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Představujeme Zelenou horu

Pověst o Janu Nepomuckém a stavba kostela

Tento měsíc se v seriálu o Zelené hoře dočte-
te o svatém Janu Nepomuckém, jeho životě 
a  legendě, která vedla k  jeho svatořečení� 
V druhé části textu se dozvíte více o stavbě 
kostela a událostech s ní spojených�

Spojení Jana Nepomuckého a  Zelené hory 
je hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát. 
Jan Nepomucký, dříve známý také jako Jan 
z Pomuku, se narodil okolo roku 1340 v Pomu‑
ku (dnes Nepomuk, pozn. red) nedaleko Plzně. 
U  Pomuku totiž fungoval cisterciácký klášter, 
ze kterého přišli zakládající mniši žďárského 
kláštera. Jako odkaz na původ našeho kláštera 
pojmenoval opat Vejmluva Zelenou horu po 
vzoru kopce Zelená hora, který leží nad Nepo‑
mukem.

Jan z Pomuku vystudoval právo a v roce 1389 
se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze 
(druhý nejvyšší správní úředník, pozn. red.). Na 
této pozici se Jan zapletl do mocenských bojů 
mezi králem Václavem  IV. a  arcibiskupem Ja‑
nem z Jenštejna o obsazování církevních úřadů. 
Při pokusu o smír mezi králem a arcibiskupem 
byl spolu se třemi dalšími duchovními na krá‑
lův rozkaz zajat a při mučení zemřel. Jeho tělo 

bylo zašito do pytle a svrženo z Karlova mostu 
do Vltavy.

V kronikách a legendách se časem omylem 
objevily dvě různé osobnosti. Vedle Jana z Po‑
muku to byl oblíbenější, leč skutečnou osobou 
jen inspirovaný Jan Nepomucký, domnělý zpo‑
vědník královny Žofie. Podle legendy odmítl 
prozradit králi zpovědní tajemství jeho ženy 
a  vladař ho nechal mučit a  shodit do Vltavy. 
Nad jeho tělem se pak objevilo pět světel, které 
daly základ jeho pozdějšímu atributu ‑ svatozá‑
ři z pěti šesticípých hvězd.

Stavba kostela
Příběh stavby kostela na Zelené hoře začíná 

v Praze v roce 1719 při exhumaci těla Jana z Po‑
muku alias Jana Nepomuckého. Té se účastnily 
také opat žďárského kláštera Václav Vejmluva. 
Při ohledání ostatků byla nalezena část zacho‑
valé měkké tkáně, kterou měli za jazyk Jana Ne‑
pomuckého, jenž se zachoval na důkaz jeho ml‑
čenlivosti a nevyřčeného zpovědního tajemství 
královny. Byl to jeden ze čtyř zázraků, na jejichž 
základě byl Nepomucký později prohlášen za 
svatého. Opat Václav Vejmluva se už tehdy roz‑
hodl, že Nepomuckému vybuduje chrám.

Stavba kostela začala ještě koncem léta 
roku 1719. Do konce roku stihli vykácet cíp 
Černého lesa a vystavět základy kostela i am‑
bitu. Na jaře 1720 stavba pokračovala a v květ‑
nu se konalo slavnostní položení základního 
kamene. Hrubá stavba kostela byla hotová už 
v roce 1721. Následujícího roku byly stavební 
práce dokončeny a kostel byl provizorně vyba‑
ven i vyzdoben.

Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 
27. září 1722.

Dokončení kostela a úpravy
Po vysvěcení ale práce v  areálu neskonči‑

ly. Na dokončení čekal ambit a  také výzdoba 
a vybavení kostela. Výzdoba a vybavení koste‑
la byly dokončeny ještě mezi léty 1722 a 1730, 
ambit byl dokončen o několik let později.

Podoba kostela i  ambitu se v  průběhu let 
drobně měnila. Ještě v  průběhu stavby byl 
pozměněn původní návrh, kdy okna ambitu 
měla směřovat nejen dovnitř, ale i vně areálu. 
Úpravou prošly i vstupní portály ambitu, které 
byly rovněž v průběhu stavby nebo v pozděj‑
ších letech sníženy. Původně totiž dosahovaly 
výšky vrchních cípů sférických trojúhelníků 
nad dnešními branami.

V  příštím textu se dočtete o  vrcholném 
období kostela od dostavby kostela po požár 
v roce 1784. (red), Reg. muzeum Žďár

Vážení a milí spoluobčané,
zdravím vás v  tomto čase a  dovolte mi, 
abych vás všechny pozdravila jménem ve‑
dení našeho města a upřímně vám popřála 
co nejklidnější časy a  především a  hlavně 
dobré zdraví pro vás i pro vaše drahé! Dnes 
je Popeleční středa a  křesťané vstupují do 
postní doby, která potrvá 52 dnů a bude za‑
vršena Velikonocemi. Moc bych si přála, aby 
oslava letošních Velikonoc byla jiná nežli ta 
loňská, která se konala – či spíše nekonala, 
už v  době kovidové. Ani se nenadějeme 
a  bude to rok, co jsme nuceni žít v  tomto 
zvláštním a  těžkém čase. Co všechno nám 
vzal? A  co nám přinesl? Myslím si, že by‑
chom se v této chvíli měli zastavit a odpově‑
dět si každý sám za sebe na obě tyto otázky. 
A možná zapálit svíčku za ty, které jsme měli 
rádi a už nejsou mezi námi. A také se ptát, co 
mohu udělat já sám, na místě a v čase, který 
mám k dispozici, pro to, aby tato pandemie 
skončila a my se mohli vrátit k normálnímu 
způsobu života a děti do škol a sportovci na 
stadiony a  herci do divadel. Kritiků máme 
kolem sebe spoustu. Ti nám ale v  návratu 

nepomohou. To je jisté.
Velkou naději vkládám do očkování – je 

to v tuto chvíli jediná možná cesta, která nás 
je schopna z  pandemie vyvést. Proto naše 
město s velkou radostí přijalo možnost zří‑
zení očkovacího centra přímo ve Žďáře, kte‑
rou nám nabídl Kraj Vysočina. Výběr místa 
nebyl vůbec snadný  – a  velké poděkování 
patří představitelům naší TJ, kteří se k  této 
výzvě postavili čelem, a zde si dovolím cito‑
vat pana Straku: „Jakýpak nájem, jsem Žďá‑
rák a chci, aby Žďáráci měli svoje centrum. 
Chceme pomoci, jak jen to půjde.“ A za tě‑
mito slovy se skrývala opravdová snaha vyjít 
vstříc mnoha požadavkům ať už kraje, měs‑
ta, hygieny nebo zástupců nemocnice. Dnes 
již víme, že naše očkovací centrum bude na 
Bouchalkách a  bude schopno naočkovat 
cca 500 lidí za den. V provozu bude 5 dnů 
v  týdnu. Kromě zdravotníků v  něm budou 
pracovat také administrativní pracovnice 
a  bude třeba i  pomoci mnoha dobrovol‑
níků, kteří budou napomáhat hladkému 
a plynulému provozu očkovacího centra. Při 
nastavování průchodnosti OC vytvořil tzv. 
„layout“ v rekordním čase IT pracovník jed‑
né ze žďárských firem – ve svém volnu a bez 
nároku na mzdu. I jemu patří naše poděko‑
vání! Očkovací centrum nyní čeká drobná 
stavební úprava a potom již přijde na řadu 
jeho vybavování. Provoz má být zahájen 
k 15. březnu. Držme si palce!

Na závěr  – tak trochu pod čarou  – mi 
dovolte jednu praktickou radu. Zvláště po 
aplikaci 2. dávky vakcíny proti Covid 19 od 
firmy BioNTech/Pfizer se často objevuje tzv. 

„chřipkový syndrom“  – teplota, únava, bo‑
lesti kloubů a svalů. Lze mu snadno předejít 
tím, že 1 hodinu před očkováním spolknete 
1 tbl Paralenu 500 mg a tuto dávku budete 
opakovat á 6 hod. po dobu 24 hodin. Je to 
postup, který se běžně aplikuje u některých 
typů očkování v dětském věku – ale výborně 
funguje i v tomto případě! Omlouvám se za 
nevyžádanou radu, ale tak to dopadá, když 
vaše místostarostka je současně doktorka!

Těším se na setkání s  vámi v  lepších ča‑
sech! Mějte se krásně – a hlavně nekovidově!

Romana 
Bělohlávková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Povinné nošení respirátorů

Od čtvrtka 25�  února je povinné nosit na 
frekventovaných místech respirátory FFP2, 
KN95, N95 nebo dvě chirurgické roušky na 
sobě� Nově není možné používat obyčejné 
látkové roušky!

