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Představujeme zelené Žďársko

Žďárská divočina

Města jsou nedílnou součástí krajiny, která 
je obklopuje. Okolní příroda do nich proniká 
stejně, jako se mezi stromy, poli a lesy postup‑
ně rozšiřuje asfalt a beton. I obyčejná cesta pro 
rohlíky může být malým výletem do divočiny. 
Potkat můžete i řadu zvláště chráněných dru‑
hů živočichů.

Největšími specialisty mezi druhy, na které 
ve městě narazíme, jsou ty, které se sem pře‑
stěhovaly natrvalo. Ať už je do města vedla 
pestřejší nabídka potravy, úbytek jejich při‑
rozeného prostředí nebo vícero důvodů do‑
hromady, v  jejich původním prostředí už je 
dnes takřka nenajdeme. Z chráněných druhů 
je žďárským obyvatelům jistě známá kav‑
ka obecná, chráněná v  kategorii druhů silně 
ohrožených. Naopak malý černošedý rorýs 
obecný, zařazený v  kategorii druhů ohrože‑
ných, pozornosti často uniká. Tráví většinu ži‑
vota v letu, v letu i spí. Jediným obdobím, kdy 
více času tráví „na zemi“, je doba hnízdění. Po‑
dobá se jiřičce nebo vlaštovce, se kterými však 
není příbuzný. Zatím co jiřičky obsazují fasády 

a vlaštovky (také zařazené mezi druhy ohrože‑
né) nejčastěji hnízdí ve chlévech nebo stájích, 
rorýsi si staví mělké hnízdo ze stébel a chmýří 
spojeného slinami v různých dutinách na bu‑
dovách. Patří mezi tažné druhy, které se k nám 
jako poslední vracející ze zimovišť, a jsou mezi 
prvními, kteří do nich zamíří. Jejich charakteri‑
stické „sríí‑sríí“ je tak nad žďárskými střechami 
slyšet zhruba jen tři měsíce od konce dubna 
do konce července.

Různé škvíry ve fasádách domů, ať už jde 
o nekryté větrací otvory, odstávající stříšky, ale 
i  půdy nebo prostory za okenicemi, využívají 
také další létající tvorové, netopýři. Některým 
stačí otvor široký sotva 3 cm. Na podzim a na 
jaře se s  nimi občas můžete potkat na cho‑
dbách domů nebo omylem zalétnou oknem 
až do pokoje. Zdraví netopýři odletí otevře‑
ným oknem zase ven, péči potřebují jenom, 
je‑li už venku příliš velká zima nebo jsou‑li 
nemocní. Přímo ve městě už bylo zaznamená‑
no více než 12 druhů včetně druhů evropsky 
významných. Na svou oblibu drobných škvír 
však mohou netopýři i  doplatit. Stává se, že 
bývají zazdění nebo zranění při rekonstruk‑
cích a  zateplování domů. Lze tomu předejít 
pečlivým průzkumem stavby, plánováním re‑
konstrukcí do vhodnějšího období a  instalací 
jednosměrných uzávěr na potenciálně obýva‑
né prostory. V  CHKO Žďárské vrchy platí pro 
rekonstrukci a  zateplování budov vhodných 
pro hnízdění rorýsů nebo přebývání netopý‑
rů opatření obecné povahy, které lze najít na 
webových stránkách nebo si jej vyžádat na 
Správě CHKO Žďárské vrchy. Zákonem chráně‑
né jsou všechny druhy netopýrů, které se na 
území ČR vyskytují.

Další tři druhy, chráněné v  kategorii silně 
ohrožené, se do města dostaly spíše náhodou. 
Města cíleně nevyhledávají, a  i v rámci něj se 
drží svého přirozeného prostředí, okolí řeky. 
Při procházkách vaše oči možná zaujme tyr‑
kysový záblesk nad hladinou. Ledňáček říční 
je tu stálým obyvatelem. Od podzimu do jara 
narazíte už i ve městě na nezaměnitelné stopy 
bobřího hodování. Bobři jsou aktivní hlavně 
v  noci, mimo řeku se vydávají jen k  oblíbe‑

ným stromům, zahlédnout tohoto největšího 
evropského hlodavce je vzácnost. Mezi pane‑
láky přivádí na noční lov řeka Sázava i vydry. 
Také jejich stop si častěji všimnete v zimě, kdy 
bývají v čerstvém sněhu na řece i podél ní pě‑
tiprsté otisky těchto kunovitých šelem dobře 
viditelné. Pozorný pozorovatel si může všim‑
nout i  hromádek vydřího trusu, uložených 
coby značka pro ostatní vydry pod mostem, 
na soutoku nebo na jiných pro vydru důleži‑
tých místech.

Výčet chráněných živočichů ve městě by 
tímto zdaleka nekončil. Svůj prostor si tu na‑
chází zástupci většiny živočišných skupin. 
I když žijí vedle člověka, nejsou to žádní domá‑
cí mazlíčci. Mnohdy nerespektují naše hranice 
a už vůbec ne naše přání. Naučit se s nimi žít 
stojí čas a energii, ale stojí to za to. Nejenom 
chráněné druhy plní ve městě celou řadu uži‑
tečných funkcí. Jejich přítomnost je důkazem 
neuvěřitelné schopnosti přírody se adaptovat. 
Zároveň je důkazem, že naše město může být 
skutečně živoucí součástí Žďárských vrchů.

Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy
Naleznete nás na Facebooku pod názvem CHKO 

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

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás poprvé pozdravila 

jako místostarostka našeho města a součas‑
ně vám poděkovala za vaše hlasy v senátních 
volbách, díky kterým byl senátorem zvolen 
můj předchůdce pan Josef Klement. Vím, že 
se s mnohými z vás znám, přesto mi dovolte 
se trošku představit. Mým domovem vždy 
byla a  zůstane Vysočina  – narodila jsme se 
v Novém Městě na Moravě a základní školu 
navštěvovala v  obcích Moravec a  Strážek. 
V  roce 1983 jsem maturovala na gymnáziu 
v Bystřici n/P a v roce 1989 promovala na Lé‑
kařské fakultě UJEP v Brně. Téhož roku jsem 
se provdala za mého manžela se kterým 
máme 3 dospělé děti. Mám moc ráda svoji 
rodinu a také svoji práci dětské lékařky, bez 
které si svůj život představit nedokážu. Ve 
Žďáře nad Sázavou žiji od roku 1990 a jsem 
ráda, že se stal mým domovem.

Stojíme dnes na prahu doby adventní, 
která nás spolehlivě přivede až ke dnům 
vánočním. Letošní Vánoce budou v  mnoha 
ohledech mimořádné a zvláštní. Tak jako čas, 
který společně prožíváme již od letošního 
jara. Nejenom my nebo naše republika, ale 
bez přehánění celý svět. Přesto si myslím, že 
se v  tomto nelehkém čase pro nás skrývá 
veliká a  jedinečná šance  – zastavit se, na‑
dechnout a hlavně promyslet, na čem v lid‑
ském životě skutečně záleží a co pro nás má 
opravdovou hodnotu. Najednou zjistíme, že 
to nebudou krásně zabalené vánoční dár‑
ky, ani drahá zimní dovolená, ale lidé, které 
máme rádi. Zjistíme, že rodina není jenom 
slovo ze starých čítanek, ale společenství 
těch nejbližších a nejdražších. Možná si také 
více všimneme přírody, která se letos jen 
pozvolna ukládá k zimnímu spánku. A třeba 
zaslechneme i to, co už jsme v hluku moderní 
doby slyšet přestali. Nebojme se tedy letošní 
Vánoce prožít jinak nežli ty loňské – buďme 
více s těmi, které máme rádi a važme si každé 
hezké chvíle, kterou společně prožijeme. Pro‑
tože to skutečné bohatství, které má každý 
z nás, je čas. A záleží jen na nás, jak ho prožije‑
me a také, komu ho věnujeme. A moc prosím 
‑ nezapomínejme se na sebe i pod rouškami 
či respirátory usmívat! I když lidé neuvidí náš 
obličej, naše oči jim o úsměvu řeknou stejně 
spolehlivě, jako by řekla ústa. Opravdu, mám 

to vyzkoušené na úplně maličkých dětech, 
které naštěstí roušky nosit nemusí.

Přeji nám všem krásné a  požehnané Vá‑
noce! Mnoho světýlek radosti v  očích dětí 
a  blízkosti těch, které máte rádi! Do nového 
roku 2021 pak především pevné zdraví a také 
to, aby se doba kovidová stala co nejdříve mi‑
nulostí!

Romana 
Bělohlávková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Dobročinný vánoční jarmark
V minulém roce se uskutečnil 1� ročník Dobro-
činného vánočního jarmarku, který spolupo-
řádaly Biskupské gymnázium a Střední škola 
gastronomická Adolfa Kolpinga� Po úspěšném 
1� ročníku bychom v této tradici rádi pokračo-
vali�

Bylo by milé sejít se i letos se studenty, učiteli, 
rodiči a vámi všemi osobně, za zvuku koled na‑
koupit originální dárky pro naše blízké, vychutnat 
si vůni lahodného punče a kávy, ochutnat cukroví, 
popovídat si a společně si užít předvánoční čas.

Jsme ale v situaci, která je nejistá, a s největší 
pravděpodobností bohužel nebude možné jar‑
mark uspořádat u nás ve škole. Proto bychom vás 
rádi pozvali na Dobročinný jarmark on‑line, který 
se uskuteční ve dnech 10. – 13. 12. 2020. V těchto 
dnech bude možné zakoupit rukodělné výrobky 
od našich studentů, učitelů, rodičů a přátel obou 
škol prostřednictvím internetu. Je možné také fi‑
nančně přispět bez zakoupení výrobku.

Aktuální informace najdete na našich webo‑
vých stránkách www.bigyzr.cz a www.ssgak.cz.

Výtěžek poputuje do Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. Tým Bigy a SŠG Vánoční jarmark na Bisupském gymnáziu Foto: Tým Bigy a SŠG

Stopy vydry říční� Foto: Jana Hejtmánková

Rorýs obecný� Původní úkryty rorýsů 
i  netopýrů je nutné zachovat� Pokud to 
není možné, existuje řada náhradních 
řešení� Foto: Jana Hejtmánková

I všudypřítomná veverka obecná je zvláště chráněným druhem� Je tváří projektu AOPK ČR „Na veverku s mobilem“� Foto: Luboš Dajč
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Milí Žďáráci, zdravím vás v době předvá‑
noční. Věřím, že omezení, která nám přináší 
nouzový stav v  souvislosti s  pandemií Co‑
vid‑19, zvládáte dobře a pokud možno s nad‑
hledem. Doufejme, že se tato, někdy již otrav‑
ná situace, bude lepšit. Zároveň mi dovolte, 
abych se s vámi podělil o pár témat, kterými 
se zabývala rada města.

Rozpočet? Spořit, ale chytře! Jako každý 
rok, i letos je závěr roku ve znamení plánů na 
další rok a přípravy nového rozpočtu. V době, 
kdy kvůli pandemii příjmy města povážlivě 
klesají, je třeba dobře vážit, kam peníze smě‑
řovat. Pojďme šetřit, ale dělejme to chytře. 

Zbavme se položek zbytných, omezme pro‑
voz, hledejme úspory, ale neškrtejme při‑
pravené investice, zvlášť pokud na ně máme 
dotaci. Z  větších projektů tak v  návrhu roz‑
počtu najdeme třeba dokončení průmyslové 
zóny, rekonstrukci stezky kolem Konvenťáku, 
opravu Strojírenské ulice, obnovu stromořa‑
dí, pokračování v obnově Vodojemu či nové 
odborné učebny na ZŠ Švermova. V dopravě 
je to například nová propojka od nákupního 
centra S1 na ulici Jamskou, nové zastávky 
a cyklostezka na ulici Jihlavská a také pokra‑
čování obnovy Nádražní ulice ‑ žďárské pěší 
zóny. Uvidíme. Věřím, že najdeme v zastupi‑
telstvu shodu.

Dejme reklamě ve městě pravidla. 
Pojďme spolupracovat tak, abychom udělali 
město hezčí a z jeho centra vyhnali reklamní 
smog ve stylu „Divoký východ“. Propagovat 
se dá poutavě a přitom uměřeně. Také pro‑
to jsme k tomu zpracovali manuál. No a ten, 
kdo by se podle něj chtěl na své budově ří‑
dit, bude mít nově možnost získat příspěvek 
od města právě na instalaci poutačů nových. 

Město chce jít příkladem, a já věřím, že se při‑
dají i majitelé nemovitostí.

Sociální grant jasně a přehledně� Chtěl 
bych na tomto místě moc poděkovat za prá‑
ci, kterou v  minulém roce odvedla Komise 
sociální. Především její předseda David Filip 
a  vedoucí sociálního odboru Petr Krábek. 
Komise připravila nová pravidla, podle nichž 
se budou poskytovat příspěvky na tolik po‑
třebné sociální služby. Všichni poskytovatelé 
mají nyní rovné podmínky, grant je jasný 
a přehledný. Navíc pokud budeme chtít v bu‑
doucnu některou službu více podpořit, stačí 
jednoduše změnit procento podpory. Well 
done! Dobrá práce!

A dále už jen telegraficky: Dokončuje se 
obnova ulice Studentská, ještě před Vánoci 
se otevře pro dopravu. Finišuje letošní část 
Vodojemu. Nové semafory si už „sedají“, cy‑
klostezky a lávky již slouží pěším i cyklistům.

Závěrem přeji všem krásné prožití vánoč‑
ních svátků, hlavně hodně zdraví, rodinnou 
pohodu a následně i úspěšný vstup do No‑
vého roku.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Na radnici usedla nová místostarostka
Na začátku listopadu došlo ke změně ve 
vedení města� Do pozice místostarostky 
jmenovalo zastupitelstvo Romanu Bě-
lohlávkovu za KDU-ČSL� Bělohlávková 
vystřídala na místostarostenské pozici 
Josefa Klementa�

Místostarostka Bělohlávková má v  gesci 
příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad 
Sázavou, Sociální služby města Žďáru nad 
Sázavou a Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
dále spolupráci s neziskovými organizacemi 
a  dohled nad sociální oblastí, povede také 
finanční výbor zastupitelstva města.

„V  regionální politice se pohybuji už od 
roku 2010, a tak se domnívám, že v mojí nové 
roli místostarostky našeho města mám na co 
navazovat. Jsem velmi ráda, že se budu věno-
vat oblastem, ke kterým mám blízko – a jejichž 
problémy jsem nejednou pomáhala řešit i jako 
radní města nebo členka zdravotní komise. 
Těším se na tuto novou životní zkušenost i na 
spolupráci s  lidmi, kteří svoji práci vykonávají 
srdcem. Budu mít na starosti oblast sociální, 
neziskové organizace, PO poliklinika a PO ma-
teřské školy. Věřím, že moje profesní zkušenost 
mi bude pomáhat vidět skutečné potřeby sku-
tečných lidí a nedělat rozhodnutí „od zeleného 
stolu“,“ popisuje svůj nástup do funkce Ro‑
mana Bělohlávková.

Místostarostka Bělohlávková vystřídala ve 
funkci Josefa Klementa, který rezignoval jako 
uvolněný místostarosta a nastoupil na pozici 
senátora Parlamentu České republiky. Nová 
místostarostka bude svou funkci vykonávat 
jako neuvolněná (pozn. red.: Uvolněný zastu‑
pitel je dlouhodobě uvolněn z  pracovního 

poměru a fakticky se stává po dobu výkonu 
své funkce „jakoby“ zaměstnancem obce).

„V  pozici místostarosty jsem působil šest 
let. Po celou dobu jsem se snažil pracovat 
pro město a jeho občany s velkým nasazením 
a  chutí. Jsem rád, že se městu daří uskuteč-
ňovat a  naplňovat cíle, které jsme si stano-
vili a  stále je doplňujeme a  rozšiřujeme. Vše 
se dělá pro zkvalitnění života ve městě. Paní 
místostarostce Bělohlávkové předám své 
zkušenosti z oblasti sociální a panu starosto-
vi z oblasti financí, které jsem měl v gesci. Nic-
méně pro oba dva to nebude ničím novým, 
protože v  daných věcech mají své bohaté 
zkušenosti. Finanční situace města je pod-

le odborných analýz za období 2014-2019 
velmi dobrá a  věřím, že pan starosta bude 
dobrou zárukou toho, aby tato stabilita po-
kračovala. Chtěl bych moc poděkovat za těch 
šest let v  pozici místostarosty. Toto poděko-
vání směřuji zaměstnancům městského úřa-
du, kolegům zastupitelům, ale hlavně vám, 
spoluobčanům, kteří jste mi ve volbách dali 
důvěru. Pro město budu i  nadále pracovat 
jako neuvolněný člen rady města pro oblast 
školství. Děkuji všem za podporu a  moc se 
těším na další práci pro město a region,“ ko‑
mentuje svůj odchod z vedení města radní 
a senátor Josef Klement.

