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Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Martin
Mrkos
starosta
Žďáru nad Sázavou

Kuňka má ráda prohřáté mělčiny, foto Petra Doležalová CHKO

Kde žáby dělají „pu“
V České republice žije třináct druhů žab. Ve
Žďárských vrších potkáte běžně čtyři, ostatní se
tu buď nevyskytují, žijí docela skrytě nebo lokalit
vhodných pro jejich výskyt už mnoho nezbývá.
Ono žabí „pu“ vydává jeden z těch druhů u nás
vzácnějších.
Původcem hlasu je kuňka obecná (Bombina
bombina). Jde o docela nenápadnou, méně než
5 cm velkou žabku s šedohnědým zbarvením zad.
Nápadné jsou na ní křiklavě oranžové flíčky na
bříšku. V případě ohrožení kuňka zvedne přední
i zadní část těla včetně končetin, aby predátor flíč‑
ky zahlédl. Tato podivná póza připomíná něco jako
žabí jógu nebo jako kdyby se žabka právě odlepila
z válečku na těsto. Křiklavé barvy lze ve zvířecí říši
většinou číst jako „nejez mě, neudělám ti dobře“.
Dobře predátorům neudělá páchnoucí sekret,
který žabky vylučují jako další fázi obrany. Člověku
není nebezpečný, může být ale velmi nepříjemný,
zaneseme-li si ho na citlivou sliznici.
Kuňky mají rády osluněné, vegetací hojně po‑
rostlé mělké nádrže v teplejších oblastech. V CHKO
Žďárské vrchy je najdeme pouze na několika ryb‑
nících v okolí Žďáru. Kuňčím rájem je soustava ryb‑
níků kolem rybníka Dívka. V roce 2012 byly rybníky
Dívka a Mikšovec vyhlášené pro kuňku Evropsky
významnou lokalitou (EVL), v roce 2016 byla loka‑

lita rozšířena i o rybníky Pihoun a Jedlovský. Odha‑
dem tu žijí stovky jedinců.
Druhou lokalitou u Žďáru, kde na kuňku mů‑
žete narazit a která je také Evropsky významnou
lokalitou, je Vetelská soustava. Kuněk je tu o po‑
znání méně než na Dívce, i když hospodaření na
rybnících je druhu příznivé. Alespoň jeden ryb‑
ník soustavy je vždy využíván jako plůdkový. To
znamená, že je brzy na jaře vypuštěn a potom se
pomalu napouští, aby zde byla dobře prohřátá,
mělká voda s dostatkem potravy, což vyhovuje jak
plůdku ryb, tak kuňkám. V posledních letech bý‑
val bez ryb obvykle rybník Návesník, od loňska je
to rybník Pobočný. Rozlehlé nádrže s průzračnou
vodou jsou nejen pěkným biotopem pro kuňku,
ale lákají i ke koupání. Nízká početnost kuňky na
této lokalitě je pravděpodobně následkem nepří‑
znivého hospodaření v minulosti. Předloni se sem
kuňka po letech opět vrátila a její populace začíná
pomalu růst.
Třetí lokalita je přímo ve Žďáře, přesněji v Zám‑
ku Žďáře. Jde o Převorský rybník u sádek. Zdejší
populace je poměrně početná, odhadem desítky
jedinců.
V poslední době se kuňky začaly šířit i do okolí
těchto jádrových lokalit. Ojediněle je tak můžete
zaslechnout i na bezejmenném rybníčku u úprav‑

Nové tůňky pod Blátivým rybníkem,
foto Petra Doležalová CHKO

ny vod nad Bránským rybníkem nebo na Křivém
rybníce za Žďasem a některých dalších.
Žáby jsou ve vodě obratné a pro člověka obvyk‑
le není zrovna lehké nějakou ulovit. Můžou zmizet
dřív, než je stihneme správně určit. Jak se tedy zjistí,
že daný druh na místě skutečně je? Dobře k tomu
poslouží právě žabí hlasy.
Něžné kuňčí hlásky se začínají nesměle ozývat
začátkem května. Koncerty začínají už během od‑
poledne, v závislosti na počasí se mohou ozývat
během celého dne. Končí se západem slunce.
Vzhledem k tomu, že kuňka je v naší oblasti vel‑
mi vzácná žába, byly pro její podporu v EVL Dívka
i v EVL Vetelské rybníky zbudované různě veliké
tůňky. Placené byly z Programu péče o krajinu
(PPK), jednoho z dotačních programů Ministerstva
životního prostředí. Tůňky dobře poslouží i dalším
obojživelníkům, navíc nejsou vůbec špatným prv‑
kem pro zadržení vody v krajině. Z PPK a dalších
dotačních programů je může na vhodném pozem‑
ku zbudovat kdokoli. Pěkným příkladem mohou
být tůňky pod Blátivým rybníkem, vybudované
v roce 2019 na pozemku města Žďár. Zda se nádrže
žábám zalíbily, uvidíme v letošním roce.
Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy

Kuňka obecná, foto Luboš Dajč CHKO

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

Vážení spoluobčané,
ačkoliv bych si přál, abyste tyto řádky
četli v příjemném, klidném čase přicházejí‑
cího jara, bohužel tomu tak není. I přes při‑
bývající pěkné počasí a probouzející se pří‑
rodu, se kvůli šíření koronaviru nacházíme
ve složitém období – lidsky, společensky,
ekonomicky. Každá komunita se dokáže v
době krize a obtížných situací spojit, lidé si
dokážou navzájem pomoci a vyjít si vstříc.
Drobné projevy lidskosti a empatie snad
v nějaké podobě zažívá každý z nás, ať ho
postihla karanténa a šíření viru jakýmkoliv
způsobem. Rád bych poděkoval všem, kte‑
ří se nyní starají „v první linii“ o dostupnost
zdravotní péče (lékaři, sestry), potravin
(prodavačky, řidiči) a velkou škálu základ‑
ních služeb, ke kterým samozřejmě patří
i ty, které zajišťuje město. Jde například o
rozvoz roušek, potravin a léků pro nejohro‑
ženější skupinu, tedy seniory, aby se nevy‑
stavovali rizikovému prostředí venku. Více
praktických informací a doporučení týkající
se současné koronavirové situace najdete

na str. 11-13 zpravodaje. Víc než kdy jindy
je teď na místě ohleduplnost a s ní spojená
vnitřní disciplína každého z nás dodržovat
hygienická a zdravotní nařízení. Pochopi‑
telně řadu z nás nějakým způsobem, více
či méně, pohlcuje určitá vnitřní nejistota.
Přesto je důležité zachovat klid, nevytvářet
paniku a hysterii zejména na sociálních sí‑
tích a naopak nabízet, je-li to aspoň trochu
schůdné, pomocnou ruku a být solidární
a empatičtí. Proto poděkování také patří
všem dobrovolníkům pomáhající jiným, ať
už jde o šití roušek, hlídání dětí nebo donáš‑
ku potravin. A poprosím o dvě drobnosti,
avšak zásadní: nestyďme se nosit roušky –
chráníme tak především své okolí. A neza‑
těžujme nyní zdravotníky relativně nepod‑
statnými drobnostmi nebo emocemi. Hraje
se o čas – tedy co nejvíce eliminovat riziko
přetížení zdravotnictví. Důležitá je teď tr‑
pělivost a víra, že společně koronavirovou
situaci zvládneme. Celá epizoda se již teď
projevuje a bude projevovat nečekanými
výdaji a nižšími příjmy. To bude znamenat
i přehodnocení investičních a provozních
plánů a tedy, že se některé investiční akce
města odloží a posunou a že některé věci
si nebudeme moci dovolit. To však bude ve
světle dnešních událostí, kdy jde o zdraví,
tou méně podstatnou záležitostí.
Uvidíme, co nového a pozitivního do
našich životů přinese tzv. chytrá karanténa.
Určitě bychom všichni uvítali, aby přede‑
vším zmírnila ekonomické důsledky kri‑
zových opatření, která se týkají řady lidí a
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kteří se kvůli ní obávají ztráty zaměstnání
nebo zavřeli své obchody. Krize ukazuje, že
zdraví a pohoda jiných lidí ovlivňuje i naše
vlastní dobro. Společně tvoříme celek.
Děkuji ještě jednou za vaši trpělivost,
odhodlanost, solidaritu, zodpovědnost a
pochopení pro vážnost situace. Společně
to zvládneme!
Klidnou mysl, pevné zdraví a víru bez
virů přeje
Martin Mrkos

AKTUÁLNĚ: Starosta města ocenil zámecké hasiče
Zámečtí hasiči dostali ocenění od starosty města za veškerou vykonanou práci
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Žďár nad Sázavou a za rozvoj budování požární ochrany.
„Velice si cením práce, kterou pro město vykonáváte, a věřím, že ji budete stejně dobře vykonávat i nadále,“ komentoval ocenění starosta
Martin Mrkos.
Všech 22 členů jednotky dostalo poděko‑
vání a služebně nejstarší členové byli oceněni
i medailemi.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
v „poloprofesionálním“ režimu vznikla v roce
2004. To znamená, že jednotka musí být
schopná výjezdu do 5 minut 24 hodin denně
7 dní v týdnu. V případě mimořádných událos‑
tí, jako například nedávná vichřice, musí být
jednotka v pohotovosti na stanici. Od roku
2004 zasahovala u více než tisícovky událostí.
(red)

Ocenění hasiči se sešli na městském úřadě

Foto: Matěj Papáček
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Představujeme partnerská města Žďáru nad Sázavou
V tomto díle se budeme věnovat v pořadí
čtvrtému partnerskému městu, ukrajinskému Chustu. Dohodu o spolupráci mezi
Žďárem nad Sázavou a Chustem podepsali
starostové obou měst teprve nedávno, na
podzim roku 2017. Chust je středně velké
město a regionální centrum, které čítá přes
28 tisíc obyvatel. Oblast Podkarpatské Rusi
byla za první republiky součástí Československa, a proto zde můžeme najít mnoho
významných budov vybudovaných v tomto období naší společné historie.
Za komisi pro regionální a mezinárodní
spolupráci Jiří Dokulil
Partnerské město Chust
Základní informace:
Stát: Ukrajina, Zakarpatská oblast
Počet obyvatel (r. 2019): 28 424
Starosta: Volodymyr Kaščuk
Vzdálenost Žďár - Chust: 780 km
Délka spolupráce: od r. 2017
Formy spolupráce: kultura, školství, trh práce

městě se nachází římskokatolické, řeckokato‑
lické a pravoslavné kostely, najdete tu i židov‑
skou synagogu. Asi největší zajímavostí pro
návštěvníka z našich krajů je tzv. Masarykova
kolonie, jedná se o soubor obytných domů
z 20. let minulého století. Místní obyvatelé
tuto čtvrť dosud nazývají Malá Praha. Z obdo‑
bí československého státu pochází také funkč‑
ní budovy škol, kulturních institucí i budova
městského úřadu.
Formy vzájemné spolupráce
Za poměrně krátkou dobu se podařilo
navázat vzájemnou spolupráci hned v něko‑
lika oblastech. V oblasti nabídky pracovních
příležitostí je motorem spolupráce žďárská
firma PKS, která částečně využívá služeb ukra‑
jinských pracovníků. V oblasti školství se naše
město snaží podporovat 5. základní školu
v Chustu, na které se začíná s výukou českého
jazyka. V rámci návštěvy Chustu byly předány
dary - učebnice českého jazyka přímo do ru‑

Dobré slovo jako zbraň i pomocník

Jak to vše začalo
Již v roce 2008 Kraj Vysočina a Zakarpatská
oblast společně iniciovaly vznik fondu ViZa,
který specifikuje spolupráci těchto regionů
v jednotlivých oblastech. V roce 2017 se dva‑
krát setkaly delegace obou našich měst a do‑
hodl se text partnerské smlouvy. Kraj Vysočina
poté zprostředkoval návštěvu Chustu, kde již
bylo přistoupeno ke slavnostnímu podpisu.
„Hodně pomohl i Zbyněk Vintr na naší straně
a na chustské straně to byl starosta Volodymyr
Kaščuk a místostarosta Vasil Sabadoš.“ Vzpo‑
míná bývalý starosta (a současný zastupitel)
Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
A příště se podíváme do polského Lešna.