Prosíme občany o dodržování všech opat‑
ření a nařízení vlády a ministerstva zdravotnic‑
tví. I když je současná situace již dlouhá a vy‑
čerpávající není čas rezignovat na opatření, 
i přestože nemusí dávat na první pohled smy‑
sl. Tyto kroky společně s očkováním nás časem 
dovedou k normálnímu životu bez omezení.

Přehled míst s  povinností respirátorů: 
poliklinika, lékárny, obchody, veřejná doprava, 
autobusové i vlakové nádraží, zastávky MHD 
i linkové dopravy, vlaky, Městský úřad a další 
úřady. Městská policie bude i nadále dohlížet 
na dodržování opatření.

Děkujeme za pochopení. (red) Ilustrační foto Foto: Pixabay.com

Dobové vyobrazení ambitu z baroka

Vyobrazení klášterra a Zelené hory z doby baroka

Původní návrh kostela z ruky Santiniho
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Milí spoluobčané,
tak jsem vás oslovoval po 6 let na „střídač‑

ku“ s ostatními uvolněnými v úvodním slově 
z postu místostarosty města. Koncem loňské‑
ho roku jsem se vzdal funkce místostarosty 
z  důvodu získání senátorského mandátu. 
Přesto mi bude ctí a rád bych i nadále praco‑
val pro město z pozice neuvolněného radní‑
ho pro oblast školství. Proto i mé příspěvky 
budou na příslušných místech Žďárského 

zpravodaje. Nyní mi dovolte pár informací 
z únorových jednání rady města.

Voda nad zlato
Na doporučení rady města, z  podnětu 

pana poslance Radka Zlesáka, převedlo za‑
stupitelstvo čistírnu odpadních vod do spo‑
lečného majetku Svazu vodovodů a kanaliza‑
cí Žďársko (SVaK). Proč tento převod? Čistírnu 
čeká plánovaná investice v  řádu několika 
desítek milionů korun. Na tuto čistírnu je na‑
pojeno i  několik okolních obcí. Domnívám 
se, že by město Žďár nemělo platit obrovské 
investice do intenzifikace, když je tento maje‑
tek sdílen a SVaK by si měl za léta zdražování 
cenné tekutiny na tuto investici našetřit.

Žďár je dobrým hospodářem
Počátkem února byl zastupitelstvu před‑

ložen výsledek hospodaření za rok 2020. Byl 

to komplikovaný rok s  řadou rozpočtových 
opatření, která převážně reagovala na finanč‑
ní dopad omezených příjmů města od státu. 
I přes tuto situaci se podařilo uzavřít rok 2020 
se ziskem a ještě nepoužít z fondu finančních 
prostředků plánovaných 25 mil. korun. Tím 
jsme vstoupili do roku 2021, kde na účtech 
města bylo v rámci investičního a bytového 
fondu 100 mil. Kč. V této kondici jsem předal 
panu starostovi správu investic a  věřím, že 
bude v dobrých rukou.

Dostupnost zubařů
Za poslední dva roky město díky vypsané 

finanční podpoře získalo 3 mladé stomato‑
logy. Proto i v letošním roce rada doporučila 
zastupitelstvu vyhlásit dotační program na 
zajištění základní stomatologické péče pro 
občany města Žďáru nad Sázavou.

Přeji všem pevné zdraví.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Situace v novoměstské nemocnici
Je to téměř rok, co se v  novoměstské 
nemocnici v  souvislosti s  onemocně-
ním Covid-19 změnil běžný chod� Již 
v  polovině března nemocnice musela 
upravit režim v ambulancích, na oddě-
leních a  operačních sálech� Od března 
bylo nutné s  malými přestávkami při-
způsobit práci nemocnice epidemiolo-
gické situaci v České republice�

Pro onemocnění Covid‑19 bylo v  roce 
2020 hospitalizováno v  novoměstské ne‑
mocnici 590 pacientů.

Na „covidová oddělení“ se v  průbě‑
hu celého roku musela na nějakou dobu 
přeměnit téměř všechna oddělení v  ne‑
mocnici. Pacienti s  nejtěžším průběhem 
onemocnění Covid‑19 byli hospitalizováni 
k intenzivní péči na oddělení anesteziolo‑
gicko‑resuscitačním (ARO) a  chirurgické 
i interní jednotce intenzivní péče (JIP).

Během roku nemocí Covid‑19 onemoc‑
něla čtvrtina zaměstnanců napříč všemi 
provozy zařízení, celkem se nakazilo 250 
zaměstnanců. S  ošetřovatelskou péčí té‑
měř po celou dobu pomáhají dobrovolníci 
z řad studentů zdravotnických škol, jejich 
učitelé, dobrovolníci z  veřejnosti, kteří 
mají zdravotnické vzdělání, pomocnou 
ruku podali profesionální hasiči ze Žďáru 
nad Sázavou, členové aktivních záloh. Bez 
jejich pomoci by se péče o pacienty dařila 
zajistit velmi obtížně a je jim třeba podě‑
kovat jak ze strany vedení nemocnice, tak 
všech obyvatel našeho regionu.

V  současné době, kdy počty nakaže‑
ných příliš neklesají, zajišťuje nemocnice 
péči nejen o  pacienty s  onemocněním 
Covid‑19, kteří vyžadují odbornou péči, 
ale i  o  pacienty, kteří Covid‑19 prodělali 
a jejich stav je zatím tak závažný, že se ne‑

mohou vrátit do domácího léčení.
Téměř bez omezení fungují akutní 

a  odborné ambulance. V  hospitalizačním 
režimu nemocnice poskytuje pouze akut‑
ní péči, plánovaná neakutní operační péče 
je nadále pozastavena. Provádět pláno‑
vané operace neumožňuje vysoký počet 
hospitalizovaných pacientů s  onemocně‑
ním Covid‑19 a  také platnost Mimořád‑
ného opatření Ministerstva zdravotnictví 
z  30.  prosince  2020, které nařizuje poza‑
stavit příjem nových pacientů za účelem 
poskytování plánované péče.

Od počátku pandemie personál ne‑
mocnice zajišťuje každý všední den tes‑
tování (PCR testy, antigenní testy, testy na 
určení protilátek), což je velmi náročné na 

personální zajištění a vyžádalo si i značné 
investice do přístrojového vybavení.

V  nemocnici probíhá očkování zdra‑
votníků, 22.  ledna  2021 bylo zahájeno 
očkování seniorů nad 80 let. Od 15. ledna 
zajíždějí lékaři a  sestry nemocnice jako 
mobilní očkovací týmy do domovů pro se‑
niory a domovů se zvláštním režimem na 
Žďársku. Nemocnice ve spolupráci s  Kra‑
jem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou 
připravuje očkovací centrum ve žďárské 
sportovní hale na Bouchalkách, které by 
mělo svůj provoz zahájit v druhé polovině 
března.

Tamara Pecková 
tisková mluvčí nemocnice NMnM

„Covidové“ oddělení nemocnice v Novém Městě Foto: Nemocnice NMnM

Očkovací centrum bude ve sportovní hale TJ Žďár nad Sázavou� 
Fungovat bude od poloviny března
Pro zřízení velkého očkovacího centra 
vybralo město ve spolupráci s krajem, ne-
mocnicí a sportovním oddílem TJ Žďár nad 
Sázavou sportovní halu na Bouchalkách 
vedle Zimního stadionu� Začátkem února 
rozdal starosta úkoly pro zřízení centra� 
Vše má být hotovo v půlce března�

Očkovací centrum bude v hale TJ Žďár
Očkovací centrum vzniká v 1. patře spor‑

tovní haly na Bouchalkách. Hala je výhodná 
hned z  několika důvodů. Prvním je dosta‑
tečná kapacita parkoviště. To musí pojmout 
auta asi 40členného personálu a  centrem 
má projít až 500 lidí denně. Druhou výhodu 
haly je dobrý bezbariérový přístup. Vstup 
a východ očkovacího centra bude po ram‑
pách po stranách haly. Výhodné je také to, 
že jde celá hala objet autem, což ulehčí vy‑
stupování a  nastupování lidí se zhoršenou 
mobilitou.

Průchod centrem bude jednosměrný ve 
směru od Libušína směrem k Zimnímu sta‑
dionu. Vlevo od vstupu bude administrativní 
místnost, dále v  hale bude samotné očko‑
vací centrum s pěti lékaři a stejným počtem 
očkovacích stanic, na druhé straně budovy 
vlevo v zasedací místnosti bude odpočívár‑
na po očkování.

