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V červnu se na rašeliništích objevují bílé chomáčky suchopýrů. Chomáčky jsou částí okvětí a později napomáhají šíření semen, foto Bohumil Hanus CHKO

Neobyčejné hroudy mechu
Jak se podívat do období tání velkých le‑
dovců doby ledové? Cestovat v čase může‑
me nedaleko od Žďáru. Je „jen“ potřeba se
zahrabat.
Právě na konci doby ledové se začíná psát
příběh rašelinišť u rybníka Dářko – rašeliniš‑
tě Padrtiny zvaného Dářské rašeliniště v NPR
Dářko a ložiska Borky, které zahrnuje NPR Ra‑
dostínské rašeliniště. Příběh rašelinišť má dva
hlavní hrdiny. Prvním je voda, druhým mech
zvaný rašeliník.
Rašeliníky jsou mechy, které se usazují ve
vlhkých prohlubních, na březích vodních ná‑
drží nebo prameništích. Na povrchu neustále
dorůstají, zatímco ve spodní části odumírají.
Váhou rostoucí nad nimi se udusávají a kon‑
zervují do rašelinného substrátu, který mož‑
ná znáte ze zahrádkářství. Rychlost přírůstu
této vrstvy rašeliniště se uvádí kolem jedno‑
ho milimetru za rok. Mocnost rašeliniště Bor‑
ky se blíží devíti metrům.
Rašeliníky mají ve svých pletivech zelené
buňky zajišťující výživu, ale i prázdné buňky,

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
si lapáním hmyzu na kapičky sladkého sekretu
kompenzuje nedostatek živin na rašeliništi.
Její drobný bílý květ je zpodobněn ve znaku
CHKO Ždárské vrchy, foto Lubomír Dajč CHKO

které zastávají funkci cisteren na vodu. Voda
je v rašeliništi všudypřítomná. Brání přístupu
vzduchu do nižších vrstev. Odumřelé části
rostlin se tedy nerozkládají. Co do rašeliniště
spadne nebo v něm zaroste, zůstává pozoru‑
hodně zakonzervováno. Podle druhu a množ‑
ství pylových zrn, případně jiných, druhově
charakteristických rostlinných zbytků, se dá
rekonstruovat podoba krajiny v určitém ob‑
dobí i vývoj klimatu. Podle přítomnosti pylu
a zbytků kulturních rostlin můžeme potvrdit
i přítomnost člověka v okolí. Popel zase značí
nedaleký požár, třeba právě ze žďáření lesů
prvními kolonisty. Přesnější stáří vrstvy se da‑
tuje pomocí radioaktivního uhlíku. Padrtiny
jsou unikátní tím, že se zde zachoval kontinu‑
ální profil. Žádná z vrstev nevyhořela, žádná
neuschla. Jejich stáří se odhaduje na 12 280
let. Rozloha je okolo 30 ha. Ložisko Borky je
rozsáhlejší, území o rozloze 107 ha se táhne
od Velkého Dářka k Malému.
Pokud rašeliniště vysychá, doslova mizí
před očima. Vzduch nastartuje rozklad rost‑
linné hmoty, rašeliniště poklesá, uvolněné
živiny hbitě využívají jiné rostliny a rašeliniš‑
tě začne zarůstat. Vysychání mívá různé pří‑
činy, mohou to být přírodní i lidské faktory,
většinou jde o kombinaci. V případě lidských
faktorů je vysychání nejčastěji následkem
těžby. Prvním krokem takové těžby je odvod‑
nění těžené části. Do rašeliniště se vyhloubí
síť příkopů, která vodu odvede. Ztráta vody
je pro rašeliniště zásadní ránou. Funkční od‑
vodnění brání přirozené obnově rašeliniště
a dále zhoršuje stav i netěžených částí. Obě
Dářská rašeliniště si v podobě stále patrných
a mnohde funkčních příkopů památku na
těžbu, ale i na snahu o hospodaření v míst‑
ních podmáčených lesích, odnesla. Ložisko
Borky bylo odtěženo ze své větší části, z Pa‑
drtin byl těžen pouze severovýchodní cíp.
Borky navíc rozdělila asfaltová silnička, která
narušuje plošný průtok vody rašeliništěm.
Rašeliniště jsou unikátní ekosystémy. Lagg,
bulty, šlenky, flarg, strang, rand…, to všechno
jsou jedinečné odborné pojmy popisující růz‑
né části takové hroudy mechu. Díky specific‑

Vážení spoluobčané,
i když léto bývá tzv. okurkovou sezonou, kdy
se toho moc neděje, není to případ letošního
léta ve Žďáře. Úvodem je třeba zmínit semafory
a poděkovat všem řidičům za shovívavost a tr‑
pělivost, i když je mi jasné, že nejednou mnozí
utrousili neslušná slova. Nicméně, když se kácí
les, létají třísky a holt se někdy kvůli omezením
dostáváme z komfortu. Teď již funguje dynamic‑
ké řízení, které dopravu oproti minulosti aktuálně
vyhodnocuje a odbavuje auta z křižovatek efek‑
tivněji. S tím souvisí i změna režimu na křižovat‑
kách, kdy se proti sobě pouštějí nově naráz boční
ulice. To má opět svůj důvod, odbavit co nejvíce
aut na hlavní. Toto řešení je podloženo analýzou
dopravních inženýrů i dopravní policie. Vím, řada
lidí nesouhlasí, ale zvykové právo není argument.
To říkám zcela otevřeně. V příštím roce potřebu‑
jeme navázat osazením semaforů na přechodech
podél hlavní silnice od Wonkovy po Konvent a za‑
jistit tak absolutní zelenou vlnu. Tato nóva zlepší
dopravu ve Žďáře, urychlí ji, zefektivní s pozitiv‑
ním dopadem na život ve městě. K dopravě se
vztahuje i právě vytvářený generel, který řekne,
jaké nové silnice, propojky a systémová opatření

zprůchodní Žďár a pomohou parkování. A zde
bych vás rád vyzval a poprosil, abyste se v ma‑
ximálně míře účastnili výzkumu a vaše postřehy
zanášeli do pocitových map, viz strana 9. Kdo jiný
zná lépe město než jeho občané.
Jsem velice rád, že se zapojujete svými tipy
do projektu Úklid města. Architektura některých
nevzhledných budov tu s námi ještě nějaký rok
bude, ale jinak má být město čisté a upravené.
A není sebemenší důvod uchovávat ve veřej‑
ném prostoru nefunkční a ošklivé relikty socia‑
lismu a raných devadesátých let. Je dobře, že se
zajímáte o veřejný prostor a podporujete snahu
udělat město příjemnější, úklid bude tedy ještě
několik měsíců probíhat. Je třeba ale jít dále a mít
vyšší ambice. Co si také zaslouží úklid, je reklamní
smog. Jde o umělé, křiklavé panoptikum zatírající
skutečnou tvář města a ničící jeho jedinečnost.
Schválně se projděte po náměstí. Zavřete oči
a pak si zkuste vybavit, co kde je. Tolik reklamy,
že si stejně neuvědomíte nic konkrétního. Vizuál‑
ní smog ničí osobitost místa, škodí podnikání ve
městě, ohrožuje bezpečnost a obtěžuje tím, že se
mu nemůžete vyhnout.
Končí projekty Nádražní ulice a cyklostezek.
Oboje složité a náročné projekty, které zvyšují
kvalitu veřejného prostoru a kvalitu života ve
městě. Nádražní ulice je jasným příkladem zdaři‑
lé realizace a významu disciplíny architektonické
soutěže a profese architektů. Projděte se a posuď‑
te sami. Od srpna dále vzniká nový Odbor strate‑
gického rozvoje a investic, který nahrazuje Odbor
rozvoje a územního plánování, a bude mít nové‑
ho šéfa Adama Jouru. Více si přečtete na straně 8.
Je to jeden z kroků jisté transformace úřadu, který
má vést ke snaze přistupovat k práci systematic‑
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ky, komplexně, soudobě a nejlepší možnou praxí.
V ruku v ruce s tím zavádíme projektový manage‑
ment, který by měl tyto snahy podpořit. Máme-li
se vymanit z jakési obecné tradice průměrnosti
menšího města, jsou tyto kroky nezbytné a nut‑
né.
A závěrem: I když letošní léto je po letech deš‑
tivé a normálním létem na Vysočině, jsme rád, že
se doplňují díky dešťům spodní vody a ožívají
vyschlé lesy. Pevně věřím, že i přesto máte po‑
hodové léto a užíváte si normálního života a jeho
všech možností, které v tomto covidem pozna‑
menaném roce, opět máme.

AKTUÁLNĚ: Stezka kolem Konventského rybníka vznikne nanovo
Rašeliniště Padrtiny v NPR Dářko pokrývá
unikátní rašelinný bor s jedinou populací
borovice blatky v kraji Vysočina, foto Lubomír
Dajč CHKO

kým podmínkám jsou útočištěm druhů, které
se jinde než na rašeliništích nevyskytují. Je
mnoho důvodů, proč je chránit a snažit se je
zachovat i pro budoucí generace. Na rašelini‑
štích Dářka se v nejbližších letech rozběhnou
rozsáhlejší revitalizační práce. Místy razantní
a na pohled drastické zásahy pomohou zmír‑
nit unikání vody z oblasti a nastartovat obno‑
vu po letech těžby a sucha.
Ve čtvrtek 13. srpna se budete moci s raše‑
liništi blíže seznámit na akci pro veřejnost „Za
pokladem tisíců let“, kterou budeme pořádat
na zdejší naučné stezce.
Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy

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

Dnešní naučná stezka, která vede podél
Konvetského rybníka, už dosloužila. Poslední ránu technickému stavu stezky dala velká
voda na konci června. Ta poničila nejenom
dřevěné chodníky, ale i jejich základy. Nová
stezka by měla vyrůst v průběhu příštího
roku.
Nová stezka dozná proti té současné několika
změn. Zásadní bude použití trvanlivějších a kva‑
litnějších materiálů. Díky tomu nebudou nutné
stálé dílčí opravy, kterými se dnešní stezka kromě
své krásy vyznačuje.
Nová stezka začne vznikat v průběhu letoš‑
ního podzimu a dokončení se dočká nejpozději
na konci příštího roku. Město se ale bude snažit
zprovoznit stezku ještě na turistickou sezónu
2021. Odhadovaná částka na novou stezku je 6,2
milionu korun, část prostředků pokryje dotace.
(red)

Konventská stezka poničená velkou vodou

Foto: Matěj Papáček
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Komplexní odpovědi na složitou otázku dopravy přinese její generel

Slavnosti jeřabin ve znamení skla a kamene

Proč trvá v páteční špičce projet Žďárem
40 minut? Kde se na náměstí Republiky
bere tolik aut a kam jedou? Má smysl
provozovat MHD ve stávajícím rozsahu?
Doposud na tyto otázky neexistovaly
komplexní odpovědi. Ty přinese generel
dopravy, komplexní a dlouhodobá analýza všech možných i nemožných aspektů dopravy ve městě.

Slavnosti jeřabin patří ke Žďáru již po
čtvrt století. Jejich neměnnou součástí
je vždy výstava uměleckých děl na Staré
radnici a v kapli sv. Barbory, na niž navazuje několik kulturních akcí. V letošním
roce měly „Jeřabiny“ zaznamenat velkou
změnu, ovšem koronavirus zasáhl i zde.

V následujících sedmi měsících budou ve
městě probíhat podrobné analýzy dopravy
na základě dat z kamer na sčítání dopravy,
od provozovatelů linkové autobusové do‑
pravy, dotazníková šetření a průzkumy do‑
pravního chování směřované na obyvatele
města a mnoho dalšího.
Na základě sesbíraných dat vznikne di‑
gitální model dopravy, který umožní po‑
soudit změny v zatížení komunikací ještě
před tím, než budou provedeny. Testovat
lze různorodá dopravní opatření, jako jsou
omezení provozu, uzavírky komunikací,
stavba obchvatu, změna linkového vedení
MHD či developerská výstavba.
Do tvorby generelu budou promlou‑
vat i samotní obyvatelé města a firmy. Asi
tisícovka Žďáráků bude oslovena formou
webových nebo papírových formulářů či
telefonickým průzkumem. Na geografic‑
kém informačním portálu města vznikne
takzvaná názorová mapa dopravy. Do on‑
line mapy budou moci zanést své dobré
i špatné dojmy a pocity z pohybu po měs‑
tě jeho obyvatelé i návštěvníci. Mohou se
vyjádřit z pohledu chodce, motoristy či
uživatele MHD a na vybrané místo v mapě
zapsat pochvalu či problém společně s ná‑
vrhem možného řešení.

Harmonogram přípravy generelu se dělí do
tří základních etap:
Dopravní průzkumy a sběr dat
červen – říjen 2020
• Dopravně-sociologický průzkum doprav‑
ního chování
• Odkud a kam obyvatelé Žďáru jezdí či
chodí, jaké dopravní prostředky a tech‑
nologie k tomu využívají, jak často a proč
si je vybírají.
• Průzkumy individuální dopravy a dopravy
statické
• Kolik vozidel projíždí na nejzatíženějších
komunikacích města, ukáží výsledky
profilového sčítání dopravy. Na přibližně
deseti významných vjezdech a výjez‑
dech města sledováno, jak velký podíl
vozidel městem pouze projede nebo ve
městě jízdu končí či naopak začíná.
• Průzkum intenzit cyklistické dopravy
a pěší dopravy
• Na přibližně dvaceti lokalitách, které jsou
významně zatíženy bezmotorovou do‑
pravou, budou ve všední den a o víkendu
provedena sčítání chodců a cyklistů.
• Vyhodnocení dat hromadné dopravy
• Souhrn podkladů, souvisejících koncepcí
a projektů
Analýzy a dopravní model
červenec 2020 – leden 2021
• Multimodální dopravní model
• Pro všechny druhy dopravy a rozsáhlou
síť komunikací na území města bude vy‑
tvořen počítačový dopravní model slou‑
žící pro trvalé využívání ve správě města.

