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Představujeme zelené Žďársko

Aktuality

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou Obsah
Ludmila
Řezníčková
místostarostka
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,
březen je již okénkem do jarních měsíců, kdy
se probudí příroda. Vloni v tomto čase jsem vám
psala, že je málo vody v naší krajině. Situace se za
uplynulý rok nezlepšila, spíše naopak. Vody je stá‑
le méně. Město už ale činí mnoho kroků k zadr‑
žování vody v krajině, k ochlazování budov, k cel‑
kovému zlepšení klimatu ve městě. Budujeme
nové tůně, obnovujeme polní cesty, ve městě bu‑
dou zelené střechy a zelené stěny domů, sázíme
mnoho nových stromů. Svedené podzemní pra‑
meny do kanalizace, které objevíme při různých
stavbách, jako například při rekonstrukci ulic na
Vodojemu, vyvedeme znovu na povrch země
tak, aby mohla podzemní voda částečně vyplnit
deficit vody povrchové. Na vodu jako zdroj života
musíme myslet při všech činnostech města.
V měsíci březnu je pro vás připraveno mno‑
ho akcí, například oblíbený Festival vína v žďár‑
ském kulturním domě nebo Nikodémova noc
na Zelené hoře. Zámek Žďár pro vás připravil
zážitkové prohlídky. Doznívají poslední plesy této
sezony. S rodinou se vždy v březnu účastním ple‑
su, který pořádá Centrum Kociánka, pracoviště

Jasanové olšiny s porosty bledule jarní, foto Luboš Dajč

Národní přírodní rezervace Ransko - nejenom bledule.
Nastal březen a s ním tradiční výlety na
Ransko za bílými koberci bledule jarní. Je to
asi to první, co si o Ransku většina návštěvníků
vybaví. Zdaleka to ale není to poslední, co je
na Ransku zajímavého.
Historie národní přírodní rezervace se, dá
se říci, začíná psát už před více než 540 milió‑
ny let. Tehdy se v těchto místech podél křížení
hlubinných zlomů v zemské kůře vyvalila bub‑
lina magmatu. Vytvořila těleso dnes známé
jako ranský masiv. Když se horniny dostanou
do kontaktu se žhavým magmatem, dochází
vlivem vysokých teplot k jejich přeměnám,
metamorfóze. Těmto procesům vděčí ranský
masiv za velice pestrou geologickou stavbu.
A pestré podloží je zase příčinou pestrého
„nadloží“.
Původně se na území Ranska rozkládaly
dvě státní rezervace. Každá zahrnovala jeden
ze dvou plošně nejrozšířenějších biotopů (pří‑
rodních celků utvářených vzájemným půso‑
bením konkrétních živých a neživých složek).
U Starého Ranska zahrnovala stejnojmenná

Oměj pestrý, foto Zdeněk Záliš CHKO

státní přírodní rezervace zbytky bučin, navrže‑
né k ochraně už v roce 1956 nestorem lesnické
typologie, profesorem Aloisem Zlatníkem. Do‑
dnes se jim říká Zlatníkovy bučiny. Významné
jsou například výskytem různých dutinově
hnízdících ptáků včetně sov, v keřích se v noci
prohání drobný hlodavec plšík lískový.
Druhá rezervace, Ranská bahna vyhlá‑
šená v roce 1989, zahrnovala potoční luhy
s jasanovými olšinami a masovým výskytem
bledule jarní. Zdejší „bleduliště“ jsou plošně
nejrozsáhlejší na Českomoravské vrchovině.
Odhadem zabírají okolo 30 ha. Bohužel už tu
ale nenajdete téměř žádné živé jasany. V roce
2013 se na zdejších jasanech začalo projevo‑
vat zhoubné houbové onemocnění. Do dvou
let se porosty úplně rozvrátily. Změna stromo‑
vého patra může mít dramatický vliv na celé
společenstvo včetně bylinného patra. Aby se
zdejší prostředí co nejrychleji vzpamatovalo,
rozběhl se záhy po kalamitě projekt obnovy.
Nesází se znovu jasany, nejspíše by opět od‑
umřely, ale pestrá škála jiných listnatých dře‑
vin. Projekt realizuje Lesní družstvo obcí, které
zde hospodaří.
Velice vzácným biotopem ranských lesů
jsou takzvané hadcové bory. Hadec je hornina
extrémně zásaditá a má tedy dosti extrémní
vliv na vegetaci. Na Ransku tento vliv není tak
výrazný jako třeba na Mohelenské hadcové
stepi, která také patří pod správu CHKO, přes‑
to tu najdeme druhy, které se jinde v CHKO
nevyskytují, například chrastavec rolní had‑
cový. Zdejší borovice se naopak přizpůsobily
hlavně klimatu. Borovice ranská, jak se zdejší
ekotyp borovice nazývá, má kuželovitou ko‑
runu s jemnějším větvením lépe snášejícím
bohaté sněhové nadílky. Zdánlivě náhodně
tu můžete v příkopech u cest potkat orchidej
prstnatec Fuchsův, českého příbuzného exo‑
tických krásek. Příkopy jsou jedno z mála míst,
kde je v hustém lese dostatek světla. Raritou
Ranska je také chráněný oměj pestrý, který
později v sezóně nahrazuje bledule. Nikde jin‑
de v CHKO v takových počtech neroste.
Nejen podoba, ale i osud zdejších lesů je
s geologickým podložím spjat velice úzce.

Březejc. Je to neuvěřitelná přehlídka práce s han‑
dicapovanými lidmi, která mi vždy připomene
zbytečnosti, které někdy řešíme. Dokud je člověk
zdravý a obklopený rodinou, může být šťastný.
V plesovém sále je vždy koncentrováno tolik du‑
ševní síly, lásky a radosti, že bych každému dopo‑
ručovala tam zajít a vidět svět z jiné strany.
Ráda bych vám také sdělila, že jsme se zabý‑
vali programovým prohlášení rady města, které
vzniklo průnikem volebních programů vámi zvo‑
lených zástupců jednotlivých koaličních stran.
Zjistila jsem, že ve všech oblastech dodržujeme,
co jsme slíbili. Některá zajímavá témata jsme i při‑
dali. Téměř zázrakem je to, že budeme letos sta‑
vět další část průmyslové zóny. Za velké vítězství
lze považovat i letošní zahájení výstavby bytů pro
naše občany. Nejprve vzniknou byty se závazky,
které umožní mnohým rodinám finančně dosáh‑
nout na vlastní bydlení. Později bude následovat
dostupné bydlení pro všechny vrstvy obyvatel.
Skvělé je, že budeme mít naše malé technické
služby ve společnosti SATT, a. s. Věřím, že tímto
řešením odpadnou některé nedostatky, které
oprávněně vnímáte při práci cizích dodavatelů
v zimní i letní údržbě.
Snažíme se pro město získat co nejvíce mož‑
ného. Dobrým příkladem může být to, že se po‑
dařilo získat od Kraje Vysočina pro naši městskou
polikliniku vysoký příspěvek 1,5 miliónu korun na
zcela nový rentgen. Letos se také kompletuje pro‑
váděcí projektová dokumentace na velkou halu
mezi našimi středními školami na ulici Student‑
ská, kterou bude město spolufinancovat s Krajem
Vysočina. Její příprava sice zabrala více času, než
se předpokládalo, ale odměnou bude nádherná
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a funkční sportovní hala splňující nejen turnajo‑
vé předpoklady. V této hale bude i nadstandart‑
ní horolezecká stěna. Je uvažováno s dřevěnou
palubovkou splňující nároky pro všechny halové
sporty, komfortní sociální zázemí, velké a pohodl‑
né tribuny. Je myšleno na všechny halové sporty
včetně těch menších, jako je např. badminton.
Vážení spoluobčané, přijďte kdykoli za mnou
a ptejte se, noste nápady a mějte krásné jarní dny.

Ludmila Řezníčková

AKTUÁLNĚ: Fairtrade ve žďárských kavárnách a školách
Borovice ranská, zvláštní ekotyp borovice
lesní rostoucí pouze na Ransku, foto
Bohumil Hanus CHKO

Na dolování i na zpracování rud bylo potřeba
hodně dřeva. Několikrát tu tak nejspíše došlo
k úplnému odlesnění. Zbytky po těžbě rud
jsou tu patrné dodnes. Dříve krajinu možná
hyzdily, dnes ještě zvyšují pestrost zdejšího
prostředí. V jámách, kde se drží voda, můžete
narazit na čolka horského, obecného, vzácněji
i velkého. V jezírku největšího důlního propa‑
du vedle zbytků budov bývalého areálu dolu
těsně za hranicí rezervace roste na jedné ze tří
lokalit CHKO rdest světlý.
I když se jedná o národní přírodní rezerva‑
ci, většina lesů je zde hospodářsky využívaná.
Lesníci se snaží ve spolupráci se správou CHKO
nalézt a využívat takové způsoby hospodaře‑
ní, které budou zdejší přírodě ku prospěchu.
Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy
Naleznete nás na Facebooku pod názvem CHKO
Žďárské vrchy
(www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/)

Přednášku o Fairtrade s ochutnávkou
kávy, zákusků nebo čajů hostilo Café
u tety Hany. Aktivně pro Žďár ji uspořádalo společně se Střední školou obchodní
a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou.
Na přednášku Stanislava Komínka z orga‑
nizace Fairtrade Česko a Slovensko přišlo přes
třicet lidí. Hlavními tématy bylo pěstování kakaa
a kávy. Diváci nešetřili otázkami a s nadšením
o tématech debatovali.
Jen úzkými mezerami mezi stolky se pohy‑
bovaly studentky z obchodní akademie, které
nosily návštěvníkům výbornou kávu, zákusky
jako cupcake, perník nebo řezy, vše z Fairtrade
surovin.
„Tato přednáška rozhodně není poslední akcí
na téma Fairtrade. Ze setkání vzešla spousta námětů, na kterých budeme dál pracovat,“ doplňuje
komunitní koordinátorka Radka Remarová.
(red)

Fairtrade produkty zakoupené ve žďárských obchodech

Foto: Matěj Papáček
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Představujeme partnerská města Žďáru nad Sázavou
Dnes se zaměříme na další partnerské
město, nebo spíše turistickou obec - francouzský Cairanne, se kterým Žďár uzavřel
smlouvu o partnerství v roce 2003. Zástupci belgického Flobecqu, francouzského
Cairanne a Žďáru nad Sázavou se každým
rokem setkávají na Dnech partnerství, pořádaných střídavě v jednotlivých městech.
Kromě toho jsou pořádány výměnné pobyty obyvatel těchto tří vzájemně spřátelených měst.
Za komisi pro regionální a mezinárodní
spolupráci Jiří Dokulil
Partnerské město Cairanne
Základní informace:
Stát: Francie, departement Vaucluse
Počet obyvatel (k 31. prosinci 2018): 1 078
Starosta: Roger Rossin
Vzdálenost Žďár - Cairanne: 1 425 km
Délka spolupráce: od r. 2003
Formy spolupráce: kultura, vinařská pro‑
dukce, kontakty mezi rodinami
Pravidelné setkávání: Dny partnerství

na 1 300 hektarů vinic a v samotné obci na‑
jdeme i vinné sklepy. K historickým památ‑
kám patří kaple svatého Rocha z 18. století,
kamenná tvrz s věží a stará část vesnice. Od
částečně zachovaných hradeb (z r. 1123) se
návštěvníkům za příhodného počasí otevře
nádherný výhled na horu Mont Ventoux, přes
kterou vede trasa legendární Tour de France.
Formy vzájemné spolupráce
Mezi příklady spolupráce v oblasti umění
lze uvést kupříkladu prezentace výtvarných
děl amatérských umělců z Cairanne nebo
populární výstavu fotografií Zdeňka Málka
s názvem „Cairanne, lidé a víno“, kterou mohli
žďárští občané zhlédnout v Regionálním mu‑
zeu v roce 2015. V Cairanne se postupně vy‑
střídaly a naše město úspěšně reprezentovaly
nejrůznější pěvecké sbory, sportovní oddíly
a folklórní soubory. Víte, že ve Žďáře nad Sáza‑
vou najdete i kavárnu, která nabízí to nejlepší
francouzské víno z oblasti Provence?

Příběh
Stejně jako u družby s belgickým
Flobecquem stála u zrodu spolupráce
s francouzským Cairanne ředitelka ŠECRu
Milada Holemářová spolu se zástupci naše‑
ho města. Zajímavou osobností z francouz‑
ské strany je bezpochyby současný starosta
Roger Rossin. Při setkání s ním zjistíte, že
vůbec nepotřebujete hledat francouzská
slovíčka, protože hovoří plynule česky! Ješ‑
tě předtím, než se stal starostou, pracoval
pro zahraniční společnost v Praze, kde si
postupně osvojil jak základy, tak mnohé
záludnosti českého jazyka. Roger se snaží
přinést do česko‑francouzské spolupráce
příslovečný „nový vítr“.

A příště vám představíme v pořadí čtvrté partnerské město Žďáru nad Sázavou
- ukrajinský Chust.