Před zahájením provozu bude nutné 
ještě provést drobné stavební úpravy. Kon‑
krétně bude stavebně oddělena samotná 
sportovní hala od prostoru v prvním podlaží.

Provoz očkovacího centra
Zahájení provozu velkého očkovacího 

centra ve Žďáře nad Sázavou je naplánované 
zhruba na polovinu března. Snahou všech 
zapojených subjektů bude centrum spustit 
co nejdříve, aby bylo možné před zahájením 
plného provozu centra otestovat logistické 
toky.

Podle současných plánů bude centrum 
prozatím fungovat pět dní v týdnu (hlavním 
parametrem nastavení kapacity a fungování 
je množství státem dodané očkovací látky) 
a v provozu má být podle státní strategie až 
do poloviny příštího roku.

Centrum bude provozovat Nemocnice 
Nové Město na Moravě, jako jedno ze svých 
zařízení. Současné očkovací místo přímo 
v  areálu novoměstské nemocnice zůstane 
zachováno a v počtu dvou očkovacích stanic 
bude nadále sloužit tamní spádové oblasti.

Očkování bude, i  když začne sportovní 
sezóna

Při volbě místa pro velké očkovací místo ve 
Žďáře nad Sázavou se myslelo i na případné 
spuštění sportovní sezóny. I proto bude očko‑
vací centrum stavebně odděleno od zbytku 
haly. Jediní koho centrum omezí, budou 
stolní tenisti a šachisti. Pro ty město nabídlo 
náhradní prostory. Jestli možnosti TJ využije 
je ještě v jednání.

Rozšíření registrace na očkování pro 
osoby starší 70 let

Od 1. března bude registrační systém ote‑
vřen pro občany starší 70 let. Registrace je 
možná pouze přes centrální rezervační sys‑
tém, který je dostupný na webových stránkách 
crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. S registrací 
jsou seniorům připraveni pomoci operátoři 
na národní informační lince 1221 nebo na 
telefonní informační lince Kraje Vysočina 
564 602 602. Pro registraci je nutné, aby měl 
občan připravenou kartičku pojištěnce. Všich‑
ni, kteří pomáhají s registrací, žádají veřejnost 
o trpělivost v případě přetížení linky. Zkoušejte 
proto volat opakovaně.

Rezervace/objednání na očkování
Rezervace termínu/objednání na očkování 

může být provedena až poté, co vám bude na 
mobilní telefon, který jste uvedli jako kontakt‑
ní u registrace, doručena tzv. zvací SMS zpráva. 
Tyto zvací zprávy jsou podle systému nastave‑
ného ministerstvem zdravotnictví doručovány 
registrovaným osobám automaticky podle 
jejich věku, tzn. vždy od nejstarších registro‑
vaných. Prosíme o trpělivost, neboť zvací SMS 

může na váš mobilní telefon přijít v  řádech 
dnů, ale i  týdnů v  závislosti na množství stá‑
tem dodávaných očkovacích látek. Zvací SMS 
bude kromě výzvy k  objednání (rezervaci) 
obsahovat šestimístné číslo (PIN kód), které je 
nutné si zapamatovat lépe však poznamenat. 
Objednání přesného termínu proveďte na 
www.reservatic.com/ockovani nebo s pomocí 
operátorů národní informační linky 1221 nebo 
informační linky Kraje Vysočina (každý den od 
8 do 20 hodin na telefonním čísle 564 602 602).

Při objednávání přes internet bude třeba 
využít poznamenaný PIN kód, který je platný 
do doby, než jej zadáte pro provedení vlast‑
ní rezervace. Systém nebo operátor vám na‑
bídnou volné termíny a  časy pro očkování 
1. dávkou vakcíny. Současně automaticky na‑
bídnou 2. termín očkování na stejném očko‑
vacím místě.

Stále platí, že občan má právo vybrat si 
k  aplikaci vakcíny očkovací centrum kdekoli 
v České republice.

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám 
a  opatřením, je důležité průběžně sledovat 
aktuální informace k  očkování, například na 
webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, 
na www.ockovanivysocina.cz nebo ve sdělo‑
vacích prostředcích.

UPOZORNĚNÍ: Podle informací minister‑
stva zdravotnictví by se měla od 1. března do 
systému očkování zapojit i  řada praktických 
lékařů. Zda bude očkování probíhat i u vašeho 
praktického lékaře si prosím ověřte na jeho 
webových stránkách případně telefonicky. Za‑
pojení praktických lékařů je závislé na množ‑
ství dodané očkovací látky do regionu.

 (red)

Josef 
Klement

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Hlavní prostor budovaného očkovacího centra Foto: Matěj Papáček

ENPEKA pomáhá popáleným
Žďárská pekárna ENPEKA a� s� se na 
přelomu roku zapojila do veřejné 
sbírky neziskové organizace Popálky 
o� p� s�, která již sedm let pomáhá popá-
leným lidem a  jejich blízkým vrátit se 
zpět k běžnému životu�

V prosinci byly ve čtrnácti prodejnách 
pekárny ENPEKA a. s. po celé Vysočině 
umístěny sbírkové pokladničky.

Vybralo se neuvěřitelných 38 049 Kč, 
které Popálky využijí na chod poraden‑
ského centra a s tím spojenou službu in‑

dividuálního poradenství pro popálené. 
Děkujeme všem zákazníkům, kteří se do 
sbírky zapojili!

Popálky o.p.s.
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Nový zákon o odpadech� Dobrá myšlenka, která dopadne pozitivně 
i negativně na každého z nás
Nový zákon o  odpadech je už dva měsíce 
platný, dodnes ale nikdo zatím pořádně 
neví, jak se k  němu postavit� Zákon napří-
klad zakazuje od roku 2030 skládkování 
komunálního odpadu, výrazně zdražuje ob-
cím poplatek za uložení odpadu na sklád-
kách, stanovuje nové sankce občanům, fir-
mám i obcím za špatné nakládání s odpady�

Na městském úřadě v  současnosti vzniká 
strategie, jak se se změnou zákona a  novými 
povinnostmi vypořádat. Je třeba vyřešit finan‑
cování systému komunálního odpadu, zre‑
vidovat  dodavatelské smlouvy, zajistit odbyt 
odpadu, který není možné skládkovat ani třídit, 
motivovat občany k  lepšímu třídění a mnoho 
dalšího.

„Lépe nakládat s odpady a nejlépe je rovnou 
nevytvářet je smysluplným řešením, jak ne-
zatěžovat životní prostředí. Nový zákon o  od-
padech tuto myšlenku rozvíjí, ale s tím přináší 
i řadu věcí, které obce, občané i firmy musí řešit. 
Jako město budeme dělat všechno pro to, aby-
chom snižovali výdaje na nakládání s odpady 
a  zajistili občanům co nejlepší servis. Chceme 
také poprosit o spolupráci občany a firmy, aby-
chom jako celek byli schopni naplnit myšlenku 
zákona. I  když nechceme poplatek za odpad 
navyšovat, pravděpodobně to bude nezbytné, 
protože výdaje na odpady stejně zaplatí každý 
z nás, buď přímo poplatkem, nebo na daních, 
které tvoří většinu příjmů rozpočtu města,“ ko‑
mentuje nový zákon o odpadech místostarost‑
ka Ludmila Řezníčková.

Navyšování poplatku za skládkování
Zákon kromě jiného zvyšuje poplatek, který 

platí obce státu za skládkování. Ten se bude od 
letoška každoročně zvyšovat až do roku 2030 
a  to ze současných 500 až na 1850 korun za 
tunu.

Pokud se městu a občanům nepodaří lépe 
třídit nebo předcházet vzniku odpadu, tak 
bude město muset jenom na tomto „státním“ 
poplatku v  roce 2030 zaplatit navíc přibližně 
6,5 milionu korun za rok. Pro představu jen toto 
navýšení poplatku činí 38 % celého rozpočtu 

odpadového hospodářství v roce 2020.
Předejít navyšování poplatku se dá několika 

způsoby. První a  nejdůležitější cesta je před‑
cházení vzniku odpadu a  druhá možnost je 
kvalitnější třídění odpadu. Zvýšit míru třídění 
bude stejně nezbytné, protože při nedodržení 
poměru vytříděného odpadu ke komunálnímu 
odpadu se město vystavuje hrozbě pokuty.

Další možností je najít jiný cenově dostupný 
odbyt komunálního odpadu, jako je spalování 
pro energetické využití.