Náměstí v Chustu

Foto: Archiv Chustu

radní města
Žďáru nad Sázavou
Mílí Žďáráci, úvod roku bývá v programu
městské rady tradičně hektický. Letos však díky
mimořádným opatřením, která se nás všech
dotýkají skrz koronavirus, byl o to hektičtější.
Pevně věřím, že vše společně zvládneme,
a to bez paniky a nervozity. Naopak s ohledupl‑
ností, solidaritou a pokud možno i s úsměvem.
Jen tak můžeme být v těchto „nouzových“ ča‑
sech opravdu silní. Třeba jako Italové, kteří si
navzdory nepřízni osudu společně prozpěvují
z oken. A když už nemůžeme na pivo, do diva‑
dla či za sportem, tak si užijme tento čas„navíc“
alespoň se svými blízkými.
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Správa města se však nezastaví ani v těchto
dnech. Proto se pokusím alespoň telegraficky
informovat o věcech, které městská rada aktu‑
álně řešila.
Ředitelé„příspěvkovek“ obhajovali své roční výsledky. Aby ne. I na základě toho, zda do‑
sáhli vytyčených cílů, jsou potom hodnoceni.
Dotace města pro stomatology. Žďár už za
půlroku „chytil“ druhého nového zubaře, který
zde chystá otevřít ordinaci. A chytáme dál.
Společně za ochranu krajiny a jejich funkcí.
Právě na tom se dohodli spolupracovat Žďár,
CHKO Žďárské vrchy a Sdružení Krajina. Chraň‑
me si své okolí, je to jeden z důvodu, proč zde
chceme žít.
Psí útulek a chystaný obchvat. Vše dobře do‑
padne, vejde se tam jak propojka z Brněnské
na Jihlavskou, tak pejsci. Poděkovali jsme pro‑
vozovateli z Úsvit, o.p.s. a dohodli se na další
spolupráci.

Patří ovce na Zelenou horou? Památkáři ne‑
jsou proti, farnosti se to také líbí, takže se o se‑
čení kopce nově postarají „živé sekačky“.
Na Den Žďáru už s městským kelímkem.
Nejen na městské akce, ale všem, kdo něco
pořádají, jsou nově k dispozici vratné kelímky
šetrné k přírodě.
Patentový úřad zaregistroval „Ždárského
kapra“. Spolu s místními rybáři tak máme v ru‑
kou ochrannou známku na tento jedinečný
produkt. A nyní vyrazíme proti Třeboni.
A pak řada dalších aktuálních témat: probí‑
hající rekonstrukce Nádražní, rozšíření průmy‑
slové zóny a zachycování vody v ní, příprava
rekonstrukce okolí Tvrze a sv. Prokopa, další
rozvoj Farských humen nebo nejbližší kroky
v projektech městského bydlení.
Hodně zdraví, hezké dny a optimismus
s přicházejícím jarem.

?
Foto: Matěj Papáček

Tým APK při pravidelné obchůzce

Potkáváte je běžně na ulicích i na kulturních akcích. Možná každé ráno pomáhají vašim dětem na cestě do školy.
Nedají vám pokutu, a přesto má jejich
slovo váhu. Asistenti prevence kriminality jsou již mnoho let součástí týmu lidí,
který se stará o to, aby se v našem městě
lépe žilo.
Tým asistentů prevence kriminality (APK)
působí ve Žďáře nad Sázavou již od roku
2013. Hlavním posláním jejich práce je přede‑
vším dohled nad děním ve veřejném prostoru
a zmírňování negativních jevů. To mohou být
situace, jako je přecházení na červenou, ven‑
čení psů bez vodítka nebo záškoláctví a další.
Vždy je ale třeba si uvědomit, že i tyto zdánli‑
vé drobnosti mohou ohrožovat zdraví a bez‑
pečnost spoluobčanů a lehce mohou přerůst
ve větší problémy. A právě tomu se pracovníci
APK snaží předejít.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Zdeněk
Navrátil

tované lokality, aby strážníci měli více kapacity
pro více vytížená nebo riziková místa.

kou nové učitelky češtiny. Na druhé straně je
třeba zmínit nezapomenutelné vystoupení
folklórního souboru Cimboriki, které se setka‑
lo s velkým ohlasem na základních školách ve
Žďáře nad Sázavou.

Stručně z historie
11. století - postaven strážní hrad na hoře
sopečného původu
1329 - první písemná zmínka o městě Chust
(udělena městská privilegia)
1594 - město zničeno Turky, hrad nebyl dobyt
18. a 19. století - Podkarpatská Rus pod nad‑
vládou cizích mocností
1919 - 1938 rozvoj celé oblasti, která se stává
na 20 let součástí Československa
Turistické zajímavosti
Symbolem města a zároveň jeho nepře‑
hlédnutelnou dominantou je bývalý hrad,
který se tyčí na vyhaslé sopce nad městem. Ve
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Žádné pokuty, ale dobré rady
Asistenti na rozdíl od městské policie ne‑
mají žádné vynucovací prostředky, takže je‑
jich práce spočívá hlavně v dohledu a dopo‑
ručeních směrem k těm, kteří vykazují nějaké
nevhodné chování. Mohou například vyzývat
k tomu, aby se lidé nepohybovali tam, kde ne‑
mají, což se často týká cyklistů na chodnících.
Ale také, aby nedělali nepořádek nebo neza‑
kládali černé skládky a podobně. „Vnímáme,
že díky tomu, že nejsme represivní složka, nás
občané berou lépe. Naše nejsilnější zbraň je slovo.“ uvádí pracovnice APK.
Co na to občané
„Nechceme se prvoplánově s někým hádat.
My občana upozorníme na jeho nevhodné chování, a pokud je rozumný, vždy se snažíme nějak
domluvit. Ale jsou samozřejmě tací, kterým něco
opakujete desetkrát, a stejně se nic neděje,“ vy‑
světluje situaci člen týmu APK. „Někdy nás lidé
i zastavují a děkují nám, někdy i nadávají. To
je také součást naší práce,“ doplňuje. Za 7 let
jejich fungování ale nemají žádné vyloženě

dramatické zkušenosti například s fyzickým
napadením. APK jsou tu jako služba občanům
proto, aby nemuselo dojít právě k těm restrik‑
tivním opatřením. Pokud se tedy občané bu‑
dou řídit jejich radami, nedojde pak k situaci,
kdy je třeba dávat pokuty nebo jiná závažnější
opatření. Momenty, kdy samotní APK zavola‑
jí na pomoc městskou policii, jsou například
agresivní bezdomovci. V začátcích bylo občas
nutné přivolat i hlídku městské policie, postu‑
pem času zvládají více problémů sami.
Jak vypadá den APK
Běžný den APK začíná zpravidla v ranních
hodinách u přechodů, kde dohlíží na bezpeč‑
nou cestu dětí do školy. Následují obchůzky
hlavně po sídlištích a kontrola dění ve městě.
Asistenti se pohybují okolo škol a dohlíží na po‑
hyb žáků. Ti někdy popíjí alkohol okolo budovy
školy, odhazují lahve nebo nedopalky. V zimě
také pomáhají kontrolovat zimní údržbu, kdy
sledují a hlásí, kde jsou nebo nejsou posypané
chodníky. Zaměřují se také na ničení zeleně,
což může znamenat například parkování mimo
vyhrazená parkoviště. To se děje hlavně v zimě,
poničená zeleň je ale pak vidět i po zbytek
roku. Někdy APK pomáhají i městské policii, na‑
příklad v době žďárské pouti nebo Dne Žďáru,
kdy je ve městě více lidí. Hlídají méně frekven‑

Nepořádek po záškolácích

Co dalšího APK dělají
Tým APK je rozdělený na dvě dvoučlen‑
né hlídky, které pracují na ranní a odpolední
směny. Kromě všech uvedených aktivit se
asistenti zapojují i do vzdělávacích akcí pro
děti nebo pomáhají s dopravní situací při
větších pohřbech a mnoha jiných akcích. „Někteří lidé si mylně myslí, že se jen procházíme
po městě, ale práce je spousta. Zapojujeme se i
do přednášek nebo vzdělávacích akcí pro děti.
Každoročně chodíme na akce Popálek nebo
dopravní hřiště, často spolupracujeme s Nízkoprahovým centrem ESKO,“ vysvětluje člen APK.
Podle jejich slov se práce v různých částech
města příliš neliší. Problémy, pokud nějaké
jsou, se řeší všude stejné. Největší problémy
jsou standardně s bezdomovci na Stalingra‑
dě. Ti se často pohybují v podnapilém stavu
na zastávkách MHD, odhazují odpadky a ruší
spoluobčany. Bezdomovce se díky práci APK
podařilo částečně přesunout dál od frekven‑
tovaných oblastí.
Jaké jsou výsledky práce
APK působí ve městě od roku 2013, tedy 7
let. Výsledkem jejich práce jsou někdy drob‑
nosti, třeba že se lidi méně bojí chodit po
ulici, protože nepobíhá volně tolik psů. Po‑
kud jde o zmíněné přesunutí bezdomovců
mimo obytné čtvrti, jde už o velký úspěch
dlouhodobé a namáhavé práce. Sami asisten‑
ti vnímají v poslední době pozitivně i volno‑
časové plochy, jako je nový skatepark. I když
tam někdy dochází k porušování provozního
řádu, například nedodržováním povinných
ochranných pomůcek, je poznat, že se mla‑
dí mají kde zabavit a trávit čas třeba právě
sportem. Výsledky jejich práce by ale měli cítit
hlavně sami občané. „Věřím, že práce APK má
pro občany význam a má ve správě města své
pevné místo. Možná není nějak výrazně viditelná a právě to je důkazem, že vše funguje a díky
kvalitní prevenci není třeba řešit větší problémy,“
uzavírá místostarosta Josef Klement.
(red)

Foto: Matěj Papáček
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Bohatství regionu Koruny Vysočiny

Aktivně pro Žďár pro vás chystá aktivity na jaro a léto

Společnost Koruna Vysočiny vznikla na
podporu cestovního ruchu. Zahrnuje regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřicka
a Nedvědicka. Naším cílem je jednotně
propagovat tento turistický region u
návštěvníků a zvýšit tak jejich zájem o
Vysočinu.

Letní cvičení na Farčatech
Farská humna budou v létě žít tancem
i cvičením. Každý týden bude na výběr minimálně ze dvou aktivit pro děti i dospělé.
Jako minulý rok si budete moct zatancovat s Džamilou, zacvičit nebo zaběhat se
Zuzkou.
„Tancování na Farčatech bylo skvělé, a i když
bylo někdy špatné počasí, my jsme se s Džamilou cítily jako na prosluněných plážích Brazílie,“
přibližuje loňské tancování na Farčatech jedna
z návštěvnic.
Tancování s Džamilou je pro ženy, dívky,
muže i chlapce. Nenáročné a zábavné tanco‑
vání pro všechny, kteří se rádi hýbou do ryt‑
mu hudby. Pro ty, kteří se chtějí naučit cvičit
s vlastním tělem, je cvičení se Zuzkou. Pro za‑
čínající běžce jsme připravili čtyři výukové lek‑
ce s instruktorem, který vám poradí a ukáže,
jak správně a zdravě běhat.

Jak toho chceme dosáhnout? Do projek‑
tu jsou zapojeni provozovatelé zajímavých
míst v regionech, ubytovatelé a také města
a obce. Společně chceme turistům nabíd‑
nout program nejen na jedno odpoledne, ale
i na několik dní.

Každý cvičí ve vlastním tempu

Foto: archiv

Férová snídaně
Pohodové jarní dopoledne vyloženě svádí sednout si do trávy a nic nedělat. Když
k tomu přidáte dobré jídlo, které je navíc
z fairtrade výrobků, máte férovou snídani. A přesně taková bude 9. května na Farských humnech.