Stručně z historie
10. století - kraj poničen nájezdy Arabů
1320 - oblast Cairanne postoupena papež‑
ské državě se sídlem v blízkém Avignonu
1580 - 1588 - období náboženských válek
17. a 18. století - zdejší kraj byl několikrát
stižen morovou epidemií
20. století - obě světové války zasáhly obec
i region pouze nepřímo
Turistické zajímavosti
Obec se nachází v oblasti Côtes
‑du
‑Rhône, která je proslulá pěstováním vína
nejvyšší kvality. V okolí Cairanne se nachází

Malebná vesnička Cairanne

Foto: Zdeněk Málek

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Jaroslav
Ptáček
radní města
Žďáru nad Sázavou

Stručný výčet toho, co by vás mohlo zajímat.
Určitě oceníte nové zastávky na Stu‑
dentské, v rámci jejich příprav se ale
musely pokácet borovice. S tím souvisí
nové zadávací řízení na zajištění údržby
zeleně na veřejných plochách ve Žďáře
i v místních částech. Po zkušenostech hlí‑
dáme podrobnější upřesnění, je osloven
i ředitel SATTu, spolupráce s ním rozhod‑
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ně nebude na škodu i proto, že se připra‑
vuje zřízení malých technických služeb.
Po rekonkurzu jsme potvrdili ředitele PO
sociální služby Mgr. Václava Šeráka, kte‑
rý zajišťuje kontinuitu důležitých služeb
pro seniory.
Příspěvkové organizace předkládají
tzv. taktický plán. Ředitel SPORTISu nás
informoval o zjišťování spokojenosti,
kdy neřeší desítky spokojených klientů,
ale pracuje s připomínkami. Informo‑
val i o systému hodnocení rozvoje PO,
o školeních, představil systém obsaze‑
nosti haly, vysvětlil funkčnost zakrytých
tenisových kurtů, problematiku projek‑
tové dokumentace na nové společenské
zařízení, složitost podmínek pro půjčo‑
vání pomůcek v bazénu a využívání sklu‑
zavky pro děti i to, že povolení skákání
do bazénu by byl velký risk.

A co dále? Získání desítek milionů do‑
tace na průmyslovou zónu na Jamské je
malý zázrak podpořený velkým úsilím,
kupujeme a směňujeme pozemky po‑
třebné pro důležitou kruhovou křižovat‑
ku zde. Podpořili jsme kampaň Do práce
na kole i mezinárodní akci Vlajka pro Ti‑
bet.
Udělení ocenění města významným
osobnostem považuji už pátým rokem
za nezanedbatelnou funkci města, kdy
se při projednávání podaných návrhů
nekonfliktně hledá konsenzus. A na zá‑
věr moje doporučení: Nová kniha autorů
Stanislav Mikule, Milan Šustr – Tajemství
žďárských kostelů.

Jaroslav Ptáček
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Závody v ploutvovém plavání ovládly
Relaxační centrum

Jubilejní 10. ročník výzvy, která
podporuje cestu do práce vlastními
silami. Do práce na kole je týmová
soutěž pro všechny, kdo sestaví tým
o minimálně dvou a maximálně pěti
členech a pravidelně spolu s kolegy
dojíždí během května do práce
na kole. V roce 2020 se již po páté
zapojí do soutěže i běžci, chodci,
bruslaři, skateboardisti, longboardisti,
vozíčkáři…

Začátkem února se ve žďárském Relaxačním centru konal závod v ploutvovém plavání Žďárský gumák. Za jeho
organizací stojí místní Čochtanklub.
Celkem do Žďáru přijelo 14 týmů z celé
republiky, v několika disciplínách soutěžilo na 160 závodníků. A žďárští opět
potvrdili, že patří mezi elitu, protože získali několik medailí.
Závod Žďárský gumák se konal již po
čtvrté, a tak se z něj na poli ploutvové‑
ho plavání stává tradice. To s sebou nese
i hojnou účast. Do Žďáru v únoru dorazily
týmy od Liberce, přes Prahu, až po Olo‑
mouc nebo Zlín. „Máme za klub velkou
radost, že se nám daří závody pravidelně organizovat. Je to velká zásluha všech našich
pomocníků, bez nich bychom toho nebyli
schopni. Celkem je na závody potřeba na 30
dobrovolníků,“ přibližuje Petr Bezchleba,
ředitel závodu.
Závodníci přijeli porovnat své schop‑
nosti ve dvou základních disciplínách —
tzv. BF (se dvěma malými ploutvemi) a PP
(s jednou velkou monoploutví). O stylech
ploutvového plavání ale později. Závodi‑
lo se v kategoriích od nejmenších 7letých
dětí až po dospělé, resp. veterány. Délka
tratí se pohybovala od 50 po 400 metrů.
„Je skvělé vidět, že si i Žďáráci zvykají
na závody v bazéně chodit. Každý rok jich
je tu víc a víc. Letos chvilkami bylo nahoře
opravdu dost plno,“ doplňuje Bezchleba.
A stejně tak si závody chválí i diváci. „Letos
jsem dorazila poprvé, vzala mě s sebou kamarádka. Je to zajímavý sport, který rychle
utíká. Jen dvě nevýhody to má. Je tady nahoře hrozné dusno a není kam si sednout,“
popsala své pocity jedna z divaček.
Závod byl rozdělen do několika men‑
ších. Každý závodník si mohl vybrat čtyři
disciplíny z pěti, které se započítávaly do
výsledků čtyřboje. Navíc pak mohli závod‑
níci startovat ve štafetě i v hlavním závodě
na 400 BF.

Vyrazte Do práce
na kole

Vítěz závodů David Musil Foto: Čochtanklub Ž.n.S.

Jak to letos dopadlo?
Tento hlavní závod, jinak také zvaný
O žďárský gumák, letos nejlépe vyšel do‑
mácím závodníkům Čochtanklubu Žďár
nad Sázavou. Mezi muži zvítězil David
Musil (kat. A), druhý dohmátl Jan Janásek
(kat. B; NEMO Zlín), třetí příčku obsadil
další ze žďárských ploutvařů Matěj Novák
(kat. A). Mezi ženami se z vítězství radovala
domácí závodnice Adéla Švomová (kat. A)
před svou klubovou kolegyní Lucií Havlo‑
vou (kat. A) a Adélou Kneifelovou (kat. A;
NEMO Zlín).
V závodě veteránů na 50 BF brali vítěz‑
ství opět domácí závodníci Petr Bezchleba
(jinak také ředitel závodu) a Jana Havlíková.
Ve vloženém závodě dětí na stejné distanci
pak zvítězili žďárští Oliver Flesar a Kateřina
Zadražilová.
Čtyřboj ve dvou nejstarších kategoriích
ovládli závodníci z různých míst republi‑
ky. Kategorie A vyhráli David Musil a Adé‑
la Kneifelová. V kategorii B se z vítězství
radovali Marek Luska (UHLOMOST Most)
a Johana Rédlová (KPM Pulec Praha). Štafe‑
tu zvládl nejrychleji opět domácí v podání
kvarteta: Vojtěch Zedník, Lucie Havlová,
Romana Hrašková a David Musil.
Pokračování na straně 19

Žďár se bude letos do výzvy zapojovat už
po páté. Každý rok přibývají další soutěžící.
Minulý rok jich bylo už 144, kteří za jeden
měsíc ujeli bezmála 30 tisíc kilometrů.
V rámci projektu Aktivně pro Žďár se již
po páté zapojíme do celorepublikové vý‑
zvy Do práce na kole. Přihlásit se můžete
na www.dopracenakole.cz během měsíce
března, soutěžní měsíc je květen. Hlavní vý‑
hrou je tentokrát koloběžka, věnovaná Kra‑
jem Vysočina.
Již teď pro vás připravujeme akce tzv. na
triko, soutěžit budete o zajímavé ceny. Ka‑
ždý účastník získá originální tričko, které je
pro něj volnou vstupenkou na Akce na triko.
Více se o soutěži a akcích dozvíte na:
www.dopracenakole.cz, dotazy ke žďárské
kampani Do práce na kole směřujte na ko‑
ordinátorku projektu Radku Remarovou:
radka.remarova@zdarns.cz (spolufinanco‑
váno ze zásad MA21 a Zdraví 2020).

(red)

Závodní vřava v cíli

Foto: Čochtanklub Ž.n.S.

Víkend plný seminářů s MAP II ORP Žďár nad Sázavou
Projekt Místní akční plán vzdělávání II ORP
Žďár nad Sázavou, reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0
/0.0/17_047/0009150, který se zaměřuje
na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků
v mateřských a základních školách, uspořádal pro pedagogy z celého správního obvodu Víkend plný seminářů.
„Chtěli jsme pro pedagogy uspořádat
něco pozoruhodného, co jim přinese nejen
nové poznatky od uznávaných odborníků, ale
také prostor pro sdílení zkušeností a relaxaci,“
zmiňuje hlavní manažerka projektu MAP II

Radka Hudečková. Na základě této myš‑
lenky vznikla dvoudenní akce pro učitele,
kteří měli chuť prohloubit své znalosti a do‑
vednosti v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti. Cílem bylo rovněž obstarat
jejich osobnostně sociální rozvoj v oblasti
sebereflexe a prevence syndromu vyhoření.
Své zkušenosti, inovativní přístupy a příkla‑
dy dobré praxe přijeli předat experti, kteří
aplikují v praxi osvědčené i zcela nové vzdě‑
lávací modely.
„Věříme, že se nám podařilo vytvořit prostor k setkání těch, kteří chtějí něco změnit

s těmi, kteří mohou nabídnout cestu, jak
na to. To potvrzují i některé pozitivní ohlasy
od účastníků,“ dodala hlavní manažerka.
Podrobnější informace o projektu i přehled plá‑
novaných akcí naleznete na webových strán‑
kách Města Žďár nad Sázavou (www.zdarns.cz/
MAPII). Nebo můžete navštívit naše facebooko‑
vé stránky (www.facebook.com/MAPZR).
Veronika Klimešová
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Kůrovcová kalamita
se blíží na Žďársko

Nová část průmyslové zóny, přestupní terminál pro MHD nebo Nádražní ulice
21. 2. 2020

Projekt desetiletí začíná, na Jamské vzniká další část průmyslové zóny

Další fáze opravy Nádražní ulice

Průmyslová zóna Jamská II vyroste na
spojnici mezi Jamskou a Novoměstskou
ulicí. Asi půl kilometru dlouhý úsek silnice vyústí na Jamské ulici naproti odbočce mezi firmami Teleflex a Cooper
Standard a na Novoměstské ulici asi 150
metrů pod čerpací stanicí.

Nádražní ulice je od 24. února uzavřena
pro automobily, MHD i chodce, vrátily se
tam stavební stroje. Hotovo bude do konce
července.

Průmyslová zóna Jamská II navazuje na již
vzniklou průmyslovou zónu Jamská I. Nabíd‑
ne zájemcům přes 100 000 čtverečních metrů.
Konkrétní stavební parcely budou vznikat na
základě požadavků investora. V průmyslové
zóně by mělo vzniknout na 400 pracovních
míst.

Mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí už začaly zemní práce

Projekt průmyslové zóny vznikal v poměr‑
ně krátkém období. Dotační program, do
kterého se město hlásilo, totiž agentura Cze‑
chInvest uzavírala koncem roku 2019. Na za‑
čátku roku nemělo město vykoupené všechny
pozemky, bylo třeba připravit podklady pro
územní rozhodnutí, stavební povolení, zajistit
financování a vysoutěžit dodavatele stavby.
„Velice si vážím a děkuji za odvedenou práci
jak zaměstnancům úřadu, tak všem kolegům
zastupitelům, u nichž měl projekt výstavby zóny
jednoznačnou podporu. Takhle si představuji
týmovou spolupráci ve prospěch rozvoje města,“
komentuje rychlost přípravy starosta Martin
Mrkos.

Foto: Matěj Papáček

Žádné montovny a sklady
Snahou města je najít do nové průmyslové
zóny investory, kteří zde vybudují výrobu s vy‑
sokou přidanou hodnotou. To znamená tech‑
nologické společnosti nebo firmy s vysokým
podílem automatizace.
„Budeme se snažit dostat do zóny jak rozvíjející se perspektivní místní firmy, tak i investory
odjinud. Každopádně společným jmenovatelem
musí být výroba s vysokou přidanou hodnotou
práce. To znamená firmy s technologicky náročnější výrobou, vývojem, nebo zabývající se automatizací, robotikou či pokročilým strojírenstvím.
Koneckonců to je i strategie MPO v rámci projektu Country for Future. Naopak sklady, logistické

parky, obchodní jednotky nebo výroby znamenající vysokou zátěž pro životní prostředí nebudou preferovány. Přínos této strategie je zřejmý –
perspektiva vyšších výdělků a stabilita práce ve
městě,“ upřesňuje starosta Martin Mrkos.
Průmyslová zóna bude „zelená“
Snahou města bylo začlenit průmyslovou
zónu do krajiny tak, aby její ekologické cha‑
rakteristiky odpovídaly kulturní krajině před
rokem 1950. Město bude apelovat na inves‑
tory, pro které vytvořilo manuál, jak zavést
opatření pro zvýšení ekologické hodnoty ce‑
lého území. Manuál pracuje s jednoduchými
opatřeními, které používali už naši předkové,
tak, aby v celku utvořili fungující ekosystém.
Základním požadavkem je 25% zastoupe‑
ní zeleně na stavebním pozemku včetně 5%
zastoupení zeleně na konstrukci. Výhodou
pro investory je možnost započítávání zele‑
ných střech nebo zelených fasád objektů.
Dalším příkladem požadavku je opatření
pro hospodaření se srážkovými vodami ve
vztahu k parkovacím a manipulačním plo‑
chám. Tam by investoři měli upřednostňovat
polopropustné a propustné povrchy. Pokud
to nebude provozně možné, pak bude vole‑
na varianta zasakování vody v průlezích po‑
dél zpevněných ploch a komunikací.
Práce už začaly, hotovo bude letos
Celková cena projektu činí bezmála 103
milionů korun, z toho 94 milionů padne na
stavební práce a inženýrské sítě a 9 milionů na
náklady spojené s úvěrem. Na projekt město
získalo dotaci ve výši 53 milionů korun. Inves‑
toři si budou moct pozemky koupit už v prů‑
běhu stavby. Na místě už začaly přípravné
práce, hlavní práce začnou po konci zimní se‑
zóny. Dokončení je naplánováno na listopad
letošního roku.