• Systém pozemních komunikací, dopravy
v klidu, veřejné hromadné dopravy, cyklis‑
tiky a chůze
• Stávající stav dopravy ve městě bude
podrobně zdokumentován v mapách
a pasportech. Ty budou zobrazovat ko‑
munikační síť rozdělenou dle charakteru
dopravy, problémová místa, nehodové
lokality, kolizní místa pěších a cyklistů, par‑
kování, základní síť cyklostezek a cyklotras,
přístupnost tras a komunikací vč. oblastí
dostupnosti centra pěší dopravou, místa
s nesprávně provedenými bezbariérovými
úpravami, docházkové vzdálenosti zastá‑
vek a také linkové a trasové vedení MHD.
• Charakteristika poptávky po mobilitě
• Souhrnná problémová analýza
Vize a návrh
leden 2021 – duben 2021
• Vize mobility pro Žďár nad Sázavou
• Generel individuální automobilové dopravy
a dopravy statické
• Z pohledu automobilové dopravy se
bude návrhová část generelu věnovat
všem jejím oblastem – od stavebních
úprav dopravní infrastruktury, organizaci
a regulaci dopravy až k elektromobilitě
a sdílení dopravních prostředků.
• Generel městské hromadné dopravy ve vaz‑
bě na ostatní veřejnou hromadnou dopravu
• Návrh fungování hromadné dopravy
bude sestavován s důrazem na její
konkurenceschopnost a atraktivitu.
• Generel cyklistické dopravy
• Generel pěší dopravy včetně osob s omeze‑
nou schopností pohybu nebo orientace
Mott MacDonald, (red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Zdeněk
Navrátil
radní města
Žďáru nad Sázavou

Mílí Žďáráci, zdravím Vás ve vrcholícím létě.
I naše město se pomalu vzpamatovává z opat‑
ření, která se nás všech dotkla skrze pandemii
Covid-19. Právě informace o opatřeních ve
městě nebo o činnosti krizového štábu byly
také pravidelně tématem několika posledních
zasedání Rady města.
Otazníky kolem Žďárské pouti a Dne Žďáru.
Začínáme koronavirově. Na podzim přeložená
pouť je v ohrožení, počty účastníků převyšují
limit stanovený dnes pro podobné akce. Dou‑
fejme, že se alespoň v rámci Slavností jeřabin
sejdeme na Dni Žďáru. Jeho zrušení by mne
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opravdu mrzelo. Jediný den s náměstím bez aut!
Soutěž „Potenciál města Žďár nad Sázavou“.
Rada projednala výsledky urbanistické soutěže
„Neumannova“. Odborná porota vybrala ná‑
vrh renomovaného studia MS plan. S vítězem
se nyní bude jednat o smlouvě na zpracování
územní studie. Ta položí základ pro „dostavbu“
Žďáru mezi sídlištěm „průmyslovka“ a obchod‑
ními domy. Je to jistě běh na desetiletí, ale dů‑
ležité je vědět, co chceme a jak se bude toto
území na dohled od centra rozvíjet.
Centrum Žďáru čeká obnova stromořadí.
Dožívající aleje podél ulic především v centru
si zaslouží obnovit. Zahradníci naprojektovali,
město podalo žádost o dotaci z EU a ejhle, ono
to vyšlo. Více než 400 nových stromů, které na‑
jdou místo v obnovených alejích, tak podpoří
téměř 3 miliony korun z fondů EU.
Žďárské „plameny“ zachráněny. Díky aktiv‑
nímu nasazení starosty a díky konsensu zastu‑
pitelů i ostatních sportovních oddílů se našla
cesta, jak zachránit žďárský hokej. Ten se dostal

do finančních problémů i díky chybám v žádos‑
tech o městské dotace. Vše tak dobře dopadne.
Výsledkem je nově i manažerský vhled města
do ekonomiky hokejového klubu. Je to logické,
naše město je dlouhodobě zdaleka největším
sponzorem žďárského hokeje.
Peníze pro stezku kolem „Konvenťáku“. Ob‑
líbenou stezku pod Zelenou horou nám v červ‑
nu spláchla voda, ale už je na stole řešení. Již
v roce 2019 jsme zažádali o dotaci z EU na její
obnovu a byli jsme úspěšní. Příspěvek téměř
5 milionů korun zajistí příští rok obnovu stez‑
ky - tentokrát z kvalitních materiálů. Aby nám
vydržela!
Dáleužjentelegraficky:Dodělávajísenovésema‑
fory (vím, trochu to bolí, ale oceníme v budoucnu;-).
Finišuje rekonstrukce Nádražní, pokračuje rozšíře‑
ní průmyslové zóny, do konce prázdnin pojedeme
po nových cyklostezkách a na Vodojemu už se klu‑
bou nové ulice.
Přeji všem krásné letní dny a spousta dovo‑
lenkového odpočinku.

Od letošního roku jsme chtěli, aby se ka‑
ždý ročník zaměřoval na určité téma života
v této části Horácka. Letos jsme se zaměřili
na sklářství. Novinkou je spolupráce s ra‑
kouskými umělci, díky níž se nám podařilo
získat grant v hodnotě 17.000 euro z EU
z programu Interreg.
Sochařské sympozium
Téma: „Průhledy“
Kde: Farská humna, areál bývalé vodárny
Kdy: 24. srpna – 6. září
Práci českých a rakouských umělců a vznik
soch pod jejich rukama budou moct oby‑
vatelé Žďáru obdivovat téměř v samotném
středu města. Pro přesnost bychom měli
sympozium nazvat sklářsko–sochařským,
jelikož skulptury budou obohaceny o do‑
plňky ze skla. V duchu názvu „Průhledy“
tak dojde k prolnutí mezi dvěma zdánlivě
nesourodými uměleckými technikami –
sklářství a sochařství, ale i mezi dvěma ná‑
rodnostmi s jejich uměleckým přístupem.
Odhalení děl 13. září.

Děkovná pouť, mše a koncert Horácké
muziky
Kde: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře, bazilika Nanebevzetí P. Ma‑
rie a sv. Mikuláše
Kdy: 29. srpna
I když nebezpečí koronaviru není ještě
úplně zažehnáno, věříme, že to nejhorší je
již za námi. Proto vás zveme na děkovnou
pouť s průvodem ze Zelené hory do bazili‑
ky, kde se uskuteční děkovná mše a násled‑
ně koncert kapely Horácká muzika.
16.00 Začátek děkovné pouti
16.30 Mše svatá
19.00 Koncert Horácké muziky

Výstava „Průhledy“
Kde: Stará radnice, kaple sv. Barbory
Kdy: 27. srpna -20. září
Spolek výtvarných umělců Horácka letos
bude vystavovat svá díla společně se spol‑
kem umělců Together z rakouského List‑
chau. V tematickém názvu „Průhledy“ se
zobrazuje společné téma celých Slavností
jeřabin, tedy skla. Dále má název evoko‑
vat průnik různých uměleckých přístupů
jednotlivých národností na obou stranách
hranice. Vystavena budou díla 14 českých
a 6 rakouských výtvarníků.

Po stopách sklářských předků – celodenní výlet
Kdy: 5. září
Výroba skla je v dějinách Žďárska neodmy‑
slitelným fenoménem a pro mnohé bude
možná překvapením, jaká místa jsou s vý‑
robou skla spojena. Proto jsme se rozhodli
vypravit autobus a v průběhu celého dne
putovat a poznávat místa, k nimž se váže
historie sklářské výroby. Průvodcem bude
Miloš Lopaur, historik žďárského regionál‑
ního muzea. Máte-li zájem, hlaste se od
10. srpna v informačním centru na Staré
radnici (566 628 539).
Trasa: 10.00 odjezd z náměstí Republiky
• Letní prelatura zámku Žďár nad Sázavou někdejší sídlo významné sklářské rodiny
Hafenbrädlů
• Nová Huť - nejlépe dochovaná sklářská osada
• Karlov – ukázka současné výroby skla a pro‑
hlídka galerie
• Škrdlovice – vzpomínka na zašlou slávu vě‑
hlasné sklářské výroby
• Cikháj – návštěva sklářského dvora a připo‑
menutí barokní sklárny náležející ke žďár‑
skému klášteru
• Mariánská Huť u Herálce – prohlídka docho‑
vaných reliktů sklářské výroby
• Křižánky – návštěva soukromé galerie skla
Cena za celodenní výlet činí 220 Kč

Vernisáž výstavy „Průhledy“
Kde: Stará radnice, rezidence Veliš
Kdy: 27. srpna
16.00 Koncert Žďárského swingového or‑
chestru před Starou radnicí
17.00 Oficiální zahájení výstavy
19.00 Koncert na skleněnou harfu. Ne‑
všední hudební nástroj (desítky skleniček
s vodou) rozezní pouliční umělec a perfor‑
mer Petr Špatina. Melodie z Figarovy svat‑
by, Carmen, Popelky, ale třeba i od Elvise
Presleyho či skupiny Queen jste v tomto
podání s velkou pravděpodobností ještě
neslyšeli. To, že sklo může být i hudebním
nástrojem, poznáte na koncertu konaném
na nádvoří za rezidencí Veliš.

PIRATE SWING BAND – koncert
Kde: Nádvoří Rezidence Veliš
Kdy: 6. září, 19.30
Koncert swingového tělesa v místě, které
překvapí příjemnou atmosférou. Ve spolu‑
práci s manžely Ulrichovými jsme připravili
celovečerní hudební vystoupení sedm‑
náctičlenného souboru Pirate swing band.
Repertoár tvoří swingově zaranžované hity
hvězd světové populární hudby. Namátkou
jsou to Michael Jackson, Queen, Bon Jovi,
Billy Joel, Coldplay, Beatles, Rolling Stones,
George Michael a další. Vstupenky: Infor‑
mační centrum Stará radnice, zároveň při‑
pravujeme předprodej v síti Ticket portal.
Cena 220 Kč.

Futrování na Farských
Kde: Farská humna
Kdy: 13. září, 10.00–21.00
Především pro milovníky jídla, kultury a her
je připravena celodenní akce, která v sobě
nese trochu i ze Dne Žďáru. Na druhou
stranu nabízí tak trochu jinou zábavu. Proč
„Futrování na Farských“? Velkou část „Far‑
čat“ bude zabírat 30 stánků s jídlem a pi‑
tím. Třináctého září se tedy nemusíte trápit
s nedělním obědem. Přijďte se „nafutrovat
na Farský“. Až se najíte, mohou si vaše děti
vyhrát u stánků žďárských neziskovek, po‑
dívat se na ukázky historického šermu sku‑
piny Flamberg, s vodními skauty se svézt po
Sázavě, zastřílet si z luku nebo vzduchovky.
V letošním roce bude jako Osobnost města
Žďáru oceněn pan Alois Bradáč za zásluhy
v oblasti sportu. Na jeho počest si děti pod
vedením samotného pana Bradáče budou
moci zaběhnout okolo Farských humen
takzvané Bradáčovo kolečko. Budou odha‑
lena díla vzniklá při sochařském sympoziu
Průhledy. Z hudebních vystoupení: kapela
Cimballica a večerní koncert skupiny Botox.
Projekce historických sklářských snímků
Kde: Kino Vysočina
Kdy: 14. září, 17.00
Se sklářstvím se rozloučíme projekcí tří
unikátních historických snímků, které za‑
chycují výrobu skla na Žďársku. Součástí
komponovaného večera bude přednáška
Jana Mergla, vedoucího sbírky skla, kera‑
miky a porcelánu Uměleckoprůmyslového
muzea Praha a Aleše Knápka, archeologa
výzkumu skláren ve Žďárských vrších.
Kameny Zmizelých a koncert kapely
Trombenik
Kde: Nádražní ulice, centrum Žďáru a ná‑
městí Republiky
Kdy: 20. září, 17.00, 18.00
Opravená Nádražní ulice je osazena ka‑
meny upomínajícími na obyvatele Žďáru,
kteří před lety museli opustit domovy a již
se nevrátili. Proto si je od 17 hodin připo‑
mene krátkou vzpomínkovou akcí v parku
„u Ivana“. Následně se s historikem Milosla‑
vem Lopaurem vydáme na komentovanou
procházku Žďárem a připomeneme si další
zmizelé obyvatele města. Putování zakon‑
číme na Staré radnici na výstavě Zmizelí
sousedé. Od 18 hodin začne na náměstí
Republiky koncert kletzmer kapely Trom‑
benik. Po procházce centrem si můžete po‑
sedět ve venkovní kavárně, kterou připravi‑
la Střední škola obchodní a služeb SČMSD
Žďár nad Sázavou.
(red)
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Národní výzvu SRDÍČKA PRO RADOST hostil Active SVČ

Pokračujeme v Úklidu Žďáru, na řadě je kultivace reklamy

Nápad upaličkovat srdíčka a ta pak předat
zdravotníkům jako poděkování za jejich
nasazení během pandemie Covid-19 se
zrodil v dubnu u krajkářek v Litvínově. Velmi záhy se přidaly šikovné ženy po celé ČR,
včetně Žďáru.

Desítky květináčů, sloupků, zábradlí, tyček
a podobně už po Žďáře úspěšně mizí. Kolik
je ale po městě reklamních poutačů a billboardů a mají vůbec nějaký efekt?

