
8. ročník / číslo 1/ leden 2021

Poděkování pro novoměstské sestřičky str. 3

Seriál o kostele na Zelené hoře  str. 2 Letošní etapa opravy Vodojemu je hotová  str. 8

Foto: Matěj Papáček



Aktuality

3

MHD Studenstká  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 4

Spolupráce s univerzitami � � � � � � � � � � � str� 5

Příběhy z městské policie � � � � � � � � � � � � str� 6

Financování sociálních služeb  � � � � � � � str� 9

Rozpočet 2021 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 9

Stromy u mateřských škol  � � � � � � � � � �str� 10

Retro tančírna Krystal � � � � � � � � � � � � � � �str� 10

Tříkrálová sbírka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 14

Active v době koronavirové � � � � � � � � �str� 15

Školsví � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 16 - 17

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 8. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Martin Mrkos, 
Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček. Šéfredaktor: Matěj Papáček, tel. 733 465 035, e ‑mail: matej.papacek@zdarns.cz ● Sídlo redakce: Žižkova 
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 4. leden 2021 ● Distribuce: Renvy Trade, s. r. o., 
Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk Centrum s.r.o., Modřická 645/62, Moravany u  Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● Korektury: Zdenka Hánová 
Sazba: Lukáš Zvolský ● Inzertní příloha: Matěj Papáček, 733 465 035 ● Fotografie na titulní straně: Matěj Papáček

Obsah

Představujeme Zelenou horu

Seriál o Zelené hoře

Již několikátým rokem vám na této straně 
Žďárského zpravodaje (někdy se jí také říká 
zrcadlo) představujeme jedno téma, které nás 
pak provází všech 11 čísel daného roku. Minu‑
lý rok to u  50. výročí od vyhlášení Chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy bylo téma Ze‑
lené Žďársko. V tomto tématu jste se celý rok 
mohli seznamovat s  úžasnou přírodou, která 
nás na Žďársku obklopuje. O  rok dříve jsme 
zase představovali památky UNESCO z celé re‑
publiky. A v roce 2018, v roce stého výročí za‑
ložení naší republiky, jsme se věnovali historii 
nejen města.

V  letošním roce bude dokončená rekon‑
strukce největší hvězdy Žďáru – Poutního kos‑
tela svatého Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. A i v příštích letech nás čekají významná 
výročí spojená s  touto světově unikátní stav‑
bou. Proto jsme pro letošní seriál Žďárského 
zpravodaje zvolili právě téma „Zelenka“.

Myslíte, že o ní jako Žďáráci víme všechno? 
Uvidíme. Možná si jen zopakujeme známé 
věci, ale možná se dozvíme spoustu nového. 
Během roku projdeme cestu od minulosti až 
po současnost. Začneme u  historie kláštera 
a  osobnosti opata Vejmluvy, přes legendu 

o Janu Nepomuckém se dostaneme k výstav‑
bě kostela, k  jeho zářivé slávě i  bolavému 

úpadku. Dozvíme se podrobnosti novodobé 
historie i zajímavosti z právě probíhající rekon‑
strukce. A rozhodně nebude chybět přiblížení 
významných osobností spojených s kostelem, 
mezi kterými přirozeně nebude chybět ani Jan 
Blažej Santini‑Aichel a  jeho geniální symboli‑
ka, na které je kostel vystavěn.

A jako doplněk k psané verzi připravujeme 
také zvukové verze článků, které si budete 
moct poslechnout třeba před spaním nebo 
jako studijní materiál do školy.

Na jednotlivých textech budeme celý rok 
spolupracovat s  farářem Vladimírem Vojtě‑
chem Záleským, kastelánkou Michaelou Koko‑
janovou, historiky ze žďárského Regionálního 
muzea i  edukačního oddělení Zámku Žďár. 
Předem všem děkujeme za spolupráci a  těší‑
me se na ni.

Pokud vám nějaký zajímavý text z  minu‑
lých let utekl, můžete si ho dohledat na webu 
města www.zdarns.cz v  on‑line archivu zpra‑
vodaje.

Milí spoluobčané,
v době, kdy pro vás píši úvodník, se chýlí ke 
konci rok 2020 a  otevírá se brána do roku 
nového. Věřím, že lepšího. Za celý život se 
mi v cyklech opakují roky skvělé a roky po‑
někud složité. Vždy to bylo tak, že liché roky 
byly báječné, a  proto věřím, že i  nový rok 
2021 bude skvělý, že bude rokem naděje. 
Naděje na to, že společně porazíme zákeřný 
virus. Zároveň pevně věřím, že nadcházejí‑
cí rok bude rokem splněných snů a  přání, 
protože mnohdy stačí svým snům uvěřit 
a  chtít si je splnit. Vnímám, že pro mnohé 
z  vás je doba složitá a  těžká. Chápu vaše 
obavy o  budoucnost. Ale vždy je potřeba 
si uvědomit, že život je jenom jeden a ať už 
na nás dolehne trápení či těžkosti, musíme 
se dokázat odrazit ode dna a žít s vědomím, 
že každý den je jiný a neopakovatelný. A že 
zase bude líp.

Nový rok je zároveň čas k tomu bilanco‑
vat rok minulý. Byl zvláštní. Poznamenaný 
celosvětovým strachem a  bojem s  novou 
nemocí. Osobně dám na slova jednoho 
konkrétního odborníka, který se celoživotně 

zabývá imunologií. Věřím mu, že tohle není 
něco, co nedokážeme porazit. Jsme někde 
jinde než v letech minulých. Máme vynika‑
jící vědce a lékařskou péči. Tohle není konec. 
Je to začátek něčeho jiného a možná, jak se 
mnohdy ukáže, se budoucí lepší doba ukrý‑
vá za horším začátkem. Naučili jsme se držet 
spolu. Naučili jsme se, že pokud chceme, 
dokážeme vše.

K bilancování patří i ohlédnutí se za vyko‑
nanou prací. Společně se nám podařilo vy‑
budovat nové cyklostezky, novou budovu 
pro skauty, novou průmyslovou zónu. Poda‑
řila se vybudovat palčivě chybějící parkoviš‑
tě na Palachově ulici, parkoviště na Okružní. 
Stále se zlepšuje kultura veřejného prosto‑
ru, kdy z něj mizí nepotřebné věci. Sázejí se 
stromy a v novém roce to bude ještě lepší. 
Vrátíme stromy do ulic, kde již léta nejsou. 
Stále se rozšiřují plochy pro kvetoucí tráv‑
níky. Snažíme se zadržet vodu, aby zůstala 
v našem městě, v naší krajině. Rybník Velký 
Posměch bude zase rybníkem.

Naše koaliční spolupráce funguje na 
výbornou. Chápu ale, že se nelze zavdě‑
čit všem. Bylo diskutováno několik témat. 
Například semafory, které v  době výměny 
způsobily komplikovanější průjezd městem. 
Věřím, že i ti nejzatvrzelejší kritici již vnímají 
zlepšení průjezdnosti města. Diskutovaným 
tématem byl i  přechod na čtrnáctiden‑
ní svoz odpadů. Od 1.  1.  2021 platí nový 
zákon o  odpadech, který počítá s  velkým 
finančním navýšením u  komunálních od‑

padů ukládaných na skládky. V  předstihu 
bez časového presu tak máme vyřešen pro‑
blém, který nyní budou řešit všechny obce 
a města. Ušetřené peníze za odpad mohou 
posloužit třeba i na lepší hřiště.

Vážení spoluobčané, závěrem vám přeji 
v novém roce hlavně zdraví, které nemůže 
nic nahradit. Přeji vám naději, že tento rok 
bude lepší. Přeji vám trpělivost a  vlídnost, 
protože tyto vlastnosti přispívají k  lepším 
mezilidským vztahům. A  samozřejmě vám 
přeji, abyste vždy a všude byli šťastní.

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Cukroví ze Žďáru pro novoměstské sestřičky
Doba je bláznivá pro všechny, někteří ale 
mají toho blázince ještě víc� Sestřičky v no-
voměstské nemocnici prý často nemají ani 
čas napéct cukroví� Co by to ale bylo za Vá-
noce bez cukroví�

Ve Žďáře máme střední školu, kde se učí 
i kuchaři, a protože se Střední školou obchodní 
a služeb SČMSD poměrně často spolupracuje‑
me, napadlo nás, že ve škole upečou cukroví, 
město zaplatí suroviny a  společně uděláme 
sestřičkám radost.

A povedlo se! Jejich úsměvy a nadšení šlo 
vidět i přes respirátory.

Chceme tímto všem lékařům i sestřičkám 
poděkovat, že se s  tímto “blázicem” potýkají 
s grácií a nadšením. Cukroví a květina je mini‑
mum, co od nás mohou dostat.

Pokračování na straně 7.
(red) Sestry dostaly cukroví a růže Foto: Matěj Papáček

Historická fotografie Zelené hory

Dnes Zámek Žďár, dříve klášter

Kostel zrcadlící se na hladině rybníku, foto: Pavel Juráček
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Když jsem v  dubnu psal v  Poznámkách 
z  rady o  velkém ovlivnění všeho počínající 
covidovou pandemií, nevěděl jsem, že kon‑
cem roku bude situace velmi podobná.

Vzhledem k  omezení činnosti všech na‑
šich příspěvkových organizací (školy, školky, 
Sportis, Active, Kultura, Knihovna) bylo třeba 

schválit změnu jednotlivých rozpočtů. Ně‑
které z těchto úprav vedly ke zvýšení výda‑
jů rozpočtu města. Přesto se podařilo všem 
hospodařit maximálně úsporně, za což jim 
patří můj dík. Jedním z  důsledků úspor je 
i rušení staré a současným trendům nevyho‑
vující pobočky žďárské knihovny u Nádraží.

V  nově vybudované průmyslové zóně II 
již dochází k  prodeji prvních pozemků fir‑
mám, např. Kovo Koukola, Wstec Bohdalov, 
Hennlich.

Od 1. 1. 2021 budou v platnosti nové jízd‑
ní řády MHD pro následující rok. Ve snaze 
zachovat stejné ceny jízdenek při stávajícím 
příspěvku města dopravci bylo nutné někte‑
ré málo využívané spoje zrušit.

Posoudili jsme změnové listy stavby 

Zastávky MHD Studentská, které již začaly 
sloužit veřejnosti a  jistě zvýšily bezpečnost 
a komfort cestování. Zároveň došlo i ke zlep‑
šení průjezdnosti.

Podpořili jsme návrh na nákup elektřiny 
a plynu pro město a jeho organizace přímo 
na komoditní burze ve snaze dosáhnout co 
nejpřijatelnějších cen energií.

Byla nám představena studie přeložky 
a posílení vedení vysokého napětí, které pro‑
chází východní částí města. Došlo by k jeho 
posunu dále od města a přesunu z průmys‑
lové zóny.

Nakonec bych nám všem chtěl, při vstupu 
do nového roku 2021, popřát pevné zdraví 
a rychlý návrat života do normálních kolejí.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Zastávky na Studentské ulici jsou v provozu
Celkovou rekonstrukci úseku Student-
ské ulice dokončili dělníci začátkem 
prosince� Zastávky i  silnice byly uve-
deny do provozu 10� prosince� Stavba 
vyšla na 8,4 milionu korun� Rekon-
strukce má přispět k lepší dostupnosti 
polikliniky městskou hromadnou do-
pravou�

„Jsem rád, že je další část Žďáru funkč-
ní, estetická, soudobá, moderní. Podařila 
se i rychlejší realizace, než byl původní ter-
mín. I tak si z toho beru poučení, abychom 
kladli důraz na technicky co nejrychlejší 
možnou výstavbu,“ komentuje dokončení 
stavby starosta Martin Mrkos.

Dělníci na Studentské ulici zrekon‑
struovali více než sto metrů silnice, skoro 
tři sta metrů chodníků, dva přechody pro 
chodce. Kromě viditelné infrastruktury 
SVK Žďársko zrekonstruoval asi 230 me‑
trů vodovodu. Při rekonstrukci silnice 
stavební dozor zjistil, že její podloží je již 
natolik poničené, že potřebuje komplet‑

ní sanaci. To se samozřejmě promítlo do 
finální ceny stavby, na jiných místech se 
zase podařilo ušetřit.

Nově vznikly dvě autobusové zastáv‑
ky vybavené přístřešky s lavičkami a od‑
padkovými koši. K  přehlednosti a  bez‑
pečnosti přispěje i  nové LED veřejné 
osvětlení nebo dopravní značení.

Na zastávkách budou moct zastavit 
dva autobusy najednou, což umožní 
snazší odbavování cestujících. Na Stu‑
dentské ulici se totiž potkává většina 
linek MHD. Denně tam v  obou směrech 
zastaví přes sto autobusů. Zastávky jsou 
tedy takovým malým dopravním termi‑
nálem pro MHD.

Myslelo se i na detaily
Při stavbě se myslelo i na zdánlivé de‑

taily jako kousek chodníku k Lidlu, který 
už slouží chodcům, nebo výdech větra‑
cí šachty průmyslové školy, který bude 

opravený na jaře příštího roku. Na dopl‑
nění čeká ještě zeleň. Na jaře, až to bude 
možné, budou osety trávníky a vysázeny 
další stromy.