(red)

Volba nového vedení města na zastupitelstvu 5. listopadu Foto: Matěj Papáček

Stromů ve městě stále přibývá
Za poslední léta počet stromů ve měs-
tě neustále roste� Jen za rok 2018 bylo 
v rámci projektu Obnovy zeleně vysáze-
no 623 stromů� Obdobný projekt je na-
chystaný i na rok 2021�

Naše město je na zeleň bohaté tak jako 
málokteré jiné. Tento odkaz je nutné si zacho‑
vat a  udržet městskou zeleň minimálně na 
stávající úrovni a dále její stav zlepšovat pro‑
střednictvím kvalitní koncepční péče. Proto 
radnice přichází se zelenými projekty ať už ve 
městě, nebo v  jeho bezprostřední blízkosti. 
Příkladů je hned několik.

Význam zeleně ve městě
Zeleň ve městě, zvláště pak vzrostlé stro‑

my, plní nejen estetickou funkci, ale plní 
spoustu dalších významných funkcí: produ‑
kují kyslík, zachycují prachové i  jiné škodlivé 
částice, zvlhčují vzduch, ovlivňují hydrologii, 
zmírňují hluk, jsou také biotopem pro řadu 
organismů, a v neposlední řadě poskytují stín. 
Stromy regulují městské klima a  snižují tak 
teplotní extrémy.

Kde se už sázelo
Před dvěma lety proběhla ve městě ob‑

nova zeleně, která přinesla řadu vášní. Sice 
se vysadilo 623 stromů, ale 330 jich muselo 
být pokáceno. Dalším příkladem je průběž‑
né osazování parku na Farských humnech 
nebo u Ivana. Jen letos na Farských humnech 
dobrovolníci vysadili 45 nových stromů a na 
jaře se bude pokračovat. Další desítky nových 
stromů lemují zrekonstruovanou Nádražní 
ulici nebo průmyslovou zónu na Jamské ulici.

Sázení probíhá i mimo město. Například 
v  lokalitě Vetelských rybníků jsme minulý 
podzim obnovili starou polní cestu, kterou 
sice pluhy traktorů už dávno přeoraly, ale 
v  územním plánu stále zůstala. Tam jsme 
vysázeli dalších 74 stromů. Na plodech pa‑
desáti z  těchto stromů si budete moct při 
procházce brzy pochutnat, protože jsou 
ovocné. Další příklad je remízek nad Vyso‑

čany za ulicemi Hlohová a  U  Hrázek, kde 
dobrovolníci z  řad zaměstnanců městské‑
ho úřadu vysadili 100 keřů domácího pů‑
vodu, které se přirozeně vyskytují ve volné 
přírodě.

Letos v  listopadu měly proběhnout tři 
další výsadby. Jedna v  lokalitě Vetelských 
rybníků, druhá u Zelené hory a další od Hlo‑
hové ulice přes pole k propojce mezi Žďá‑
rem a Vysokým. Protože výsadby v blízkosti 
Zelené hory byly naplánovány i  pro veřej‑
nost, byli jsme nuceni je z důvodu kororna‑
virových opatření posunout na příští rok. 
V plánu bylo vysadit 139 stromů a 400 keřů. 
11 stromů na Vetli nakonec místo dobro‑
volníků vysadí SATT, který je zhotovitelem 
údržby zeleně.

Druhy stromů, které sázíme, vybíráme 
tak, aby odpovídaly druhové skladbě, která 
je na Vysočině přirozená. Výjimky tvoří jed‑
notky stromů, které jsou sázeny vyloženě 
jako okrasné.

Proč revitalizujeme
Odkaz zeleného Žďáru půjde zachovat jen 

tehdy, pokud se bude k  zeleni přistupovat 
komplexně a  bude zajištěna její kvalitní 
a pravidelná údržba. Zeleň je třeba vysazovat 
koncepčně ve vztahu k  danému místu, 
jeho měřítku a  konkrétním podmínkám. 
V  některých případech bohužel údržba 
nestačí. Některé stromy byly například 
v historii neodborně ošetřovány nebo údržba 
probíhala nahodile. Následkem toho dnes 
některé dřeviny působí značné provozní 
problémy a jsou pro své okolí nebezpečné.

Pokračování na str. 6

Zdeněk 
Navrátil

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Takto by mohla vypadat křižovatka Brněnské a Jihlavksé ulice s novými stromy Foto: Matěj Papáček

Takto by mohla vypadat křižovatka Brněnské a Jihlavksé ulice s novými stromy Foto: Matěj Papáček



Novou výsadbu je nutné důkladně plánovat 
a  nejlépe se řídit radami odborníků. Při 
větších projektech je žádoucí mít projektovou 
dokumentaci, která přesně říká, kam a  co 
vysázet.

Aby stromy mohly žít dlouhý a zdravý život, 
je nutné výsadbu důkladně promyslet. V histo‑
rii se prováděly spíše menší nahodilé výsadby. 
Často byly sázeny druhy dřevin (např. stromy 
typické pro lesy ‑ smrky, douglasky…), které 
nejsou vhodné pro městské prostředí, nebo 
bylo pro výsadbu zvoleno nevyhovující místo 
(např. příliš blízko bytových domů).

S výsadbou zeleně úzce souvisejí i inženýr‑
ské sítě. To je ostatně jeden z největších problé‑
mů při nových výsadbách. Řada inženýrských 
sítí je umístěna podél chodníků v  zelených 
pásech a díky jejich ochrannému pásmu není 
možné stromy v těchto místech sázet. Pokud 
tedy chceme stromy sázet na smysluplná mís‑
ta, často to znamená přeložení sítí. To je samo‑
zřejmě neúměrně drahé, takže se sítě překlá‑
dají v rámci větších stavebních akcí. Příkladem 
může být Nádražní ulice, kdy byly sítě svedeny 
do jednoho koridoru tak, aby nebránily výsad‑
bě stromů.

„Podařilo se nám s jednotlivými zástupci inže-
nýrských sítí dohodnout konkrétní podmínky pro 
výsadbu zeleně i v ochranných pásmech. V  ně-
kterých případech za použití moderních tech-
nologií nám zástupci inženýrských sítí vycházejí 
s výsadbou zeleně vstříc, za což je jim město velmi 
vděčné,“ popisuje místostarostka Ludmila Řez‑
níčková.

Bez kácení se to neobjede
Ať chceme nebo ne, každý rok je nutné 

některé stromy pokácet. Hlavním důvo‑
dem pro kácení je zhoršený zdravotní stav 
popřípadě narušená statická stabilita stro‑
mů a další důvody, které ohrožují bezpeč‑
nost občanů, popřípadě mohou způsobit 
poškození hmotného majetku. Mnohdy 
nejsou na první pohled všechna poškození 
dřevin viditelná, ale i  tak mohou předsta‑
vovat významné riziko z  pohledu bezpeč‑
nosti.

V  některých případech jsou pokáceny 
i  dřeviny, které byly v  minulosti vysázeny 
na nevhodném místě (např. příliš blízko by‑
tových domů) nebo byly vysazeny ve sku‑
pinách příliš blízko okolních dřevin nebo 
byly dlouhodobě nevhodně ošetřovány. 
V těchto případech mnohdy nelze uplatnit 
arboristické ošetření, aniž by nebyly stromy 
rozsáhle poškozeny.

Výsadba a kácení v příštím roce
Na příští rok, chystáme druhou vlnu 

obnovy zeleně. Tentokrát se bude týkat 
dvanácti lokalit. Sázet a nahrazovat stromy 
se bude v  ulicích Brněnská, Horní, Dolní, 

Jungmanova, Bezručova, Santiniho, Bará‑
kova, Jiřího z Poděbrad, Veselská, Zahradní, 
1. máje a Drdlova. Celkem bude nutné 384 
stromů vysadit, 230 stromů pokácet. O pro‑
jektu Revitalizace stromořadí budeme psát 
více v následujících číslech zpravodaje.

 (red)
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Radnice zřídila Fond městské zeleně
Město Žďár se dlouhodbě snaží profilovat 
jako zelené, ekologické, zdravé město� Jed-
ním z  projevů této snahy je nově zřízený 
Fond zeleně� Do něj bude město a případní 
dárci vkládat účelové finance na výsadbu 
a  úpravu zeleně� Z  fondu pak bude možné 
operativně čerpat peníze na menší opatření 
jako dobrovolnická nebo náhradní výsadba�

Fond zeleně umožní především snazší 
sbírání a  vynakládání prostředků na drobné 
výsadby a úpravy zeleně. Do fondu může při‑
spívat město, veřejnost nebo firmy s důvěrou, 

že jejich prostředky budou účelově vynalože‑
ny na městskou zeleň. Dalším příjmem bude 
také zpoplatnění komerčního sběru semen na 
území města.

Sběr semen pro pěstování stromů
Jedním ze zdrojů pro Fond jsou příjmy 

z  pěstování stromů, resp. semenářský byz‑
nys je podnikání jako jakékoliv jiné a  stejně 
tak k němu potřebujete i suroviny v podobě 
semen stromů. Proto i zdroje semen, stromy 
a  jejich plody (např. šišky) mají svoji hodno‑
tu. Město zavedlo pravidla a zpoplatnění ko‑

merčního sběru semen ze stromů. Prostředky, 
které z tohoto poplatku město získá, vynaloží 
zase na výsadbu a údržbu zeleně. Už letos se 
ze sběru vybralo asi 37 tisíc, což představuje 
asi 10 sazenic vzrostlých stromků o průměru 
kmenů 16 ‑ 18 centimetrů. Město tím chce 
také demonstrovat proaktivní přístup v získá‑
vání financí právě na tolik důležitou zeleň.

Rozhodně to ale neznamená, že maminky 
nebo školky budou platit za sbírání kaštanů 
nebo šišek. Platit budou pouze firmy a sběrači, 
kteří se sběrem semen zabývají profesionálně 
pro pěstební účely.  (red)

Víte, že…

Stromy jsou dominantní růstovou formou 
většiny přírodních ekosystémů. Například v Čes‑
ku by přirozená vegetace bez vlivu člověka byla 
tvořena z 99 % lesními porosty.

Podle studie z  roku 2015 je celkový počet 
stromů na planetě odhadován na 3,04 bilionu 
(tedy 200 stromů na každý hektar souše). Množ‑
ství stromů na planetě Zemi bylo ale prudce 
sníženo člověkem především kvůli  zeměděl‑
ství a dále využití dřeva pro průmysl a na palivo.

 (red)

Víte, že…
Stromy mají výrazný vliv například na pro‑

pustnost  slunečního záření, v  porostech se 
stromovým patrem je podíl dopadajícího záření 
oproti nezastíněným porostům snížen cca na 
1/10 (v tropickém deštném pralese až na 1/50). 
Zároveň je pod stromem v horkých dnech o při‑
bližně 3 ‑ 5 stupňů nižší teplota, strom je pros‑
tě nejlepší klimatizace. Jako samozřejmost již 
bereme, že stromy mají schopnost akumulovat 
uhlík, jsou i výrazně zapojeny do koloběhu vody. 
Strom čistí vzduch, dokáže zachytit obrovské 
množství nečistot a zároveň hubí choroboplod‑
né organismy. V neposlední řadě je strom i pro‑
tihlukovou stěnou.

 (red)

Ilustrační fotografie toho jak by mohla vypadat Dolní ulice s novými stromy Foto: Matěj Papáček

Konec splašků v Sázavě
Při vzpomínce na horké letní měsíce 
posledních let se vám možná vybaví 
pohled na nevábně vypadající Sázavu 
v centru města�

I přes robustní kanalizační systém Žďáru 
dochází na několika místech města ke zne‑
čišťování řeky Sázavy splaškovými vodami. 
Většinou se jedná o  historicky neřešené 
problémy, jako je nezmapovaná kanalizace 
pod Pilskou nádrží nebo u fotbalového sta‑
dionu. Převážně v málo vodnatých letních 
měsících je to příčinou kazící se a nevábně 
vypadající vody v řece.

Naší snahou je tato místa identifikovat 
a nalézt vhodné technické řešení pro sve‑
dení odpadních vod do kanalizace tak, jak 
se tomu podařilo již ve zmiňované lokalitě 
u fotbalového stadionu.

Nedílnou součástí snahy o čistou Sáza‑
vu je i modernizace a intenzifikace Čistírny 
odpadních vod (ČOV) Žďár nad Sázavou, 
která postupem času získala regionální 
charakter a došlo tak k vyčerpání její kapa‑
city. Při intenzivnějších deštích posledních 

let dochází k  přetokům části odpadních 
vod rovnou do Sázavy.

Záměrem této intenzifikace ČOV je jak 
zvýšení objemu vyčištěných vod, tak i zvý‑
šení kvality vypouštěných vod do Sázavy.

Ze Státního fondu životního prostředí 
ČR se podařilo v těchto dnech získat dotaci 

ve výši 147 921 675 Kč ze způsobilých výda‑
jů 232 034 000 Kč. Aktuální míra podpory 
ze strany SFŽP tak činí 63,75 %.

Zahájení stavebních prací se předpoklá‑
dá již v roce 2021.

(red)

Ilustrační foto Foto: archiv

Skauti pomáhají i schůzkují! Vyrobili 3 373 štítů� I díky nové klubovně
Letošní rok byl pro nás všechny dost ná-
ročný — plný změn, výzev, dobrých i špat-
ných zpráv� „Buď připraven!” — tak zní 
skautské heslo a v duchu tohoto hesla se 
skauti nejen ve Žďáře snažili po celý rok 
pomáhat, kde bylo potřeba�

Vyrobili 3 373 štítů
V březnu nás zastihla první vlna současné 

epidemie. Byla to pro většinu lidí nová a ne‑
příjemná zkušenost. Něco podobného jsme 
už dlouho nezažili a  o  to těžší byla prvotní 
adaptace na novou situaci. Stát v některých 
aspektech nestíhal reagovat rychle a pružně, 
kvůli čemuž vznikla poptávka po různých vě‑
cech: od šití roušek, přes pomoc seniorům, 
až po výrobu ochranných štítů. Žďárští vodní 
skauti zvládli reagovat obratem a brzy začali 
koordinovat výrobu ochranných štítů.

„Z okolí jsem cítil velký nedostatek ochran-

ných pomůcek. Nemáme šicí stroje, ale 3D 
tiskárny,” popsal situaci Václav Černík, hlavní 
koordinátor, vodní skaut a učitel na gymná‑
ziu. Na facebooku založil skupinu, do které 
přidal několik známých, kteří měli také 3D 
tiskárnu, a od toho momentu se začala celá 
iniciativa rozrůstat rychlostí blesku. „Vláda vy-
hlásila uzavření velké části ekonomiky 14. břez-
na a první štít jsme expedovali již 20. března, tj. 
ani ne týden poté,” popisuje rychlost místních 
dobrovolníků.

Celkem se podařilo vyrobit a  expedovat 
3 373 štítů. „První jsme expedovali toho 20. břez-
na, poslední pak 4.  května. Takže hlavní vlna 
naší aktivity trvala jeden a půl měsíce,” doplňuje 
Černík. Štíty vyrobené žďárskou komunitou 
tiskařů mířili primárně zdravotnickému a  lé‑
kárenskému personálu. „Naše štíty skončily jak 
v novoměstské nemocnici, tak u lékařů na Žďár-
sku, Novoměstsku a Bystřicku, v lékárnách v oko-
lí. Když byla uspokojena potřeba místních, tak 
jsme posílali štíty i do Sv. Anny v Brně, do fakultní 
nemocnice v  Hradci Králové nebo Na Bulovce,” 
shrnuje Matěj Jirčík, tiskař z místní komunity. 
Velkým překvapením bylo, že i velké nemoc‑
nice v Praze, Brně a dalších krajských městech 
neměly dostatek štítů.