Krajkářky z kroužků a kurzů Active v čele
s Jarkou Lánovou nelenily, a jakmile zachytily
výzvu od svých kolegyň ze severu Čech a uvi‑
děly reportáž v pořadu Toulavá kamera, hned
se daly do práce. Cílem akce bylo paličkovanou
krajkou vyrobit srdíčka, vytipovat ve svém regi‑
onu zdravotnické zařízení a tam srdíčka v dru‑
hém týdnu v červnu předat. Active SVČ se spojil
s Nemocnicí v Novém Městě na Moravě, kde ná‑
pad uvítali a s předáním nadšeně souhlasili. Do
kroužku, kde srdíčka vznikala, zavítala Televize
Vysočina, aby zachytila um žen a dívek, které za
dva měsíce vyrobily úctyhodných 150 srdíček.
Vznikala pod rukama celkem 12 žen, přičemž
upaličkovat jedno srdíčko trvá podle náročnosti
2–5 hodin.
Termín předání byl stanoven na středu 10.
června, kdy zástupci Activu s velkou radostí

Předávání srdcí

předali všechna úhledně zabalená srdíčka ná‑
městkyni zdravotní péče a mluvčí nemocnice.
V tomto týdnu se předávala srdíčka na více než
čtyřech desítkách míst v celé republice.
Srdíčka doputovala ke zdravotníkům jako
vyjádření díků za jejich záslužnou práci v neleh‑

Foto: Active SVČ

ké koronavirové době. V Nemocnici Nové Měs‑
to je dostanou vybraní lékaři a zdravotní sestry
a my věříme, že jim udělají stejnou radost jako
dvanácti jejich tvůrkyním.
Zdena Volavá, Active SVČ

Parkování na „nádraží“ usnadní dvě nová parkoviště
Na Chelčického ulici vznikne 39 nových
parkovacích míst. Vznikat začnou v září a
hotová budou koncem října. Přesný harmonogram i cena díla budou známé po
schválení dodavatele radou města v den
vydání zpravodaje.
Nová vstání vzniknou na dvou místech.
V areálu autobusového nádraží za druhým
nástupištěm, kde dnes parkují autobusy, při‑
bude 27 parkovacích míst. Dalších 12 vznikne
v místě prvního předělu parkovacích zálivů
směrem od kruhového objezdu.
Autobusové nádraží
Parkovací místa na autobusovém nádraží
vzniknou úpravou stání pro autobusy, mezi
Chelčického ulicí a druhým nástupištěm.
Auta budou stát šikmo čelem k nástupišti a
směrem k budově nádraží, pouze naopak,
než na fotografii. Součástí stání budou i dvě
místa pro invalidy.
Parkoviště bude sloužit i pro autobusy. Ty
budou parkovat podélně s Chelčického ulicí
tak, jak stojí modrý autobus na fotografii.
Celé parkoviště bude jednosměrné a vjíž‑
dět se bude směrem od Jihlavské ulice. Na
konci parkoviště bude pro osobní automo‑
bily přikázaný směr vpravo na Chelčického
ulici.
Chelčického ulice před bytovými domy
Přímo před bytovými domy na Chelčické‑
ho ulici vznikne dalších 12 stání. Parkoviště
vyroste na místě prvního travnatého přeru‑
šení dnešních parkovacích zálivů směrem od
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Parkovací místa budou šikmo čelem k nástupišti směrem k budově nádraží

Parkoviště vznikne propojením dvou stávajících parkovacích zálivů

kruhového objezdu.
Na místě původně stálo několik smrků. Ty
musely být již dříve pokáceny, protože uschly.
Město se bude snažit pokácené stromy v bu‑
doucnu nahradit vhodnou výsadbou.

Foto: Matěj Papáček

Foto: Matěj Papáček

Odhadovaná cena obou projektů je 1,8
milionu korun. Z toho 1,4 milionu bude vy‑
užito na parkování na nádraží a 400 tisíc na
parkování na Chelčického ulici. Průběžné in‑
formace sledujte na webu města.
(red)

První fáze Úklidu Žďáru v podobě odstra‑
nění různých sloupů a neužitečných zábradlí
je v plném běhu. Museli jsme zbytečné objekty
zmapovat, vyhodnotit jejich funkčnost a mož‑
nost odstranění. Řada z nich totiž nebyla v žád‑
né evidenci. Velkou pomocí byla aktivita obča‑
nů, kteří se do hledání„nepořádku“ ve veřejném
prostoru zapojili a za to jim patří veliký dík.
„Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru
agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost města i krajiny, mě osobně velice vadí a štve. Město bez
něho, resp. s reklamou a označením provozoven,
která má styl a grafickou úroveň, dostane úplně
jiný charakter. A nepotřebujete na to miliony, přitom dobře prodat můžete kebab i luxusní boty,“
popisuje kultivaci reklamy starosta a garant
projektu Martin Mrkos.

Budova bývalého městského úřadu dnes 

Foto: Zobač Studio

Návrh kultivované reklamy na budově bývalého městského úřadu

Foto: Zobač Studio

Ne zakazovat, ale dělat reklamu funkční
Další částí Úklidu Žďáru je vyčistění město
od nefunkční a ošklivé reklamy. Té je ve Žďáře
více, než by se na první pohled mohlo zdát.
S prudce přibývajícím množstvím reklamy v
online prostoru přestává člověk reklamu ak‑
tivně vnímat. Je tedy zbytečné, aby náš mozek
bombardovaly stovky reklamních sdělení na
internetu, na cestě do práce i na procházce po
městě. Navíc online marketing je výrazně efek‑
tivnější a levnější než klasická reklama.
Množství nápisů na reklamách odpovídá
touze zadavatele reklamy a ne realitě toho, co
může kolemjdoucí pojmout při průchodu měs‑
tem. Současný stav je téměř jakákoli reklama na
jakémkoliv místě a netěží z ní ve výsledku nikdo.
Nedá se vypnout
Na rozdíl od televize, internetu nebo rádia
není možné si nijak vybrat, co člověk při prochá‑
zení městem chce nebo nechce sledovat a číst.
Proč tedy nechávat město přehlcené takovými re‑
klamními poutači, když už je stejně nevnímáme?
Cesta ke kultivované reklamě
Cílem není znemožnit prodejcům a pod‑
nikatelům propagovat svůj obchod nebo fir‑
mu, ale reklamu kultivovat a udělat ji funkční.
1. Kontrola a odstraňování černé reklamy
- revize stávající reklamy
- odstranění ilegální reklamy
- kultivace reklamy na městském majetku
2. Podpora podnikatelů
- odborné přednášky
- konzultace
- manuál reklamy
- podpůrné programy pro podnikatele
3. Nařízení města
- nařízením se některé typy reklamy eliminu‑
jí nebo kultivují do snesitelnější podoby
O dalších krocích budeme průběžne informo‑
vat ve zpravodaji i na webu.
(red)

Vizualizace jednoho z domů na náměstí Republiky s citlivě řešenou reklamou Foto: DIMENSE architects
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Představujeme nové tváře Městského úřadu
Adam
Joura
38 let
Vedoucí
Odboru strategického
rozvoje a investic

Jak bude vypadat centrum města v budoucnosti?
Předchozí zaměstnání:
CzechInvest, projekty OSN a IBM
Záliby:
rodina, sport, hudba, běh, cyklistika
tím ucházet se o danou pozici. Mé zkušenosti
pramení z práce v Agentuře CzechInvest,
v jejímž rámci jsem vedl regionální kancelář
v Kraji Vysočina, vlastního podnikání a účasti
na projektech OSN, IBM a dalších organizací.

Můžete stručně popsat Vaši pozici?
Budu mít v první řadě na starosti koor‑
dinaci a podporu specialistů ve svěřeném
odboru, tzn. městských architektů, projek‑
tových manažerů, manažera Chytrého Žďá‑
ru, energetického manažera a investičních
techniků tak, abychom rozvíjeli Žďár v soula‑
du s cíli stanovenými ve strategických doku‑
mentech a Radou města nebo jinými potře‑
bami, na něž ukážou naše analýzy mezi lidmi
a v prostoru města. Lidsky řečeno, Žďár si za‑
slouží, aby se rozvíjel aktivně, velkoryse, rych‑
le, ale smysluplně a koncepčně a s rozum‑
ným využitím stávajících zdrojů, partnerství
a - promiňte mi to sprosté slovo - také dotací.
Rád bych, abychom též byli oporou kolegům
z jiných odborů. Naše agenda je komplexní,
chci, abychom byli kooperativní, což vyžadu‑
je podobný přístup všech zúčastněných. To je

z velké části otázkou komunikace a je to jistě
i důležitý úkol spojený s danou pozicí.
Proč jste se ucházel o pozici vedoucího
odboru strategického rozvoje a investic
a jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti?
Lidé na obdobných pozicích byli často
mými pracovními partnery při realizaci pro‑
jektů ve městech, ať už šlo o tradiční projek‑
ty v případě průmyslových zón, regenerace
brownfieldů atd., nebo kreativnější, např.
u PPP projektů či podpory technického vzdě‑
lávání. Vždy jsem jim trochu záviděl, že mají
možnost přivést nějaký nápad od začátku
do konce a jejich práce je ve městě poměrně
rychle a výrazně vidět. A Žďár má reprezenta‑
ci, která má chuť realizovat i neotřelé projek‑
ty. To vše stojí za mým někdejším rozhodnu‑
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Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Dobře, když mi práce dává smysl. Jinak
bych takovou práci nedělal. Myslím si, že pra‑
cí člověk musí žít, brát ji přiměřeně osobně,
být hrdý na výsledky apod. To očekávám také
od kolegů v odboru. Z toho, co jsem zatím
pozoroval, to není plané očekávání a já už se
velice těším jak na kolegy, tak na úkoly, téma‑
ta a možnosti přinášet ty krásné a současně
praktické „velké“ věci do života Žďáru.
Co je pro Vás největším odpočinkem?
Rodina - většinou, sport a hudba. Abych
byl i trochu konkrétnější, mám dvě děti, kte‑
ré mi přinášejí obrovskou radost a vůči nimž
na druhé straně cítím velkou odpovědnost.
Mám rád jakýkoli pohyb, třeba běh, jízdu na
kole atd. V hudbě mám rád klasiku i moder‑
ní žánry. Tomu druhému se věnuji s kapelou,
která má základnu, jak se sluší a patří, v garáži.

Východní část centra města mezi poliklinikou a conventem dnes není zrovna
výstavní skříní centra města, má však
veliký potenciál. Ten se snažili odhalit
architekti v soutěži Potenciál města
Žďár nad Sázavou. Na stůl Rady města
přistálo pět návrhů, z nichž nejúspěšnější se stal návrh kanceláře MS Architekti.
V roce 2019 byla schválena Strategie
Centrum, kterou vypracoval architekt měs‑
ta. V této strategii byly definovány tři loka‑
lity - „Magistrála“, „Atrium“ a „Neumannova“
s jasnou představou, kdy a jak proběhne
jejich revitalizace.
Podklad pro územní studii
Protože lokalita „Neumannova“ je slo‑
žitá z pohledu urbanismu, vedení inže‑
nýrských sítí a majetkoprávních poměrů,
bude nutné nejdříve vypracovat územní
studii, která určí pravidla pro další rozvoj
tohoto území. Studie bude podkladem
pro rozhodování v území a změnu územ‑
ního plánu.
Abychom měli představu, jakým způ‑
sobem bude vypadat rozvoj takto velkého
území, byla vypsána architektonická sou‑
těž s názvem „Potenciál města / Žďár nad
Sázavou“. Zúčastnilo se devět architekto‑

nických týmů z celého Česka a jeden ze
Slovenska. Pět týmů vybrala nezávislá po‑
rota do druhého kola, kde svoje vize autoři
rozpracovali do větší podrobnosti. V druhé
fázi soutěže byl vybrán vítězný návrh a dal‑
ší dva byly oceněny. Během léta a podzimu
budou zahájeny práce na územní studii
lokality Neumannova a architektonické
studie lokalit Magistrála a Atrium, které ná‑
sledně budou rozpracovány do projektové
dokumentace.
Chybí kvalitní veřejný prostor
„Lokalita v sousedství centra města postrádá kvalitní veřejný prostor i adekvátní
městskou infrastrukturu. Navrhli jsme její
postupný rozvoj vycházející z potřeb města a
jeho obyvatel, který vytváří vhodné podmínky pro bydlení i nové pracovní příležitosti. Vyvážená a otevřená kombinace víceúčelových
prostranství, obchodů, služeb i prostorů pro
společenské a kulturní aktivity i dětskou zájmovou činnost v aktivním parteru, bydlení,
pracovních příležitostí, prostorů pro podnikání a drobnou nerušící výrobu i pobytového
a rekreačního veřejného prostoru je východiskem nového architektonicko-urbanistického řešení,“ citace z autorské zprávy vítěze
MS architekti.
Zbyněk Ryška, (red)

Vizualizace - mapa

Foto: MS architekti

(red)

Jak je to s novými semafory?
Semafory se staly v posledním měsíci jedním z velkých témat Žďáru. Přinášíme Vám
proto přehled toho, co se už udělalo a co
nás ještě čeká. Za komplikace související se
zprovozněním nových semaforů se omlouváme, je ale nezbytně nutné řízení dopravy
v centru města zmodernizovat.
Vizualizace - Neumannova ulice, pohled zpoza Lidlu k dolní křižovatce a vlevo na současnou tržnici, letecký pohled

První plány na přestavbu městské telema‑
tiky začaly vznikat už v roce 2018 a pracovat
se začalo zhruba v půli června letošního roku.
Výměna semaforů a sloupů nutně přinesla
dopravní komplikace, které souvisely s pře‑
chodnými semafory, které z principu nedoká‑
ží fungovat tak dobře jako semafory stálé. Po
vybudování nových semaforů ale ještě nebylo
„vyhráno“. Ve dvou týdnech, které následovaly
po instalaci semaforů, začalo zprovozňování
technologie dynamického řízení, které je hlavní
devízou nových semaforů.
V půli července se sešli zástupci města s do‑
davatelem, Policií České republiky, dopravním
inženýrem a dalšími experty, aby probrali mož‑
nosti změn v řízení dopravy. Všechny připomín‑
ky byly předány dopravnímu inženýrovi, který
zpracoval upravený systém řízení dopravy.