Staré zastávky nevyhovovaly
Rekonstrukce Studentské ulice byla 

nutná vzhledem k  podobě předchozích 
autobusových zastávek. Ty byly nevhod‑
ně umístěné jak z  hlediska bezpečnosti 
dopravy, tak z  hlediska pohodlí cestují‑
cích. Autobusy při zastavování zasaho‑
valy do silnice a  na zastávkách nebyly 
dostatečně vysoké nástupní hrany, kte‑
ré komplikovaly nástup a  výstup méně 
mobilním cestujícím. Umístění zastávek 
také nebylo ideální, protože většina ces‑
tujících směřovala do kopce k poliklinice, 
Lidlu nebo nedalekým školám.

(red)

Zastávky MHD na Studentské Foto: Matěj Papáček

Spolupráce města a univerzit je výhodná pro obě strany
Partnerství města a  univerzity je vždy vel-
kým přínosem pro obě strany� Studenti 
získávají cenné zkušenosti z  praxe, vyuču-
jící možnost ukázat studentům, jak vypadá 
realita oproti studiu, a město se tak dostane 
k řadě odborných výstupů� Žďár spolupra-
cuje hned s šesti univerzitami v různých ob-
lastech působnosti od IT až po zemědělství�

Spolupráce s univerzitami je prospěšná pro 
obě strany. Vysokoškolští učitelé a studenti mají 
kontakt s reálnou praxí a město získává přístup 
k  informacím o nejnovějších trendech a tech‑
nologických novinkách. Odborná veřejnost 
v ČR jsou lidé, kteří vědí o práci svých kolegů. 
Pokud se Žďár ukazuje jako dobrý partner pro 
jednoho výzkumníka, snadněji přitáhne i  zá‑
jem ostatních.

Už dnes má spolupráce reálné výsledky: 
3  obhájené diplomové práce, 3 pozvání na 
konference jako přednášející, 2 posudky na od‑
bornou práci.

Pokud Žďár poskytne vhodné podmín‑
ky, můžeme přilákat kvalifikované mladé lidi 
a naše město dále rozvíjet. Spolupráce však čas‑
to záleží na tom, zda univerzity získají granty.

„Univerzity a  vysoké školy byly vždy nositeli 
vzdělanosti a pokroku. Není tomu dnes jinak. Ko-
neckonců dnešní trend propojování akademické 
sféry s  reálnou praxí nabral na obrátkách a  my-
slím si, že je dobrá strategie využívat přínosů ze 
spolupráce ve prospěch města. Získáváme tak vel-
mi často zdarma cenné know-how,“ komentuje 
spolupráci s univerzitami starosta Martin Mrkos.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Žďár disponuje množstvím dat o svém ka‑

ždodenním chodu (např. počty projetých aut, 
počty cyklistů, lidí obsloužených v MHD, počet 
návštěv na Poliklinice…). Tato data se dají vyu‑
žít pro řízení města tak, aby rozhodnutí radnice 
vycházelo ze skutečného stavu věcí a  ne jen 
z pocitů lidí v čele města. Žďár poskytuje údaje 

Fakultě informatiky a její studenti a pracovníci 
data sbírají, třídí a  vyhodnocují. Výsledkem je 
takzvaný dashboard, který data přehledně zob‑
razuje.

Vše funguje na základě takzvaných open 
dat. To jsou informace volně dostupné na in‑
ternetu, které dokáže počítač rozeznat, přečíst 
a  následně přepisovat do grafů, diagramů 
a  jiných, pro člověka srozumitelných, výstupů. 
Spolupráce pokračuje přes IT pracovníky SATTu.

Cíle spolupráce jsou následující: vytvořit 
pracoviště FI MU ve Žďáře, které bude zkou‑
mat využití městských dat a dle Žďáru vytvá‑
řet standardy práce s  daty pro ostatní města 
v ČR, získat datové podklady pro vedení Žďáru 
a také přilákat budoucí kvalifikované absolven‑
ty atraktivního oboru, kteří by ve Žďáře mohli 
zakládat IT firmy.

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana 
Pernera

Dlouhodobě spolupracujeme se žďárským 
rodákem a vedoucím Oddělení teorie dopravy 
a řízení docentem Pavlem Drdlou na městské 
hromadné dopravě. Pan Drdla je také součás‑
tí pracovní skupiny ke Generelu dopravy, kde 
jako odborník poskytuje konzultace a podporu 
projektu. S fakultou spolupracujeme na rozvoji 
dopravní infrastruktury a v minulosti jsme spo‑
lupracovali na dopravní studii Palachovy ulice.

Univerzita J� E� Purkyně v Ústí nad Labem
Výzkumníci se zaměřují na využitelnost 

a  přínosy zelených střech jak z  ekologického, 
tak z  ekonomického hlediska. Jde o  moderní 
a estetický způsob, jak zadržovat vodu, ochlazo‑
vat obytné prostory a zvyšovat podíl zeleně na 
území města. Ve Žďáře nemáme s výstavbou ze‑
lených střech zatím dostatek zkušeností a spo‑
lupráce s univerzitou nám má v tomto pomoci.

U  zelené střechy na poliklinice bude uni‑
verzita sledovat schopnost substrátu zadržet 
vláhu, ochlazovat prostor pod střechou. Budou 

také vyhodnocovat, zda je zvolená skladba 
rostlin vhodná pro tento konkrétní substrát 
a místní klimatické podmínky.

Mendelova univerzita, Agronomická fakul-
ta, Oddělení mikrobiologie

Prvním projektem jsou zásady regenerač‑
ního zemědělství. Jedná se o konzervační a re‑
habilitační přístup k potravinovým a zeměděl‑
ským systémům. Mezi postupy patří recyklace 
co největšího množství zemědělského odpadu 
a přidání kompostovaného materiálu ze zdrojů 
mimo farmu. Více budeme informovat v  dal‑
ších číslech zpravodaje.

Naše město spolupracuje také na projektu 
SYM:BIO – Sítě přizpůsobené suchu a podpo‑
ra biodiverzity ve městě a na venkově. Kromě 
Mendelovy univerzity na projektu spolupracu‑
jeme i  s  vídeňským institutem Bio Forschung 
Austria. Projekt řeší problematiku sídelní zeleně 
s ohledem na různorodost biodiverzity, ochra‑
nu životního prostředí a podobně.

Univerzitní centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVUT

S Univerzitním centrem energeticky efektiv‑
ních budov město spolupracuje na snižování 
nákladů za energie v městských budovách. Žďár 
byl vždy technicky vyspělé město (pokrokový 
centrální rozvod tepla vybudovaný v 50. letech, 
optická internetová síť z  90. let) a  spolupráce 
s univerzitou je přirozeným pokračováním. Cí‑
lem je udržovat městské budovy technicky na 
úrovni a ušetřit výdaje městského rozpočtu.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Hlavním tématem spolupráce je rozvoj 

cestovního ruchu ve městě, kdy vysoká škola 
může například zpracovávat různé analýzy 
a  strategické dokumenty. Během roku 2020 
navázala se školou spolupráci i destinační spo‑
lečnost Koruna Vysočina, jíž je město součástí.

 Michal Bačovský, (red)

Jan 
Mokříš

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Úspěch žďárských judistů na republikové i mezinárodní úrovni
Daniel Pochop reprezentoval české judo 
na ME do 21let v Chorvatské Poreči� V prv-
ním kole si poradil s  reprezentantem 
z Gruzie� Poté vyhrál nad reprezentantem 
Švýcarska a reprezentantem Portugalska� 
V  semifinále však prohrál se slovinským 
závodníkem a byl nucen jít do oprav� Zde 
si poradil s  italským soupeřem� V  boji 
o  3�  místo však nestačil na holandského 
závodníka� V  celkovém hodnocení tedy 
obsadil 5� místo�

Na základě výsledků z ME do 21 let byl no‑
minován na ME seniorů, které se konalo v lis‑
topadu loňského roku v Praze. V prvním kole 
jej čekal  juniorský reprezentant Moldávie, 
nad kterým zvítězil. Poté nestačil na nasaze‑
nou čtyřku z Izraele. Obsadil dělené 9.místo.

Daniel Pochop je odchovancem juda Orel 
jednota Žďár nad Sázavou�

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 
je v  jednotě Orel Žďár nad Sázavou zaměře‑
na především do jednotlivých oddílů. Jedním 
z  nich je i  úspěšný oddíl juda, jehož členové 
se schází v  prostorách Orlovny, pod vedením 
trenéra, třikrát týdně. Oddíl juda Orel Žďár nad 
Sázavou vznikl v únoru roku 2010.

Za celou historii oddílu získali medaile z Pře‑
boru ČR v kategorii jednotlivců a družstev tito 
závodníci: Daniel Pochop, Daniel Pintera, Cyril 
Bojanovský, Alena Šedová, Jana Štorková, Bar‑
bora Štikarová, Vojtěch Medek, Michaela Pinte‑
rová, Karolína Štěpánová.

Daniel Pochop spolu s ostatními členy od‑
dílu zaznamenali velké úspěchy na mezinárod‑
ních soutěžích jednotlivců, zejména v  Belgii, 

Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. V průběhu 
roku 2015 přešel Daniel Pochop do Sportovní‑
ho centra mládeže v Brně a přestoupil do oddílu 
Judo SK KP Brno. V roce 2021 bude tento mladý 
sportovec přecházet z Brna do Vysokoškolské‑
ho sportovního centra v Praze na Folimance.

 Tým Pintera

Větrací šachta průmyslové školy Foto: Matěj Papáček

Ilustrační foto Foto: archiv
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Příběhy z městské policie: sociálně nepřizpůsobiví občané
Pravidelně zde informuji o  naší práci� 
Pro veřejnost mohou být tyto informa-
ce zajímavé, v mnohém možná i poučné 
a navíc těm, kteří se chtějí o život v na-
šem městě více zajímat, dodávají do 
dění ve Žďáře další vhled� Proto bych 
vám rád postupně předložil několik té-
mat z  oblastí naší každodenní činnosti, 
se souvislostmi a podrobnějším komen-
tářem, což může být pro veřejnost zají-
mavé a může uceleněji vypovídat o prá-
ci městské policie�

S ohledem na zimní období, kdy práce 
s touto cílovou skupinou vždy naroste, jsem 
zvolil práci se sociálně nepřizpůsobivými 
občany. Práce s  touto skupinou vyžaduje 
velmi specifický odborný přístup v  komu‑
nikaci, která musí být provázena trpělivostí, 
sebezapřením a úsilím, aby byl zásah vždy 
adekvátní a dosáhl svého cíle. Cílem je pre‑
ventivně odvrátit, zabránit nebo omezit 
poškození zdraví nebo majetku.

V  neposlední řadě musím zmínit i  pro‑
středí, ve kterém se musí strážníci často 
pohybovat. Lze použít příměru, že je pou‑
ze pro člověka s „kachním žaludkem“. Mezi 
skupinu nepřizpůsobivých řadím zejména 
osoby bez domova ‑ „bezdomovce“ a oso‑
by požívající nadměrné množství alkoholu 
‑ „opilce.“

Naši činnost v této oblasti lze rozdělit do 
několika částí.

První část je čistě preventivní, kterou 
vykonávají naši strážníci a  asistenti pre‑
vence kriminality. Jedná se o obchůzkovou 
službu, na kterou osobně kladu prioritu. 
Při obchůzkách se snažíme těmto osobám 
vysvětlovat, kde mohou najít případnou 
pomoc (azylové domy, charita a  pod.), 
a  směrovat je do míst, kde jejich chování 
a způsob života bude co nejméně obtěžo‑
vat ostatní spoluobčany. Vždy usilujeme 
o to, abychom maximálně zabránili eskala‑
ci problémů. Jedná se o přímou kontaktní 
činnost s  různou časovou dotací v  počtu 
i desetkrát za den.

Druhou částí je poskytování pomoci 
a  nutná represe. Osoby vykazující vyšší 
stupeň podnapilosti, u  kterých nelze apli‑
kovat vymístění popsané v  předešlé části, 
jsou hlídkami prioritně předávány do „do‑
mácí péče“. Například partnerům, druhům 
či rodičům. Ještě předtím však ve většině 
případů voláme lékaře pro vyloučení ohro‑
žení života a  zdraví podnapilého. Tento 
postup umístění do „domácí péče“ se často 
jeví jako velmi účinný, a pokud to jde, tak 
ho využíváme. V  mnoha případech jsme 
totiž svědky důrazné domluvy partne‑
rem či jiným rodinným příslušníkem, což 
je i  z preventivního hlediska velmi účinné 
a smysluplné.

Některé silně podnapilé občany mu‑
síme však po lékařském ošetření odvézt 

do protialkoholní záchytné stanice. Bývají 
totiž v  takovém stavu, že je domů umístit 
nelze a  bezdomovce nemůžeme nechat 
ležet na ulici. Ojedinělé nejsou ani situace, 
kdy je podnapilému jedinci poskytována 
urgentní pomoc v novoměstské nemocni‑
ci, protože je, v  důsledku vysokého stup‑
ně opilosti, vážně ohrožen na životě. Jsou 
však i natolik „trénovaní jedinci“, kteří si své 
„opilecké kolo“ vyžadující naši pomoc pro‑
jedou i několikrát za den.