Bez tiskařů a dárců by to nešlo
„Důležitá byla i  podpora místních firem, 

díky kterým jsme nemuseli řešit finance na 
celý projekt,” podotýká Jirčík. Hlavními spon‑
zory byly žďárské firmy SATT a ICE Industrial 
Services, materiálně pomohly novoveselské 
firmy Plastia a  Efko, nesmíme zapomenout 
i  na Vespa Eko, Jsem královna, Kolibrik.net, 

RACOM, Jan Šustr QRO.cz, AJ Kompresory, 
DEL, Hettich, Sporten, Smart3D, Reklama 
Petra Sochorová, Mikatel. Velké poděkování 
patří všem těmto firmám i  Městu Žďár nad 
Sázavou. „Velké štěstí bylo, že jsme necelý rok 
před touto krizí získali od města nově zrekon-
struovanou Vodárnu. Bez ní by koordinace akce 
a kompletace štítů byla výrazně těžší,” uzavírá 
Václav Černík. Vodní skauti i členové organi‑
zace DUHA AZ přiložili ruku k dílu, když bylo 
potřeba kompletovat objednávky, stříhat gu‑
mičky nebo roznášet vyrobené štíty. Být při‑
praven se vyplatí a místní skauti i duháci jen 
potvrdili, že jsou.

Skauti nejen pomáhají, ale dělají i  svou 
klasickou činnost

Kromě pomoci potřebným se i  v  průbě‑
hu letošního roku skauti věnují své primární 
činnosti: výchově a  vedení mladší generace. 
I když mnoho týdnů v letošním roce nemohou 
fungovat klasické osobní schůzky, přesunula 
se veškerá činnost do online prostředí (přes 
internet). Náplní schůzek je teď například spo‑
lečné pečení, hraní her nebo psaní pohledů 
do domova seniorů, ale hlavně společné trá‑
vení času a setkání s kamarády!

Tradiční rozdávání Betlémského světla 
snad proběhne i před letošními Vánoci. „Vše 
bude záviset na současné situaci, ale aktuálně 
to vypadá, že čeští skauti dostanou Betlémské 
světlo na rakouských hranicích. Do Žďáru by 
poté mělo přijet v  sobotu 19.  prosince,” uvádí 
Petr Bednář — Béda, kapitán žďárského pří‑
stavu vodních skautů Racek.

 Jakub Axman, přístav vodních skautů Racek

Kde všude pomohly štíty 
ze Žďáru mimo Vysočinu
Vojenská nemocnice Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice Pardubického kraje
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice České Budějovice
Slezská nemocnice v Opavě
Karlovarská krajská nemocnice
Fakultní nemocnice Hradec Králové



Babybox je už i v našem městě
Trvalo to několik let najít místo, na kterém 
by mohl být babybox ve Žďáře umístěn� 
Teď našel své zázemí na trochu netradič-
ním místě� Babybox je totiž nainstalovaný 
v budově továrny TOKOZ�

Babybox ve Žďáře byl spuštěn 6. listopa‑
du jako v  jednom z  posledních okresních 
měst. Dlouhému hledání místa pro baby‑
box v  našem městě nahrává fakt, že Žďár 
je jedním z mála, ne‑li jediným z okresních 
měst, které nemá nemocnici. Podmínkou 
Babyboxu totiž je stálá dohledová služba 
v  jeho blízkosti. To je snadno uskutečni‑
telné v  nemocnicích, kde je stále nějaký 
personál. Na naší poliklinice to ovšem díky 
absenci stálé služby nejde. Jedním z uvažo‑
vaných míst byla stanice krajských hasičů 
na Jamské ulici, tato možnost se ovšem ni‑
kdy neuskutečnila.

Jeho umístění v  našem městě umož‑
nila až ochota majitele TOKOZu Vladimí‑
ra Chládka, kterému se podařilo všechny 
podmínky pro umístění babyboxu splnit.

(red)
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Babybox vpravo od vstupu do továrny Foto: Matěj Papáček

Na Libušínské ulici je opravená část chodníku
Po letní opravě silnice na Libušínské 
ulici se chodník u  zastávky MHD tro-
chu propadl� Aby cestující neklouzali 
po zmrzlých kalužích, tak jsme ho ještě 
před zimní sezónou nechali opravit�

Asi sto metrů chodníku opravili dělníci 
začátkem listopadu. Na chodník byly pou‑
žity běžné betonové kostky, které by měly 
být zvláště za deště a v zimě lépe schůdné 
a  snadno udržovatelné. Oprava vyšla na 
175 tisíc korun.

Letos byl také zerkonstruovaný povrch 
Libušínské ulice. Kromě asfaltu dělníci 
opravili na jedné stran ulice i  obrubníky 
a vpustě do kanálů.

(red)

Vývoz biopopelnic v zimním období
V  prosinci 2020 budou vývozy 2x měsíčně 
ve dnech:
8� a 9� prosince 2020
22� a 23� prosince 2020�

V zimním období (leden – březen 2021) bude 
vývoz prováděn 1x měsíčně
(pouze v  případě příznivých klimatických 
podmínek).

Uvádíme přesná data svozu:
12� a 13� ledna 2021
16� a 17� února 2021
23� a 24� března 2021

Od 1� dubna 2021 bude svoz obvyklý – úterý 
či středa podle pravidelného harmonogramu.
Případné změny budou zveřejněny ve  Žďár‑
ském zpravodaji a na webu města. (oks) Ilustrační foto Foto: archiv

Na základní škole Švermova je další ročník výstavy Ústavu pro studium 
totalitních režimů
Ředitel Ústavu pro studium totalitních 
režimů (USTR) z  Prahy Zdeněk Hazdra 
a  žďárský signatář Charty 77 Vít B� 
Homolka slavnostně otevřou výstavu na 
4� ZŠ v  úterý 15�  prosince  2020 v 15�30 

hodin ve vestibulu před školní jídelnou�

Na této škole s  USTREM spolupracují již 
řadu let, výstavy jsou vždy tematicky zaměře‑
né a zajímavě uváděné žáky 4. ZŠ.

Letošní téma je o Chartě 77 s názvem Ne‑
mohli jsme mlčet. Všichni jste na toto zajíma‑
vé setkání zváni, foto je z instalace výstavy.

ZŠ Švermova 4

Průmyslová zóna je dokončená� Přivede průmysl s přidanou hodnotou
Za jedinou stavební sezónu vyrostla 
mezi Jamskou a  Novoměstskou ulicí 
nová část průmyslové zóny� Na bezmála 
10 hektarech prostoru pro firmy a pod-
nikatele by mělo vzniknout až 400 dob-
ře ohodnocených pracovních míst pře-
vážně pro kvalifikované pracovníky�

První práce na zajištění stavby průmy‑
slové zóny začaly na jaře minulého roku. 
Za krátkou dobu bylo potřeba vyřídit pro‑
jektování, výkup pozemků, stavební povo‑
lení, zajistit financování, získat politickou 
podporu a  další formální náležitosti před 
žádostí o dotaci. Vše se podařilo a už letos 
v  březnu začaly zemní práce. Vše se i přes 
koronavirová omezení podařilo stihnout 
včas a v říjnu mohlo město zažádat o kolau‑
daci. 19. října se konala závěrečná kontrolní 
prohlídka a dokončená infrastruktura byla 
předaná městu.

„Za pomoc a  ochotu chci poděkovat 
všem úředníkům a  zastupitelům, kteří se na 
přípravě podíleli. Projekt je krásnou ukázkou 
týmové práce, protože připravit takto rozsáh-
lou stavbu za takto krátkou dobu je pro naše 
město takovým malým zázrakem,“ komen‑
tuje přípravy starosta Martin Mrkos.

Zájemců je dost
Už v  průběhu výstavby město nezahá‑

lelo a  začalo shánět do průmyslové zóny 
investory. O  prázdninách proběhla první 
osobní schůzka čtyř vážných zájemců, kde 
město představilo své podmínky výstav‑
by. Nejistota okolo koronaviru sice vedla 
k  opatrnosti potenciálních investorů, jed‑
nání ale pokračují dál. Potenciálních inves‑
torů přišlo výrazně více, byli ale vyřazeni, 
protože nesplňovali podmínku průmyslu 
s přidanou hodnotou.

„Chceme Žďár profilovat jako zdravé (eko-
logické) a technologické město. Firmy s vyšší 
přidanou hodnotou práce znamenají lepší 
pracovní pozice, dlouhodobou přítomnost 
firmy ve Ždáře, jeji rozvoj a  především více 
peněz pro zaměstnance. Zóna je k  dispozici 
jak místním expandujícím firmám, tak i  za-
hraničním investorům. Proto děláme aktivní 
marketing a  jsme v  kontaktu s  obchodním 
komorami z  Izreale, Skandinávie, US, UK 
a  mnoha dalších zemí,“ popisuje získávání 
investorů Mrkos.

Průmysl s přidanou hodnotou
Doba, kdy se ve Žďáře stavěly montov‑

ny, končí. V  nové průmyslové zóně mají 
podnikat pouze firmy s vysokou přidanou 
hodnotou. Ať už to budou firmy s vysokým 
podílem automatizace, IT společnosti, fir‑
my zaměřené na vývoj nových nástrojů 
a  technologií nebo stavební firmy v  pří‑
padě, že v  okolí není zastoupen obdobný 
obor.

Modrozelená infrastruktura
Průmyslová zóna by neměla být beto‑

novou pouští, ale místem, kde jsou poměry 

výstavby, zeleně a  vody v  rovnováze dle 
nejpřísnějších měřítek. Proto město připra‑
vilo podmínky pro investory, které je zava‑
zují k šetrnému přístupu ke krajině, ve které 
zóna vznikla. Podmínky pracují s minimál‑
ně 25% zastoupením zeleně na pozemku 
včetně 5 % na konstrukci.

Vše nebude jen na podnikatelích. Město 
už při výstavbě vysadilo první část stromů, 
které jsou v  lokalitě naplánovány. Celkem 
se jedná o asi dvacítku stromů.

Zásadní pro lokalitu je hospodaření 
s  dešťovou vodou. Například parkoviště 
mají být vytvořena z  polopropustných 
nebo propustných povrchů. Vodní hospo‑
dářství je v  lokalitě řešeno i s ohledem na 
nedaleký dnes suchý poldr Velký Posměch. 
Ten bude v  budoucnosti přebudován na 
rybník s ohledem na hospodaření s dešťo‑
vou vodou a  protipovodňovou ochranou 
území pod průmyslovou zónou.

Kolik to stálo
Výsledná částka za vybudování infra‑

struktury je přes 109 milionů korun, z toho 
53 milionu přijde z  dotace Ministerstva 
průmyslu a obchodu. (red)

Průmyslová zóna Jamská II před dokončením Foto: Matěj Papáček

Dělníci opravují chodník na Libušínské ulici Foto: Matěj Papáček

Město chce s firmami a podnikateli stavět firemní byty
Odchod mladé a  kvalifikované pracov-
ní síly za lepšími životními podmínkami 
do velkých měst je letitým problémem 
celého kraje� V dnešní době technologií 
se tento trend postupně obrací a na to 
musí město reagovat� Protože město 
vlastní několik pozemků pro výstavbu 
bytových domů, rozhodlo se firmám 
pomoci získat byty pro zaměstnance�

„Jde o formu podpory podnikání ze stra-
ny města. Projekt je partnerstvím veřejného 
a  soukromého sektoru (PPP) a  má pomoci 
firmám skrz benefit bydlení získávat vyso-

ce kvalifikované odborníky, které potřebu-
jí, např. programátory, vývojáře, techniky, 
konstruktéry apod.,“ komentuje starosta 
Martin Mrkos.

Projekt je realizován formou koncese, 
což je jeden ze způsobů prodeje pozem‑
ků pro výstavbu bytového domu. Město 
uvažuje, že cena pozemku by byla zapla‑
cena formou převodu vlastnictví bytů do 
majetku města. O  konkrétních podmín‑
kách město rozhodne v rámci dialogu se 
zájemci z řad firem.

Město předpokládá, že takovouto for‑
mu výstavby bytového domu umožní 

firmám a  podnikatelům přímo ze Žďáru 
nebo z bezprostředního okolí. Především 
se bude jednat o  technologicky perpek‑
tivní firmy, pro které je vybudovaná i nová 
část průmyslové zóny na Jamské ulici.

Kde mohu jako firma získat více infor-
mací

Pokud máte jako firma nebo podni‑
katel zájem připojit se k  výstavbě bytů 
ve spolupráci s  městem, sledujte nej‑
později od 7. prosince webovou stránku 
zakazky.zdarns.cz.

(red)
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Generel dopravy – Průzkumy dokončeny!
Generel dopravy dosáhl v  listopadu 
významného milníku  – dokončeny 
a vyhodnoceny byly všechny dopravní 
průzkumy� Získaná data poslouží pro 
vytvoření matematického dopravního 
modelu města�

Díky provedení průzkumů v září 2020 
se na výsledcích neprojevila epidemie 
koronaviru, která jinak značně ovlivni‑
la poptávku po dopravě. Na podkladu 
sesbíraných dat se také v  prosinci ode‑
hraje odborná diskuze s nezávislými ex‑
perty a její výsledky poslouží jako výcho‑
diska pro návrhovou část Generelu.

Zadání Generelu dopravy bylo po 
stránce sběru dat v  terénu velmi po‑

drobné: proběhlo sčítání 
na 16 křižovatkách a  6 
profilech komunikací, 
k  tomu směrový prů‑
zkum na všech 10 silnič‑

ních vjezdech do města a  v  neposlední 
řadě byla získána data pro cyklisty a pěší 
na necelé šedesátce míst. Pozornost byla 
věnována také dopravě v klidu, tedy par‑
kování na veřejně přístupných místech 
širšího centra.

Směrový dopravní průzkum byl pro‑
veden za účelem zjištění intenzit a smě‑
rování tranzitní dopravy procházející 
městem. Klíčovým poznatkem je, že 83 % 
jízd zachycených na obvodu města nále‑
ží cílové/výchozí dopravě a  je tedy ne‑
zbytná pro obsluhu města. Zbývajících 
17 % pak připadá na tranzitní dopravu. 
Průzkum křižovatkových pohybů určil 
nejvíce zatížené křižovatky na průtahu 
silnice I/37 městem, kdy na světelně říze‑

né křižovatce u  Kulturního domu proje‑
de téměř 24 tisíc vozidel denně. Mezi 21 
a 23 tisíci vozidel denně pak projede přes 
křižovatky u  OC Convent a  u  sportovní 
haly na Bouchalkách.

Průzkumy cyklistické a  pěší dopravy 
sledovaly jak pohyby přes komunikace 
v  místech přechodů či míst pro přechá‑
zení v křižovatkách, tak i vybrané profily 

na síti nemotoristických 
komunikací určených 
výhradně pro pěší a cyk‑
listy. Téměř 600 cyklistů 
bylo zaznamenáno na 

světelně řízeném přechodu pro chodce 
v  ulici Žižkova u  Kulturního domu. Přes 
2 tisíce chodců denně projdou po ná‑
městí Republiky, Nádražní ulicí a ul. Stro‑
jírenská u ŽĎASu. Zvlášť pak byli sčítání 
i  cyklisté jedoucí ve vozovce s  ostatním 
provozem. Téměř 400 takových cyklistů, 
bylo zachyceno na stanovišti miniokruž‑
ní křižovatky Wonkova x Vysocká x Stu‑

dentská, následovalo necelých 300 cyk‑
listů na stanovišti Strojírenská x Veselská.

Parkovací průzkum monitoroval cel‑
kem 1,7 tisíce parkovacích míst od brz‑
kých ranních až do pozdních nočních 
hodin. Kapacita je ve špičkových obdo‑
bích naplněna na parkovišti obchodních 
center Lidl a  Convent, dále v  lokalitách 

Neumannova, 
S t u d e n t s k á , 
Nerudova, kde 
neplacená stá‑
ní byla vyčer‑
pána a  zbývalo 

pouze několik volných vyhrazených 
míst. Špičková poptávka po parkování 
nastává mezi 9. a  11. hodinou, v  noci 
klesá na polovinu. Až 25 % vozidel 
parkuje v  rozporu s  předpisy v  okrsku 
ulic Husova, Hálkova, Drdlova, Sadová, 
Hutařova, Tyršova a  Nádražní, zejména 
kvůli nedodržení volné šířky komunika‑
ce pro průjezd. Mott MacDonald

32 
sčítacích 
míst

83 % 
vnitřní 
dopravy

2 tisíce 
chodců denně 
na náměstí 
Republiky

Ostrov pohody 2020 on-line! 19�– 31� prosince 2020
Na vědomost se dává, že 23� ročník tra-
diční předvánoční akce Ostrov pohody 
se navzdory nepříznivé současné situaci 
konat bude!