8

Ilustrační foto

Komplikace v dopravě, které vznikaly mezi
dokončením instalace a předposledním týd‑
nem července, zapříčinilo především ještě ne‑
funkční dynamické řízení dopravy. Semafory
fungovaly tak, jak byly nastaveny v přechod‑
ném režimu dle doporučení PČR.
Dynamické řízení dopravy dokáže pomocí
několika kamer a senzorů sledovat intenzitu
dopravy v různých směrech a pruzích a násled‑
ně rozhodnout o tom, jak dlouho bude trvat in‑
terval zelené pro každý jeden směr. Díky tomu
jsou semafory schopné lépe využít čas a zvýšit
plynulost dopravy v křižovatce. Drobnou nevý‑

Foto: Matěj Papáček

hodou může být, že nelze přesně říct, kdy za‑
pne zelená a jak dlouho může trvat.
I po spuštění dynamického řízení není sys‑
tém řízení křižovatek finální. Koncem září se
zástupci města znovu sejdou s dodavatelem,
Policií České republiky, dopravním inženýrem
a dalšími experty, aby na základě dat z kamer
na semaforech a z pozorování a znalostí míst‑
ních poměrů prodiskutovali případné úpravy,
zejména úpravy intervalu zelené a provozní
doby semaforů.
Celý projekt vyjde na asi 13 milionů, z toho
9,4 milionu tvoří dotace.
(red)

Foto: MS architekti

Zdravé město pro lidi
Členové rady města ustavili dle zákona
o obcích jakožto svůj poradní orgán Komisi
komunálu a životního prostředí. Jejím účelem je pomáhat radě města zlepšovat podobu veřejných prostranství, zkvalitňovat
péči o ně a dbát na správný přístup města
k přírodě.
Personální obsazení devítičlenné komise
je toto: Mgr. Karel Herold, Patrik Chudovský,
Ing. Joshua Janů (předseda komise), Igor Je‑
línek, David Odvárka, Ing. Jiří Šenkýř, Vlasta
Vostřežanská, Ing. Jaromír Vyboštok a Ing. Jan
Zástěra.

Komunikaci mezi radou města a komisí
zprostředkovává místostarostka města Mgr.
Ludmila Řezníčková.
Na všechna zasedání je pravidelně jakožto
host zvána také vedoucí odboru komunálních
služeb Ing. Dana Wurzelová. Často jsou na za‑
sedáních přítomni i další hosté, kteří jsou od‑
borníky na probíraná témata.
V minulosti jsme řešili například problema‑
tiku parkovacích ploch, zimní údržby, krizové‑
ho řízení, odpadového hospodářství, technic‑
kého stavu mostů, pohřebnictví, čistoty vody
v řece Sázavě.
O naší dosavadní činnosti můžete nalézt

více informací (v podobě zápisů z jednání
včetně přijatých usnesení) na webu města
v sekci Samospráva - Rada města - Komise ko‑
munálu a životního prostředí.
Prosím vás všechny, kterým záleží na příro‑
dě či na podobě veřejného prostoru ve Žďáře
nad Sázavou, abyste se s konkrétními náměty
a požadavky na naši komisi obraceli. Postupně
je projednáme a přijaté závěry postoupíme
radě města.
Všem kolegům z komise i zaměstnancům
městského úřadu, kteří se na chodu komise
podílejí, děkuji za jejich přínosnou spolupráci.
Joshua Janů

9

Aktuality

Tálský mlýn vede renomovaný kuchař
Martin Dvořák

Žďár má mistra České republiky v nohejbalu
Dne 28. června 2020 se v Modřicích
konalo nohejbalové Mistrovství republiky mladších žáků v singlu. Ze žďárského týmu nastoupil Matěj Sobotka, Marek Zapletal a František Sládek.
Turnaje se zúčastnilo celkem 27 mla‑
dých hráčů z České republiky v osmi
skupinách. Marek Zapletal šel po dvou
výhrách a jedné prohře ze skupiny z dru‑
hého místa. O postup do osmifinále pak
nestačil na opočenského mládežníka a po
vyrovnané hře 2:1 pro Opočno vypadnul.

Františku Sládkovi se sice nepodařilo v zá‑
kladní skupině vyhrát, ale překvapil trpěli‑
vou hrou v pavouku, kde vyřadil karlovar‑
ského Lebedu, a zajistil si tak postup do
osmifinále. Tam bohužel nestačil na Ma‑
těje Sobotku ze svého žďárského týmu,
který měl výbornou formu a za celý den
prohrál jediný set s modřickým Tomášem
Jahodou ve vyrovnané bitvě o finále. Ve
finále Matěj Sobotka porazil 2:0 Františka
Dlabku, také z Modřic, a zajistil si tak pr‑
venství v této nohejbalové disciplíně.
David Sobotka

Restauraci a hotel Tálský mlýn povede
od května kuchař Martin Dvořák. Jako
šéfkuchař působil v Hotel Royal Palace
nebo jako chef de partie v retauraci La
Veranda v Praze.

Matěj Sobotka na stupních vítězů

Foto: David Sobotka

Nádražní II. část
Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel
a hlavní žďárské náměstí. V loňském roce
začala první etapa její rekonstrukce mezi
kruhovým objezdem a budovou České
pošty. Už nyní se můžeme doslova procházet v prvních výsledcích. V příštích letech
se bude v podobném duchu rekonstruovat
i zbytek ulice.

„Moje hlavní myšlenka je dělat to dobře a
přenést na lidi, že se to dělá jinak. Ve Žďáře
se mi libí a chceme navrátit Tálskému mlýnu
jeho dřívější slávu,“ popisuje svoji motivaci
Martin Dvořák.
„Jsem rád, že se nám podařilo přes Asociaci hotelů a restaurací získat kontakty na
zajímavé zájemce, z nichž jako vítěz vzešel
pan Dvořák. Jsem přesvědčen o tom, že pan
Dvořák, díky svým zkušenostem z top pražských restaurací nebo hotelů, povede Tálský

mlýn dobrým směrem a že opráší jeho zašlou slávu jak po stránce gastronomické, tak
po stránce hotelových služeb. Zároveň tím
končí dlouhodobé nelogické oddělení provozu hotelové restaurace a ubytovací části,“
komentuje nového provozovatele staros‑
ta Martin Mrkos.
Změnou a zjednodušením v provozová‑
ní Tálského mlýna bylo sloučení restaura‑
ce s hotelem. Dlouhá léta totiž restaurace
fungovala odděleně od hotelu, který pro‑
vozovala městská příspěvková organizace
Sportis. Součástí smlouvy s novým provo‑
zovatelem je například i povinnost spo‑
luúčasti na investicích a do rozvoje Tálské‑
ho mlýna.
(red)

Proč na některých místech vyzkoušíme
čtrnáctidenní svoz?
Na popud občanů a snahy zachovat výši
poplatku za komunální odpad ve stejné výši plánuje město zavést 14denní
svoz ve vybraných lokalitách, zejména
u rodinných domů. V roce 2017 město
vyzkoušelo pilotní projekt 14denního
svozu popelnic s komunálním odpadem
v místní části Mělkovice, kde se osvědčil.

Co se změnilo? Prakticky vše, krom okol‑
ních domů. Největší změnu jistě zazname‑
náte v podobě nového povrchu a mobiliáře.
Vznikla nová parkovací místa a zastávky MHD.
Po obou stranách ulice jsou vysazené nové
stromy, které budou do budoucna dávat stín
a ochlazovat celou ulici. Na cestu domů vám
v noci svítí nové lampy a kdykoli jsou k dispo‑
zici lavičky, odpadkové koše i stojany na kola.
Velká část rekonstrukce je takříkajíc nevi‑
ditelná, ale neméně významná. Proběhla totiž
pod zemí. Jedná se o vyměněnou kanalizační
síť, vodovodní řady a plynové rozvody.
Věříme, že nová Nádražní ulice se obča‑
nům bude líbit a dobře sloužit.
(red)

Městský úřad informuje

Na Nádražní ulici se bude lépe nastupovat i vystupovat díky novým zastávkám

Foto: Matěj Papáček

Od 1. září 2020 se začne se systémem
14denního svozu také ve vytipovaných
lokalitách v zástavbě rodinných domů
v místních částech ZR 2, ZR 3 – Klafar, ZR
5, ZR 7 a také ve zbývajících místních čás‑
tech Veselíčko, Stržanov, Radonín. Bude se
jednat o vývozní dny úterý a středa v sudé
týdny.
První svoz proběhne 1. - 2. září 2020 a
poté až 15. - 16. září 2020. Většiny sídlištní
zástavby bytových domů se to netýká –
zde bude svoz i nadále prováděn v původ‑
ním týdenním režimu.

Víme, že až 40 % odpadu v popelnicích
na komunální odpad tvoří bioodpady, kte‑
ré se snažíme separovat různými opatření‑
mi. Rozdali jsme přes 1200 biopopelnic a
stále je možno si o ni zažádat. Dále je mož‑
né žádat o kompostér, kdy žadatelé jsou
zapisováni do pořadníku. V případě, že se
kvalitně třídí, je zbytkového komunálního
odpadu méně a 14 denní svoz by měl být
dostačující. Pokud rodina z různých důvo‑
dů produkuje více komunálního odpadu,
může si zakoupit další popelnici, která
bude vyvážena.
Jsme přesvědčeni, že tento krok povede
ke zkvalitnění třídění a také se připravuje‑
me na zákaz skládkování komunálního od‑
padu v roce 2030.
Podrobné informace budou obsaženy
v letáku jako součást zářijového vydání
Žďárského zpravodaje a v průběhu srpna
na webu města.

OKS

Letní trh se blíží. Už 13. srpna
Letní prázdninový trh, který pořádá
město Žďár nad Sázavou, se uskuteční ve čtvrtek 13. srpna 2019 v době
od 8.00 do 18.00 hod. na náměstí
Republiky. Již tradičně čeká na návštěvníky široká nabídka prodejců
i zboží od rukodělnýchvýrobků až po
cukrovinky.

Už po vysázení nových stromů, je Nádražní ulice o poznání zelenjší, příští rok na jaře bude ještě hezčí

10

Foto: Matěj Papáček

I letos o prázdninách pořádá měs‑
to vedle sobotních Farmářských trhů
i letní trh. Kromě tradičního sortimentu
(proutěné a dřevěné výrobky, kerami‑

ka, porcelán, bytový textil, oblečení,
kožená galanterie, kožešiny, hračky,
dárkové zboží, potřeby pro domác‑
nost, drogistické zboží a další) budou
zastoupeny i řemeslné výrobky – ob‑
rázky, šperky, zvonečky, minerály, růz‑
né dekorace, košíky, dále koření, různé
druhy medoviny a medových vín, cuk‑
rovinky, trdelníky.
V prosinci se opět uskuteční tradiční
zimní trh. Podrobnosti přineseme v dalších
číslech Žďárského zpravodaje.

OKS

Městská policie

Podnapilý agresivní muž.
Na služebnu MP tísňovou linku 156 bylo v po‑
zdních nočních hodinách přijato oznámení, že
na ul. Studentská ve ZR 4 leží před vchodem do
jednoho z bytových domů nějaký muž. Na místo
byla vyslána hlídka strážníků, která dotyčného
muže v době příjezdu našla ležet na chodníku
před domem. Po delší době se podařilo hlídce
muže probudit a navázat s ním osobní kontakt.
Muž nejevil známky zranění a ani nepožadoval
lékařské ošetření. Opakovaně byl strážníky vy‑
zván, aby prokázal svoji totožnost, ale ten toto
odmítl. Bylo zjištěno, že muž je pravděpodobně
pod vlivem alkoholu, což se pak následně po‑
tvrdilo provedenou orientační dechovou zkouš‑
kou, kdy byla muži naměřena hodnota 2,59 ‰
alkoholu v dechu. Ve spolupráci s Policií ČR bylo
rozhodnuto o převozu podnapilého muže ke
zjištění jeho totožnosti. Dotyčný muž se během
hlídkou prováděného zákroku začal chovat
vulgárně, agresivně a odmítal nastoupit do slu‑
žebního vozidla. Byly proto proti němu použity
donucovací prostředky včetně pout. Po prove‑
deném ověření totožnosti bylo zjištěno, že se
jedná o asi 30letého muže ze Žďáru nad Sázavou.
Po nezbytných úkonech vyšetření lékařem bylo
rozhodnuto o převozu muže na Protialkoholní
záchytnou stanici do Jihlavy.
Celá záležitost přestupkového jednání muže
pak byla v následujících dnech vyřešena strážní‑
ky v příkazním řízení.
Zadržení řidiče motocyklu na cyklostezce.
V dopoledních hodinách při kontrolní čin‑
nosti ve ZR 2 na ul. Jungmannova si hlídka MP
povšimla řidiče malého motocyklu, který začal
najíždět za sportovní halou spojovací komuni‑
kací na místní cyklostezku, po které dále pokra‑
čoval v jízdě. Strážníkům se ho podařilo následně
za použití světelného a zvukového výstražného
zařízení na služebním vozidle zastavit. Po vyzvání
hlídkou k předložení příslušných dokladů (OP,ŘP)
řidič sdělil, že u sebe žádné doklady nemá. Ve
spolupráci s Policií ČR byla provedena lustrace
dotyčné osoby, kdy bylo zjištěno, že se jedná
o muže ve věku okolo 30 let z Tábora, přechodně
bydlících ve Žďáře nad Sázavou, který má vyslo‑
vený zákaz řízení motorových vozidel. Navíc bylo
zjištěno, že motocykl nesplňuje technické pa‑
rametry pro jízdu na pozemních komunikacích.
Celou záležitost si proto dále převzala k dalšímu
šetření Policie ČR.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP
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Rozhovor

