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Představujeme zelené Žďársko

Louky u Černého lesa
Přírodní památka Louky u Černého lesa ne‑

daleko Zelené hory a zámku představuje malý 
přírodní poklad zdejšího koutu města.

Ke kulturní krajině Žďárských vrchů louky 
neodmyslitelně patří. Většinou vznikaly čin‑
ností člověka a bez jeho péče se neobejdou ani 
dnes. Louky u  Černého lesa mohou posloužit 
jako modelový příklad historie zdejších luk. 
Podle starých map tu byly minimálně už kon‑
cem 18.  století, nejspíše však již o  dost dříve. 
V  té době byly patrně kosené jednou, nejvý‑
še dvakrát do roka. Tráva se usušila na místě 
a seno bylo poté shrabáno a odvezeno. Vše se 
dělalo ručně, pomalu a  pečlivě. Právě to bylo 
klíčem k pestrosti zdejší vegetace. Ze sušícího 
se sena vypadala vždy alespoň část semen, nic 
nezetlelo na místě, nevznikal tu přebytek živin. 
Ten totiž mají i  v  oblibě především vzrůstné 
a agresívní druhy trav a bylin, které by na louce 
časem převládly, a bylo by po pestrosti.

Intenzifikace zemědělství 2. pol. 20. století se 
podmáčeným loukám u Černého lesa vyhnula, 
ale bohužel se na nich přestalo hospodařit úpl‑

ně. Začaly zarůstat konkurenčně silnějšími dru‑
hy bylin a také dřevinami. Stržský potok a jeho 
přítoky přinášely z  okolních zemědělských 
pozemků vyplavené živiny z  intenzivně hno‑
jených polí, což zarůstání ještě podpořilo. Část 
pestrých luk tak byla ztracena. Zachovalé části 
byly v roce 1988 vyhlášeny chráněným přírod‑
ním výtvorem.

V  současnosti se nejpestřejší a  botanicky 
nejvýznamnější luční porost přírodní památky 
nachází přímo pod  vyhlídkou naučné stezky. 
Na mírně vlhkých místech najdeme prstnatec 
májový. Jak už název napovídá, kvete v květnu 
nápadným růžovofialovým květenstvím. Tvar 
květů spolu s dalšími znaky prozrazuje příbuz‑
nost s  exotickými orchidejemi, patří totiž do 
stejné čeledi. Prstnatec májový je jednou z nej‑
častěji se vyskytujících chráněných rostlin na 
území CHKO. V místech, kde voda a pravidelná 
péče dopomohla k  rozvoji druhově bohatého 
mechového patra, roste srpnatka fermežová. 
Nenápadný mech je na podmínky svého pro‑
středí velmi náročný, proto je i  ve Žďárských 
vrších poměrně vzácný. Daří se tu také ostřicím. 
Ty svým vzhledem připomínají trávy. Vzácnější 
z nich, silně ohrožená ostřice plstnatoplodá, na 
této lokalitě vytváří bohaté porosty. Na loukách 
nechybí ani mokřadní druhy vrb. Nejzajíma‑
vější z nich je vrba rozmarýnolistá, která svým 
nízkým vzrůstem a vzhledem připomíná spíše 
bylinu.

Louky přírodní památky pokračují podél Str‑
žského potoka až k  jeho soutoku s  potůčkem 
Perničkou. V  této části lokality je nejcennější 
samotný potok, který zde přirozeně meandruje 
širokou nivou, na jaře vydatně zaplavovanou. 
Vodu, klid a dostatek břehové vegetace tu vy‑
užívá například bobr evropský. Do letošního 
roku to bylo jediné bobří osídlení ve Žďáře, le‑
tos přibyly pobytové znaky na Sázavě pod Pil‑
skou nádrží.

Péče o  přírodní památku je financována 
z  Programu péče o  krajinu. Zahrnuje kosení 
prováděné jednou ročně a občasné prořezává‑
ní rychleji se rozrůstajících druhů vrb. Pro sle‑
dování stavu lokality, kvality a  efektivity péče 
tu probíhá pravidelný monitoring. Po území 

je rozmístěno několik trvalých ploch o rozloze 
5 x 5 metrů, kde se jednou za určený čas prová‑
dí takzvané fytocenologické snímkování. Nej‑
prve se určí přítomné druhy a  poté odhadne 
jejich pokryvnost v procentech z plochy. Je tak 
možné sledovat, které druhy díky péči a  pod‑
mínkám na lokalitě profitují a  které naopak 
ustupují.

Louky u Černého lesa jsou vzácnou ukázkou 
soužití člověka s přírodou v ještě docela nedáv‑
né minulosti, kdy byla louka zdrojem píce pro 
hospodářská zvířata, nabízela však současně 
bohaté možnosti pro život květin, hmyzu a ptá‑
ků. Je jen na nás, zda budou takové louky pouze 
v rezervacích, nebo se s nimi budeme setkávat 
i v nechráněné přírodě.

Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy

Naleznete nás na Facebooku pod názvem 
CHKO Žďárské vrchy 

(www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/)

Na louce se vyskytuje Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), lidově zvaná hořký jetel, autor Lubomír Dajč CHKO

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), 
autor Lubomír Dajč CHKO

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), 
na který se na loukách můžeme těšit 
v květnu, autor Lubomír Dajč CHKO
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Vážení spoluobčané,
závěrečné dny postní doby a  Velikonoc 

přinesly nádherné počasí, které nás vyzývalo 
jít ven do přírody a trávit volný čas s blízkými. 
Bohužel situace s  pandemií a  vládní nařízení 
omezily náš pohyb na ty nejnutnější cesty do 
práce, nákupy potravin a léků, a pak zase zpět 
do našich domovů. Tam se z mnohých z nás stali 
učitelé našich dětí, které mají školy zavřené. Za 
pomoci nových vzdálených výukových metod 
pedagogů základních škol se společně snažíme, 
aby studenti a žáci mohli zdárně dokončit škol‑
ní rok. Současně bylo nutné zabezpečit naše 
rodiče a  seniory potřebnými nákupy tak, aby 
nemuseli opustit bezpečí svých domovů. Ti jsou 
totiž nejohroženější skupinou, kterou může tato 
nová nemoc postihnout.

Naštěstí naše milá vláda nezapomněla ani 
na náš „volný čas“. Když už jsme nemohli při‑
jmout zmíněné skupinové pozvání do přírody, 
tak alespoň dovolila navštívit otevřené markety 
a  nakoupit potřebné textilie a  materiál k  ušití 
roušek v galanterii. Tato má slova neměla vzbu‑
dit pobouření z toho, jak nás v tom naše vláda 

nechala, abychom si poradili s ochrannými po‑
můckami sami. Záměr byl poděkovat všem, kte‑
ří ve svých volných chvílích nechtěli „zachránit 
svět“ z pohodlné pohovky, ale přiložili aktivně 
ruce k práci a službě pro ostatní, ať už je jejich 
civilní povolání jakékoliv. Šily se roušky, komple‑
tovaly se ochranné štíty vytištěné na 3D tiskár‑
nách za pomocí studentské aktivity. Dík patří 
i dobrovolníkům, kteří rozváželi obědy, nákupy, 
léky potřebným. Samozřejmě také lékařům, 
zdravotníkům, policistům, hasičům, ale i proda‑
vačům, službám města a všem ostatním, kteří 
se snažili v první linii zajistit zdraví, bezpečnost 
a nutné služby pro občany. Rád bych poděkoval 
i učitelům, kteří museli rychle reagovat na vznik‑
lou situaci s  využitím všech technologických 
možností pro zajištění výuky dětí v jejich domo‑
vech. Spousta z nás musela najednou skloubit 
několik činností dohromady – práci z domova, 
práci na pracovišti, výuku dětí, péči o rodiče, po‑
moc druhým. Všem Vám děkuji.

Bohužel se tento mimořádný stav a  vládní 
nařízení dotknou rovněž ekonomiky a  chodu 
města. Městský rozpočet čeká asi 40 miliónový 
propad v daňových příjmech (což činí asi 13 % 
všech daňových příjmů města). Zároveň chce‑
me v  rámci možností pomoci živnostníkům 
a  firmám, kteří jsou v  městském nájmu, jeho 
snížením a  všem občanům odkladem přede‑
psaných poplatků. To vše je pro město ztrátou, 
se kterou musíme počítat, a nové finanční situa‑
ci se musíme přizpůsobit. Chceme být dobrými 
hospodáři, a tak připravujeme řadu opatření ve‑
doucí k úpravě rozpočtu, a to především sníže‑
ním provozních nákladů, odložením některých 

investic a standardních kulturních a společen‑
ských akcí, které se stejně nemohou uskutečnit 
kvůli vládním omezením.

Milí přátelé, tyto události spojené s  pan‑
demií jsou pro nás všechny novou zkušeností, 
která nás snad i přes předepsané dvoumetrové 
rozestupy sblížila. Ještě jednou bych chtěl všem 
poděkovat za pochopení a snahu pomoci. Přeji 
všem klidné dny, pevné zdraví, blízké přátele 
a každý den důvod k úsměvu a radosti. Úsměv, 
který skrývá rouška, prozradí upřímné oči.

Josef Klement

Josef 
Klement

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Meeting 2020
Pátý ročník studentské konference Mee-
ting 2020 v  půli února opět přivítal na 
Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sá-
zavou skvělé hosty�

Se svými životními příběhy přije‑
li seznámit více než 250 posluchačů 
z celé České republiky přednosta kliniky 
transplantační chirurgie pražského Ike‑
mu Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS, 
středoškolák roku 2019 Maxim Kozlov, 
masterchefka roku 2019 Kristina Nemč‑
ková a  známý psychiatr MUDr. Radkin 
Honzák, CSc. Zajímavé přednášky a  mi‑
mořádná setkání napříč obory i genera‑
cemi podpořil vynikající catering, který 
připravili studenti a  pedagogové SŠG 
Adolpha Kolpinga.

Iva Burešová Radkin Honzák na Meetingu 2020 Foto: Biskupské Gymnázium
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Konec března a duben byl v radě ovlivněn 
v první řadě virem Covidem a s ním spojeným 
nouzovým stavem. Pro nyní očekávaný výpa‑
dek v  příjmech rozpočtu ‑ 33 milionů korun ‑ 
bylo třeba škrtat i na jeho výdajové straně. Jsme 
nuceni odložit některé plánované investice (na‑
příklad rekonstrukci v okolí Tvrze). Další úspory 
budeme hledat v provozních nákladech. Ztráty 
předpokládáme i  v  příjmech našich rozpočto‑
vých organizací (poliklinika, Sportis, Active atd.). 
Co se týče peněz, bylo nutné schválit i navýšení 
příspěvku na MHD v našem městě o 581 tisíc na 
základě skutečně vynaložených nákladů.

Odložili jsme splátky nájmů z  městských 
prostor těm subjektům, které musely zastavit 
svoji činnost nebo které jsou významně posti‑
ženy současnými protiepidemickými nařízení‑
mi vlády.

Dále jsme rozhodli o  zrušení konání spor‑
tovních, společenských a kulturních akcí před‑
běžně do konce června. S tím souvisí i přesu‑
nutí letošního termínu tradiční žďárské poutě 
na září.

Z  1. kola architektonické soutěže o  návrh 
Potenciál města Žďáru (prostor od Vesny k poli‑
klinice za obchodními domy) na základě dopo‑
ručení odborné komise architektů a zástupců 
města postoupily do závěrečného kola čtyři 
z devíti podaných návrhů.

Schvalovali jsme Koncepci Smart City  – 
„chytré město“, která je zásobníkem projektů 
pro Žďár s použitím moderních technologií.

Dali jsme zelenou projektu Senior a handi‑
cap taxi.

Žďárská poliklinika připravuje nákup nového 
RTG přístroje za více než 5 mil. korun, který na‑
hradí starý přesluhující přístroj.

Pokračuje stavba „Průmyslové zóny II“ na 
Jamské. Nyní přijatá pravidla prodeje pozemků 
upřednostňuje zájemce reprezentující výrobu 
s vysokou přidanou hodnotou, IT technologie či 
výzkum. Zároveň stanovuje zvýšené ekologické 
požadavky na zde budované stavby.

Vybrali jsme nového nájemce hotelu i restau‑
race Tálský mlýn. Rozhodly jeho zkušenosti z po‑
dobných úspěšných projektů u nás i v zahraničí 
včetně vedení kuchyní předních restaurací.

V neposlední řadě krystalizuje další koncepce 
podpory organizovaného sportu městem včet‑
ně současné nutné pomoci žďárskému hokeji.

Hlavně v současné době přeji nám všem hod‑
ně zdraví a našemu městu co možná nejrychlejší 
návrat k běžnému životu. S tím (jako první vla‑
štovka) souvisí i pečlivě zvažované znovuotevře‑
ní městských školek v první třetině května.

Jan 
Mokříš
radní města 
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Představujeme partnerská města Žďáru nad Sázavou
Co nás čeká v  tomto čísle Žďárského zpra-
vodaje? Třešnička na dortu� Významné 
historické město, které sice ještě není part-
nerským, ale zajisté spřáteleným městem 
našeho Žďáru nad Sázavou� Leží na sever od 
českých hranic a cesta tam trvá pouhých pět 
hodin� Město, kde přes 20 let žil a pracoval 
učitel národů Jan Amos Komenský� Město, 
které si za slogan zvolilo spojení: „Roztáhni 
křídla“� Polské Lešno�

Za komisi pro regionální a mezinárodní 
spolupráci Jiří Dokulil

Spřátelené město Lešno

Základní informace:
Stát: Polsko
Počet obyvatel (r. 2019): 63 565
Starosta: Lukasz Borowiak
Vzdálenost Žďár ‑ Lešno: 362 km
Délka meziregionální spolupráce: přes 20 let
Formy spolupráce: kultura, školství, zdravotnic‑
tví, sport

Legenda o Lešně
V pradávných dobách, kdy se ještě kolem Leš‑
na rozprostíral neprostupný les, přijel do malé 
osady Leščina rytíř Věnava, cestující z Čech do 
Polska společně s  družinou krásné královny 
Doubravky. Celou oblast tehdy pustošil hrozivý 
pratur, kterého nebylo možné skolit ani oště‑
pem, ani šípy. Když se o tom královna dozvědě‑
la, nařídila svému rytíři, aby vesničany od toho‑
to zvířete osvobodil. Ten se tedy vydal do boje, 
a  ačkoli neměl žádné zbraně, podařilo se mu 
pratura vlastníma rukama přemoci a  usmrtit. 
Doubravka dala rytíři za odměnu do erbu pra‑
tuří hlavu s kroužkem v nozdrách, jehož podoba 
se v městském znaku zračí dodnes.