I dětí znají Fairtrade 

Foto: archiv

Férová snídaně volně navazuje na před‑
nášku o fairtrade, o které jsme psali v minulém
čísle. Velice mile nás překvapil zájem všech
zúčastněných, proto ještě na přednášce padlo
rozhodnutí, že Férová snídaně ve Žďáře bude.
Na snídani si přineste deku nebo můžete

sedět jen tak v trávě, své výrobky z fairtrade
surovin a hlavně dobrou náladu. Začínat se
bude v 9 dopoledne a končit hodinu před po‑
lednem.
„Férová snídaně je největší česká akce na
podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají piknikový happening, aby
ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém
okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. V roce 2019 se na 193 místech republiky sešlo 8 189 lidí,“ popisuje snídani na svých
stránkách Fairtrade Česko a Slovensko.

Sportovní bedna a knihobudka se vrací na svá místa
Po zimní přestávce se do města vrací sportovní bedna a knihobudka. Naleznete je na
jejich tradičních místech. Sportovní bednu
na Farských humnech a knihobudku nedaleko Relaxačního centra v Atriu.
Konečně se zase blíží doba teplého počasí
a není nic hezčího než se v krásném sluneč‑
ném dni na chvíli zastavit, sednout si na la‑
vičku a číst knihu. Pokud zrovna žádnou po
ruce nemáte, zamiřte do knihobudky v Atriu
za obchodními domy.
Už třetím rokem se v ní střídají knihy jak
od vás, tak i ze žďárské knihovny. Pokud jste
ale v Knihobudce nenašli knihu, kterou si
chcete přečíst, můžete využít deníček a do
něj napsat o další knihy nebo je nabízet jako
dar.
Preferujete-li aktivní letní vyžití, najdete
ve sportovní bedně na Farských humnech
míče, rakety na líný tenis a badminton, létající
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talíř, švihadlo a mnoho dalšího. Vyřazeným
vybavením nejčastěji přispívají sportovní
spolky ve městě, ale také občané a za to jim
všem patří velké díky.

Sportbedna plná zábavy

V případě dotazů ohledně projektu Aktiv‑
ně pro Žďár kontaktujte komunitní koordi‑
nátorku Radku Remarovou, tel.: 566 688 396,
email: radka.remarova@zdarns.cz

Foto: archiv

Naše aktivity jsou tu ale samozřejmě i pro
vás, pro místní obyvatele. Nestalo se vám, že
chcete někam na výlet, ale všechna místa
ve svém blízkém okolí již notoricky znáte?
Našim cílem je upozorňovat na zajímavá
místa či akce i vás. Na webových stránkách
www.korunavysociny.cz můžete najít zají‑
mavé turistické cíle pro své víkendové výlety
nebo přehled zařízení, která nabízí možnost
uspořádání svateb či jiných oslav. Když nás
budete sledovat na sociálních sítích, získáte
tak přehled o tom, co se děje třeba na hradě
Pernštejně, jaká akce se koná v obci Bobro‑
vá, že si i v létě můžete zabruslit na Zimáku
v Bystřici, či jaké výlety po přírodních památ‑
kách vám můžeme doporučit. Sledujte náš
Facebook Koruna Vysočiny nebo Instagram
#Korunavysociny.
Chceme do naší činnosti zapojit i místní
občany, kteří mají zajímavé tipy na výlety
a rádi se o ně podělí. Pošlete nám svoje fotky

z výletu s krátkým popisem a ideálně i s ma‑
pou. Nemusí to být však jen pěší, můžou to
být cyklovýlety, nebo trať vašeho běhu.
Své podněty, fotky a tipy posílejte na e-mail:
kancelar@korunavysociny.cz nebo se ozvěte
na telefon 776 308 072. Uvítáme každý impuls
z vaší strany.
Děkujeme.
Oľga Königová
ředitelka destinační společnosti Koruna
Vysočiny

Víte, že...
Evropským stromem roku 2020 se stala
Chudobínská borovice, kterou najdete právě na území Koruny Vysočiny?

Výhled na borovici

Foto: archiv Bystřice n. P.

Změny v pohřbívání na Jamské
Od roku 2020 platí nový Řád veřejných
pohřebišť. Největší změna se týká pohřebiště na ulici Jamská. V části hřbitova
nebude nadále možné pohřbívat do hrobů v rakvích. Důvodem jsou nevhodné
geologické podmínky.
Na pohřebišti na ulici Jamská sice již
v minulosti došlo k oddrenážování, i přesto
zde přetrvává vysoká hladina spodní vody,
která znemožňuje další pohřbívání v takto
postižených místech. Město velmi pečlivě
zvažovalo, jak situaci vyřešit pro nájemce
hrobových míst co nejvstřícněji a současně
tak, aby byly dodrženy zákonné povinnosti
města jako provozovatele pohřebiště. Re‑
álné podmínky však bohužel jiné varianty
nenabízí. Nově tedy není možné pohřbívat
od 13. uličky včetně pohřbení lidských po‑
zůstatků do hrobů v rakvích. Beze změny je
i v těchto místech možné uložení zpopel‑
něných lidských ostatků v urnách a ukládá‑
ní lidských pozůstatků do vyzděných hro‑
bek. V rakvích lze beze změn pohřbívat na
hřbitově na Zelené hoře.

Sběr železného
šrotu a
elektroodpadu

Hlavním důvodem změn na Jamské je
to, že ani po uplynutí dlouhých tlecích dob
(40 nebo 50 let) nedocházelo v postižené
části pohřebiště k řádnému zetlení lidských
pozůstatků. Příčinou tohoto stavu jsou slo‑
žité geologické podmínky, především jílo‑
vé zeminy, komplikující odvod vody z pro‑
storu. Přetrvává zde vysoká hladina spodní
vody, která znemožňuje další pohřbívání
v takto postižených místech.
V případě dotazů se občané mohou
obracet na správce pohřebišť – Santa G.,
s.r.o., osobně v kanceláři správy hřbitovů
ve smuteční síni na Zelené hoře, nebo na
telefonním čísle 566 622 244 v pracovní
dny od 8:00 do 11:45 a od 12:45 do 15:00.
Správce je připraven na základě evidence
hrobových míst poskytnout individuální
informace možnosti pohřbívání do hrobů
v rakvích.
Řád pohřebišť je k dohledání na webu
města www.zdarns.cz
OKS, (red)

Vážení spoluobčané, dobrovolní ha‑
siči zámeckého sboru připravují na sobotu 18. dubna 2020 v době od 07.30
do 14.00 hodin v těchto částech města
Žďáru n. S. (2, 5, 7) pravidelný sběr železného odpadu. I letos bude svoz roz‑
šířen i o vyřazené elektrospotřebiče.
Doporučujeme shromáždit odpad
před svůj dům nejlépe až v sobotu 18.
dubna po 7.00. Máte-li možnost pone‑
chat odpad na svém pozemku za bran‑
kou, předejdeme riziku zcizení nebo
vybírání jen těžkých kusů či barevných
kovů jinými skupinami osob, které se
na likvidaci odpadů s hasiči nepodílí.
Objemný nebo těžký odpad např. ze
sklepů, půd či garáží si vyneseme sami.
V tomto případě nás informujte předem
telefonicky na čísle 721 064 978 nebo
v průběhu soboty na tel. 721 064 978
nebo 775 678 794.
Kromě železného odpadu je možné
odvézt i elektroodpad, jako jsou led‑
nice, mrazáky, televize, rádia, monitory,
počítače, mikrovlnné trouby, sporáky,
pračky, sušičky, myčky, pečící zařízení,
elektrická topidla, elektrické nářadí,
akumulátory, stroje a zařízení, vysavače
a veškeré domácí elektrické či bateriové
spotřebiče. Naopak nemůžeme likvidovat klasický nebezpečný odpad – žá‑
rovky, zářivky, výbojky, barvy-laky, ba‑
terie, cartridge z tiskáren a další běžný
nekovový odpad z domácnosti.
V říjnu uskutečníme ještě jeden svoz
vyřazených elektrospotřebičů. O přesném termínu vás budeme včas informovat.

Hasiči SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
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Suché stromy ve městě

Hanáci na Horácku. Kde jste?

Během posledních let si snad každý všiml
ubývajících lesů, které byly pokáceny z důvodu působení sucha a kůrovce.

Po válce v polovině minulého století bylo
na Vysočině u řeky Sázavy na hranicích Čech
a Moravy malé městečko s názvem Žďár na
Moravě s cca 3 tis.obyvatel se sousední obcí
Zámek Žďár s cca 1 tis.obyvatel. Rozhodnutím
tehdejšího vedení státu byla tato část Vysočiny
určena jako budoucí místo těžkého průmyslu
a započala výstavba hutního a strojírenského
gigantu – nyní ŽĎAS. Chyběla ovšem pracovní
síla a pro ni nutné bydlení. Proto po roce 1950
začala nejen výstavba mohutné strojírenské
fabriky, ale také výstavba bytových domů
– nejdříve v části nazvané „Stalingrad“– a do
Žďáru přicházely „zástupy“ nových pracovní‑

Tento problém se však netýká jen lesů
a volné krajiny. Přímo ve Žďáře usychá velké
množství krásných a na první pohled zdra‑
vých dřevin. Nejsou to pouze smrky, které
nás jako první napadnou kvůli kůrovci, ale
i borovice, modříny a douglasky. Během
jara tak dojde k pokácení většího množství
dřevin například v parku U Ivana, v oblasti
Přednádraží a Žďáru 3. Včasné odstranění
těchto dřevin je nezbytné pro zamezení šíře‑
ní dřevokazného hmyzu a zajištění provozní
bezpečnosti.
Za všechny kácené dřeviny je ukládá‑
na náhradní výsadba, která zaplní prázdná
místa v zeleni. Jsou vybírány stromy a keře,
které dobře snáší městské podmínky, sucho
a teplo a které dokáží na nepříznivé podmín‑
ky lépe reagovat.
OŽP

Informační centrum pro turisty je ta‑
kovou výkladní skříní každého města. Je
to často první místo, kam návštěvníci za‑
vítají a kde si utváří názor na dané místo.
Sokojený turista pak městu přináší práci
pro ubytovatele, restauratéry, provozova‑
tele zábavních zařízení, muzeí, sportovišť,
kaváren a dalších míst. A ta pak slouží dál
i místním obyvatelům. Kvalitní informační
centrum je tak součástí významného ko‑
loběhu. Město se tedy nyní rozhodlo po‑
souvat služby pro turisty zase více do 21.
století. „Rád bych jménem města poděkoval
panu Nahodilovi za jeho dlouholetou oddanou práci. Díky němu dnes nezačínáme od
nuly, ale můžeme takříkajíc převzít štafetu,“
komentuje starosta města Martin Mrkos.
Jaké služby TIC nabídne
Krom standartního informačního servi‑
su se bude TIC zabývat i propagací regio‑
nálních produktů, jako je například slavná
taška síťovka, modrotisk nebo Igráček.
Specialitou žďárského TIC bude unikátní
edice Igráčků se žďárskou tematikou. Rodi‑
če budou moct svým dětem ale také kou‑
pit bílého nenamalovaného Igráčka, které‑
ho si děti namalují podle svých představ.
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A na konci loňského roku 2019 – po více než
50ti letech - jsem udělal nový „průzkum“, kdo
zde zůstal a kdo se do Žďáru n/S dostal pozdě‑
ji – a zjistil jsem, že tu bydlí Vašek Bártek, jehož
rodiče pochází z Holešova, potom tu žije Jan
(Honza) Mazáč, také pochází z Holešova, dál
tu bydlí ve Žďáru syn z prvních „přistěhovalců“
Laďa Malenovský, dále tu bydlí s rodinou Milan
Andrýsek z Rackové u Holešova. Domnívám se
ale, že nás „rodáků“ od Holešova tu ještě žije
víc – ale nevíme o sobě, proto vás vyzývám –
ozvěte se.
Jaroslav Miklík, emeritní zastupitel
(Jara Miklík ze Všetul)

Nezbytná a potřebná osvěta na školách

Suché borovice na ulici Revoluční

Cestovní ruch města získává vlastní tvář
Nové turistické informační centrum (TIC)
vzniká v prostorách Staré radnice. Na stejném místě vystřídá informační kancelář
Bohuslava Nahodila, který se o turisty ve
městě staral mnoho let. Turistické informační centrum v režii města bude uceleně
a koncepčně rozvíjet cestovní ruch ve městě i v celém regionu.

ků do Žďasu a do dalších firem a také zájemci
o bydlení v nových bytech v nových činžov‑
ních domech, přicházeli z Čech, Moravy i ze
Slovenska. Já jsem přišel z Holešova (Všetul),
z města na hranicích Hané a Valašska s rodinou
v roce 1967. Jako patriot – Hanák – jsem se pí‑
dil po krajanech „od nás“. V roce 1967 tu byla
taky rodina Malenovských se dvěma syny, po‑
cházející z Kurovic u Holešova, bydlel tady Zde‑
něk Cápík, fotbalista z Holešova, který „kopal“
za Duklu Jihlava, bydlel a pracoval na Odboru
výstavby Města Antonín (Tonek) Flóra z Ho‑
lešova a na technických službách byl klempíř
Bohuš Solař ze Všetul.