Dveře Městského divadla sice zůstanou 
zavřené, ve foyer bude místo tvořivých 
dílen, ochutnávek a  soutěží liduprázdno, 
ale o divadelní pohádky a jiná překvapení 
ochuzeni nebudete. Jenom se vše přesu‑
ne do virtuálního světa a  krásné pohádky 
připlují k  vám formou přímého streamu 
i  záznamu. Budou pro vás připravené na 
webových stránkách Ostrova pohody a bu‑
dete se moci na ně podívat v klidu během 
vánočních svátků až do Silvestra. Do hle‑
diště divadla zatím můžete poslat za sebe 
vyrobenou postavičku, která se usadí na 
sedadlo místo vás. Na web také rádi umístí‑
me vámi nahraná krátká videa s básničkou, 
písničkou, čtenou pohádkou nebo fotku, 
co jste pěkného doma či venku vyrobili. 

Těm nejmenším z vás určitě pomohou ro‑
diče či prarodiče.

Věříme, že i  letošní sváteční dny budou 
plné úsměvů a přání všeho dobrého. Vánoce 
jsou totiž záležitostí srdce a lásky, která nezná 
hranic. Výhodou je, že dnešní doba nabízí to‑
lik technických vynálezů, které pomáhají pře‑

klenout vzdálenosti i  fyzickou odloučenost. 
V  neposlední řadě patří velké poděkování 
městu Žďár, Kraji Vysočina a sponzorům, kteří 
nás dlouhodobě podporují. Pevně doufáme, 
že se společně potkáme příští rok opět v di‑
vadle na Ostrově pohody 2021. Těšíme se.

Pavla a Martin Müllerovi

Ilustrační foto Foto: Ostrov pohody

Ohlédnutí za projektem MAP II ORP Žďár nad Sázavou
Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad 
Sázavou, reg� č� projektu CZ�02� 3� 68/0�0/0�0
/17_047/0009150, vstupuje do posledního 
roku své realizace� Proto je načase ohlédnout 
se za tím, co se v uplynulých letech událo�

Díky vaší spolupráci, touze po poznání a zá‑
jmu o kvalitu vzdělávání jsme byli schopni usku‑
tečnit nespočet seminářů, exkurzí, workshopů 
a besed. Ocenili jsme dětskou kreativitu, přispěli 
k rozvoji dovedností, zabývali se bezpečím v ky‑
berprostoru, ale také zažili mnoho zábavy. Cel‑
kem jsme podpořili 33 mateřských a základních 
škol.

Rok 2020 byl složitý a svazující pro nás všech‑
ny. Přesto jste zůstali s námi, a  tak se podařilo 
zrealizovat několik akcí. Za nejvydařenější po‑
važujeme workshop Za krásou keramiky, který 
přinesl nové tvůrčí pojetí práce s hlínou, inspiraci 
pro tvoření s dětmi i určitý druh terapie a relaxa‑
ce.

Účastnice ze ZŠ v  Nížkově o  něm prohlási‑
la:,Pokaždé jsem se těšila na milou, velmi šikovnou 
a  nápomocnou paní lektorku a  zajímavé tvoře-
ní. Jen  více takovýchto odpočinkových setkání 
pro učitele.“ Paní učitelka ze ZŠ ve Žďáře nad Sá‑
zavou dodala, že to byl,příjemný, velice pozitivní, 
ale  hlavně neuvěřitelně uklidňující workshop.“ 
Vřelého hodnocení se dočkal rovněž Kurz pro‑
gramování 3D tisku.,Na 3D tisk jsem se přihlásila 
jako úplný laik s tím, že chci vidět, o co vlastně jde. 
Po první lekci jsem odcházela s tím, že je to super 
zábava a  naše žáky by určitě moc bavila. Každý 
úkol zadaný lektorem je pro mě výzvou. Nejdříve 
se trochu obávám, potom si hraju a nakonec mám 
velkou radost z toho, co se mi povedlo,“ napsala ře‑
ditelka základní školy ve Velké Losenici.

Právě tyto ohlasy nás velmi těší a  motivují 
k plánovaní dalších akcí. Věříme, že se nám daří 
vytvářet prostor k  setkávání těch, kteří chtějí 
něco změnit, s  těmi, kteří mohou nabídnout 
cestu, jak na to. Prožili jsme společně tři krásné 

kapitoly. Pojďte s námi dokončit tu závěrečnou 
a připravit půdu pro novou knihu.,Projekt MAP 
II byl zahájen 1. ledna 2018, kdy plně navázal na 
předchozí dvouletý MAP  I. Jsme vděčni za tuto 
možnost. V současné době připravujeme podkla-
dy pro vyhlášenou výzvu Akční plánování v území 
(MAP III), abychom i nadále podporovali pedago-
gy, rodiče a především děti a žáky, kteří jsou naší 
budoucností,“ vysvětlila hlavní manažerka pro‑
jektu Radka Hudečková.

Pro více informací sledujte naše webové 
stránky (www.zdarns.cz/MAPII) a  staňte se na‑
ším fanouškem (www.facebook.com/MAPZR).

Realizační tým projektu MAP II vám děku‑
je za přízeň a  těší se na další spolupráci nejen 
v nadcházejícím roce, ale i v budoucím progra‑
movém období. Veronika Klimešová

administrátor projektu

Město za 3 roky získalo 209 mil� Kč dotačních prostředků
Pro jakékoliv město i menší obec v repub-
lice je příjem v  podobě dotací stěžejním 
příspěvkem do městského rozpočtu� Sou-
časný systém dotací je postaven na něko-
lika úrovních (evropské, národní, krajské 
a ostatní zdroje) a Žďár se snaží využívat 
všech, u kterých je vysoká míra efektivity� 
V  letech 2017 až 2019 se městu podařilo 
uspět u více než 70 projektů v objemu ná-
kladů cca 327 mil� Kč a 209 mil� Kč z nich 
tvoří samotná dotační podpora�

Dotační struktura, jednotlivá pravidla, 
informační systémy, desítky až stovky výzev 
ročně, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a dal‑
ší údaje jsou v  dnešní dotační době natolik 
složité, že i město je nuceno, aby se na správě 
těchto dotací podílel nemalý počet zaměst‑
nanců. V současné době na úřadě pracují tři 
dotační manažeři a  čtyři projektoví admini‑
strátoři a  odborníci. Dotační manažeři jsou 
stálými pracovníky města, naproti tomu pro‑
jektoví manažeři a odborníci jsou pracovníci 
na dobu určitou a jejich mzda je z velké části 
dotována samotnými projekty. Tedy zisk těch‑
to dotačních prostředků není zadarmo, a aby 
město uspělo se svými projekty v soutěžních 

výzvách, musí je vypracovávat v nejlepší kva‑
litě.

Pro městský, více než půlmiliardový roz‑
počet je ale průměrných 70 milionů korun 
ročně významnou položkou a  rádi bychom 
vám představili alespoň několik významných 
či zajímavých projektů z posledních let i vý‑
hled do budoucnosti.

Zrealizováno
Rekonstrukce vodárny (náklady 15,8 mil� 
Kč; dotace 8,7 mil� Kč) ‑ rekonstrukce staré 
vodárny v  parku na Farských humnech se 
skvělým výsledkem. Díky této budově mo‑
hou děti a mládež ze skautu a Duhy AZ mít 
důstojné zázemí.

Rekonstrukce zázemí na fotbal a  tenis 
(náklady 44,5 mil� Kč, dotace 15,9 mil� 
Kč) – rekonstrukce zázemí pro malé fotbalis‑
ty a všechny tenisty na Bouchalkách včetně 
tenisových kurtů poskytuje skvělé podmínky 
pro sportování. Přetlak žadatelů v těchto vý‑
zvách je tak obrovský, že uspěje jen každý cca 
dvacátý.

Revitalizace zeleně v 6 lokalitách (náklady 
5,4 mil� Kč, dotace 3,2 mil� Kč) ‑ velká revita‑
lizace zeleně ve městě, při níž bylo vysázeno 
více než 600 stromů a 300 keřů.

Rozvoj cyklodopravy (náklady 34,7 mil� 
Kč, dotace 14,2 mil� Kč) – nová cyklostezka 
na Stržanov, od modrého hřiště k  novému 
mostu na Farských humnech, a  ještě jedna 
propojka na Klafar. Uspěli jsme jako jediní na 
Vysočině!

Nová propojka na průmyslové zóně Jamská 
II (náklady 110 mil� Kč, dotace 53 mil� Kč)  – 

nová komunikace mezi ulicí Jamskou a No‑
voměstskou, s  možnostmi výstavby hal pro 
nové výrobce a  podnikatele, se stihla v  re‑
kordním čase.

Dotačních projektů je však mnohem více, 
věnujeme se vedle rekonstrukcí a  výstaveb 
také sociální problematice, požadavkům 
škol, velký důraz v posledních letech klade‑
me na životní prostředí a využívání energií.

Výhled do budoucna
V současné chvíli připravujeme další pro‑

jekty v  modrozelené infrastruktuře. Podali 
jsme například žádost o  dotaci na skvělý 
projekt SAARLANDSCAPE Restart No�1, vy‑
cházející z nové krajinářské koncepce města 
z  dílny městské architektky Radilové (kon‑
cepci najdete na webových stránkách města 
v sekci Město > Strategie rozvoje města). Pro‑
jekt předpokládá náklady cca 30 mil. Kč a vě‑
nuje se obnově Farských humen, novému 
parku na Klafaru, cestě pod Starým dvorem, 
oblasti na Lazech, na Kačině, Musilovu rybní‑
ku, obnově Zelené hory. Žádost jsme podali 
do Norských fondů.

Velkým tématem ve městě je také byd‑
lení. Bohužel velká škála dotací v tomto od‑
větví není, ale přesto využíváme maximum 
možného. V následujícím roce budeme žádat 
o podporu na výstavbu bytových domů do‑
stupného bydlení na Klafaru.

Samozřejmě dotace nejsou samospasitel‑
né a určitě nejsou tou nejefektivnější formou 
přerozdělování finančních prostředků. Velká 
administrativní zátěž nese nejen personální 
a  administrativní náklady. Ale největší chy‑
bou města by bylo je nevyužívat v maximální 
efektivní míře. Tím je myšleno, nerealizujme 
pouze proto, že je na to dotace. (red)Objem dotaci od roku 2017 Foto: archiv

Ilustrační foto Foto: archiv
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Městský úřad informuje
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Kontejnerové stání na Kovářově ulici je nově osazeno na dlažbě. Dříve byly kontejnery umístěny jen na trávě.

Před Po
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Odpady o Vánocích
O letošních Vánocích budou vývozy v ná-
sledujících dnech: 26� a 27� prosince
2� a 3� ledna 2021
Bioodpad bude svezen dle plánu 22. a 23. pro‑
since. Zároveň bude dodavatel jak před Vánoci 
i Silvestrem posilovat svozy, aby byly kontejnery 
a popelnice prázdné a kapacita vystačila až do 
soboty. (red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 21. říj‑
na 2020 předány následující nálezy, u kterých 
není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Svazek klíčů ul. Vejmluvova
Vodítko na psa u rybníka Konvent
Skateboard + přilba ul. Sázavská
Prstýnek u hypermarketu
Klíč od vozu Libušín u pečovatelského domu
Dámská kabelka ul. Horní

Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová 
Tel. č. 566 688 146,

e‑mail alena.benesova@zdarns.cz
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

(red)

 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy.

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

Referent/ka odboru strategického rozvoje a investic - administrátor/ka veřejných zakázek
Výkon souhrnné činnosti při zajišťování výkonu administrativy veřejných zakázek. Pracovní poměr na 
dobu neurčitou s předpokládaným nástupem leden ‑ březen 2021. Podrobné informace k pracovnímu 
místu podá Mgr. Adam Joura, vedoucí odboru strategického rozvoje a  investic, tel. 566 688 190, e‑mail: 
adam.joura@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 10. prosince 2020 do 12.00 na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou ‑ sekretariát 
starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – administrátor/ka 
veřejných zakázek“

Cena města Žďáru nad Sázavou
Pošlete nominaci nejpozději do konce letošního roku�
Cena města Žďáru nad Sázavou je udělována občanům města jako morální ocenění za významné zá‑
sluhy, především v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy a veřejného života. Ocenění může být 
rovněž uděleno za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím občanů města, kteří se zasloužili 
o záchranu lidského života nebo zdraví občanů města. Ve výjimečných případech může být ocenění 
uděleno i osobám, které nejsou občany města Žďáru nad Sázavou. Tato výjimka musí však být řádně 
odůvodněna. V jednom kalendářním roce může být ocenění uděleno maximálně jedné osobě, nebo 
jednomu kolektivu. Ocenění může být uděleno pouze jednou; opakované udělení není přípustné. 
Ocenění může být též uděleno in memoriam.

Kdo může podat návrh na ocenění vybrané osobnosti?
Návrhy na udělení ocenění mohou podávat občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře nad Sázavou, 
a to jak osobně, tak i prostřednictvím členů zastupitelstva města.

Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvěma způsoby. Buď v listinné podobě na adresu Městský úřad Žďár 
nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v obálce označené „Ocenění za zásluhy“, nebo 
v elektronické podobě na adresu meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za zásluhy“. Ocenění bude 
vždy uděleno na základě návrhů přijatých v předcházejícím kalendářním roce.

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osobnosti, popřípadě bydliště či jiné kon‑
taktní údaje, jsou‑li navrhovateli známy; dále odůvodnění návrhu v rozsahu minimálně půl normostra‑
ny (900 znaků). Navrhovatel musí uvést své jméno a příjmení (firmy uvedou název), adresu a kontaktní 
telefon, případně e‑mail.

Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předáváno zpravidla v měsíci červnu při příležitosti Dne Žďáru.
Více informací naleznete na webu města www.zdarns.cz.

(red)

Rozhovor: Zelená hora v podobě, kterou jsme 200 let neviděli

Zelená hora doznala v  posledních mě-
sících velké řady změn� Ty nejvýraz-
nější se v  areálu kostela dějí právě teď� 
V souvislosti s rekonstrukcí a blížícími se 
vánočními svátky jsme se zeptali faráře 
Vladimíra Záleského, jak budou vypa-
dat letošní Vánoce na Zelené hoře a jaké 
změny areál kostela ještě čekají�

To první, co bych rád vyzdvihl, je, že opra‑
vy, které nyní probíhají, jsou jedny z nejroz‑
sáhlejších za celou historii poutního kostela. 
Ani při rekonstrukci na přelomu 18. a 19. sto‑
letí, po zničujícím požáru se nepodařilo vrátit 
některé barokní prvky, které se nyní navrace‑
jí: mám na mysli původní podobu mobiliáře 
nebo obnovu dlažby a pod. Proto se na opra‑
vách podílí mnoho firem a restaurátorů. Zele‑
ná hora se výrazně promění, ale vyžaduje to 
trpělivost a někdy i změnu režimu návštěvní‑
ho provozu…

Práce, které měly být původně dokonče‑
ny do konce tohoto kalendářního roku, se 
všechny posunuly o  půl roku. Během jarní 
vlny pandemie se některé práce zcela zasta‑
vily a také několik týdnů neprobíhaly nutné 
odborné konzultace a kontrolní dny památ‑
kářů, restaurátorů a zástupců firem. Proto se 
mnoho prací bude realizovat do poloviny 
roku 2021.

Proto letošní oslavy Vánoc, nakolik nám 
to protipandemická opatření dovolí, budou 
probíhat především v  Klášteře ‑ v  bazilice. 
Chceme ale udělat vše proto, aby lidé mohli 
během svátečních dnů Zelenou horu navští‑
vit, seznámit se s průběhem oprav, ale přede‑
vším se mohli pomodlit: poprosit o požehná‑
ní pro své rodiny, nebo poděkovat i za to, že 
jsme dosud statečně procházeli pandemií. 
Modlitba není ztracený čas, je to výsostné 
právo i potřeba člověka. Betlém bude posta‑
vený, ale ve skromnější podobě.