Turistické zajímavosti
Uprostřed historického centra vyniká budo‑

va barokně klasicistní radnice, která patří k nej‑
krásnějším v celém Polsku. Zvony svolávají věřící 
do okázalé baziliky svatého Mikuláše, zatímco 
návštěvníci zase směřují do bývalé synagogy na 
výstavu. Po celém městě najdeme četné připo‑
mínky působení Jana Amose Komenského: ob‑
razy, sochy, názvy ulic i místní univerzity. Vášní 
lešenských obyvatel jsou závody na ploché drá‑
ze a v neposlední řadě létání – ne náhodou se 
v Lešně nachází největší travnaté letiště v Evro‑
pě. Kromě letadel se zde můžete proletět i hor‑
kovzdušným balónem.

Formy vzájemné spolupráce
Lze říci, že vznikající mezinárodní spolu‑

práce Žďáru s  Lešnem je vlastně vyústěním 
výborných vztahů s celým regionem. Základní 
škola Švermova Žďár nad Sázavou dlouhodobě 
pořádá výměnné pobyty se ZŠ v Křivini a žďárští 
basketbalisté mají více než 45letou družbu 
s klubem Obra Koscian. O intenzivních vztazích 

svědčí například vystoupení Horácké muziky 
a folklorního souboru Studánka v polském Leš‑
ně (2018), česko‑polská výstava výtvarníků na 
Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou (2019) nebo 
vzájemné návštěvy vedení obou měst.

Jak je důležité míti Filipa
Za mnohými fungujícími projekty česko‑

‑polské spolupráce stojí malíř a grafik z Vysoči‑
ny, který si říká Filip T. A. K. (vlastním jménem Ta‑
deusz Andrzej Krawczyszyn). Narodil se v polské 
Wroclavi, v roce 1974 však odešel do tehdejšího 
Československa a na 20 let se zabydlel ve Žďáře 
nad Sázavou. Po pracovním pobytu v  USA se 
usadil v  nedaleké Havlíčkově Borové, kde na‑
jdete i jeho ateliér. „Dalo by se říci, že kromě jeho 
umělecké práce je Filip T. A. K. jistým neformálním 
ambasadorem česko-polské spolupráce“, dodává 
ředitel ZŠ Švermova Jaroslav Ptáček.

A příště se můžete těšit na závěrečnou sou-
těž  – křížovku spojenou s  tématikou part-
nerských měst�

Barevné ulice historického centra Lešna Foto: Město Lešno
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Jaké budou následky koronaviru a opatření 
vlády pro město?

Pandemie nákazy COVID-19 prakticky 
zastavila části ekonomiky ze dne na den� To 
vše se samozřejmě promítá i do fungování 
našeho města� Jenom výpadek příjmů měs-
ta v podobě rozdělování vybraných daní je 
odhadován na 10 %�

Dopady do rozpočtu města
„Rada města bude navrhovat zastupitelstvu 

snížení daňových příjmů o  10 % což je v  abso-
lutním čísle 33 miliónů korun. Tento schodek 
rozpočtově navrhujeme vyrovnat tím, že některé 
plánované investiční akce se odloží,“ komentuje 
dopad do rozpočtu místostarosta Josef Kle‑
ment.

Další výpadky příjmů mohou nastat, pokud 
bude město odpouštět nájmy ať už v  bytech 
nebo nebytových prostorech. Nájmy město 
alespoň pro zatím na rok zmrazilo a odložilo je‑
jich splatnost o tři měsíce. O dalších opatřeních 
rozhodlo zastupitelstvo 30.  dubna (den tisku 
zpravodaje pozn. red).

Velký výpadek příjmů se očekává rovněž na 
Poliklinice Žďár. Provoz byl omezen, ošetřují se 
pouze akutní stavy. I po zrušení omezení se bu‑
dou klienti vracet postupně a pomalu. Do kon‑
ce května může tento výpadek příjmů narůst až 
k 5 milionům korun.

Kultura Žďár musela zrušit nebo přesunout 
řadu plánovaných akcí. Dalším výpadkem pří‑
jmů je uzavření Kina Vysočina. Pro Kulturu Žďár 
to znamená propad v příjmech o více než 900 
tisíc korun. „Přesto se paní ředitelka snaží alespoň 
o mnoho vzdálených akcí jak je kino on-line, které 
má mezi občany úspěchy,“ říká místostarostka 
Řezníčková.

Active‑SVČ hradí až 95 % nákladů z vlastních 
příjmů jako školné za kroužky nebo turistické 
chaty ve Skleném nebo letní tábory. Školné za 
dobu uzavření Active nejspíš vracet nebude, ale 
poskytne slevu na kroužky v následujícím škol‑
ním roce. Propad příjmů od března do května je 
odhadován na 1,1 milionu korun.

Za celou organizaci Sportis došlo v březnu 
k propadu v příjmech ve výši 456 tisíc Kč. Vzhle‑
dem k uzavření některých významných středi‑
sek předpokládá Sportis ve 2. čtvrtletí výrazně 
vyšší ztrátu. Bude záležet na tom, kdy dojde ze 
strany vlády k otevření středisek.

Odklady projektů a investičních akcí
„Není nazbyt, některé investice musíme od-

ložit na později. Už proto, že nevíme, zda propad 
příjmů nebude mnohem větší, než teď předpoklá-
dáme. Odkládáme tak rekonstrukci okolí Tvrze 
a  pozastavili jsme dočasně veškeré plánované 
investice do budov města. Co není investičně vy-
loženě nevyhnutelné, tak se dočasně odkládá. 
Uvidíme, na jak dlouho. Cíl je teď zadržet hotovost, 
protože nikdo neví, jak velké ekonomické škody vi-
rus způsobil a na jaká nejen mimořádná opatření 
budeme potřebovat peníze,“ komentuje starosta 
Martin Mrkos.

Dopady městský úřad
Díky omezenému režimu došlo k  jakému si 

zvolnění tempa, což se však zásadně změní, až se 
vše vrátí do normálního stavu. V omezeném po‑
čtu pracovníků se snažíme vykonávat všechny 
agendy, ale omezení má do některých agend při 
jejich vyřizování dopad, zejména do dodržování 
lhůt. Protože nemáme normální stav, tak např. 
u  přestupků se nenařizují jednání, na druhou 
stranu se zvyšuje počet přestupků za nenošení 
roušek. Neprobíhají kontrolní procesy ve věcech 
stavebních, což způsobuje problémy zejmé‑
na stavebníkům, kteří na stavby mají uzavřené 
úvěry, půjčky nebo dotace. V dopravní agendě 
dochází k  velkému propadu výběru správních 
poplatků v  registru vozidel. Také bude nutné 
vyměnit řádově stovky propadlých řidičských 
průkazů řidičů, kteří se na úřad nedostali v ome‑
zených úředních hodinách.

„Tato zcela nová situace však může vyvolat ce-
lostátně zvýšení tlaku na rychlejší digitalizaci, aby 
lidé nemuseli se vším na úřad. Jenže tlak je jedna věc 
a realizace pak druhá. Úplně ideální by bylo celkové 
zjednodušení jednotlivých procesů a zejména legis-
lativy,“ hledá pozitiva zpomalení veřejné správy 
tajemnice Martina Hostomská.

Provoz služeb města
Poliklinika Žďár poskytovala pro nezbyt‑

né a  akutní případy péči nepřetržitě v  dopo‑
ledních hodinách, převážně od 7 do 12 hod. 
Postupně se přizpůsobuje provoz především 
podle ordinačních hodin ostatních lékařů a to 
tak, aby péče navazovala. Největším problé‑
mem je provoz fyzioterapie, kde je kontakt 
s  klientem nejužší. Prozatím se řeší pouze 
akutní stavy a  provádí se pouze cvičení. Vždy 
je potřebné se o provozu informovat předem, 
poliklinika uvolňujem služby po částech a ope‑
rativně. Informace najdete na webu www.poli‑
klinikazr.cz, na tel. č. 566 690 111 nebo na emailu 
info@poliklinikazr.cz. Informace o soukromých or‑
dinacích poliklinika poskytuje pouze orientačně.

Nařízení vlády se dotkla také poskytování so‑
ciálních služeb. V nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež a denním stacionáři byl pozastaven pro‑
voz. Pracovníci z těchto služeb vypomáhají tam, 
kde je třeba. Prostory Nízkoprahového zařízení 
(Eska) nabídly sociální služby městu pro zřízení 
karanténního pobytu pro osoby, které nemají 
kam jít. Všechny ostatní služby fungují i nadále. 
U  domovů došlo k zákazu návštěv a vycházení 
jejich klientů mimo zařízení. Rodinám klientů 
umožňujeme alespoň video hovory se svými blíz‑
kými. Pracovníci také zajišťují nákupy pro seniory.

„Zatím se nám daří přijatými opatřeními uchrá-
nit nejzranitelnější, což jsou naši klienti v domovech. 
Pomáhá nám v tom zákaz návštěv a zvýšená hygi-
enická opatření. Nasazení a psychické vypětí našich 
zaměstnanců je veliké. Věříme, že se nám naše klien-
ty podaří před nákazou ochránit,“ popisuje situaci 
v sociálních službách ředitel Václav Šerák.

Pokračování na straně 15.

Městská policie

Pomoc osobám bez domova

Městská policie, v souvislosti s vyhláše‑
ným nouzovým stavem a vyhlášenými mi‑
mořádnými opatřeními, zvýšila pravidelné 
kontaktování osob bez domova. Jedná se 
o  osoby bez domova žijící mimo azylový 
dům. Od vyhlášení nouzového stavu je 
naše úsilí soustředěno na průběžné vyba‑
vování těchto osob ochrannými prostřed‑
ky – rouškami. Máme už vytipovány oso‑
by znehodnocující roušky velmi rychle, 
a proto je kontaktujeme ještě častěji. Naši 
zaměstnanci tak v  terénu rozdají několik 
desítek roušek týdně. Součástí této naší 
protiepidemické činnosti s  osobami bez 
domova je i  předávání bezpečnostních 
balíčků, jejichž obsahem je kromě roušek 
také dezinfekce, toaletní papír, mýdlo na 
praní, instantní polévky a  další potravi‑
ny, včetně konzerv. Při předávání vždy 
provádíme edukaci těchto osob o  dodr‑
žování základních hygienických pravidel 
a  upozorníme je na praktické informace 
o nákaze koronavirem, které jsou součástí 
bezpečnostního balíčku. Děkuji Oblastní 
charitě ve Žďáře nad Sázavou, která, pro‑
střednictvím Charitní záchranné sítě, ob‑
starala uvedené materiální zajištění pro 
osoby bez domova. Opakovaně tak po‑
skytujeme pomoc k ochraně před rozšiřo‑
váním onemocnění koronavirem nejen 21 
osobám zdržujícím se v  našem katastru, 
ale nepřímo i ostatním obyvatelům města. 
V  uvedené aktivitě budeme samozřejmě 
i  nadále pokračovat a  usilovat také o  to, 
abychom v co největší možné míře omezi‑
li bezdůvodný pohyb těchto osob v okolí 
nákupních center a na dalších frekvento‑
vaných místech, což se nám do současné 
doby daří.

Bezpečnostní opatření

V  období posledního měsíce řešila 
městská policie řadu rozličných událos‑
tí. V  souvislosti s  nouzovým stavem jsme 
změnili priority naší každodenní činnosti 
a některé jsme zásadně omezili, např. řeše‑
ní problematiky parkování. Z  nouzového 
stavu nám vyplynuly nové úkoly vztahující 
se k dodržování povinností občanů, které 
jsou v  současné době nařízeny. Uzavře‑
ním restauračních provozoven došlo ke 
zmírnění narušování veřejného pořádku, 
a  to i  v  oblasti přestupků. S  navýšením 
naší časové dotace směřované na pomoc 
obyvatelům bez domova se snížil počet 
a intenzita konfliktního jednání a přestup‑
ků nejen u osob bez domova, ale i u ostat‑
ních sociálně nepřizpůsobivých občanů, 
zejména těch, kteří nadměrně požívají 
alkohol.

Pokračování na straně 15.
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Tajemné lesy Žďárských vrchů Foto: Luboš Dajč CHKO

Lesy na jaře
Přichází hezké počasí a to v době ome-
zení volného pohybu neznamená nic 
jiného, než že se tisíce lidí na Žďár-
sku vydávají do lesů� V  lese ale není 
jen čerstvý vzduch, ale i mnoho zvířat 
a  problémů, které přináší kůrovcová 
kalamita�

Protože má řada lidí čas vypořádávat 
se s  kůrovcovou kalamitou ve svých le‑
sích a zároveň se spousta lidí vydala do 
lesů trávit volné dny, jsme pro majitele 
i  návštěvníky lesů připravili přehled ter‑
mínů a  doporučení ohledně kůrovcové 
kalamity, ale také doporučení, jak se na 
jaře chovat jako návštěvník lesa.

