obchodních centrech
Stejnou tendenci, jakou jsem popisoval
v předchozím textu v oblasti veřejného pořádku,
má i vývoj stavu drobné majetkové protiprávní
činnosti. V době svátků a s tím související „ná‑
kupní horečkou“ byl počet zjištěných drobných
krádeží na minimu. Možná to je latencí, kterou
nelze ověřit. Každopádně pondělí 13. ledna se
nechvalně zapsalo do našich systémů. Pouze
v tento den jsme ve ždárských supermarketech
řešili celkem čtyři případy drobných krádeží. Pro
informaci - tři ze čtyř pachatelů byli mimožďárští,
věkové rozvrstvení bylo od 18 do 60 let. Všech‑
ny tyto osoby byly vyřešeny blokovou pokutou
a jejich skutky budou zavedeny do centrální evi‑
dence přestupků.

Srdečně zveme všechny příznivce thajského boxu na 108. mistrovství ČR
v Muaythai, které se uskuteční 8. února
2020 od 12.00 v sokolovně ve Žďáře nad
Sázavou.

Martin Kunc
vedoucí městské policie

Muaythai neboli thajský box je plnokon‑
taktní bojové umění. Jedná se o jeden z nej‑
tvrdších bojových sportů, kde jsou povole‑
ny údery lokty a koleny. Každý zápas začíná
tradičním zahajovacím ceremoniálem vai‑
-kru (tanec-modlitba). Zápasí se na 3 kola.

Tento sport je vhodný pro děti i dospě‑
lé, muže i ženy. Můžete si jej vyzkoušet ve
Fight Clubu NMNM/ZR na pravidelných
trénincích ve Žďáře nad Sázavou, Novém
Městě na Moravě a ve Svratce. Nově i bez‑
kontaktní kondiční trénink. První účast je
zdarma.
Více info na www.fightclubzdar.cz

Josef Peňáz

Ilustrační foto

Foto: FB Figrhtclubzdar

Závodní sezóna se blíží. Který ze sedmi závodů navštívíte?
Od roku 2015 působí ve Žďáře nový
sportovní klub, který se věnuje
všestranné sportovní přípravě dětí
s budoucím zaměřením na triatlon.
Kromě tréninku v průběhu roku SK
TRI CykloChlubna pořádá i závody pro
širší veřejnost.
Letos se ve Žďáře a blízkém okolí
uskuteční celkem sedm závodů, z čehož
jeden je klasifikovaný jako neoficiální
mistrovství světa. Ale nepředbíhejme.
Prvním rozehřívacím závodem je již tra‑
diční Běh kolem Piláku, na kterém se zá‑
vodníci potkají 21. března. Celá závodní
sezóna takto odstartuje u penzionu Na
Stezce.
Koncem května zahájí triatlonovou
sezónu krátký štafetový závod Sázavské
švihání. To využije 30. května pro své zá‑
zemí, plavání, start i cíl koupaliště v Sá‑
zavě.

Triatlonem bude žít Žďár i na začátku
letních prázdnin. 27. června mohou děti
poměřit síly v přátelském závodě, který
se jmenuje podle dospělácké varianty
Dětská ORKA. „Děti od nízkého věku vedeme víc ke vzájemné podpoře a přátelství
než k rivalitě a soutěživosti. Přesto víme, že
je fajn, když si nějaké menší závody vyzkouší, aby zjistily, jaké pocity se s tím pojí
a jak vypadá závodní rutina,“ popisuje
Petr Bezchleba, hlavní trenér klubu, dů‑
vod vzniku tohoto závodu.
O 14 dní později, 11. července, se již
utkají o prvenství v triatlonovém závodě
ORKA i dospělí. Ten se na rozdíl od dět‑
ské varianty uskuteční na Velkém Dářku.
Závodníci během něj uplavou 900 met‑
rů, na kole najedou 31 km a závěrečný
běh má délku 5,8 km. „Z malého provinčního závodu se nám za 20 let podařilo
vybudovat závod, na který se sjíždí i lidé
z Brna nebo Prahy,“ doplňuje Bezchleba,