Jednomu takovému jsme přivolali zá‑
chrannou službu, která ho převezla do ne‑
mocnice. Zde dostal zdravotní péči a ještě 
týž den se sám dopravil zpět do Žďáru. Ná‑
sledně sehnal alkohol, takzvaně se „přikr‑
mil“ a naše hlídka ho musela řešit podruhé. 
Od jeho odvozu neuplynulo ani 15 hodin. 
Tohoto bezdomovce jsme nalezli v tak ex‑
trémně podnapilém stavu, že se nebyl ani 
schopen postavit na nohy. Následovalo 
lékařské vyšetření, dechová zkouška 3,75 
promile. Tentokrát po vyšetření následo‑
val převoz a  umístění do protialkoholní 
záchytné stanice. Úkony spojené pouze 
s  touto osobou zabraly hlídkám celkem 
4 hodiny a to bez následné administrativy. 
Rekordmanem je jedna místní osoba, která 
byla v protialkoholní záchytné stanici hos‑
pitalizována již více než padesátkrát.

Nesmím opomenout také výměšky pře‑
pravovaných osob, které potřísní nejenom 

auto, ale i  oděv strážníků. Odstraňovat 
pach moči, stolice nebo zvratků není vů‑
bec žádná slast! Očistu provádíme sami, 
ale služební vůz musíme někdy dokonce 
nechat vyčistit od odborné firmy.

Je nutné ještě dodat, že všem osobám, 
které z  důvodu silné opilosti potřebují 
odbornou lékařkou pomoc, poskytují do 
příjezdu lékařů první pomoc právě stráž‑
níci, k  čemuž jsou vyškoleni a  zacvičeni. 
Díky tomu již zachránili nejeden život, či 
zamezili závažnějším následkům na zdraví. 
Hlídkové vozy jsou vybaveny i automatic‑
kými defibrilátory, které jsme již v několika 
případech též použili.

Na závěr bych touto cestou chtěl podě‑
kovat všem občanům, kterým není situace 
kolem nepřizpůsobivých občanů lhostejná 
a např. v případě, že vidí někoho ležet, tak 
nás neprodleně zavolají na linku 156. Vždy 
záleží na vyhodnocení situace. Doporučuji 
dle okolností volat okamžitě i záchrannou 
službu na lince 155. Nikdy nesmíme opo‑
menout, že se ležící jedinec pouze může 
jevit jako opilý, ale ve skutečnosti má zá‑
važný zdravotní a život ohrožující problém. 
Včasný zásah mu může zachránit život, či 
zmírnit zdravotní komplikace. Děkuji.

 Martin Kunc – vedoucí městské policie

Strážníci MP na pravidelné obchůzce Foto: MP Žďár

Tisíceré díky - cukroví pro sestřičky z novoměstké nemocnice
Pokračování ze str. 3
Na začátku nenápadná myšlenka, která 
postupně přerostla ve „velký“ projekt� Při 
vzájemné spolupráci mezi Střední školou 
obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sáza-
vou, s�r�o� a  městem Žďár nad Sázavou se 
zrodil nápad, jak poděkovat těm, kteří si 
to velmi zaslouží� Tisíceré díky má hluboký 
význam� S těmito slovy navštívilo Aktivně 
pro Žďár společně s paní místostarostkou 
Ludmilou Řezníčkovou a  paní Radkou 
Hronkovou, ředitelkou školy, nemocnici 
v Novém Městě na Moravě�

Omezení provozu školní jídelny a  domova 
mládeže v souvislosti s distanční výukou vytvo‑
řilo prostor, který se díky blížícímu vánočnímu 
času přímo nabízel k  využití. „Co kdybychom 
napekli cukroví a rozdávali radost?“ Sladké po‑
těšení původně nemělo opustit brány školy 
a nabídka prioritně mířila směrem k našim za‑
městnancům. Přece jenom nejsme úplnými od‑
borníky v tomto oboru. Osud tomu však chtěl, 
že jsme spojili své síly s Aktivně pro Žďár a řekli 
si: „Pojďme udělat něco hezkého a alespoň malým 

skutkem odměňme práci, které si velmi vážíme.“
Výsledkem bylo, že jsme společně dne 

22. prosince 2020 předali nemocnici v Novém 
Městě na Moravě 54 krabiček cukroví a  růže 
jako poděkování vrchním sestřičkám pečují‑
cím o  pozitivní COVID‑19 za jejich náročnou 
a obětavou práci. Milé zastavení v této nároč‑
né době a sladká odměna na doplnění ener‑
gie. Za zmínku stojí jistě i skutečnost, že cukro‑
ví bylo napečeno z fair trade surovin a byly tak 
podpořeny myšlenky fair trade kampaně, jejíž 
propagátorem je jak město Žďár nad Sázavou, 
tak i žďárská „obchodka“.

Z pozice ředitelky školy bych na tomto mís‑
tě chtěla poděkovat všem svým kolegům, kte‑
ří cukroví pro sestřičky i pro nás napekli. Jejich 
přístupu i úsilí si vážím o to více, že úkol museli 
zvládnout společně s běžnými pracovními po‑
vinnostmi, které přicházely ruku v ruce s po‑
stupným  obnovením prezenční výuky. Záro‑
veň bych chtěla vyzdvihnout přístup žáků naší 
školy, konkrétně studentů prvního ročníku 
obchodní akademie. Přibližně ve stejné době, 
kdy se rodila myšlenka poděkovat sestřičkám, 
kterou jsme řešili na úrovni vedení školy 

a Aktivně pro Žďár, zrealizovali úplně stejnou 
aktivitu. Aktivitu o  to cennější, že byla jejich 
vlastním a zcela samostatným nápadem, který 
dokázali dotáhnout až do konce. Děkuji i měs‑
tu Žďár nad Sázavou za vzájemnou spolupráci.

Radka Hronková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Dodatečné sdělení – Státní zastupitelství ve věci trestního oznámení 
na dva bývalé zaměstnance městského úřadu neshledalo naplnění 
všech znaků trestného činu� Podezření z přestupku předalo zastupi-
telství správnímu orgánu
V  listopadovém čísle Žďárského zpra-
vodaje na straně 7 byla uveřejněná in-
formace o  podání trestního oznámení 
na dva bývalé zaměstnance městského 
úřadu� Okresní státní zastupitelství ve 
Žďáru nad Sázavou neshledalo naplně-
ní všech znaků trestného činu� Věc byla 
s  podezřením na spáchání přestupku 
postoupena příslušnému správnímu or-
gánu k dalšímu řízení�

Informace o  podání trestního oznáme‑
ní zazněla na konci zasedání zastupitelstva 
města 3.  září loňského roku z  úst starosty 
Martina Mrkose, který s obsahem trestního 
oznámení seznámil zastupitele. Podezření 
bylo předáno Okresnímu státnímu zastupi‑
telství ve Žďáru nad Sázavou.

Koncem listopadu loňského roku podalo 
zastupitelství informaci, že nebylo zjištěno 
naplnění všech znaků trestného činu a pře‑

dalo spis Policii České republiky k  dalšímu 
šetření. Vzhledem ke změně trestního záko‑
na od října loňského roku se změnila hranice 
výše škody pro zařazení majetkových delik‑
tů mezi trestné činy z částky 5 tisíc na 10 tisíc 
korun. Policie tedy předala spis příslušnému 
správnímu orgánu k dalšímu řízení, protože 
se jedná o přestupek, nikoli o trestný čin.
O  vydání dodatečného sdělení zažádal Jan 
Havlík. (tml)

Ilustrační foto Foto: archiv

Vzpomínáme na Karla Tomka
V  období vážné celosvětové pandemie 
odešel z tohoto světa a také z řad žďár-
ských hasičů

bratr Karel Tomek�
Karel Tomek byl člověkem, který díky své‑

mu nadšení, pracovitosti a lásce dovedl vybu‑
dovat v našem městě požární ochranu odpo‑
vídající nejvyšší republikové úrovni a právě on 
má velkou zásluhu na tom, jak dnešní městská 
jednotka požární ochrany funguje a  jaké má 
vybavení.

Je až s podivem, kolik času věnoval tomu, 
aby nejen jednotku pomohl vybudovat, ale 
také, aby posílil nadšení jednotlivých členů pro 
tuto veřejnosti prospěšnou a záslužnou práci.

V  tuto chvíli můžeme být smutní, pro‑
tože neuvidí další růst jednotky a nebude 
u  něj s  námi. Na druhou stranu můžeme 
být šťastni, že jsme takového člena a bojov‑
níka za dobrou věc měli mezi námi.

Karel Tomek se vždy řídil hasičským 
heslem „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku pro‑
spěchu.“ A takového obětavého člověka si 
navždy uchováme v našich srdcích.

Karle, děkujeme za vše, co jsi pro nás 
udělal.

ČEST TVÉ PAMÁTCE!
David Partl

velitel Jednotky sboru
dobrovolných hasičůKarel Tomek Foto: JSDH Žďár
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Další etapa rekonstrukce Vodojemu je hotová
Jeden z největších stavebních projek-
tů za poslední léta je na konci další 
etapy� Rozsáhlá rekonstrukce infra-
struktury celé městské části je tak 
v  polovině� Rekonstrukce bude po-
kračovat ještě v  následujících dvou 
letech�

Loni se práce na rekonstrukci infra‑
struktury věnovaly Štursově ulici a hor‑
ním částem ulic Špálova, Makovského 
a Pelikánova.

Ubylo asfaltu
Nejviditelnější částí oprav jsou nové 

povrchy silnic, chodníků a  parkovišť. 
U  těch se dbalo na snadné rozlišení 
a celkové zlepšení čitelnosti veřejného 
prostoru. Staré povrchy příliš nerozlišo‑
valy silnici od parkoviště a  někde chy‑
běly úplně. Zásadní také je, že ubylo 
asfaltu. Například na parkovištích byl 
nahrazen klasickou kostkou. Ta je nejen 
odolnější, ale také výrazně jednodušší 
na opravy.

Noční Vodojem bude přehlednější
Další velkou změnou je podoba noč‑

ního Vodojemu. Oprav se totiž dočkalo 

i  veřejné osvětlení. Na místo starých, 
často rozpadajících se sodíkových lamp 
bylo umístěno moderní LED osvětlení. To 
nejen, že zlepšuje viditelnost, ale také še‑
tří elektrickou energii a náklady na servis. 
Pro představu srovnatelně svítící LED 
lampa může ušetřit i polovinu elektrické 
energie oproti sodíkové výbojce.

Kanalizace není samozřejmost
Co už vidět nejde, je opravená kana‑

lizace a  vodovody. Kanalizace, zvlášť ta 
dešťová, zpříjemní řadě obyvatel Vodo‑
jemu život. Ulice, které byly letos zrekon‑
struované, se totiž nacházejí v poměrně 
strmém kopci a to při prudkém dešti zna‑
menalo nemilé překvapení v garáži. Pro‑
tože má nová infrastruktura sloužit další 

desítky let, nedalo se na tím jen tak máv‑
nout rukou. V průběhu rekonstrukce byl 
navržen odvodňovací žlab a mřížky, které 
by měly tyto problémy odstranit.

Internet optikou
Už je skoro po celém Žďáře, ale na Vo‑

dojemu chyběl. Řeč je o optickém připo‑
jení internetu společnosti SATT, které se 
rozšířilo na další ulice této městské části.

Poděkování na konec
Poděkování na konec patří všem oby‑

vatelům Vodojemu za jejich trpělivost 
a  spolupráci na rekonstrukci. Chápeme, 
že omezení jsou nepříjemná, ale věříme, 
že budou mít pro město i pro místní ve‑
liký přínos.

Za záslužnou práci si zaslouží poděko‑
vání i dělníci a stavební dozor. Jmenovi‑
tě si poděkování zaslouží Luboš Bulíček, 
který na stavbu dohlížel. Na Vodojemu 
běží práce, tak jak mají, a všechny drobné 
i větší komplikace se daří řešit. Příkladem 
může být výše zmíněná kanalizace a s ní 
související odvodňovací žlaby.

Ještě dva roky
Na Vodojemu se bude pracovat ještě 

v  roce 2021 a  2022. Letos jsou na řadě 
Slavíčkova, Blažíčkova a Jamborova ulice.

„Jsem rád, že další část Vodojemu je v 
novém kabátě. Je to náročný projekt. Hustá 
zástavba, mnohá překvapení nejen v zemi, 
průběžné změny v projektu, řešení detailů. 
Děkuji za trpělivost lidí a týmovou práci, tě-
ším se v příštím roce na další ulice,“ kometu‑
je stavbu starosta Martin Mrkos.

(red)

Rozpočet na rok 2021 se bude pravděpodobně ještě hodně měnit
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet 
města na rok 2021� Už dnes je ale jasné, 
že v  průběhu roku projde řadou změn� 
V  době schvalování rozpočtu totiž ještě 
nebyl schválený daňový balíček, který zá-
sadně mění výši daňových příjmů jak do 
státního rozpočtu, který byl schválen až 
před vánočními svátky, tak i do rozpočtů 
úrovně měst�

Rozpočet města na rok 2021 byl zastupi‑
telstvem schválen, ale díky nejistotě v podobě 
státní rozpočtu a příjmů města v příštím roce 
se bude pravděpodobně ještě hodně měnit. 
Nebudeme tedy rozsáhle představovat plány, 
projekty a rekonstrukce na příští rok, protože 
se velká část z nich ani nemusí uskutečnit.