Pro pěší kromě rezidentů je ulice uza‑
vřena v obou směrech od pošty po kruho‑
vý objezd a na Husově ulici pravý chodník
(směrem od pošty dolů) od pošty po budo‑
vu České správy sociálního zabezpečení.
Linky MHD č. 3 a 6 budou místo za‑
stávek Dagmarky a Nádražní využívat za‑
stávky Strojírenská u mostu a Strojírenská
u Hajčmanů. Uzavírka je naplánovaná do
konce července, chodník na Husově ulici
do konce května.

uživatel anonymní

do 31. května
do 31. července

Uzavírky chodníků na Nádražní ulici Foto: Archiv
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Rekonstrukce Vodojemu pokračuje
Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Letos na Vodojemu začne další fáze rekonstrukce. Na řadu přijde ulice Štursova
a horní části ulic Špálova, Makovského
a Pelikánova. Zbylé dvě etapy se budou realizovat v následujících dvou letech. Práce
začnou v březnu a skončí v listopadu.
V rámci stavby dojde k opravě vodo‑
vodních a kanalizačních řadů v ulicích a ná‑
sledně k položení nových vrstev a povrchů
komunikací a chodníků, bude instalováno
nové veřejné osvětlení a dojde k úpravám
navazující zeleně kolem komunikací.
Ulice v sídlišti jsou řešeny nově jako po‑
bytové, zmenšuje se v nich původní plo‑
cha asfaltových povrchů, dopravní pásy se
kombinují s kostkami v místech parkovacích
stání a manipulačních ploch. Cílem oprav
je zlepšení členitosti veřejného prostoru,
a také zvýšení odvodu povrchových vod.

Hotovo bude za dva roky
Obdobné práce budou pokračovat
v roce 2021 i 2022 v dalších částech sídliště.
Na dolní části ulic Pelikánova, Makovského
a Špálova se dostane v roce 2021. V dalším
roce budou rekonstruovány Slavíčkova,
Blažíčkova a Jamborova ulice. Na Vodoje‑
mu se pracovalo už v letech 2017 a 2018,
kdy se podobným způsobem rekonstruo‑
valy ulice Kavánova, Mánesova a Alšova.
Rekonstrukce v letech 2020 až 2022
vyjde na 118,5 milionu korun včetně DPH.
Celkového dokončení se obyvatelé Vodo‑
jemu dočkají v říjnu 2022. Informace o pro‑
bíhající stavbě najdete na informačních
tabulích v ulicích Vodojemu nebo na webu
v záložce Investice a projekty města.
(red)

Cyklostezka kolem Piláku projde rekonstrukcí povrchu
Bruslařům a skejťákům se bude letos kolem
Piláku jezdit lépe. Část povrchu cyklostezky
totiž projde rekonstrukcí. Předpokládaná
cena opravy je 850 tisíc korun z toho 257 tisíc pokryje dotace. Hotovo bude nejpozději
začátkem června.
Rekonstrukce povrchů se týká 535 metrů
stezky od konce rekreačního areálu u Pilské ná‑
drže směrem na Polničku. Dnes místy zvlněnou
a popraskanou cyklostezku opraví zhotovitel do
podoby, která odpovídá dnešním standardům.
Asi dva kilometry dlouhá cyklostezka vznikla
před třinácti lety. Pro cyklisty a pěší tak bezpeč‑
ně spojila Žďár s Polničkou. Jen za rok 2019 cyk‑
lostezkou projelo nebo prošlo přes 160 000 lidí.
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Dnes hrbolatý a popraskaný asfalt čeká oprava

Foto: Matěj Papáček

Etapy oprav letos a v následujících letech

Foto: ORUP

Blíží se další sezóna kůrovcové kalamity,
která se na dlouhá léta podepíše na krajině celé České republiky. Na Jihlavsku už
lesy mizí po hektarech, čeká to i žďárské
lesy?
„Doposud byli vlastníci lesů na Žďársku vzorní a většinu napadených stromů zpracovali včas.
Těmto vlastníkům lesa patří veliké poděkování.
Možná i právě díky tomu se nám kalamita doposud z velké části vyhýbala. V loňském roce už
to bylo bohužel jinak. O tom, jestli tato snaha
vlastníků lesa nebyla marná, se rozhodne v příštích několika měsících a letech. A to další zlomové jaro právě začíná. Nebojme se požádat o radu
a hlavně: Vytrvejme!“ hodnotí kůrovcovou ka‑
lamitu Jaroslav Doubek, vedoucí odboru život‑
ního prostředí.
Co musí vlastník lesa vykonat, aby nezpůsobil svou nečinností škodu sobě či sousedům, aby nepřispěl k šíření kalamity?
1. Nerezignovat a pravidelně kontrolovat
svůj les. Zjistí‑li chřadnoucí, rezivějící stro‑
my, opadávající jehlice, drtinky za šupina‑
mi kůry, kousky odpadávající kůry, smolení
stromů či jiné příznaky, je nezbytné infor‑
movat neprodleně odborníka: odborného
lesního hospodáře (OLH). Jeho jméno vám
sdělí příslušné obecní úřady.
2. V součinnosti s OLH zjistit rozsah napadení
a zajistit co možná nejdříve pokácení a asa‑
naci dříví. Je nezbytné, aby se tyto operace
stihly ještě předtím, než brouk ze stromů
vylétne. Vidíte‑li v kůře smrků již četné vý‑
letové otvory či je‑li kůra ze stromů z velké
části opadaná, je již pozdě. V tom případě
můžete čekat veliké problémy.
3. Kůrovcové souše, tj. stromy s oloupanou
kůrou, které kůrovec již opustil, se zpraco‑
vávat nemusí.
4. Zpracovat a asanovat veškeré stromy a dří‑
ví s přítomnými vývojovými stádii kůrovce
do 31. března, nejpozději však prokazatel‑
ně před výletem dospělců z napadených
stojících stromů či ležícího dříví.
5. Zpracovat a asanovat kůrovcové stromy
napadené v období měsíců dubna a květ‑
na do 30. května, nejpozději však proka‑
zatelně před výletem dospělců z napade‑
ných stojících stromů či ležícího dříví.
6. V dalším průběhu roku zpracovávat a asa‑
novat objevující se kůrovcové stromy prů‑
běžně, nejpozději však prokazatelně před
výletem dospělců z napadených stojících
stromů či ležícího dříví.
7. Nové zalesnění holin ve vašem lese by
mělo proběhnout po poradě s vaším OLH
a smrk by v tom neměl hrát hlavní roli. Je‑
nom pestřejší skladba dřevin ve vašem lese
zajistí, že se kalamity nebudou opakovat
nebo že jejich dopad nebude tak ničivý.
(red)
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Mladí hasiči soutěžili o titul železný hasič

Jarní úklid města 2020

Více než stovka mladých hasičů v sobotu 1. února dorazila do žďárské
sportovní haly. Právě tam se totiž odehrávala juniorská soutěž TFA - Toughest Firefighter Alive neboli Nejsilnější hasič přežije.

Město Žďár nad Sázavou organizuje
v období od 26. března 2020 do 9. dubna 2020 na celém území města jarní
úklid.

Jedná se o upravenou verzi standardní
soutěže TFA pro dospělé, avšak disciplíny
nejsou fyzicky tolik náročné, aby byly vzhle‑
dem k věku závodníků proveditelné. Na start
se postavilo sto třicet jedna závodníků z 15
sborů ve věku od šesti do patnácti let z celé‑
ho Žďárska, rozděleno do čtyřech kategorií
dívek a čtyřech kategorií chlapců.
Mladí hasiči museli zvládnout závodní
dráhu, na níž je čekalo sedm úkolů. Museli
přenést závaží a položit jej přesně na značky.
Pak je čekaly údery kladivem, každá kategorie
musela zvládnout určitý počet úderů. Dalším
úkolem bylo rozbalování hadic a pak museli
překonat švédskou bednu, která představo‑
vala dřevěnou bariéru. To jsou první čtyři ná‑
strahy, které na malé závodníky čekaly.
Mladí hasiči museli dále smotat a uložit
hadici do boxu, prolézt tunelem se závažím
a nakonec zachránit raněného, tedy přenést
figurínu na určené místo. Ti mladší transpor‑
tovali pětikilovou figurínu, ti starší čtrnáctiki‑
lovou.
Železnými hasiči se stali nakonec všichni,
neboť mezi závodníky nebyl jediný, který by

Ve dnech 26. – 28. března 2020 se uskuteční
svoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru
je možné odložit pouze odpady s nebezpečný‑
mi vlastnostmi, například: rádia, televizory, led‑
ničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel,
zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly,
znečištěné škodlivinami (rozpis viz tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou
stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve
zpětném odběru k dalšímu využití. Nekomplet‑
ní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány
jako odpad na skládce nebezpečného odpadu

Mladí hasiči nastoupení před soutěží
trasu nedokázal absolvovat. Závod byl navíc
ztížený tím, že děti závodily ve sportovním
ustrojení, s helmou a maketou dýchacího pří‑
stroje na zádech.
Tento již 3. ročník soutěže se konal pod
záštitou paní poslankyně Moniky Oborné
a celé soutěži přihlíželi také zástupci našeho

třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro
děti, kterým byl povolen odklad povinné
školní docházky.
Pro docílení optimální naplněnos‑
ti všech základních škol ve městě jsou
Obecně závaznou vyhláškou města v sou‑
ladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (škol‑
ský zákon) stanoveny spádové obvody
základních škol pro zápis dětí do 1. tříd
základních škol ve Žďáře nad Sázavou.
Spádové obvody by měli rodiče dětí re‑
spektovat.
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I současní prvňáčci si prošli zápisem do první třídy

6:00–17:00 hodin
7:00–13:00 hodin

V době od 30. března do 9. dubna 2020 budou na obvyklých stanovištích
rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad a odpad ze zeleně

kraje, náměstek hejtmana Vladimír Novotný
a místostarosta města Josef Klement. Kterým
tímto děkujeme za podporu soutěže.
Hasiči města Žďár nad Sázavou

Platné znění Obecně závazné vyhlášky
města č. 4/2019 o stanovení školských
obvodů základních škol zřizovaných
městem Žďár nad Sázavou naleznete na
webu města v sekci Městský úřad v položce Vyhlášky.

OŠKSM a Ivo Kuttelwascher
ředitel ZŠ Komenského 6

Foto: Matěj Papáček

(rozpis viz tabulka). Objemný odpad bude
odvezen na skládku do Ronova a odpad ze ze‑
leně bude zpracován v bioplynové stanici ve
Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice
se
budou
vyvážet
24.–25. března 2020 v zimním režimu a od
1. dubna již podle pravidelného harmonogra‑
mu v týdenních intervalech ‑ každé úterý (pří‑
padně středa). V místních částech 1x 14 za dní.
Stále jsou k dispozici biopopelnice pro zá‑
jemce, kteří tuto možnost od města zatím ne‑
využili.

Igelitové sáčky
v bioodpadu
Pokud do kontejnerů na bioodpady uklá‑
dáte biologicky rozložitelný odpad – prosíme
neukládejte v igelitových sáčcích!
Bohužel v těchto nádobách na sídlištích je
to velmi častý jev. Nyní v zimě při lednovém
vývozu se tento odpad, který byl tak znečiště‑
ný ostatním odpadem, musel odvézt přímo na
skládku komunálního odpadu do Ronova.
OKS

Kontejnery na nebezpečný
odpad

Více informací, výsledky a sponzory najdete
na webových stránkách www.tfa‑junior.cz.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd budou
zveřejněny na vstupních dveřích budov
základních škol a na webových stránkách
základních škol.
Zápis do přípravné třídy
Do přípravné třídy proběhne zápis
pouze na ZŠ Komenského 6, a to ve stej‑
ném termínu jako zápis do prvních tříd.
Na rozdíl od budoucích prvňáčků je zde
možnost zapsat dítě až do konce května.
Přípravná třída je určena pro děti, které se
vzdělávají v posledním roce před zaháje‑
ním povinné školní docházky, u kterých
je předpoklad, že zařazení do přípravné

Provozní doba je:
pondělí–pátek:
sobota:

Foto: SDH Nové Město na Moravě

Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol
Zápis dětí do 1. tříd základních škol
ve Žďáře nad Sázavou byl stanoven pro
školní rok 2020/2021 na pátek 3. dubna 2020 v době od 14:00 hodin do
17:00 hodin a na sobotu 4. dubna 2020
v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.
Zápisy budou probíhat na všech žďárských
základních školách:
ZŠ Komenského 2 (www.2zszdar.cz)
ZŠ Komenského 6 (www.3zszdar.cz)
ZŠ Švermova 4 (www.4zszdar.cz)
i na pracovišti ZŠ Santiniho
ZŠ Palachova (www.1zdar.cz)

a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady pře‑
dávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti
k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno ulo‑
žit nebezpečné a všechny další odpady na sběr‑
ném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dis‑
pozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Ilustrační foto

Foto: Jakub Axman

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
pondělí 30. března 2020

hodina

sobota 4. dubna 2020

Dvorská

13.00 - 14.30

Mělkovice

U Táferny

15.00 - 16.30

Veselíčko

Bezručova (u fotb. hřiště)

17.00 - 18.30

Radonín

úterý 31. března 2020

hodina

Šípková
Purkyňova

hodina

čtvrtek 28. března 2020

hodina

Bezručova - U Pily

14.00 - 14.25

U Táferny

14.30 - 14.55

Dvorská

15.00 - 15.25

Vejmluvova (u obchodu)

15.30 - 15.55

Bezručova (u fotb. hřiště)

16.00 - 16.25

Nová (zast. MHD)

16.30 - 16.55

Kulturní dům, Libušín

17.00 - 17.25

7.00 - 8.15

Kulturní dům, Vysočany

17.30 - 17.55

8.30 - 9.45

pátek 27. března 2020

hodina

10.15 - 11.30

Květná (zastávka MHD)

14.00 - 14.25

Stržanov

12.00 - 13.15

U Jezu

14.30 - 14.55

pondělí 6. dubna 2020

hodina

Okružní dolní - V Zahrádkách

15.00 - 15.25

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

Bratří Čapků (stánek PNS)

15.30 - 15.55

15.00 - 16.30

Nábřežní

15.00 - 16.30

na Rybníčku

16.00 - 16.25

Vejmluvova

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

16.30 - 16.55

středa 1. dubna 2020

hodina

úterý 7. dubna 2020

hodina

Pelikánova - Jamborova

17.00 - 17.25

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Vodojem (točna MHD)