V areálu na Zelené hoře jsme mohli v po-
slední době vídat těžkou techniku� Co tam 
bagry a nakladače dělají?

Jednou z  náročných etap těchto oprav 
je úprava poutního nádvoří  – pole poutní‑
ků. Na Zelené hoře se pohřbívalo od konce 
18.  století do roku 2000. Za tu dobu tam 
bylo pochováno kolem 4.000 zesnulých  – 
vycházím ze záznamů, které máme k dispo‑
zici na faře, ty starší jsou v archivech, takže 
je to údaj přibližný. Když byl hřbitov zrušen 
před 20 lety, některé hroby byly nejen od‑
straněny, ale také ostatky přemístěny do 
hrobů na novém hřbitově. Lidé možná ne‑
tuší, že většina ostatků však zůstala na místě 
a pozůstalí si buď přáli nechat své zemřelé 
na Zelené hoře, a nebo jsou to zemřelí z dob 
dávno minulých, kteří již nemají živé pa‑
mětníky. Proto chceme aby místo zůstalo 
posvátným a pietním prostorem – jsme na 
poutním místě a  navíc stále na „hřbitově“. 
Proto nás mrzí, když se setkáváme s nepo‑
chopením některých lidí, kteří vstupují do 
areálu se psy, porušují zákaz kouření nebo 
jezdí v  ambitech na kole. Za připomenutí 
stojí také zákaz létání s dronem.

Práce na úpravě nádvoří provádí firma 
Strommy company s.r.o. V  areálu je stále 
mnoho zeminy navíc, a proto se musí odba‑
grovat vrchní část nádvoří, půda se pak pře‑
sívá a ven se vyváží pouze kameny a zbytky 
betonů. Některé kosti se mohly nacházet 
hned pod povrchem terénu, proto je na 
místě vždy někdo, kdo shromažďuje případ‑
né nalezené ostatky. Takto jsme v areálu vy‑
tvořili hrob, který byl požehnán a do kterého 
jsme ostatky uložili. Za dar života věčného 
byla za všechny tyto zemřelé sloužena mše 
svatá.

Během těchto prací se vytvořily trativody 
v místě dopadající vody ze střešních chrličů, 
z nich jsou vedeny závlahové drenáže, kte‑

ré budou dodávat vláhu nově zatravněným 
plochám. Nové chodníky z žulové dlažby ke 
třem hlavním kostelním vchodům se budou 
pokládat v nejbližších dnech. Současně byla 
provedena příprava pro budoucí rekon‑
strukci osvětlení památky. Trávníky se bu‑
dou zakládat na jaře.

Jaké další práce v areálu probíhají? Co všech-
no už je hotové a co ještě zbývá dodělat?

Zcela dokončené jsou venkovní omítky 
kostela. Práce byly náročné, protože značně 
poškozené omítky se musely nejprve zpevnit 
opakovanou penetrací vápennou vodou, ná‑
sledně vápenným roztokem a teprve potom 
se přistoupilo k doplnění chybějících omítek. 
Nátěr byl zvolen záměrně v lomeném šedo‑
bílém odstínu. Současně s tím byla provede‑
na rekonstrukce všech oken i dveří; nejvýraz‑
nější změnou je obnova hlavních vitrážových 
oken v jejich původní velikosti. Kolem celého 
kostela se udělala ochranná dlažba z polního 
kamene. Po celý letošní rok pracují restaurá‑
toři – většina soch, oltářů, ale také kazatelna 
se přestěhovaly do ateliéru, kde se mobiliář 
navrací do původní barokní podoby. Také 
štukatéři mají za sebou obnovu štukové vý‑
zdoby v bočních kaplích kostela ‑ i  to je pr‑
vek, který bude pro nás zcela nový, přesněji 
staronový. S  opravami omítek ve spodním 
patře kostela se dokončuje také poslední 
část nového osvětlení. Jak jsem říkal, promě‑
na bude značná a překvapivá! Zelenou horu 
pak uvidíme v podobě, jak ji po více než 200 
let nikdo neviděl.

Kdy bychom se mohli dočkat dokončení 
oprav?

Dokončení této etapy je plánováno do 
poloviny příštího roku. Je ale pravděpodob‑
né, že na tyto práce naváže další etapa, kdy se 
začnou opravovat ambity.

Minulý rok měla vaše farnost bohatý ad-
ventní i  vánoční program� Letošek ovšem 
setkávání příliš nenahrává� Plánujete něja-
ký, byť i omezený program?

Pokud to situace dovolí, budou probíhat 
adventní i vánoční bohoslužby, předání Bet‑
lémského světla, ale i  koncerty spíše dole 
v bazilice. Těším se však, že ani letos Zelenou 
horu úplně nevynecháme. Budeme trochu 
improvizovat ‑ ale to teď musí všichni!

Co byste v dnešní těžké době popřál lidem 
k Vánocům?

Přeji všem lidem, aby denně nacházeli 
něco krásného, v čem mohou objevit radost 
ze života. A také schopnost tuto radost a na‑
ději předávat. Samozřejmě přeji všem pevné 
zdraví. Pandemie nám připomněla křehkost 
pozemského žití, ať nás to vede i  k  hledání 
Božího království, které křehké není.

Děkuji za rozhovor� Matěj Papáček

Ilustrační foto Foto: Archiv
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Anketa pro zastupitele města
V prosincovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Vypadá to, že se blíží poměrně neobvyklé Vánoce� Co byste spoluobčanům v této době nadělili?
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.

Naše představa o  vánoční nadílce rozhodně 
letos nebude o hmotných dárcích, o soutěži o co 
nejdražší a  nejlákavější obsah balíčků pod stro‑
mečkem. Chtěli bychom zato v  první řadě všem 
spoluobčanům nadělit notnou dávku optimismu 
a víry v to, že po skutečně těžkých měsících nad ko‑
ronavirovou pandemií postupně získáváme převa‑
hu. Pokud bychom mohli svým vánočním dárkem 
vyjádřit obdiv a poděkování, pak by patřil přede‑

vším zdravotníkům, hasičům, policistům, pracovní‑
kům sociálních služeb a celého městského úřadu 
a mnoha a mnoha dalším, většinou bezejmenným 
lidem, kteří se na realizaci opatření ke zmírnění 
následků pandemie podíleli a dále podílí. Na závěr 
našeho předvánočního vyjádření přejeme lidem 
vzduch, který se dá dýchat, oheň, u něhož se mo‑
hou ohřát, vodu, co se dá pít, přátele, kteří dokáží 
naslouchat, a svoji vlast – zemi k životu.

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Vánoce byly a  jsou svátkem očekávání, 
setkávání a naděje. Za dobu jejich existence 
proběhly v dobách dobrých i horších, vese‑
lých i smutnějších. Vždy však s nadějí a vírou 
v  lepší budoucnost. Nadějí přinášející sílu 
překonat momentální potíže a  víru v  sebe 
sama posilující odhodlání ke změně věcí 
nepříznivých. Pokud koronavirus omezí náš 
pohyb nebo kontakty s přáteli, tak nám ne‑
zabrání oslavit Vánoce s  našimi nejbližšími, 

naší rodinou. K tomu nutně nepotřebujeme 
předvánoční nákupy ani drahé dárky. Stačí 
nám k  tomu pevné zdraví a  naši nejbližší, 
kterým u  vánočního stromečku popřejeme 
krásné Vánoce s láskou a nadějí a vírou v lep‑
ší příště. Chtěli bychom všem spoluobčanům 
nadělit pevné zdraví, naději, víru a blízké lidi 
okolo sebe, se kterými mohou oslavit Váno‑
ce. Krásné a klidné vánoční svátky všem pře‑
je Změna 2018.

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Karolína 
Klusáčková
zastupitelka 
ŽŽM

Čekají nás opravdu nezvyklé Vánoce. To ale 
neznamená, že nutně musejí být špatné. Využij‑
me této doby, této šance, kdy nemusíme běhat 
po obchodech a stát v šílených frontách, zuřivě 
šůrovat kvůli návštěvám a péct dvacet druhů 
cukroví. Buďme spolu, doma, upečme si pár 

druhů cukroví pro radost, zahrajme si společně 
hru, podívejme se na pohádku, zazpívejme si 
koledy a konečně zvolněme. Protože kdy jindy 
než teď. Važme si toho, že se máme. A když už 
nic jiného, vězte, že prosincem výjimečný rok 
2020 opravdu skončí :‑)

Zbyněk 
Vintr

zastupitel 
KDU‑ČSL

Milí spoluobčané, dovolte mi popřát vám za 
klub KDU‑ČSL krásné netradiční Vánoce. Nadělil 
bych vám slunečnou pláž, celoročně rozkvetlé 
stromy, metráky sněhu na běžky, žďárskou pouť 
s  ruským kolem, přehršle lásky a  zdraví až nad 
hlavu. Ale ani ten nejdokonalejší politik nedo‑
káže zařídit zázraky a nikdy vlastně nemůžeme 
mít úplně všechno, co bychom si přáli, ani když 
budeme zdraví a bohatí a úspěšní. A tak budou 

letošní Vánoce navzdory koronaviru zase úplně 
obyčejné, některá přání se nám splní a některá 
ne. Ale možná se v  nich díky té jinak ve všech 
směrech nešťastné pandemii zablýskne i světýl‑
ko něčeho neobyčejného  – možná si budeme 
mnohem víc vážit každého setkání, každého 
vztahu, každého dítěte i  starouška stejně jako 
malého betlémského nemluvňátka, které přišlo 
na svět.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Zkusme tedy nebýt k sobě hluší, celej svět je 
jeden velkej koncert lidských duší, zpívá Karel 
Plíhal v písničce Akordy. Chtěl bych, aby to pla‑
tilo i v našem Žďárečku, který stále krásní, chtěl 
bych, abychom si nepletli rostlinky, protože šťo‑
vík a pelyněk je fuj. Během nouzového stavu se 
musíme hodně uskrovnit, ale naděje zůstává.

Mysleli jsme si, že když nám uteče premié‑
ra filmu, výstavy nebo divadelní představení či 
koncert, tak se svět zboří, nezbořil. Myslíme na 

fajn atmosféru, milé kamarády a známé a hlavně 
veselé švitoření a povídání si o krásných věcech. 
Mysleli jsme si, že už nejde být v práci déle, a ono 
to jde a  musí se. Mysleli jsme si, že na svatbu 
nebo rozloučení můžeme přijít bez omezení, 
a ono to nejde. Mysleli jsme si, že naše starost 
a péče o staroušky a nemocné je velká, a ona ne‑
byla, musí být mnohem a mnohem větší.

A moje přání? Je vysloveno už v úvodu.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Kdybych měla tu moc a mohla cokoli nadě‑
lovat, určitě bych nadělila všem lidem naději. 
Naději na to, že společně dokážeme překonat 
těžké chvíle, které nás zasáhly příchodem nezná‑
mé nemoci. Nadělila bych lásku, protože lásku lze 
nadřadit nad všechny city, láska je prostě všech‑
no. Kdyby v našich citech láska dokázala zvítězit, 
dokázali bychom uskutečnit všechny svoje sny 
a přání. Nadělila bych čas, protože času je v dneš‑

ní uspěchané době málo. Každý někam spěchá 
a zapomíná se zastavit a ohlédnout se za sebe, 
vedle sebe. Nadělila bych smích, protože smích 
je kořením života a je tím, kdo dokáže rozehnat 
smutky a  stesky. Je přece tak krásné se smát 
a rozesmát lidi kolem sebe. Buďme spolu, šťastní 
s rodinou, s dětmi, s vnuky. Dívejme se a užívejme 
si naší krásné přírody, která se ukládá k zaslouže‑
nému odpočinku. Krásné Vánoce.

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 prosincového čísla nám přišly následující příspěvky�

Se zaujetím jsem si přečetla odpověď 
Dagmar Zvěřinové na anketu v  listopado‑
vém Zpravodaji. Anketa se týkala zeleně 
a  bývalá paní starostka a  místostarostka 

sice soudila, že zeleně je ve Žďáře dost, ale 
chybí u obchodních center, kde vůbec není, 
nebo dožívá. Také se zamýšlí nad tím, jestli 
někdo myslel na maminky s dětmi či senio‑
ry. Já nevím, bývalá paní starostko, mysleli 
jste na ně? Sama mám dvě dcery (dva roky 
a  4 měsíce), bydlíme na Přednádraží. Čas‑
to potřebuji zajít do nákupního centra na 
Brněnské ulici do oblíbené drogerie, cesta 
do ní Jihlavskou ulicí je však cestou hrůzy. 
Cítím se s kočárkem nepříjemně vedle ka‑
mionů a aut, představa, že vyrazím i s volně 
pobíhající dvouletou dcerou, je nemyslitel‑
ná. Pro velkou část Žďáráků je toto nákupní 
centrum pěšky téměř nedostupné, mimo 

docházkovou vzdálenost. Mysleli jste teh‑
dy na maminky s dětmi a seniory, když jste 
svolili, aby investor postavil nákupní cent‑
rum na okraji města, vedle dvou velmi ruš‑
ných silnic? Protože nákupní centrum tak, 
jak je postaveno dnes, je pouze pro auta 
a pro řidiče. Což dopravě ve Žďáře rozhod‑
ně neuleví. Dnes uvažujeme o  projektech 
komplexně, tedy zeleň a vodu i tam, kde se 
s nimi nelogicky tehdy nepracovalo a ome‑
zovali jste se na prachsprosté projektování 
betonu. Dlouhodobě vysazujeme stromy 
po celém Žďáře, aby mohly nahradit ty, 
které stárnou. Kde je však beton a asfalt, se 
stromy sázejí těžko.

Karolína 
Klusáčková
zastupitelka 
ŽŽM

Text do rubriky Slova zastupitelů od 
Miloslavy Brychtové byl zaslán už do lis-
topadového čísla Žďárského zpravoda-
je� Za neotisknutí se omlouváme a  text 
přikládáme jako první v  prosincovém 
čísle�  (red)

Vážení občané, zvolení některých před‑
stavitelů města do kraje a senátu si vysvět‑
luji jako vaši nechuť vyjadřovat se k součas‑
nému dění na radnici. Existuje ještě odvaha, 
solidarita, vstřícnost, pravdomluvnost bez 
zášti, nenávisti a  strachu nepřijít o  svoje 
teplé místečko? Možná si pravidelný čtenář 
rubriky Slova zastupitelů všiml okamžité re‑
akce koalice na články opozice. Např. na můj 
článek ‑ Kde je pravda nebo článek p. Havlí‑
ka ‑ Když „selhávají“ soudy…, následuje oka‑
mžitá reakce p. Ptáčka. Děje se to i s články, 
které posíláme těsně před uzávěrkou. Zatím 
pouze v  novinách Žďárský zpravodaj, kde 
je p. Ptáček v redakční radě. Škoda, že není 
tak pohotový, aby zavčas informoval o dal‑
ším prohraném soudu (3. 9.) a další peněžní 
splátce, která musela být zaplacena do tří 
dnů. Kdo to zaplatil?

P. Černý a p. Zlesák na ZM (3. 9.) „nechut‑
ným“ způsobem útočili na p. Havlíka, proto‑
že v RM schválili zbytečnou žalobu, prohrají 
soudní spor a  utratí dalších zbytečných cca 
50 000 Kč. A  mlčí, že v  červnu bez mrknutí 
oka schválili odpuštění 380 000 Kč za chyby 
ve výběrovém řízení na rekonstrukci Vodárny 
na ul. 1. máje. Útočí a jsou nenávistní. Hledají 
malé rybičky, ale kapry nechtějí vidět. Je ne‑
uvěřitelné slyšet z úst tajemnice Hostomské 
a starosty Mrkose, že nelze dohledat všechny 
pohledávky sporu p. Ptáčka a  p. Humplíko‑
vé, poté co navrhli a  schválili několikamili‑
ónovou finanční výpomoc 4. ZŠ. Nakonec 
tím pověřili kontrolní výbor, který nemá ani 
kompetence, ani prostředky, ani informace. 
Ráda bych byla příznivcem mladší generace 
na radnici, ale to by nesměla falešně používat 
heslo: Padni, komu padni.