„Covid vnesl do plánování jeden zásadní pa-
rametr. Všudypřítomnou nejistotu. Za nejistoty 
a neurčitosti se těžko plánuje. Takže první měsíce 
roku budou o tom, „sedět“ na penězích a vyna-
kládat prostředky jen za nezbytně nutné. Jak-
mile bude jasněji v dopadech daňových balíčků 
a predikci příjmů, bude jasněji, jaké investice si 
budeme moci dovolit, a které se odloží na další 
rok(y),“ komentuje tvorbu rozpočtu starosta 
Martin Mrkos.

Jaký rozpočet byl schválený
Rozpočet byl pro letošek schválený jako 

schodkový, přičemž schodek je kryt před‑
pokládaným přijetím úvěru ve výši 40 mil. Kč 
a převodem finančních prostředků z Fondu by‑
dlení a Fondu průmyslové zóny v celkové výši 

68 mil. Kč. Výdaje rozpočtu ve výši 587 792 000 
korun počítají se 2/3 provozních a s 1/3 inves‑
tičních nákladů. Hlavní zdroj rozpočtu tvoří sdí‑
lené daně v celkové hodnotě 283 milionů ko‑
run. Právě tato položka příjmů je díky současné 
situaci velice nejistou. Vzhledem ke schválené‑
mu daňovému balíčku předpokládáme se sní‑
žením sdílených daní cca 15 % ze schváleného 
objemu, tj. 30 – 40 mil. Kč. Schválená podoba 
rozpočtu ale rozhodně není finální. Další jed‑
nání o rozpočtu bude probíhat na prvním le‑
tošním zastupitelstvu v půlce února. V tu dobu 
by již mělo být jasnější, jaká bude rozpočtová 
realita roku 2021.

Principy letošního rozpočtu
Prvním principem je dokončit dnes roze‑

stavěné projekty. Příkladem je rekonstrukce 
ulic Vodojemu, kterou je potřeba dokončit ať 
už proto, že již probíhá a nejde ji jen tak ukon‑
čit, ale i proto, že ji město chce dokončit, pro‑
tože stav tamní infrastruktury je špatný.

Pokud to finance dovolí, další na řadě jsou 
projekty, na které město získalo dotaci.

Nevyhnutelné investice jsou ty, na které 
máme smluvní nebo morální závazek. Příkla‑
dem zde může být propojka Brněnské a Jam‑
ské ulice pod nákupním centrem.

Smysl má dnes investovat do projekto‑
vých dokumentací, aby, až přijdou lepší časy, 
bylo možné okamžitě zareagovat a  stavět. 
Dokumentace tvoří jen malou část výsled‑
né ceny zakázky, a tak je dobré zpracovat je 
s  předstihem. Vypracované dokumentace 

také výrazně usnadní a uspíší případné žádos‑
ti o dotace.

Další na řadu přichází šetření na provoz‑
ních nákladech. Ať už systémovými změnami, 
zvyšováním efektivity, zužitkováním součas‑
ných kapacit a spoluprací.

Případné zbylé finance, budeme dále in‑
vestovat, podle důležitosti a  užitečnosti jed‑
notlivých projektů.

Odhadovaný scénář
Podle toho, jak byl schválen daňový ba‑

líček, odhadujeme, že se sdílené daňové pří‑
jmy našeho rozpočtu posunou ještě o asi 30 
až 40 milionů níže oproti návrhu rozpočtu a to 
na 240 až 250 milionů korun. Za tento pokles 
může převážně zrušení superhrubé mzdy, 
které se dá vyčíslit na asi dvacetimilionový vý‑
padek příjmů.

Tou nejdůležitější informací je, že žádný 
odhad nebo rozpočet dnes nedokáže zo-
hlednit stav ekonomiky v letošním roce!

„Tučné roky zřejmě skončily a čekají nás léta 
hubená. To je realita. Bohužel. Je to ale impuls 
a  katalyzátor řady změn a  systémových opat-
ření. Nejen k úsporám a optimalizacím, ale také 
jako příležitost: Sdružené nákupy, management 
výběrových řízení, větší utilizace městského ma-
jetku nebo zapojení soukromého kapitálu. To 
vše jsou příležitosti, které se nabízejí a využijeme 
je. Rozvoj města musí a bude pokračovat,“ nahlí‑
ží na rozpočet Mrkos. (red)

2020 

2021 

2022 

Vizualizace etap rekonstrukce Vodojemu Foto: archiv

Upravené parkoviště na Šustrově ulici Foto: Matěj Papáček

Nový způsob financování sociálních služeb
Financování sociálních služeb se pro letošní 
rok změní� Dosavadní způsob financování 
totiž nebyl příliš koncepční, kdy byl jeden 
z  poskytovatelů financován samostatně� 
Nově budou financovány přímo služby 
a ne instituce, jak tomu bylo doposud�

„V roce 2021 nás čeká spousta změn a jednou 
z nich je i změna způsobu podpory poskytovate-
lů sociálních služeb v rámci dotačního programu 
města. Děkuji všem, kteří se na nových pravi-
dlech podíleli a kteří inspiraci hledali především 
na Kraji Vysočina. Zůstala za nimi dobře a peč-
livě odvedená práce, která, jak doufáme, pove-
de ke spravedlivějšímu rozdělování dotačních 
peněz. Město také bude moci mnohem pružněji 
reagovat na aktuální požadavky našich občanů. 
Podpora bude poskytována 9 sociálním služ-
bám, které jsou uvedeny dále v tabulce. Celkový 
objem vyčleněných prostředků pro rok 2021 jsou 
2 miliony Kč s tím, že maximální dotace na jed-
noho poskytovatele činí 1,2 mil. Kč a minimální 
výška dotace byla stanovena na 5 tisíc Kč. Naši 
podporu v ekonomicky složitém období dosta-
nou především a hlavně služby, které se dotýkají 
práce v  terénu a  slouží osobám, které se ocitly 
v těžkém a složitém období života,“ komentuje 

změny místostarostka Romana Bělohlávková.
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě 

podporuje organizace z neziskového sektoru, 
které pracují v sociální oblasti. Tyto organiza‑
ce většinu finančních prostředků získávají ze 
státního rozpočtu, z příspěvku Kraje Vysočina, 
od sponzorů a samotných klientů, pokud není 
služba ze zákona bezplatná. Určitou část ná‑
kladů pokrývá město Žďár nad Sázavou.

Původní financování
V roce 2020 došlo ke zřízení Pracovní skupi‑

ny pro změnu pravidel financování sociálních 
služeb. Pracovní skupina měla za úkol sjedno‑
tit finanční podporu poskytovatelů sociálních 
služeb, která byla do roku 2020 řešena dvěma 
způsoby. Formou dotačního programu Dota‑
ce pro poskytovatele sociálních a zdravotních 
služeb na území města Žďáru nad Sázavou 
2020 ve výši 900 000 korun a dotací Oblastní 
charitě Žďár nad Sázavou ve výši 1 000 000 ko‑
run na provoz jimi zřizovaných služeb.

Nové financování
Cílem pracovní skupiny a Komise prorodin‑

ných aktivit, sociální a zdravotní bylo vytvoření 
férového a  flexibilního dotačního programu, 

tak aby pokrýval současné potřeby města 
v  oblasti sociálních služeb. Dále program 
umožňuje velmi snadno a  přehledně v  bu‑
doucnu upravovat procenta v  jednotlivých 
typech služeb, tak aby bylo možné pružně rea‑
govat na potřeby občanů ve městě.

Nově nebudou finance přerozdělovány 
přímo subjektům, ale konkrétním službám. 
Podle dlouhodobých zkušeností s přerozdělo‑
váním financí vznikla následující tabulka alo‑
kací ke konkrétním službám.

Skupina služeb
Osobní asistence ......................................... 21 %
Poradenství ................................................... 18 %
Raná péče .........................................................2 %
Pečovatelská služba ................................... 10 %
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež ........................................ 17 %
Hospicová péče ........................................... 15 %
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi .........................................4 %
Terénní program ............................................6 %
Kontaktní centra ............................................7 %

(red)

Mřížky odvodňovacího žlabu  Foto: Matěj Papáček
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Aktivně pro Žďár sází stromy u mateřských škol
Koncem listopadu vysázeli rodiče spo-
lečně s dětmi 18 vzrostlých stromů v za-
hradách mateřských škol� Stromy daro-
valo město z projektu Aktivně pro Žďár�

„Těšíme se na jaro, až se nám zazelenají lípy, 
jasany a osiky a rozkvetou nádherné střemchy. 
Děkujeme paní místostarostce Řezníčkové, paní 
krajinářce Radilové a v neposlední řadě rodičům 
a  panu Brabcovi se svými zaměstnanci Sattu, 
kteří nám pomohli stromy odborně zasadit 
a  zkrášlit tak prostředí školních zahrad při MŠ 
Veselská, Vančurova, Okružní a  Haškova,“ oko‑
mentovala výsadbu stromů ředitelka mateř‑
ských škol Iveta Klusáková.

(red) Děti společně s rodiči sází stromy u mateřské školy Foto: MŠ Žďár nad Sázavou

IInngg..  JJoosseeff  KKlleemmeenntt,,    
sseennááttoorr  zzaa  oobbvvoodd  ŽŽďďáárr  nnaadd  SSáázzaavvoouu  

Na svého senátora se můžete obracet prostřednictvím emailu, či telefonu. Osobně pak v kanceláři ve 
Žďáře nad Sázavou, na ulici Komenského 1, v 5. patře. Schůzku sjednejte prostřednictvím asistentů. 

Kontakt na senátora: Kontakt na asistenty: 
Josef Klement Pavla Krejzlová Radek Pátek
778 538 312 725 434 463 725 434 473
Email: klementj@senat.cz Email: krejzlova@josefklement.cz Email: patek@josefklement.cz
 

www.josefklement.cz
f@ingjosefklement

 
 

Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví Vám přeje 
Josef Klement 

 
-obvodní kancelář senátora- 

 
 

Retro tančírna Krystal
I když na letošní pandemii mohou najít 
něco pozitivního maximálně výrobci 
dezinfekcí a  ochranných prostředků, 
jedno místo na světě na ní vydělalo také� 
A tím je právě Krystal�

Za normálních okolností by se na sále 
Domu kultury pořádala jedna akce za dru‑
hou, po Vánocích by přišly na řadu plesy 
a  pracovníci kultury i  restaurace by měli 
zcela jiné starosti než řešit tento prostor. 
Krystal by i nadále sloužil jako doplňková 
diskotéka k  plesové sezoně a  prakticky 
by nebyl časový prostor ani finanční pro‑
středky, aby se mohl na delší dobu uzavřít 
a zmodernizovat.

Vedení Kultury Žďár se rozhodlo, že 
když se nedá dělat kultura, tak se dá pra‑
covat i jinak. A že nastal čas Krystal společ‑
nými silami ve spolupráci s radnicí přenést 
v době pandemie do 21. století.

Naše idea byla jednoduchá. Zachovat 
funkci prostoru, původní nábytek, genius 
loci osmdesátek, a  k  tomu přidat kvalitu, 
technologie a  servis dneška. A  tak se bě‑
hem podzimu ze starého, nevzhledného, 
vyčpělého prostoru diskotéky Krystal stala 
čistá, přečalouněná, vybroušená, decent‑
ně nasvícená, vymalovaná a  navoněná 
RETRO TANČÍRNA KRYSTAL.

Koncerty, plesy, divadla a  kina se na‑
konec zase otevřou. A  až tomu tak bude, 

čeká vás vedle bohatého programu diva‑
dla, kulturního domu a kina i další novinka. 
A proto se s vámi všemi co nejdříve těšíme 
na setkání při  první taneční akci v  Retro 
tančírně Krystal.

Kultura Žďár

Nový interiér Foto: Kultura Žďár

Pobočka knihovny na Nádražní ulici musela být uzavřena
Pobočka knihovny M� J� Sychry na Ná-
dražní ulici musela být z  finančních 
důvodů uzavřena� Knihovna tak ušetří 
skoro 350 tisíc korun ročně� Uživatelé 
registrovaní na této pobočce budou ob-
slouženi v  hlavní budově knihovny na 
Havlíčkově náměstí�

Letošní rok není k rozpočtům obcí pří‑
liš vlídný. Kvůli výpadkům příjmů muselo 
město i jeho příspěvkové organizace začít 
šetřit. Pro Knihovnu Matěje Josefa Sychry 
to znamenalo krácení rozpočtu o  600 ti‑
síc. Knihovna se rozhodla část těchto pro‑
středků ušetřit právě na provozu pobočky 
na Nádražní ulici. Pokud by nedošlo k uza‑

vření pobočky, musela by knihovna šetřit 
například na nákupu nových knih.

Z  celkových asi 3 200 registrovaných 
uživatelů knihovny jich na Nádražní ulici 
bylo registrováno asi 250, z toho velká část 
docházela i do hlavní budovy knihovny.

(red)

Cena jízdného MHD bude stejná, jizdní řády se 
ale změní
Městská hromadná doprava je další ze 
služeb města, které postihly výpadky 
příjmů z  důvodu současné situace� Aby 
byly zachovány stávající náklady na 
MHD, muselo město někde ušetřit� Ceny 
jízdného se zvedat nebudou, musí se 
tedy zrušit některé spoje�

Přednostně budou omezeny málo vytí‑
žené, víkendové nebo prázdninové spoje, 
případně ty, které mají alespoň částečnou 
náhradu. Pro rok 2021 se předpokládá 
pokles příjmů o  asi dvacet procent opro‑
ti roku 2019, tedy zhruba 900 tisíc korun. 
Z poklesů příjmů plyne nutnost snížit roční 

počet odjetých kilometrů MHD o  zhruba 
40 tisíc kilometrů. Podle skutečného vý‑
voje situace v průběhu roku 2021 mohou 
následovat další omezení nebo naopak 
rozšíření spojů.