Poměřte síly s terénem Žďárských vrchů

Foto: Adam Čech

který tento závod začal pořádat již v roce
1997.
Pomyslný vrchol mezi závody je Mis‑
trovství světa v Nordic running. Tato
mladá disciplína si v Česku našla mnoho
podporovatelů a pomalu se rozrůstá i
do zahraničí. Proto každý rok na mis‑
trovství do Žďáru, které se uskuteční
5. září, přijíždí větší skupina zahranič‑
ních závodníků. „Prvenství ale stále zůstává na Vysočině,“ uzavírá Bezchleba.
Závěr sezóny patří dvěma terénním
závodům. 10. října proběhne již 7. ročník
Maratonu dvojic, kde, jak již název napo‑
vídá, účastníci závodí v páru. Čeká je cca
45 km dlouhá trasa z Jimramova přes
Žďárské vrchy až do Žďáru. Způsob zdo‑
lání závodu je buď běžecky, nebo na kole
– každý pár má jedno horské kolo a je na
nich, jak se na něm budou střídat. Úplně
poslední závod se opět vrátí do Žďáru
a opět to bude klasický běžecký závod.
21. listopadu se běžci utkají v Lesním
krosu. Jak závodní rok začal, tak také
končí. Poslední závod, Lesní kros, startu‑
je i končí na penzionu Na Stezce.
„Všechny závody jsou otevřené veřejnosti. Je jedno, jestli běháte 10 let nebo
jste začali před pár měsíci. Prostě nazujte
boty a dorazte si užít srandu na přátelské závody přímo ve Žďáře,“ uzavírá po‑
zvánku Bezchleba. Kromě členů a přátel
klubu se na organizaci finančně podílí
i Město Žďár nad Sázavou.
Jakub Axman

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Omlouváme se za chyby v dataci kroniky v lednovém čísle.
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
17. ledna 2020 celkem 20 770 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: prosinec 2019 - 20 787, 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

Děti narozené v listopadu 2019
+ jednou dodatečně v říjnu 2019
Kristýna Fuchsová
30. 10. ZR 1
Adriana Štolová
13. 11. ZR 3
Kristián Hájek
15. 11. ZR 7
Rozálie Kilianová
16. 11. ZR 3
David Kudiovský
16. 11. ZR 6
Patrik Landsman
22. 11. ZR 3
Jana Sodomková
26. 11. ZR 1
Matyas Černý
28. 11. ZR 3

Životní jubilea v únoru 2020
Josef Poledna
07. 02. 80 let ZR 1
Marie Žáková
07. 02. 85 let ZR 2
Vlasta Černá 
09. 02. 80 let ZR 4
Josef Kukla 
14. 02. 80 let ZR 6
Jiřina Řádková
14. 02. 85 let ZR 5
František Pitro
16. 02. 85 let ZR 4
Stanislav Sedlák 
17. 02. 85 let ZR 1
Josef Málek
22. 02. 85 let ZR 5
Marie Štěpničková 
24. 02. 92 let ZR 3
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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 2020

II. Zaostřeno na chuťové pohárky
(zasílejte do 21. února 2020)

Vyhodnocení!

Na únor jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na chuťové po‑
hárky. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 21. února 2020
na e‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmě‑
tu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2020. V e‑mailu uveď‑
te i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefon‑
ní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V lednu 2020 bylo do soutěže zasláno 23 fotografií s te‑
matikou stop ve sněhu. Vítězem lednového kola foto‑
grafické soutěže se stala Petra Ležalová. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

I. Zaostřeno na stopy ve sněhu

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Témata Zaostřeno na Žďár 2020
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme představili letošní témata fotografické soutěže Za‑
ostřeno na Žďár. Bohužel se nám podařilo ve výčtu udělat pár chyb, za které se omlouváme a při‑
nášíme opravený přehled. Aktuální informace o soutěži najdete na www.zdarns.cz/online-sluz‑
by/zaostreno-na-zdar/zaostreno-na-zdar-2020.
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I. Zaostřeno na stopy ve sněhu
II. Zaostřeno na chuťové pohárky
III. Zaostřeno na řeku Sázavu
IV. Zaostřeno na Velikonoce na Žďársku
V. Zaostřeno na cyklistiku
VI. - VII. Zaostřeno na Den Žďáru 2020
VIII. Zaostřeno na přírodu Žďárský vrchů
IX. Zaostřeno na vzpomínky z cest
X. Zaostřeno na ubývající světlo
XI. Zaostřeno na vás! (volné téma)
XII. Zaostřeno na Advent