„Jsme rádi, že se lidé vydávají do příro-
dy, ale je potřeba, aby při svých výletech 
přírodě neškodili. Stejně tak se snaží maji-
telé lesů, jak můžou, aby se zbavili kůrovce, 
jenže i při tom se dá chybovat,“ komentuje 
místostarostka Ludmila Řezníčková.

Kůrovec
Smrkové lesy na Žďársku jsou nyní 

vážně ohroženy na své existenci. Hrozí 
jejich plošný rozpad a  zánik v  řádu ně‑
kolika příštích let. Zdá se vám to nemož‑
né? Říkáte si, že vaše lesy tohle nepotká? 
Vězte, že nyní je situace opravdu kritická 
a  mnoho z  vlastníků lesů na Žďársku to 
již zažívá doopravdy. Naše smrkové po‑
rosty jsou vyčerpané již delší dobu trvají‑
cím obdobím zvyšujících se teplot, sucha 
a nízkou hladinou spodních vod. O tom, 
jestli u  nás smrkové lesy zůstanou, roz‑
hodnou dva faktory. Prvním faktorem je 
příroda a druhým faktorem jsou jednot‑
liví vlastníci lesa. Zatímco skutečnost, 
jaký bude průběh teplot a  kolik napad‑
ne srážek, víceméně neovlivníme, to, jak 
přistoupíme jako vlastníci lesů ke smrko‑
vým porostům, ovlivnit můžeme. Nejen 
proto, že to vlastníkům lesů ukládá lesní 
zákon, ale především proto, abychom 
zachovali les, jež nám svou tvrdou pra‑
cí odkázali naši předci a  který jistě i  my 
chceme předat svým následovníkům.

„Nedojde-li k  včasnému zpracování 
napadených stromů a  jejich odkornění či 
k chemické asanaci, dochází k výletu brou-
ků, napadení desetinásobku dalších stro-
mů a  šíření škůdce geometrickou řadou. 
Pokud jen jeden z  vlastníků v  komplexu 
lesa na své povinnosti rezignuje a  kůrov-
ce včas nezpracuje, znehodnotí tak práci 
ostatních, kteří svůj les „vyčistili“. Důsled-
kem je napadení dalších stromů a  postu-
pující kalamita. Příroda nám nyní dává 
krátkou šanci některá pochybení z  minu-
losti alespoň částečně dohnat. Využijeme 
ji?“ popisuje možné následky Jaroslav 
Doubek, vedoucí odboru životního pro‑
středí.

Termíny asanací: do konce května, 
nejpozději do výletu brouka (záleží na 
počasí i sumě teplot)�

Podrobnější postup, jak v  několika bo‑
dech proti kůrovci zasahovat, naleznete 
v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 
dostupném na webu města.

Zalesňování
Důležité nyní bude včasné zalesňová‑

ní vzniklých holin. Zabráníme tak dalšímu 
vysychání krajiny a škodám na lesní půdě, 
svěřené nám našimi předky. Pokud se ne‑
chá lesní půda bez stromů příliš dlouho, 
byliny a  trávy, které na holině vyrostou, 
vysají živiny potřebné k obnově lesa. Ide‑
álním nástupcem smrkových monokultur 
by měly být listnáče či smíšené porosty 
(listnáče se smrkem, kterého doporuču‑
jeme sázet max. 40 %). Významnější podíl 
v obnově vytěžených ploch by tedy měly 
dostat dřeviny jako buk či jedle (je‑li na 
holině aspoň částečný stín vedlejšího 
porostu), dále pak javory, jasany či jilmy 
(na bohatších stanovištích), či olše na 
mokrých místech. Nesmíme zapomenout 
na přípravné rychle rostoucí dřeviny, jako 
jsou bříza, jeřáb či osika, které v  našich 
podmínkách mohou vytvořit vhodné 
podmínky pro výše jmenované dřeviny.

S konkrétními dotazy ohledně asana‑
ce kůrovce či zalesňování se obraťte na 
svého lesního hospodáře. Kontakt zjistíte 
na příslušném obecním úřadě.

Jak se chovat, když vyrazím do lesa
Díky omezení volného pohybu se tisí‑

ce lidí po celé Vysočině vydávají do lesů. 
Tam ale čeká řada úskalí, na které je třeba 
myslet.

Prvním zásadním pravidlem je pálení 
ohňů nebo odhazování nedopalků ciga‑
ret. Letos vyhlásil Kraj Vysočina období 
sucha už začátkem dubna v reakci na vy‑
soké množství požárů. To znamená, že je 
v  lesních porostech a  jejich blízkosti za‑
kázáno zakládat oheň, pálit klestí, vypa‑
lovat trávu nebo odhazovat nedopalky 
od cigaret.

Na jaře se také rodí mláďata lesní 
zvěře. Pokud na nějaké mládě narazíte, 
nesahejte na něj a vzdalte se. Mládě má 
v blízkosti matku, která vás může jednak 
napadnout (v případě divočáků) nebo se 
může o  mládě přestat starat. Obzvláš‑
tě se vyhýbejte houštinám či odlehlým 
zalesněným pasekám s  vysokou trávou. 
Tato místa jsou zvláště nebezpečná a se‑
tkání s  rozzlobenou bachyní bránící se‑
lata může skončit nehezkým zraněním 
vašim nebo vašeho psího miláčka. Psy 
proto ve volné krajině v  blízkosti lesů 
v této době raději nepouštíme.

Na konec bychom rádi apelovali na 
odhazování odpadků v lese. Třídit odpad 
v  domácnosti jsme se už naučili dobře, 
ale kdo chodí po lesích, ví, že není výji‑
mečné potkat v  lese odhozené plastové 
obaly, lahve a podobně. Jistě každý z nás 
obal či láhev bude schopen odnést po 
svém použití zase z  lesa zpět a  vyhodit 
tam, kam se má. Děkujeme, že nám po‑
máháte chránit životní prostředí, a  pře‑
jeme krásné zážitky při návštěvách jarní 
přírody.

OŽP, (red).
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Potýkáte se s gamblingem, sázením či závislostí na sociálních 
sítích? Otevírá se Poradna pro gambling Kraje Vysočina
Přemíra hraní na mobilu, sázení na vý-
sledky sportu, zalíbení v  on-line sáz-
kách, hazard či závislost na sociálních 
sítích: to všechno jsou témata, kterými 
se pracovníci poradny zabývají� Porad-
na pro gambling Kraje Vysočina je od 
dubna  2020 provozována ve čtyřech 
městech: Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč 
a Žďár nad Sázavou�

Člověk, který chce svoji situaci změnit, 
se může telefonicky či e‑mailem ozvat 

pracovníkovi poradny a domluvit si termín 
prvního setkání. Následně se pracovník 
a  klient setkávají nejčastěji jednou týdně 
na 45 minut. Vše může nyní probíhat on‑
‑line, tedy bez osobního setkání. Je možné 
využít telefon, Skype, WhatsApp či Messen‑
ger. Služby jsou bezplatné a se zárukou dis‑
krétnosti. „Pomocnou ruku podáváme také 
rodičům dospívajících dětí, které sociální 
sítě, hraní her či závislost na internetu vytrh-
la z  reálného prostředí,“ uvádí terapeutka 
Danhoferová a pokračuje: „V takové situaci 

je ideální kontakt i  s  rodiči, protože je pak 
společně větší možnost dětem pomoci. Na 
poradnu se také mohou obracet blízcí hráčů 
či jinak závislých osob a je jim také poskyto-
vána podpora a pomoc v nelehké situaci.“

Do Poradny je možné se objed‑
nat telefonicky: 602 288 420, e‑mailem 
poradna@gamblingvysocina.cz,
FB: @gamblingvysocina, nebo přes další kon‑
takty na www.gamblingvysocina.cz.

Kolpingovo dílo

Božena Stehlíková Foto: Rodinný archiv

Vzpomínka na ženu, jejíž srdce bilo pro Žďár a Žďáráky
Dne 5�  dubna  2020 nás navždy opustila 
paní Božena Stehlíková ve věku 85 let�

Paní Stehlíková prožila celý svůj život ve 
svém rodném milovaném Žďáře nad Sázavou. 
Vyučila se kadeřnicí a toto řemeslo vykonáva‑
la. Po mateřské dovolené pracovala na Žďase.

Veřejné působení začala jako vedoucí škol‑
ského odboru, poté jako ředitelka Městského 

kulturního střediska, které bylo v té době nově 
zřízeno.

Většinu svého života působila v  kulturní 
oblasti, kde na Městském kulturním středis‑
ku připravovala a  realizovala společenské 
události města Žďáru nad Sázavou, vydávala 
dlouhou řadu let Žďárský zpravodaj, podporo‑
vala místní výtvarné umělce výstavní činnos‑
tí, podporovala soubory a sbory působící na 
území našeho města. Ani v důchodovém věku 
nepolevila ve svých aktivitách ve prospěch ob‑
čanů města a města samotného, a to zejména 
na poli Sboru pro občanské záležitosti. Dlouhé 
roky připravovala vítání občánků, zajišťovala 
svatební obřady, vyřazování studentů střed‑
ních škol a žáků základních škol.

Mezi aktivity Sboru pro občanské záležitos‑
ti patřilo i blahopřání města občanům ve vyso‑
kém věku. Paní Božena Stehlíková jako členka 
staré žďárské rodiny uměla velmi poutavě 
a zasvěceně vyprávět o historii města Žďáru, 
o jeho rodácích a jejích osudech, o změnách 
ve městě, a právě proto se mnozí občané tě‑
šili na toto setkání, protože paní Božena Stehlí‑
ková je dokázala vrátit do jejich krásných let, 
které ve Žďáře nad Sázavou prožívali. Paní 
Stehlíková navštěvovala i klienty domovů dů‑

chodců v Mitrově a ve Velkém Meziříčí, vždy to 
byla krásná setkání a v očích těchto lidí bylo 
vidět štěstí a radost, kterou dokázala rozdávat 
ostatním i přes svůj nelehký životní osud.

Paní Božena Stehlíková byla vzácná žena, 
která celý svůj život obětovala občanům měs‑
ta Žďáru nad Sázavou, nehleděla na svůj čas 
a mnohdy i na úkor své rodiny ochotně připra‑
vovala setkání, oficiální akce města a celkové 
dění na Staré radnici.

Mnozí mají svou vzpomínku na paní Stehlí‑
kovou, se kterou se alespoň jednou ve svém 
životě setkali při významných životních udá‑
lostech. Dokázala být pokorná ve svém životě 
i v práci, uměla dobře jednat s každým člově‑
kem a v jakékoli situaci. Za zmínku stojí to, že 
činnosti související se Sborem pro občanské 
záležitosti vykonávala desítky let.

Vedení města Žďáru nad Sázavou si váží 
obětavé práce paní Boženy Stehlíkové pro ob‑
čany města a touto krátkou vzpomínkou si do‑
voluje vyjádřit poděkování za vše, co vykonala 
pro nás Žďáráky.

S úctou
vedení města Žďáru nad Sázavou

Společné vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou
Projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou 
vstoupil v březnu do druhé poloviny, a na-
bízí příležitost ohlédnout se za uplynulými 
osmnácti měsíci� Od září 2018 žďárské ma-
teřské a  základní školy využívají finanční 
prostředky k aktivitám, podporujícím spo-
lečné vzdělávání�

Mateřské školy se zaměřují na zapojování 
rodičů a dětí do aktivit, které vedou k rozvoji 
a  podpoře rodičovských kompetencí. Cílem 
je připravit děti i rodiče na vstup do školního 
prostředí. Nemálo prostředků je věnováno 
na vzdělávání pedagogů, v  případě MŠ ze‑
jména v Montessori pedagogice.

V  základních školách probíhá doučová‑
ní žáků ohrožených školním neúspěchem 

a kroužky orientované na získávání prosoci‑
álních dovedností. Žáci se v  nich učí, jak se 
má správně vést domácnost, hospodařit s ro‑
dinným rozpočtem, jak vyplňovat různé žá‑
dosti a formuláře, jak dbát o svoji bezpečnost 
a zdraví a chovat se jako aktivní a svobodný 
občan.

Přínosem pro zvýšení kvality práce uči‑
telů je sdílení dobré praxe. Tato inspirativní 
setkání pořádají pedagogové pro svoje ko‑
legy ze žďárských škol. Jedná se o semináře 
a workshopy zaměřené na předávání zkuše‑
ností s netradičními a moderními metodami 
výuky.

Důležitým krokem v plánování školství ve 
Žďáře je také revize Místního plánu inkluze, 
který vznikl v roce 2016 a tvoří přílohu Stra‑

tegického plánu sociálního začleňování. 
Připravuje se vždy na období tří let a stano‑
vuje vizi města ve formálním i neformálním 
vzdělávání. Na vzniku tohoto dokumentu se 
podílel tým tvořený zástupci všech aktérů 
působících ve výchově a vzdělávání na úze‑
mí města a lokální konzultant Agentury pro 
sociální začleňování, se kterým město spolu‑
pracuje již čtvrtým rokem. Stejný tým se sešel 
i při pracích na revizi a doufejme, že revido‑
vaný Místní plán inkluze posune společné 
vzdělávání v našem městě zase kupředu ke 
spokojenosti všech občanů a jejich dětí.

Projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou, reg. č. 
CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/17_051/0009223.