Nejvíce úprav se objeví u  linek číslo 4 
a 6, a to celkem u 17 spojů. Změny se dotk‑
nou ještě linek 1, 5, 7 a 8, kde bude omeze‑
no celkem 8 spojů.

MHD takto ušetří dvanáct procent uje‑
tých kilometrů, což je asi 770 kilometrů 
týdně. Roční nájezd je asi 340 tisíc kilomet‑
rů, letos to po omezeních bude zhruba 300 
tisíc kilometrů.

(red)

Ceny vodného a stočného se zvýší o 3,9 koruny
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a Vo-
dárenská akciová společnost ohlásily ceny 
vodného a stočného na letošní rok� Kubic-
ký metr vodného a stočného vyjde v roce 
2021 na 103,1 koruny včetně DPH�

Novou cenu vodného a  stočného tvo‑
ří 60,7 korunami vodné a  42,4 korunami 
stočné. Naposledy se ceny měnily v  květ‑
nu minulého roku, kdy byla změněna saz‑
ba DPH z 15 na 10 %. Cena tedy klesla ze 

103,7 koruny za metr krychlový na 99,2 ko‑
runy. Letos se cena zvedla z 99,2 koruny na 
103,1. To je navýšení o 3,9 koruny respek‑
tive 3,9 %.

 (red)

Knihovna nově zřídí biblioschránku a platební terminál
Nové dvě služby pro čtenáře připravuje 
žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry� 
Od ledna budou mít návštěvníci k  dis-
pozici biblioschránku na vracení knih, 
budou také moci využívat k  placení re-
gistračních poplatků a ostatních služeb 
v knihovně platební terminál�

„Obě tyto služby bereme jednak jako zlep-
šení servisu pro naše čtenáře, ale také jako 
bezpečnější a hygieničtější řešení v této době,“ 
uvedl ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

Biblioschránka bude umístěna před 
vchodem do knihovny a  bude sloužit 
k  vracení knih. Čtenáři tak mohou knihy 
vracet i v době, kdy je knihovna uzavřena, 
o víkendech či brzy ráno, nebo večer. Stačí 
pouze vložit knihy do biblioschránky, která 
je pod dohledem bezpečnostní kamery. 
Následující pracovní den se pak čtenáři 
můžou na svém čtenářském kontu pře‑
svědčit, že jim kniha byla odepsána, že je 
vrácena. „Biblioschránky“ fungují úspěšně 
u mnoha knihoven a jsou velmi využívány. 

Určeny jsou hlavně pro ty, kteří spěchají 
a nechtějí si zrovna půjčit další tituly, nebo 
pro čtenáře vracející knihy mimo výpůjční 
dobu. „Byť doufáme, že ta situace už nena-
stane, biblioschránka je velkým přínosem 
i  v  dobách uzavření knihovny kvůli protie-
pidemiologickým opatřením,“ vysvětlil Kra‑
tochvíl.

Platební terminál bude u  výpůjčního 
pultu na dospělém oddělení. Jeho použití 
je stejné jako v kterémkoliv obchodě, slou‑
ží k bezhotovostním platbám. KMJS

Nové jízdní řády naleznete na:

Podnikatelé, dejte 
o sobě vědět!
Město chce podpořit místní podnikatele for-
mou společné prezentace na webu města� 
Na speciální stránce najdou zájemci přehled 
podnikatelů a jejich dárkových poukazů�

Pokud podnikáte a  rádi byste tuto formu 
prezentace využili, vyplňte jednoduchý for‑
mulář, který najdete pod QR kódem níže, nebo 
hledejte na webu města www.zdarns.cz. Na jed‑
nom místě si pak zájemci mohou vybrat z nabíd‑
ky dárkových poukazů a jednoduše se proklik‑
nout přímo na web nebo Facebook dané firmy. 
Seznam budeme průběžně aktualizovat a celou 
stránku opakovaně propagovat i na Facebooku 
města a Žďárském zpravodaji. Podpora je zamě‑
řená na všechny podnikatele na Žďársku.

V  případě dotazů či podnětů kontaktujte 
Hanu Vykoukalovou na tel. 770 125 568 nebo 
e‑mailu hana.vykoukalova@zdarns.cz.  (red)
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Anketa pro zastupitele města
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak hodnotíte zlepšování dopravní obslužnosti a vybavenosti ve městě? Konkrétně dokončení další etapy rekonstrukce Vodojemu�
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.

Dopravní obslužnost je průjezdnost městem, 
pak v roce 2020 zásadním způsobem tuto situaci 
zhoršila rekonstrukce ulice „Studentská ‑ zastávky“ 
v délce cca 120 metrů, která trvala od května do 
prosince, bude stát cca 7 mil. Kč a hotova bude ve 
4/2021. Oproti tomu akce „Rekonstrukce povrchů 
ZR7“, která byla zahájena ve 4/2020, do 12/2020 je 
hotova první etapa za cenu cca 17 mil. Kč, ale opro‑
ti Studentské představuje čtyři ulice, každá z nich 
o délce min. 170 m, obsahující rekonstrukci všech 

povrchů komunikací jízdních i pro pěší, parkovišť, 
rekonstrukce VO, kabelové rozvody optických ka‑
belů, rekonstrukce vodovodních řadů, rekonstruk‑
ce domovních přípojek vody, lokální opravy kanali‑
zace a opravy narušených povrchů na soukromých 
pozemcích. Realizaci provádělo sdružení COLAS 
CZ a Gremis, zastoupené hlavním stavbyvedoucím 
panem Lubošem Bulíčkem a zhostilo se svého úko‑
lu na výbornou ke spokojenosti obyvatel ‑ na rozdíl 
od „Studentská ‑ zastávky“.

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Jaromír 
Brychta
zastupitel 
Změna 2018

Dokončení další etapy rekonstrukce Vodo‑
jemu je po zbytečných 3 letech zdržení dobrou 
zprávou pro Žďáráky bydlící v této čtvrti města. 
Je pokračováním nezbytné obnovy infrastruk‑
turního majetku města stejně, jako byla rekon‑
strukce Vysočan a  Stalingradu v  předchozích 
letech. Věříme, že v příštím roce bude dokon‑
čena zbývající část a  město bude pokračovat 
v  rekonstrukcích dalších zanedbaných částí 

města. Bohužel pro dopravní obslužnost města 
má tato rekonstrukce pouze lokální a omeze‑
ný význam. Pro zlepšení dopravní obslužnosti 
města je totiž nezbytné budovat nové komuni‑
kace, na které se rozloží stále rostoucí dopravní 
zatížení. Určitě by pomohlo propojení Jihlavské 
a Brněnské ulice obchvatem, jak ho před volba‑
mi mnozí z koalice ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO a ODS 
slibovali.

Rudolf 
Voráček

zastupitel 
ČSSD

Jako obyvatel Vodojemu jsem samozřejmě 
rád, že se konečně rekonstrukce sítí i  povrchů 
dostala na řadu. Vždyť návrh je již staršího data. 
Realizace stavby vyžadovala ohled od staveb‑
níků i od obyvatel a myslím, že se dílo povedlo. 
Díky patří i stavbyvedoucímu p. Bulíčkovi a také 
partě kopáčů, jejichž pracovitost i  schopnosti 
budiž nám příkladem. Vedlejší ulice Vodojemu 

mají tak moderní a  úsporné LED osvětlení, po 
jehož zavedení již mnoho let volám. Když to jde 
v okolních obcích, proč ne v té naší? Příští rok nás 
čeká další rekonstrukce. Přeji ostatním občanům 
Vodojemu, aby vše proběhlo bez komplikací. Za 
pár let doufám dojde i na rekonstrukci páteřní 
Jamborovy ulice.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Rekonstrukce Vodojemu? Připravená, nároč‑
ná stavební akce, za hodně peněz z  rozpočtu. 
Jednotlivé etapy jsou realizovány dle plánu, ale 
vždy je to v závěru fofr. Před kolaudací od tmy do 
tmy, ve větru i slotě. Stavebníci se činili, na kon‑
trolním dni jsem viděl, jak jim jejich šéf dodával 
energii: “Nebulte mně tu, finišujeme!” Výsledek 
stojí za to, nové osvětlení i silnice a těšíme se na 
zelené jarní trávníky, jak vynikne dlažba chodní‑
ků a parkovišť.

Dopravní obslužnost je, stejně jako počasí, 
vděčným tématem každodenních hovorů, ko‑
mentářů, stesků. Je to i o ochotě přijmout ostat‑
ní argumenty, než vyslovím vyhraněný názor. 
Málokdo tuší, že obchvat by byl dobrý, ale není 
zásadní. Statisíce automobilů se proplétají vnit‑
řkem města, tudíž prioritou jsou vybudované 
a rekonstruované vnitřní propojky, mnohé další 
jsou před realizací. Dopravní obslužnost města 
by se rozhodně neměla zhoršovat.

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 lednového čísla nám přišly následující příspěvky�

V dubnu 2020 navrhl zastupitel Změny 2018 
Havlík zastupitelstvu pověřit radu města řeše‑
ním více než 4 miliónové škody, které vznikla 
v  důsledku prohraného pracovně právního 

sporu mezi 4. ZŠ vedené ředitelem a  radním 
Ptáčkem (ODS) a bývalou zaměstnankyní školy. 
Zastupitelstvo tento návrh nepodpořilo. Ná‑
sledně v květnu předložil prakticky totožný ma‑
teriál radě města pan starosta Mrkos a byl schvá‑
len. Pan starosta však zapomněl usnesení rady 
předložit zastupitelstvu a tak se dostalo do ZM 
až v září. Zastupitelé pověřili prověřením vzniku 
škody kontrolní výbor, který v listopadu navrhl, 
a  zastupitelstvo 25 hlasy schválilo doporučení 
radě města projednat škodu ve škodní komisi 
města. Rada města 30.  listopadu nerespekto‑
vala usnesení ZM a  uložila tajemnici „připravit 
variantní návrhy způsobu posouzení případné 
vzniklé škody.“. Takže po 8 měsících kličkování 

posunula odpovědnost za návrh řešení škody 
k  tajemnici úřadu bez ohledu na doporučení 
kontrolního výboru projednat vzniklou ško‑
du ve škodní komisi města, čímž rada de facto 
potvrdila, že pověření kontrolního výboru byl 
jenom úhybný manévr a hra o čas. Teď si bude‑
me muset opět počkat, jak apolitické a profesio‑
nální variantní návrhy posouzení škody vymyslí 
tajemnice a jaké bude další usnesení rady, která 
evidentně s  řešením mnoha miliónové škody 
nespěchá. Potvrzují, že škoda se stala, ale zájem 
ji řešit není. Opravdu nejjednodušší je zvažovat 
otázku promlčení nároku na náhradu škody, ale 
pak nemohou za každým svým výrokem říkat, 
jsme dobrými hospodáři města…

Miloslava 
Brychtová
zastupitelka 
Změna 2018

Zahušťování, propojky a obchvat�
Zdá se mně, že uvažované propojení sídliš‑

tě Vodojem do ulice Neumannova se plánuje 
jaksi v  tichosti. Nemám nic proti dopravním 
průzkumům různým firem (vždyť za to dosta‑
nou zaplaceno), ale neměl by na prvním mís‑
tě být občan? Proč se dosud nikdo nezeptal 
všech obyvatel sídliště Vodojem, zda chtějí 
propojku na Neumannovu? Zda chtějí změ‑
nit klidné sídliště v dopravní tepnu? Podobně 
to může dopadnout i s výsledky dopravního 
průzkumu a opatřeními (generelem dopravy), 

kdy nám cizí odborníci možná sdělí, že 87 % 
dopravy není tranzitní, a proto není třeba tzv. 
velký obchvat města. Zkuste se ale projít ná‑
městím v Novém Městě a ve Žďáře a ten rozdíl 
hned uvidíte, uslyšíte i ucítíte. Někdy zkrátka 
mám pocit, že se leccos musí dělat za každou 
cenu vždy jinak než předtím. A další volební 
období se zase vrátíme k původnímu návrhu, 
v  duchu Švejkova: „Poslušně hlásím, že jsem 
opět zde“. Říká se ale také, že cesta do pekla je 
dlážděna dobrými úmysly.

Rudolf 
Voráček
zastupitel 
ČSSD

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní

Jsem moc rád, že se na Vodojemu postup‑
ně rekonstruuje, tato část si to zaslouží. V rámci 
dopravní obslužnosti však velmi negativně 
vnímám rozhodnutí rady města o redukci spo‑
jů MHD. Tato redukce proběhla bez jakékoliv 
diskuze s veřejností, my zastupitelé jsme se o ní 
dozvěděli pouze ze zápisu rady. Rozpočty na 
další rok jsou ve všech městech kvůli snížení 
příjmů velmi napjaté, ale nedokáži se ztotožnit 

s přenášením problému na naše obyvatele, ať už 
snižováním služeb, nebo nenápadným zvyšová‑
ním některých poplatků. Oceňuji objem inves‑
tic, který proudí do dopravy ve městě, bohužel 
se ne vždy podaří. Po letní výměně semaforů za 
nové, lepší a inteligentnější jsme svědky mnoha 
kolizních situací. Dovolte mi nám všem popřát 
do nového roku nejen kvalitní dopravu, ale hlav‑
ně štěstí a zdraví, fyzické i duševní.