Pokuty za špatné třídění a ukládání odpadu
Kromě navyšování poplatku zákon přináší 

také nové pokuty, které míří jak na obce, tak na 
občany a firmy.

Obce budou například pokutovány, když 
z komunálního odpadu nevytřídí určitý poměr 
odpadu, který se dá dál recyklovat. V roce 2025 
musí obce zajistit, aby bylo z komunálního od‑
padu vytříděno dalších 60 % recyklovatelné 
složky. Poměr se bude opět postupně navy‑
šovat na 65 % v roce 2030 a 70 % v roce 2035. 
Pokuta za nedodržení bude až 200 tisíc korun.

Pro občany stanovuje zákon pokuty od 
10 tisíc do 1 milionu korun podle druhu 
přestupku.

Příkladem je netřídění složek komunální‑
ho odpadu, jako je třeba vhazování PET lahví 

do směsného komunálního odpadu, založení 
černé skládky (odpady uložené u  kontejnerů 
místo toho, aby byly uvnitř nebo na sběrném 
dvoře, pozn. red.), odkládání nebezpečného 
odpadu mimo místa k tomu určená, nezabez‑
pečení odpadů před odcizením, znehodnoce‑
ním a podobně.

Pro fyzické podnikající osoby a  firmy sta‑
novuje zákon pokuty až do 25 milionů korun. 
Definice přestupků je obdobná jako u  obča‑
nů. Tím nejčastějším přestupkem je, že osoba 
využívá obecní systém bez uzavřené smlouvy 
s  městem nebo obcí, špatné třídění využitel‑
ných složek komunálního odpadu, neproká‑
zání likvidace odpadu stanoveným způsobem.

Financování odpadového hospodářství
Jak je uvedeno výše, v následujících letech 

se budou finance na nakládání s odpady výraz‑
ně zvyšovat. Ať už díky státnímu poplatku, tak 
i díky zvyšujícím se výdajům na provoz skládek 
a nakládání s odpady jako doprava, nakládání 
s vytříděnými odpady a podobně.

Zdroji pro financování odpadového hospo‑
dářství města jsou poplatky vybírané od ob‑
čanů, příspěvek od autorizovaných obalových 
společností za vytříděné obaly, poplatky od 
drobných firem zapojených do systému města 
a příjem za prodej vytříděného odpadu k dal‑
šímu využití.

Aktuálně občan s  trvalým pobytem platí 
městu už od roku 2013 poplatek 580 korun 
ročně. Nová legislativa s ohledem na zvýšené 
náklady umožňuje zvýšit tento typ poplatku až 
na úroveň 1 200 korun.

Jak se s tím město vypořádá
Jelikož bylo jasné, že se budou náklady na 

odpady navyšovat, byl v minulém roce spuštěn 
14 denní zkušební svoz směsných komunál‑
ních odpadů z vytipovaných lokalit rodinných 
domů. Ten může ušetřit více než 0,5 milionu 
korun ročně.

Pro zvýšení kvality třídění občany byly ve 
městě postupně rozmístěny nádoby na papír, 

Masopust v letošním roce
Milí Žďáráci, přátelé žďárské kultury, v loň-
ském roce jsme se potkali na žďárském 
náměstí, abychom společně oslavili ma-
sopust� Žďárskými ulicemi zněla hudba Ze-
lenohorských muzikantů, kteří vykouzlili 
radost na tvářích všech, kteří milují tradice� 
Přivítali jsme také naše nejmenší návštěv-
níky v dílně pro výrobu masek�

Náš masopustní rej protančil žďárské ulice 
a nezapomněli jsme navštívit např. faru kos‑

tela sv. Prokopa, žďárské kavárny a restaurace 
a dokonce některé domácnosti, kde nás při‑
vítali doslova s  otevřenou náručí a  občerst‑
vením. Poté jsme naše veselí zakončili v sále 
Active, kde proběhl nejprve dětský karneval 
a následně jsme si užili tři skvělé koncerty.

Také na 4. ročník Žďárského masopustu 
jsme měli velké plány. Velkolepý program 
jsme chtěli opět rozšířit, např. o výstavu tra‑
dičních masek z Vlčnova, se kterým nás spo‑
juje UNESCO. Naše plány bohužel překazily 

události spojené s  omezením kvůli korona‑
virové epidemii. Mrzí nás to, ale nic nevzdá‑
váme do budoucna. Masopust v  roce 2022 
bude ještě velkolepější. Naší motivací pro 
jeho organizaci je vaše radost.

Sledujte také naše FB stránky, kde si připo‑
meneme vzpomínky na předchozí ročníky. 
Děkujeme za vaši přízeň, které si vážíme.

Lenka Šimo
organizační tým Žďárského masopustu

Příklad špatného ukládání odpadu, které městské policice pokutuje Foto: Městská policie

Sklad plastů na žďárské třídírně odpadů Foto: Matěj Papáček

plast, sklo bílé i barevné, drobné elektrozařízení, 
textil, oleje, kovy, bioodpady. Občanům bylo 
v  minulých letech zdarma předáno více než 
1 200 kusů biopopelnic, tašky na tříděný odpad 
a asi 350 kompostérů. V obdobné podpoře tří‑
dění občanů chceme i nadále pokračovat.

Pro všechny občany města je 6 dnů v týdnu 
zajištěn provoz sběrného dvora na Jihlavské 
ulici, a to pro odložení i  jiných než jen komu‑
nálních odpadů, především pro nebezpečné 
odpady, objemné odpady, stavební odpady, 
elektrozařízení a další.

V  současnosti odbor komunálních služeb 
pracuje na strategii, jak se se změnami v zákoně 
vypořádat. V průběhu tohoto roku bude zpra‑

cován nový systém nakládání s odpady města, 
bude připravena nová vyhláška na poplatek za 
komunální odpad od občanů. Probíhá analýza 
dodavatelských vztahů a podle jejího výstupu 
budou upraveny příslušné smlouvy včetně pří‑
padného vysoutěžení nových smluv.

Co s tím může udělat každý Žďárák
Nový zákon sice přináší řadu komplikací, je 

ale nepochybně dobrou myšlenkou minima‑
lizovat odpady, které po sobě zanecháváme. 
První možností je odpady nevytvářet. Jak může 
každý občan předcházet vzniku odpadu, jsme 
se ptali majitelky bezobalového obchodu v roz‑
hovoru na straně 13. Další cestou je důsledné 

třídění a návazná recyklace.
Možností je několik. Kompostovat zelený 

odpad na vlastní zahradě, odkládat odpady 
pouze na místa k tomu určená a zavést nebo 
donést to, co nelze dát do nádob na sběrný 
dvůr. Nepoužívané věci nabídnout těm, kteří je 
ještě mohou využít, ať již za úplatu nebo třeba 
jen za odvoz. Občané mohou využít různých fa‑
cebookových stránek a skupin, které se věnují 
přenechávání věcí, které nepotřebujete, nebo 
jejich prodeji. Dnes jsou již poměrně běžné 
opakovatelně použitelné sáčky na ovoce, zele‑
ninu a pečivo, které seženete v každém super‑
marketu nebo si je můžete vyrobit sami.

(red)

Žďár se chystá na rozšíření čističky odpadních vod� Zastupitelstvo 
požádalo o změnu jejího „statusu“
Žďárské zastupitelstvo požádalo SVK 
Žďársko o  převedení čističky odpadních 
vod (ČOV) z  místního infrastrukturního 
majetku (MIM) do společného infrastruk-
turního majetku (SIM)� Znamená to změnu 
financování připravované intenzifikace 
ČOV, která byla vyvolaná potřebou celého 
regionu�

Původně byl na ČOVku napojen jen Žďár. 
Proto je historicky v rámci členění v majetku 
SVK Žďársko zařazena do MIM. Postupem 
času se z této původní městské stala regionál‑
ní ČOV, na kterou jsou napojeny buď přímo 
okolní obce jako Polnička, část Hamrů, anebo 

slouží jako tzv. kalová koncovka pro likvidaci 
kalů z okolních malých ČOV, septiků či jímek.

Zvýšení kapacity není vyvoláno potřebou 
rozvoje Žďáru, ale současným i  budoucím na‑
pojením okolních obcí. Pro tento regionální 
význam dochází k  logickému převodu z  MIM 
do SIM v  rámci majetkového uspořádání SVK 
Žďársko.

Financování rozšíření ČOV
Rozšíření žďárské ČOV vyjde do 300 milionů 

korun, z toho 60 % pokryje dotace Státního fon‑
du životního prostředí. Zbylou část po změně již 
bude hradit SVK Žďársko. Dlouhodobě je 40 % 
ceny z vodného a stočného generováno na ob‑

novu a lze tak říci, že uživatelé ČOVKy mají tuto 
modernizaci předplacenou. Tato změna by tak 
v dohledné době neměla mít vliv na cenu vody.