Mobilní průvodce nahradí část tištěných
letáků
A protože si město uvědomuje aktuální
trendy a není mu lhostejná ekologie, bude
se TIC zaměřovat i na propagaci v on-line
prostředí pomocí kvalitního mobilního
průvodce městem. Průvodce si bude moct
každý stáhnout přímo v centru díky bez‑
platné wi-fi. Digitální průvodce tak částeč‑
ně omezí produkci dnes už přežitých a slo‑
žitě aktualizovatelných tištěných letáků.
TIC i pro občany města
TIC ale bude samozřejmě přístupné
i pro občany města. Bude poskytovat in‑
formace o kulturních akcích ve městě nebo
částečně pomáhat informační kanceláři
MěÚ s výdejem sáčků pro psy, kopírovací‑
mi službami atd. Do budoucna se uvažuje
také o prodeji vstupenek na akce.
Otevírací doba v sezóně (1. 6. - 30. 9.)
pondělí - pátek:
8:00 - 17:00
sobota:
9:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00
neděle:
9:00 - 12:00
Otevírací doba mimo sezónu (1. 10. - 31. 5.)
pondělí - pátek:
8:00 - 17:00
sobota:
9:00 - 12:00
neděle:
zavřeno
(red)

Foto: Archiv

Praktické informace
k rekonstrukci ulic
v ZR7 – Vodojem
Na Vodojem se 23. března vrátí stavaři. Budou pokračovat v rekonstrukci ulic. Letos
jsou na řadě Pelikánova, Makovského, Špálova a Štursova ulice. Práce skončí nejpozději 30. listopadu.
Předpokládané termíny I. etapy:
ul. Pelikánova:
23. 03.–19. 06.
ul. Makovského:
04. 05.–31. 07.
ul. Špálova:
01. 06.–31. 08.
ul. Štursova:
01. 08.–30. 11.
Opatření přijatá zhotovitelem pro zajištění obslužnosti vašich nemovitostí:
• způsob zajištění odvozu komunálního odpa‑
du - vyzýváme obyvatele, aby každou středu
ráno do 6:30 měli popelnice před svými domy,
pro vývoz budou sváženy z jednotlivých ulic
na křižovatku s ulicí Jamborovou - týká se ulic,
ve kterých bude probíhat rekonstrukce
• kontejnery na tříděný odpad budou dočasně
přemístěny na stabilní místo v ulici Jamborova
• pro uzavřené ulice bude zřízeno náhradní
parkování osobních automobilu na travnaté
ploše u Göttlerova rybníka
• přístup pro pěší bude v rámci staveniště po‑
mocí lávek, které budou umístěny nad výko‑
pem
• zajištění příjezdu složek IZS do rekonstruova‑
ných ulic bude v případě nutnosti umožněn
vždy a to v maximální míře, kterou průběh
stavebních prací umožní
(red)

Na naši 4. ZŠ přišla nabídka od manažerky
projektu Radky Hudečkové: „Ráda bych v rámci
projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou nabíd‑
la žákům 2. stupně ZŠ do hodiny informatiky
únikovou hru Fakescape (https://fakescape.
cz/zs-verze/), kterou vytvořili studenti katedry
politologie Masarykovy univerzity a za kterou
získali řadu ocenění.“
A protože máme neodbytný pocit, že naši
žáci tak úplně nedokážou rozpoznat pravdivé
informace od dezinformací, využili jsme na‑

Harmonogra
blokového čištění
2020
V dubnu ve městě proběhne blokové čiš‑
tění ulic. Žádáme občany, aby v uvedených
termínech v daných lokalitách neparkovali svá
vozidla. V případě nepříznivých klimatických
podmínek mohou být některé termíny posu‑
nuty. V takovémto případě sledujte přechodné
dopravní značení, umístěné s časovým předsti‑
hem v jednotlivých lokalitách.
OKS

bídku a dali jsme jim možnost si na vlastní kůži
vyzkoušet roli novinářů, kteří hrají důležitou roli
v souboji mezi pravdou a manipulacemi, fakty
a dezinformacemi. Při hře na žáky čekalo velké
dobrodružství, při kterém čelili manipulativním
technikám, byli nuceni si ověřovat informace,
přemýšlet nad kybernetickou bezpečností a sí‑
lou hesel, vyhledávat a poznávat kvalitní zdroje.
Uvedu některé z postřehů: Akce se mi vel‑
mi líbila, protože jsem si mohla vybrat skupinu,
která mi vyhovuje. Povoleny byly mobily na

Pořadí

vyhledávání informací. Možná by se dalo přidat
víc úkolů a prodloužit program. Lektor Pavel byl
srozumitelný a sympatický. Vyhovovalo mně,
že jsme nemuseli jenom sedět a poslouchat.
Program se mi celkově líbil, nemám tomu co
vytknout.
My se k tomuto hodnocení připojujeme. 79
našich osmáků si navíc procvičilo i koordinaci
a práci v týmu. Děkujeme za realizaci skvělého
nápadu.
Jaroslav Ptáček

Místo

Datum

1.

Žďár 1

Tyršova, Hutařova, Doležalovo nám.

01.04.2020

2.

Žďár 6

Nádražní, domy č. or. 37 - 65

02.04.2020

3.

Žďár 1

Veselská, Barákova

03.04.2020

4.

Žďár 6

Veselská, Zahradní

06.04.2020

5.

Žďár 6

Haškova

07.04.2020

6.

Žďár 6

Palachova - parkovšitě před 5. ZŠ

08.04.2020

7.

Žďár 6

Palachova, Dvořákova

09.04.2020

8.

Žďár 6

Chelčického, Nádražní ( mezi okružními křižovatkami)

14.04.2020

9.

Žďár 1

Purkyňova, U Táferny

15.04.2020

10.

Žďár 1

sídliště Libušín - dolní část ul. Libušínská

16.04.2020

11.

Žďár 1

sídliště u polikliniky - Studentská, Dolní

20.04.2020

12.

Žďár 4

bří Čapků, Wolkerova, Vančurova č. or. 2 - 12

21.04.2020

13.

Žďár 4

Nezvalova, Švermova, Nerudova, Vančurova č. or. 1 - 5

22.04.2020

14.

Žďár 3

dolní Okružní, horní Okružní

23.04.2020

15.

Žďár 3

Komenského, Revoluční, U Klafárku

27.04.2020

16.

Žďár 1

Drdlova, Sadová, Hálkova, J. z Poděbrad

28.04.2020

17.

Žďár 3

Brodská - za kinem, Kopečná

29.04.2020
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Městský úřad informuje

Poplatek za komunální odpad

Změny v MHD

Uvedený poplatek za rok 2020 bude možné bez navýšení uhradit
i po době splatnosti a to do 1. července 2020. Aktuální výše poplatkové povinnosti je uvedena na zaslané složence.

V souvislosti se situací ohledně koronavirové nákazy dochází od
soboty 28. března 2020 k zásadnímu omezení MHD ve Žďáře nad
Sázavou. Velký počet spojů bude zrušen.

Žádáme poplatníky, aby využili bezhotovostní platby. Pokud nemá‑
te například internetové bankovnictví, požádejte blízké nebo přátele,
aby vám pomohli poplatek uhradit. Zároveň žádáme poplatníky, aby
nás po dobu platnosti současných opatření se svými požadavky kon‑
taktovali telefonicky, datovou schránkou nebo e-mailem.

Omezení se týká všech linek, některé budou zrušeny celé, u jiných
dochází k snížení počtu spojů. U některých spojů dochází i k mírné úpra‑
vě časů příjezdů a odjezdů.
Prosím věnujte pozornost vysvětlujícím značkám v tišťených jízních
řádech vylepených na zastávkách a jejich popiskům pod jízdními řády.
Jízdní řády sledujte na zástávkách, webu města, www.mhdzdar.cz nebo
na www.portal.idos.cz.

S dotazy se obracejte na Alenu Šimkovou, tel.: 566 688 187, e-mail:
alena.simkova@zdarns.cz
(red)

(red)

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

Koronavirus: Přehled informací

Koronavirus: Přehled informací
Všechny uvedené informace byly platné k datu tisku zpravodaje, a to čtvrtek 26. března.
Aktuální informace sledujte ve zdrojích uvedených na konci článku.

Provoz na Městském úřadě a Poliklinice Žďár nad Sázavou
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Otevírací doba:
pondělí-pátek:
7.00–14.30

Rehabilitace - provoz UZAVŘEN! V případě
potřeby volejte v době od 06.30 do 12.00
na tel. číslo 566 690 232.

Telefonní ústředna - pro veřejnost (kopí‑
rování, laminování, atd.) - UZAVŘENA!

Laboratoř - OKBH - provoz od 07.00 do
12:00 hodin! Odběry krve konzultujte nej‑
prve se svým lékařem, nebudou probíhat
v laboratoři.
Bufet - ZAVŘENO

Zdravotnické prostředky - provoz ome‑
zen od 07.00 do 12.00
Rentgen - RTG - provoz omezen od 07.00
do 12.00

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

Výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku přestupků - agenda přestupků
v dopravě, plat 29 tis. Kč po zapracování do 3 měsíců. Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou – nejpozději do 30. 6. 2023), předpokládaný nástup: květen - červenec 2020.
Bližší informace podá Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí odboru dopravy, tel. 566 688 300, e-mail: jaroslav.
miklik@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 6. dubna 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 – odbor dopravy“.
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem: nejpozději 1. 9. 2020, plat cca až do výše 60
tis. Kč po zapracování + odměny na základě odvedené práce.
Podrobnosti podá JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ, tel. 566 688 102, 778 451 006, e-mail: martina.
hostomska@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 24. dubna 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 – vedoucí odboru
strategického rozvoje a investic“

Vedoucí odboru stavebního a územního plánování

Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem: 1. 8. 2020, plat cca do výše 60 tis. Kč po
zapracování + odměny na základě odvedené práce.
Podrobnosti podá JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ, tel. 566 688 102, 778 451 006, e-mail: martina.
hostomska@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 24. dubna 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 – vedoucí odboru
stavebního a územního plánování“

Odklad zápisů do základních škol
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se přesouvají zápisy žáků do
základních škol. Informace o zápisech sledujte na webových stránkách škol.
Zápisy do škol se budou konat od 15. dubna od 8.00 do 24. dubna
do 15.00 bez přítomnosti dětí. Pokud možno, podávejte přihlášky elek‑
tronicky nebo poštou. Zápisy byly původně plánované na 3. a 4. dubna
2020. Z důvodu nouzového stavu se ale přesouvají.
Doporučujeme sledovat oficiální webové stránky Města Žďár nad
Sázavou a jednotlivých škol. Termín zápisu do mateřských škol zůstává
prozatím beze změny.
OŠKSM
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Seznam důležitých
telefonních čísel

Referent/ka - odbor dopravy

Vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Pronájem části prostor pro podnikání na ulici Na Úvoze č. 15
Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 766, na ulici Na Úvoze č. or. 15, který je součástí
pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad
Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, v celkové výměře 137 m2.
Nebytový prostor je vhodný k provozování hostinské činnosti.
Zájemce v přihlášce uvede podnikatelský záměr, včetně výše nájmu.
V případě zájmu kontaktujte Lenku Leopoldovou, tel.: 566 688 135,
e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz.
(red)

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Otevírací doba:
pondělí:
7.30–10.30
středa:13.00–16.00
úterý, čtvrtek, pátek:
ZAVŘENO

Videonávody pro výrobu roušek
Návody naleznete na webu města zdarns.cz
v rozcestníku „Koronavirus: přehled informací“ v článku Roušky pro Žďár.