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011

Před několika lety, kdy jsme se začali podí‑
let na řízení města, byla na Vodojemu připra‑
vená pouze rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Možná proto, že naklánějící se lampy oproti 
stejně dožívajícím inženýrským sítím v  pod‑
zemí byly na první pohled viditelnější. Velkým 
společným úsilím se podařilo připravit celko‑

vou rekonstrukci Vodojemu, kdy se jednotlivé 
ulice kompletně opraví při jednom bahně. 
Nebude tak nutné v  následujícím desetiletí 
rozkopávat nové povrchy a obtěžovat obyva‑
tele tohoto sídliště neustálým stavebním ru‑
chem a z něho plynoucím nepořádkem.
Příspěvek pokračuje slovem zastupitelů (pozn. red)

Při jednom bahně
Staví se nové ulice, opravují se stávající, 

přidávají se parkovací místa, vylepšují se 
zastávky MHD, budují se lávky, cyklostezky, 
opravují se chodníky, projektuje se propojka 
ulic Jamská – Brněnská, blízko realizaci je vý‑
stavba další části obchvatu mezi ulicemi Jih‑
lavská – Brněnská, je požádáno o dotaci na 
opravu povrchu ulice Okružní a mnoho další‑

ho. Při všech akcích se samozřejmě dbá o no‑
vou výsadbu zeleně včetně stromů a o kva‑
litní péči té stávající. Za tím vším je velký kus 
náročné a dobře odvedené práce nejenom 
vedení města, ale zároveň i  obětavé práce 
pracovníků města, realizačních firem. Ne‑
smíme ovšem zapomínat zvládat i  běžnou 
údržbu města, se kterou od letošního roku 
pomáhají obnovené Technické služby SATTu.

Radek 
Zlesák
zastupitel 
ANO 2011

Velice dobře si vzpomínám, že když jsme 
v  letech 2015 a  2016 připravovali investiční 
plán výstaveb a  rekonstrukcí ve městě, tak 

jsme byli ujišťováni předchozím vedením o při‑
pravené rekonstrukci Vodojemu na rok 2015 
jak po stránce projektové, tak i  rozpočtové. 
Jako tehdejšímu garantu finančního řízení mi 
bylo jasné, že skutečnost je naprosto odlišná. 
V rozpočtu byly vyhrazeny pouze 3 miliony ko‑
run a projekt neexistoval. Jsem moc rád, že se 
podařilo vyhotovit projekt a sestavit harmono‑
gram komplexní rekonstrukce Vodojemu, jejíž 
celková výše se pohybuje kolem 80 milionů 
korun. Celý projekt jsme po pečlivých přípra‑
vách zahájili v roce 2017 a vzhledem k velké‑
mu rozsahu etapovitě pokračujeme dál. Těší 

mne, že na kontrolních dnech se zapojují do 
diskusí občané tohoto sídliště a jejich zajímavé 
a  opodstatněné návrhy jsou zohledněny. Re‑
konstrukce by měla končit v ulici Jamborova, 
kde je navržena i varianta zprůjezdnění po hrá‑
zi Göttlerova rybníka na ulici Neumannovu, tak 
aby se obslužnost sídliště zlepšila. Chtěl bych 
poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli, 
projektantům, firmám, spolupůsobícím orgá‑
nům, ale hlavně trpělivým a ohleduplným ob‑
čanům, kteří se dokázali vyrovnat s nepohod‑
lím způsobeným stavebními pracemi.

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU‑ČSL



ACTIVE SVČ v době koronavirové
Zájmové kroužky a  kurzy, provoz fitness-
centra Active club a  akce pro děti jsou 
od března  2020 více či méně omezovány 
vládními nařízeními a  doporučeními� Je 
to situace nepříjemná nejen pro nás, jako 
pro provozovatele všech těchto aktivit, 
ale zejména pro účastníky volnočasového 
vzdělávání�

Na jaře, při takzvané první vlně covidu, 
jsme ze dne na den museli přerušit všechny 
naše aktivity. Nebylo jasné, kdy se kroužky 
a kurzy rozjedou znovu a jak to bude se škol‑
ným. Nedostali jsme žádné striktní pokyny 
k vracení či nevracení školného, a tak jsme se 
zařídili podobně jako ostatní střediska volné‑
ho času v regionu. Nabídli jsme vrácení části 
školného na požádání. Rodiče vyplnili formu‑
lář, nechali si potvrdit zdravotní pojišťovnou, 
že na kroužek nečerpali příspěvek, a ke konci 
školního roku jim byla část peněz vrácena. Vra‑
cení se týkalo několika desítek dětí ze všech 
kroužků – sportovních, tanečních, hudebních, 
výtvarných. Chtěli bychom touto cestou veli‑
ce poděkovat těm rodičům, kteří si o vrácení 
školného nezažádali a  vložené peníze pone‑
chali na rozvoj kroužků pro děti a mládež.

Druhá vlna v  září‑říjnu přišla v  době, kdy 
se měly kroužky rozbíhat v  novém školním 
roce. Opět uzavření, opět nejistota, kdy se zá‑
jmové útvary otevřou. Školné jsme prozatím 
nevybírali, a zároveň jsme informovali rodiče, 
že nařízením vlády jsme povinni neodchoze‑
né školné vracet. Rodiče tak nebudou muset 
o vrácení žádat, a zároveň mají jistotu, že do‑
stanou své peníze zpět. Během lockdownu 
jsme s týmem zaměstnanců Active připravili 
na Youtube zábavná videa. Děti i dospělí si 
tak mohli u videa zacvičit, vyjít si na naplá‑
novanou a  popsanou procházku, zahrát 
s  míčem, uvařit zdravou snídani nebo hle‑
dat malované kamínky. Videa naleznete 
na webu Activezdar.cz. Kromě videí jsme se 
věnovali úklidu a vylepšování prostor pro vý‑
uku. Na budově Horní byly upravené učebny 

a hudebny, na budově Dolní byly vymalovány 
některé cvičební sály a  do posilovny byl za‑
koupený nový posilovací stroj na břišní svaly. 
Zrenovovali jsme lavičky na posilování a  zá‑
važí na stojanech, vylepšili jsme zázemí pro 
zrcadlový sál.

Po uvolnění vládních opatření začátkem 
prosince jsme v  omezeném rozsahu Active 
mohli otevřít. Zájem dětí o návrat do kroužků 
byl váhavý. Rodiče nevědí, co bude, a také se 
bojí nákazy u  svých dětí. Zatím nevíme, jak 
bude druhé pololetí školního roku z hlediska 
volnočasových aktivit vypadat. Přáli bychom 
si plné sály dětí, přáli bychom si akce pro veřej‑
nost, přáli bychom si sport, zábavu i relaxaci. 
Jestli budeme moci tato přání naplnit, nikdo 
netuší, ale pevně v to doufáme. Jsme připra‑
veni otevřít pro vás a vaše děti všechny naše 
kroužky, kurzy a akce ihned po zlepšení situ‑
ace a uvolnění zákazů a omezení. Děkujeme 
vám za vaši přízeň.

Zdenka Volavá

Ředitelka žďárské Charity: „Připravujeme několik podob Tříkrálové 
sbírky� Jednou z nich bude i online kasička�“

Tříkrálová sbírka roku 2021 je takřka 
„za rohem“� Stěží lze však předvídat, 
jak se bude vyvíjet epidemiologická 
situace, a  tedy, jakým způsobem bude 
letos Tříkrálová sbírka probíhat� O mož-
ných variantách tříkrálového koledová-
ní, plánovaných změnách a potřebnosti 
sbírky jsme si povídali s Ing� Janou Ze-
lenou, ředitelkou Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou�

Paní ředitelko, žďárská Charita v lednu 
oslaví dvacáté výročí Tříkrálové sbírky 
v okrese Žďár nad Sázavou� Většina akcí 
roku 2020 musela kvůli epidemii projít 
různými změnami� Předpokládám, že 
se tato inovace bude týkat i  této nej-
rozsáhlejší sbírkové kampaně v  naší 
republice� Jaké změny ve vaší Charitě 
plánujete?

Doba, kterou prožíváme, je jiná, zvlášt‑
ní, náročnější. Snažíme se v  ní i  přesto 
naplno žít, i  když jinak. Stejně to bude 
i  s  jubilejním 20. ročníkem Tříkrálové 
sbírky. Rádi bychom, aby mohla být jako 
v minulých letech kontaktní akcí, kdy ko‑
ledníci navštěvují domácnosti, přejí lidem 
vše dobré v novém roce a zároveň žádají 
o finanční dar pro potřebné. Vývoj epide‑
miologické situace ukáže, zda tato podo‑
ba bude možná. Musíme se tedy připra‑
vovat na více variant, a proto je ta letošní 
příprava na Tříkrálovou sbírku 2021 mno‑
hem náročnější než v  minulých letech. 
Jednou z  variant je tedy tradiční koledo‑
vání za zvýšených hygienických opatření. 
Druhou variantou je, že v obcích nebudou 
obcházet domy tříkrálové skupinky, ale 
pouze jeden dobrovolník. Ve spoluprá‑
ci s  obcí může být tato akce vyhlášena 
místním rozhlasem a doprovázena repro‑
dukcí vánoční koledy. Nebo bude předem 
stanoveno místo (např. obecní úřad, ob‑
chod, fara), kam mohou lidé přinést svoje 

příspěvky. Třetí variantou je pouze online 
verze Tříkrálové sbírky, kdy dárci budou 
moci přispět přes online tříkrálovou kasič‑
ku, jejíž podobu najdou na našich webo‑
vých stránkách www.zdar.charita.cz. Zde 
naleznou i další varianty, jakým způsobem 
mohou přispět, např. online platbou, ban‑
kovním převodem nebo DMSkou.

Možnosti plánovaného koledování jste 
již nastínila� Zmínila jste, že pokud bude 
epidemiologická situace ve státě příz-
nivá, uskuteční se tříkrálová koleda za 
zvýšených hygienických opatření…

Ano, doufáme, že se tak stane… V rám‑
ci této optimistické varianty připravujeme 
pro naše koledníčky ochranné pomůcky 
a  dezinfekce. Tříkrálové skupinky budou 
dodržovat rozestupy, budou se snažit 
o minimální přímý kontakt. Chceme zkrát‑
ka maximálně ochránit jak koledníčky, tak 
případné dárce.

A jak to vypadá s tradičním Tříkrálovým 
koncertem, který každoročně probíhá 
v Novém Městě na Moravě?

Bohužel jsme byli nuceni připravo‑
vaný Tříkrálový koncert zrušit. Právě zde 
jsme chtěli vzpomenout na 20 let Tříkrá‑
lové sbírky a poděkovat všem koledníkům 
a dárcům, kteří se v uplynulých letech do 
sbírky zapojili. Podobně je to i  se všemi 
doprovodnými a  děkovnými akcemi pro 
koledníky, které také musely být zrušeny. 
Nechtěli jsme však naše dárce připravit 
o  kulturní zážitek. Proto jsme se rozhod‑
li uspořádat tzv. Benefici pro Tříkrálovou 
sbírku Oblastní charity Žďár nad Sáza‑
vou, a  to v online prostředí. Oslovili jsme 
základní umělecké školy s  možností vzá‑
jemné spolupráce. Žáci těchto škol bu‑
dou moci přispívat svými dovednostmi 
na facebookovou stránku Benefice, která 
se právě připravuje. Potřebné informace 
naleznou zájemci rovněž na našich webo‑
vých stránkách www.zdar.charita.cz

Finance z  Tříkrálové sbírky každoročně 
Charitu dá se říci tzv� „drží nad vodou“� 
Proč jsou pro vaši organizaci tolik důle-
žité?

Je to tak. Jsou pro nás velmi důležité, 
protože je můžeme použít tam, kde je to 
nejvíce potřeba, kde to hoří. Několikrát 
tříkrálové peníze zachránily služby, které 
se nepodařilo plně podpořit z  veřejných 
zdrojů a které bychom museli bez tříkrálo‑
vé pomoci omezit. Mohli jsme využít část 
výtěžku na rekonstrukci našeho denního 
stacionáře Nesa. Využíváme je na krytí ná‑
kladů, na které se finance obtížně získáva‑
jí, například na nákup aut pro naše terénní 
služby, na nákup zdravotních pomůcek 

apod. Část výtěžku pravidelně podporuje 
lidi, kteří se náhle dostali do tíživé situace, 
kterou sami nedokážou vyřešit. Tříkrálové 
peníze využíváme i  pro podporu svozu 
uživatelů do našich stacionářů a pro mno‑
ho dalších projektů.

Už víte, kam výtěžek sbírky roku 2021 
zacílíte?

Rok 2021 je pro nás velkou neznámou. 
Trochu s  obavou sleduji připravované 
změny v  daňovém systému, na které se 
stejnou obavou reagují obce i  kraj, které 
jsou našimi podporovateli. Už nyní máme 
zprávy, že objem financí určený pro naše 
služby bude v  příštím roce i  z  těchto dů‑
vodů omezený.  O to více doufáme, že se 
Tříkrálová sbírka vydaří a  že nám bude 
moci případně podpořit alespoň část na‑
šich služeb.