Kultura

Rozhovor: S desetiletí aktivním běžcem Aloisem Bradáčem

Alois Bradáč

Foto: Matěj Papáček

Alois Bradáč tento rok získal Ocenění
města Žďáru nad Sázavou za svůj celoživotní přínos v oblasti sportu. V rozhovoru s letos již osmdesátiletým, ale stále
čiperným běžcem se dočtete, jaké je začít běhat dlouhé závody a jak se u toho
udržet víc než padesát let v kuse.
Jak se v člověku zrodí láska k běhání?
Já jsem původně žádným sportovcem nebyl.
Svoje dětství jsem prožil spolu se třemi souro‑
zenci v chudé rodině středního zemědělce. Byl
jsem malý, špatně živený a chatrně oblékaný kluk.
Jako děti jsme hlavně běhaly, jak to tehdy bývalo.
Malou postavu mám vlastně doteď a tudíž menší
předpoklady ke sportu.
Nemohu nezmínit 27měsíční vojenskou zá‑
kladní službu v těžkých podmínkách, která mně
zkrátila kus mládí, ale fyzicky zocelila.
Postupně jsem se dostával ke sportování,
hlavně k volejbalu. Měl jsem i další„úlety“. Byl jsem
hokejovým brankářem, dělal vysokohorskou tu‑
ristiku, speleologii, sportovní střelbu, spartakiád‑
ní vystoupení, hrál stolní tenis, jezdil na kole a na
lyžích.
Pak jsem začal chodit dálkové pochody, což
obnášelo spoustu času. Padesátikilometrové po‑
chody jsem většinou běhal, abych byl brzo zpátky
doma a manželka mi to neměla za zlé. Ze začátku
tomu vůbec nefandila, až postupně si na to zvykla
a vydržela se mnou už skoro 54 let.
V čem jste začínal běhat?
Běhal jsem odjakživa v obyčejných botách,
které byly tehdy na trhu. U Vietnamců jsem si ku‑
poval boty, které se mi za chvíli zešmajdaly nebo
se proděravěla pata. Jedny mi vydržely tak na půl
sezóny a to jsem je prošlapal pořádně. Běhal jsem
v nich po silnici, v terénu, na dráze i v hale, bez
ohledu na roční období, za každého počasí a růz‑
ně dlouhé vzdálenosti.
Mnohdy se běhalo za podmínek, že by psa
ven nevyhnal. Třeba v úmorném vedru 39 stupňů
ve stínu, v třeskutém mrazu 20 stupňů, ve stude‑
ném sílícím lijáku, v bouřce, krupobití, ve vichřici,
v hlubokém i kluzkém sněhu.
Jak začalo vaše skoro profesionální angažmá
v běhání?
V zahraničí jsem začínal až v roce 1990 ve
svých padesáti letech. Takže ta nejlepší léta mi
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utekla. Přesto jsem se jako veteránský reprezen‑
tant ČR dostal do většiny států Evropy, včetně
Malty a Finska a také do Austrálie i Asie. Do roku
1989 jsem běhal spoustu závodů doma v blízkém
či vzdálenějším okolí, avšak s jednou zajímavou
výjimkou.
Když byla v roce 1985 spartakiáda, konala se
Štafeta míru z Győru v Maďarsku do Dunajské
Stredy na Slovensku. Jako žďárská pobočka Ligy
stovkařů jsme se na ni taky vydali. Já se tam však
dostal úplnou náhodou. První úsek měl běžet Mi‑
rek Novák, jenomže ten na poslední chvíli řekl, že
nemůže a jako náhradu navrhl mne. Zádrhel byl,
že když pracovníci ONV cestovali do jiných i spřá‑
telených zemí, tak to musela půl měsíce předem
schválit příslušná komise a to už se nedalo časově
stihnout. Tak jsem nikomu nic nehlásil, žádnou
komisi jsem neoslovoval a nikdo mi to nepovolil.
Na hranicích jsem to taky nepotřeboval, stačil mi
jenom pas. Takže jsem tam vlastně běžel načerno
a pět let jsem se o tom raději vůbec nezmiňoval.
V padesátém ročníku Velké kunratické jsem
v cíli obdržel pamětní medaili Mezinárodního
olympijského výboru přímo z rukou jeho před‑
sedy. V roce 1999 po šestihodinovce v pražské
Stromovce mě dekorovala vítěznou plaketou
dnes již zesnulá legendární oštěpařka Dana Zá‑
topková. První velký pohár z ciziny jsem získal v
říjnu 1995 ve vídeňském Pratru, kde jsme běželi
15 kilometrů.
Mimořádný zážitek mám z mistrovství Evro‑
py veteránů ve francouzském Thionville z roku
2011. Na zahajovacím ceremoniálu vystoupila ve
více než hodinovém programu skupina mladých
kankánových tanečnic v živě červených kostý‑
mech a úsporných bílých kalhotkách. Zprvu tan‑
čily na jevišti, pak ale sešly i k nám do hlediště.
Přenesli jsme se do doby Jacquese Offenbacha
a byli jsme rádi, když nám ženské záviděly, že
to byla podívaná pro potěšení pánů. Takže v se‑
dmdesáti letech jsem zažil ještě takovou hez‑
kou událost. Z Francie jsem se vracel spokojen
s bronzovou medailí za třetí místo.
Stalo se někdy, že vás přešla chuť?
Přešla mě nejednou. Několikrát jsem se dostal
do nepříjemné situace. Při pádu jsem si vymkl
rameno nebo zlomil ruku. To mi někdo hned po
startu podkopl nohu, když je frmol lidí, tak se to
může stát. Úplně jsem se odřel, ale bylo mi líto
vzdávat, takže jsem celých patnáct kilometrů bě‑
žel zraněný.
Při běhu Kolem Mohyly míru u Slavkova mi
vlétla do úst včela. Naštěstí mě nepíchla do jazyka
ale do rtu, takže jsem zbývajících pět kilometrů do
Šaratic běžel s oteklou hubou.
Míval jsem také natržené stehenní svaly, které
bylo nutné léčit klidem. Ale když člověku otrne,
má zase chuť podstupovat další běžecké galeje.
A co vás přimělo pokračovat?
Příkladem může být čtyřiadvacetihodinovka
v květnu 1989 na prašné atletické dráze v Kuřimi.
Tam jsem se tak unavil a vyčerpal, že po závodě
jsem měl „dřevěná“ kolena a nemohl jsem skoro

ani chodit. Já všude jezdil vlakem anebo autobu‑
sem. Málem jsem se nedostal ani do podchodu
na nádraží a přibelhal se domů v neděli odpo‑
ledne úplně zničený. Manželka mi spíš vždycky
vyčítala, že jsem tam neměl jezdit, když ale viděla,
jak vypadám svlíkla mě, vykoupala a uložila do
postele, protože jsem byl úplný lazar. Hřálo mě
však vědomí, že jako třetí veterán od 40 let jsem
pokořil uznávanou hranici kvality 100 mil, přesně
160,976 kilometrů.
Tři dny jsem měl neohebné nohy a na chodi‑
dlech puchýře, že když by je člověk sundával, tak
by to strhal i s masem. Tehdy jsem si říkal, že už
nikdy takový závod nepoběžím. Ve čtvrtek jsem
zkusil trochu poklusávat a v pátek jsem se vydal
do Kamenice u Jihlavy na 15 kilometrů. Když člo‑
věk může, zase už tu vůli má.
Taky jsem běhal stokilometrové závody. Po‑
slední pětikilometrové úseky bývají nekonečným
trápením, ale když se vyždímáte z posledních sil
a v závěru zafinišujete, ležíte pak na zemi a říkáte
paní doktorce, která se nad vámi sklání, že neplá‑
čete bolestí, ale štěstím.
Pokračovat dál mě naučila vůle to „nezabalit“,
žádný závod jsem vědomě nevzdal.

PROGRAM

Jak jinak se udržujete v kondici?
Já už se v kondici ani neudržuju. Řekl jsem si,
že ta osmdesátka je skutečně takový předěl živo‑
ta, že už to nemá celkem smysl. V mnoha kratších
i delších závodech bývám poslední dobou úplně
nejstarší a ve věkové kategorii jsem třeba sám.
V osmdesáti se musíte smířit s tím, že vás tři‑
cetiletí předeženou, i když ne všichni a možná
i trochu trénovaná žena, říká s nadsázkou uzná‑
vaný lékař Pavel Pafko a pokračuje: Život je jako
cesta do kopce. Pachtíte se s ruksakem nahoru,
dostanete se na vrchol, sníte svačinu, odpočinete
si a v tu chvíli dobře víte, že cesta povede už jen
dolů. Ale jsou lidé, kteří si myslí, že na vrcholu ještě
nejsou a pořád se někam drápou.
Máte v plánu letos nějaké závody?
Tak to vůbec nevím. Koronavirus nás straší, že
může být na podzim či v zimě další vlna a možná
ještě horší. Já žádné závody už neplánuji. My se‑
nioři žijeme spíš jenom přítomností než nějakou
budoucností. Mladí jsou stejně příliš rozběhlí a já
jim jaksi přestávám stačit.
Loni se u Piláku pořádalo mistrovství v běhu
s holemi nordic walking. Letos má být opět začát‑
kem září, tak pokud bude, tam bych se ještě mohl
zúčastnit, i když bych neměl kategorii. Oni mě
místní pořadatelé většinou znají a umožní mi to.
V úvahu připadají ještě Žďárské schody nebo
Faraonský běh na Zelenou horu, případně Běh
o ztracenou podkovu v Dobroníně. To už je ale
takové doznívání mého běhání.
Pokud se uskuteční říjnový Podzimní přespol‑
ní běh u novoměstského koupaliště, tam bych
oficiálně svoje běžecké působení ukončil.
Zažil jsem běžeckou dlouhověkost a budu
nostalgicky v dobrém vzpomínat.
Děkuji za rozhovor.

Matěj Papáček
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Kultura

Křížovka

Letní křížovka
V letošním roce si ve zpravodaji připomínáme naše partnerská města. Proto jsme si pro Vás přichystali
tematickou letní křížovku.

Active - SVČ Žďár nad Sázavou
letní tábor

Tajenku zasílejte do 31. srpna na e-mail: soutez@zdarns.cz. Nezapomeňte připsat ještě telefonní číslo
a do předmětu uvést „Letní soutěž 2020“. Ze správných odpovědí vylosujeme vítěze.

celotáborová hra na motivy knihy Johna Flanagana

H R A N I Č Á Ř Ů V

2 3 .

-

3 0 .

S R P N A

U Č E Ň

2 0 2 0

více informací na
www.activezdar.cz/tabory
Tel. 774 317 246
TÁBORÁKY * HRY * DISKOTÉKY * VÝUKA NA KÁNOÍCH
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Slova zastupitelů

Slova zastupitelů

Anketa pro zastupitele města
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Letošní rok nebude letním cestám do zahraničí příliš nakloněný, a tak budeme objevovat krásy Česka. Víte už, kam letos vyrazíte,
a máte nějaké oblíbené místo?
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.

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Miroslav
Šuhaj
zastupitel
ANO 2011

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Josef
Klement
zastupitel
KDU-ČSL

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS
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Tentokrát otázka není kupodivu formulována
pro klub, nýbrž je ryze osobní, takže i odpověď
bude osobní za mne jako jednotlivce. Já zřejmě
nejsem typickým letním cestovatelem po zahra‑
ničních destinacích. Nemám rád příliš teplo, takže
obecně netoužím trávit čas v přímořských letovis‑
cích, pro zbytek života jsem po několikaměsíčním
pobytu na montáži na pobřeží Azovského moře
ve městě Mariupolu mořem nasycen. Takže rád a

pokorně letos spolu s manželkou opět budeme
pravidelně vyrážet na naši chatu u rybníku Ren‑
dlíček, kterou jsme si společně začali budovat
už téměř před padesáti lety. To je naše oblíbené
místo a tam na nás čeká ona neustále narůstající
hromádka prací a úkolů. A pokud to koronavirový
stav dovolí, rádi bychom ještě na podzim strávili
alespoň týden v termálních lázních v obci Pod‑
hájska na Slovensku.

Myslím, že jsem již procestoval českou kra‑
jinu křížem krážem, i když pár bílých míst se
jistě najde. Nicméně jsem měl to štěstí a jed‑
no místo, pro mě nejhezčí, jsem již našel. Je to
malý kousek lesa nad řekou Sázavou s nevel‑
kou zříceninou Chřenovického hradu. Že místo
je kouzelné, již dávno přede mnou objevil Jiří
Šlitr, který zde ve své chatě komponoval, a pár
kilometrů proti proudu pravidelně tábořil ve
Sluneční zátoce i známý spisovatel Jaroslav

Foglar. Na hradě budu trávit pár dní své dovo‑
lené. A zatím co většina z nás jezdí na dovole‑
nou si odpočinout a načerpat novou energii, já
podstupuji opačný proces a své síly nechávám
na hradě při opravách zdí a údržbě areálu. Na
oplátku získávám pocit vnitřního uspokojení,
který je ve spojení s romantikou a nevšední at‑
mosférou tohoto místa k nezaplacení. Kdokoliv
může přijet a také si vychutnat genia loci, po‑
dobně jako mnozí pravidelní návštěvníci hradu.

Rád se podívám do zahraničí, ale hodně
cestuji i po České republice. Cestování mám
rád a nemusí to být ani příliš daleko. Často
vyrazím na výlet na kole, na koloběžce nebo
pěšky na místa v našem okolí, autem potom
do vzdálenějších míst. Od dětství obdivuji
hrady a zámky, zříceniny, rozhledny, různé
památky, rodná místa známých osobností,
zoologické zahrady, líbí se mi na horách, ale

i v okolí rybníků a jezer. Letos už máme za se‑
bou několik cyklovýletů a těšíme se na další
u nás na Vysočině, v jižních Čechách nebo na
jižní Moravě. Nedávno jsme se podívali do
Telče a na nově opravený romantický hrad
Roštejn. Těšíme se do Prahy, do Českého
Krumlova nebo Hlubokou. Krásných a zají‑
mavých míst je u nás hodně, chce to jenom
čas a chuť je navštívit.