OŠKSM
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Vstříc čistšímu a krásnějšímu Žďáru
Vyčistit město od starých, nefunkčních 
a nepoužívaných zábradlí, sloupků, cedulí 
nebo stánků je hlavní myšlenkou projektu 
Úklid Žďáru� Tyto zbytky infrastruktury ve 
veřejném prostoru často překáží, kompli-
kují údržbu a kazí vzhled města�

„Není vždy pravda, že, co je staré, je špat-
né, ale pokud je to navíc nefunkční, tak není 
jediný důvod, proč nechávat často desítky let 
staré sloupky, zábradlí a stánky hyzdit veřejný 
prostor. Je to jako s lahví vína, taky ji nemáte 
ještě deset let po vypití na stole. Veřejný pro-
stor má být místo lákající k pobytu, obohacu-
jící člověka o  prožitky z  kulturního prostředí 
nebo sociálního kontaktu. Má svoji hodnotu 
a nezastupitelný význam v charakteru města. 
Cokoliv jej degraduje a ničí, degraduje zároveň 
kvalitu života v něm,“ popisuje myšlenku pro‑
jektu Úklid Žďáru starosta Martin Mrkos.

Z veřejného prostoru začnou na jaře mi‑
zet betonové květináče, zastaralé informač‑
ní tabule, zábradlí, sloupy již roky nefunkč‑
ního veřejného osvětlení, stožáry nebo 
zapomenuté trafiky.

Betonové květináče
Z veřejného prostoru budou postupně mi‑

zet stovky betonových květináčů rozmístěných 

po celém městě. Kde mají květináče své prak‑
tické opodstatnění, zůstanou, nebo budou na‑
hrazeny vzhlednějšími funkčními prvky.

Například v místní části ZR3 květináče často 
brání nevhodnému parkování pod okny domů 
nebo na trávnících. Několik novějších a udržo‑
vaných květináčů zůstane, ostatní budou nahra‑
zeny buď pohledovou kostkou, inspirovanou 
Litomyšlí, nebo na trávnících akátovým kůlem.

Kultivace veřejného prostoru ale nezačíná 
ani nekončí projektem Úklid Žďáru. Už dříve 
byla z centra odstraněna část betonových kvě‑
tináčů nebo bezúčelných zábradlí. Dalším kro‑
kem bude kultivace světelného a  reklamního 
smogu.

„Světelný smog je sice pro všechny z  nás již 
běžnou součástí každodenního života, ale lidé si 
málo uvědomují, jak dokáže světelný smog ublížit 
jejich zdraví,“ říká místostarostka Ludmila Řez‑
níčková.

Reklamní smog je problémem například 
v  části náměstí s  obchodními domy nebo 
v blízkosti okružní křižovatky na Brněnské a Jih‑
lavské ulici. Probíhají i další projekty na kultivaci 
veřejného prostoru z  dokumentu Strategie 
centrum.

Děkujeme!

Víte o  jiných starých a  nevyužívaných zá-
bradlích, sloupech, tabulích a  podobně? 
Pošlete nám fotografii a popis nebo adre-
su, kde se daný objekt nachází!
E-mail: uklidzdaru@zdarns�cz
Zaslané podněty vyhodnotíme a případně za‑
pracujeme do plánu úklidu.

(red)

Zbytek sloupu pouličního osvětlení na Revoluční ulici Foto: Matěj Papáček

Příklad pohledové betonové kostky z Litomylše Foto: Archiv

Jak vyzrát na horko a sucho
Aktuálně nás všechny zatěžuje koro-
navirová krize, ale kromě ní je tu i  další 
problém, který přetrvává už několik let� 
Tím problémem jsou nastupující horka 
a s nimi spojené sucho� Podle měření me-
teorologické stanice u  nádrže Staviště 
napadlo letos zatím jen 200 mm srážek, 
a to včetně sněhu� Přitom platí, že 1 mm 
představuje pouhý 1 litr vody na metr 
čtvereční�

Ve Žďárském zpravodaji vám budeme 

v průběhu roku přinášet tipy a nápady, jak 
můžete ve svých domácnostech a na zahra‑
dách účinně mírnit dopady horka i  sucha. 
Řešení vždy vybereme tak, aby si je mohl 
dovolit každý a  nepotřeboval odborné 
vzdělání, pomoc specialistů ani výrazné fi‑
nanční částky.

Základním zdrojem neúměrného horka 
v  bytě je sluneční záření pronikající skrze 
okna. Základním protiopatřením je zabránit 
průchodu světla do místnosti. Největší efekt 
mají vnější žaluzie, které odstíní sluneční 

paprsky. Žaluzie lze ovládat ručně, nebo 
u některých oken elektricky. Mnohem rozší‑
řenější vnitřní žaluzie jsou účinné proti svět‑
lu, ale vůči teplu jsou málo platné. O něco 
méně praktické jsou venkovní rolety, proto‑
že je nelze naklápět. Proti slunci se osvědčily 
i markýzy a nejlépe nastavitelné, jejichž dél‑
ku lze měnit dle aktuální potřeby. Klimatiza‑
ce je samozřejmě také účinná, ale obvykle 
se používá příliš intenzivně. U citlivějších lidí 
může způsobit nachlazení a ve společných 
místnostech bývá zdrojem hádek.
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Igelitové pytlíky, pytle nebo plastové květináče Foto: Hana Vykoukalová

Žďáráci třídí každý rok lépe� Děkujeme!
Již více než 20 let je město Žďár nad Sá-
zavou zapojené do sytému EKO-KOM, 
který zajišťuje zpětný odběr a  využití 
odpadů z obalů� V praxi to velmi zjed-
nodušeně znamená, že čím více odpa-
du se ve městě vytřídí, tím více peněz 
pak město dostane zpět pro svoje po-
třeby�

Recyklace odpadů je celospolečenské 
téma už mnoho let. Žďár nad Sázavou se 
dlouhodobě řadí k městům, kde je třídě‑
ní odpadu samozřejmostí prakticky pro 
každého občana. Už ve školkách se děti 
setkávají s tématikou recyklace a celkové 
ekologické výchovy. Každý prvňáček tedy 
ví, co patří do „modrého“ a co do „žlutého“.

Třídění odpadu je ale vedle otázky zod‑
povědnosti i otázkou finanční. Právě díky 
systému zpětného odběru a  využití od‑
padů občané sami svojí snahou vrací do 
vlastního města peníze. „Podle meziroční-
ho srovnání je jasné, že se ve Žďáře třídí kaž-
dý rok více. Například papíru se v roce 2018 
vytřídilo 511 tun, v  roce 2019 to bylo 553 
tun. Stejný nárůst vytříděného odpadu je vi-
dět i u plastu, skla i kovu,“ srovnává Miluše 
Kozáková z  odboru komunálních služeb. 
Za vytříděný odpad dostává město pak 
zpět peníze, které může využít například 
na pořízení nových kontejnerů, které pak 
dál slouží všem občanům. Peníze, které by 
se tak za kontejnery vydaly, mohou být in‑
vestované jinam, třeba na úklid a opravy 
ve městě. Díky správnému třídění se jen 
za rok 2019 městu takto vrátilo 2 478 566 
korun. Pro srovnání, v  roce 2018 to bylo 
2 342 272 korun, tedy o  135 000 korun 
více.

Pokud tedy ve své domácnosti třídíte 
správně a  pečlivě, směsného komunál‑
ního odpadu byste měli produkovat jen 
minimum. Pokud jde o směsný komunál‑
ní odpad, toho se ve Žďáře za rok 2019 
vyprodukovalo téměř 3 400 tun, což je 
o něco méně než v roce 2018. Každý ob‑
čan města tak za loňský rok vyprodukoval 
v přepočtu 161,8 kilogramů komunálního 
odpadu. To sice není málo, ale opět je to 
o  něco méně než v  roce 2018, kdy toto 
číslo bylo 162,4 kilogramů. „Každý rok 
Žďáráci do komunálního odpadu vyhodí 
o něco méně odpadu. To je trend, který sle-
dujeme v posledních letech, a doufáme, že 
to tak bude i nadále. Za pečlivé třídění všem 

občanům moc děkuji,“ komentuje Ludmila 
Řezníčková, místostarostka města.

Plastové pytle v BIO odpadu
Ve Žďáře třídíme také bioodpad. Po 

celém městě najdete 130 ks hnědých 
kontejnerů, do kterých můžete vhazovat 
zbytky z kuchyně nebo zahrady. Obyvate‑
lé rodinných domů si mohou také zažádat 
o  vlastní bio popelnici pro své potřeby. 
Těch je v současné době v domácnostech 
1 200 kusů.

Především u  kontejnerů na bioodpad 
na sídlištích se však často setkáváme 
s problémem plastových pytlů nebo ige‑
litových tašek, ve kterých občané svůj od‑
pad vyhazují. Pokud je v bio popelnici ta‑
kových plastových pytlů příliš, celý obsah 
kontejneru nebo popelnice se musí od‑
vézt na skládku do Ronova a efekt třídění 
bio odpadu se tak ztrácí. Nejhorší situace 
bývá v zimních měsících. I přes veškerou 
snahu si s  plastovými obaly bioplynová 
stanice neporadí, protože taková stanice 
prostě není spalovna. Za uložení takto 
znehodnoceného bio odpadu pak město 
platí více, než kdyby ho odevzdalo bioply‑
nové stanici. „Přitom stačí, aby lidé svůj bio 
odpad z  plastového pytle do kontejneru 
jednoduše vysypali a plastový obal vyhodili 

zvlášť. Prosíme tedy občany o kvalitní třídě-
ní i tohoto odpadu,“ radí Miluše Kozáková.

Rozmístění jednotlivých kontej-
nerů na bio odpad, ale i  ostatních na 
tříděný odpad, najdete v  aplikaci na 
webu gis�zdarns�cz�

Pokud si nejste jisti, co do kterého 
kontejneru patří, můžete se podívat na 
web www�jaktridit�cz

Takzvaná „zelená témata“ ve Žďáře 
rezonují stále více� Jsme městem, které 
se pyšní svojí čistou a  bohatou příro-
dou, a je nezbytné o ni pečovat a udr-
žovat ji v co nejlepším stavu� I na toto 
téma naráží nový městský projekt SE-
CAP, o kterém se více dozvíte v článku 
na straně 8 a 9�

(red)

Na zahradě je teplo sice vítané pro růst 
rostlin, ale s  ním spojené sucho je naopak 
nejhorším nepřítelem. Jediným účinným 
opatřením je vhodně prováděná zálivka. 
Zalévat by se mělo večer, aby se voda co 
nejméně odpařovala. Pokud možno vodou 
odstátou, která není příliš chladná a  ne‑
způsobí rostlinám tepelný šok. Půda kolem 

pěstovaných rostlin by měla být okopaná, 
protože tím se účinně brání vysychání vody 
způsobenému vzlínáním.

Sucho, horko a  větrná eroze jsou nejvi‑
ditelnějšími důsledky postupných klimatic‑
kých změn v našem regionu. Různá evrop‑
ská města zpracovávají Akční plán udržitelné 
energetiky a klimatu (angl. SECAP), který mj. 

obsahuje systémová opatření na zmírňová‑
ní dopadů sucha. K této iniciativě se přidal 
i Žďár nad Sázavou. SECAP poskytne návod, 
jak se bránit klimatické změně a jak omezit 
její důsledky v našem městě.

V letním čísle zpravodaje vám přichystá‑
me možnosti využití střech.

Michal Bačovský, (red)
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Projekt Úklid Žďáru, o kterém se můžete dočíst na straně 8, sice začíná až letos, ale odstraňování nepořádku ve veřejném prostoru 
probíhá už delší dobu. Na fotografii příklad nesmyslného plotu u budovy Komerční banky.

Před Po

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 

že na ztráty a nálezy byly v období od 6. břez‑
na 2020 do 16. dubna 2020 předány následující 
nálezy, u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Jízdní kolo ul. Novoměstská
1 klíč náměstí Republiky
Svazek klíčů ul. Brodská

Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví 
předány skutečnému majiteli.
Všechny ostatní převzaté nálezy byly 
předány skutečnému majiteli.
Seznam ostatních nalezených věcí 
z minulých měsíců je zveřejněn na úřední 
desce a na facebooku města.

Bližší informace Vám poskytne Alena 
Benešová na tel. č. 566 688 146, e‑mail: 
alena.benesova@zdarns.cz nebo osobně 
v kanceláři finančního odboru.

Místní poplatek ze psů a povinnosti jeho držitelů
Je to už pár měsíců, co město po 28 letech 

přistoupilo ke zvýšení poplatku ze psů� Ten-
to poplatek je brán jako regulační a je povin-
ností majitele psa přihlásit a platit poplatky� 
Ty je možné díky výjimečné situaci platit až 
do 1� července�

Město poplatek zvýšilo nejenom ze zmíně‑
ného regulačního důvodu, ale i proto, že služby 
jsou finančně náročnější. Třebaže budou posky‑
továny ve stejném rozsahu, tak jejich náklad se 
za 28 let zvedl několikanásobně. Přesto zapla‑
cení poplatku neznamená, že za držitele, resp. 
za jeho psa uklidí město. Povinnost uklízet po 
svém psovi ukládá držiteli zákon o přestupcích 
a  upřesňuje obecně závazná vyhláška města. 
Zde by měla hrát aktivnější roli Městská policie, 
která provádí dohled nad jejím dodržováním. 
K usnadnění úklidu jsou pro držitele psů k dis‑
pozici sáčky, které jsou zdarma vydávány na 
městském úřadě.

Slalom mezi psími exkrementy ovšem nevy‑
řeší ani represe, ani intenzivní nekončící úklid. 

Podstatné je chování některých lidí, kteří nejsou 
ochotni nést odpovědnost za své zvíře i za pro‑
středí, ve kterém se pohybují. Současně jim chy‑
bí ohleduplnost k okolí. To je ovšem problém, 
který se netýká jen „pejskařů“, ale nás všech. 
Problém psích exkrementů lze řešit jedině sou‑
borem dlouhodobých a krátkodobých opatře‑
ní, preventivních nebo reagujících na nastalou 
situaci, ať už je to vzdělávání k spoluzodpověd‑
nosti a k prostředí kolem nás již na základních 
školách, komunikací s  pejskaři, pravidelným 
a intenzivním úklidem ulic a chodníků.