Prozradíte nám, kam putovaly finance 
z Tříkrálové koledy roku 2020?

V  loňském roce jsme využili výtěžek 
Tříkrálové sbírky pro podporu terénních 
služeb. Právě v nich je nutným pracovním 
prostředkem našich zdravotních sester, 
pečovatelek, osobních asistentů služební 
automobil. Díky Tříkrálové sbírce může‑
me auta nakoupit, a tak vytvořit podmín‑
ky pro poskytování služeb lidem, kteří je 
potřebují a  žijí v  domácím prostředí po 
celém žďárském okrese. V  loňském roce 
tříkrálové peníze pomohly také s řešením 
mimořádné situace v  období nouzové‑
ho stavu spojené s  pandemií COVID‑19. 
Dále částečně podpořily rozsáhlý projekt 
realizace zvedacího systému v našem sta‑
cionáři, pro pohodlnější přesuny našich 
imobilních uživatelů, a podpořily též dob‑
rovolnické centrum, které se významně 
zapojilo do pomoci v  období nouzového 
stavu.

Paní ředitelko, blížíme se k závěru naše-
ho rozhovoru� Máte nějaký vzkaz dár-
cům či koledníkům Tříkrálové sbírky?

Chtěla bych všechny moc pozdravit, 
popřát jim všechno dobré, především 
pevné zdraví. A  pokud situace dovolí 
a  bude příznivá, chtěla bych koledníčky 
i  dárce jako v  minulých letech požádat 
o tolik potřebnou pomoc. Bez nich by tato 
akce nebyla. Zároveň je chci vyzvat, aby 
na sebe dávali velký pozor. Pevně věřím, 
že Tříkrálová sbírka roku 2022 už bude 
probíhat v lepších časech a že si všechno 
pak společně vynahradíme.

Děkuji za rozhovor Lenka Šustrová

Rozhovor
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Ilustrační foto Foto: Oblastní charita Žďár n. S.

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 21. pro‑
since  2020 celkem 20 521 občanů ČR přihláše‑
ných k trvalému pobytu.
Statistika: říjen - 20 521, 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 říjnu 2020
Rozárie Horáková 08. 10. ZR 3
Richard Lán 27. 10. ZR 3
Filip Nekovář 30. 10. ZR 3

Životní jubilea v lednu 2021
Marie Mrkosová 01. 01. 90 let ZR 2

Růžena Fialová 05. 01. 80 let ZR 1
Věra Sklenářová 05. 01. 85 let ZR 7
Květuška Lacinová 07. 01. 85 let ZR 5
Stanislav Menšík 08. 01. 85 let ZR 7
Jaroslava Novohradská 08. 01. 91 let ZR 5
Vladimír Jirásek 11. 01. 80 let ZR 7
Marie Navrátilová 13. 01. 90 let ZR 1
Otakar Holec 14. 01. 91 let ZR 5
Milena Polanská 16. 01. 91 let ZR 5
Jiřina Nováková 17. 01. 80 let ZR 6
Miloslava Trojánková 17. 01. 95 let ZR 7
Jaroslav Kupka 18. 01. 91 let ZR 4
František Šimka 19. 01. 85 let ZR 6
Zdeněk Kremlík 22. 01. 85 let ZR 3
Věra Holcová 26. 01. 90 let ZR 5

Gratulujeme!

Městská policie
Dohled nad mimořádnými opatřeními

V předvánočním období se bohužel situace 
ohledně onemocnění Covidem 19 nelepší. Měst‑
ská policie provádí průběžně kontrolní činnost 
stanovených mimořádných opatření, která se 
mění téměř každý den, což vyžaduje operativ‑
ně řešit stanovené požadavky. V  pátek 18.  12. 
došlo ke zpřísnění opatření a musíme tedy na‑
výšit kontrolu jejich dodržování. Tím se přirozeně 
zvýší nároky na naši práci. Pokud mohu stručně 
zhodnotit období několika přechozích týdnů, 
nedocházelo, až na výjimky, na katastru našeho 
města k  závažnému porušování stanovených 
pravidel. Řešili jsme několik desítek přestupků, 
kdy převážná část prohřešků byla s občany vy‑
řešena domluvou. Ve většině případů se jednalo 
o nenasazenou ochranu úst a nosu. V této oblasti 
jsme se také soustředili i na osoby bez domova, 
které často roušky na obličeji nenosí. Důrazně 
jsme je na tento prohřešek upozorňovali, ale 
především jsme je ochrannými pomůckami vy‑
bavovali. Kladu důraz zejména na to, aby činnost 
naší městské policie nebyla spojována pouze 
s dohledem a represí, ale abychom působili ze‑
jména preventivně a  vždy se snažili občanům 
pomoci. Zastávám názor, že městská policie je 
jedinou organizací v našem městě, která v uve‑
dené problematice pokrývá tak široké spektrum 
působnosti. I přes relativně uspokojivý stav jsme 
nuceni řešit i  podstatně závažnější situace. Ne‑
dávno jsme zakročovali v  jedné provozovně ve 
Žďáře 3 proti osobě, která se chovala značně bez‑
ohledně. Jednalo se o cizího státního příslušníka, 
který nerespektoval platná nařízení o používání 
ochranných pomůcek a slovně napadal poklad‑
ní provozovny. Při zákroku se odmítal podřídit 
stanoveným výzvám, takže jsme museli přikročit 
i  k  použití donucovacích prostředků. Výtečník 
skončil v rukou Policie ČR, která ho po provedení 
následných úkonů umístila do protialkoholní zá‑
chytné stanice.

Z ostatních činností městské policie
Činnost spojená s mimořádnými opatřeními 

nesmí narušit naše hlavní poslání, tedy dohled 
nad veřejným pořádkem, občanským soužitím 
a dopravní problematikou. V poslední době jsme 
bohužel čím dál častěji nuceni řešit záležitosti 
ohledně neukázněnosti některých našich spo‑
luobčanů. Zejména v lokalitě Žďáru 3 se setkává‑
me s nešvarem odkládání odpadů ke kontejne‑
rům. Místní obyvatelé zde odkládají různé kusy 
již nepoužitelného nábytku místo toho, aby si 
sami zajistili jeho odvoz na sběrný dvůr. Pro infor‑
maci uvádím, že ve většině případů je odevzdání 
takovýchto věcí na sběrném dvoře zdarma. Pou‑
ze za posledních 10 dnů jsme těchto případů ře‑
šili několik. Ve třech případech se nám podařilo 
ztotožnit i  konkrétní osoby, které tento odpad 
na veřejné prostranství uložily, a jejich nesprávné 
chování jsme řešili. Z tohoto důvodu si dovoluji 
apelovat na občany, aby nevhodný odpad na ve‑
řejné prostranství neodkládali, protože i po nich 
to musí někdo odklidit. Děkuji.

Martin Kunc – vedoucí městské policie

ON-LINE tančení Foto: Active SVČ
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Rodiče, teď jste skvělí, aby Vám to vydrželo…
Dobrý rok všem,
v lednovém povídání bych se chtěl věnovat 
ve školství stále aktuálnímu distančnímu 
vzdělávání, a to z pohledu, který se v médi-
ích příliš neprezentuje� Tím je jeho dopad na 
rodiče žáků a studentů�

Od října jsme v režimu, který ve školství ne‑
byl, a  to je kombinace prezenčního, rotačního 
a distančního vzdělávání. Někteří žáci a studen‑
ti chodí do školy PES „nepes“ denně, někteří 
střídají týden doma s týdnem ve škole, někteří 
jsou doma stále. Na rodinný management je 
to nápor, jaký tu nikdy nebyl. Rodiče organizují 
chod rodiny podle dnů a podle momentálních 
povinností dětí. Dá se směle říci, že se mimo 
zlepšování znalostí v používání výpočetní tech‑
niky v rodinách zvyšují i organizační a manažer‑
ské dovednosti. Klobouk dolů, ve škole vidíme, 
že se situace velmi zlepšila, že jste to maminky 
a tatínci zvládli.

Co to znamená pro školu? Z pohledu ředitele 
školy nám tento stav plný kdejakých omezení 
předvádí v  oblasti spolupráce mezi rodinou 

a školou celou novou plejádu aktivit. Konkrétně 
mám na mysli například komunikaci mezi ško‑
lou a  rodiči. Tolik pozitivních podnětů, zájmu, 
nápadů a námětů na zlepšení vzájemné spolu‑
práce jsem za celou svoji kariéru ve školství, a to 
trvá už 25 let, nezažil. Líbí se mi, že se dokážeme 
s elegancí přenášet přes problémy, které s sebou 
úskalí distanční výuky nese, že forma řešení je 
pozitivní, s cílem najít společnou řeč.

Další téma, které tato komplikovaná doba 
výrazně změnila, je zájem rodičů o  probírané 
učivo a vzdělávací aktivity dětí. V dobách nedáv‑
ných jsme ve škole dělali dny otevřených dveří, 
aby měli rodiče a prarodiče možnost vidět děti 
„v akci“, ve výuce, vidět paní učitelku, přivonět si 
k atmosféře ve škole. V distanční výuce se mož‑
nost účastnit se výuky násobí několikrát. Jak uči‑
telé, tak i já víme, že se často rodiče stávají účast‑
níky on‑line výuky, a  to ať záměrně, kdy sedí 
vedle dítěte a naslouchají hlasu učitele a pomá‑
hají plnit úkoly, nebo nechtěně, třeba když vaří 
oběd a  sdílí společně prostor s  dítětem. Takže 
vlastně máme den otevřených dveří neustále. 
Co to pro nás všechny znamená? Šanci!

Šanci poznat lépe práci učitele, šanci poznat 
lépe a  reálně schopnosti svého dítěte, poznat 
školu z nového úhlu, zopakovat si zapomenutá 
témata. Pro školu je tato forma prezentace vlast‑
ní prací něco nového. Pronikáme do rodinného 
života, do hovorů rodičů a dětí víc než kdy jin‑
dy. Společně s  rodiči máme možnost působit 
na děti ve vzájemném souladu, protože o sobě 
víc víme. A to je šance, jak posunout vzdělávání 
o obrovský skok dopředu.

Jednou tato nepříjemná doba skončí a bu‑
deme se pomalu vracet k modelu, kdy budou 
chodit děti do školy denně. Na dnešní formu 
výuky všichni budeme vzpomínat celý život. 
Stejně jako vzpomínáme na uhelné prázdniny. 
Otázkou ovšem je, jestli nám ta skvělá spoluprá‑
ce a zájem rodičů vydrží, když už se v kuchyni 
u vaření nebudou poslouchat dějiny Říma, ma‑
tematika, fyzika… Jako ředitel, učitel i rodič bych 
si přál, aby vydržela, protože funguje opravdu 
skvěle.

Přeji Vám úspěšný rok 2021, pevné zdraví 
a víru, že to společně zvládneme.

Ivo Kuttelwascher, ředitel ZŠ Komenského 6
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Chemie zažívá na Bigy zlaté časy
Na Biskupském gymnáziu se chemie stá-
vá stále atraktivnějším předmětem� Co je 
tedy vlastně chemie a čím se zabývá?

„Chemie zkoumá určité části a  vlastnosti 
přírody, proto ji řadíme podobně jako biologii 
a fyziku mezi přírodní vědy. Zabývá se složením, 
vlastnostmi látek a  jejich přeměnami na látky 
jiné,“ vysvětluje chemikářka Martina Filipová.

Chemie je ale také tzv. užitá věda, jejím 
hlavním posláním není pouze zjišťovat in‑
formace, ale především snaha získaná data 
prakticky využít v běžném životě. „A to je ten 
pravý důvod, proč může být tento obor tolik 
atraktivním předmětem mezi školáky a  stu-
denty. Velkou škálu teoretických informací si lze 
prakticky ověřit např. ve školní chemické labo-
ratoři, některé jednodušší pokusy můžeme do-
konce vyzkoušet z pohodlí domova,“ pokračuje 
mladá pedagožka, která bude mít se svými 
kolegyněmi u maturit o zábavu postaráno.

Na Bigy se chemie vyučuje již čtvrtým ro‑
kem od sekundy (7. třída) až po septimu (3. 
ročník). Studenti 1. a  2. ročníků navíc tráví 

další čas s chemií v Newtonově vzdělávacím 
centru díky laboratorním cvičením. Centrum 
je moderně vybavenou laboratoří, která je ur‑
čena pro praktická cvičení nejenom chemie, 
ale rovněž fyziky a biologie.

„Žákům nižšího gymnázia chemii přibližu-
jeme především prostřednictvím demonstrač-
ních pokusů, popřípadě videopokusů. Pokud 
studenti přesto lační po dalším chemickém 
dobrodružství, mohou navštěvovat laboratorní 
cvičení z chemie, tedy chemický kroužek určený 
pro žáky nižšího gymnázia v  rámci školního 
klubu a  také pro studenty vyššího gymnázia 
v  rámci střediska volného času,“ říká Martina 
Filipová.

Do těchto hodin jsou řazeny nadstan‑
dardní chemické experimenty, jako například 
tavení a  foukání skla, spektrofotometrické 
stanovení kofeinu v energetických nápojích 
nebo výroba prskavek. „Je velikou chloubou 
naší školy, že někteří naši absolventi navštěvo-
vali chemický kroužek dokonce krásných 5 let,“ 
těší Filipovou.