Miloslava 
Brychtová
zastupitelka 
Změna 2018

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Nebude to o mnoho jiné než při jiných 
vánočních svátcích. Naopak. O  to více 
a upřímněji přejeme našim občanům mno‑
ho zdraví a sil, protože si všichni nyní uvě‑
domujeme tíživou situaci pandemie. Velký 
tlak, stres a možná i strach. Všichni chceme 
prožít vánoční svátky při  uvolnění nouzo‑
vého stavu a  s  minimálními opatřeními. 
Hromadné akce, velké koncerty a  nákup‑

ní horečka nás asi tentokrát nečekají, ale 
místo nich bychom si mohli vyjít v klidu na 
procházku a bez roušky. Uvařit si dobrý čaj 
nebo grog a  pustit si nějakou příjemnou 
hudbu. A  třeba si i  zazpívat. Zkusit svátky 
strávit trochu jinak, přesto příjemně. Přeje‑
me všem občanům úsměv, pozitivní myšle‑
ní a naději do zdravého a nezavirovaného 
nového roku.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní

Nejraději bych nám všem nadělil návrat 
k normálnímu stavu. Ten však nepřijde jako 
dar z nebes, ale musíme se o to zasloužit my 
všichni, v celé naší společnosti. Přál bych pro‑
to předvídatelná, daty a  logikou podložená 
opatření vlády, město, které podporuje svoje 
občany, zodpovědné lidi všude kolem nás, 
kteří dodržují 4 R (rozestupy, roušky, ruce, ro‑

zum), a to i ve frontách u pokladen. Věřím, že 
mnoho z nás si ze současné situace bere po‑
naučení a uvědomuje si, jak důležitá je lidská 
soudržnost a  pomoc druhému. Ať člověku 
cizímu, tak tím více člověku blízkému. Moje 
největší přání tedy je nadělit možnost znovu 
se setkávat bez obav o naše zdraví. Užijme si 
krásné a klidné Vánoce i další dny po nich.



Bez domova neznamená bez naděje
Známe je� Jsou špinaví, opilí, páchnou, 
slovně napadají kolemjdoucí, mají pro-
blémy s policií� A všichni si za to mohou 
sami� Tak vidí mnozí ty, kterým se hanlivě 
říká „bezďáci“�

„Chodím ulicemi Žďáru a komunikuji s lid-
mi bez domova. Poslouchám jejich příběhy, to 
jak se dostali do situace, ve které jsou. Pomá-
hám, doprovázím a hlavně nesoudím,“ sdělu‑
je svůj pohled pracovník projetu Káčko 3D 
Vlastimil Malenovský.

Projekt Káčko 3D pomáhá lidem bez do‑
mova v jejich nelehké situaci. Pokud o to kli‑
ent stojí, podává jim pomocnou ruku. „Dát 

těmto lidem možnost alespoň jednou týdně 
se osprchovat a  vyprat oblečení, se možná 
zdá jako banalita. Pro toho, kdo žije na ulici 
a  nemá tyto možnosti, je to však obrovská 
pomoc,“ říká vedoucí zařízení Barbora Augu‑
stýnová.

„Měl jsem se stěhovat za prací, ale nakonec 
nevyšlo bydlení ani práce. Neměl jsem se kam 
vrátit, a tak jsem se dostal na ulici. K tomu mě 
ještě okradli a zmlátili. Neměl jsem vůbec nic: 
doklady, peníze, oblečení, všechno bylo pryč. 
Pak mě oslovil Vlasta, řekl mi o Káčku 3D, a že 
jsou nějaké varianty, jak se z toho dostat. Za-
čal jsem tam chodit a  byl jsem rád, že něco 
takovýho je. Ze začátku si dát sprchu, oholit se 
a ohřát se aspoň na chvíli, když je venku zima, 
je skvělý. Během pár měsíců, co jsem tam cho-
dil, jsem si dokázal znovu zařídit doklady, najít 
práci i  bydlení a  dostat se z  ulice,“ říká svoji 
zkušenost třicetiletý Petr.

„Není to však jen o službách, jako jsou spr-
cha, praní, hledání práce či bydlení, nebo o po-
moci s dluhy. Je to v prvé řadě o tom, že lidi bez 
domova bereme jako… lidi. Nedíváme se na 
ně svrchu. Bereme je jako sobě rovné. Poslou-
cháme jejich životní příběhy, jejich každoden-
ní starosti,“ upřesňuje Malenovský.

Své o  tom ví i  sedmapadesátiletý klient 
Honza: „Jsem na ulici už strašně dlouho a asi 

tady i umřu. Na to si člověk zvykne. Je ale těž-
ký, jak na vás lidi koukaj skrz prsty. Nic o tobě 
neví, zato ví nejlíp, co bys měl dělat. Ty za 
mnou chodíš a je ti jedno, jestli smrdím. Mlu-
víš se mnou o všem a nemoralizuješ. Poslou-
cháš, co ti říkám. A to je něco, co nikdo jinej 
neudělá.“

„V současnosti využívá služeb projektu ně-
kolik desítek klientů a jsou za něj velmi vděční. 
Bohužel v tuto chvíli nevíme, zda se nám tyto 
aktivity podaří udržet i  po skončení projektu 
od srpna  2021,“ dodává závěrem Augustý‑
nová.

Barbora Augustýnová

Sociální služby
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Ubližují mému dítěti� Kde? Ve škole�
Asi většina rodičů zbystří, pokud se toto 
dozví� Dítě může přijít samo nebo to 
řekne sourozenec, kamarád, soused… 
Nebo mě, jako rodiče, kontaktuje třídní 
učitel a školní metodik prevence a jsem 
účastníkem jednání o  zjištěném riziko-
vém chování v naší škole�

Ubližování má spoustu forem, může jít 
např. o: posmívání, dítěte si ve škole nikdo 
nevšímá, nemá kamarády, nadávají mu, vy‑
hrožují mu, fyzicky ho napadají, dělají mu 
naschvály. Je ještě spousta dalších forem 
ubližování, důležitý je však pocit dítěte. 
Každé dítě, stejně jako dospělý, má jinou 
svoji osobní hranici. Co pro někoho může 
být v pořádku či snesitelné, pro jiného už 
je dávno za hranou. Kritériem tedy je i to, 
že dítě tyto situace prožívá opakovaně 
jako velmi nepříjemné.

Jakmile zachytíte jakoukoliv informaci/
vyjádření nebo se vám dítě svěří, doporu‑
čujeme, ať se posadíte a o dané informaci 
přemýšlíte. Můžete si i psát na papír, co vás 
napadá, konkrétní pocity/otázky/návrhy. 
Ideálně ve dvojici matka  – otec. Vždy je 

nezbytný klidný rozhovor s  dítětem, na‑
bídnutí bezpečného prostoru ke sdílení, 
doptání se na skutečnosti. Naslouchejte 
vašemu dítěti, uznejte jeho pohled, i když 
s ním možná nebudete souhlasit. Vytvořte 
bezpečí pro slzy a obavy z  toho, co by se 
mohlo dít. Důležité je dítě ubezpečit, že si‑
tuaci budete řešit.

Ve škole je vhodné obracet se na tříd‑
ního učitele a  zástupce školského po‑
radenského pracoviště (školní metodik 
prevence, výchovný poradce, příp. školní 
psycholog či speciální pedagog), kteří jsou 
pro tyto situace vzdělaní a kvalifikovaní je 
řešit.

V  domácím prostředí je pak následně 
vhodné naučit dítě zdravému sebeprosa‑
zení, umět vhodně reagovat na situace, 
které jsou mu nepříjemné. Poznat tedy 
svoji vlastní hranici a uvědomit si ji, umět 
si říct, když se mi něco nelíbí, a vědět, na 
koho se mohu ve škole či jinde obrátit. 
Nemusí se vždy jednat o rodiče či třídního 
učitele, důležité je, že se jedná o dospělé‑
ho, kterému dítě důvěřuje.

Přestože daná situace může být těžká 

i  pro vás, zůstaňte svému dítěti oporou 
a ochráncem, jen tak se bude situace mě‑
nit a vašemu dítěti se bude dařit lépe.

S touto situací jsou vám připraveni po‑
moci právě poradenská pracoviště každé 
školy v  čele s  jejím ředitelem, dále Pora‑
denské centrum Kolping, Pedagogicko  – 
psychologická poradna či Středisko vý‑
chovné péče.

Sociální služby, kultura
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Koronavirová podoba letošního adventu
Letošní advent

Rok 2020 se nezapomenutelně zapíše 
do mnoha oblastí našeho života. Je tomu 
tak i v kultuře a veřejném životě. I adventní 
a  novoroční čas bude poznamenán situa‑
cí, kterou si ještě v loňském roce málokdo 
z  nás dokázal představit. S  ohledem na 
nouzový stav, který panuje v  době psaní 
tohoto článku, jsme nuceni naplánovat 
adventní program ve velmi úsporné, ba 
přímo chudé variantě.

Rozsvícení vánočního stromu
O tuto ozdobu žďárského náměstí jsme 

samozřejmě nechtěli nikoho ochudit, pro‑
to jsme se rozhodli přenášet rozsvícení on‑
line na sociálních sítích a kabelové televizi. 
Snad vás potěšila slova pana starosty a zá‑
stupců všech církví, které ve Žďáře působí. 
Věříme, že jste se rádi připojili i k naší výzvě 

rozsvítit 1. adventní svíci nejen na vašem 
věnci, ale i na okně. Chtěli jsme, aby každý 
z  nás měl možnost vyjádřit sounáležitost 
s  ostatními. Víme, že náměstí, které je té‑
měř zaplněné lidmi ve sváteční náladě, se 
těžko něco vyrovná. I  tak jsme se ale sna‑
žili propojit nás všechny v  rámci možnos‑
tí, které nám povolovala protiepidemická 
opatření.

Vánoční atmosféru alespoň trochu při‑
pomínají vánoční melodie a stánek u Staré 
radnice, kde se můžete zastavit na punč 
nebo svařené víno.

Nedočkáme se ani vánočního trhu
10.  prosince měl proběhnout vánoční 

trh. Ze zcela zjevných a pochopitelných dů‑
vodů jsme se rozhodli i  tuto tradiční udá‑
lost zrušit.

Novoroční ohňostroj
Přípravy tak velké akce, jako je novo‑

roční ohňostroj, vyžadují přípravy, které 
začínají mnoho týdnů dopředu. Jedná se 
především o  dopravní uzavírky náměstí 
Republiky a  přilehlých ulic. Je to opět ne‑
příznivá epidemická situace, jež nás nutí již 
s předstihem ohňostroj pro rok 2021 zrušit. 
Těžko si v  současné době představit, že 
podmínky budou na přelomu roku natolik 
příznivé, aby bylo dovoleno setkání několi‑
ka tisíc osob na relativně malém prostoru.

Vážení občané, jen nám líto, že nemů‑
žeme uskutečnit ani třetinu z toho, co jsme 
pro vás měli nachystáno na adventní čas 
tohoto roku. Nezbývá si jen upřímně přát, 
že příští rok k  nám bude mnohem přízni‑
vější.

(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 18. lis‑
topadu 2020 celkem 20 558 občanů ČR přihláše‑
ných k trvalému pobytu.

Statistika: říjen - 20 558, září - 20 634, sr-
pen  2020 - 20 656, 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, prosi-
nec 2019 - 20 787, listopad 2019 - 20 791

Děti narozené v září 2020
Sebastian Halamka 03. 09. ZR 3
Kateřina Chalupová 10. 09. ZR 4
Gabriel Šinkora 22. 09. ZR 4

Životní jubilea v prosinci 2020
+ dodatečně v listopadu 2020
Jaroslav Viška 13. 11. 85 let ZR 4

Anna Odehnalová 04. 12. 85 let ZR 1
Miloslav Bezouška 07. 12. 91 let ZR 1

Jan Blažíček 11. 12. 80 let ZR 2
Libuše Stejskalová 14. 12. 97 let ZR 3
Jaroslav Matějka 17. 12. 80 let ZR 6
Růžena Kubíčková 19. 12. 80 let ZR 4
Bohumil Řezáč 19. 12. 80 let ZR 4
Jan Kubík 21. 12. 93 let ZR 7
Jarmila Pinkavová 22. 12. 85 let ZR 3
Miroslav Strouhal 26. 12. 80 let ZR 3

Gratulujeme!

Žďár čeká drahá zima
Rada města schválila ceník zimní údržby pro 

zimu 2020‑2021. Dodavatelem bude SATT a.s., 
jejíž 32% akcií koupilo město za nenávratných 
80 miliónů korun. Jedním z cílů a výhod uvá‑
děných koalicí pro město bylo zřízení malých 

technických služeb města. Marně jsme namíta‑
li, že to bude neefektivní a drahé. Pan starosta 
Mrkos (ŽŽM) i  poslanec a  radní Zlesák (ANO) 
hovořili o nákupu jako o zlatém vejci a samých 
přednostech a  výhodách pro město. Do roka 
tady máme první výsledky v  podobě ceníku 
zimní údržby v  režii tzv. malých technických 
služeb SATT. Ani mne nepřekvapilo, že ceny 
vzrostly proti předchozímu dodavateli panu 
Pitkovi o 20 až 84 %. Překvapilo mne však, že ve 
zveřejněném materiálu na webu města https://
www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/
RM2020-54/862-20-KS.pdf bylo cenzurováno 
právě porovnání nových cen SATT a cen před‑
chozího dodavatele. Patrně proto, aby otevře‑
né a  transparentní vedení radnice nezahltilo 

občany informacemi umožňujícími porovnání 
a hodnocení efektivity rozhodování vládnoucí 
koalice ŽŽM, ANO, KDU‑ČSL a ODS. S ohledem 
na strukturu objemů prací zimní údržby a jejich 
vyšší ceny můžeme odhadnout, že celkové ná‑
klady na zimní údržbu vzrostou o 40 až 50 %. To 
představuje v případě stejného průběhu jako 
v zimě roku 2019‑2020 nárůst výdajů o 3 až 3,5 
miliónů z městského rozpočtu. Jak se říká: „Ka‑
ždá legrace něco stojí“. Jen jsem zvědavý, jak si 
s tímto rozhodnutím poradí rozpočet s klesají‑
cími daňovými příjmy a na úkor čeho se tento 
nesmysl zaplatí. Pokud to ale radní nezaplatí ze 
svého, tak je to jen taková hra pro dospělé, jejíž 
náklady zaplatí nic nevědoucí občané města.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Ilustrační foto Foto: Pexels.com

V. Malenovský z projektu Káčko 3D Foto: Káčko 3D

Jedna z vyloučených lokalit v okolí ZR Foto: Káčko 3D

Po mírných zimách se v  extrémním lednu 
2019 hrubě obnažila ztráta schopnosti na‑
smlouvané firmy řádně udržovat komunikace 
ve městě. Morálně i technicky zastaralý vozový 
park. Organizace práce, která ustrnula v deva‑
desátkách, bez schopnosti operativní komuni‑

kace neexistujícího dispečinku, tudíž bez mož‑
nosti reagovat a řešit aktuální změny a potřeby. 
Nedostatečně nasmlouvaní subdodavatelé. 
Výsledkem byla kalamita se všemi důsledky. 
Občané se oprávněně zlobili na Město, to má 
zodpovědnost. Radnice čelila stovkám stížností 
a byly podány desítky žádostí na odškodnění 
za úrazy na zledovatělých chodnících. Vedení 
města muselo logicky reagovat (no, ještě aby 
ne), aby se krize neopakovala. Padlo rozhod‑
nutí o  obnovení malých technických služeb 
pod městskou společností SATT, která zajistila 
moderní stroje, které se po snadných úpravách 
dají používat celoročně i v letní údržbě zeleně 
a  zřídila moderní dispečink. Samozřejmě, že 
vstupní investice do kvalitní techniky a zázemí 

něco stojí, a musí se splácet. Logicky cena lep‑
ších služeb pro město stoupne, ale šetřit tady 
na kvalitě, tzn. i  na bezpečnosti občanů není 
na místě. „Kvalitní veřejné služby nikdy nebyly 
levné.“ citoval tisk názor zastupitele Havlíka. 
Souhlasím. Důvěřuji panu řediteli a zaměstnan‑
cům SATTu, že svoje premiérové zimní období 
úspěšně zvládnou. Prověřit to ovšem může 
jenom pořádná zima. A hodnotit budeme na 
jaře. A všichni budeme generálové. Určitě bu‑
dou „nezavděčení“, to jinak nejde. Pro někoho 
bude toho posypu málo, jiným stejné množství 
bude moc vadit. Ovšem jednu jistotu máme, 
pro bývalé funkcionáře města ze Změny 2018 
bude všechno špatně.