17.30 - 17.55

Vnitřní

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

sobota 28. března 2020

hodina

Nová

17.00 - 18.30

sídl. Klafar (u Orlovny)

17.00 - 18.30

Stržanov

7.00 - 7.15

čtvrtek 2. dubna 2020

hodina

středa 8. dubna 2020

hodina

Radonín

7.30 - 7.45

Květná - Luční

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

Radonín - č. pop. 14

7.50 - 7.55

KD Vysočany

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Radonín - č. pop. 13

8.00 - 8.05

Veselská u školky

17.00 - 18.30

U Hrázek

17.00 - 18.30

Mělkovice

8.20 - 8.30

pátek 3. dubna 2020

hodina

čtvrtek 9. dubna 2020

hodina

Mělkovice - č. pop. 386

8.35 - 8.40

Novoměstská

13.00 - 14.30

Lučiny

13.00 - 14.30

Mělkovice - č. pop. 306

8.45 - 8.50

Polní

15.00 - 16.30

KD Vysočany

15.00 - 16.30

Veselíčko

9.00 - 9.15

Vodojem - točna

17.00 - 18.30

Klafar - Libická u byt.domu

17.00 - 18.30

Klafar u Orlovny

9.30 - 9.55
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Městský úřad informuje

Rozhovor

Rozhovor: Spisovatel Zdeněk Vyhlídal aneb Návrat k rodnému kraji

Děti si budou letos hrát na nových školních zahradách
Broučkiáda – zahrada u 4. ZŠ: celkové náklady
1 028 857 Kč, dotace 500 000 Kč
U daného projektu došlo k realizaci přírodní
zahrady – terénní úpravy, založení trávníku a zá‑
honů, výsadba rostlinného materiálu, technické
vybavení (zídky, kompostér, vyvýšené záhony),
hmyzí domeček, jezírko, kůly, bambusy. V da‑
ném období probíhaly participační aktivity: akce
pro veřejnost, EKOTÝM, Projektové dny a výuka.
Živá zahrada – zahrada u 5. ZŠ:
celkové náklady 744 367 Kč, dotace 500 000 Kč
U daného projektu došlo k realizaci přírodní
zahrady. Bylo vybudováno vřesoviště, smyslový
chodník, mlatová cesta, jedlý les, skalka, výuko‑
vý pozorovací teátr, jezírko s potůčkem, tři vý‑
ukové prostory, kamenné zídky, vonný chodník,

vybavení stávající učebny a pergoly pro pnoucí
a ovocné dřeviny. Ve sledovaném období probí‑
haly 4 participační aktivity: EKOTÝM, projektové
dny, výuka a aktivity rodičů a dětí.
Zahrada objevů a poznání – zahrada u 7. MŠ:
celkové náklady 451 524 Kč, dotace 358 135 Kč
U daného projektu došlo k realizaci přírodní
zahrady. Byly provedeny terénní úpravy, založe‑
ní trávníků a záhonů, výsadba rostlinného mate‑
riálu, pořízení kompostéru, vyvýšených záhonů,
hmyzího domečku, broukoviště, vodní prvek,
osazení lavic, ptačí krmítko a drobné předměty
vhodné pro výuku. V rámci projektu se uskuteč‑
nily 3 participační aktivity : workshopy, projekto‑
vé dny a aktivity rodičů s dětmi. Počet účastníko‑
hodin 270 byl dodržen.

Pozorujeme doma i na sluníčku – zahrada
u 8. MŠ: celkové náklady 730 328 Kč, dotace
500 000 Kč
V rámci projektu byla zrealizována přírodní
zahrada. Byly odstraněny poškozené stromy
a pařezy, došlo k výsadbě dřevin, výsadbě tr‑
valek, travin a cibulovin, založení trávníkové
plochy, k instalaci lavičky, vyvýšených záhonů,
tabulí na malování, pořízení kompostu a infota‑
bule ke kompostu, instalace domečku, přetvoře‑
ní domečku na maják, dodávka a instalace hou‑
pačky Hnízdo 2 ks, oplocení dřevěnými kulány,
lano mezi jednotlivými sloupky, závěs houpací
sítě. V daném období proběhly 3 participační
aktivity: projektové dny, workshopy a setkávání
s veřejností.
ORUP

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

Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme

Referent/ka sociálního odboru - agenda veřejného opatrovnictví

Výkon souhrnné činnosti při zajišťování výkonu agendy veřejného opatrovnictví. Pracovní poměr na dobu
určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – nejpozději do 20. 06. 2021)
s předpokládaným nástupem duben - červenec 2020. Podrobné informace podá Ing. Petr Krábek, vedoucí
sociálního odboru, tel. 566 688 320, e‑mail: petr.krabek@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 23. března 2020 do 12:00 hodin na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát
starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – sociální odbor“

Konkursní řízení na ředitele příspěvkových organizací

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele příspěvkových organizací města Active‑SVČ a ZUŠ Františka Drdly.
Termín doručení přihlášek na obě konkursní řízení je do 25. března 2020 do 12:00 hodin.
Přihlášky doručte na Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou. Obálku označte: „Konkurs Active – SVČ – NEOTVÍRAT“ nebo „Konkurs ZUŠ Žďár nad Sázavou –
NEOTVÍRAT“.
Informace ohledně přihlášky získáte na webových stránkách města v nabídce Městský úřad v položce
Nabídka zaměstnání: www.zdarns.cz/mestsky‑urad/nabidka‑zamestnani

Město má nového zastupitele

Kraj spustil VDV

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou má nového zastupitele. Rudolf Voráček na místě zastupitele za ČSSD vystřídal Michala Huberta Zrůsta. Rudolf Voráček složil slib na zastupitelstvu města ve čtvrtek 6. února.
„Na post zastupitele jsem rezignoval po pečlivé analýze osobní situace. Jelikož mně studium lesnictví a práce pro Českou zemědělskou
univerzitu zabírá mnoho času, nemohl jsem se zastupitelské práci
věnovat tak, jak bych si představoval. Ještě jednou děkuji všem, kteří
mně dali již podruhé u voleb důvěru, a kolegyním a kolegům v zastupitelstvu přeji mnoho zdaru a spoustu dobrých rozhodnutí pro Žďáráky,“
popsal důvody rezignace Michal Hubert Zrůst.
Post zastupitele zastával Michal Hubert Zrůst od roku 2010.

Kraj od 1. března spustil integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Ten by měl ulehčit cestování napříč krajem
a dopravci.
Integrovaný dopravní systém umožňuje cestujícímu přepravo‑
vat se mezi dvěma místy v Kraji Vysočina pomocí jedné jízdenky,
přičemž může během cesty přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Další novinkou je zónový tarif. Ten nahradí dosavadní historic‑
ky užívaný kilometrový tarif. Cestující tak zaplatí pouze za nejkratší
vzdálenost mezi nástupní a výstupní zónou.
V autobusech místního dopravce ZDAR, a. s. platí VDV na většině
spojů v příměstské dopravě. Netyká se ale MHD a těch spojů v pří‑
městské dopravě, na jejichž provozu se finančně podílí obce a tyto
spoje nejsou zahrnuty do systému VDV. Pro lepší orientaci cestu‑
jících budou spoje nezahrnuté do VDV označeny čísly 300 a více.
(red)

(red)
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Zdeněk Vyhlídal v knihovně M. J. Sychry

Čas je neúprosný, v životě každého člověka přijde chvíle, kdy se musí ohlédnout zpátky a bilancovat. Pro spisovatele je takovým měřítkem počet vydaných
děl. Zdeněk Vyhlídal má za sebou přes
třicet knižně vydaných prací v oblasti
beletrie, přibližně stejný počet rozhlasových her, několik her televizních a tři
filmové scénáře a také pět literárně vědných monografií.
Ptám se tedy, kdy vaše tvorba začala?
Když pominu své dětské pokusy, které
ve mně nyní vzbuzují už jen úsměv, mu‑
sím se vrátit ke konci druhé světové války,
kterou jsem prožil ve Žďáře. Už tehdy jsem
začal spřádat děj pro knihu svých zážitků
z této doby. Vyšla pak o mnoho let později
pod názvem Kluci z Horní ulice.
Na začátku šedesátých let se čtenářská
pozornost obracela k lidové slovesnosti.
Navázal jsem na tuto vlnu a napsal jsem
variace na lidové pověsti ze Žďárska. Ru‑
kopis vyšel v Krajském nakladatelství v Ha‑
vlíčkově Brodě v r. 1958. Možná z toho dů‑
vodu mi ředitel k mé radosti nabídl místo
redaktora v nakladatelství. Jenže pak jsem
musel odejít na vojnu, a než jsem se vrátil,
nakladatelství bylo v rámci nového krajské‑
ho uspořádání zrušeno. Shodou okolností
vypsal ostravský rozhlas konkurz na místo
redaktora literárního oddělení. Byl jsem
přijat a má cesta vedla na sever Moravy.
Mým oborem se stal humor a satira, což
v té době vzbuzovalo odpor politických or‑
gánů a životnost redaktora tady byla jeden
rok. I mě to potkalo. Naštěstí jsem měl mož‑
nost přejít do Československého rozhlasu
v Brně, vysílání pro děti a mládež. Netušil
jsem, do jaké situace jsem se dostal. Vlny
ostravského rozhlasu tehdy nedosahova‑
ly do Žďáru, avšak brněnské rádio ano. Ve
Žďáře tehdy působil jako okresní inspektor
Vladimír Šacha, zarytý komunista, zakláda‑
jící člen strany. Vydal tehdy rovněž pověs‑
ti pod názvem U vyhaslých milířů a také
dvousvazkovou knihu Večery se soudruhy.
Deník Jiskra, tehdy vycházel jako orgán KV

Foto: Matěj Papáček

KSČ v Jihlavě, ve své recenzi Šachovu knihu
rozcupoval, zatímco mně ve stejném čísle
knihu Odbíjí půlnoc pochválil. To vzbudilo
Šachovu zarytou nenávist vůči mně, měl
v Brně dosti politických přátel a s jejich po‑
mocí se mnou udělal rázný konec. Musel
jsem z rozhlasu odejít. Pak jsem se znovu
ocitl na mizině, zvláště když mi bylo řeče‑
no, že se nesmím zajímat o žádné místo ve
sdělovacích prostředcích. Přesto jsem zá‑
sluhou spisovatele Jana Machoně, se kte‑
rým jsem se znal, byl přijat do Svobodného
slova a stal se vedoucím kulturní rubriky,
později jsem přešel do Olomouce do kraj‑
ské pobočky.
Zmiňoval jste se o svém zájmu o literární
vědu.
Skutečně, tehdy byl vypsán konkurz na
katedře bohemistiky pedagogické fakulty
v Olomouci. Místo jsem získal a jako obor
jsem tam přednášel staročeskou literaturu
a teorii literatury. Byla to nejkrásnější léta
mého života. Jenže mezitím nastalo Praž‑
ské jaro.
Angažoval jste se politicky?
Ano. Po rozpadu ČSM jsem se stal
předsedou okresního Sdružení dětských
a mládežnických organizací olomouckého
okresu. Do nadcházejících voleb jsem kan‑
didoval jako poslanec do parlamentu. Byl
jsem členem redakční rady Studentských
listů. V Olomouci se chystalo vydávání kraj‑
ského deníku pod záštitou Národní fronty,
nikoli KSČ. Měl jsem se stát jeho šéfredakto‑
rem. Bylo toho mnohem víc. Například také
jsme usilovali o obnovení olomouckého
nakladatelství. Nástupem normalizace
všechno vyšumělo, během prověrek jsem
neprošel a musel jsem univerzitu opustit.
Jak jste se tedy živil?
Pracoval jsem takzvaně na volné noze,
jenže stigma vyloučení mě pronásledova‑
lo a nikde jsem nemohl uspět. Různě jsem
otiskoval, někdy i pod pseudonymy, články
a povídky.

Mezitím jste se dostal do zcela jiného
prostředí do oblasti ochrany zvířat.
Začátkem osmdesátých let vznikla
v Brně myšlenka obnovení takovéto insti‑
tuce. Založili jsme organizaci pod záštitou
Českého svazu ochránců přírody, získali
místo pro útulek, kde jsme shromažďovali
ohrožené psy a kočky. Jenže zvířat přibýva‑
lo a nevěděli jsme co s nimi. Obrátili jsme
se tedy na rakouskou televizi, která vysílala
program s názvem Wer will mich, aby nám
pomohla. Tak jsme od roku 1982 až do lis‑
topadového převratu převezli do Rakouska
zcela legálně přibližně 600 zvířat. Taková
činnost vzbuzovala odpor státních orgánů,
zvláště když dostávala mezinárodní rozmě‑
ry. Snažili se nám klást překážky. Když jsme
po mnoha varováních neuposlechli, policie
se rozhodla jednat. Těsně před transpor‑
tem, v němž bylo 43 psů a 33 koček, nám
vtrhli do útulku, zvířata odvezli do kafilérie,
kočky naházeli zaživa do drtících mlýnů
a rozemleli je. Psi byli utraceni. Mě zatkli,
odvezli do bohnické věznice a oznámili,
že se domů nevrátím spíše než za pět let.
Nařkli mě, že v masových konzervách, které
nám Rakušané posílali, byly drogy. Na pět
měsíců jsem přišel o svobodu a zachránil
nás až listopadový převrat v roce 1989.
Co pro vás znamenala nabytá svoboda?
Místopředseda federální vlády Oldřich
Burský, sám veterinář, mi nabídl místo ná‑
městka ministra životního prostředí. Mini‑
str Moldán mi nabídl místo poradce, což
jsem nepřijal. Začal jsem se věnovat při‑
pravovanému zákonu na ochranu zvířat,
byl jsem členem komise a zákon byl přijat
v r. 1992.
Potom jste znovu vrátil k novinářské činnosti?
Následujících jedenáct let jsem se stal
externím redaktorem Rádia Svobodná Ev‑
ropa, zprvu se sídlem v Mnichově, potom
v Praze.
A co literární tvorba?
Vydal jsem novelu Sarkander, dva ro‑
mány z prostředí ochrany zvířat, román
a odbornou práci o Janu Opletalovi. Znovu
jsem se vrátil k literární historii, a to prací
o M. J. Sychrovi, obrozeneckém spisovateli,
a o dramatiku F. Turinském, spoluautorovi
textu naší národní hymny. Oba působili ve
Žďáře. Také jsem se vrátil k literární histo‑
rii monografií nazvanou Klasická pohádka
a skutečnost a knihou Typologický nástin
pohádky a pověsti. Pracoval jsem rovněž na
dvousvazkovém díle o událostech kolem
Mnichova 1938. V současné době píši své
paměti z poválečné doby ve Žďáře. Znovu
se vracím do svého rodného města, které
jsem vždy pokládal za střed svého světa.