Dokonce už ve světě existují i smart řešení, 
kdy instalací malé bioplynové stanice, která 
zpracovává psí exkrementy, napájí pouliční 
lampu, ale to je zatím v  našich podmínkách 
dost smělá úvaha. U nás by, zatím, stačilo mít 
sáček v kapse a na chvilku ohnout hřbet a bylo 
by po problému, tedy pomoc snadná a levná. 
Tak nedělejme, že se nás to netýká, a zkusme to.

Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Žďár se snaží vypořádat s nedostatkem zubařů� Už 
podruhé vypisuje dotaci na podporu stomatologů
Už druhým rokem se Žďár snaží nalákat 
do města zubaře� Dotační program byl 
minulý rok úspěšný a pomohl alespoň na-
hradit zubaře odcházejícího do důchodu� 
I letos tedy město vypsalo dotaci na zaří-
zení ordinace, nabízí i možnost bezúročné 
půjčky�

„Zubařů je nedostatek už dlouho. My jsme 
nechtěli zahálet a  čekat, až to začne řešit stát, 
a tak jsme vypsali svůj vlastní dotační program. 
I  když je to pro město finanční zátěž, vložené 
finance se mnohokrát vrátí na zdraví občanů 
města. To má absolutní prioritu,“ komentuje do‑
tační program starosta Martin Mrkos.

I když přijdou noví zubaři, nepředpokládá 

se, že by se jejich množství ve Žďáře zvyšova‑
lo. Někteří totiž budou odcházet do důchodu. 
Příchozí zubaři tak nejspíš nahradí kapacity 
těch, kteří končí.

O dotaci ve výši až 300 tisíc se mohou zu‑
baři přihlásit už od 1. února. Snahou města je 
nalákat mladé začínající stomatology, kteří ve 
městě zůstanou alespoň pět let. Z  dotace si 
mohou zubaři pořídit vybavení nebo stavební 
úpravy ordinace.

Do dotačního programu vložilo město 
celkem 900 tisíc korun. Podávat přihlášky je 
možné až do 31. srpna. Kromě dotace mohou 
zubaři čerpat bezúročnou půjčku od města ve 
výši až jednoho milionu korun.

(red)

Oprava Libušínské ulice
Na Libušínské ulici začne 18�  května 
oprava místní komunikace� Celá vrchní 
vrstva asfaltu bude vyměněna za novou� 
Oprava by měla trvat asi tři týdny�

V  průběhu oprav nebude v  provozu 
zastávka MHD Libušínská, obdobně jako 
při pouti. Rekonstrukce povrchů vyjde na 
necelých 1,7 milionu korun.

(red)

Víte, že…
Knihovna Matěje Josefy Sychry připravila 
novou čítárnu? Naleznete ji hned vpravo za 
vstupními dveřmi do oddělení pro dospělé 
a místo bývalé čítárny vznikne přednáško-
vá místnost�
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Rozhovor se složkami IZS o mimořádném stavu
Miroslav Stárek, ředitel územního odboru 
Policie České republiky Žďár nad Sázavou:

Jak se mění složení vaší práce v čase?
Policejní služba se během posledních 

týdnů změnila zásadním způsobem. Od 
zavedení nouzového stavu pracujeme ve 
dvou samostatných týmech, a  to na všech 
organizačních článcích. Struktura naší prá‑
ce se ale nijak výrazně nezměnila. Denně 
v  rámci běžného výkonu služby kontrolu‑
jeme dodržování všech platných krizových 
a mimořádných opatření. Stranou nezůstá‑
vá ani důsledný dohled nad bezpečností sil‑
ničního provozu. I když je intenzita dopravy 
slabší, řidiči se často chovají bezohledně 
a agresívní jízdou ohrožují ostatní. Bohužel 
se také denně setkáváme s  případy silně 
podnapilých osob nebo osob pod vlivem 
drog.

Narostly nebo naopak klesly nějaké kon-
krétní přestupky nebo trestné činy mimo 
porušování nařízení vlády?

Máme k dispozici statistiku kriminality za 
první tři měsíce letošního roku a lze říci, že 
počet trestných činů se snížil. V rámci územ‑
ního odboru Žďár nad Sázavou dokumentu‑
jeme 234 trestných činů. Největší podíl na 
celkové kriminalitě má za první tři měsíce 
majetková trestná činnost – celkem 68 pří‑
padů. V  této souvislosti je potřeba zmínit, 
že právní kvalifikace u  některých trestných 
činů v době nouzového stavu země je okol‑
ností podmiňující použití vyšší trestní sazby.

Jak snáší situaci lidé, s  kterými přijdete 
do styku?

Většina našich spoluobčanů jsou velmi 
rozumní a  slušní lidé, kteří přísná opatření 
chápou, a také je bezezbytku respektují. Po‑
licisté v  rámci územního odboru Žďár nad 
Sázavou provedou denně zhruba 200 kon‑
trol dodržování nařízení souvisejících s nou‑
zovým stavem. Porušení nařízení se snažíme 
v  první řadě řešit domluvou. To bývá nej‑
častěji v  případě nenasazené roušky. Horší 
situace nastává, když musíme vyjíždět k zá‑
kroku proti agresivní nebo podnapilé oso‑
bě. Museli jsme řešit i agresivní osoby, které 
ohrožovaly policisty různými předměty.

Chcete za vás něco lidem vzkázat?
Aby si uvědomili, že všechna opatření 

mají za cíl chránit jejich zdraví a jejich živo‑
ty, proto je důležité je dodržovat. I policisté 
jsou jen obyčejní lidé, kteří mají své rodiny 
a  v  době nouzového stavu musí jít do zá‑
kroku a  musí vyjíždět na místa činu tak, 
aby ochránili zdraví a  životy našich obča‑
nů. Proto apeluji na naše spoluobčany, aby 
nám naši práci zbytečně neztěžovali tím, že 
se budu chovat nezodpovědně a že budou 
platná opatření úmyslně a záměrně porušo‑
vat. A  všem mým kolegům bych rád vzká‑
zal: „Upřímně vám děkuji za vaše nasazení 
a kvalitní výkon služby.“

Tamara Pecková, tisková mluvčí Nemoc-
nice Nové Město na Moravě:

Co zásadního se od března změnilo?
První velkou změnou byla instalace 

červeného stanu u  vstupu do areálu. Stan 
slouží k třídění všech pacientů tak, aby se co 
nejvíce zamezilo riziku šíření možné nákazy. 
Další stan, tentokrát odběrový, je umístěn 
na hlavním parkovišti před nemocnicí. Slou‑
ží k  testování pacientů na základě indikací 
praktických lékařů a pracovníků hygieny.

Kdo ve vaší nemocnici rozhoduje, jaká 
opatření budete přijímat?

To dělá pandemická skupina, mezi jejíž 
členy patří nejužší vedení nemocnice, epi‑
demiologická sestra, primáři většiny od‑
dělení nemocnice a další. Schází se jednou 
až dvakrát týdně a  přijímá opatření podle 
pokynů Ministerstva zdravotnictví, ale vždy 
v součinnosti s vedením Kraje Vysočina.

Jak to v současné době v nemocnici vy-
padá, vracíte se k běžnému provozu?

Ano, postupně se začínáme vracet k po‑
skytování plánované zdravotní péče. Obno‑
vujeme ambulantní provoz a připravujeme 
i plánované operační výkony. Vše je složitější 
v  tom, že musíme pořád dodržovat mimo‑
řádná opatření a  mít neustále vyčleněnu 
kapacitu akutních a  intenzivních lůžek pro 
případné hospitalizace COVID pozitivních 
pacientů. Vše musí být vyřešeno tak, aby se 
nepotkali pacienti s  příznaky onemocnění 
COVID‑19 a pacienti, kteří vyhledají zdravot‑
nickou péči pro jiné zdravotní potíže.

Máte v  době této krize nějaký zákrok, 
zásah nebo výkon, který se vám povedl, 
navzdory komplikacím?

Současná epidemiologická situace nás 
všechny neustále prověřuje. Zvládli jsme 
velmi dobře velkou zkoušku, kdy onemoc‑
něli někteří naši zaměstnanci v  důsledku 
komunitního přenosu a díky všem hygienic‑
ko‑epidemiologickým a  režimovým opat‑
řením a  důsledně provedenou dezinfekcí 
v části provozu interního oddělení nedošlo 
k žádnému dalšímu přenosu a šíření nákazy. 
Což já osobně jako nezdravotník považuji za 
velkou věc.

Je v  téhle době něco, co vám alespoň 
trochu přináší radost?

Krásné reakce veřejnosti na práci zdra‑
votníků. Lidé z okolí posílají našim sestrám 
a  lékařům sladkosti, nápoje, kosmetiku. 
Vyrábějí pro ně štíty, roušky, svou pomoc 
nabízejí dobrovolníci. Za to moc děkujeme. 
Já doufám, a  moc to kolegům v  první linii 
přeju, že tohle pěkné přetrvá i do doby, kdy 
se vše vrátí do normálních kolejí.

Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina:

Co zásadního se od března změnilo?
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 

jsme přijímali celou řadu opatření. Omezen byl 
například vstup do stanic a budov Hasičského 
záchranného sboru, výkon stavební prevence 
a celá řada dalších věcí. Vnitřní opatření byla cit‑
livě přijímána tak, aby byl zachován celkových 
chod organizace, ale zároveň aby byly plněny 
všechny úkoly.

Co v krizi HZS dělá a lidé o tom příliš nevědí?
Veškerá naše činnost je v posledních dnech 

medializována více než kdykoliv předtím, takže 
se domnívám, že občané vědí, co všechno hasi‑
či dělají. Jen tedy pro shrnutí. Společně s policis‑
ty jsme vracejícím se ze zahraničí měřili teplotu 
na hraničním přechodu Hatě, stavěli jsme stany 
pro kontaktní a odběrná místa, zasahovali jsme 
v  domově v  Břevnici. Žďárští hasiči prováděli 
dezinfekci v  obci Kynice. Zajišťujeme nákup 
a školení pro bezpečné používání ochranných 
prostředků, masek, obleků, řešíme rozvoz dez‑
infekcí. Zajišťujeme převoz repatriovaných ob‑
čanů ze zahraničí. Záběr činností byl a je oprav‑
du široký a to všechno tak, aby nebyla ohrožena 
naše pomoc u standardních událostí.

Jaké teď máte nejčastější zásahy?
Začátkem měsíce dubna nás zaměstnaly 

požáry lesních a  travních porostů. V  pondě‑
lí 6. dubna jsme vyjížděli v kraji k více než 120 
požárům. V  terénu jsme měli stovky profesio‑
nálních a dobrovolných hasičů. Tento neúnosný 
stav způsobený pálením klestí v lesích vedl k vy‑
hlášení zákazu pálení klestí a vypalování trávy. 
Počet požárů v přírodním prostředí naštěstí ra‑
pidně poklesl. Řešíme také standardní události, 
tzn. dopravní nehody, technické pomoci atd.

Jak celou situaci vnímají dobrovolní hasiči?
Já z pozice krajského ředitele vnímám jejich 

zvýšenou aktivitu a  ochotu kdykoliv pomoci. 
Mnoho jednotek sborů dobrovolných hasičů 
rozváží po obcích dezinfekce nebo se i jinou for‑
mou starají o své spoluobčany. Řada dobrovol‑
ných hasičů se zapojila například do šití roušek 
nebo rozvozu obědů pro seniory. Rád bych jim 
touto cestou poděkoval. Vše, co uděláme ne‑
zištně pro druhé se počítá a přispívá k dobrému 
jménu hasičů.

Chcete za vás něco lidem vzkázat?
Chtěl bych jim poděkovat. V  posledních 

týdnech ještě více vnímáme, jaký mají k  nám 
hasičům krásný vztah. Jde cítit, že si naší práce 
opravdu váží. Dostáváme desítky poděkování 
a nabídek pomoci, ale i projevy až nevšední dů‑
věry v obavách o životy a zdraví obyvatel, tento 
projev nás zavazuje a motivuje k ještě vyšší kva‑
litě odváděné práce, než na kterou jsou od HZS 
Kraje Vysočina obyvatelé Vysočiny zvyklí.

Děkuji za rozhovor�
Matěj Papáček
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Anketa pro zastupitele města
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Vypadá to, že nejhlubší krizi okolo koronaviru máme za sebou� Jak tedy hodnotíte dosavadní průběh a co byste občanům popřá-
li, až to celé skončí?
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.

Svět i  Česká republika se ocitly v  pan‑
demickém dramatu, na něž nikdo nebyl 
připraven. Kupodivu jsme nezačali s  tím, 
co nám jde nejlépe: bědovat, lamentovat, 
stěžovat si. Vedení města bez zbytečného 
otálení začalo konat a danou situaci zvlád‑
lo spolu s pomocí občanů nejlépe, jak bylo 
možné. Pokud by měl existovat onen po‑
myslný červený koberec slávy, tak na něm 
chceme vidět zdravotní sestry, lékaře, ha‑

siče, záchranáře, pečovatelky, pracovníky 
v  potravinách, řidiče kamionů, farmáře, 
soukromé podnikatele, desítky bezejmen‑
ných úředníků a  dobrovolníků a  dalších 
a dalších. Ti mají po něm kráčet a dostávat 
ocenění za svoji nezastupitelnou práci. 
Děkujeme vám všem, kteří jste usilovně 
pracovali a  stále ještě pracujete na tom, 
abychom byli zdraví, v bezpečí a měli jídlo 
na stole!