S chemií lze také pokračovat ve 4. roční‑

ku v rámci jednoletého semináře biochemie 
nebo dvouletého chemického semináře, kte‑
rý studenti navštěvují již od 3. ročníku. „Bio-
chemický seminář si volí především budoucí 
lékaři, farmaceuti a  fyzioterapeuti, kteří chtějí 
úspěšně složit přijímací zkoušky na odpovída-
jící vysokou školu. A  chemický seminář si loni, 
díky nebývalému zájmu našich studentů, mu-
seli rozdělit dokonce dvě vyučující chemie,“ uza‑
vírá Martina Filipová.

Tým Bigy

Historická rekonstrukce původní podoby Poutního kostela sv� Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře
Nahlédnout pod roušku historie s  vyu-
žitím nejnovějších digitálních technolo-
gií se stalo cílem projektu, kterým jsme 
v  letošním roce chtěli navázat na něko-
likaletou spolupráci VOŠ a SPŠ ve Žďáře 
nad Sázavou s Římskokatolickou farností 
ve Žďáře nad Sázavou II�

Na základě dobových dokumentů jsme se 
pokusili o zpracování virtuální studie Poutní‑
ho kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře v době před požárem 16. července 1784 
a umožnit tak studentům zhlédnout naši vý‑
znamnou stavbu v její původní podobě. Na‑
šim cílem bylo také vyzkoušet nové postupy 
ve zpracování dat s využitím virtuální reality 
a interaktivního projektování.

Dlouhodobý projekt napříč technologie-
mi a obory

Spolupráce naší školy s Římskokatolickou 
farností ve Žďáře nad Sázavou II má svou 
dlouhodobou tradici. Původní myšlenka digi‑
talizovat stavbu, která je skutečnou dominan‑
tou našeho regionu, vznikla již před více jak 
desítkou let. První modely kostela byly vytvá‑
řeny s využitím převážně polygonální grafiky 
na základě měření a studií fotodokumentace. 
Realizační nástroje byly v  posledních letech 
nahrazeny průmyslovými parametrickými 
systémy, a  to jak z  oblasti BIM technologií, 
tak PLM. Spojením nových technologií s  tra‑
dičními postupy starých mistrů můžeme 
proniknout alespoň částečně do tajemství 
nadčasově geniálních postupů. V  dobách, 

kdy opravdu jediným nástrojem byly jedno‑
duché grafické pomůcky pro kreslení, kousek 
provázku, jednoduché měřidlo, přemýšleli již 
autoři s  výraznou mírou technické invence. 
Odhadnut a aplikovat postupy, s jakými byla 
původní geometrie stavby navržena, se sta‑
lo vždy zajímavým úkolem pro naše mladé 
techniky.

V historii do období před rokem 1784
Našim hlavním cílem bylo připravit virtuál‑

ní rekonstrukci kostela v období před rokem 
1784. Z  této doby se zachovalo velmi málo 
dobových informací. Ve spolupráci s Římsko‑
katolickou farností Žďár nad Sázavou II se 
nám povedlo nahlédnout do vzácných pod‑
kladů z historie Poutního kostela sv. Jana Ne‑
pomuckého na Zelené hoře, originálu rytiny 
z roku 1730. Jedná se o jeden z mála zachova‑
ných dokumentů, které popisují historickou 
podobu kostela v jeho původní podobě.

Rytinu jsme využili pro proporcionální ka‑
libraci rozměrů a odvození přibližné podoby 
původních ambitů. Geometrie věžiček byla 
řešena s využitím podobnosti a adaptivního 
modelování. Křivky jsou odvozeny od tvaru 
hlavní věže kostela. Vycházeli jsme z předpo‑
kladu, že v průběhu návrhu kostela využíval 
Jan Blažej Santini‑Aichel identické postupy 
a nepřenechal návrh ambitů, které mají v ar‑
chitektuře kostela zásadní úlohu, někomu ji‑
nému. Vzniklo několik grafických studií, které 
jsme analyzovali s  využitím virtuální reality 
jak v měřítkových pohledech, tak ve skutečné 
velikosti.

Virtuální studie s interaktivním přístupem 
k pohybu

Snažili jsme se najít metodu, jak zpřístup‑
nit prezentaci co možná nejširší generaci bez 
ohledu na věk a  odborné znalosti. Virtuální 
prezentace využíváme především ve výuce 
techniků pro názornou ilustraci problematiky 
práce s  3D daty průmyslových a  stavebních 
projektů. S  tímto cílem je navržen pohyb 
v plně interaktivním prostředí.

Přenesme se do první poloviny 18. století 
a  prohlédněme si vizualizaci ambitů, tak jak 
je původně vytvořil nadčasově geniální archi‑
tekt a  stavitel Jan Blažej Santini‑Aichel. Rádi 
bychom poděkovali Římskokatolické farnosti 
ve Žďáře nad Sázavou II a panu farářovi Mgr. 
Vladimíru Vojtěchu Záleskému za dlouhole‑
tou spolupráci v oblasti společných projektů 
a našim studentům za jejich aktivitu. Více in‑
formací o projektech na naší škole získáte na 
adrese www.spszr.cz, případně v síti Facebook 
a na stránkách www.zelena‑hora.cz.

VOŠ a SPŠ Žďár

Všední den během distanční výuky očima žáků ZŠ Palachova
Distanční výuka – dříve neznámé slovní 
spojení, které dramatickým způsobem 
proniklo do jazyka všech školou povin-
ných dětí� Obohatilo jejich slovní záso-
bu� A nejen to� Samotná náplň výše uve-
deného slovního spojení ukázala žákům 
inovativní způsoby vzdělávání, přinesla 
jim i nové dovednosti a jiné úhly pohle-
du na vlastní osobnost�

Díky distanční výuce se mohou podívat 
do pomyslného zrcadla, ve kterém se odráží 
jejich přístup ke škole a k plnění povinnos‑
tí. Byli on‑line zkoušeni nejen z matematiky 
či angličtiny, ale hlavně z  předmětů, které 
se neočekávaně objevily v  rozvrhu hodin 
‑ samostatnost, zodpovědnost, disciplína. 
Tyto předměty sice nebudou uvedeny na 
vysvědčení a  nedávají se za ně klasické 
známky, ovšem staly se naprosto nutnými 
katalyzátory vzdělávacího procesu v  době 
koronavirové. Zpětnou vazbou je žákům 
slovní hodnocení vyslovené příslušným 
vyučujícím, pochvala třídního učitele po 
návratu do školy, ale hlavně vlastní pocit 
z dobře odvedené práce. A převážná větši‑
na žáků ze ZŠ Palachova prospěla v nových 
předmětech na výbornou. Známe to totiž 
všichni, člověk je doma, v  pohodlí, nechce 
se mu nic dělat…Ale ŠKOLA VOLÁ! A to do 
slova a do písmene, místo obvyklého zvoně‑
ní zahajuje vyučovací hodiny zvuk telefonu 
z počítače. Není pochyb o tom, že pro děti 
nebylo vůbec snadné se rychle zorientovat 
v platformě Microsoft Teams, vědět, kdy kte‑
rá hodina začíná, kde je uložen domácí úkol, 
do kdy se má splnit zadání, jak vyplnit test 

v Edupage a  jak se omluvit z on‑line hodi‑
ny… Navíc se to vše muselo zvládnout v re‑
kordně krátkém čase a  bez přímé pomoci 
učitelů. Často pomáhali rodiče. Poděkovat 
by jim za to měly nejen děti, ale DÍKY říká‑
me i my, učitelé. A jak vypadal takový jeden 
obyčejný den na distanční výuce? Přečtěte 
si několik ukázek ze slohových prací žáků 6. 
ročníku:

„V osm hodin začíná výuka češtinou, jen teď 
nikam nemusím chodit a jsem pěkně v teplíčku. 
Výuka se většinou protáhne s  malými přestáv-
kami až do oběda. Po obědě začínají úkoly, kte-
ré dělám na střídačku s bráchou. A už je tu tma 
a večer. Většinou je uděláno a splněno před pá-
tou hodinou.

Okolo šesté máme večeři a  po koupání je 
v pátek kino. Pustíme si nějaký pěkný film a jde-
me spát déle. Ráno totiž můžeme spát.“

Matěj

„Na distanční výuce se mi líbí to, že jsem se 
naučil lépe pracovat s  počítačem a  využívat 
všechny jeho aplikace. Nelíbí se mi, že se nemů-
žeme setkat s  kamarády ze třídy a  obyčejně si 
popovídat.“

Tadeáš

„Je pátek a já vstávám přibližně v 7.30, abych 
všechno stihla. Jdu do koupelny a udělám hygie-
nu. Potom si jdu udělat snídani. Většinou si dám 
lupínky s mlékem a čaj. První on-line hodina mi 
začíná v 8. 50. Po on-line hodině se podívám na 
EduPage, jaké máme další úkoly. Všechny je udě-
lám. Zapíšu si zápisy a už mi začíná další on-line 
hodina. Tentokrát angličtina. Pak už mám volno, 
více on-line hodin v pátek není a úkoly jsou na-
psané, většinou si jdu volat s Kájou…“

Aneta

Martina Růžičková, ZŠ Palachova

Domácí výuka vyžaduje plánování Foto: Linda Dvořáková

ilustrační foto Foto: Bigy

ilustrační foto Foto: archiv



Inzertní příloha

18

Témata Zaostřeno na Žďár 2021

I� Zaostřeno na pomoc bližnímu

II� Zaostřeno na netradiční rok 2020

III� Zaostřeno na malé radosti (děti)

IV� Zaostřeno na ulici

V� Zaostřeno na městskou zeleň

VI� - VII� Zaostřeno na Den Žďáru

VIII� Zaostřeno na umění ve veřejném prostoru

IX� Zaostřeno na Slavnosti jeřabin

X� Zaostřeno na Zelenou horu

XI� Zaostřeno na Vás! (volné téma)

XII� Zaostřeno na průmysl našeho města 

Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár úspěšně funguje už pět let. Chceme v ní i nadále pokračovat, a tak vám přinášíme témata na 
příští rok. Doufáme, že se vám budou témata líbit a že nám přijdou desítky krásných fotografií, stejně jako v minulých letech.

PŘIPRAVUJEME

KOLEDU S RESPEKTEM

Možná přijdou 
tři králové fyzicky a možná jen online.
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Pro aktuální informace sledujte 
www.zdar.charita.cz

Přispějte do Tříkrálové 
sbírky bezpečně

bankovním převodem na sbírkový účet
66008822/0800   v.s. 77706800

pomocí online kasičky na 
www.trikralovasbirka.cz

QR platbou

Všechny uvedené 
možnosti a mnoho dalších 
zajímavostí k letošnímu jubilejnímu dvacátému 
ročníku v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 
naleznete na www.zdar.charita.cz 

Sbírka se koná pod záštitou 

KONTAKT NA KOORDINÁTORKU
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
Mgr. Michaela Kuchtová       777 755 444 
     dc@zdar.charita.cz     www.zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, 
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zaostřeno na Žďár 2020

I� Zaostřeno na pomoc bližnímu 
(zasílejte do 15� lenda 2021)

Na leden jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na pomoc bliž‑
nímu. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  15.  ledna  2021 
na  e ‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns�cz. Do  předmě‑
tu e ‑mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2021. 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! 
XII� Zaostřeno na Advent

V  prosinci  2020 bylo do  soutěže zasláno 7 fotografií s  te‑
matikou Zaostřeno na Advent. Vítězem prosincovéh 
kola fotografické soutěže se stal Jan Kalník. Gratulujeme! 
Autor 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.

SENIORŮM
středa 6. ledna
Alzheimer poradna (SP)

úterý 26. ledna, 9.30
Požáry v domácnostech a jak jim předcházet (HSZR)

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 16. ledna, 19.00‑21.00
Nikodémova noc (BNPM)

KONCERTY
středa 27. ledna, 19.00
Sarah & The Adams (JC)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 25. ledna, 19.00
Screamers – Poslední zvonění (MD)

neděle 31. ledna, 19.00
Country jam session (JC)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 6. ledna, 9.00‑11.00
Setkání pečujících (SP)

úterý 12. ledna, 9.30
Dětská aromaterapie a masáže proti nachlazení (FP)

čtvrtek 14. ledna, 16.00
Martin Jindra: Život a dílo sochaře Fr� Bílka (HK)

úterý 19. ledna, 9.30
Výroba domácího piva (FP)

čtvrtek 28. ledna, 16.00
David Loula: Labyrint světa a ráj srdce (HK)

VÝSTAVY
sobota 2. ledna až sobota 30. ledna
Jimramovsko – Genius loci (ČD)
Návraty domů (KMJS)

úterý 26. ledna až neděle 28. března
Fyzika hrou (RM)

BNPM  – bazilika Nanebevzetí P. Marie, ČD  – Čechův dům, DK  – Dům kultury, FP  – Family point, HK  – Husova kaple, 
HSZR  – Hasičská stanice Žďár n. S., JC  – Jazzmine club, KMJS  – Knihovna  M. J. Sychry, MD  – Městské divadlo, 
RM – Regionální muzeum, SP – Senior point, ZH – kostel na Zelené hoře