Sázava se stane čistou řekou
Přibližně 16 km řeky Sázavy bude tak odka‑

nalizováno do jedné moderní ČOV, na kterou 
jsou kladeny mnohem přísnější požadavky na 
kvalitu vypouštěné vyčištěné vody než na menší 
ČOVky. Tato ČOV bude mít i větší kapacitu pro 
zachycení přívalových dešťů, po kterých do teď 
docházelo po naředění dešťovými vodami k od‑
lehčení nevyčištěných vod do Sázavy. Vzhledem 
ke změně klimatu to byl čím dál tím častější ne‑
žádoucí jev. (red)

Snaha vypořádat se s nedostatkem zubařů� Město už potřetí vypi-
suje dotaci na podporu stomatologů
Už třetím rokem se Žďár snaží nalákat do 
města zubaře� Dotační program byl minulý 
rok úspěšný a pomohl alespoň nahradit zu-
baře odcházejícího do důchodu� I letos tedy 
město vypsalo dotaci na zařízení ordinace, 
nabízí i možnost bezúročné půjčky�

„Zubařů je nedostatek už dlouho. My jsme ne-
chtěli zahálet a čekat, až to začne řešit stát, a tak 
jsme vypsali svůj vlastní dotační program. I  když 

je to pro město finanční zátěž, vložené finance se 
mnohokrát vrátí na zdraví občanů města. To má 
absolutní prioritu,“ komentuje dotační program 
starosta Martin Mrkos.

I  když přijdou noví zubaři, nepředpokládá 
se, že by se jejich množství ne Žďáře zvyšovalo. 
Někteří totiž budou odcházet do důchodu. Pří‑
chozí zubaři tak nejspíš nahradí kapacity těch, 
kteří končí.

O dotaci ve výši až 300 tisíc se mohou zubaři 

přihlásit už od 1. dubna. Snahou města je nalákat 
mladé začínající stomatology, kteří ve městě zů‑
stanou alespoň pět let. Z dotace si mohou zubaři 
pořídit vybavení nebo stavební úpravy ordinace.

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

(red)
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Boj s broukem nekončí� Loňský deštivý rok pomohl kůrovcovou 
kalamitu zpomalit, ale ne zastavit
Kůrovcová kalamita je tu s námi už skoro 
dvacet let� První vlna začala po suchu v roce 
2003 a skončila v roce 2010� Dopady první 
vlny ale nebyly tak tragické jako v součas-
nosti� Druhou vlnu kalamity odstartovalo 
sucho v roce 2015, které pokračovalo až do 
loňského roku�

Po dlouhé době tak mají majitelé lesů 
vhodnější podmínky pro boj s kůrovcem, ka‑
lamita ale rozhodně neskončila. To, co poznali 
majitelé lesů jižně od Žďáru, teď čeká i lesy ve 
vyšších polohách.

Kalamitu ovlivňují dva faktory
Příroda je mocný pán a  bohužel, pokud 

bude na jaře a v létě sucho, ani loňský na sráž‑
ky vydatný rok kalamitu nezadrží.

Druhým faktorem je přístup samotných 
vlastníků lesů.

„Prosíme vlastníky lesů, aby i  přes léta trva-
jící problémy s lesy nezanevřeli na svoji morální 
i  zákonnou povinnost údržby lesa. Neděláte to 
pro sebe, ale pro své děti a vnuky, kteří lesy, jak je 
známe my, nemusí nikdy poznat,“ apeluje mís‑
tostarostka Ludmila Řezníčková.

Kalamita nemusí znamenat jenom konec 
smrku

Častou myšlenkou u kůrovcové kalamity je, 
že sice nám zmizí smrky, ale vysadíme jiný les 
a za 20 let bude vše v pořádku. To ale nemu‑
sí být nutně pravda. Pokud zůstane les příliš 

dlouho mrtvý, je už velmi těžké na jeho mís‑
tě zasadit les nový. Proces, který při rychlém 
jednání může trvat 20 let, se protáhne na další 
desítky let jen kvůli tomu, že lesní půda rychle 
degraduje.

„Doposud vlastníci lesů na Žďársku byli často 
velmi vzorní a většinu napadených stromů zpra-
covali včas. Těmto vlastníkům lesa patří veliké 
poděkování. Možná i  právě díky tomu se nám 
kalamita doposud z velké části vyhýbala. V po-
sledních dvou letech už to bylo bohužel jinak. 
O  tom, jestli tato veškerá snaha vlastníků lesa 
nebyla marná, se rozhodne v  příštích několika 
měsících či letech. A to další zlomové jaro právě 

začíná,“ popisuje situaci na Žďársku Jaroslav 
Doubek z odboru životního prostředí.

Důležité termíny pro boj s kůrovcem
Do 31. března je nutné zpracovat a asano‑

vat veškeré stromy napadené v průběhu pod‑
zimu a zimy.

Do 30. května je nutné zpracovat a asano‑
vat veškeré stromy napadené v průběhu dub‑
na a května.

Více informací, jak bojovat s kůrovcem, nalezne-
te na webu města www.zdarns.cz.
 (red)

První rozpočtové opatření upřesnilo letošní rozpočet� 
Na únorovém zastupitelstvu bylo jasnější jaké budou příjmy od státu
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 11� úno-
ra schválilo první rozpočtové opatření, které 
upřesňuje příjmy i výdaje schválené v prosin-
ci� Celkové příjmy i výdaje byly schváleny ve 
výši necelých 593 milionů korun, z toho asi 80 
milionů tvoří příjmy z dotací�

Rozpočet na letošní rok byl schvalován v ob‑
dobí, kdy bylo jasné, že ještě do konce roku pro‑
běhne řada zásadních změn, které se dotknou 
příjmové strany a dojde tak k zásadními snížení 
zdrojů.

V posledních měsících roku byl schválen da‑

ňový balíček, který zásadně ovlivnil daňové pří‑
jmy od prvních dnů roku letošního. Ať již to je sní‑
žení superhrubé mzdy, která sníží celkové výnosy 
u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 
nebo zvýšení slevy na poplatníka, tyto změny se 
pozitivně dotknou jedinců, do rozpočtu města 
ale přiteče méně daňových příjmů.

Zákonodárci ve snaze zmírnit negativní do‑
pad daňového balíčku zvýšili procento podílu 
obcí na celkových daňových příjmech státu 
z 23,58 % na 25,84 %.

Předpokládaný dopad covidové situace a ná‑
sledných legislativních změn byl zapracován do 
prvního rozpočtového opatření. V  následujících 
grafech je představen upravený rozpočet.

V prvním grafu jsou zaneseny provozní a in‑
vestiční výdaje rozpočtu. V  druhém grafu jsou 
popsány příjmy rozpočtu rozdělené do jednot‑
livých položek i  s  popisem toho, odkud peníze 
do rozpočtu plynou. Ve třetím grafu najdete ro‑
zepsané jednotlivé položky investičních výdajů 
s konkrétními projekty a jejich popisem.

Všechny částky jsou zaokrouhleny. (red)

Daňové příjmy: celkem
305 mil� Kč (51,4 %)
Nejvýznamnější skupinou rozpočtu jsou da‑
ňové příjmy. Ty se skládají ze svěřené daně, 
kam patří například daň z  nemovitých věcí 
nebo daň z  příjmu právnických osob. Další 
položkou jsou sdílené daně, které se rozdělu‑
jí například podle počtu obyvatel. Například 
daň z  přidané hodnoty nebo daň z  příjmů. 
Poslední položkou jsou místní poplatky.