Radek 
Černý
zastupitel 
ODS
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Městská policie
Z činnosti městské policie

V současné době prochází celá naše společ‑
nost složitým obdobím souvisejícím s onemoc‑
něním Covid 19. I přes tento nežádoucí stav se 
snažíme udržet maximální výkon standardních 
aktivit a to zejména v oblasti kontroly stanove‑
ných mimořádných opatření, dohledu nad ve‑
řejným pořádkem a dopravní problematikou. Již 
dlouhodobě se potýkáme s protiprávními jed‑
náními spojenými s požíváním alkoholu či jiných 
omamných a  psychotropních látek. V  posled‑
ním období jsme kromě běžné problematiky 
s osobami bez domova a různými „opilci“ řešili 
i závažnější případy. Patří mezi ně např. oznáme‑
ní z  linky 112, kdy jsme společně s  hlídkami 
Policie ČR zasahovali u  potyčky několika osob 
v jedné místní ubytovně. Po nastolení pořádku 
jsme společně s kolegy od policie museli dva ak‑
téry převézt k vystřízlivění na protialkoholní zá‑
chytnou stanici v Jihlavě. U jednoho z nich nám 
alkoholtester ukázal hodnotu alkoholu kolem 
3  ‰. Při své práci také maximálně vytěžujeme 
záznamy kamerového systému. Například jsme 
zpětně prokázali, jakým konkrétním motoro‑
vým vozidlem poškodil řidič lampu veřejného 
osvětlení na nově zrekonstruované Nádražní uli‑
ci. Vzniklá škoda dosahující několika desítek tisíc 
korun tak může být díky kamerového systému 
od pachatele vymáhána.

Občasné závažnější prohřešky nás stále 
provázejí

Operativně reagujeme na aktuálně platná 
mimořádná opatření související s  onemoc‑
něním koronavirem. Jak z  vlastní činnosti, tak 
i  z  oznámení a podnětů občanů se naše kont‑
rolní činnost zaměřuje na dodržování těchto 
pravidel na konkrétních místech a u určité sku‑
piny osob. Řešili jsme několik desítek prohřešků, 
které byly převážně řešeny domluvou. Největší 
procento tvoří přestupky nenošení roušek a to 
jak na veřejnosti, tak i v uzavřených budovách. 
Dále evidujeme i  několik přestupků pohybu 
osob v  době zákazu vycházení. Samostatnou 
„kapitolu“ tvoří mládež do 18 let. S touto věko‑
vou skupinou jsme intenzivně pracovali zejmé‑
na v  době podzimních prázdnin, a to v souvis‑
losti s uzavřenými sportovními zařízeními, která 
chtěla mládež intenzivně navštěvovat. Bohužel 
jsme však řešili i  závažnější případy. Jedním 
z nich bylo jednání nezletilce na chodbě bytové‑
ho domu. Jeho chuť na nikotin byla taková, že si 
zapálil přímo na chodbě bytového domu. Při na‑
šem následném šetření, při kterém kontaktuje‑
me samozřejmě i rodiče, jsme zjistili, že je tento 
nezletilý v současné době chovancem výchov‑
ného ústavu, ze kterého utekl, a to navíc v době 
nařízené karantény! Za další závažnou situaci 
považuji popíjení alkoholu, dokonce i „tvrdého“ 
alkoholu skupinou nezletilců ve věku 13 a 14 let. 
Alkohol opatřil neoprávněně jeden z nich z do‑
mácnosti rodičů. Dva členové této „delegace“, 
oba mimoždárští, se přivedli do takového stavu, 
že jsme k  jednomu z nich museli akutně volat 
rychlou záchrannou službu. Martin Kunc

Nový rentgen na poliklinice je v provozu
Rentgen na žďárské poliklinice je již funkč-
ní� V  průběhu listopadu byl odzkoušen, 
proběhlo zaškolení personálu tak, aby byl 
začátkem prosince v provozu� Zprovoznění 
rentgenu se pozdrželo z důvodu koronavi-
rových omezení�

Na poliklinice jsou již v provozu obě rentge‑
nová pracoviště. To urychlí odbavení pacientů. 
K  rychlosti vyšetření přispějí také nové IT sys‑
témy, které jsou s  novým přístrojem spojené. 
Ty umožňují přímo digitalizaci rentgenových 
snímků a také přímé odesílání snímků konkrét‑
nímu lékaři. Při vyšetření na novém rentgenu 
už nebudou muset pacienti čekat na vyvolá‑
vání analogových snímků, které pak přinesou 
lékaři, jak si možná mnozí ještě pamatují u sta‑
rého zařízení.

Kromě rychlosti přináší nový rentgen výraz‑
ně vyšší kvalitu snímkování, která umožní přes‑
nější diagnózu pacientů. V  neposlední řadě 
je nový přístroj schopný si přesně určit dávku 

ozáření pro konkrétní snímek, aby pacienti do‑
stávali co nejnižší dávky záření.

Nové zařízení nahradilo již dosluhující 18 
let starý rentgen. Na jeho nákupu se podílela 
poliklinika půl milionem, dvěma miliony město 
a po intervenci žďárských radních přispěl také 
Kraj Vysočina částkou jeden a půl milionu. Na 
zbývající částku bude poliklinika čerpat pětile‑
tý úvěr. (red)
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SPORTIS informuje
Hotelový dům Morava – Obsazenost hotelu 
byla v září 88,93 %. V souladu s nařízením vlády 
neubytováváme turisty. Důsledně dbáme na 
dodržování přísných epidemiologických opat‑
ření (roušky a dezinfekce).

Relaxační centrum – V průběhu října 2020 na‑
vštívilo Relaxační centrum celkem 2 934 klien‑
tů (z toho bazénovou část 2 287, wellness 642 
a solnou jeskyni 5). Od 9.  října bylo relaxační 
centrum opět uzavřeno v souladu s nařízením 
vlády ČR. Na začátku odstávky byly vypuštěny 
bazény, cvičný a dětský vč. whirlpool a ke konci 
října byl vypuštěn i zábavný a plavecký bazén.

Zimní stadión  – Rozhodnutím zřizovatele 
jsme předali provozování veřejného bruslení 
a broušení bruslí Sportovnímu klubu ledního 
hokeje. Od 12. října byl zimní stadion uzavřen 
v souladu s nařízením vlády ČR a na konci října 
byl rozpuštěný i  led z  důvodu energetických 
úspor. Sledujte naše webové stránky a  face‑
book.

Tenisové kurty  – Celý tenisový areál je uza‑
vřený v  souladu s  nařízením vlády ČR. Dne 
17. 10. 2020 byla realizována stavba tenisové 
nafukovací haly, která je však od té doby stále 
mimo provoz.

Skatepark – Po dohodě s městskou policií byl 
celý areál do odvolání uzavřen, protože v tom‑
to veřejně přístupném areálu nebyly dodržo‑
vány podmínky nařízení vlády ČR. Děkujeme 
za pochopení.

Rychlobruslařský ovál – Areál je pro veřejnost 
do odvolání uzavřený v  souladu s  nařízením 
vlády ČR. V současné době jsme pronajali část 
pozemku společnosti MeDiLa spol. s r.o., která 
na oválu zřídila odběrové místo na Covid‑19.

Ostatní informace najdete na našich facebooko-
vých nebo webových stránkách www.sportispo.cz, 
které byly nově spuštěny v responzivní podobě.

Sportis PO

Pohled z rentgenového pracoviště Foto: archiv

Už na střední můžeš prokázat, že patříš na vysokou
Filozof Arthur Schopenhauer jednou 
řekl: „Obyčejný člověk přemýšlí, jak by 
zaplnil čas� Talentovaný člověk se ho 
snaží využít�“

Žďárské Biskupské gymnázium se dlou‑
hodobě snaží jeho myšlenku ctít. Proto 
svým studentům nabízí celou řadu aktivit, 
díky nimž mohou své obzory rozšířit, pro‑
hloubit školní znalosti a převést je do praxe.

K podpoře talentovaných studentů Bigy 
jsou využívány vedle běžných metod (indi‑
viduální přístup, příprava na soutěže, stře‑
doškolská odborná činnost, vědecké stáže 
na Akademii věd a ČVUT, besedy s úspěšný‑
mi lidmi, exkurze…) i cambridgeské zkouš‑
ky nebo individuální vzdělávací plány (IVP), 
které slouží ke zkvalitnění procesu vzdělá‑
vání nadaných studentů.

CTM kurzy
Samostatnou kapitolu tvoří nabídka 

spolupráce s  Centrem pro talentovanou 
mládež (CTM). Nadaní studenti se formou 
on‑line vzdělávání úspěšně připravují pro 
vstup na prestižní univerzity nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Studenti si mohou vybrat té‑
mata z technických oborů, přírodních věd, 
matematiky, humanitních oborů i anglické 
stylistiky. Kurzy jsou vedeny v  anglickém 
jazyce pod vedením zkušených instruktorů 
a vedou ke složení náročné AP zkoušky. Ob‑
líbené jsou i  Objevitelské soboty pro žáky 
od 11 do 15 let. CTM je podporováno Johns 
Hopkins Center for Talented Youth (CTY), 
světovou autoritou v rozvoji talentovaných 
studentů.

„Podle našich zkušeností se jedná o  vel-
mi dobře propracovaný systém podpory 
talentovaných žáků, který nabízí nadaným 
studentům možnost rozvoje přesahující svojí 

komplexností možnosti běžné školy,“ říká ko‑
ordinátorka Iva Burešová.

Jaké výhody to celé má? „Pro kurz jsem 
se rozhodla, jelikož mi úspěšné složení AP 
zkoušky může pomoci při budoucím studiu 
na VŠ. Na některých univerzitách už díky bo-
dům navíc při přijímacím řízení, někde až při 
samotném studiu,“ prozrazuje septimánka 
Julie Kafková, která se letos účastní kurzu 
AP Macroeconomics, a dodává: „Baví mě, že 
se dozvím věci, které jsou nad rámec středo-
školského vzdělání. A díky systému, který CTM 
využívá, jsou informace srozumitelné a ucho-
pitelné. Výhodou je určitě angličtina, ve které 
vše probíhá, od studijních materiálů přes ko-
munikaci s lektory, takže mám nejen možnost 
se v ní zlepšit, ale zároveň se i naučit odborné 
termíny, jež ve školních učebnicích nenajdu.“

Studenti jsou v  rámci CTM vedeni ne‑
násilnou, ale velice důslednou formou 
k  samostatnosti, pečlivosti a  pravidelné 
systematické práci jak v  teoretické, tak 

v  praktické rovině. „Jako velký klad hodno-
tím výuku probíhající kompletně v anglickém 
jazyce pomocí výukových videí, vytvořených 
poznámkových bloků i  doslovných přepisů 
přednášek pro případné lepší pochopení lát-
ky,“ vyzdvihuje ředitel školy Jiří Cočev.

S  jeho slovy souhlasí i  další septimán 
Ondřej Mašek, ten je zapojen do kurzů AP 
Computer Science Principles a  Procedural 
Programming. „Dávají mi možnost rozšířit si 
nejen znalosti, ale i  anglickou slovní zásobu 
v určitém oboru. Výuka probíhá tak, že si pro-
čtu učivo jedné kapitoly (články, videa, info-
grafika, kvízy…), které následně zpracuji buď 
formou nějakého projektu, nebo krátkého 
testu,“ vysvětluje Mašek. Největší přínos pak 
vidí v  tom, že si na vlastní kůži osahá, zda 
se bude chtít danému oboru v  budoucnu 
věnovat. „Studium s CTM bych všem rozhod-
ně doporučil, pomohlo mi najít si svou vlastní 
cestu.“

Tým Bigy

Studenti kurzu Centra pro talentovanou mládež Foto: Tým Bigy

Distanční výuka nás nemůže zaskočit aneb jak vzděláváme žáky na SŠG AK
Jedno známé rčení říká, že všechno zlé je 
k  něčemu dobré� A  je hluboce pravdivé� 
Právě loňský školní rok je toho velkým 
důkazem� Koronavirová krize, nouzový 
stav, uzavření škol, dobrovolná školní 
docházka� Neznámá situace nás všechny 
přinutila k  přehodnocení dosavadních 
běžných skutečností, ukázala nám jiné 
cesty, které mohou vést k cíli� Ve školství 
se projevila obrovská důležitost digitální 
gramotnosti, jak u žáků, tak i u učitelů�

Střední škola gastronomická Adolpha 
Kolpinga fungovala během krizové doby 
naprosto spolehlivě. Distanční výuka probí‑
hala přes on‑line platformu EduPage a přes 
komunikační síť Skype. Třídy se nescházely 
ve školní budově, ale ve virtuálním světě. 
Probíhaly vyučovací předměty, konzultace,

Pokračování na str. 20 Distanční video výuka barmanů Foto: SŠG AK

Vedení města a polikliniky na prohlídce nového rengenu Foto: Matěj Papáček
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třídnické hodiny, pedagogické rady 
i  vybrané kroužky střediska volného času. 
Učitelé se vzdělávali za pochodu v  digitál‑
ní gramotnosti, žáci si tvořili vlastní systém 
a organizaci školního dne, plnili a odevzdá‑
vali úkoly ne v  sešitech, ale kliknutím na 
tlačítko v  počítači či v mobilu. Každý svým 
způsobem „vyrostl“ a posunul se dál, nejen 
ve vzdělání, ale i na své životní cestě.

Na konci loňského školního roku měli 
všichni velkou radost z toho, jak režim on‑line 
výuky zvládli. Těšili se na září, kdy se budou 
moci konečně setkat ve škole. Situace je 
nyní bohužel jiná. V  teoretické výuce na‑
stalo distanční vyučování již koncem září. 
Učitelé odborného výcviku i samotní žáci se 
v tu chvíli radovali, protože praktická výuka 

byla na školách zachována. Právě její realiza‑
ce na dálku je velmi obtížná.

Život ve škole se kvůli pandemii úplně 
zastavil v polovině října. Od té doby se schá‑
zí a vzdělává celá škola opět pouze pomocí 
digitálních technologií. Velkou výhodou je 
to, že všichni učitelé SŠG AK mají k dispozici 
svoje vlastní pracovní notebooky. Komuni‑
kace se žáky díky tomu nastala okamžitě po 
vyhlášení distanční výuky. Po zkušenostech 
z  minulého školního roku jsme poučeni 
a některé věci děláme jinak. Variantu výuky 
„na dálku“ jsme měli připravenou od začát‑
ku září. Žáci komunikují se svými učiteli i mi‑
stry každý den, ať už mají týden praktické, či 
týden teoretické výuky. Ve škole vznikly 3 vi‑
deo ateliéry pro obor kuchař, cukrář a číšník, 

ze kterých učitelé praktického vyučování 
vysílají online přenosy a žáci mají možnost 
zvládnout zadané praktické úkoly společně 
pod jejich vedením. Tento způsob výuky 
má veliký ohlas u žáků i jejich rodičů. Jeden 
z žáků před několika dny nadšeně telefono‑
val svému učiteli se slovy: „Tak to společné 
vaření, to je, pane učiteli, fakt bomba.“

K  výuce se též velmi upřímně vyjádřila 
mistrová za obor cukrář: „Představa praktic-
kého vyučování distančním způsobem ve mně 
budila veliké obavy, jak to všechno bude, jak 
budu zvládat všechny technologie. Přizná-
vám, že takové vyučování stojí hodně úsilí 
a práce. Distanční výuka je úplně něco jiného 
než klasická praxe, ale snažíme se zachovat 
výrobu. Každý den se studenty probíráme da-
nou látku a následně vytváříme různé projek-
ty. Dva dny v  týdnu věnujeme pečení, kdy se 
připojím z  našeho školního studia a  ukazuji 
žákům, jak vytvořit například korpus, krém 
či čokoládovou ozdobu. Studenti poté pracu-
jí ve svých kuchyních. Nevýhodou této výuky 
je, že žákům nemůžeme pomoci fyzicky, když 
nastane nějaký problém. To nás ovšem ne-
může odradit, protože konečným výsledkem 
je nejen teoretická znalost, ale i  praktická 
dovednost a zkušenost žáka, spolu s krásným 
výrobkem třeba ke kávě.”