Děkuji za rozhovor.

Matěj Papáček
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Slova zastupitelů

Slova zastupitelů

Anketa pro zastupitele města

Slova zastupitelů

V březnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Na konci letošního roku končí projekt, ze kterého jsou placeni asistenti prevence kriminality. Mělo by si je město ponechat i po
skončení dotačního programu, pokud neuspěje v žádosti na další období?
Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastou‑
peny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

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

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Josef
Klement
zastupitel
KDU‑ČSL
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Pro nás je nejdůležitější kvalitní fungování
městské policie. Tedy bezpečnost a ochrana
veřejného pořádku. Městská policie co nejví‑
ce v ulicích, kontrola dodržování klidu a čis‑
toty, snižování počtu spáchaných trestných
činů a přestupků. Spolupráce s občany, řešení
místních problémů, klidná doprava, preven‑
ce sousedských sporů nebo bezproblémo‑
vé sportovní zápasy. To by měly být priority

města. Pokud máme informace, tak činnost
asistentů prevence kriminality je občany
vítána jako dobrý doplněk práce městské
policie. Klidnější prostředí v problémových
částech stojí za snahu o pokračování jejich
práce. Pokud tedy opravdu nedosáhneme na
příspěvek a vedení města a městské policie
bude mít zájem o jejich činnost, tak nevidíme
problém jejich dobrou práci podpořit.

Vzhledem k tomu, že tato problemati‑
ka (asistenti prevence kriminality) se týká
velmi úzké oblasti obyvatel města, nedo‑
kážeme si k předložené otázce vytvořit
vlastní relevantní názor ani nedokážeme
z dostupných podkladů zvážit efektivitu
tohoto programu. Naopak se domnívá‑

me, že takto položená otázka (a případná
odpověď na ni) nepatří mezi problémy či
zajímavosti, které by mohly nějakým váž‑
nějším způsobem zaujmout širší vrstvy. To
ale je na zvážení redakční rady.

Mělo. Prevence je jednodušší předcháze‑
ní potížím než jejich komplikované řešení,
pokud vůbec existuje. Užitečnou prevenci
v praxi vidím denně cestou do práce, asi‑
stenty u přechodů silnic u škol. Přátelé ze
Stalingradu mě ubezpečili, že v dříve bouř‑
livé, až vyloučené lokalitě je život mnohem
klidnější a že podíl místně znalých preven‑
tistů kriminality je nepochybný. Dotace, to

je ošemetná věc. Někdy jsou užitečné, jindy
neproduktivní, někdy zneužívaný nástroj
moci. Jako zastupitel mám přehled o měst‑
ských grantových programech i projektech
závislých na dotacích odjinud. U některých
mám jasno, že kdyby cizí zdrojování skon‑
čilo, tak město nemá financování převzít,
protože jsou užitečnější potřeby. Projekt asi‑
stentů prevence kriminality k nim nepatří.

Bezpečnost v našem městě považuji za
jednu z hlavních priorit. Městská policie má
výborně zpracovaný systém pro prevenci
kriminality. Ta se musí neustále rozvíjet a do‑
plňovat. Musí reagovat na změny ve spole‑
čenském myšlení a chování jak z hlediska
dlouhodobých trendů, tak z hlediska aktuální
situace. A to nejenom ve městě či regionu, ale
také, a to může být s ohledem na případnou

migraci aktuální, i s ohledem na vývoj v celo‑
státním měřítku. Asistenti prevence jsou již
nedílnou součástí celého procesu prevence
kriminality. Podílí se především na práci v so‑
ciálně vyloučených lokalitách a úzce spolu‑
pracují s preventisty Městské policie. I v pří‑
padě, že by město nebylo úspěšné v žádosti
o dotace pro práci asistentů, budeme prosa‑
zovat pokračování jejich práce.

Asistent prevence kriminality (APK) ano
či ne? Pro seriózní posouzení bychom kro‑
mě výdajů cca 1,4 mil.Kč potřebovali znát
nějaké výkonové údaje z jejich činnosti,
které nemáme. APK byli zřízeni v souvis‑
losti se zřízením vyloučené lokality na Sta‑
lingradě a je patrně jediným konkrétním
výsledkem tohoto rozhodnutí, které mělo
přinést dotace na rozvoj a zkvalitnění by‑

tového fondu města. Je otázkou nakolik
k tomu došlo. Jestli měli APK pozitivní vliv
na zklidnění a zlepšení situace ve vylouče‑
né lokalitě, bychom se mohli stejně jako na
barvu divadla zeptat obyvatel prostřednic‑
tvím ankety, ale doba anket již patrně skon‑
čila. Při nedostatku potřebných informací
se přikláníme spíše ke zrušení APK a efek‑
tivnější řešení vidíme v Městské policii.

Asistenti prevence kriminality podle
mého názoru si v našem městě našli svoje
místo a plní své povinnosti dobře již od září
roku 2013. Tehdy působili asistenti dva a od
roku 2016 se podařilo navýšit jejich počet na
čtyři. Čímž pokrývají svojí činností prakticky
dvě denní směny. Jejich hlavní prioritou je
zajistit preventivní činnost vedoucí ke sní‑
žení počtu trestných činů a přestupků. Dále

přispívají k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku, monitorují dodržování čistoty
veřejných prostranství. Důkazem jejich po‑
třebnosti, pod vedením zkušené mentorky
Dagmar Pálkové, které chci tímto poděko‑
vat, je právě nízký výskyt kriminality. Proto si
myslím, že je třeba v této prevenci pokračo‑
vat, a věřím, že v navazující žádosti o podpo‑
ru uspějeme stejně v jako těch předchozích.

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Máme za sebou 30 let svobody. Když
pominu menšinu (naštěstí) zapšklíků
a konspiračních tragédů, tak většina
z nás se těší z nabyté svobody a všestran‑
ných možností. Záleží jen na nás, jak s tím
naložíme. Mnozí mne stále fascinují svý‑
mi aktivitami a skromným srdcařstvím,
jsem rád, že jsou i mými kamarády. Jedná

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Nová doba. Host vyhazuje vrchního
Na posledním jednání zastupitelstva
jsem zažil prekérní situaci. Zastupitel
města, který se slibem zavázal jednat
v zájmu města, žaluje město, které za‑
stupuje, tzn. i sám sebe. Bývalý tajem‑
ník MÚ Havlík, víc než rok a stále v pra‑

Radek
Zlesák
zastupitel
ANO 2011

100 milionů do budoucnosti aneb velký
žďárský zázrak
Tento rok naše město investuje přes
100 mil. Kč do své budoucnosti. Za tuto část‑
ku dojde k výstavbě druhé etapy žďárské
průmyslové zóny. Zároveň tím dojde k no‑
vému propojení ulic Novoměstská a Jamská.

se o pěvecké sbory, divadelníky, sportov‑
ce, filatelisty, výtvarníky a další, z nichž
mnohé jsme představili i v družebních
městech Flobecqu a Cairannu (fotbalisti,
basketbalisti, folkloristé, tanečníci, swin‑
gaři, pěvci…). Věřím tomu, že podstatou
všeho je především vzájemný respekt,
pohoda a dobré vztahy. Respekt a dobré
vztahy jsem měl a mám i k pionýrovi žďár‑
ského cestovního ruchu Bojdovi Nahodi‑
lovi. V roce 1983 jsem složil náročné celo‑
státní průvodcovské zkoušky a postupně
se seznámil a spolupracoval s okruhem
nadšenců okolo Bojdy, bylo mnoho plá‑
nů i zážitků, něco realizací, plesů, průvod‑
cování po světě i doma, aktivních účastí
na všech veletrzích CR. Využil i nabídku
přizpůsobit si pronajaté exkluzivní rad‑
niční prostory k obrazu svému, provo‑
zovat zde „íčko“ i svoji cestovku. A letos,

po ukončení činnosti, si mohl vzít za
symbolickou úplatu vše, co považoval za
potřebné a bylo svázané s jeho činností.
Výběrovku na nové městské „íčko“ vyhrál
mladý a zkušený Václav Košťál, dostal ra‑
neček prostředků na moderní vybavení
ITC, volnou ruku i k tomu, jak si jej nastaví
a čemu by mělo především sloužit. A tak
to má být, ne? Já to vidím ve škole, vy ro‑
diče doma, že naše zlatá omladina si to
chce vždycky zařídit (saprlot zase!) jinak,
než jak máte naplánováno vy, starší, zku‑
šenější, moudřejší.
Mají pravdu, chtějí to dělat jinak. Ale
to je normální. Já jim držím palce a od‑
cházejícím matadorům samozřejmě dě‑
kuji za poctivou práci a srdíčko pro náš
Žďár. Myslím, že za ta léta o tom něco
vím, a na tento malinkatý komentář mám
nárok.

covní neschopnosti, žádá odškodné ve
výši 200 tisíc pro pomluvu, která sni‑
žuje jeho vážnost ve společnosti a čest
v osobním životě, jak praví žaloba do‑
ručená 16. 1. 2020. Jeho nemajetkovou
újmou má být usnesení Rady města
z 29. 1. 2019, které označuje jeho jednání
jako nekompetentní. Jestli to chcete také
zažít, přehrajte si záznam z únorového
zastupitelstva.
Dle mého názoru míru té prokleté
kompetence určují od sebe neoddělitel‑
né předpoklady odborné a osobnostní.
O odbornosti pana tajemníka po letech
praxe v samosprávě nepochybuji. Nevo‑
lený úředník by také měl být důvěryhod‑
ným partnerem, týmovým hráčem a loa‑
jálním profesionálem, který respektuje
řádně zvolené politické vedení města.

V této disciplíně se pan Havlík diskvalifi‑
koval, jakmile se vedení města generač‑
ně obměnilo proti jeho gustu. Po 4 letech
v Radě města se cítím kompetentní (ne‑
zažaluji nikoho, když to zpochybní) po‑
tvrdit, že usnesení současných radních
chápu a souhlasím s ním.
Do nového roku si přejeme zdraví,
štěstí a pohodu. Já už jsem pochopil,
a trvalo mi to, snažím se a není to lehké,
že toho se nám nedostane, když bude‑
me příčiny svých trablů hledat výhradně
u jiných, aniž bychom uznali i vlastní se‑
lhání a zkoušeli změnit přístup. Na zdraví
a štěstí bohužel neexistuje nárok či záru‑
ka. Jistě je nám žádný soud nepřisoudí,
pomstychtivost zničí a jenom pokora
nám dává šanci. Někomu se to podaří,
někomu ne.

Někdo by mohl namítat, že v současné
téměř nulové nezaměstnanosti není třeba
rozšiřovat průmyslovou zónu. Nacházíme
se sice na vrcholu ekonomického cyklu,
ale je třeba myslet na horší časy. Zárukou
stabilního pracovního trhu je co největ‑
ší rozmanitost. Města, která spoléhají na
několik velkých zaměstnavatelů, mohou
v době krize hořce zaplakat. Proto se Žďár
rozhodl vybudovat druhou etapu průmys‑
lové zóny a její zázemí posléze nabídnout
místním firmám, které hledají prostor pro
svůj rozvoj, anebo investorům, kteří doká‑
ží do našeho regionu přinést dobře place‑
nou práci.
Je až neuvěřitelné, že celý projekt nové
průmyslové zóny se podařilo během jed‑
noho roku dotáhnout do realizace. Mimo
jiné to obnášelo vykoupit potřebné po‑

zemky, vypracovat projektovou doku‑
mentaci, zvládnout stavební řízení, získat
za spolupráce s Ministerstvem průmyslu
a obchodu dotaci prostřednictvím Cze‑
chInvestu ve výši 53 mil. Kč, vysoutěžit
zhotovitele stavby. Bez velmi obětavé
práce vedení města, pracovníků MěÚ
a jednomyslné podpory všech zastupitelů
by tento žďárský zázrak nebyl možný. V ji‑
ných městech příprava obdobného pro‑
jektu zabrala několik dlouhých let.
První vlaštovkou je připravovaná in‑
vestice žďárské společnosti ICE Industrial
Services, a. s., která již v nově budované
průmyslové zóně projektuje inženýr‑
ské, výrobní a montážní sídlo, ve kterém
v „Průmyslu 4.0“ nalezne v první fázi uplat‑
nění 170 odborníků.
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Sociální služby

Žďár chce chránit děti před nebezpečím na internetu
Město ve spolupráci s odborníky pod vedením právníka a pověřence pro ochranu
osobních údajů Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt „Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany
s cílem efektivně čelit hrozbám doby internetové.
„Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si
dneska umí život představit málokdo, ale bohužel vše má i své stinné stránky. A na ty má
reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude
zajišťovat prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou
zabránit nežádoucím vlivům na děti, je tou
cestou, kterou chceme jít. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně
přihlížet a aktivně nám pomohou s realizací
projektu,“ uvádí projekt místostarosta Josef
Klement.