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU ‑ČSL

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Nemám příliš chuť se k  této otázce vy‑
jadřovat, protože neustálé reklamy, zprávy 
a nařízení nás pronásledují v médiích kaž‑
dým dnem. Chtěla bych věřit tomu, že nej‑
hlubší krizi máme za sebou, ale to je dost 
předčasné tvrzení. Toto období přivádí 
k  zamyšlení nás všechny, jak se chováme 

k  přírodě, jak si vážíme strávených chvil 
v našich rodinách, s našimi nejbližšími. Měli 
bychom si uvědomit, že hektickým život‑
ním stylem zapomínáme na lidské a všední 
maličkosti každodenního života. Snad se 
poučíme a uvědomíme si, co je pro nás nej‑
důležitější.

Je to pro nás všechny nová a  těžká ži‑
votní zkušenost. Koronavirová opatření 
nás omezují v  mnoha oblastech. Určitě 
nám chybí spousta věcí, včetně volnosti 
a  svobody pohybu. Pokud mohu soudit, 
tak Žďáráci a vůbec občané Vysočiny jsou 
disciplinovaní a  velmi tolerantní. I  proto 
patří Vysočina prozatím k  těm nejméně 
zasaženým. Žili jsme rychlou dobu, bez za‑
stavení a možností být s  rodinou. Korona‑

virus mnohým přinesl zpomalení životního 
tempa, čas pro sebe i rodinu nebo nový po‑
hled na okolí, především na přírodu. Jsme 
ohleduplní a solidární. Pro mnohé vysněná 
pozitiva, jen jsme možná nečekali, že při‑
jdou tak netradiční a radikální cestou. A tak 
všem přeji, ať tuto situaci zvládnou a brzy 
opustí izolaci, ať se mohou znovu scházet 
a bez obav pracovat.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Příspěvek je trochu ovlivněn tím, že mne 
dnes ráno pomuchlovali koupěchtiví spo‑
luobčané. Šel jsem si pro svačinu a tu mne 
dav přitiskl na regál a já koupil jsem i to, co 
jsem původně nechtěl. Z  rozestupu 2 cm 
jsem se vymanil na 20 cm a  posléze do‑
konce na doporučené 2 metry. Přežil jsem. 
Doufám, že přežijeme i tento výjimečný stav 
a  posílí nás to. Mnohem více lidí si uvědo‑
mí, co je podstatné, všimneme si, jak se nám 

před očima mění vnoučata, děti, staříci i přá‑
telé a kamarádi, jak je důležité zastavení na 
naší cestě. A  jak hodnotím dosavadní prů‑
běh nouzového stavu u  nás v  zaměstnání, 
ve škole? Úžasné lidské příběhy od kolegů, 
žáků i  rodičů spolehlivě přehluší občasné 
jedovaté šplechty. Uplatnili jsme mnohé 
dosud teoretické poznatky a  těšíme se, jak 
je budeme využívat. Základem všeho je být 
soudní, ohleduplní a vážit si jeden druhého.

Jaroslav 
Ptáček
zastupitel 
ODS

Myslím si, že jsme v  těchto dnech vy‑
hráli důležitou bitvu, nikoli však válku. A na 
to nesmíme zapomínat! Tato doba „rouš‑
ková“ nám mnohé vzala, ale také mnohé 
dala. S  velkou vděčností posílám poděko‑
vání všem, kteří sedli k šicím strojům a ušili 
stovky roušek, a kteří – a  to je moc důleži‑
té – je rozdávají zadarmo! Posílám poděko‑
vání také těm, kteří nabídli pomoc starým 
a opuštěným a byli vynalézaví ve své pomo‑

ci! Doba, kterou máme nyní před sebou, ne‑
bude snadná – budeme se v ní muset naučit 
s Covid 19 žít. Budeme doufat v um vědců, 
kteří usilovně hledají vakcínu a  účinný lék. 
A budeme muset šetřit – v našich rodinách, 
továrnách, našem městě a  celé zemi. Ale 
věřím, že to společnými silami zvládneme – 
věřím, že po této době „rouškové“ přijdou 
časy, kdy si zůstaneme lidsky blíž a kdy bu‑
deme lépe opatrovat naši planetu Zemi!
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Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v  rubrice Slova zastupitelů� Jedná se o  osobní 
názory zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou� Do uzávěrky květnového čísla nám přišly následující příspěvky�

Když je loajalita důležitější než odbornost
Rada města dne 9.  3.  2020 přijala bez ja‑

kéhokoliv písemného materiálu či vysvětlení 
následující usnesení:

19� Ústní zpráva/TAJ�
Změna Organizačního řádu

Rada města po projednání:

1. Zrušuje Odbor rozvoje a územního pláno‑
vání ke dni 31. 7. 2020.

2. Zrušuje Odbor stavební ke dni 31. 7. 2020.
3. Zřizuje Odbor strategického rozvoje a in‑

vestic ke dni 1. 8. 2020.
4. Zřizuje Odbor stavební a územního pláno‑

vání ke dni 1. 8. 2020.
5. Ukládá tajemnici městského úřadu vyhlá‑

sit výběrové řízení na funkci vedoucí/ho 
Odboru strategického rozvoje a investic.

6. Ukládá tajemnici městského úřadu vyhlá‑
sit výběrové řízení na funkci vedoucí/ho 
Odboru stavebního a  územního pláno‑
vání.

7. Ukládá tajemnici městského úřadu zapra‑
covat shora uvedené změny do Organi‑
začního řádu městského úřadu.

Proč se tak RM rozhodla, z čeho vycháze‑
la, nebo jaké jsou očekávané přínosy tohoto 
rozhodnutí, se můžeme jen domnívat. Nahra‑
zení 2 stávajících odborů MěÚ dvěma odbory 
s jinými názvy příliš nenaznačuje, a tak zřejmě 
důležitější skrývají body 5 a 6 usnesení. Zna‑
menají totiž i odvolání 2 stávajících vedoucích 
odborů, stejně jako na přelomu roku vedou‑
cí odboru školství, kultury a  sportu. Hledají 
mladší, výkonnější nebo jenom loajálnější ve‑
doucí? To ukáže až budoucnost. Nezbývá než 
doufat, že to nebude mít negativní vliv na kva‑
litu poskytovaných služeb úřadem, který byl 
dosud oceňován jako nejlepší v Kraji Vysočina 
a mezi 3 nejlepšími v ČR. Organizační změny 
jsou vždy významným zásahem do organi‑
zace, který má své důvody a dělá se po zralé 
úvaze a s cílem zlepšení dosavadního stavu. Ve 
Žďáře je to asi jinak.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Nesmíme usnout na vavřínech
Stále procházíme nejtěžší zkouškou v no‑

vodobé historii naší země. Podařilo se zvlád‑
nout explozivní šíření nákazy a ochránit naše 
nejzranitelnější. Alespoň prozatím. Zcela jistě 
nemáme vyhráno.

Říká se, že v krizi se pozná charakter, a to 
nejen charakter člověka, ale i  charakter spo‑
lečnosti. Po uplynulých dvou počátečních 
měsících jsem velmi hrdý na naši českou 
společnost. Občas máme tendenci sami sebe 
shazovat. Označovat se za Švejky a jinými ne‑
lichotivými přívlastky. Ve světle poslední doby 
již na tato sebemrskačská označení můžeme 
navždy zapomenout. Naše společnost proje‑
vila velkou soudružnost, bezmeznou solidari‑
tu, šikovnost, kreativitu, akceschopnost, disci‑
plinovanost a zodpovědnost. Přijatá opatření 
nás uchránila od velkého zármutku. Nemuseli 
jsme stavět provizorní nemocnice a márnice. 
Jiné země si z nás berou příklad.

Přichází však i čas generálů po bitvě. „Hrdi‑
nové“, kteří v ústraní mlčeli, nás teď s o to větší 

silou budou přesvědčovat, co by udělali lépe, 
kdyby jen tenkrát mohli.

Nezapomínejme na vděk skutečným hrdi‑
nům této krize. Nejen na zdravotníky, ale i pro‑
davačky, pracovníky pošty, sociálních služeb, 
řidiče autobusů, úředníky za přepážkami a na 
všechny ostatní, kteří jsou v každodenním vý‑
konu svého povolání v kontaktu s ostatními, 
a bez jejich práce by se naše společnost neo‑
bešla.

Čeká nás návrat do zajetých kolejí. Mnozí 
z nás pocítí zpomalení ekonomiky. Někteří se 
mohou dostat i  do existenčních problémů. 
Nezapomeňme proto být i nadále nápomoc‑
ní. Rozhlížejme se kolem sebe. I malá pomoc 
se může stát záchranou, pokud ji dáváme včas. 
Společně to zvládneme.

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011

Předně bych rád poděkoval Žďárákům 
za tu obrovskou vlnu solidarity a  pomoci 
navzájem, ať už šlo o  šití roušek, výrobu 
ochranných štítů, nákupy seniorům, hlídání 
dětí a mnohé další. Ale také za disciplinova‑
nost a trpělivost. A obrovský respekt patří 
všem lidem v první linii – popeláři, pošťá‑
ci, prodavačky, hasiči, policie, zdravotníci 
a  další. Krize ukázala na nepřipravenost 

a  podcenění situace státem s  následným 
chaosem, který se k nám přeléval do nedo‑
statku ochranných prostředků, dezinfekce 
a  zmatečných nařízení. Ale voják se stará, 
voják má. Solidarita a týmová práce překo‑
naly mnohé obtíže. Přeji hlavně všem pev‑
né zdraví, naději a psychickou pohodu, kte‑
rou krize zasáhla zřejmě u každého z nás.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Jsem rád, že se černé scénáře ani do této 
chvíle nenaplnily a  vládou živená panika 
a chaos byly zbytečné. Zbytečná represiv‑
ní nařízení nemají obdoby v demokratické 
minulosti naší země ani zemích okolních. 
Opakovaná lež, že se naše země s pande‑
mií vypořádala nejlépe na světě, má bo‑
hužel daleko od pravdy. Naopak mne nej‑
více těší, jak si náš národ dokáže poradit 
a  navzájem si pomáhat. Chci poděkovat 

všem lidem, kteří dělali pro druhé více, 
než bylo jejich povinností. Zejména bych 
rád vyzdvihl skupinu, na kterou se často 
zapomíná, a to jsou učitelé a učitelky, kteří 
ze dne na den museli zcela změnit způsob 
svojí práce. Přeji nám všem, aby se již nic 
podobného neopakovalo, a kdyby ano, ať 
jsme zase schopni si sami poradit a navzá‑
jem pomáhat.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní
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Děti a zacházení s médii
Stále častěji mnohé z nás napadá myšlen-
ka, co naše děti na internetu dělají? O  co 
se zajímají? Které stránky navštěvují? Je to 
bezpečné? S tím souvisí otázka, jak jako ro-
dič k tomuto fenoménu přistupovat� Ome-
zovat, kontrolovat? Nebo naopak věřit, že 
se mému dítěti nemůže nic stát?

Základem prevence bezpečného chování 
na internetu v  rodině je ústní dohoda mezi 
rodičem a  dítětem. Domlouváme se, jakým 
způsobem trávíme volný čas, a  co všechno 
na internetu potřebujeme udělat pro svou 
zábavu, práci nebo školu. Komunikujeme ote‑
vřeně, pomáháme dětem poznávat bezpečně 
mediální svět. Nastavujeme místo či prostor, 
kde bude umístěno zařízení s internetem a vy‑
mezený čas v online prostředí. V rámci pravi‑
delné rodičovské kontroly trváme na vypnutí 

nebo odložení techniky samotným dítětem. 
Zatímco užívání internetu většina rodičů do 
jisté míry omezuje, pro mobilní telefony často 
neexistuje kontrola. Nenechávejte děti hrát si 
s mobily před spaním a v noci, protože usínání 
s chytrým telefonem může vyústit až ve zdra‑
votní potíže. Modré světlo z obrazovek mate 
mozek, který v  domnění, že je den, nechce 
nechat tělo odpočívat.

A jak s dětmi o internetu mluvit, jak jim po-
moci, když potřebují?

To, že se vám dítě svěřilo, chtělo velikou 
odvahu. Potřebuje vaši podporu a  pomoc. 
Naslouchejte. Čím více budete dítěti nadávat 
či vyčítat, tím více bude mít pocit, že musí své 
kroky skrývat.

Mluvte o situaci v klidu, snažte se to pocho‑
pit, děti jsou zvídavé a chtějí poznávat.

Vysvětlete svůj pohled na situaci, popište, 
co se s vámi děje, sdělte své pocity.

Dejte dítěti jasně najevo, že s něčím nesou‑
hlasíte, že nechcete, aby určité kroky dělalo, 
dítě by mělo znát váš názor. Netrestejte však 
a nezakazujte, to vše vede k větší touze to udě‑
lat.

Nabídněte dětem jasné postupy, jak za‑
blokovat nebezpečné stránky, popř. lidi, jak 
nahlásit falešný profil či obtěžujícího člověka. 
Pokud si sami nejste jistí, obraťte se na odbor‑
níky v dané oblasti.

Pojďme si připomenout pár rad, co říct 
našim dětem:
1. Nedávej nikomu adresu ani telefonní 

číslo.

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou 
fotografii, a už vůbec ne intimní.

3. Udržuj hesla k emailu i  jiné v tajnosti, 
nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé 
nebo vulgární maily a vzkazy.

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, 
aniž bys o tom řekl někomu jinému.

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo 
email, který tě šokuje, opusť webové 
stránky.

7. Svěř se mi, pokud tě webové stránky 
uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

8. Nedej šanci virům, neotvírej přílohy 
zprávy, která přišla z neznámé adresy.

9. Nevěř každé informaci, kterou na in‑
ternetu získáš.

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav 
se.