V létě se chystám na vodu na Berounku
a dále na túry po Krkonoších, obecně mám
velmi rád chození po horách. I když ty české ne‑
jsou žádnými velikány, mají své kouzlo a jistou
malebnost a rád se do nich vracím.
Kam bych se určitě rád ještě podíval a ještě
jsem nebyl, je nejzápadnější kout České repub‑
liky, oblast kolem Aše. Ta je atraktivní spoustou

přírodních zajímavostí, historií i okouzlující ar‑
chitekturou příhodně kombinující české a ně‑
mecké vlivy. Na západě Čech bych také rád
navštívil u Chebu přírodní rezervaci Soos, která
je unikátním pozůstatkem slaného jezera. To se
během staletí přeměnilo v rašeliniště a minerál‑
ní slaniště. Je to takový „malý Island“ v Česku,
opravdu velice zajímavá a nevšední lokalita.

Letošní letní měsíce budu trávit skoro celé
na Žďársku. Rád bych více jezdil na kole. Vyso‑
čina a okolí Žďáru je propletené nádhernými
cyklotrasami. Ty se nám podařilo rozšířit i o pár
mostů a podjezdů v rámci dotačního projektu,
na který jsme získali bezmála 18 miliónů. Žádné
speciální oblíbené místo nemám. Vždy mě pří‑
jemně překvapí krásný výhled do krajiny, který
se mi naskytne právě při mých cyklotoulkách.

S chutí zajdu do muzea, navštívím památky
a samozřejmě nepohrdnu ani dobrou gast‑
ronomií. Jsem přesvědčen, že toto je způsob,
jak můžeme pomoci cestovnímu ruchu v na‑
šem regionu, který se z důvodu vládních naří‑
zení a pandemie strmě propadl na minimum.
Žďársko je krásnou krajinou se spoustou zají‑
mavých míst a příjemných lidí. Máme být na co
hrdí, stačí se jen rozhlédnout.

Ze zastupitelů našeho klubu jsem byl první
na dovolené, proto jsem získal právo pochlube‑
ní se já. Žďár a okolí je dostatečně inspirativní
místo pro všechny aktivní lidičky a nabídka
se stále vylepšuje a zkvalitňuje. Ale nyní můj
tip. Cestou do Františkových Lázní zdolat Báru
a Doubravku (úžasné rozhledny od I.Rajniše),

sjet 55 km po Ohři, přitom se vylodit a poko‑
chat se v Karlových Varech, Kyselce a na dal‑
ších skvělých místech. A téměř nikde nikdo.
A vrcholem několika celodenních cyklovýletů
byl okruh na Božím Daru, protože jsem musel
poznat místo, kam už léta letoucí píšu Ježíškovi.

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní

Naše společnost se během koronaviro‑
vé krize dostala do těžkého období. Česká
Vláda namísto vnášení klidu a jistoty pro‑
váděla pravý opak, šířila strach a chaos a
vyvolala zcela zcestnou představu, že ten,
kdo cestuje, je vyvrhel a riskuje zdraví a
životy svých blízkých. Dobře však víme,
že jde především o zodpovědné chování,
než o takto zjednodušený pohled. Je přeci

daleko menší riziko chodit v zahraničí po li‑
duprázdných horách, než se tlačit v plném
autobuse, v kempu, u přehrady nebo u
piva. Po naší zemi cestuji velmi rád a často
po celý rok, letošní dovolenou jistě stráví‑
me částečně v zahraničí, částečně u nás a
také se budu věnovat dobrovolnické práci
s dětmi, na kterou se moc těším. Přeji všem
krásné léto.

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 srpnového čísla nám přišly následující příspěvky.

Radek
Zlesák
zastupitel
ANO 2011

Muži, kteří vypili jed
„Muži, kteří vypili jed a teď vás nutí
zemřít“- je citace, která se nese městem

Miroslava
Brychtová
zastupitelka
Změna 2018

Kde je pravda?
Na ZM 30.4.2020 se projednávala s práv‑
níkem p. Zobačem a ředitelem p. Ptáčkem
návratná půjčka ZŠ Švermova .Kde se stalo

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Od čtenáře zápisu 11. zasedání ZM 30.
dubna 2020 mně přišel dotaz ohledně třinác‑
tiletého soudního sporu, který vede bývalá
zaměstnankyně s příspěvkovou organizací

a velmi trefně popisuje postoj zastupite‑
lů a zpolitizovaného ex-tajemníka Jana
Havlíka a Jaromíra Brychty. Z jednoho
novinářského dotazu, zda je někdo něčí
člen, a z její krátké záporné odpovědi do‑
káží pomocí lží vystavět celý konspirační
a očerňující článek. Na jejich zhrzené tex‑
ty vycházející z jejich invenční impotence,
vnitřní frustrace ze ztráty (vše)moci a uza‑
vření penězovodů si čtenáři tohoto zpra‑
vodaje již bohužel přivykli. Ostatně v ka‑
ždém městě se najdou obdobní zhrzenci.
Přál bych jmenovaným kolegům zastu‑
pitelům nejenom hodně osobních úspě‑

chů, ale konečně také nalezení pracovních
míst, které by je naplňovaly. Aneb práce
léčí a zlepšuje kvalitu života. Pak by se
snad vytratila frustrace a zmar ze zastupi‑
telského sboru.
Žďár má však štěstí v tomto dvoučlen‑
ném neštěstí, že drtivá většina žďárských
zastupitelů napříč celým politickým spek‑
trem má velmi tvůrčí přístup, a i když ne
vždy se na všem napoprvé shodneme, tak
dokážeme lidsky komunikovat a hledat to
nejlepší řešení ve prospěch našeho města.
V těžkých dobách je vzájemná pospolitost
velmi důležitá.

pochybení, kdo to zavinil, že se na úrocích
platí více než za platy p. Humpolíkové? Spous‑
ta otázek, ale vždy pouze jedna odpověď p.
Ptáčka: „Já jsem konal podle rozhodnutí soudů,
já jsem vyhrával a vždy jsem se řídil podle zákonů.“ Myslíte, že je to tak jednoznačné? Soudy
p. ředitel nevyhrával, soudy byly pouze zamít‑
nuty, protože obhájcem paní Humpolíkové
byl manžel, kterému se zpočátku nepodařilo
správně žalovat ZŠ Švermova, cituji: „Nebyla
tam soudní naléhavost,“ vysvětluje. Ale několi‑
krát jsme upozorňovali p. Ptáčka, že smlouva
přechází ze smlouvy určité na neurčitou. P.
Ptáček to neakceptoval a domníval se , že je
smlouva ukončena 30. 6. 2007, a nakonec se
zjistilo , že to byl omyl.

Jak je možné, že na ZM nebyla pozvána
p.Humpolíková? Proč p. Ptáček neřešil a neu‑
končil pracovní smlouvu dříve? Proč za vše je
odpovědná pouze organizace ZŠ Švermova?
Kde je odpovědnost p. ředitele? Jaká je celko‑
vá částka za všechny soudní výlohy, za práci p.
Zobače, která už byla zaplacena ? Dozvídáme
se, že je vše placeno z provozních nákladů
školy, jak se bude p. Ptáček podílet na zatížení
rozpočtu města? Je p. Ptáček „kompetentní“
člověk, který je radním města? Neuvěřitelná
semknutost koalice má ve všem jasno, není
třeba nic řešit, soudy rozhodly!
Na ZM 18.6.2020 se dozvídáme, že soudy
pokračují dále. Je to snad nějaká taktika pro‑
dlužovat a vážnými problémy se nezabývat?

- školou. Pokusím se vysvětlit důležité sou‑
vislosti. Na zmíněném ZM odhlasovali téměř
všichni zastupitelé (2 se zdrželi) půjčku města
na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovně‑
právního sporu. Tím podpořili svoji příspěv‑
kovou organizaci ZŠ Švermova 4, stejně jako
kontrolní výbor, který 26. února 2019 neshle‑
dal pochybení školy a doporučil řešit dopady
soudního rozhodnutí. Celý spor byl podrob‑
ně a objektivně popsán v novinách, shrnuji,
že paní učitelce skončila v roce 2007 smlouva
na dobu určitou, kdy zastupovala nemoc‑
né kolegyně. Pracovně právní spor ohledně
smlouvy se zaměstnavatelem dala k soudu.
Okresní, krajský i nejvyšší soud dal jednoznač‑
ně za pravdu škole, že rozhodovala správně.

Ústavní soud ale v září 2016 překvapivě před‑
cházející rozhodnutí všech soudů zrušil. Nyní
se tedy jedná o to, že škola musí zpětně pro‑
platit těch 9 let, kdy se vrátily zastupované ko‑
legyně a učitelka odešla pracovat a vydělávat
jinam. Požadované vyrovnání dle rozsudku
proběhlo. Nyní podala novou žalobu na to, že
požaduje proplatit nevyčerpanou dovolenou
za těch 9 let, kdy se organizace řídila rozhod‑
nutím soudů. Uvidíme, jak soud rozhodne
o tomto dalším požadavku. Jinak opravdu
velké množství kontrol potvrdilo, že nedošlo
k porušení povinností ze strany organizace
a vzhledem k dobrému hospodaření a za‑
pojení v mnoha dotačních projektech tento
spor nijak neohrozí provoz školy.
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Sociální služby

Na všech frontách

Kyber(ne)bezpečí
Koronavirová situace přinesla, mimo
spousty jiného, pro některé rodiny nový
fenomén. Rodina, ačkoliv trávila více
času pospolu doma, mohla být zároveň
i více online. Rodiče podporovali své děti
u počítačů, mobilů, aby plnily podmínky
distanční výuky. Sami pak často doháněli
pracovní resty prostřednictvím home-office. Nestandardní situace mohla přinést
standartní rizika, se kterými se naše děti
v online prostoru setkávají. Jaká to jsou?
Kde tráví naše děti čas a co je ohrožuje?
V současné době mezi dětmi dominují ze‑
jména sociální sítě – TikTok, Instagram, v menší
míře Facebook, různé messengery, Youtube
a oblíbené hraní her či zúčastňování se různých
výzev. Rizika na netu jsou spojená se ztrátou
soukromí, krádežemi identity, sledováním
pohybu, získáváním různých informací, fotek,
peněz apod. Děti mohou být vystaveny ne‑
vhodným nebo lživým obsahům, stát se účast‑
níky kyberšikany či dalšího závadného jednání.
Ani dětem se nevyhnou zdravotní či psychické
obtíže v důsledku nadměrného užívání netu.
Ve výsledku pak mohou vést ke zhoršenému
prospěchu, ztrátě kamarádů, koníčků, odcizení
se v rámci rodiny, nadměrnému smutku, se‑
bepoškozování nebo až k některým projevům
rizikového chování.

Co s tím? Zakázat, povolit? Pohybu v online
prostoru se nevyhneme, zákazy tedy nejsou
vhodné. Stejně jako připravujeme děti na „běž‑
ný život“, měli bychom je připravit i na pohyb
ve virtuálním prostředí. Vhodné je již od mala
přiměřenou formou informovat dítě o aktuál‑
ních rizicích (dle věku a pohybu na netu), zajistit
bezpečné prostředí – počítač mít např. v obý‑
vacím pokoji (máme přehled, co dítě dělá),
zablokovat nevhodné webové stránky. Lze
využívat programy, které umožňují tzv. rodi‑
čovskou kontrolu, díky které můžeme sledovat
nebo omezovat online aktivity dětí. S dítětem
pak pravidelně probírat a prakticky zkoušet
pravidla bezpečného uživatele – pomáhat vy‑
tvářet hesla, nastavovat si různé aplikace, učit
ho rozlišovat důvěryhodné zdroje a nahlašovat
nevhodný obsah. A stále komunikovat o tom,
co na netu dělá, a nechat se od něj klidně i po‑
učit. Důležité je také mít jasně nastaveno, co se
stane, když dítě pravidla poruší. Ideální je do‑
mlouvat tento systém spolu s dítětem, nechat
ho navrhovat možnosti.
A když už se stane něco nevhodného, riziko‑
vého? Ani tehdy není zákaz nejlepším řešením.
V první řadě se pokusit nepanikařit, uklidnit
dítě a poskytnout mu oporu. Je dobře, že se
dítě s problémem svěřilo. Důležité je uschovat
si důkazy (např. formou printscreenů), ukončit
nevhodnou komunikaci a následně vyhle‑

dat pomoc u specialistů, či v případě nutnosti
oznámit věc Policii ČR.
Přímo ve Žďáře n. S. s poradenstvím v této
oblasti pomůže naše Poradenské centrum Kol‑
ping, Centrum primární prevence Spektrum
nebo Centrum primární prevence oblastní cha‑
rity Žďár n. S., dále pak středisko výchovné péče
nebo metodik prevence na pedagogicko-psy‑
chologické poradně, v rámci škol se obtížím
věnují školní metodici prevence.
Existuje i spousta online poraden a vzdělá‑
vacích webů, za mnohé zmíním např. www.e‑
-bezpeci.cz, www.kpbi.cz, www.linkabezpeci.
cz, které kromě poradenství nabízejí i spoustu
videí a informací.
Pokud Vaše dítě již nadměrně hraje nebo
máte pocit, že již tráví na internetu příliš času, je
určitě vhodné obrátit se na žďárskou pobočku
Poradny pro gambling kraje Vysočina, www.
poradna.gamblingvysocina.cz.
Problematice se bude věnovat i preventivní
akce Kolpingova díla ČR Rozhodni se sám, která
se koná v pátek 28.8.2020 na Farských hum‑
nech. Všichni jste srdečně zváni.
Renata Horká,
Poradenské centrum Kolping
O tématu diskutujme na Facebooku Poradenského centra Kolping
(red)

Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým
Kdo jsme?
Občanská poradna je sociální služba, která
poskytuje odborné sociální poradenství lidem
v nepříznivé životní situaci nebo jim taková si‑
tuace hrozí. Občanská poradna vznikla v roce
2000. Služba je poskytována zdarma.
Komu pomáháme?
Pomáháme lidem, kteří neznají svá práva
a povinnosti nebo dostupné služby, nedove‑
dou dostatečně vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy, nedovedou vlastními silami
zvládnout v potřebném čase svoji životní situ‑
aci vlivem nejrůznějších právních či sociálních
událostí.
Služba je určena pro osoby ze znevýhodně‑
ných skupin, sociálně potřební, žijící na hranici
životního minima, se zdravotním postižením,
senioři, osamělí rodiče, rodiny s dětmi, oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách, oso‑
by s nízkým právním vědomím.
Kde působíme?
Občanská poradna se nachází ve Žďáře
nad Sázavou na Dolní ulici č. 165/1, v budově
označené Generali Česká pojišťovna, ve 4. pa‑
tře, v blízkosti polikliniky. Přístup do občanské
poradny je bezbariérový. Před budovou je par‑
koviště.