Veřejná doprava

Kraj Vysočina
Tel.:

564 602 602

Státní zdravotní ústav
Tel.:
		
		

724 810 106
725 191 367
725 191 370

Infolinky zdravotních pojišťoven
VZP:
952 222 222
VoZP:
844 888 888
ČPZP:
810 800 000
OZP:
261 105 555
ZP ŠKODA:
800 209 000
RBP:
800 213 213

Agendy MěÚ v době stavu nouze:
Úsek tajemnice a správy MěÚ
• Podatelna
Živnostenský úřad
• ohlášení živnosti
• žádost o koncesi
• živnostenského oprávnění (možnost za‑
hájit podnikatelskou činnost)
Odbor dopravy
• ŘP, profesní osvědčení, digitální karta výměna neplatného či vydání náhrad‑
ního dokladu při ztrátě nebo odcizení
POUZE U ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ
• vrácení ŘP nebo upuštění od zbytku zá‑
kazu řízení (nutné mít všechny potřeb‑
né podklady)
• odečtení 3 bodů po ukončeném školení
ve středisku bezpečné jízdy
Všechny ostatní úkony určitě počkají.
Rádi se vám budeme věnovat po karanténě.
Případné platby vyřizujte bezhotovostně
převodem.
Opatření se mohou změnit podle dalšího
vývoje situace. Sledujte naše webové stránky
www.zdarns.cz či Facebook Žďár nad Sáza‑
vou.
Všechny poplatky bude možné uhradit
bez následků i po době splatnosti a to do
1. července!

Zásady při cestování veřejnou dopravou
• neobsazujte, prosím, první tři řady se‑
dadel za řidičem
• od 18. března 2020 platí zákaz vstupu
do autobusů bez ochrany obličeje rouš‑
kou
• za roušku lze považovat: šátek, šálu či
podobnou ochranu proti šíření nákazy
vzdušnou cestou
• rouška musí být pevně přichycena k ob‑
ličeji
• nastupujte pouze prostředními nebo
zadními dveřmi
MHD
Aktuální informace sledujte na autobuso‑
vých zastávkách nebo na www.mhdzdar.cz
Linková autobusová doprava
Provoz v tzv. prázdninovém režimu
Informace na www.idos.cz
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Koronavirus: Přehled informací

Koronavirus: Přehled informací

Výuka školáků

Dobrovolnictví

Děkujeme!

Jak fungují porady krizového řízení města? Nařízení a usnesení

Když se nedá jít do školy, tak je studium těžké, ale jde to i z domova. Základní i střední
školy pořádají výuku po internetu ať už formou úkolů, nebo hodin vedených pomocí
videohovorů.

Mezi lidmi se ve složité situaci projevila veliká vlna solidarity. Lidé nabízí svoji pomoc
tolik, že jich je víc, než by bylo třeba.

Milí Žďáráci,
chceme Vám všem ze srdce poděkovat za
Vaši ochotu a obrovskou snahu pomáhat
v této složité situaci.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili
do šití roušek a sběru látek. Díky Vám se po‑
dařilo zásobit stovkami roušek pracovníky
polikliniky, sociálních služeb, hasiče, strážní‑
ky městské policie a mnoho dalších.
V době vydání zpravodaje pravděpo‑
dobně zažíváme největší počty nakažených.
I přes to neklesejte na mysli a držte se, spo‑
lečně to zvládneme.
Přejeme Vám, ať tuto složitou dobu proži‑
jete v pohodě, klidu v kruhu vašich blízkých.

Porady krizového řízení města slouží k organizaci všech složek města a neziskového sektoru, které se spolupodílí na řešení krizové
situace.

Asi nejlepší možnost vzdělávání žáků
mimo domácí úkoly z jejich školy je pořad
České televize UčíTelka. Pořad běží každé
všední dopoledne v 9.00 na programu ČT2.
Česká televize poskytuje řadu dalších
učebních programů jako Odpoledka - pás‑
mo vzdělávacích pořadů pro žáky druhého
stupně, Škola doma pro žáky chystající se na
přijímačky na střední školy a mnoho dalšího.
Vše naleznete na webu ceskatelevize.cz
Aktuální informace ze žďárských škol sle‑
dujte na jejich internetových stránkách.

Dobrovolníci po celém městě se zapojili
do výzvy městského úřadu na šití roušek.
Během pouhých pár hodin se nahlásily de‑
sítky lidí s látkami, víc než deset dobrovolní‑
ků na šití roušek a další přibývají.
Chcete pomoct šít roušky, rozvážet
nákupy seniorům nebo se jinak zapojit
jako dobrovolník?
Michaela Kuchtová
Tel.: 777 755 444
michaela.kuchtova@zdar.charita.cz
koordinátorka dobrovolníků
Více informací na zdar.charita.cz.

Tým Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Co je stav nouze?

Sociální služby města, Oblastní charita Žďár
nad Sázavou a Český červený kříž rozváží
v době stavu nouze seniorům nad 65 let základní potraviny, léky a drogerii.

Stav nouze je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod,
pandemií nebo jiného nebezpečí.

Co lze nakoupit?
základní potraviny, léky (po zaslání e-receptu)
a nutná drogerie

Vyhlášení nouzového stavu umožňuje
mimo jiné:

Kdy můžu nákup objednat?
8.00 – 10.00 přijímání objednávek nákupů
Kdy mi nákup přivezou?
po 12. 00
Kdo má nárok?
senioři 65+

Foto: Markéta Zrzavá

Roušky pro Žďár
Městský úřad organizuje šití roušek pro potřebné občany především z pečovatelského domu, polikliniky, sociální služby města
a další lidi v „první linii“. V případě větší produkce budeme rozdávat roušky veřejnosti.
Máte doma jakoukoliv bavlněnou látku,
trička, prostěradla a jste ochotní ji poskytnout?
nebo
Jste schopni ušít roušky?
Přihlaste se na telefonní číslo:
Jan Prokop, tel.: 773 794 139
Petr Sedlák, tel.: 734 794 557
Pro materiál si dojedeme, rozvezeme švadle‑
nám a pro ušité roušky si opět přijedeme.
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Sběr látek a ušitých roušek
Od úterý 17. března každý všední den bu‑
dou před městským úřadem dvě bedny. Do
jedné mohou dobrovolníci vkládat látky, a do
druhé již ušité roušky. Hotové roušky vyvařte,
vyžehlete, uložte do uzavřeného igelitového
sáčku a vložte do krabice pro ušité roušky.
Takto vyrobené roušky bude město distri‑
buovat mezi zdravotníky, pracovníky sociál‑
ních služeb a další lidi v „první linii“.
Bedny budou před budovou městského
úřadu každý všední den o 7.00 do 15.00.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
takto pomohou v nastalé a složité situaci.
Musíme teď táhnout za jeden provaz, aby‑
chom to společně zvládli.

Účastníci:
• vedení města
• vedení městského úřadu
• pracovník krizového řízení
• vedení městské policie

Rozvoz nákupů

Za kolik můžu nakoupit?
do 300 Kč

Do šití roušek se zapojují celé rodiny

V rámci činnosti krizového řízení se poda‑
řilo sehnat stovky roušek pro sociální služby
a polikliniku, stovky litrů dezinfekčních gelů,
distribuce letáků o nošení roušek v obchodech
nebo změny v MHD. Doposud se odehrály čtyři
porady, a to 13., 16. , 19. a 23. března.

Povinné údaje:
Jméno, příjmení
Rok narození
Adresa
Požadované položky nákupu
Pokud možno drobné zpátky
Úhrada při předání nákupu
Kontakt:
Zdeňka Štefáčková Chybová
Sociální služby města Žďáru n. S.
Tel.: 778 486 003
e-mail: nakup@socsluzbyzdar.cz
David Filip
Oblastní charita Žďár n. S.
Tel.: 777 755 658
e-mail: david.filip@zdar.charita.cz
Irena Polednová
Český červený kříž
Tel.: 732 184 041
e-mail: zdarnadsazavou@cervenykriz.eu

• vedení jednotky hasičů
• zástupci dotčených příspěvkových organi‑
zací
• koordinátor dobrovolníků
• tiskový mluvčí
Agenda krizového řízení:
• Chod města - energie, inženýrské sítě, odpady
• Chod příspěvkových organizací
• Ochranné pomůcky (roušky, respirátory, dez‑
infekce) pro zdravotníky, hasiče, městskou
policii
• Informovanost veřejnosti (web města, hláše‑
ní rozhlasu, novináři, sociální sítě, další infor‑
mační kanály)
• Dobrovolnická činnost
• Činnost neziskových organizací

mocní.

zdarns.cz (město Žďár nad Sázavou)
faceboook.com/zdarns.cz
poliklinikazr.cz (poliklinika Žďár n. Sáz.)
nnm.cz (nemocnice Nové Město na Mor.)
V rámci České republiky:
koronavirus.mzcr.cz (web ministerstva
zahraničí ke koronaviru)
vlada.cz (Vláda ČR)
mzcr.cz (ministerstvo zdravotnictví)
mvcr.cz (ministerstvo vnitra)
mzv.cz (ministerstvo zahraničí)
ct24.ceskatelevize.cz (ČT24)
irozhlas.cz (Český rozhlas)

2.	 Zákaz volného pohybu osob (od 0.00
16.3.2020): lidé mohou cestovat do za‑
městnání, na nákup základních potravin,
léků a dalších nezbytných potřeb, za rodi‑
nou nebo k lékaři. Lidé mohou také cestovat
MHD, a to i zpět do místa bydliště. Povolené
jsou například i vycházky do parku. Občané
by se ale neměli sdružovat. V provozu zůstá‑
vají mimo jiné opravny aut s méně než 30 lid‑
mi, pohřební služby, pokladny k prodeji jíz‑
denek, pošty, lékárny, supermarkety a trafiky.

4.	 Zákaz vstupu do rizikových oblastí (od
páteční půlnoci 13.3.2020): kabinet sou‑
časně zakázal českým občanům a cizincům
s trvalým i přechodným pobytem cestovat
do rizikových oblastí. Výjimku mají lidé, kteří
dojíždějí do příhraničí za prací.

Kde sledovat
Jak předcházet šíření?
aktuální informace? • Vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně ne‑
Hlášení místního rozhlasu

1.	 Zákaz vycházení bez roušky (od 0.00
19.3.2020): lidé mimo bydliště musí použí‑
vat ochranné prostředky dýchacích cest, tj.
nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály.

3.	 Zákaz akcí nad 30 osob (od pátku
13.3.2020 6.00): zakazují se také divadelní,
filmová a další kulturní představení, stejně
tak sportovní, náboženské i další akce jako
poutě či ochutnávky, a to jak veřejné, tak
soukromé s účastí nad 30 lidí. Zákaz se ne‑
vztahuje na zasedání ústavních a veřejných
orgánů, rovněž zákaz neplatí pro pohřby.

• omezovat základní lidská práva
• přijímat zákony ve zrychleném řízení
• provádět nákupy mimo režim veřejných
zakázek
• aktivace bezpečnostních složek a IZS
• vydávat usnesení a nařízení, která jsou
občané povinni dodržovat (platí přís‑
nější trestní politika)

Ve městě a okolí:

Vlády ČR

• Dodržovat základní hygienická pravidla.
• Používat například i dezinfekci, pokud
jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akut‑
ními respiračními potížemi.
• Nezdržovat se v místech s vyšší koncen‑
trací osob. Vyšší riziko nákazy hrozí také
v prostředí s vyšší vlhkostí a teplotou
(jako jsou sauny, wellness centra apod.).
• Jedinci, kteří trpí respiračním onemoc‑
něním, by měli dodržovat pravidla re‑
spirační hygieny – tj. při kýchání a kašlá‑
ní řádně užívat nejlépe jednorázové
kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrý‑
vat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou!
(kapénky se pak mohou přenést dál).
• Důsledně chránit by se měli také zdra‑
votníci, kteří přicházejí s pacienty nejví‑
ce do styku.