A zlatá rada:
Naučte děti, ať se chodí ptát, ať s vámi 
mluví, povídejte si v rodinách, zajímejte 
se, nechte si od dětí poradit.

Pokud máte pocit, že by již vaše dítě moh‑
lo být závislé na mobilu či sociálních sítích, 
nebojte se kontaktovat Poradnu pro gamb‑
ling Kraje Vysočina.
www�gamblingvysocina�cz

O tématu diskutujme na Facebooku 
Poradenského centra Kolping

Alena Velechovská a Petra Nováčková,
Centrum primární prevence Spektrum

Al paso
Kdo jsme?

Terénní program Al paso Vysočina je so‑
ciální službou Oblastní charity Třebíč. Název 
služby pochází ze španělštiny, znamená 
„krok za krokem“ a přesně tak se snaží naše 
služba se svými klienty postupovat. Poslá‑
ním služby je předcházet rizikovému způso‑
bu života a sociálnímu vyloučení osob, které 
se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí 
svobody, osob s  trestní minulostí a  jejich 
blízkých, kteří tento způsob života vedou 
nebo jsou jím ohroženi, a  tyto aktivně vy‑
hledávat.

Komu pomáháme?
Naší cílovou skupinou jsou pachatelé 

trestné činnosti, osoby s  trestní minulostí 
a  osoby jim blízké starší 18 let žijící nebo 
vracející se do Kraje Vysočina, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způ‑
sobem života ohroženi.

Kde působíme?
Služba Al paso Vysočina je terénním pro‑

gramem. Kancelář a sídlo služby je v Třebíči, 

ale služba působí ve všech pěti okresech 
Kraje Vysočina, kam pracovnice pravidelně 
za klienty vyjíždí.

Jak pomáháme?
Pomáháme našim klientům v  řešení 

každodenních problémů vyplývajících z  je‑
jich trestní minulosti nebo trestní minulosti 
jejich blízkých. Zprostředkováváme nejrůz‑
nější návazné služby, doprovázíme klienty 
na úřady, komunikujeme s  věznicemi, psy‑
chiatrickými léčebnami, potenciálními za‑
městnavateli, azylovými domy, občanskými 
poradnami, doléčovacími centry, úřady prá‑
ce, sociálními kurátory, s probační a mediač‑
ní službou a mnohými dalšími.

Našim klientům navíc poskytujeme psy‑
chickou podporu a motivační rozhovory to‑
lik potřebné v jejich novém začátku.

Proč pomáháme?
Pomáháme lidem, kteří „šlápli“ vedle, aby 

se opět zařadili do běžného života, uměli se 
o sebe postarat, měli stálé bydlení, vydělá‑
vali peníze, mohli a uměli řešit své případné 

dluhy nebo závislosti, a  omezili tak riziko 
spadnutí do nekonečného kolotoče recidi‑
vy.

Našim cílem je aktivní klient schopný mi‑
nimalizovat rizika vyplývající z jeho způsobu 
života, klient schopný se samostatně rozho‑
dovat a plánovat, klient, který umí navázat 
společenské vztahy, nacházet jiné zdroje 
pomoci, a tím sám posilovat své začleňování 
do života společnosti.

Kde a kdy nás můžete kontaktovat?
Můžete nás kontaktovat osobně (po 

předchozí domluvě), telefonicky, korespon‑
denčně, e‑mailem nebo přes facebook.

Stanislava Nekvasilová

AL PASO Vysočina
Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč
alpaso@trebic.charita.cz
www.trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina
https://www.facebook.com/ALPASOCharitaTrebic
Pracovník pro okres Žďár n�/S�
Bc. Stanislava Nekvasilová
tel.: 731 646 923

Ilustrační foto  Foto: Archiv
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Městská policieJaké budou následky koronaviru a opatření 
vlády pro kulturu a sport?

Pokračování ze strany 5.
Kulturní akce města

Epidemie koronaviru zasáhla do termí‑
nů řady městských akcí. Úplně zrušená byla 
například Filipojakubská noc a o dalších se 
bude ještě rozhodovat podle vývoje situa‑
ce.

Jediná akce, která již našla svůj náhradní 
termín, je Žďárská pouť u zimního stadio‑
nu. Ta se výjimečně uskuteční 18.–20. září. 
Je nutné říct, že letošní pouť nebude mít 
s  tou svatojánskou nic společného. Název 
je zachován, protože již dávno zlidověl.

V původním termínu by se mohly usku‑
tečnit Slavnosti jeřabin na přelomu srpna 
a  září. Do nich se navíc v  závislosti na již 
uvolněných opatřeních pokusíme v úspor‑
né variantě včlenit i prozatím zrušený Den 
Žďáru.

Sportoviště
Active club – centrum pohybových akti‑

vit je uzavřeno od 13. března. Podle vyjád‑
ření vlády ze 14. dubna by se mohlo otevřít 
od 11. května. Aktuální informace sledujte 
na webu www.activezdar.cz

Sportis musel už od 13.  března uzavřít 
prakticky všechna střediska mimo Hotelo‑
vého domu Morava a budovy na ulici Dolní 
1 (bývalá Česká pojišťovna).

V  současné době je již otevřený Ska‑
tepark a Rychlobruslařský ovál a Rekreační 
areál Pilák. Tenisová hala na Bouchalkách 
bude demontována do 18.  dubna a  od 
20. dubna se připravuje k otevření venkov‑
ní tenisové kurty. Zatím zůstává uzavřen 
Autokempink Pilák, Relaxační centrum 
a  fotbalový stadion. Na Zimním stadionu 
probíhá plánovaná odstávka a hotel Tálský 
mlýn se bude předávat novému nájemci.

Tábory
„Tábory nadále připravujeme a  budeme 

se řídit nařízením vlády. Tábory připravujeme 
pobytové na TZ Sklené a  příměstské. Jsme 
připraveni poskytnout i  větší množství pří-
městských táborů, tak abychom vyšli vstříc 
rodičům. Počítáme i  s  tím, že příměstské tá-
bory budeme pořádat při nižším počtu při-
hlášených dětí,“ komentuje ředitel Active‑
‑SVČ Luboš Straka.

Aby se v  případě změn nemusely vra‑
cet peníze za zaplacené tábory, tak rodiče 
budou moct zaplatit 10 dní před zaháje‑
ním tábora. Aktuální informace sledujte na 
webu www.activezdar.cz

Kroužky
Podle vyjádření vlády ze 14. dubna ne‑

bude možné pokračovat v  kroužcích do 
konce školního roku. Active tedy připravu‑
je nabídku kroužků na školní rok 2020/21, 
který by začal tradičně 1. října.

Dům kultury a Kino Vysočina
Oblast kultury se řeší z velké části přesunem 

programu na druhou polovinu roku. Týká se to 
jak koncertů, tak neodehraných představení, 
a  to i  v  rámci divadelního předplatného pro 
dospělé. Kultura Žďár se domnívá, že tato cesta 
bude „příjemným řešením“ také pro předplati‑
tele a majitele již zakoupených vstupenek. A to 
i proto, že nebudou muset z velké části vydávat 
finanční prostředky na podzim, kdy ne každý 
musí být v dobré finanční kondici. Všechny za‑
koupené vstupenky přesunutých akcí zůstávají 
v platnosti.

Některá představení však musela být zruše‑
na bez náhrady. A to především filmová před‑
stavení v kině a pak velká část divadel pro děti. 
V tomto případě je vstupné vraceno, zatím pou‑
ze on‑line, po předložení zaplacených vstupe‑
nek. Podrobné informace naleznete v  progra‑
mu na www.dkzdar.cz.

„Naše organizace zahájila v  době uzavření 
provozu prázdninovou údržbu. Proto jsme již nyní 
schopni přislíbit například zajištění provozu Kina 
Vysočiny po celé léto, pokud nám to situace dovolí. 
Podařilo se také opravit divadelní elevaci sálu DK. 
Toto zařízení má hodnotu několika milionů ko-
run,“ popisuje opravy a údržbu ředitelka Kultury 
Žďár Marcela Lorencová. Jeho opravou ušetřila 
organizace nejen hodně peněz, ale především 
by toto zařízení nemuselo být možné nakoupit.

(red)

Pokračování ze strany 5.

I  v  současné celospolečensky náročné 
situaci jsme museli řešit několik velmi váž‑
ných skutků. Jednalo se např. o  výtržnic‑
tví, při kterém byl napaden zaměstnanec 
jednoho žďárského úřadu. Přivolaní stráž‑
níci museli použít i donucovací prostředky 
a  pouta. Osoba byla následně umístěna 
na protialkoholní záchytné stanici a vše je 
řešeno policií pro podezření z  trestného 
činu. Dalším skutkem byla krádež věcí ze 
skladu supermarketu. Díky našemu rych‑
lému a  cílenému vyhodnocení situace se 
nám podařilo pachatele zjistit. Pachatelé 
byli vypátráni v  hale ČD a  případ byl též 
předán Policii ČR. V současné době je však 
i  nadále naší prioritou dohled nad opat‑
řeními v  rámci nouzového stavu. Každo‑
denně řešíme několik případů porušování 
těchto nařízení. Situace byla asi nejhorší 
v  uplynulém týdnu a  o  následných veli‑
konočních svátcích. V těchto dnech došlo 
k  mírnému uvolnění pravidel, které ně‑
kteří občané nepochopili zcela správně. 
Společně s policií jsme např. řešili skupin‑
ku osob u jedné žďárské restaurace, které 
bylo přes okénko podáváno do kelímků 
pivo. Tuto sešlost jsme byli nuceni rozpus‑
tit. Dále se u části občanů neustále setká‑
váme s problémem, kdy nemají řádně na‑
sazenou roušku, či ji nemají vůbec. Těchto 
případů řešíme desítky. Na závěr bych 
chtěl touto cestou poděkovat všem obča‑
nům, kteří stanovené podmínky dodržují, 
a přeji všem hodně zdraví.

Martin Kunc 
vedoucí městské policie

Filmoholici a kinomilci,
užijte si výběr filmů z vašeho oblíbeného Kina Vysočina on-line! Ne-
přijdete tak o filmovou zábavu a taky podpoříte naše kino.

Jak se můžu dívat?
1.  vybrat film na našem webu a podívat se na ikonu   
 vlevo - Vaše kino nebo Moje kino LIVE
2.  koupit vstupenku
3.  podle ikony buď zkopírovat kód vstupenky a přihlásit se na  
 www.vasekino.cz nebo počkat 30 minut před přestavením na  
 odkaz Moje kino LIVE ve vaší emailové schránce

Podrobnější informace na webu www.dkzdar.cz
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Plná kavárna hostů čekajících na první chod Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Výuka na průmyslovce se nezastavila
Aktuální situace ve vývoji onemocnění 

COVID-19 nejen že snížila možnost soci-
álních kontaktů, ale zavřela i třídy našich 
škol� Jak k  této situaci přistoupila naše 
největší regionální škola VOŠ a  SPŠ ve 
Žďáře nad Sázavou, která má bezmála ti-
síc studentů technických a ekonomických 
oborů?

S prvním dnem uzavření školy byly hledá‑
ny cesty, jak život školy nezastavit. V menším 
týmu techniků bylo připraveno řešení pro 
vyučující a  studenty, které integruje naše 
zkušenosti s principy mezinárodní průmyslo‑
vé spolupráce a s on‑line výukou a projekty. 
Postupně uvádíme do provozu technologie 
komunikace a  zpracování digitálního obsa‑
hu, které zpřístupňujeme našim studentům 
v  rámci uzavřeného týmu. Hlavním hnacím 
systémem jsou dva cloudy Microsoft Office 
365 a  Autodesk 360, které jsou provázány 
s hlavními servery školy a opírají se o dlouho‑
dobou licenční spolupráci s našimi partnery. 
Cloud společnosti Microsoft se stará přede‑
vším o  zajištění komunikace a  zpracování 
Office dat. Cloud společnosti Autodesk po‑

skytuje distribuci odborného software našim 
studentům až domů na jejich počítače včetně 
tipů pro práci z  globálního akademického 
sektoru.

Multimediální týmová komunikace a spo-
lupráce

Tým techniků přizpůsobil interní informač‑
ní systém pro komunikaci a výměnu dat bez 
ohledu na hranice a  prostor školy. Servery, 
kterými je škola decentralizovaně vybavena, 
a  cloudy synchronizují 24 hodin denně ko‑
munikaci a  spolupráci. Díky tomuto řešení 
poskytujeme studentům prakticky neome‑
zený škálovatelný výkon. Kdokoliv ze školy 
může v reálném čase komunikovat ve skupi‑
nách, sdílet data, pracovat na svých úkolech 
a  projektech. K  dispozici jsou nejen tradiční 
nástroje pro e‑mail komunikaci, sdílení úloh 
a  projektů, testování znalostí, ale také mož‑
nosti pořádání skupinových meetingů od je‑
jich textové podoby až po videokonference. 
Součástí je technická podpora a on‑line sup‑
port. Vlastní komunikační systém je navržen 
jako multiplatformní. Podporuje jak operační 
systém Windows, tak Android a systémy iOS.

Vysoká dostupnost licencí software pro 
domácí studium

Pro studenty a  vyučující jsou k  dispozici 
multilicence přibližně stovky odborných apli‑
kací pro nekomerční užití na domácích počí‑
tačích. Jedná se o aplikace pro průmyslovou 
digitální spolupráci napříč technickými obo‑
ry, které pokrývají svým potenciálem potře‑
by všech vzdělávacích oborů školy. Studenti 
mají díky tomu možnost i  v  době uzavření 
školy pracovat na projektech a  seznamovat 
se s novinkami, které využijí běžně ve své bu‑
doucí odborné praxi. Nejen že mohou využít 
průmyslových PLM, BIM nástrojů pro tvorbu 
projektů, ale nachystali jsme také řadu novi‑
nek z oblasti vývoje aplikací, vizualizace, ani‑
mace, výpočtů, analýz a simulací.