18

Kultura

Jak pomáháme?
Klienti mohou občanskou poradnu kontak‑
tovat osobně nebo telefonicky. Při rozhovoru
klient objasní svou problémovou situaci a spo‑
lečně s poradcem si ujasní, čeho chce klient do‑
sáhnout. Poradce seznámí klienta s příslušnou
právní úpravou, s jeho právy a povinnostmi,
případně sankcí, a společně hledají způsoby
řešení problému klienta a jejich dopad. Klient se
sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení.
V případě, že klientův problém vyžaduje speci‑
fický přístup, může být odkázán na jiné příslušné
pracoviště.
Klientům radíme v oblasti sociálních dávek,
zaměstnání, rodiny, majetku, dědictví, smluv,
náhrady škody, pojištění, bydlení, ochrany spo‑
třebitele, zadlužení, exekucí, soudních řízení,
správního a trestního práva. Občanská poradna
zachovává naprostou diskrétnost o informacích,
které od klienta získá včetně toho, že poradnu
navštívil. Klient má možnost zůstat v anonymitě.
Občanská poradna není advokátní kancelář,
nezastupuje klienta před soudem, nepodává
žaloby. Není manželská ani psychologická po‑
radna, neřeší vztahovou ani psychologickou
stránku problému.
Proč pomáháme?
Chceme být službou, na kterou se mohou
lidé s důvěrou obrátit, když si neví rady. Za celou
dobu působení jsme pomáhali řešit nespočet

rozmanitých problematických situací a osudů
lidí. Cílem poradenských rozhovorů je pomoc
klientům zvládnout svůj problém tak, aby byli
schopni udělat pro sebe vše potřebné, a to za
využití všech svých vědomostí, schopností a zís‑
kaných informací v poradně. Podnítit klienty
k učinění kroků vedoucích ke zlepšení jejich situ‑
ace a převzetí odpovědnosti za vlastní jednání.
Cílem naší služby je pomáhat lidem před‑
cházet sociálnímu vyloučení, aby se mohli za‑
pojit do běžného sociálního, ekonomického
a kulturního života ve společnosti.
Kde a kdy nás můžete kontaktovat?
Možné je to osobně na adrese Dolní 165/1,
Žďár nad Sázavou ve 4. patře a telefonicky na
tel. č. 566520165. Konzultační hodiny ve Žďá‑
ře n. S. jsou v pondělí a ve středu (ve středu
v lichých týdnech) od 10.30 do 12.00 hod., od
13.00 do 17.00 hod. (16.00 -17.00 hod. pro ob‑
jednané), v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 12.00
hod., od 13.00 do 14.30 hod. a v pátek od 8.30
do 12.00 hod. Konzultační hodiny na radnici
ve Velkém Meziříčí jsou ve středu v sudých
týdnech od 11.30 do 15.00 hod. nebo na tel.
č. 721137458. Ke konzultaci je vhodné se tele‑
fonicky objednat. Více informací naleznete na
webových stránkách: www.opzdar.cz
Dagmar Čížková, vedoucí
a poradkyně Občanské poradny Ž. n. S.

Ve dnech 18. srpna – 15. listopadu bude
v prostorách žďárské tvrze probíhat výstava s názvem „Na všech frontách. Modely
letadel a techniky 2. světové války.“
Uvidíte práci členů Třebíč Nuclear Model
Club, jejichž práce sklízí mezinárodní úspěchy.
Výstava se svým tématem vrací k připomenutí
75. výročí ukončení dosud největšího konflik‑
tu v lidských dějinách. K vidění jsou do detailu
zpracované modely známých i méně známých

letadel, tanků, zbraní a jiné techniky z východ‑
ní, západní, italské, africké i tichomořské fronty.
K vidění jsou i modely techniky, která se vyskyt‑
la v průběhu a zejména na konci války ve Žďáře
a jeho okolí. Výstavu doplnila i malá expozice
palných zbraní: německé útočné pušky MP44, kulometu MG-42, samopalu MP-40, pistole
Walther P-38, pušky Mauser 98K, sovětského
samopalu Sudajev vz.43, karabiny Mosin vz.44
a britské pušky Lee Enfield.

Pavel Elbl

Návštěvníci výstavy 

Foto: Reg. muzeum Žďár

V srpnu na žďárském zámku vrcholí kulturní sezóna
Prohlídky soukromých zahrad rodiny
Kinských, třídenní festival KoresponDance nebo houslové koncerty. Téměř
každý srpnový den můžete na zámku
čekat přísun kulturních zážitků.
Letní dětské prohlídky (pondělí, středa
a pátek od 10:00)
Prozkoumejte s dětmi svět baroka a ba‑
rokních řemesel. Prohlídky se nekonají 10.,
12. a 14. srpna. Nutná je rezervace vstupe‑
nek na www.zamekzdar.cz.
Kouzelné zahrady – komentované prohlídky (10. – 16. 8.)
Soukromé zahrady rodiny Kinských si
letos projdete ve společnosti našich prů‑
vodců. Jedinečnou atmosféru zahrad jsme
doplnili o květinové instalace. Hlavním
tématem bude „Pohled na čas“. Nezapo‑
meňte si rezervovat vstupenky na www.
zamekzdar.cz .

KoresponDance (14. – 16. 8.)
Mezinárodní festival současného tance,
pohybového divadla a nového cirkusu je i
letos nabitý zážitky. V průběhu festivalu bude
na zámecké terase připraveno příjemné po‑
sezení s občerstvením a živou hudbou. Vstu‑
penky zakoupíte na www.korespondance.cz.
Soutěž FilmZ (do 5. 8.)
Letní filmová soutěž je věnována každému,
kdo má v ruce mobil a v hlavě skvělé nápady.
Pravidla soutěže najdete na www.zamekzdar.
cz/filmz. Projekce TOP 10 filmů proběhne 14.
8. v 18:00 během festivalu KoresponDance.
Mezinárodní houslové kurzy Bohuslava
Matouška a Jakuba Junka
Navštivte tyto koncerty a semináře pro
veřejnost: Zahajovací koncert (16. 8.), Seminář
„Somatika, interpretace, svoboda“ (19. 8.), Be‑
nefiční koncert „Pro zámek“ (21. 8.), Houslový
masterclass (22. 8.), Závěrečný koncert (27. 8.).
Rezervace vstupenek na www.zamekzdar.cz.

Konstantin Kinský

Foto: Zámek Žďár

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
16.07.2020 celkem 20 662 občanů ČR přihláše‑
ných k trvalému pobytu.

Statistika: červenec 2020 - 20 662 , červen
2020 - 20 668, květen 2020 - 20 690, duben 2020
- 20 704, březen 2020 - 20 713, únor 2020 20 770, leden 2020 - 20 770, prosinec 2019
- 20 787, listopad 2019 - 20 791, říjen 2019 20 807, září 2019 - 20 811, srpen 2019 - 20 832
Děti narozené v únoru až květnu 2020
03.02.
ZR 3
Tereza Dvořáková
Amálie Blažíčková
10.02.
ZR 1
Karel Pavlík
12.02.
ZR 2
19.02.
ZR 3
Rozálie Vítková
Jakub Dobrovolný
24.02.
ZR 1
24.02.
ZR 7
Leontýna Plachtová
Petr Šalanda
24.02.
ZR 1
Stanislav Hanák
26.02.
ZR 1
Sebastian Matulka
26.02.
ZR 3
Pavel Smetana
03.03. Radonín
Sebastian Hansel
13.03.
ZR 1
Dominik Kostelecký
15.03.
ZR 4
Barbora Líbalová
19.03.
ZR 1
Natálie Neubergová
26.03.
ZR 3
Ella Drlíková
27.03.
ZR 5

Dorota Kopecká
Kryštof Zeman
Eliška Michalová
Jennifer Malická
Daniel Chovančík
Nicolas Chmelíček
Lilien Bednářová
Sára Havelková
Matěj Vrábel
Petr Černík
Sofie Janů
Dominik Lóži
Jakub Novotný
Emma Jurašeková
Mikuláš Főldeš
Aňa Luskačová
Rozálie Doležalová
Kateřina Havířová
Anna Navrátilová

28.03.
30.03.
01.04.
02.04.
03.04.
14.04.
16.04.
20.04.
21.04.
22.04.
27.04.
30.04.
01.05.
11.05.
13.05.
13.05.
20.05.
26.05.
27.05.

Životní jubilea v dubnu 2020
Anna Šteidlová
14.04. 90 let
Ludvík Mrva
03.05. 91 let
Věra Olšanová
12.05. 85 let
Ludmila Marková
31.05. 80 let
Růžena Ceralová
08.06. 94 let

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

Květoslav Lustig
Jaroslav Měšťan
Zdeňka Topinková
Anna Petrošová
Marie Kloudová
Marie Kalábová
Vojtěch Zdražil
František Krška
Irena Michálková
Stanislav Beneš
Bohumír Vítek
Jiří Válka
Ludmila Karásková
Marie Uhrinová
Vladimír Tomšovský
Antonín Polívka
Bohumil Pazour
Josef Bednář
František Prchal
Miloslav Kopřiva
Josef Štourač
Marie Roušarová
Miloslav Stehno
Karel Terš

17.06.
17.06.
20.06.
21.06.
23.06.
25.06.
28.06.
01.07.
05.07.
08.07.
12.07.
15.07.
17.07.
21.07.
24.07.
28.07.
08.08.
09.08.
10.08.
22.08.
25.08.
31.08.
31.08.
31.08.

91 let
85 let
85 let
93 let
80 let
85 let
91 let
80 let
92 let
85 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
80 let
90 let
85 let
90 let
80 let
92 let
80 let
80 let
93 let

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

Gratulujeme!
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Školství

Co dělal Přemek Forejt, originální ikona moderní gastronomie, v liduprázdné Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga?
Porotce kulinářské světové soutěže
MasterChef. Šéfkuchař věhlasné restaurace Entree v Olomouci. Člen slavného
výběru „30 pod 30“ (třicítka českých talentů ze světa byznysu, startupů, vědy,
sportu i umění, která dokáže inspirovat, ať je vám, kolik chce), kterou pravidelně pořádá prestižní časopis Forbes.
A v neposlední řadě – výrazné tetování
a dlouhé vlasy.
To vše a ještě více charakterizuje Přemka
Forejta. Pedagogové SŠG AK ve Žďáře nad
Sázavou se standardně snaží spolupraco‑
vat s výjimečnými lidmi, a to nejen ze světa
gastronomie, a zvou je do školy, aby stu‑
denti mohli poznat TO NEJ. A právě v sou‑
časné složité době se podařilo uskutečnit
setkání s Přemkem Forejtem. Kvůli korona‑
viru je zavřená škola, probíhají v ní nejrůz‑
nější rekonstrukce, je zavřená i jeho oso‑
bitá a slavná restaurace Entree a Přemek
má spoustu jiných aktivit po celé republi‑
ce. Ovšem nic z toho nedokázalo zabránit
tomu, aby nás navštívil. Přijel, usměvavý
a pozitivně naladěný, ukázali jsme mu ško‑
lu a všechno, co mají naši žáci k dispozici
ke svému zdárnému studiu. Střední škola
gastronomická Adolpha Kolpinga a práce,
kterou odvádí, se mu velmi líbila. Společně
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Děkujeme za spolupráci, byla to jízda!
Vážení rodiče a fanoušci školy,
dovolte mi, abych Vám na konci školního roku
poděkoval za spolupráci. Za spolupráci, která
byla v tomto školním roce v míře ještě větší
než obvykle a zároveň trochu jiná.
Vím, že se Vaše domácnosti v poslední
době změnily v domácí miniškolu. Změna
byla bez příprav, bez výukových pomůcek,
bez návodu, jak učit, ale hlavně – bez varování!
Proto mi dovolte opravdu ocenit a podě‑
kovat, s jakou energií jste se tohoto nelehkého
úkolu zhostili a s jakou měrou trpělivosti jste
s dětmi pracovali. My jsme se ve škole snažili
zadávat úkoly srozumitelně a v rozumné míře,
vy jste je potom doma s nezměrným úsilím
zvládali.