Na jeden z negativních jevů na internetu
upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusá‑
ka, který bude v průběhu března vysílat
Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další
nebezpečí: kyberšikana, nedostatečná me‑
diální gramotnost a trestná činnost všeho
druhu páchaná prostřednictvím internetu
od podvodů po prodej drog, a dokonce je
zdokumentován i případ nájemné vraždy,
kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit
tzv. darknet market (online obchod v běž‑
ně nedostupné a nekontrolované části in‑
ternetu).
Hledání řešení je komplikované právě
pro rozsáhlost a decentralizaci internetu.
Největším problémem je skrytost těchto
hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo
zbité od spolužáků, tak je to vidět, trestná
činnost sexuálního predátora bohužel vi‑
dět není.
Pokud má být projekt úspěšný, tak ne‑
může cílit jenom na děti ve školách, ale je

potřeba se zaměřit na rodiče a širokou ve‑
řejnost. V tomto směru chce město oslo‑
vit všechny obce a města v rámci našeho
okresu a požádat je o spolupráci při reali‑
zaci skutečně rozsáhlé prevenční kampaně
prostřednictvím jimi vydávaných zpravo‑
dajů, sociálních sítí a dalších komunikač‑
ních kanálů, např. e‑mailů, které využívají
ke komunikaci s občany. Klíčový význam
mají samozřejmě školy a těm by měl pro‑
jekt pomoci tvorbou jednoduchých infole‑
táků určených nejen dětem, ale i rodičům
a učitelům.
„Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno,
maximálně dvě témata na školní rok, prvním
tématem je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom
chtěli zpracovat podkladové materiály nejen
pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.,“ popisuje první kroky Luboš Kli‑
ment.
(red)

Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým
Kdo jsme?
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých (SONS) je organizace, kte‑
rá pomáhá lidem se zrakovým postižením
začleňovat se do společnosti a běžného ži‑
vota. Naším mottem je: „Nejsme organizace,
která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme
nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají
sami za sebe.“

Kultura

Jarní kemp pro děti nebo kreativní soutěž,
to je jaro na žďárském zámku
Nejen že je žďárský zámek na jaře pořád
otevřený, dokonce pořádá kemp pro děti
nebo soutěž o dílo z přírodních a recyklo‑
vaných materiálů na Kouzelné zahrady, kte‑
ré z minulosti znáte jako Den otevřených
zahrad.
Žďárský zámek má během jarních prázdnin otevřeno každý den
Ať už je sníh, nebo za okny začíná jaro,
na Zámku Žďár nad Sázavou zapomenete
na roční období. Během jarních prázdnin
(9. – 15. března) je zde otevřeno celý tý‑
den včetně pondělí, a to od 9 do 17 ho‑
din. Hned na pondělí (9. března) připravily
zámecké lektorky celodenní Jarní kemp
pro děti. Kemp bude plný veselých aktivit
a tvořivých i pohybových her na téma jarní
přírody. Přihlásit své dítě na kemp můžete
na tel. 732 937 710.
Celý týden je otevřena také zážitková
výstava Včela – Cesta do včelího města
pro rodiny s dětmi. Od pondělí do soboty
můžete navštívit prohlídky zámku s prů‑
vodcem Po stopách Santiniho. První pro‑
hlídka začíná vždy v 9, poslední v 15 hodin.
Barokní galerie je z technických důvodů od
2. do 14. března uzavřena.
Více informací o programu najdete na
www.zamekzdar.cz.
Na zámku ve Žďáru nad Sázavou hledají
kreativce do nové soutěže

Návštěvníci výstavy 

Foto: Zámek Žďár

otevřených zahrad), kterých se týká
i stejnojmenná soutěž.
Školy, soukromé subjekty i všichni, kdo
mají rádi tvoření, design a umění, se mo‑
hou do 13. března přihlásit do soutěže
„Kouzelné zahrady“. Stačí vytvořit florální
objekt s využitím přírodnin a libovolné‑
ho recyklovaného materiálu. Dílo bude
instalováno v souladu se site specific art
v zámeckých zahradách po dobu konání
květnových Kouzelných zahrad. Hlavní ce‑
nou je finanční odměna ve výši 15 000 Kč,
skleněná plastika a také mediální publicita.
Dále se bude vyhlašovat Cena poroty, Cena
diváků a Cena soutěžících.

Březnové filmové
tipy v Kině Vysočina
a unikátní dokument
V síti!
5. a 18. března uvedeme unikátní
dokument V síti, za účasti hostů, kte‑
ří k dané tématice mají co říct a které
představí místostarosta města, Josef
Klement. A o co vlastně ve filmu jde?
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458
sexuálních predátorů. Radikální expe‑
riment otevírá téma zneužívání dětí
na internetu. Tři dospělé herečky s dět‑
skými rysy se vydávají na sociální sítě,
aby v přímém přenosu prožily zkuše‑
nost dvanáctiletých dívek online. Toto
aktuální dokumentární drama, které
naplno ukazuje odvrácenou stranu
dnešní digitální doby, uvedeme i bě‑
hem jarních prázdnin ve verzi, na kte‑
rou může vyrazit i mládež od 12 let.
Ti z vás, co neviděli film Parazit,
absolutního vítěze letošních Oskarů,
mají šanci na reparát v březnové re‑
príze. České lvy připomeneme v den
udílení cen reprízami kandidátů na ví‑
tězství. Vlastníci a Staříci mají nemalé
šance! Nenechte si ujít i filmový klub
s projekcí letošního hitu Králíček Jojo,
relax si dáte u pokračování Bobulí a tě‑
šíme se na Ivana Trojana v životopis‑
ném filmu o léčiteli Janu Mikoláškovi
ve filmu Šarlatán.

Komu pomáháme?
Naší cílovou skupinou jsou lidé od 18 let
do neomezena, kteří hledají pomoc a infor‑
mace týkající se zrakového postižení. Jsme
tu pro lidi, kteří zrak ztratili, ale i pro ty, kte‑
rým se zrak zhoršuje postupně a hledají
pomoc. Pomáháme také i jejich rodinným
příslušníkům.

Rodina Kinských používá dvě motta,
která ji inspirují při obnově přírodního
a kulturního dědictví zámku veřejnosti: „Naše minulost je pramenem naší
budoucnosti” a „Společnost, která tvoří, může vzkvétat a žít dál”… A přesně
takové budou i Kouzelné zahrady (30.
a 31. května, z minulosti znáte jako Dny

Kde působíme?
Organizace má kancelář v budově Ha‑
sičské pojišťovny v 6. patře na ulici Komen‑
ského 1 ve Žďáru nad Sázavou. Kontakto‑
vat nás může každý, kdo bydlí v regionu
Žďár nad Sázavou.

Na Horácký džbánek 2020 se vyplatí zakoupit vstupenky v březnu!

Jak pomáháme?
Poskytujeme informace a rady, ale také
zácvik s kompenzačními pomůckami. Po‑
máháme lidem se zrakovým postižením za‑
jišťovat pomůcky, jako jsou např. ozvučený
mobilní telefon, ozvučený počítač, bílá hůl,
indikátor hladiny. Předáváme kontakty na
specializovaná pracoviště (Tyflocentrum,
Tyfloservis), které mohou poskytnout další
služby, jako je např. zaškolení práce s da‑
nou kompenzační pomůckou a dále také
nácvik s bílou holí. Pro naše členy pořá‑
dáme dva rekondiční pobyty za rok, které
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Pichtův psací stroj na psaní Breillova písma

slouží především k setkávání lidí se zrako‑
vým postižením a vzájemnému předávání
zkušeností mezi sebou.
Proč pomáháme?
Pomáháme lidem se zrakovým posti‑
žením zpět do života, aby neměli pocit,
že ztrátou zraku končí život. Hájíme zájmy
těchto lidí a pomáháme jim, aby se co
nejsnadněji integrovali do společnosti.
Kde a kdy nás můžete kontaktovat?
Je možné nás kontaktovat telefonicky

na tel. č. 778 702 412, nebo také osobně,
nejlépe po předešlé telefonické domluvě,
a to vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do
16. 00. Obrátit se na nás můžete také e‑mai‑
lem liml@sons.cz. Předsedou organizace je
Miroslav Liml.

Když se řekne Horácký džbánek,
mnohým z nás se vybaví atmosféra
letní pohody v luxusním prostředí
zámku ve Žďáře nad Sázavou, s dobrým občerstvením a spoustou muziky, převážně z ranku folk, country a trampské písně. Proč by neměl
letošní ročník ujít vaší pozornosti
a proč ne hlavně v měsíci březnu, vám
hned prozradíme.

Miroslav Liml

Letošní Džbánek vedle pátečního
programu, který je věnovaný převážně
milovníkům trampské písně, přivítá v so‑
botu legendu české folk – rockové scény,
Vladimíra Mišíka. Vladimír má v současné
době velký hudební comeback se svým

Foto: archiv SONS

Propozice, přihlášky i další informace k sou‑
těži poskytne Eva G. Černá:
cerna@zamekzdar.cz, +420 702 023 940.
Zámek Žďár

sólovým projektem s názvem Jednou
tě potkám a Horácký džbánek je jedna
z vzácných zastávek, kam letos zavítá, sa‑
mozřejmě se svojí domovskou kapelou
E.T.C. Věříme, že jejich vystoupení bude
patřit k vrcholu sobotního programu.
A nepřijedou sami.
Než zahrají své osvědčené hity, část
kapely podpoří skupinu Olina Nejezchle‑
by a spolu s námi všemi zavzpomíná na
nesmrtelné hity, jako Když jde malý bobr
spát, Starej pán a na další v hudebním
bloku s názvem Pocta Petru Skoumalovi.
Pevně věříme, že toto vystoupení bude
dojemnou vzpomínkou na tohoto vzác‑
ného muže, který uměl rozdávat radost
a moudrost, pro všechny zúčastněné, jak

To a mnoho dalšího najdete v březno‑
vém programu Kina Vysočina.

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

na podiu, tak v hledišti, jak pro malé děti,
tak pro dříve narozené návštěvníky.
Abychom dopřáli možnost zúčastnit
se tohoto ročníku co největšímu počtu
lidí, rozhodla se KULTURA Žďár jako po‑
řadatel akce celý březen prodávat pře‑
nosné permanentky na oba dva dny za
zvýhodněnou cenu 499 Kč. V praxi to
znamená, že si za necelou pětistovku
užijete krásné dva hudební dny, nebo
můžete například páteční program vě‑
novat rodičům či známým a sami vyrazit
v sobotu třeba na Vláďu Mišíka. Takže ne‑
váhejte a nalaďte se ze studené zimy do
srpnového léta na Horácký džbánek.
Budeme se na vás těšit!
Marcela Lorencová
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Školství

Školství

Inspirace i postřehy z lyžařského kurzu a Valentária

S „Obchodkou“ a Baťovými principy ve světě podnikání

Tradice se musí dodržovat, i kdyby čert
na koze jezdil, proto postřehy ze dvou
akcí 2. stupně 4. ZŠ pro vás zapsali Ivo
Šimurda a Kateřina Vališová.

Studenti třetího ročníku oboru obchodní
akademie žijí již podruhé podnikáním,
a to pod záštitou neziskové organizace JA
Czech. Jejím posláním je podle slov zakladatele Tomáše Bati „vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání,
porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce“.

LYŽÁK. LYŽÁK??? LYŽÁK!!! Fakt. Ko‑
nečně bude. Týden vypadnem z domu
a hlavně ze školy.
No a odjíždíme. Sníh žádnej a leje
a leje – co tam proboha budeme dělat?
Ubytovali jsme se – docela dobrý. Leje.
Pak oběd – taky dobrý. Leje. Pak výšlap na
kopec a sušit boty a bundy. To má bejt LY‑
ŽÁK? Aspoň že si zařádíme v bazénu. Zase
nás ženou na výlet. Ale začíná sněžit. FAKT
SNÍH.
Ve středu to přišlo. Skvěle upravenej
kopec a lyžujeme. Ty…, fakt lyžujeme! A ti,
co jim to nešlo, třeba nikdy nestáli na lyžích
ani na snowboardu, už ve čtvrtek sjíždí ko‑
pec. Jako nic. No a v pátek už všichni sviští
z kopce jako závodníci. Takže super. Prostě
to byl náš LYŽÁK 2 týdny v únoru!!!
Valentýn není jenom svátek zamilovaných
Jak jinak oslavit svátek svatého Valen‑
týna než tím, že někomu uděláte radost?