5.	 Uzavření obchodů, restaurací, bazénů, posiloven, klubů a dalších (od 6.00
14.3.2020): vláda uzavřela všechny obcho‑
dy do 1. dubna kromě potravin, lékáren,
zverimexů, optik, trafik, galanterií a prodejen
spotřební elektroniky. Otevřeny zůstávají zá‑
vodní jídelny, prodejny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem.
6.	 Omezení zbytné zdravotní péče pro nemocnice (od úterý 17.3.2020): omezení se
týká například plánovaných operací nebo
vyšetření, která lze odložit. Nemocnice mají
nechat kapacity volné pro pacienty s nemocí
COVID-19.
7.	 Zákaz prodeje ubytovacích služeb (od
úterý 17.3.2020): výjimky se vztahují na
cizince, kteří potřebují ubytování před opuš‑
těním území ČR nebo cizince s pracovním
povolením.
8.	 Doporučení pro seniory nad 70 let a zákaz vycházení z domovů pro seniory (od
úterý 17.3.2020): vláda zakazuje vycháze‑
ní obyvatelům domovů pro seniory. Všem
důchodcům nad 70 let doporučuje, aby po
dobu trvání nouzového stavu neopouštěli
své domovy.
Zdroj: iRozhlas
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Sociální služby

Nebuďme sami na rizika mladých
Vážení čtenáři,
chceme vám v této rubrice přinášet pravidel‑
ně podněty týkající se rizikového chování dětí
a dospívajících. Jsme totiž přesvědčeni, že my rodiče, prarodiče i příbuzní a blízcí - máme mož‑
nost pozitivně ovlivnit bytí naší mladé generace
ve stále složitějším světě. Nebudeme tu hlásat
žádné stoprocentní pravdy. Spíše chceme při‑
nášet postřehy a podněty k problémům, které
musí řešit dnešní děti a mládež, a my se s nimi
v rámci naší práce každodenně setkáváme.
Pokud by měl někdo zájem náš tým přispě‑
vatelů rozšířit, budeme rádi, když se nám ozve.
Za tým přispěvatelů Josef Soukal, odborný
ředitel Kolpingova díla ČR
Režim dne u dětí jako silný výchovný nástroj
a pomocník v prevenci nežádoucího chování
Denní režim. Kdo z nás si jeho existenci
a používání vůbec uvědomuje? A přesto se jím
řídíme a fungujeme podle něj. Vymezuje nám
prostor, určuje posloupnost a návaznost aktivit,
pravidla denních činností.
Naše ztotožnění se s režimem je nastavení
vnitřních hodin, takže činnosti děláme auto‑
maticky. Absence režimu vede k nepozornosti,
únavě a nesprávné životosprávě. Poškozuje nej‑
více děti. Čím jsou menší, tím více jim neuspořá‑
daný režim škodí.
Pojďme si uvést základní body, které nám
při tvorbě režimu mohou pomoci.
Důležitým úkolem maminek je postupné
nastavení řádu dne již u novorozenců – pravi‑
delné vycházky, pevný čas jídel a koupání. Mi‑
minko si přivykne a vyžaduje pak jídlo v určitém
intervalu, stejně jako se zklidňuje v době určené

ke spánku. Neexistence této pravidelnosti mi‑
minku způsobuje nejistotu a neklid projevující
se pláčem, u starších dětí rozmrzelostí, nepozor‑
ností nebo vztekem.
Největší část dne zabírá spánek. Víte, že
předškoláci by měli spát až 12 hodin a teenageři
nejméně 8 hodin? Trvalý nedostatek spánku je
pro ně v těchto obdobích velmi zatěžující.
Alespoň jednou denně se sejděme u spo‑
lečného stolu a kvalitního jídla. Doba večeře se
i pro velmi zaměstnané rodiny může stát oázou
klidu, kdy si sdělíme zážitky z celého dne a zahá‑
jíme podvečerní dobu zklidnění a pohody.
Mnohým z nás v současné době chybí po‑
hyb a pohybové aktivity. Malé děti mají velkou
potřebu spontánního pohybu. Měly by trávit
denně 2-3 hodiny na čerstvém vzduchu, třeba
na dětském hřišti, které nabízí rozmanité pohy‑
bové aktivity.
Do aktivit v denním režimu spadá i práce.
I malé děti zvládnou pár domácích povinností.
Nebojme se je zapojit do každodenních prací –
vyskládat nádobí z myčky, utřít prach, asistovat
tátovi při práci na zahradě nebo v garáži. Dětem
tato pomoc posílí pocit užitečnosti, rozvíjí jejich
zručnost a my takto vychováme pomocníka
se zažitými pracovními návyky.
Režim dne je o maličkostech, které může ka‑
ždý z nás ovlivnit. Denní řád přispěje ke spoko‑
jenosti celé rodiny a podrží nás ve chvílích, kdy
prožíváme nějaké náročné životní období.

Kultura

Seniorská obálka
Seniorská obálka je formulář, který bude
sloužit seniorům a především záchranné
službě. V případě nezbytného lékařského
ošetření si zdravotníci z tohoto dokumen‑
tu rychle vyčtou nezbytné údaje k ošetření
dané osoby. Formulář najdete na vedlejší
straně, kde si ho můžete vystřihnout a vy‑
plnit s pomocí svých blízkých nebo praktic‑
kého lékaře. Pokyny k vyplnění formuláře
najdete na poslední straně tohoto vydání
zpravodaje.
Od května budou také v informační
kanceláři městského úřadu k vyzvednutí
plastové obálky na tyto formuláře. Vypl‑
něný formulář pak v obálce umístěte na
viditelném místě na vstupní dveře nebo
na lednici. „Rozhodli jsme se zapojit Žďár do
projektu Seniorská obálka, protože věříme,
že to našim spoluobčanům může opravdu
pomoci. V krizových situacích je každá informace dobrá,“ komentuje garant projektu
místostarosta Josef Klement.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

Formulář je také ke stažení na webu
www.socialniportal.zdarns.cz nebo na
webu města www.zdarns.cz.

léky – náZev

Dávka

Dávkování

Kateřina Součková, Poradenské centrum pro
pedagogy a rodiče Kolping, Jana Kamarádová,
Rodinné centrum Srdíčko
O tématu diskutujme na Facebooku
Poradenského centra Kolping

VYSTŘIHNĚTE SI

První setkání Týmu pro mládež v novém roce

Projekt nazvaný Přímá pomoc a podpora
školám ve Žďáře nad Sázavou, výzva Inklu‑
zivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lo‑
kality II je zaměřen na pedagogy, rodiče, děti
a žáky. Centrum nabízí různé formy poraden‑
ství, informace ohledně výchovy, vzdělávání.
Zaměřují se především na děti v MŠ, ZŠ a SŠ.
Další součástí setkání Týmu byla prohlíd‑
ka prostor úřadu práce, po kterém nás prová‑
zela paní ředitelka Alena Zavadilová a Eliška
Krejčíková, vedoucí oddělení poradenství
a dalšího vzdělávání. Tato prohlídka byla pro
nás velmi obohacující a na naše všetečné do‑

14

tazy nám odpovídali i samotní zaměstnanci
ÚP.
Další odborný vstup moderovala Lenka
Prokopová z oddělení tisku a prevence PČR,
která pořádá preventivní programy pro děti
na MŠ, ZŠ, ale i pro klienty domovů pro se‑
niory. Tyto programy jsou zaměřené na pro‑
středí kyberšikany, jak se chovat na interne‑
tu, právní vědomí, ale také na bezpečnost.
Po skončení odborných vstupů probíha‑
la jako vždy živá diskuze. Do dalšího setká‑
ní, které se bude konat 23. dubna 2020, nás
čeká již tradičně ocenění za Počin roku 2019.
V tomto roce členové Týmu nominovali: Pe‑
tru Svobodovou za vedení Týmu pro mlá‑
dež, Alenu Beranovou za aktivní působení
v oblasti prevence rizikového chování a dále
kolektiv pracovníků organizace Spektra za
kampaň NEZAVÍRÁME OČI. Vítěz bude vyhlá‑
šen na akci Den učitelů 17. března 2020.
Hned dva dny poté nás čeká exkurze do
věznice Kuřim, která je určena pro výkon
trestu odnětí svobody odsouzených mužů

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
Tým pro mládež

Foto: Matěj Papáček

starších 18 let. Nachází se však zde i oddělení
mladých dospělých, které nás bude zajímat
nejvíce. Za zmínku dále stojí projekt „Žďárská
síť“. Jedná se o preventivní kampaň, která je
zaměřena na internetové hrozby - např. zne‑
užívání dětí, kyberšikanu, internetové pod‑
vody apod. Tento projekt má spojit samo‑
správy, školy a občany s cílem efektivně čelit
hrozbám na internetu.
Kamila Odehnalová

2
3
jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

2019

V letošním roce jsme se sešli 20. února
2020 na Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou. Program byl velice pestrý, a proto
jsme nezaháleli a pustili jsme se do odborných vstupů hostů, kteří byli pozváni. Jako první nám Renata Horká a Kateřina Součková z Poradenského centra
Kolping představily nový projekt, který
vznikl 1. ledna 2020.

podpis

www.seniorivkrajich.cz
15

Školství

Školství

Ohlédnutí za aktivitami Ekotýmu Mateřské školy „Srdíčko“ na Vančurově ulici
Třetím rokem pracuje v naší Mateřské
škole Srdíčko Ekotým v rámci mezinárodního programu „Ekoškola“. Naším cílem je
získání stejnojmenného titulu, pro jehož
naplnění spolupracujeme s Občanským
sdružením „Tereza“.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Náš Ekotým je složen z řad pedagogů, pro‑
vozních zaměstnanců, rodičů a dětí z naší MŠ.
Během celého školního roku se však podle po‑
třeby zapojují do projektu všichni zaměstnanci
i další rodiče a děti a v neposlední řadě také širší
veřejnost.
První rok fungování programu jsme si vy‑
pracovali celkovou analýzu ekologických aktivit
v rámci environmentální výchovy a zjistili jsme,
že disponujeme celou řadou různorodých čin‑
ností. V loňském roce jsme si pro naplnění na‑
šich cílů zvolili téma „Jídlo – zodpovědná spo‑
třeba potravin aneb i nás se to týká“.

Pro tento školní rok jsme rozpracovali téma
„Voda – zdroj života“. V rámci tohoto tématu
se děti z 2. třídy „Medvídek“ zúčastnily výtvar‑
né soutěže a podařilo se jim získat krásné 2.
a 3. místo ve své věkové kategorii. S tématem
„Voda“ je spojená i další letošní fotografická
akce s podtitulem „Znám křišťálovou studán‑
ku“.
Každé zvolené téma doplňují různé do‑
provodné akce, např. „Zbavíme se kašle, rýmy,
budeme jíst vitamíny“, „Zdravé mlsání“ nebo
„Ekopohádky“ a„Ekobásně“, kdy rodiče a praro‑
diče s dětmi vymýšleli pohádky, skládali básně
a doplnili je obrázky.
Nedílnou součástí celého projektu je také
stanovení si Ekokodexu a ten náš, kterým se
snažíme všichni řídit, je: „Chovejme se dobře na
zemi a chovejme se dobře k zemi“.
Ekotým MŠ Srdíčko

Ekovýchova v praxi

Foto: archiv MŠ

Vítání občánků je v životě rodiny malou slavností
Každý měsíc ožívá budova žďárské radnice
ruchem, spojeným se slavnostní událostí,
kterou je přivítání nově narozených dětí
mezi občany města Žďáru nad Sázavou.

Sociální
portál
Žďáru nadv Sázavou
www.socialniportal.zdarns.cz
Údaje
slouží
k informaci
situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života.