Životní prostředí:
celkem 33,5 mil� Kč (5,7 %)
Nakládání s komunálním odpadem:
13,7 mil. Kč
Nebezpečné odpady: 1,9 mil. Kč
Veřejná zeleň: 13,2 mil. Kč
Revitalizace stromořadí: 2,5 mil. Kč

Provozní výdaje
Komunální služby: celkem 
32, 4 mil� Kč (5,5 %)
Technická správa budov: 8 mil. Kč
Veřejné osvětlení: 5,8 mil. Kč
Pohřebnictví: 4,1 mil. Kč
Inženýrská činnost, zaměření,
GP: 2,5 mil. Kč
Park Farská humna: 1,3 mil. Kč

Školství: celkem
41,3 mil� Kč (7 %)
Mateřské školy: 6,4 mil. Kč
MŠ ‑ opravy, údržba, rekonst.: 5 mil. Kč
Základní školy: 27,4 mil. Kč
ZŠ ‑ opravy, údržba, rek.: 8 mil. Kč
Inkluze ve školství: 0,7 mil. Kč

Doprava: celkem
37,7 mil� Kč (6,4 %)
MHD: 9,5 mil. Kč
Opravy a údržba komunikací: 5,5 mil. Kč
Letní úklid: 4,5 mil. Kč
Zimní údržba: 4,7 mil. Kč
Dopravní značení: 0,7 mil. Kč
Opravy cyklostezek: 0,9 mil. Kč

Sociální věci: celkem
20,4 mil� Kč (3,4 %)
Sociální služby města: 15 mil. Kč
Dotace poskytovatelům soc. služeb: 2 mil. Kč
Cesta k lepšímu bydlení: 1,5 mil. Kč

Ostatní: celkem
243 mil� Kč (41 %)
Zemědělství: 4,3 mil. Kč
Obchod a služby: 2,2 mil. Kč
Kultura: 20,7 mil. Kč
Tělovýchova: 35,8 mil. Kč
Zdravotnictví: 1,8 mil. Kč

Investiční výdaje
Investice:
celkem 193,5 mil� Kč (33 %)
Přehled investic najdete na další straně.

Celkové výdaje rozpočtu

Příjmy rozpočtu

Ostatní příjmy: celkem
93,1 mil� Kč (15,7 %)
Převod z  Fondu správy finančních pro‑
středků. Ten slouží pro krytí výdajů, na kte‑
ré se budou čerpat dotace, které se vyplá‑
cejí zpětně.

Dotace: celkem
80,9 mil� Kč (13,7 %)
Dotace na pokrytí běžných výdajů a dotace 
na částečné krytí investic.

Kapitálové příjmy: celkem
33 mil� Kč (5,6 %)
Prodej majetku a jiné jednorázové příjmy.

Financování: celkem
6,7 mil� Kč (1,1 %)
Čerpání a současně splácení úvěrů.

Nedaňové příjmy: celkem 
74,2 mil� Kč (12,5 %)
Příjmy z  činností města, zejména proná‑
jmy, atd.

Bydlení: celkem
35 mil� Kč (18,1%)
DPS Haškova, Libušínská – 3 mil. Kč
Brodská svob. 6, izolace a  oddrenážová‑
ní – 0,8 mil. Kč
Rekonstrukce Ječmínek – 1,9 mil. Kč

Investiční výdaje rozpočtu - výběr

Doprava: celkem
70,1 mil� Kč (36,2 %)
Parkoviště – 2,9 mil. Kč
Propojka Jamská‑Brněnská – 2,9 mil. Kč
Oprava Jihlavské ulice – 3,8 mil. Kč
Zastávky Studentská – 7,4 mil. Kč
Obnova polních cest – 0,4 mil. Kč

Školství: celkem
10,2 mil� Kč (5,3 %)
Modernizace odborných učeben
Švermova – 2,2 mil. Kč

Sociální věci: celkem 
5 mil� Kč (2,6 %)
Cenntrum sociálních šlužeb – 5 mil. Kč

Vodní hospodářství: celkem 
2 mil� Kč (4,4 %)
Velký Posměch, zvýšení kapacity ‑ 2 mil. Kč

Komunální služby a územní 
rozvoj: celkem 27,5 mil� Kč 
(14,2 %)
Výkupy pozemků – 10 mil. Kč
Akcie SATT – 11,5 mil. Kč
Úprava okolí Zelené hory – 0,6 mil. Kč
Architektonická soutěž zázemí na Zelené 
hoře – 0,3 mil. Kč

Kůrovcová kalamita na Žďársku - ilustrační foto Foto: Kraj Vysočina

Rekonstrukce Vodojemu: 
30 mil� Kč (15,5 %)

Nádražní – pěší zóna: 
7 mil� Kč (3,6 %)

Bezpečnost: 0,2 mil� Kč (0,1 %)
Kamerový systém ‑ 0,2 mil. Kč
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Příběhy z městské policie - obchůzková činnost
Navýšení pěších obchůzek strážníků

Městská policie Žďár nad Sázavou dispo‑
nuje v současné době celkem 18 strážníky pro 
přímý výkon v  terénu. V  loňském roce bylo 
personální obsazení městské policie analyzo‑
váno se srovnatelnou městskou policií města 
Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod disponuje 
sedmi strážníky navíc, což je zcela zásadní kri‑
térium. Po vyhodnocení situace v radě města 
bylo konstatováno, že je nutné personální ob‑
sazení ždárské městské policie povýšit. Hlav‑
ním důvodem k povýšení personálního počtu 
je řádné zajištění pěší obchůzkové činnosti. 
V rozpočtu na letošní rok byly zastupitelstvem 
města schváleny finanční prostředky na navý‑
šení o dva strážníky. Strážníci jsou již vybráni 
a  od března nastupují do školícího střediska, 
do samotného výkonu se dostanou ve druhé 
polovině dubna. I když se jedná pouze o navý‑
šení o dva strážníky, tak tímto navýšením do‑
jde k podstatnému posílení pracovního týmu 
a navýšení pěších obchůzek strážníků ve měs‑
tě. Pěší obchůzková činnost je v rámci činností 
městské policie vnímána většinou veřejnosti 
jako jedna z nejdůležitějších. Výkon obchůzko‑
vé služby bude nově směrován i do míst, kde 
nebyl výkon služby za současných podmínek 
možný. Předpokládáme, že tato změna systé‑
mu bude mít kladnou zpětnou odezvu zejmé‑
na od široké veřejnosti. I veřejnost žijící, resp. 
bydlící např. v místech, kam není výkon služby 
dosud směrován, bude strážníky potkávat při 
pěší obchůzkové činnosti v blízkosti svého by‑
dliště, pracoviště apod.

Veřejný pořádek – pomůže pouze
důsledný dohled

Veřejnému pořádku věnujeme v  rámci 
obchůzkové činnosti městské policie prioritní 
pozornost. Dále se zejména zaměřujeme na 
dohled nad občanským soužitím, dodržová‑
ním vyhlášek města a  čistotou na veřejných 
prostranstvích. V současné složité době se dále 
soustředíme i na kontrolu dodržování mimo‑
řádných opatření. Jak jsem již v minulosti ně‑
kolikrát nastínil, chování některých občanů je 

opravdu alarmující. Spektrum pachatelů poru‑
šujících právní předpisy je velmi široké.

V  současné době řešíme velké problémy 
v  lokalitě Stalingradu, kde nám někteří místní 
zejména páchají skutky související s odkládá‑
ním odpadů mimo místa k  tomu určená. Tj. 
odkládají odpad mimo kontejnery, případně 
nevyužijí služby sběrného dvora a své haram‑
pádí vědomě ukládají na veřejném prostran‑
ství. Jedná se zejména o  části různého ná‑
bytku, kterého se takto zbavují. Pro informaci 
všem ‑ předání tohoto artiklu na sběrný dvůr je 
pro občany města zcela zdarma.

Čin pachatelky oceněn pětitisícovou
pokutou

Jeden ze závažnějších případů odložení 
odpadu mimo místa k tomu určená jsme řešili 
počátkem měsíce února. Místní obyvatelka ke 
kontejnerům uložila právě větší množství ná‑
bytku. Pachatelku se nám podařilo zjistit a hlíd‑
ka ji v místě bydliště neprodleně kontaktovala. 
Osobu jsme vyzvali k  nápravě protiprávního 
stavu, tj. k okamžitému úklidu místa. Toto pa‑

chatelka odmítla vykonat. V této oblasti jsme 
zcela nekompromisní a tyto přestupky řešíme 
velmi razantně. V rámci přestupku byla hlídkou 
uložena pachatelce v příkazním řízení pokuta 
ve výši 5 000 Kč. Na místě může strážník uložit 
za obdobné přestupky až 10 000 Kč, správní 
orgán ukládá za tyto skutky pokuty až v rámci 
několika desítek tisíc korun. Následně jsme též 
informovali i odbor komunálních služeb, který 
ve věci provedl další úkony. Uvedený případ 
nebyl ojedinělý, proto jsme za obdobnou čin‑
nost uložili za poslední období několik pokut.

Kamerový systém versus svědectví občanů
Velkým pomocníkem při prováděném šet‑

ření a vlastním dohledu nad veřejným pořád‑
kem je náš městský kamerový systém. V urči‑
tých případech je jediným svědkem, o kterého 
se můžeme při řešení přestupkových jednání 
opřít. Svědectví občanů, kteří jsou ochotni 
uvést konkrétní okolnosti, na základě nichž 
jsme schopni identifikovat konkrétní osobu 
pachatele, je čím dál tím méně časté.