A proto jsme na naší 4. ZŠ přesně takto na‑
zvali akci „Udělej radost!“. Cílem je, aby žáci
měli možnost napsat přáníčko, básničku či
namalovat obrázek někomu, koho si váží.
Svátek svatého Valentýna totiž není jenom
svátek zamilovaných, ale i svátek kamará‑
dů a přátel.
Náš školní parlament nachystal ve ves‑
tibulu školy „Valentárium“, u kterého byla
srdíčková schránka na valentýnky, které se

Lyžaři a snowboarďáci na bílých svazích

těšily na radost obdarovaných. Tato přáníč‑
ka roztřídili a roznesli „Pošťáckým expre‑
sem“ šťastným adresátům, kterými nebyli
jenom děti, ale i učitelé, paní kuchařky
a paní uklízečky. Všichni z nich měli velkou
radost, ale stejně jsme se nakonec shodli
na tom, že láska a přátelství by neměly být
dávány najevo pouze v tento den, ale po
celý rok.
Ivo Šimurda a Kateřina Vališová

Foto: Ivo Šimurda

Pracovat s informacemi se učí i děti ve žďárských mateřských školách
Dnešní doba je až přehlcená informacemi, které na nás útočí ze všech
stran. Přirozenou zvídavost dětí a jejich
schopnost nasávat informace jako houba je dobré podchytit už v samotném
začátku jejich vývoje.
Nejstarší a v dnešní době stále velmi
důležitý zdroj informací je kniha. V loň‑
ském i letošním školním roce se mateř‑
ská škola Pohádka a Vláček zapojily do
projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou
a v aktivitě „Práce s knihou“ rozvíjí předč‑
tenářskou pregramotnost.
Jedná se o pravidelná společná Setká‑
vání nad knihou se skupinou 8–12 dětí
a jejich rodičů. Cílem těchto setkávání
je zábavnou formou připravit nejen děti,
ale i rodiče na vstup do školního prostře‑
dí, kde je práce s knihou denní praxí. Při
práci i hře si děti rozvíjejí jak slovní záso‑
bu prostřednictvím společného „čtení“,
tak i paměť, pozornost, schopnost ko‑
munikovat a v neposlední řadě kresbu
se správným držením tužky. Posilujeme
přirozené poznávací city, jako jsou zvída‑
vost, zájem a radost z objevování. Vytvá‑
říme základy práce s informacemi. Děti
jsou vedeny ke zdravému sociálnímu
chování, jako je schopnost spolupraco‑
vat a spolupodílet se na výsledku. Tyto
dovednosti jim pomáhají v lepší komuni‑
kaci s ostatními lidmi v rodině, mateřské
škole či dětské skupině. Zdokonalujeme
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Žáci se na začátku školního roku rozdělili
do týmů a vytvořili tři studentské firmy, aby si
na jeden školní rok vyzkoušeli podnikání na
vlastní kůži se všemi jeho výhodami i úska‑
lími. Studenti se do podnikání vrhli opravdu
s nadšením. Věnují přípravám hodně času a je
vidět jejich radost z každého úspěchu. Nyní se
již intenzivně připravují na celostátní soutěžní
veletrh studentských firem v Galerii Harfa v Pra‑
ze dne 2. dubna, kde bude mít každá firma svůj
stánek, vyzkouší si prezentaci na pódiu a svůj
podnikatelský záměr bude muset umět obhájit
i v angličtině. Je to veliká příležitost získat zku‑
šenosti, vyhrát hodnotné ceny a také se setkat
s významnými lidmi z podnikatelské sféry. Ve‑
letrh je veřejný, takže pokud nemáte na tento
den žádný program, přijeďte nás podpořit.
A co sami studenti na své podnikání říkají?
Slova jejich zástupců…
Naše firma EkoStore se zabývá výrobou
přírodní kosmetiky. Prodej jsme odstartovali
přírodními balzámy na rty různých příchutí.
Svoji nabídku jsme obohatili o mýdla a sprcho‑
vé gely bez chemie a ekologické prací prášky.

Studenti prezentují své studentské firmy

Začátky nebyly snadné díky vysokým počáteč‑
ní výdajům. Naštěstí je o naše produkty zájem
a nyní se již radujeme ze zisku. Naše podnikání
nás opravdu baví. Máme vlastní firemní trička
a chystáme se na veletrh do Prahy. Chceme
ukázat lidem, že přírodní kosmetika je nejlepší
a jak říká naše motto: „V jednoduchosti je krása.“
Healthy school je reálná firma, která vyrábí
zdravé ovocné a zeleninové saláty. Díky spolu‑
práci s mezinárodní neziskovou organizací JA
Czech, která nám umožňuje podnikat, jsme už
od podzimu mohli našim spolužákům každý
čtvrtek dodávat energii a potřebné vitamíny
našimi zdravými kelímky. Od února jsme začali
dodávat naše saláty také do Active–střediska
volného času, na recepci ulici Dolní ve Žďáře
nad Sázavou. Vždy v pondělí během otevírací
doby je můžete přijít ochutnat a podpořit nás.

Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Takže: „Buďte cool s Healthy school.‘‘
Honí vás mlsná? Tak to by vás mohla zau‑
jmout naše firma A mandle, která se zabývá
výrobou müsli tyčinek a arašídových másel.
Vznikla na začátku tohoto školního roku a za
dobu její existence jsme nasbírali mnoho zku‑
šeností a zážitků z prodeje. Za největší příle‑
žitost považujeme účast na vánočních trzích
na zámku ve Žďáře nad Sázavou, kde se nám
opravdu dařilo. Všechno, co souvisí s činností
firmy, nás stále velice baví. Vytvořili jsme si úžas‑
ný kolektiv, ve kterém se všichni respektujeme
a pomáháme si. Nyní už se těšíme na atmosfé‑
ru veletrhu v Praze a doufáme, že uspějeme!
Věra Houdková
a studenti obchodní akademie
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou nasazuje do výuky technologie
funkčního navrhování investičních celků

Děti na Setkání nad knihou

pohybové schopnosti a dovednosti v ob‑
lasti jemné i hrubé motoriky. Snažíme se
spoluvytvářet pravidla. V rámci těchto
setkání se děti při vhodné motivaci rády
zapojují do pohybových her a hudeb‑
ních aktivit. Součástí je i plnění úkolů
v pracovních listech. Využíváme hádan‑
ky, kvízy a tématické skládanky „puzzle“.
Vytváříme výrobky z papíru a přírodního
materiálu. Rodiče mají možnost sledovat
práci svého dítěte ve skupině ostatních
dětí. Vítané je samozřejmě zapojení ro‑

Foto: MŠ Pohádka

dičů do společných aktivit, které se tak
podílí na rozvoji čtenářské pregramot‑
nosti svých dětí. Tato aktivita probíhá
jedenkrát za měsíc na jednu hodinu od‑
poledne.
Naše mateřská škola Pohádka zve
také každoročně v březnu, v Měsíci kni‑
hy, prarodiče našich dětí do tříd na akci
„Čteme pohádky s babičkou a dědou“.
Tato akce je velmi oblíbená jak u dětí, tak
u prarodičů.
Jana Vítková, MŠ Pohádka

Do odborné výuky PLM a BIM technologií
v letošním roce integruje VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou novinku. Jedná se o zcela
novou metodiku přípravy technických
projektů vycházející ze zkušeností a akcí
realizovaných ve spolupráci se společností
EBNER, která má své vývojové pracoviště
ve Žďáře nad Sázavou.
Tyto postupy byly původně odladěny v pre‑
zentaci rozsáhlých investičních celků průmyslo‑
vých provozů. Metodika funkčního navrhování
je navíc úzce navázána na virtuální realitu. Před‑
stava prohlídky projektu již na úrovni 3D dat
je nejen v technických oborech opravdovým
lákadlem. Dokáže vyjasnit zásadní problémy
v pravý čas.
Pro ilustraci jsme s našimi studenty připravili
malou ukázkovou demonstraci funkčního návr‑
hu projektu rodinného domu. Během několika
hodin práce se můžete nejen na stavbu podí‑
vat, ale dokonce se projít jejím interiérem i s vy‑
bavením v precizní digitální virtuální procházce.
Je libo pohled z balkonu nebo dokonce z vaše‑
ho nového apartmánu pod budoucí střechou?

Projektování pomocí funkčního navrhování je
velmi názorné a efektivní. Foto: VOS a SPŠ Žďár

Informační model budovy BIM - Building
Information Modeling je pokrokovým způ‑
sobem navrhování budov napříč realizací
a užitím celého projektu. Je obdobou PLM
- Product Lifecycle Management strategií
v průmyslové praxi a staví na využití 3D dat bu‑
doucího projektu. Díky těmto postupům jsme
schopni odhalit celou řadu konstrukčních
a logistických problémů již na úrovni projek‑
tu. PLM a BIM technologie využívají naši žáci
v rámci odborné výuky napříč studijními obo‑
ry pro realizaci digitálních prototypů například

ve spojení s TZB návrhem a IoT. V letošním
roce pro projekty využíváme nejnovějších pro‑
duktů Autodesk Revit 2020 pro vlastní stavbu
budov, Autodesk Inventor 2020 pro digitální
návrh průmyslových systémů, Protech pro vý‑
počty a Cisco pro řešení kybernetické bezpeč‑
nosti a IoT. Řada z realizovaných studentských
projektů si získala pozornost mezinárodního
odborného tisku. Více informací o nich můžete
získat na www.spszr.cz.

Virtuální procházka uvnitř budoucího stavebního
díla.
Foto: VOS a SPŠ Žďár

Petr Fořt
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Příspěvkové organizace města

Knihovna Matěje Josefa Sychry
chystá na březen dvě výjimečné noci

Městská policie

20. března Josefská noc a 27. března Noc
s Andersenem

Od začátku roku jsme se zaměřili na kont‑
rolu dodržování pravidel při pohybu psů, a to
zejména na veřejných prostranstvích. Dle plat‑
né vyhlášky č. 4/2017 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku je osoba povinna
mít psa na veřejných prostranstvích vždy na
vodítku a doporučuje se, aby byl opatřen i ná‑
hubkem. Dále je např. zakázáno vstupovat se
zvířaty do zařízení města sloužících veřejnosti
(např. poliklinika, knihovna, sportoviště, dětská
hřiště, pískoviště atd.). Dalšími právními norma‑
mi, které by měl každý majitel psa mimo výše
uvedené vyhlášky znát, je veterinární zákon
a zákon na ochranu zvířat proti týrání. S těmito
právními normami chci veřejnost blíže seznámit
v některém z následujících vydáních zpravoda‑
je. Ve zkratce k samotným „prohřeškům“: řešili
jsme např. situaci, kdy si vzal senior při návštěvě
lékaře s sebou psa. Uvázal ho v prostoru vstupu
do polikliniky tak nešťastně, že zkomplikoval
přístup do polikliniky ostatním pacientům i za‑
městnancům. Pro ilustraci uvádím i případ, kdy
muž venčil svého psa bez vodítka, tzv. na volno.
Dle oznamovatele se tak choval opakovaně, a to
v městské zástavbě, což ohrožovalo jeho dceru,
která se psa polekala. Věřím, že jsou již všichni psi
žďárských majitelů očipováni. Na splnění této
povinnosti zaměříme taktéž kontroly, které by
tak měly proběhnout bez zásadních problémů.

Již jedenáctý ročník Josefské noci připra‑
vily žďárské knihovnice na pátek 20. března
od půl šesté večer. Josefská noc začne be‑
sedou s Michaelou Klevisovou, v současné
době jednou z nejprodávanějších auto‑
rek detektivní literatury v České republice
a dvojnásobnou držitelkou Ceny Jiřího Mar‑
ka za nejlepší detektivní knihu roku. Po be‑
sedě čeká návštěvníky cestopisné povídání
s názvem Na „Konec světa“ na kole Favorit.
Jan Mráz bude od půl osmé vyprávět o výle‑
tu na starém kole Favorit z Velkého Beranova
u Jihlavy až k Atlantskému oceánu ve Špa‑
nělsku na pomyslný konec světa do místa
zvaného Fisterra. O závěr Josefské noci se
postará od půl desáté svým vystoupením

Kontroly pejskařů

kapela Peperek Band. Vstup na celou akci je
zdarma a připravené bude tradičně i bohaté
pohoštění.
Druhá noc v knihovně pak bude patřit
dětem. Na dětském oddělení se v pátek
27. března odehraje 20. Noc s Andersenem.
Na děti čeká od devatenácti hodin nejprve
divadelní představení v podání žáků 5. A ze
Základní školy Palachova pod vedením paní
učitelky Maršounové. Následovat bude sá‑
zení stromu pohádkovníku k dvacátému
výročí Noci s Andersenem. Pak je na pořadu
noční výlet na zatím tajné místo ve Žďáru.
Pozdě v noci na děti čekají retro hry a hledá‑
ní pokladu a čtení na dobrou noc před spa‑
ním. Tentokrát to budou pohádky Boženy
Němcové. A na závěr dobrodružné nocová‑
ní ve spacácích přímo v knihovně.
KMJS

Nejen žďárská mládež

Takhle si v minulých letech děti například užívaly návštěvu psovoda s jeho svěřencem

Foto: KMJS

Ruce v hlíně – to nás baví
Nechceme vás nalákat na sázení rostlinek, jak by se z titulku mohlo zdát,
chceme vám představit tvořivý kroužek
keramiky v Activu.
Je to potěšení, když hnětete rukama
hlínu, je to radost, když z pece vytáhnete
hotový keramický výrobek. Ve středisku
volného času Active můžete takovou ra‑
dost zažít. V našich prostorách na Horní ul.
najdete plně vybavenou keramickou díl‑
nu, kde se kreativně realizuje přes 60 dětí
a 30 dospělých. V pravidelném zájmovém
kroužku zpracovávají hlínu nejrůznějšími
technikami, a sice modelováním, šňůrovou
technikou, zpracováním plátů, točením na
hrnčířském kruhu. Děti nejvíc baví mode‑
lování. Výrobky dále upravují glazováním,
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malováním, skleněnými výplněmi. A jaké
nástroje používají? Jsou to nože, špachtle,
raznice a razítka, hrnčířský kruh a tím nej‑
důležitějším nástrojem jsou jejich ruce.
Pod rukama dětí vznikají nejrůznější
reliéfy, vymodelovaná zvířátka, stojánky,
kachle a další výrobky užitné i dekorativní
keramiky. Kroužek vedou zkušené vedoucí
Jarka a Milena, které se keramikou a dalšími
výtvarnými technikami zabývají přes dva‑
cet let. Původně byl kroužek určený pouze
dětem, před časem však vznikla poptáv‑
ka po navštěvování kurzů také dospělými
a rodiči s dětmi. Dnes navštěvují kroužek
všechny výše zmíněné skupiny a tvořivé
práci se tak může věnovat opravdu každý,
kdo má zájem.
Active‑SVČ