Rádi bychom našim studentům, jejich ro‑
dičům a všem našim spoluobčanům popřáli 
v této době hlavně klid a zdraví.

Pro více informací o  aktuální situaci na 
škole navštivte www.spszr.cz

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Zážitkové gastro večery v podání kuchařů z,Obchodky“
Poznávání je nedílnou součástí života kaž-
dého z nás� Kombinovat různé chutě, kultu-
ry, zvyklosti a během pár hodin se chvilku 
přenést třeba do Francie, na pláž k moři či 
na tradiční zvěřinové hody� To nejsou nere-
álné sny, ale pozvání na výjimečné večery�

Pojem,gastro večer“ vzešel z  nápadu, jak 
propojit vzdělávací proces studentů s reálným 
prostředím ve spolupráci s  kavárnou U  Tety 
Hany. Během jednotlivých večerů čeká ná‑
vštěvníky příjemná obsluha v  podání našich 
studentů oboru kuchař‑číšník, ochutnávka 
tematického degustačního menu a samozřej‑
mostí je oblíbený model tzv. LIVE‑COOKING. 
Přímo před zraky diváků si nic netušící student 
vyzkouší uvařit 4 porce menu, které se dozví 
až na místě, a pouhým metodickým vedením 
učitele musí splnit jednotlivé úkony, které ni‑
kdy nedělal. Tato metoda v sobě skrývá nád‑
herné kouzlo, že jej připraví na reálný život. Učí 
umění vyrovnat se se stresem a  nervozitou, 
což je v dnešní době velmi důležité.

Naše škola uspořádala několik takových 
večerů a neskonale nás těší, že o tuto akci je 
z řad veřejnosti zájem. Současně ale jde o ob‑
rovský přínos pro naše žáky, neboť reálné pro‑
středí, ve kterém byli zpočátku velmi nejistí, 
z  nich postupem času modeluje odborníky 
žádané trhem práce. Zážitkové večery se sta‑
ly velmi oblíbeným vzdělávacím nástrojem, 
motivací, kdy své žáky vůbec nemusíte pře‑
mlouvat, ale stávají se vám téměř rovnocen‑
nými partnery. Vzniká sehraný tým, který chce 
odvést perfektní práci a  vidět spokojené lidi 

kolem sebe. Vyzkoušet si reálný provoz, načer‑
pat nové zkušeností a ochutnat mnoho netra‑
dičních surovin – to jsou devize na celý život. 
A jak tento projekt hodnotí sami studenti?,Je 
to úžasná příležitost vyzkoušet si tento způsob 
obsluhy a  zároveň ochutnat spoustu nových 
pokrmů,“ říká František Grodl, student druhé‑
ho ročníku. Jsme rádi za možnost spolupráce 
mezi naší školou a kavárnou a za to patří velký 
dík panu Aleši Hrbkovi a  celému jeho týmu, 
který nás podporuje v dalších dovednostech. 
Pokud vás svět gastronomie a  služeb oboru 
kuchař‑číšník jen trochu zaujal, neváhejte 

nás sledovat na sociálních sítích či se za námi 
zastavit. Gastronomie je řemeslo, ve kterém 
můžete rozdávat radost druhým formou souz‑
nění pokrmů v příjemné atmosféře. Těšíme se 
na vás opět v prostorách kavárny U Tety Hany 
u dalších společných gastro večerů.

Luboš Prüger
Střední škola obchodní a služeb SČMSD
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Senzace na Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga!
Naši studenti kuchařského oboru slavili velký 
úspěch� S chutí a zápalem se zúčastnili pres-
tižní soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2020 
v Havlíčkově Brodě, kterou pořádá Kraj Vyso-
čina pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů�

Přísná porota hodnotila průběh přípravy 
soutěžních pokrmů, organizaci práce na ku‑
chařském pracovišti, dodržování hygienických 
pravidel, stanovený časový limit a samozřejmě 
výslednou chuť a prezentaci na talíři. Míša Práši‑
lová a Blaženka Trdá ze Střední školy gastrono‑
mické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou 

dokázaly, že náročné zadání pro ně není vůbec 
žádný problém. Povinnou surovinou byla čer‑
vená řepa a  kuřecí Supreme, děvčata z  nich 
vytvořila pokrmy, které porotu ohromily. Za 
kapsičky z červené řepy s kozím sýrem a vlaš‑
skými ořechy v  medu si zaslouženě odnesly 
medailové místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 
9 kuchařských týmů z  gastronomických škol. 
A naše SŠG byla nejlepší z Kraje Vysočina. Gra‑
tulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy, Míšo a Blaženko, máme z vás radost!

SŠGAK

Všechno je trochu jinak, aneb co právě dnes rodiče očekávají od školy?
Dlouho jsem přemýšlel, jaké okamžiky 

z  poslední doby vyzdvihnout jako podstatné, 
abych neopakoval o koronaviru to, co píší jinde. 
Pro začátek trochu „retro“ ‑ zavzpomínáme, jak 
u nás proběhl nádherný den otevřených dveří 
a děti si udělaly karneval. Ovšem to nejpodstat‑
nější ve vzdělávání se odehrálo o jarních prázd‑
ninách, kdy děti ve škole nebyly.

Na začátku března u nás proběhl den ote‑
vřených dveří. Jsem moc potěšený, kolik dospě‑
lých se přišlo dopoledne podívat na výuku dětí, 
a ještě více mě těší, kolik dětí přišlo odpoledne 
na návštěvu s  heslem: „Pojď si zahrát na ško‑
láka“. V pátek před jarními prázdninami si žáci 
speciálních tříd udělali karneval. Bylo báječné 
vidět rej masek při zábavných soutěžích a ná‑

sledně na diskotéce. Máme on‑line fotky, stačí 
nakouknout na web a FB. Moc děkuji všem or‑
ganizátorům a dětem za perfektní práci!

A rejem masek období školství tak, jak ho 
známe, skončilo!

Nastává doba nová, pro všechny nepro‑
bádaná, a  tím je uzavření škol pro žáky. Tím‑
to rozhodnutím vlády se školství dostalo do 
dimenze, kde nikdy nebylo. Od dob Marie 
Terezie je to historická změna. Děti se sice učí 
povinně, ale bez osobní přítomnosti, přes in‑
ternet. Všichni učitelé musí najednou změnit 
své stereotypy a návyky, co platilo dřív, to už 
neplatí, připravují se materiály na výuku doma, 
žáci se testují z domu. Děti musí pracovat se 
sebedisciplínou ještě víc než ve škole, počítač 

je vlastně záchrana vzdělávání. Nároky jsou pro 
děti, rodiče i učitele ohromné, ale to vždy, když 
se mění známý a prověřený systém. Společně 
to však dáme, náš tým pro to dělá maximum!

Je to velká výzva pro všechny. Pokud ji 
zvládneme, posune nás to všechny mílovými 
kroky vpřed a nakonec, až ten virus porazíme, 
si budeme i více vážit svých blízkých, že je mů‑
žeme bez stresu vídat, že můžeme opět potká‑
vat spolužáky, kolegy a přátele.

Co bude ve školství dál, to uvidíme, ale jisté 
je, že přísloví: „Do stejné řeky nevstoupíš!“, bude 
platit na 100% i zde.

Držme si palce a přejme si klidnější dny.
Ivo Kuttelwascher,

ředitel ZŠ Komenského 6

Ilustrační foto  Foto: SŠGAK

Kulturní okénko z „Obchodky“
V  řadách široké veřejnosti jsme prá-

vem zapsáni jako odborná škola, která 
připravuje své absolventy především 
pro praxi� Hlavní důraz je tudíž přirozeně 
kladen na výuku odborných předmětů, 
přesto však nezapomínáme ani na kul-
turu�

Velkou pozornost věnujeme výuce čte‑
nářské a mediální gramotnosti, snažíme se 
vést žáky k  četbě a  zájmu o  kulturní dění. 
Žákům i  všem zaměstnancům školy slouží 
již řadu let školní knihovna, kde je možné si 
bezplatně vypůjčit nejen klasickou povin‑
nou četbu, ale i  detektivky, současné psy‑
chologické romány, fantasy literaturu nebo 
romány pro dívky. Knižní fond pravidelně 
doplňujeme o  nově vycházející díla podle 
zájmů žáků. Všichni žáci 1. ročníků absolvují 
knihovnickou lekci v  Knihovně J. M. Sych‑
ry, seznámí se zde s fungováním knihovny, 
možnostmi a  pravidly půjčování. Aktuálně 
je v  realizaci nová školní čítárna a kavárna, 
na kterou se naši žáci mohou těšit každým 
dnem. Pravidelně se účastníme edukač‑
ních programů v Muzeu nové generace na 
Zámku rodiny Kinských. V  tomto školním 
roce šlo konkrétně o program Novinářem za 
Sametové revoluce, v jehož průběhu si žáci 

mohli vyzkoušet práci novináře a  vytvořit 
stránku dobových novin. Běžnou součástí 
naší výuky je také projekt, v  rámci kterého 
žáci 2. ročníků maturitních oborů vytvoří ve 
skupinách číslo školního časopisu, které pak 
prezentují před svými spolužáky. Tím se učí 
tvůrčí a týmové práci. Naší pozornosti samo‑
zřejmě neunikly ani výstavy v Regionálním 
muzeu na Tvrzi. V  listopadu jsme navštívili 
výstavu Věrnost vyřazenému stroji o  žďár‑
ském samizdatu, v  únoru pak Buďte v  ob‑
raze.

Škola organizuje pro své žáky i promítání 
v  Kině Vysočina. K  připomenutí výročí Sa‑
metové revoluce jsme zhlédli film Občanský 
průkaz, abychom si připomněli dobu minu‑
lou a uvědomili si, jak moc se život v České 
republice po pádu komunismu změnil. Pří‑
jemným zakončením kalendářního roku 
pak bylo předvánoční promítání nového 
českého filmu Poslední aristokratka. Nedíl‑
nou součástí studia je i pravidelná návštěva 
divadelních představení. V únoru se studen‑
ti obchodní akademie zúčastnili veřejné 
generálky divadelní hry Švejk v  Horáckém 
divadle v  Jihlavě. Jednalo se o  zajímavou 
zkušenost, zjistili jsme třeba, že po skončení 
představení se při generálce netleská, aby to 
hercům při premiéře nepřineslo smůlu. Vý‑

jimečným zážitkem pak pro nás bylo před‑
stavení Divadla Na Fidlovačce Po Fredrikovi, 
které jsme mohli zhlédnout prostřednictvím 
spolupráce s  organizací Kultura Žďár. Díky 
působivému zpracování aktuálního tématu 
HIV, úžasnému hereckému výkonu a násled‑
né besedě s hercem Janem Fantou, oslovilo 
představení všechny studenty.

Zde jsou jejich názory:
„Poprvé v  životě jsem viděla monodrama 

a  příjemně mě to překvapilo. Téma bylo zají-
mavé a dle mého názoru je třeba o takových 
věcech mluvit. Fascinující herecký výkon.“

„Nejlepší divadlo, co jsem viděla  – vtipné, 
emotivní, moderně zpracované.“

„Dlouho jsem si tak žádné divadlo neužila 
a neuvěřitelně mě bavilo. Herci jsem věřila ka-
ždé slovo. Klidně bych na to šla znovu.“

Pozitivní ohlasy studentů na školou orga‑
nizované kulturní akce, vzrůstající počet vý‑
půjček ve školní knihovně a zájem o kulturní 
a  společenské dění jsou důkazem toho, že 
vést budoucí absolventy ke kultuře má smy‑
sl.

Hana Melounová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD
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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



Zaostřeno na Žďár 2020

V� Zaostřeno na cyklistiku 
(zasílejte do 22� května 2020)

Na  květen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  cyklisti‑
ku. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  22.  května  2020 
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.

Vyhodnocení! 
IV� Velikonoce na Žďársku

V  dubnu  2020 bylo do  soutěže zasláno 14 fotografií s  te‑
matikou velikonoce na Žďársku. Vítězem dubnového kola 
fotografické soutěže se stala Jitka Šikulová. Gratulujeme! 
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

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



VÁLEČNÁ LÉTA
OBRAZEM

Stav nouze, který v posledních týdnech prožíváme, nám po 75 letech od konce 2� světové války 
alespoň vzdáleně připomněl, jaké to je být vytržen z reality všedních dní do světa, který je zmatený, 
nepřehledný a kde nikdo neví, kdy se vrátí do starých kolejí� Je možné, že se tam už nikdy nevrátí, 
obdobně jako tomu bylo po válce, ve které zemřely miliony lidí a která nadobro změnila náš svět�

Přinášíme vám tedy obrazy doby dávno minulé, která se dnes zdá blíž, než kdokoliv z nás pamatuje�

Redakce Žďárského zpravodaje ve spolupráci s Regionálním muzeem Žďár

Německá provokativní jízda městem s  tankem Panzer 
V – Panther.

Obraz zkázy v Podskalí po zásahu německou pancéřovou 
pěstí, v muzeu na Tvrzi shořely cenné sbírky včetně vyba‑
vení ze žďárské židovské školy a obrazů od A. J. Ferenze.

Paní Laubová veze rakev pro svého syna Františka, zastře‑
leného Němci v úvoze v dnešní Kopečné ulici v květnu 
1945.

Bílými kříži jsou označeni kolaboranti manželé Dolanští, 
před nimi budova dnešního ZZN.

Osvoboditelé na žďárském 
náměstí, v  protisměru zajatí 
němečtí vojáci.

Osvoboditelé tančí na žďár‑
ském náměstí před Starou rad‑
nicí, v pozadí Süssův hostinec. 

Foto: Vilém Frendl