Zvládnutí on‑line výuky na výbornou 
ovšem není pouze zásluhou školy, ale také 
zásluhou vysokého nasazení žáků při výuce 
a  díky podpoře rodičů. Bez vás by to ne‑
fungovalo, děkujeme vám! Věříme, že sou‑
časnou nelehkou situaci dobře zvládneme 
a  brzy zase všichni usedneme do školních 
lavic.

SŠG AK

Žďárská „OBCHODKA“ získala úžasný grant
Získaný grant představuje velké množ-
ství práce za námi, ale mnohem větší 
závazek před námi� Úspěch je o to větší, 
že naše škola je teprve druhou podpo-
řenou školou v  rámci České republiky 
a  celkově osmou školou ve střední Ev-
ropě� S naším projektem „Let’s Open the 
Door for Future“ chceme budovat od-
bornou školu 21� století�

V roce 2018 jsme se poprvé dozvěděli 
o možnosti financovat zlepšování podmí‑
nek pro odborné vzdělání a  dovednosti 
prostřednictvím dánské nadace The Velux 
Foundations. V ten okamžik pro nás zača‑
la dlouhá a  velice přínosná cesta tvorby 
naší vize. Od samotných myšlenek celého 
našeho týmu k  okamžiku získání gran‑
tu uplynuly dva roky a  nám se povedlo 
v květnu tohoto roku grant s velice ambi‑
ciózním záměrem získat.

Jedná se o podporu, která je rozložena 
do pětiletého období. Realizaci jsme ofici‑
álně zahájili v září roku 2020, všechny čin‑
nosti tedy budou probíhat do srpna roku 

2025. Vše jsme plánovali tak, aby se i  po 
ukončení projektu jeho myšlenky staly 
pevnou součástí života naší školy.

Hlavní pilíře naší vize směřují k  jedi‑
nému cíli, a  to POSÍLIT ODBORNÉ DO-

VEDNOSTI ŽÁKŮ A  UPLATNITELNOST 
NAŠICH ABSOLVENTŮ�

Kariérové poradenství se stane ne‑
dílnou součástí studia na naší škole. Za‑

ZŠ Švermova 4 získala peníze na vzdělávání pedagogů
Projekty - práce na nich nepřestává ani 
v  nouzovém stavu� O  školních projek-
tech se mluví často, pokusíme se o ma-
lou rekapitulaci posledních 10 let na 
4�ZŠ, třeba se stane i inspirací�

Mravenčí práce, podklady, doklady, 
zprávy o realizaci, ale naše úsilí se dlouho‑
době vyplácí. Ohlédneme‑li se zpět, tak se 
zdá až neuvěřitelné, že se nám podařilo zís‑
kat pro školu téměř 14 milionů korun.

ICT nám pomáhá a  Různé cesty byly 
velké projekty na vybavení a  vzdělávání. 
Sluníčko popojdi maličko se naopak věno‑
valo zařazení hendikepovaných žáků, série 
projektů pod názvy Podpora vzdělávání 
cestou inkluze, Mozaika příležitostí a  Ne‑
spočetné cesty nabídla pedagogům další 
vzdělání v  oblasti čtenářské a  matematic‑
ké gramotnosti, inkluzi, ICT a  kariérovém 

poradenství. Velký ohlas má tandemová 
výuka a  projektové dny s  tematickým za‑
měřením, zahrnují i  sdílení zkušeností 
s  dalšími školami našeho kraje. A  v  nepo‑
slední řadě personální posílení o  školního 
psychologa a speciálního pedagoga. Škola 
získala za trilogii projektů ze Šablon celkem 
4 160 tis. Kč

Jsme také realizátory projektu Broučki‑
áda, na který bylo přiděleno 945 tis. Kč ze 
Státního fondu životního prostředí na vybu‑
dování přírodní zahrady a venkovní učebny.

Škola je také partnerem v krajském projek‑
tu IKAP Učíme se ze života pro život. Z částky 
630 tis. Kč bylo podpořeno 7 pedagogů, kte‑
ří ověřovali ve výuce projektové materiály 
zaměřené na oblast čtenářské gramotnosti, 
podpory kreativity a podnikavosti, polytech‑
niky, kariérového poradenství, ICT a  jazyko‑
vé kompetence. Zakoupeny byly stavebnice 
Merkur, laboratorní sady Vernier a tablety.

Dalším projektem, kterému byla schvá‑
lena částka 2 339 tis. Kč z  MAS financova‑
ný IROP, je projekt Modernizace odborné 
učebny fyziky a cvičné kuchyňky, realizova‑
ný bude v červenci 2021.

Zajímavými projekty jsou DigiMe, Čis‑
té hřiště, Vybavení školních jídelen, Malý 
občánek a  Program DofE, což je program 
osobního rozvoje, který zahrnuje oblasti 
pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U akti‑
vit si každý stanoví cíl, který ho bude moti‑
vovat a posouvat dál. Absolventi pak získají 
mezinárodně uznávaný certifikát.

Ještě využiji prostor a  připojím malou 
omluvu vedoucí finančního odboru, která 
při schvalování Broučkiády pravila: „Mne 
snad z  těch názvů vašich projektů jednou 
klepne!“ To by bylo škoda, máme ještě 
mnohé další přichystány.

 Jaroslav Ptáček 
 ředitel ZŠ Švermova 4

Pracovní stáže v zahraničí Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o.

kotvili jsme ho i v našem školním vzdělá‑
vacím programu a  počítáme s  posílením 
spolupráce s rodiči. S žáky bude pracovat 
vyškolený kariérový poradce, který s nimi 
udělá rozbor jejich předpokladů a pomů‑
že jim s  případným profilováním zájmů 
a talentu. V rámci projektových dnů s od‑
borníky v  daném oboru si žáci vyzkouší 
řízený pracovní pohovor před výběrovou 
komisí, který je v  simulovaných podmín‑
kách připraví na to, že jednou je bude 
čekat pohovor „skutečný“. Každý žák naší 
školy si vytvoří svoje osobní portfolio, kte‑
ré bude společně s maturitním vysvědče‑
ním či výučním listem jeho výstupem ze 
vzdělávání. Díky osobnímu portfoliu, říze‑
ným pohovorům a  rozboru předpokladů 
žáků budou mít naši absolventi usnadně‑
ný vstup na trh práce, případně do svého 
podnikání.

Pracovní stáže v zahraničí slouží pře‑
devším k  propojení teorie s  praxí v  reál‑
ných podmínkách. Během projektu má 
vycestovat 100 žáků do zahraničí, kde pro 
ně budou připravena na tři týdny pracovní 
místa v jejich oboru. S žáky vždy vycestuje 

také učitel jazyka a odborný učitel dané‑
ho oboru. Cenné zahraniční zkušenosti 
získají jak žáci, tak i naši pedagogové.

Zlepšení podmínek vzdělávání je 
další důležitou aktivitou. V  současné 
době budujeme denní bar pro výuku 
odborného výcviku oboru Kuchař  – číš‑
ník. Školní bar je významným místem 
naší školy, setkávají se u  něj všichni žáci 
napříč obory a  vedle svačiny, pití či vý‑
borné kávy je prostorem pro navazová‑
ní sociálních kontaktů. Dalším krokem 
zlepšování podmínek je výstavba zcela 
nového gastrocentra, které bude sloužit 
především jako cvičná kuchyň. Žáci zde 
budou pracovat s  technologiemi, které 
jsou v  dnešní době běžné v  moderních 
provozech. Souběžně s  těmito činnost‑
mi proběhne kompletní modernizace IT 
vybavení. Vzhledem k  tomu, že chceme 
do vzdělávání intenzivně zapojit projek‑
tové dny a blokovou výuku, bude dalším 
krokem výstavba multimediální přednáš‑
kové místnosti. Žáci se zde budou setká‑
vat s experty a prezentovat své projekty. 
Všechny realizované změny mají zlepšit 

podmínky pro odborné vzdělávání žáků 
a  posílit předpoklady pro rozvoj všech 
jejich osobnostních i odborných kompe‑
tencí.

Příspěvek na podnikání pro naše ab-
solventy vzešel z  dotazníkového šetření 
u našich žáků. Pokud náš absolvent chce 
zahájit podnikatelskou činnost, jako škola 
mu poskytneme do začátku jednorázový 
příspěvek ve výši 50 000 Kč. Ročně jsme 
schopni takto podpořit dva podnikatel‑
ské záměry, které budou vybrány. Zpraco‑
váním podnikatelského záměru provede 
žáky přidělený odborný konzultant. Cílem 
je, aby náš absolvent s dobrým podnika‑
telským plánem získal naši pomoc a pod‑
poru, která mu pomůže v začátcích pod‑
nikání a zároveň bude motivovat budoucí 
absolventy.

Růst pedagogických pracovníků je 
sice uveden jako poslední z  činností, ale 
jeho význam je zcela zásadní. Plán profes‑
ního rozvoje zaměstnanců je základním 
dokumentem a  nástrojem v  této oblasti. 
V  současné době zajišťujeme jazykové 
kurzy pro naše pedagogy. V plánu máme 
vzdělávací aktivity v  oblastech práce se 
znevýhodněnými žáky, IT, novými meto‑
dami učení, online výukou atd. I naši pe‑
dagogové si tvoří svoje osobní portfolio, 
které prezentuje jejich získané schopnos‑
ti a dovednosti doma i v zahraničí. I učitel 
se musí stále učit, aby byl dobrým učite‑
lem, a to je náš cíl.

Máme před sebou velký kus práce, ale 
věříme, že s  podporou, kterou jsme zís‑
kali, a  s  chutí, kterou máme do realizace 
tohoto záměru, se vše podaří a posuneme 
naši školu o velký kus dopředu. Vše je cí‑
leno na naše žáky a absolventy, právě jim 
chceme usnadnit vstup do toho reálného 
a velkého světa, který na ně po ukončení 
studia čeká.                              Ivana Novotná

Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Žďárská „OBCHODKA“ získala úžasný grant 

Získaný grant představuje velké množství práce za námi, ale mnohem větší závazek před 
námi. Úspěch je o to větší, že naše škola je teprve druhou podpořenou školou v rámci 
České republiky a celkově osmou školou ve střední Evropě. S naším projektem „Letś Open 
the  Door  for  Future“ chceme budovat odbornou školu 21. století. 

V roce 2018 jsme se poprvé dozvěděli o možnosti financovat zlepšování podmínek pro 
odborné vzdělání a dovednosti prostřednictvím dánské nadace The Velux Foundations. V ten 
okamžik pro nás začala dlouhá a velice přínosná cesta tvorby naší vize. Od samotných 
myšlenek celého našeho týmu k okamžiku získání grantu uplynuly dva roky a nám se povedlo 
v květnu tohoto roku grant s velice ambiciózním záměrem získat. 

Jedná se o podporu, která je rozložena do pětiletého období. Realizaci jsme oficiálně zahájili 
v září roku 2020, všechny činnosti tedy budou probíhat do srpna roku 2025. Vše jsme 
plánovali tak, aby se i po ukončení projektu jeho myšlenky staly pevnou součástí života naší 
školy. 

Hlavní pilíře naší vize směřují k jedinému cíli, a to POSÍLIT ODBORNÉ DOVEDNOSTI ŽÁKŮ A 
UPLATNITELNOST NAŠICH ABSOLVENTŮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kariérové poradenství se stane nedílnou součástí studia na naší škole. Zakotvili jsme ho i 
v našem školním vzdělávacím programu a počítáme s posílením spolupráce s rodiči. S žáky 
bude pracovat vyškolený kariérový poradce, který s nimi udělá rozbor jejich předpokladů a 
pomůže jim s případným profilováním zájmů a talentu. V rámci projektových dnů s odborníky 
v daném oboru si žáci vyzkouší řízený pracovní pohovor před výběrovou komisí, který je 

Schéma projektu Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Distanční video výuka cukrářství Foto: SŠGAK
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Zaostřeno na Žďár 2020

XII� Zaostřeno na Advent 
(zasílejte do 18� prosince 2020)

Na  prosinec jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  Advent. 
Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  18.  prosince  2020 
na  e ‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns�cz. Do  předmě‑
tu e ‑mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2020. V  e ‑mailu uveď‑
te i  celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  telefon‑
ní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www�zdarns�cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e ‑mail: 
zaostrenona@zdarns�cz.

Vyhodnocení! 
XI� Zaostřeno na Vás!

V  listopadu  2020 bylo do  soutěže zasláno 13 fotografií s  te‑
matikou Zaostřeno na Vás!. Vítězem listopadového kola fo‑
tografické soutěže se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme! 
Autoro vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

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

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat 
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových 
stránkách města WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský 
zpravodaj.
 
Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových podkladů 
pro prosincové vydání je 11. listopadu 2016.

www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj

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

Další informace jako katalog 
zpravodaje nebo podrobnosti o 
inzerci naleznete na webu města.



Změna programu vyhrazena.

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 13. prosince III� adventní neděle
10.00 (@ z KP), 8.30 (HK) 9.00 (@ z BNPM)
mše svatá

středa 16. prosince, 19.00‑21.00
Nikodémova noc (BNPM)

neděle 20. prosince IV� adventní neděle
10.00 (@ z KP), 8.30 (HK), 9.00 (@ z BNPM)
mše svatá s předáním betlémského světla

pondělí 21. prosince – čtvrtek 24. prosince, 8.00‑18.00
Betlémské světlo (KP)

čtvrtek 24. prosince Štědrý den
17.15 Troubení z věže (KP)
21.00 (HK, @ z BNPM), 21.30 (@ z KP)
Půlnoční mše svatá

pátek 25. prosince Slavnost Narození Páně
8.30 (HK), 9.00 (@ z BNPM), 10.00 (@ z KP)
mše svatá
14.00‑16.00 návštěva betlémů (BNPM, ZH)

sobota 26. prosince sv� Štěpána
9.00 (@ z BNPM), 10.00 (@ z KP) mše svatá

neděle 27. prosince
10.00 (@ z KP), 8.30 (HK) 9.00 (@ z BNPM)
mše svatá

čtvrtek 31. prosince, 18.00 (@ z KP), 23.00 (@ ze ZH)
mše svatá na poděkování za uplynulý rok

pátek 1. ledna 2021
9.00 (@ z BNPM), 9.30 (HK), 10.00 (@ z KP)
mše svatá

KULTURNÍ AKCE
sobota 19. a neděle 20. prosince
Ostrov pohody 2020 on-line (@ z MD)

KONCERTY
pondělí 14. prosince, 16.00
Adventní koncert (HK)

pátek 18. prosince, 19.00
Adventní koncert Horácké muziky (@ z KP)

sobota 26. prosince, 17.00
FONS - Zpívej v čase vánočním (BNPM)

@ – on‑line přenos na Youtube, BNPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše, HK – Husova kaple, KP – kostel sv. Prokopa, 
MD – Městské divadlo, ZH – kostel na Zelené hoře

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

Milí návštěvníci informačního centra,

sice nemůžeme být otevřeni v běžném režimu, ale rádi bychom Vám umožnili před Vánoci nákup některých našich produktů. 
Největším lákadlem je čerstvý dotisk knihy Žďárský uličník I ‑ město Žďár, o kterou byl dlouhodobě velký zájem.

Pokud si vyberete něco ze zboží na www�zdarns�cz, můžete si ho objednat na e-mailu tic@zdarns�cz a také telefonicky 
na čísle 566 628 539� Zboží si pak budete moct vyzvednout v TIC na Staré radnici od 1� prosince 2020 do 23� prosin-
ce 2020 od pondělí do pátku v čase 8�00 – 16� 00�

Pro výdej objednaného zboží zvoňte na zvonek u piktogramu pro handicapované osoby vedle vchodu do TIC (boční vchod 
Staré radnice).

V případě objednávky e‑mailem prosím napište do předmětu zprávy „Objednávka zboží“.
Do zprávy napište název zboží, počet kusů a vaše jméno.
Po obdržení potvrzovacího e‑mailu nebo SMS s kódem k vyzvednutí bude možné zboží zaplatit a vyzvednout v TIC ve Staré 
radnici. Z hygienických důvodů upřednostňujeme bezkontaktní platbu. 
 Pracovníci TIC na Staré radnici