Dlouhodobě se zaměřujeme na mladší
generaci cca do 25 let, a to nejen v oblasti roz‑
ličných preventivních činností, ale i v oblasti
dohledu nad jejich aktivitami souvisejícími
s porušováním právních norem na katastru
města. Běžně jsme voláni k nepříjemnostem
souvisejícím s chováním pod vlivem alkoholu,
které standardně společně s Policií ČR řešíme.
Pro příklad uvádím situaci z centra města, kdy
byl taxikář obtěžován podnapilými z toho důvo‑
du, že je nechtěl pro jejich silnou opilost odvézt.
Naše včasná přítomnost tak s největší pravděpo‑
dobností předešla vyhrocení celé situace. Výkon
služby městské policie byl tentokrát intenzivněji
zaměřen na dohled nad dodržováním zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky ná‑
vykových látek. Laicky řečeno, zaměřili jsme se
na kontrolu kouření a speciálně na kouření na
zastávkách. Těchto případů se nám od začátku
roku podařilo vyřešit již osm, kdy převážná větši‑
na pachatelů byla ve výše uvedené věkové sku‑
pině. Z uvedeného výčtu jsou i tři osoby mladší
18 let, z toho dvě dívky. Tito nezletilí budou
řešeni i u orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Uvedená činnost je zejména problémem v lo‑
kalitě autobusového a vlakového nádraží. Zatím
poslední případ z tohoto týdne souvisel s cho‑
váním tří nepřizpůsobivých nezletilých, kteří
v odpoledních hodinách házeli kameny do oken
jedné organizace ve Žďáře 3 a mimo to nadávali
i jejím zaměstnancům. Jejich jednání bylo pře‑
dáno správnímu orgánu MěÚ k dalšímu opatře‑
ní a taktéž i orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Martin Kunc
vedoucí městské policie

Ze sportu

Gymnastky se chystají na novou sezónu
Oddíl moderní gymnastiky TJ Žďár nad
Sázavou, založený v roce 1961, vstupuje do závodní sezóny 2020 s přípravným
a závodním oddělením v celkovém počtu 53 gymnastek. Ty by rády navázaly
na úspěchy z minulé sezóny, která patřila
k těm nejúspěšnějším v historii klubu.
V jarních individuálních soutěžích by
měly opory oddílu Petra Suchá, Bára Bouč‑
ková, Aneta Slavíčková a dále Monika Kou‑
kolová, Anna Brožová a Gabriela Peterková
otestovat nové sestavy, které právě vznikají,

na sedmi pohárových soutěžích před ob‑
lastním přeborem.
Právě na něm si 19. dubna naše doros‑
tenky, kadetky a naděje mladší musí vybo‑
jovat postupová místa na květnové MČR.
Žďárská sportovní veřejnost může přijít
podpořit místní závodnice také 21. břez‑
na 2020 od 9.30 do sportovní haly Bouchal‑
ky. Srdečně zveme na 18. ročník meziná‑
rodního závodu Žďárská sněženka, kde se
představí moderní gymnastky z ČR, Polska,
Slovenska a Ukrajiny.
TJ Žďár nad Sázavou

Gymnastky ve formaci Foto: TJ Žďár nad Sázavou

Závody v ploutvovém plavání ovládly Relaxační centrum
Pokračování ze str. 5
Co to je ploutvové plavání
Ploutvové plavání vychází z klasického
plavání. To znamená, že se plave klasic‑
kými styly – nejčastěji kraul nebo vlnění.
Plavci ovšem mají na nohou ještě ploutve
a většinou i šnorchl nebo malou bombič‑
ku se vzduchem. Tento sport se rozděluje
na tři, resp. čtyři disciplíny. První z nich
je plavání s ploutvemi (PP), při kterém
má plavec jednu monoploutev a šnorchl.
Závodník musí být neustále na hladině
(tzv. ji prořezávat) kromě 15metrového
pásma po startu a obrátce. K pohybu vy‑
užívá delfíního vlnění. Druhou disciplínou
je bi‑fins (BF), při které se využívají dvě
menší ploutve, taktéž šnorchl a závodník
plave kraulem. Poslední je rychlostní po‑
tápění (RP). Při něm nesmí závodník vy‑
nořit obličejovou část. Krátké tratě (do 50
metrů) plave závodník na jeden nádech.
Při tratích 100 metrů a delších závodník
před sebou tlačí dýchací přístroj se stla‑
čeným vzduchem. Tyto tři disciplíny se
plavou v bazéně. Nesmíme vynechat ani
distanční plavání s ploutvemi (DPP), které
se plave na volné vodě a na delší tratě.
Kdy to začalo
První soutěže v této disciplíně byly po‑
řádány ve dvacátých letech 20. století ve
Francii, ve třicátých letech v Itálii a v pade‑

sátých letech ve Velké Británii. Mistrovství
Evropy je pořádáno od roku 1967 každý
sudý rok. Odvětví je také zahrnuto mezi
sporty, které se ucházejí o zařazení mezi
sporty olympijské, tzn. že je součástí Svě‑
tových her (soutěže neolympijských spor‑
tů V ČR spadají pod Svaz potápěčů České
republiky a zároveň pod Světovou potá‑

Plavci si předávají štafetu

Foto: Čochtanklub Žďár nad Sázavou

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
18. února 2020 celkem 20 736 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: leden 2020 - 20 770, 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 prosinci 2019
Anika Brabcová
02. 12.
Gréta Anastázie Vonšíková
03. 12.
Antonie Úradníčková
04. 12.
Soňa Ptáčková
05. 12.
Žofie Výmolová
05. 12.
Eliška Černá
10. 12.
Tereza Tonarová
13. 12.
Martin Novák
18. 12.
Damián Malivánek
19. 12.
Stela Staňková
21. 12.
Izabela Müllerová
29. 12.
Lukáš Müller
29. 12.

pěčskou konfederaci C.M.A.S.).
V České republice je na 30 klubů v 17
městech. Letošní MČR se uskuteční v Čes‑
kých Budějovicích, příští rok ve Zlíně.
„A v únoru 2021 se nejspíš znovu potkáme na
Žďárském gumáku v našem bazéně,“ uzavírá
Bezchleba.
Čochtanklub Žďár nad Sázavou

ZR 7
ZR 4
ZR 2
ZR 4
ZR 3
ZR 1
ZR 6
ZR 7
ZR 5
ZR 3
ZR 6
ZR 6

Životní jubilea v březnu 2020
Marie Křípalová
02. 03. 80 let
Lubomír Straka
03. 03. 96 let
Hedvika Hamáková 06. 03. 94 let
Růžena Kolouchová 08. 03. 99 let
Adolf Pečinka
10. 03. 91 let
Anežka Kadlecová
12. 03. 92 let
Zdenka Endlová
13. 03. 90 let
František Remsa
16. 03. 85 let
Oldřich Petroš
17. 03. 93 let
Ivo Velešík
18. 03. 80 let
Alois Chromý
21. 03. 94 let
Věruš Bradáč
27. 03. 90 let
Anna Šilhánková
31. 03. 80 let

ZR 1
ZR 7
ZR 6
ZR 3
ZR 7
ZR 5
ZR 1
ZR 3
ZR 3
ZR 3
ZR 6
ZR 3
ZR 1
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Inzertní příloha

Inzertní příloha

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

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

TĚŠÍME SE NA VÁS
NA NOVÉ ADRESE

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

Vážení klienti,
pracoviště VZP ČR ve Žďáru nad Sázavou
je dočasně umístěno na adrese Dolní 165/1
(6. patro, kancelář číslo 603).

Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových
stránkách města WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský
zpravodaj.

Nové pracoviště se nachází cca 150 metrů
od bývalého sídla pobočky.

8.00–17.00
8.00–15.00
8.00–17.00
8.00–15.00
8.00–14.00

FABIA

již od 229 000 Kč

Navštivte nás a zjistěte více o této nabídce.

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

Těšíme se na vaši návštěvu.
VZP ČR

Dotazy, objednávky, podklady:
Matěj Papáček
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz
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Vyberte si z naší široké nabídky vozidel ŠKODA FABIA
včetně akčního modelu FABIA 125 let.
Cenové zvýhodnění až 45 000 Kč
při nákupu v hotovosti.

ŠKODA

Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových podkladů
pro prosincové vydání je 11. listopadu 2016.

Otevírací doba se nemění.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

MODEL ŠKODA FABIA
JEŠTĚ VÝHODNĚJI!

04.02.2020 10:41:42

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

Illustrativní fotografie
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Zaostřeno na Žďár 2020

Hotel Ski
H L E D Á

N O V É

K O L E G Y

N A

P O Z I C E

SAMOSTATNÝ KUCHAŘ/KA
HPP / DPP

SERVÍRKA
HPP / DPP / brigáda

V PŘÍPADĚ ZÁJMU
o některou z pozic
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS
na email
REDITEL@HOTELSKI.CZ

III. ROČNÍK

BŘEZEN 2020

DNY HISPÁNSKÉ
KULTURY

PROGRAM
24. BŘEZNA. 17:00 - 20:00 KINO VYSOČINA ŽĎÁR N. S.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ III. ROČNÍKU
DNY HISPÁNSKÉ KULTURY

25. BŘEZNA 8:00 - 15:30 GYMNÁZIUM ŽĎÁR N. S.

PRAKTICKÉ DÍLNY SE ŠPANĚLSKÝMI UMĚLCI
(PRO STUDENTY GYMNÁZIA)
MATĚJ PTASZEK- 500 DNŮ MEZI KOVBOJI
A BANDITY V ZEMI MAGICKÉHO REALISMU
26. BŘEZNA 19:00 AULA GYMNÁZIA ŽĎÁR N. S.

FILMOVÝ KLUB: BOLEST A SLÁVA

27. BŘEZNA 19:00 KLUB REBEL NA FARSKÝCH

KONCERT FUEGO LATINO(PERU + BOLÍVIE)
28. BŘEZNA 10:00 GYMNÁZIUM ŽĎÁR N. S.

KURZY ŠPANĚLŠTINY S RODILÝMMLUVČÍM
29. BŘEZNA 10:00 PARKU NA FARSKÝCH , ŽĎÁR N. S.

SYCHRŮV BĚH. BĚH S BÝKEM.

31. BŘEZNA 18:30 KAVÁRNA U TETY HANY, ŽĎÁR N. S.

PŘEDNÁŠKA LENKY FORMANOVÉ

SPOLEK RODIČŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY
GYMNÁZIUM ŽĎÁR N. SÁZAVOU

WWW.GYMZR.CZ
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EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA REPÚBLICA CHECA

III. Zaostřeno na řeku Sázavu
(zasílejte do 20. března 2020)

Vyhodnocení!

Na březen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na řeku Sáza‑
vu. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 20. března 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 únoru 2020 bylo do soutěže zasláno 21 fotografií s te‑
matikou chuťové pohárky. Vítězem únorového kola foto‑
grafické soutěže se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

II. Zaostřeno na chuťové pohárky

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 15. března, 15.00-16.00
Křemílek a Vochomůrka (MD)

středa 25. března, 19.00
Eva Urbanová - Druhá tvář (DK)

středa 18. března, 9.00, 11.00 a čtvrtek 19. března, 8.45
Jak Uhlíř Skoumal Svěrák (MD)

neděle 29. března, 19.00
Country jam session (JC)

pátek 27. března, 19.00
20. Noc s Andersenem (KMJS)

středa 1. dubna, 9.00-11.00
Setkání pečujících (SP)

čtvrtek 2. dubna, 8.30 a 10.00
Folklorní soubory – Boty, botky, botičky (MD)

čtvrtek 2. dubna, 18.00
Folklorní soubory – Boty, botky, botičky (MD)

SENIORŮM
pátek 13. března, 9.00-10.00
Zdravotní monitoring (SP)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 9., 16., 23. a 30. března, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 31. března, 9.30
Michal Bačovský – Spotřebiče v domácnostech (SP)

úterý 10. března, 19.00
Bob Stupka – Island, země ohně a ledu (CTH)

DUCHOVNÍ AKCE
pondělí 16. března, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)

pondělí 16. března, 17.00
Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě (MD)

úterý 7. dubna, 20.00
Pašijová hra: Co se stalo s Ježíšem? (DASL)
KONCERTY
pátek 20. března, 20.00
Kabát Revival a host Airback (DK)

středa 18. března, 15.30
Jitka Rösslerová – Bylinkování (G)
středa 18. března, 16.00
SOS dětské vesničky v doprovázení pěstounů (HK)
sobota 21. března, 9.00-16.00
Kurz řezu ovocných dřevin - jaro 2020 (ZŽ)

středa 25. března, 19.00
Gene Jacskon & Ondřej Štveráček Quartet (JC)

úterý 24. března, 9.30
Petr Loučka – Finanční gramotnost (FP)

DIVADLO
čtvrtek 12. března, 10.00
Agentura Familie – Fantastická žena (MD)

středa 25. března, 16.00
Radim Kapavík – Odloučený prapor jihlavského IR 81
na srbském bojišti 1914 (MČD)

středa 18. března, 19.00
Střídavá péče pro Ponorku (JC)

čtvrtek 26. března, 16.00
Vývojové mezníky v životě dítěte od 1 do 3 let (RCS)

neděle 5. dubna, 19.00
Žena, která uvařila svého manžela (MD)

pátek 27. března a pátek 3. dubna, 17.00
Kurz scrapbooking a cardmaking (RCS)

KULTURNÍ AKCE
čtvrtek 12. března, 18.00
Jam session s Láďou Výmolou (JC)

středa 1. dubna, 15.30
Zdenka Šírová - Jak se v Rusku malovalo (G)

sobota 14. března, 13.00-19.00
Festival vína (DK)
pátek 20. března
Josefská noc (KMJS)
17.30 Michaela Klevisová
19.30 Jan Mráz – Na „Konec světa“ na kole Favorit
21.30 Peperek Band
sobota 21. března, 20.00-21.30
Takhle show není pro gádže (RKF)

středa 1. dubna, 17.00
Kurz vaření: Tajemství léčivé kuchyně – jaro (RCS)
čtvrtek 2. dubna, 15.00
Velikonoční tvořivá dílna (RCS)
SPORTOVNÍ AKCE
neděle 22. března, 13.00-20.00
Plameňák Cup 2020 (ZS)
pátek 27. března, 10.00
Velká taneční soutěž škol (DK)

A – sál Active SVČ, Horní 2, CTH – Café U Tety Hany, DASL – dětský areál na sídlišti Libušín, DK – Dům kultury, G – Gymnázium
Žďár nad Sázavou, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, KCHF – křížová chodba fary v Zám‑
ku Žďár, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, 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.