Tuto dlouholetou tradiční akci v našem
městě v současnosti realizuje tým složený
ze zástupců města, členů SPOZ (Sboru pro
občanské záležitosti), pedagoga, hudební‑
ků, dětí z MŠ a dalších. Hodinu po poledni
se setkávají všichni zúčastnění a dolaďují se
poslední detaily a organizační pokyny, děti
se za asistence rodičů převlékají do jednotně
sladěných oděvů, upravují se pestré mašle do
dětských vlásků…
Celá slavnost má svá neměnná pravidla
a přesný postup – nejdříve jsou rodiče víta‑
ných dětí usazeni dle abecedního pořadí do
prostor obřadní síně a je jim ceremoniářkou
vysvětlen průběh vítání. Krátce po zahájení
slavnosti už nastupuje před publikum sku‑

pinka naparáděných dětí ze žďárské Mateřské
školy Srdíčko, aby prezentovala svoje hudeb‑
ní vystoupení. Děti se pod bedlivým vedením
přítomné učitelky vždy snaží o co nejlepší
výsledek, jejich pozornost občas vyruší brečí‑
cí miminko nebo příbuzný, který se přišel po‑
dívat na výkon svého potomka. Pásmo deseti
veselých písniček a říkadel ve dvou vstupech
doplňují svým spolehlivým klavírním a klari‑
netovým doprovodem učitelé ZUŠ ve Žďáru
nad Sázavou Miroslava Smékalová a Leoš
Drahotský.
V průběhu vítání občánků zazní povzbudi‑
vá a milá slova z úst zastupitelů našeho města
i kvalitní a příjemně podbarvený hudební do‑
provod. Při podpisu rodičů do pamětní knihy
města asistují usměvavé studentky zdejší
Střední zdravotnické školy, které maminkám
jejich děťátko během podepisování pochova‑
jí a tím usnadní panu fotografovi jeho práci.
V této chvíli mívá totiž maminka plné ruce,

protože obdrží od představitelů města kva‑
litní knižní dárek a voňavou kytičku. Po pře‑
dání dárků i dětí do rukou rodičů je už čas na
poslední písničku „Není nutno“ z dílny pánů
Svěráka a Uhlíře, která optimisticky zakončí
celé příjemné setkání. Necelá hodinka ute‑
če rychle jako voda v řece Sázavě, ale rodiče
a příbuzní si mohou díky kameramanovi celé
vítání občánků připomenout ze záznamu
v klidu svého domova.
V životě současných rodičů určitě nastane
řada momentů, které budou muset bez pří‑
pravy řešit, ať už se budou řídit svojí intuicí
nebo radami a zkušenostmi jiných, a také na
ně čekají i méně příjemné situace, které jsou
s rodinným životem spojeny. A právě proto
je potřeba si užívat radostných chvilek, mezi
které, a v to my všichni pevně doufáme, patří
i slavnostní přivítání nových občánků Žďáru
nad Sázavou.
Jitka Nováková

domet, hoblovka, fat bike, stroj na cukrovou
vatu, ostrovní solární systém, jiné jsou inová‑
torské - exoskelet, uhlíková baterie, kolo bez
řetězu, lamelový běžecký pás, oscilační parní
stroj, vlak Maglev aj. Maturanti se občas snaží
řešit i problém z praxe - systém pro sledová‑
ní napadení stromů kůrovcem, automatické
řízení hry varhan, detekce objektů pomocí
webkamery, digitální snímač délky, planeto‑
vá převodovka apod. Talentované studenty
odměňuje i firma ŽĎAS v letošním již druhém
ročníku soutěže o nejlepší maturitní projekt.
Jedno z takových užitečných společenských
témat řeší letos i maturant oboru strojírenství
Radek Novotný, který svou práci popisuje ná‑
sledujícími slovy.

Můj projekt, rameno pro hendikepované
řidiče a spolujezdce, má za úkol pomoci li‑
dem s poruchou pohybového aparátu nebo
starším lidem. Jedná se o pomůcku, která
se uchytí na karoserii osobního automobi‑
lu, zajistí se a pomocí sedátka a kloubové
konstrukce pomůže s nastoupením nebo
vystoupením z automobilu. Ulehčí se tak fy‑
zická námaha osob upoutaných na invalidní
vozík a jejich pečovatelů. Výhodou je, že lze
použít sériově vyráběný automobil bez nut‑
nosti úprav a tím dojde k úspoře financí za
přestavbu automobilu.

Maturity jinak

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie ČR
156 Městská policie

V případě akutních zdravotních potíží
mějte kartu vždy u sebe.
Kartu je dobré aktualizovat
alespoň 2x za rok
nebo v případě jakékoli změny údajů.

112 Integrovaný záchranný systém

www.socialniportal.zdarns.cz

Pro odborné poradenství práce se seniory kontaktujte Senior Point Žďár n. S.
(Studentská
4 • telefon: 732 472 892 • e-mail: seniorpoint@kolping.cz)
16

Již šestým rokem probíhá na průmyslovce
praktická maturita jiným způsobem než
dříve. Naši maturanti si zvolí, zda chtějí
tradiční formu losování témat praktické maturitní zkoušky, která trvá 6 hodin
a přináší nejistotu, „co si vytáhnu“, nebo si
vyberou zajímavé téma a pracují na dlouhodobém maturitním projektu.
To bývají často konkrétní projekty zařízení
nebo programy, vyplývající z hobby studen‑
ta - stavba modelu lokomotivy a její progra‑
mování, 3D LED kostka, motokára, prodejní
automat, robotické rameno, realizace vlastní
3D tiskárny a mnoho dalších. Některé práce
využila i rodina maturanta – lis na ovoce, me‑

Rudolf Voráček, Radek Novotný
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
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Příspěvkové organizace města

LEGO na Dvojce
Práce se stavebnicemi LEGO má na 2. ZŠ
patnáctiletou tradici. Ve škole používáme různé typy těchto stavebnic. Několik
velkých krabic se základními klasickými kostkami LEGO mají k dispozici žáci
1. stupně a staví z nich v pracovních činnostech.
Třeťáci zakončují tradičně svůj prv‑
ní rok informatiky stavbou pohádkové
scény ze sady LEGO-Vyprávíme příběhy.
Scény fotografujeme a pak vytváříme ve
Wordu komiks s příběhem.
V 6. ročníku otevíráme v informati‑
ce jednoduchou robotickou stavebnici
LEGO – WeDo. Šesťáci tvoří podle návo‑
du i podle vlastní fantazie různé pohyb‑
livé modely, na kterých si vyzkouší práci
s motorem, různými převody, světelným
a pohybovým senzorem… Nejoblíbe‑
nějším tématem bývají různé pouťové
atrakce.
Sedmáci se v pracovních činnostech
setkávají se stavebnicí LEGO – Jedno‑
duché a hnané stroje. Opět jde hlavně
o kola a převody, ale tentokrát nejsou
auta naprogramovaná. Zato se mohou
volně pohybovat po celé třídě (nebo
také školní chodbě), můžeme testovat
rychlost vozidel, schopnost vyjet do kop‑
ce, utáhnout náklad…
Na druhém stupni mohou zájemci
pracovat v kroužku Programování –
LEGO. Od října do ledna mají k dispozici
stavebnice LEGO – MindStorms. Nejdříve
si na základních modelech vyzkouší zá‑
klady ovládání pomocí programu EV3,
pak se pouští do stavby svých modelů.
Mohou opět pracovat podle návodu
nebo podle vlastní fantazie.
Činnost kroužku vrcholí účastí v kraj‑
ské soutěžní přehlídce LEGO Robot. Vloni
získali Adam Pavlík a Tom Drdla 2. místo
s modelem pouťové atrakce X-faktor,

Městská policie
úspěšné byly i modely elektromobil, pís‑
tový motor a popelářské auto.
Letos jsme se soutěže LEGO Robot
zúčastnili opět se třemi týmy. Soutěžilo
se 20. února ve školicím středisku firmy
Bosch v Jihlavě. Model gramofonu dvo‑
jice Jiří Kolek, Bronislav Kolínský získal 3.
místo. Technicky i programově zajímavý
automat na skládání různých vzorů na
Rubikově kostce představili Jakub Aldorf
a Patrik Švoma. Velmi pěkný model zá‑
vodního auta se podařil Tadeáši Hanslovi
a Dominiku Nekužovi. Protože oba kluci
byli na střídačku nemocní, pozvali si na
pomoc spolužáka Matyáše Kunstmülle‑
ra, který měl na konečném vzhledu
stroje hlavní zásluhu. Všichni své práce
na soutěži skvěle obhájili a předvedli je
i ve škole – spolužákům ve třídách a dal‑
ším zájemcům (učitelé, rodiče) v rámci
projektového odpoledne ve čtvrtek 27.
února.
Pak modely rozebereme, aby hned po
jarních prázdninách mohli začít své ná‑
pady realizovat deváťáci.
V informatice pracují v 9. ročníku s LE‑
GEM všichni žáci. Ve třídě, kde žáci mají
informatiku jako volitelný předmět, pra‑
cují se starší verzí LEGO a právě dokonču‑
jí např. model kolotoče nebo pračky.
Ve třídě s rozšířeným vyučováním in‑
formatiky se zatím žáci s LEGO MindStor‑
ms učili programovat základní model
a teď je čeká samostatná práce. Tradičně
ji zakončí předvedením modelu spolužá‑
kům a jednoduchými webovými stránka‑
mi s popisem stavby a programu.
Přijímací řízení do třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky proběhne 20. dubna 2020. Přihlásit
se mohou žáci 5. ročníků ZŠ. Informace
na www.2zszdar.cz.
Jana Pastýřková

Shrnutí veřejného pořádku
Městská policie řešila v posledních měsících,
řadu rozličných událostí. Velmi často je to pomoc
našim spoluobčanům ponechávajícím nezabez‑
pečený svůj movitý a nemovitý majetek (byty,
automobily, garáže, odstavená jízdní kola, svršky
v restauracích), ztráty, nálezy věcí, nebo útěky
psů apod.
Téměř každodenní činností je pro nás i práce
se sociálně nepřizpůsobivými občany. Jedná se
zejména o osoby bez domova (bezdomovce)
a osoby požívající nadměrné množství alkoholu.
Při této činnosti usilujeme o to, abychom ma‑
ximálně zabránili eskalaci problémů, které by
následně mohly obtěžovat naše spoluobčany.
Osoby vykazující vyšší stupeň podnapilosti jsou
hlídkami prioritně předávány do tzv. „domácí
péče“, např. partnerům, druhům či rodičům. Tento
postup se nám jeví často velmi účinný. V mnoha
případech jsme totiž v daném okamžiku svědky
důrazné domluvy partnera či rodinného přísluš‑
níka. Část silně podnapilých občanů však musíme
zavézt do protialkoholní záchytné stanice. Ojedi‑
nělé nejsou ani situace, kdy je podnapilému je‑
dinci poskytována urgentní pomoc v novoměst‑
ské nemocnici, protože je, v důsledku vysokého
stupně opilosti, ohrožen na svém životě.
Řešení událostí v oblasti občanského soužití
je pro nás samozřejmostí. Nejčastěji se jedná
o spory mezi sousedy, které jsou ve své podstatě
malicherné, ale i zásadní a mnohdy až hraničící
s následným možným trestným činem. Zde evi‑
dujeme řešení výhrůžek, slovního napadání mezi
spoluobčany či jiná hrubá jednání. Na náměstí
Republiky jsme v průchodu pod obchodními
domy řešili např. velmi závažnou situaci. V té byla,
pachatelem ve věku cca 40 let, napadena senior‑
ka, a to nejenom verbálně, ale i fyzicky, takže mu‑
sela být následně hospitalizována v nemocnici.
Zasahující hlídce se po označení spoluobčany
podařilo tohoto pachatele bezprostředně po
činu zadržet před bankou v prostoru pěší zóny.
Pachatel byl následně převeden na Policii ČR
k provedení úkonů. Případ byl oznámen správ‑
nímu orgánu.
Přijatá bezpečnostní opatření
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
a vyhlášenými mimořádnými opatřeními prová‑
dí městská policie kontrolu dodržování stanove‑
ných pravidel. V současné době (úterý 17.3.) lze
konstatovat, že jak občané, tak i provozovatelé
obchodů, restaurací či jiných provozoven při‑
stoupili k restriktivním podmínkám zodpovědně.
Počet zjištěných porušení je minimální. V souvis‑
losti s řešením dopravních přestupků informuje‑
me občany následovně: pokud byli před obdo‑
bím nouzového stavu či v jeho průběhu vyzváni
k řešení dopravního přestupku, nemusí nutně na
výzvu reagovat okamžitě. Vzhledem k možným
zdravotním rizikům a zákazu volného pohybu
osob mohou výzvu řešit ve lhůtě dvou týdnů po
budoucím ukončení stavu nouze na území ČR.