Nepořádek v zastávkách
V současné době intenzivně řešíme chová‑

ní sociálně vyloučených osob a osob bez do‑
mova v souvislosti s jejich činností v prostorách 
autobusových zastávek na ul. Brodské. Velmi 
často zde dochází ke znečištění veřejného 
prostranství různými odpadky, osoby se zde 
shlukuji, nedodržují nejen právní normy souvi‑
sející s veřejným pořádkem, pijí alkohol, kouří, 
ale velmi často nedodržují i  současně platná 
mimořádná opatření související s  nákazou 
koronavirem. U některých postačí domluva či 
upozornění, někteří tomu opakovaně nechtě‑
jí rozumět. V  těchto případech přistupujeme 
k ukládání blokových pokut. Na druhou stranu 
těmto osobám vždy poskytneme pomoc či 
radu a  každého rizikového jedince vybavuje‑
me velmi často i ochrannou rouškou.

Martin Kunc – vedoucí městské policie

Hlídka městské policie na obchůzce halou Českých drah Foto: Městská policie

Uložení odpadu za které jedna z obyvatelek dostala pokutu Foto: Městská policie

Zámečtí hasiči získali ocenění města
Letošní cenu města získali zámečtí hasi-
či� Cena města je každoročně udělována 
jako morální ocenění za významné zá-
sluhy v oblastech kultury, sportu, vzdě-
lávání, vědy a ve veřejném životě�

Ocenění může být rovněž uděleno 
občanům města jako morální ocenění za 
mimořádné činy spojené s osobním hrdin‑
stvím, které znamenaly záchranu života 
a zdraví občanů města Žďár nad Sázavou. 
Letos získali ocenění zámečtí hasiči jednak 
za jejich dlouhodobou činnost, ale také za 
pomoc při zvládání současné epidemie. 
Hasiči už skoro rok pomáhají s  distribucí 
ochranných pomůcek, ale hlavně s  dezin‑
fekcí prostor, kde se vykytuje velké množ‑
ství lidí. Příkladem může být budova měst‑
ského úřadu.

Významným dílem také přispívají k bez‑
pečnosti nejrizikovějších skupin tím, že 
dezinfikují prostory domů s pečovatelskou 
službou a další sociální zařízení města.

O zámeckých hasičích
Už od roku 1886 chrání naše město před 

požáry a  dalšími živelnými pohromami 
sbor dobrovolných hasičů ze Zámku. Jed‑
nou ze zakladatelek byla i tehdejší majitel‑
ka zámku hraběnka Clam‑Gallasová. První 
zásah zažili zámečtí hasiči už v  roce 1888 
v Počítkách.

Dnes mají hasiči k  dispozici automobi‑
lové cisterny i chemický přívěs. Hasiči jsou 
kromě zásahů a cvičení činní také v oblasti 
práce s mládeží.

Každoročně se pořádá Memoriál Jana 
Dřínka a Karla Herolda nebo Faraónský běh 
na Zelenou horu. V současnosti sbor sdru‑
žuje přibližně 40 mladých hasičů ve věku 
od šesti do osmnácti let.

Další návrhy na ocenění
Jak jste se mohli dočíst v  předchozím 

čísle zpravodaje, návrhů ocenění se letos 
sešlo požehnaně. Namátkou je to pan Šustr 
za založení a provozování Žďárské ligy mi‑

strů nebo manželé Holoubkovi, kteří infor‑
movali Žďáráky o dění v roce 1968 a v poz‑
dější letech pomáhali obětem režimu.

Opakovaně navrhován na ocenění je 
pan Zdeněk Vyhlídal za jeho významnou 
publicistickou činnost. Členové výběrové 
komise, rada i zastupitelstvo města si jsou 
vědomi jeho velkého přínosu našemu měs‑
tu a  věří, že nejpozději v  příštím roce se 
ocenění dočká.

 (red)

Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda v roce 2019 Foto: Matěj Papáček

Na jaře zmizí z ulic další betonové květináče
Veřejný prostor se týká každého, kdo 
město „používá“� Jsou to obyvatelé 
města, dojíždějící za školou nebo pra-
cí, turisté a  další� V  průběhu loňské-
ho roku jsme se pustili do nelehkého 
dlouhodobého úkolu s  jasným cílem  – 
vylepšit veřejný prostor v našem měs-
tě� Letos budeme pokračovat dalšími 
kroky�

Z  ulic Žďáru postupně mizí staré ne‑
funkční sloupy, zábradlí a  cedule, vydává‑
me doporučení pro kvalitnější reklamu po 
městě (více na str. 12). Odstranili jsme také 
většinu starých nevyužívaných betono‑
vých květináčů.

Zbývající květináče většinou z okolí by‑
tových domů budeme odstraňovat v příš‑
tích týdnech. Jedná se o necelé tři desítky 
nádob, převážně na Stalingradě. Tyto kvě‑
tináře v  drtivé většině případů již neplní 
své funkce a jsou pouze artefakty minulých 
dob, kterým dlouhá léta nikdo nevěnoval 
pozornost.

Tam, kde betonové květináče slouží jako 

zábrany proti nevhodnému parkování aut, 
umístíme po vzoru z jiných měst betonové 
kostky, které jsou vizuálně méně rušivé, 
bezúdržbové a plní stejnou funkci.

Postupně budeme odstraňovat i  staré 
klepače a sušáky.

(red)

Květináče na Nádražní ulici, které budou nahrazeny betonovými kostkami Foto: Hana Vykoukalová



Rozhovor

13

Městský úřad informuje

12

Rozhovor: Jde to i bez třídění odpadů� Stačí je nevytvářet

Tento měsíc vám přinášíme rozhovor 
s  Alenou Soukalovou, která jako první 
ve Žďáře provozuje bezobalový obchod� 
Jak se dá nakupovat bez obalu? Kolik 
tím ušetříte odpadu a peněz? Dostanete 
se snáze k lokálním potravinám? Na tyto 
a další otázky jsme se zeptali paní Sou-
kalové, abychom vám přiblížili možnost 
nakupování bez zbytečných odpadů�

Jak jste se dostala k založení bezobalo-
vého obchodu?

Vždycky jsem se snažila žít s co nejmenší 
stopou, kterou tu po sobě zanecháme. Ten‑
hle způsob nakupování mi ve Žďáře chyběl. 
A to natolik, že jsem se rozhodla vzít reali‑
zaci do svých rukou.

Co je podstata bezobalového nakupo-
vání?

Důležitým aspektem je výrazné snížení 
produkce jednorázových obalů, které se po 
přinesení nákupu domů stávají velice rych‑
le odpadem. Proto lidé nakupují přímo do 
nádob, ve kterých doma potraviny skladují, 
a  nebo si koupí jen množství, které ihned 
spotřebují. Další důležitou motivací pro 
bezobalový nákup může být koupě kvalit‑
ních surovin známého (nejlépe lokálního) 
původu.

Jak to celé funguje?
Na straně prodávajícího je to tak, že na‑

kupuje v  co největším a  nejvíce šetrném 
balení. Ideálním příkladem jsou vratné či 
znovu plnitelné obaly. Z  těchto velkých 
obalů přesýpáme do čistých sklenic, které 
jsme zachránili z  různých potravinových 
provozů.

Kupující si přinese vlastní nádoby (skle‑
nice, sáčky, dózy), do kterých potom na‑
vážíme obsah. Původní idea je udělat ob‑
chod co nejvíce sebeobslužný, nyní však 
z  epidemiologických důvodů na sklenice 

sahá pouze obsluha, takže tento záměr je 
odložen.

Musím si poprvé donést vlastní obal, 
nebo si ho u vás můžu pořídit?

Pokud někdo vlastní obal nemá, v pro‑
dejně jsou připraveny nejrůznější obaly, 
které si může buď zdarma vzít, nebo za 
levný peníz koupit. Snažíme se šít origi‑
nální sáčky ze zbytků darovaných látek, co 
nejvíce myslíme na tzv. upcyklaci různých 
materiálů.

Když někdo začíná s nakupováním pro-
duktů bez obalu, co potřebuje vědět? 
Odkázala byste na nějaké přednášky, 
weby nebo stránky na facebooku, kde 
se dozvím víc?