Ovšem stejně jako pro Vás, tak i pro nás to
byla úplně nová zkušenost. Na začátku období
on-line výuky jsme najednou byli všichni spo‑
lečně v neznámém prostředí, bez znalostí, bez
zkušeností, často se směšnou technickou vý‑
bavou. V průběhu on-line výuky se nám však
zrodil model fantastické spolupráce. Vlastní
pílí jsme všichni zlepšovali své IT dovednosti,
vylepšilo se technické zázemí. Zejména v do‑
mácnostech, z prostředků rodičů, což je skvělé.
Musím ocenit kreativitu při práci, a to jak v prá‑
ci u Vás doma, tak i v práci našich učitelů.
Z mého pohledu je nejvíc potěšující zjiš‑
tění, že naše vzájemná spolupráce funguje,
je ochota všech učit se nové věci, je ochota
naslouchat a je ochota i se smíchem přijmout,

když se něco nepodaří. Že se raketovým tem‑
pem zlepšily IT dovednosti nás všech. A to je
nesmírně cenné do budoucna, určitě nene‑
cháme takový model spolupráce bez dalšího
využití.
Naučili jsme se novému, více se poznali.
V Rusku mají pro období Velké války heslo, že:
„Nic nebude zapomenuto, nikdo nebude zapomenut.“ V přeneseném slova smyslu – my na
toto období určitě také nikdy nezapomene‑
me.
Co bude ve školství dál, to uvidíme, ale jis‑
té je, že přísloví: „Do stejné řeky nevstoupíš!“,
bude platit na 100% i zde.
Ivo Kuttelwascher, ředitel ZŠ Komenského 6;

Základní a mateřské školy zřizované městem hlásí: „ZVLÁDLI JSME TO“.
Přemek Forejt na Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga

jsme natočili optimistické a inspirativní vi‑
deo pro studenty, kteří ve škole z důvodu
vládního nařízení nemohli být. Jeho po‑
zdrav se již brzy objeví na školním kanále
na YouTube (KOLPING TV). A naše spolu‑
práce bude pokračovat. Už brzy bychom
se studenty měli vyjet na exkurzi do jeho
olomoucké restaurace, seznámíme se s ku‑

Foto: SŠGAK

chařským týmem a ochutnáme gastrono‑
mické umění, které bude zcela jistě silnou
inspirací a motivací pro naše mladé kucha‑
ře. A Přemek Forejt nám bude tento den
k dispozici. Už teď se na něj i na motýly,
kteří v Entree poletují všem nad hlavami,
moc těšíme.
M. Růžičková, SŠGAK

Rozhlédni se po Vysočině
V době vzdělávání z domova vzniklo
na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou ně‑
kolik zajímavých aktivit v rámci on-line
výuky. Studentský projekt s pracovním
názvem „Rozhlédni se po Vysočině“ si
vzal za cíl realizovat technickou studii
rozhledny se zázemím pro malé regio‑
nální muzeum a občerstvení pro turisty.
Aktivitu jsme připravili pro naše studenty
třetího ročníku, kteří již mají s využitím
moderních metod řešení staveb a jejich
technického zařízení zkušenosti. Součas‑
ně jsme doplnili několik novinek, které
škola v průběhu letošního jara integruje
do odborné výuky. Při výuce na dálku se
navíc naskytla šance akci uchopit zcela
netradičně s integrací nejmodernějších
postupů a metod zpracování 3D BIM dat
napříč globálním cloudovým řešením.
Z pohledu odborného se jednalo o zají‑
mavé provázání metod, které patří k celo‑
světově unikátním postupům.
S projektováním rozhledny a malého
muzea začali studenti v polovině dubna
na svých domácích systémech, pro které
mají k dispozici multilicenční zázemí od‑
borného software. 3D data projektu byla
dále revidována a modifikována pro clou‑
dovou optimalizaci, kterou využíváme

Školství

v rámci globální akademické komunity
Autodesk Academia. Vzhledem k určení
stavby jsme postupovali velmi individu‑
álně na základě představ každého stu‑
denta.
Začátkem května jsme měli k dispo‑
zici první návrhy ve formátu 3D BIM dat.
Následně jsme zaměstnali náš on-line lab
a přenesli projekt rozhledny kompletně
do interaktivního virtuálního prostředí.
Výsledkem je velmi pěkně funkční VR

model zajímavé stavby, který dává řadu
zajímavých pohledů na investici jako ta‑
kovou. Pro naši ukázku jsme využili BIM
model zpracovaný Dominikem Janíčkem.
Všem studentům děkujeme za aktivní
a tvůrčí přístup. Více informací o projek‑
tech vznikajících na naší škole najdete na
adrese www.spszr.cz/nase_prace.html,
nebo v síti Facebook a Instagram.
Petr Fořt, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Studie rozhledny projektovaná studenty s využitím BIM technologií a virtuální reality

Foto:VOŠ a SPŠ Žďár n. S.

Na 4. ZŠ vydáváme školní kalendář, který
je žákům, rodičům, spolupracovníkům a přá‑
telům školy průvodcem po celý školní rok.
Jsou v něm aktivity školy, exkurze, pedago‑
gické rady, harmonizační dny, kurzy, seminá‑
ře, bruslení, plavání, lyžařské kurzy, prázdniny,
svátky a podobně.
Použiji proto slova z jeho úvodní strany,
mají zcela jistě obecnou platnost.
„Poznali jsme díky hodně složité zatěžkávací zkoušce všech našich žáků, rodičů a zaměstnanců školy na konci minulého školního
roku, že nastavené zásady organizace jsou
dobré, fungující a dostatečně adaptabilní.
Všechny podněty z této doby chceme vyhodnotit a využít v novém školním roce. Ještě jednou vám všem patří velké poděkování za spolupráci, vstřícnost, toleranci i zodpovědnost.
Vyzkoušeli jsme si a prošlapali letos další

Základní škola
Žd’ár nad Sázavou,
Švermova 4
Školní kalendárˇ 2020/2021

Čelní strana kalendáře ZŠ Švermova 4

nové cesty a cestičky. Těšíme se, že se po nich
nyní často proběhneme a dostaneme k cíli i jiným způsobem.“

Foto: ZŠ Švermova 4

Všem žákům přejeme úspěšný a nerušený
školní rok 2020-2021.
Jaroslav Ptáček, ředitel ZŠ Švermova 4

Střelecká liga mládeže již 30 let na Activu
Střelecký kroužek pro děti a mládež
najdete v nabídce žďárského Activu (dříve DDM) každoročně. A spolu
s ním jde ruku v ruce také střelecká
soutěž.
Střelecká liga mládeže je soutěž tří
až šestičlenných družstev, která má čtyři
kola, vítězné družstvo má na rok propůj‑
čen putovní pohár. Do sálu Active se sjíž‑
dějí střelci z celého kraje vždy jednou za
dva měsíce a sbírají body do celkového
hodnocení. Účastníky jsou žáci základ‑
ních škol nebo odpovídající ročníky více‑
letých gymnázií, pro soutěž jednotlivců
se hodnotí chlapci a dívky zvlášť. V ka‑
ždém kole se střílí 20 ran ze vzduchové
pušky s otevřenými mířidly bez úprav na
terč 8 x 5,5 ze vzdálenosti 10 metrů. Polo‑
ha střelce je vleže bez opory.
Letošní soutěž vyvrcholila v polovině
června a putovní pohár zůstal na svém

Ocenění chlapci

Foto: Active ŠVC

místě, a sice v DDM Velké Meziříčí. Me‑
ziříčtí střelci obhájili vítězství již šestým
rokem a nutno říci, že každoročně bodu‑
jí s velkým náskokem před dalšími v po‑
řadí. Letos nastříleli celkem 2312 bodů.
Druhé skončilo družstvo Active-SVČ ve
složení Martin Pavliš, Veronika Huláko‑
vá, Anna Koloušková a Eliška Novotná,

s celkovým počtem 2052 bodů. Na tře‑
tím místě se umístilo AZ centrum SVČ
Havlíčkův Brod s 1884 body.
Mezi dívkami zvítězila s rekordním
ziskem 593 bodů Veronika Slámová
z DDM Velké Meziříčí, která své konku‑
rentky potrápila naposledy, jelikož je
v deváté třídě a příští rok se tak již ne‑
může účastnit. Pod stejný DDM patří
i vítěz mezi chlapci, je jím Jan Badalík
s 580 body.
Střelci se vždy nejvíce těší na sladkou
odměnu za své výkony, jíž jsou výborné
dorty. A pořadatelské trio Zbyněk Kalina,
Václav Šubrt a Zdeněk Novák se těší na
nový školní rok a s ním na nově přihlá‑
šené zájemce o střelbu, tedy o disciplí‑
nu trénující psychickou odolnost, kon‑
centraci a trpělivost. Mají-li vaše děti o
střelecký kroužek zájem, rádi je v Activu
uvítáme.
Zdena Volavá, Active SVČ
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Inzertní příloha

Zaostřeno na Žďár 2020

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3
pořádá u příležitosti 65. výročí založení osady výstavu

Žďárské zahrádky
na Farských humnech v nové skautské klubovně
11. až 13. září 2020
Účelem výstavy je především prezentace
Otevřeno:
výpěstků ovoce, zeleniny a květin našich
pátek
9.00–17.00 hodin
členů. Chceme také přilákat nové zájemce
sobota
9.00–17.00 hodin
o pěstování vlastních plodin v biokvalitě a
zároveň poukázat na celkovou prospěšnost
neděle
9.00–16.00 hodin
Vstupné dobrovolné

zahrádkaření pro život ve městě.
Srdečně zvou pořadatelé

DOPRAVA
A MECHANIZACE
PŘEPRAVA SYPKÝCH A KUSOVÝCH MATERIÁLŮ
PŘEPRAVA ROZMĚRNÝCH A NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE | JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
SERVIS OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH VOZIDEL

VIII. Zaostřeno na přírodu Žďárský vrchů
(zasílejte do 20. srpna 2020)

Vyhodnocení!

Na únor jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na přírodu Žďár‑
ských vrchů. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 20. spr‑
na 2020 na e
‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz.
Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2020. V e‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V červnu a červenci 2020 bylo do soutěže zasláno 19 fo‑
tografií s tematikou chuťové pohárky. Vítězem únorového
kola fotografické soutěže se stal Jan Kalník. Gratulujeme!
Autork vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

VI. - VII. Zaostřeno na zvířata v přírodě

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
informacena
webu města
Objednávkový
formulář
inzerce.
602 133 183 | doprava@pks.cz
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Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Dotazy, objednávky: Matěj
Miroslav
Skalník
Papáček
tel.: 733
773 465
794 035
139, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
pátek 24. července – pátek 28. srpna, po, st, pá 10:00
Letní dětské prohlídky
pondělí 3. srpna – pátek 7. srpna, 8.00-16.00
Zámecký příměstský tábor (ZŽ)
pondělí 10. srpna – pátek 14. srpna, 8.00-16.00
Příměstský tvořivý dětský tábor (ZŽ)
pondělí 20. července – pondělí 14. září 2020
Sbírka školních potřeb (TIC)
SENIORŮM
pondělí 27. července, 3. a 31. srpna, 9:00-10:00
Prázdninové cvičení na Piláku (ROP)
DUCHOVNÍ AKCE
neděle 16. srpna, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

16:00 Žďárský swingový orchestr (NR)
17:00 Slavnostní zahájení (NR)
Vernisáž výstavy KVUH Horácka a Together (GSR, KB)
19:00 Petr Špatina – Skleněná harfa, koncert (HV)
čtvrtek 27. srpna, 19:00
Ondráš – kRok za kRokem pro Popálky (DK)
sobota 29. srpna, 15.00-18.00
Cimbál na Šlakhamru – Horácká muzika (Š)
SPORTOVNÍ AKCE
sobota 8. srpna, 9.30-15.00
Na kole dětem Žďárskými vrchy (RAP)
sobota 22. srpna, 9.00-22.00
Dračí lodě Vysočina (PN)
sobota 29. června, 11.00-17.00
Pilman Triatlon (RAP)

sobota 29. srpna
16:00 Setkání v ambitech (ZH)
16:30 Děkovná mše (BZPM)
19:00 Horácká muzika – Pocta sv. J. Nepomuckému (BZPM)
KULTURNÍ AKCE
sobota 25. července a 22. srpna, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

VÝSTAVY
pondělí 3. srpna – pondělí 31. srpna
Ludmila Moravcová – obrazy (ČD)
Jana Laštovičková – Grygarová – obrazy (KMJS)
Pomístní jména obce Obyčtov (KMJS)
úterý 18. srpna až neděle 15. listopadu
Na všech frontách (RM)

sobota 25. července, 15.00
Festival Pod Zelenou horou (ZŽ)

úterý 28. července až neděle 23. srpna
Kub výtvarných umělců Jihlava (GSR)

sobota 1. srpna, 9.00-17.00
Kování na Šlakhamru (Š)

úterý 27. srpna až neděle 20. září
Kub výtvarných umělců Horácka – Průhledy a spolku
Together z Rakouska (GSR, KB)

pondělí 10. srpna – neděle 16. srpna, 10.00-18.00
Kouzelné zahrady 2020 (ZŽ)
pátek 14. srpna – neděle 16. srpna
KoresponDance 2020 (ZŽ)
neděle 16. srpna – čtvrtek 27. srpna
Mezinárodní mistrovské houslové kurzy (ZŽ)
pondělí 18. srpna – pátek 21. srpna, 20:30
Letní kino za Domem kultury (PDK)
pondělí 20:30 Postřižiny
úterý Mach a Šebestová, 21:00 Poslední aristokratka
středa 20:40 Krtek a kalhotky, 21:00 Přes prsty
čtvrtek 20:30 Chaplin, 21:00 Film naslepo
pátek 20:40 Krtek, 21:00 Jumanji: další level
pondělí 24. srpna – neděle 6. září
Sochařské sympozium – Průhledy (PFH)
čtvrtek 27. srpna
Slavnosti jeřabin 2020

BZPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, KB – kaple sv. Barbory, KMJS –
Knihovna M. J. Sychry, NR – náměstí Republiky, PDK – prostor za Domem kultury, PFH – park Farská humna, PN – Pilská
nádrž, RAP – rekreační areál Pilák, RM – Regionální muzeum, Š – Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, ZH – kostel na
Zelené hoře, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

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