LEGO tým ze „Dvojky“
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Foto: archiv 2.ZŠ

Martin Kunc
vedoucí městské policie

Ze sportu

Chupacabras Ultimate
Žďárští sportovci se po 2 letech znovu
stávají mistry České republiky, tentokrát v kategorii mužů. Ženy slaví postup
do kvalifikace o první ligu.
Mnoho Žďáráků si létající talíř pravdě‑
podobně pojí s pejsky nebo s discgolfo‑
vými koši na Piláku. Málokdo však ví, že
se s diskem hraje i sport zvaný ultimate
frisbee, ve kterém spolu na hřišti soupeří
7 hráčů z každého týmu (případně 5 hráčů
v halové sezóně) a není to žádná odde‑
chovka. V ultimate se kromě házení a chy‑
tání disku nejvíce uplatní rychlost a týmová
spolupráce. Zvláštností ultimate je absen‑
ce rozhodčích, které nahrazuje tzv. Spirit
of the Game (Duch hry). V praxi si tedy řídí
průběh zápasu sami hráči a je na jejich zod‑
povědnosti, aby se hrálo podle pravidel.
I Žďár má v tomto sportu zastoupení a to
tým Chupacabras.
A jak si v tomto sportu Žďár vede? Na
mistrovství v mixové kategorii Chupa‑
cabras bohužel podlehli úřadujícím mis‑
trům ve čtvrtfinále a odváží si 5. místo. Ženy
v tomto roce poprvé hrály samostatně bez
spojování s dalším týmem a jako nováček
v lize se musely probojovat 2. ligou. To se

Frisbee není jen relaxační aktivita

Foto: Archiv Chupacabras

jim podařilo bez klopýtnutí a příští rok se
tak můžou vydat na kvalifikaci a probojo‑
vat se do 1. ligy. Největší úspěch slaví muži,
kteří se stali halovými mistry ČR 2020 a při‑
vezli nám z Brna domů zlaté medaile.

Pokud by někoho tento sport zaujal, navštiv‑
te týmové stránky www.chupacabras.cz, kde
najdete aktuální informace o trénincích
a přijďte si tento sport vyzkoušet!.
Martin Lipert

Sport Tour Vysočina: Pojďme společně závodit, aniž bychom se potkali
Letošní pandemie způsobená koronavirem se velmi projeví i na závodní sezóně
téměř všech sportů. Je tu ovšem jeden
druh závodu, který je do dnešních dnů jak
udělaný — Sport Tour Vysočina. Závod,
který trvá až do podzimu a kterého se každý účastní sám a ve vlastním čase. Závodit
můžete v běhu, jízdě na koloběžce, horském nebo silničním kole.
Na začátek je dobré zmínit, že samostatně
trénovat a pohybovat se po přírodě je zatím
povoleno, ba dokonce doporučeno. Tudíž
se nemusíte bát Sport Tour Vysočina účast‑
nit. Celá série individuálních závodu v rámci

Sport Tour Vysočina startuje v dubnu a končí
v září.
Každý měsíc je zadána konkrétní trasa v oko‑
lí Žďáru nad Sázavou. Je jen na závodnících
samotných, kdy se rozhodnou trasu zdolat.
Podstatné je mít zaznamenaný čas, který
následně zapíšete do online formuláře. Ne‑
jste s časem spokojení? Nevadí, v průběhu
měsíce můžete trasu zdolat kolikrát chcete
a počítá se nejlepší čas. Po každém kole je vy‑
hodnoceno kolo samotné i průběžné pořadí.
Veškeré podrobnosti, registrační formu‑
lář i rozpis jednotlivých měsíců najdete na
www.tour.sportnavysocine.cz.
SK TRI CykloChlubna

Závodit můžete i sami

Foto: Adam Čech

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
16. března 2020 celkem 20 713 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: únor 2020 - 20 770 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 lednu 2020
+ dodatečně 1x v listopadu 2019
Daniela Janoušková
22.11. ZR 3

Denisa Hauerlandová
Štěpán Hrad
Natálie Součková
Samuel Poliak
Jonáš Vávra
Martin Kadlec
Filip Paseka

05.01.
05.01.
11.03.
22.01.
22.01.
28.01.
31.01.

ZR 3
ZR 6
ZR 3
ZR 3
ZR 6
ZR 6
ZR 6

Životní jubilea v dubnu 2020
+ 1x dodatečně v březnu
Josef Mucha
07.03. 95 let ZR 5
Vlasta Forstová
Marie Glajcová
Miroslav Karásek

01.04. 90 let ZR 1
01.04. 85 let ZR 3
01.04. 85 let ZR 4

Pavel Šťastný
Jiří Horák
Jiří Libra
Marie Štefková
Věra Šecová
Jaroslav Němec
Miroslav Dolníček
Vladimír Havelka
Milada Brychtová
Helena Šmardová

01.04.
06.04.
07.04.
08.04.
10.04.
13.04.
19.04.
19.04.
21.04.
29.04.

80 let
85 let
85 let
80 let
95 let
90 let
85 let
91 let
80 let
80 let

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

Srdečně gratulujeme!

19

Inzertní příloha

Společnost PORR a.s.
Hledá do svého týmu kolegy/ kolegyně na pozici:

STAVEBNÍ MISTR
POŽADAVKY:
• SŠ stavebního směru

• Schopnost týmové práce
• Flexibilita
• Znalost práce na PC
• Řidičský průkaz
• Pracovitost, svědomitost

Inzertní příloha

PŮJČOVNA
NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
JÁDROVÉ VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ BETONU | HUTNÍCÍ STROJE
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ | ELEKTROCENTRÁLY

NABÍZÍME:
• Velmi dobré technické zázemí

ČERPADLA | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Kraj Vysočina

602 759 646 | pujcovna@pks.cz

• Notebook, služební telefon iPhone
• Stravenky
• Možnost kariérního růstu

LEŠENÍ - TRUBKOVÉ, RÁMOVÉ, HAKI

V případě zájmu volejte: Jiří Mezera – 725 752 431
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Inzertní příloha

Mateřská škola Žďár nad Sázavou
Vás srdečně zve na

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
21. a 22. 4. 2O2O, 8 - 11 hod.

ve všech mateřských školách ve Žďáře nad Sázavou

A

ZÁPIS DĚTÍ
www.mszdar.cz

KDE:

KDY A V KOLIK:

Ředitelství
MŠ Okružní 729/73
(vchod BESIP)
Žďár nad Sázavou 3

4. 5. 2O2O
8 - 16 hod.
5. 5. 2O2O
12 - 16 hod.

Zaostřeno na Žďár 2020

INZERUJTE

ve Žďárském zpravodaji.

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

Ceník a podrobné informace o možnosti
inzerovat ve Žďárském zpravodaji
naleznete na webových stránkách
města WWW.ZDARNS.CZ v sekci
Žďárský zpravodaj.
Další informace
hledejte na webu
města.
Dotazy, objednávky, podklady:
Matěj Papáček
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz

IV. Zaostřeno na Velikonoce na Žďársku
(zasílejte do 17. dubna 2020)

Vyhodnocení!

Na duben jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na Velikonoce
na Žďársku. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 17. dub‑
na 2020 na e
‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz.
Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2020. V e‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V březnu 2020 bylo do soutěže zasláno 10 fotografií s te‑
matikou řeky Sázavy. Vítězem březnového kola fotogra‑
fické soutěže se stala Petra Zelingerová. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

III. Zaostřeno na řeku Sázavu

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Udělena celorepubliková záštita:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy
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SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ
Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
sobota 25. dubna, 15.00-16.00
Příběhy vodníka Česílka (MD)

středa 15. dubna, 15.30
Jitka Rösslerová a Klára Ptáčková – Indický Himaláj (G)
středa 15. dubna, 17.00
Jiří Padevět – O těžkých časech a psaní (KMJS)

SENIORŮM
pátek 17. dubna, 9.00-10.00
Zdravotní monitoring (FP)
Úterý 28. Dubna, 9.30
David Kudrna – Digitální tělocvična (SP)
DUCHOVNÍ AKCE
úterý 7. dubna, 20.00
Pašijová hra: Co se stalo s Ježíšem? (DASL) - ZRUŠENO

čtvrtek 16. dubna, 16.00
Komunikace v rodině (RCS)
pátek 17. dubna, 17.00
Kurz scrapbooking a cardmaking (RCS)
úterý 21. dubna, 16.00
Uvijme si věneček z těch našich kytiček (KMJS)

čtvrtek 16. dubna, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

čtvrtek 23. dubna, 9.30
Masáže miminek a dětská aromaterapie (FP)

KONCERTY
čtvrtek 16. dubna, 19.00
Jaroslav Samson Lenk Sólo (MD)

úterý 28. dubna, 8.00
Všeználek – okresní kolo soutěže (A)

pátek 17. dubna, 20.00
Škwor – Uzavřenej okruh Tour II (DK)
úterý 21. dubna, 19.00
Vlasta Redl (MD)

úterý 28. dubna, 9.00
O žďárského muzikanta (ZUŠ)
středa 29. dubna, 15.30
Alena Čeplová – Podivín Rudolf II. (G)
středa 29. dubna, 17.00
Barbora Tlustá – Bez obalu (KMJS)

středa 22. dubna, 19.00
Sarah & The Adams (JC)

čtvrtek 30. dubna, 8.00-18.00
Oči dokořán – krajská soutěž výtvarných oborů (ZUŠ)

čtvrtek 23. dubna, 17.00
Koncert absolventů ZUŠ (ZUŠ)
čtvrtek 23. dubna, 19.00
Pražský výběr (DK)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 18. dubna, 8.00-16.00
La Bomba – turnaj v malé kopané (H2ZŠ)

úterý 28. dubna, 19.00
The Backwards - Beatles revival (DK)

sobota 25. dubna, 8.00
Žďárská pampeliška (SH)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 6. dubna, 18.00
Promítej i Ty! – Škádlení Goliáše (KMJS)

VÝSTAVY
středa 1. dubna až středa 15. dubna
Velikonoční dekorace (KMJS)

pondělí 27. dubna, 19.00
Screamers (MD)

středa 1. dubna až čtvrtek 30. dubna
Malujeme pro radost (ČD, KMJS)

čtvrtek 30. dubna, 18.00-22.00
Žďárská filipojakubská noc (DASL)

pondělí 6. dubna až čtvrtek 30. dubna
Spolkla mě knihovna (KMJS)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 8. dubna, 14.00
Tradiční velikonoční tvořivá dílna (KMJS)

úterý 7. dubna až neděle 3. května
Petr Lichtenberg – Obrazy (GSR)

pondělí 13., 20., 27. dubna, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 28. dubna až neděle 9. srpna
Na všech frontách (RM)

Konání uvedených akcí se řídí aktuálním nařízením Vlády ČR.

A – sál Active SVČ, Horní 2, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, FP – Family point, G – Gymnázi‑
um Žďár nad Sázavou, GSR - Galerie Stará radnice H2ZŠ – hřiště ZŠ Komenského 2, JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna
M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, RCS – rodinné centrum Srdíčko, RM – Regionální muzeum, SH – sportovní hala na
Bouchalkách, SP – Senior point, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál Základní umělecké školy, ZŽ – Zámek Žďár

Aktuální informace o konání akcí naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