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 9. února, 14.30
Karneval (A)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 10., 17., 24. února a 2. března, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

středa 19. února, 9.00, 11.00 a čtvrtek 20. února, 8.45
Divadlo Mimo.s. – Brouhádka (MD)

středa 12. února, 17.00
Setkání s občany – Pěší zóna v novém (KMJS)

čtvrtek 20. února, 15.00
Dětský karneval (RCS)

čtvrtek 13. února, 16.00
Vítězslav Lorenovicz – Starověké Řecko (HK)

středa 26. února, 11.00 a čtvrtek 27. února, 9.00, 11.00
Divadelní centrum Zlín – Lazy goat (MD)

čtvrtek 13. února, 17.00
Fairtrade naživo (CTH)

středa 4. března, 9.00, 11.00 a čtvrtek 5. března, 9.00
Divadlo Metro – Malý princ na Zemi (MD)

neděle 16. února, 15.00
Spiritualita sester Benediktýnek a jejich působení
na Bílé hoře (KCHF)

KONCERTY
úterý 18. února, 19.00
Václav Neckář – 65 let na scéně – Bacily (MD)

středa 19. února, 15.30
M. Havelková, V. Černík – Plachetnice La Grace (G)

pátek 21. února, 19.00
Žďárské interference – Jeff Alkire Quartet (RKF)

sobota 22. a 29. února, 14.00-18.00
Vykresli se z toho – olejomalba (KMJS)

středa 26. února, 19.00
Robert Balzar Trio (JC)

úterý 25. února, 10.00-12.00
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.: Proměny české společnosti
od listopadu 1989 do dneška (pro školy) (KV)

čtvrtek 27. února, 17.00
Klavírní koncert studenta JAMU (ZUŠ)
středa 4. března, 19.00
Hana Zagorová, Petr Rezek & Boom!Band (DK)
DIVADLO
pondělí 17. února, 10.00
Divadlo Na Fidlovačce – Po Fredrykovi (MD)
sobota 29. února, 19.00
Divadelní spolek Žďár – Inspektor má těžkosti (MD)
neděle 1. března, 19.00
Divadlo v Rytířské – Můj nejlepší kamarád (MD)
KULTURNÍ AKCE
středa 12. února, 18.00
Promítej i Ty! – Hlasy moře (KMJS)
čtvrtek 13. února, 16.00
Partnerská komunikace (RCS)
sobota 15. února, 13.00
Plesohrátky (S)
sobota 15. února a 7. března, 20.00
Jenda Novák za piánem (JC)
sobota 22. února, 14.14
Žďárský masopust (NR, A)

úterý 25. února, 17.00
Miloslav Lopaur – Peripetie růstu a poklesu města
od nejstarších dob do 20. století (KMJS)
úterý 3. března, 9.00
Okresní kolo klavírní soutěže (ZUŠ)
úterý 3. března, 16.30-18.30
Šest stádií nemoci aneb jak dlouho trvá, nežli se nemoc
plně projeví; Jarní vitalita (S)
středa 4. března, 15.30
Milan Hána – Geopolitika aneb Svět kolem nás (G)
KULTURNÍ AKCE - PLESY
sobota 15. února, 20.00
Jiřinkový bál – ples Kultury Žďár a Active SVČ (DK)
pátek 21. února
Střední škola obchodní a služeb SČMSD (DK)
sobota 22. února
PKS a.s. (DK)
pátek 28. února
Gymnázium Žďár nad Sázavou (DK)
sobota 29. února
V žitě (DK)

neděle 23. února, 19.00
Country jam session (JC)

A – sál Active SVČ, Horní 2, CTH – Café U Tety Hany, DK – Dům kultury, G – Gymnázium Žďár nad Sázavou, GSR – Galerie Stará
radnice, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, KCHF – křížová chodba fary v Zámku Žďár, KMJS – Knihovna M. J. Sychry,
KV - Kino Vysočina, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum,
S – sokolovna, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál Základní umělecké školy, ZŽ – Zámek Žďár

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