Poměrně dost informací lze čerpat např. 
ze stránek www.bezobalu.org. Ale nemy‑
slím, že je potřeba se na to nějak zvlášť 
vzdělávat. Stačí přemýšlet o  tom, co a  do 
čeho nakoupit. Někteří lidé mají tendence 
nakoupit spoustu nových plastových dóz 
s  dobrým úmyslem začít nakupovat bez‑
obalově. Myslím, že mnohdy stačí to, co 
už doma máme, a  není nutné pořizovat 
spoustu nových věcí. Buďme v tomto kre‑
ativní!

Jak se nakupování potravin a  dalších 
věcí bez obalu projevilo na množství od-
padu, které doma produkujete?

Je to znát. Nejen u nás, ale mnozí lidé si 
pochvalují, kolik již ušetřili sáčků od doby, 
co chodí bezobalově nakupovat. Škoda, že 
ve Žďáře již není automat na mléko. Tím by 
produkce našich obalů poklesla ještě více.

Kolik prodáte kilogramů mouky za mě-
síc? Chtěl bych spočítat, kolik kilogramů 
papíru se takto ušetří�

V průměru je to kolem 100 kg různých 
druhů mouky měsíčně. Některé dražší 

mouky se prodávají v menším než kilovém 
balení v plastu – proto nejde jen o úsporu 
papíru. Byla by toho již pořádná hora! Sáč‑
ky po mouce nicméně lidé do prodejny 
nosí a  můžeme je znovu použít, protože 
jsou pevné.

Je nakupování bez obalu dražší nebo 
levnější?

Většinou vychází levněji. Pokud bu‑
deme porovnávat, často se dostáváme 
i  pod akční ceny supermarketů a  nebo je 
to s nimi srovnatelné. Je to hodně o marži 
‑ snažíme se z  toho nedělat módní záleži‑
tost, ale dostupný způsob ekologičtějšího 
nakupování. Cena také může být kritériem 
při rozhodování, zda si dám tu práci a na‑
koupím bezobalově.

Co všechno se u vás dá koupit?
Základní suroviny pro vaření a pečení – 

mnoho druhů mouky, soli, cukr, těstoviny, 
rýži, luštěniny, oleje, domácí džemy, obi‑
loviny, kozí sýry a  jogurty, ořechy a  suše‑
né plody. Velká poptávka je po bezlepko‑
vých surovinách a  potravinách. Nemalou 
součástí sortimentu je i  stáčená drogerie 
a nebo komponenty pro výrobu ekologic‑
kých pracích a čistících prostředků. Je pře‑
kvapivě hodně lidí, kteří si drogerii doma 
vyrábí sami.

Máte i produkty od místních?
Snažíme se co nejvíce nakupovat lokál‑

ní potraviny a suroviny, když je to možné. 
Pokud máme ve Žďáře např. výrobce těs‑
tovin, přišlo by mi nesmyslné kupovat je 
jinde nebo dokonce v  zahraničí. Co lze 
nakoupit v místě, je úplně nejlepší a dává 
nejvíce smysl. Někteří místní výrobci se 
s tímto druhem prodeje ještě nesetkali a na 
začátku spolupráce bylo velké přesvědčo‑
vání a  ověřování, zda se tímto způsobem 
prodeje nesníží kvalita jejich zboží. Pokud 
by někdo z místních něco zajímavého vyrá‑
běl, budu moc ráda, když mne osloví s na‑
bídkou.

Mají Žďáráci zájem o bezobalové naku-
pování?

Přes počáteční skepsi mnoha Žďárá‑
ků tento zájem stále roste. I po skoro roce 
fungování přicházejí stále noví lidé, kteří se 
o tom dozvěděli a chtějí to vyzkoušet. Jez‑
dí sem i mnoho lidí z okolních měst a obcí. 
Musím tedy Žďáráky pochválit, jsou větši‑
nou dobře připravení, orientují se a  je to 
často vzájemná inspirace k hledání nových 
bezobalových cest.

Děkuji za rozhovor Matěj Papáček

Interiér bezobalového obchodu na Dolní ulici Foto: Bezobalík

Město spouští Portál Žďáráka� 
Usnadní komunikaci s městským úřadem
Obdobu státního Portálu občana spou-
ští i  město� Přes Portál Žďáráka půjdou 
v  první fázi vyřešit agendy jako popla-
tek za psa nebo komunální odpad, další 
budou postupně přibývat� Portál bude 
v provozu nejpozději do konce března na 
doméně obcan�zdarns�cz�

Portál Žďáráka bude sloužit jako komu‑
nikační a administrativní platforma občana 
a města. Jednoduše řečeno, některé papíry, 
které dnes nosíte na městský úřad, půjde vy‑
plnit a odeslat rovnou v Portálu. Portál také 
umožňuje jednoduché platby různých po‑
platků, které jsou ve městě zaregistrovány 
k vašim identifikačním údajům.

Portál se bude průběžně rozšiřovat
Portál v  podobě, v  jaké bude spuštěn, 

rozhodně nezůstane. Začneme ho testo‑
vat na dvou nejčastějších agendách, a to je 
poplatek za komunální odpad a za psa. Do 
budoucna je v plánu agendy rozšířit o sprá‑
vu dalších místních poplatků, pronájmů po‑
zemků, registrace do školních jídelen nebo 
registrace na kroužky Active a  další služby 
nejen města, ale i jeho příspěvkových orga‑
nizací. Vítané jsou samozřejmě podněty jak 
na funkčnost, tak na další agendy, které by 
šly do Portálu zařadit.

Řidičský ani občanský průkaz bohužel ne-
vyřešíte

Řidičský průkaz ani stavební povolení si 

bohužel přes Portál Žďáráka nevyřešíte. Tyto 
agendy jdou sice vyřešit na městském úřa‑
dě, jsou ale přenesenou kompetencí státu. 
Aby šlo tyto agendy řešit on‑line, musí ta‑
kovou službu vytvořit stát. Na Portálu tedy 
půjde vyřešit to, co na obecních úřadech 
menších měst a obcí. Příkladem jsou právě 
místní poplatky nebo pronájmy pozemků.

Jak se do Portálu přihlásíte
Do Portálu Žďáráka se dá přihlásit a za‑

registrovat několika způsoby. Ten nejjedno‑
dušší je takzvaná bankovní identita. Tu získá‑
te ve chvíli, kdy si zaregistrujete internetové 
bankovnictví. Na portálu pod přihlášením 
kliknete na „Přihlášení pomocí národní iden‑
titní autority“, které vás přesměruje na různé 
formy e‑identity. Následně si vyberete při‑
hlášení přes banku, najdete tu svoji (dnes je 
v provozu Česká spořitelna a ČSOB, KB pou‑
ze v testovacím režimu, pozn. red.) a dál už 
to probíhá jako přihlášení do internetového 
bankovnictví. Poprvé ještě musíte Portálu 
zpřístupnit své osobní údaje, při každém 
dalším přihlášení ale tento krok odpadá. Po‑
kud tedy máte internetové bankovnictví, ani 
při registraci nemusíte na úřad chodit.

Ti, kdo nemají internetové bankovnictví, 
se bez návštěvy úřadu neobejdou. Bude ale 
stačit jenom jedna. Na Portálu pod přihlá‑
šením opět kliknete na „Přihlášení pomocí 
národní identitní autority“. Tentokrát si ale 
vyberete službu NIA  ID. Dole na stránce 
naleznete tlačítko k  registraci. Po registraci 

dostanete do svého e‑mailu údaje, se kte‑
rými dojdete na Czech‑Point, kde pomocí 
občanského průkazu ověří vaši identitu 
a  službu aktivují. Následně se přihlašujete 
pomocí uživatelského jména, hesla a kódu, 
který vám přijde do SMS, což je shodný po‑
stup jako při přihlášení do internetového 
bankovnictví. Po aktivaci na Czech‑Pointu 
se můžete do Portálu přihlásit prakticky 
okamžitě.

Portál umožňuje i  další možnosti jako 
Datovou schránku, eObčanku nebo mojeID. 
Žádná z těchto možností ale není tak jedno‑
duchá jako dvě popsané možnosti.

Jak Portál funguje
Na Portálu Žďáráka najdete tři základní 

položky: Potřebuji zaplatit, Potřebuji vyřídit 
a Přehled mých podání. V Potřebuji zaplatit 
najdete vaše závazky vůči městu.

V  sekci Potřebuji vyřídit potom najdete 
základní informace ke spuštěným agendám 
a také odkazy na elektronické formuláře. Ty 
se dají jednoduše vyplnit přímo v  Portálu 
a  rovnou odeslat na úřad, uložit k  dalšímu 
zpracování nebo vytisknout.

Poslední položka je Přehled mých podá‑
ní, kde najdete všechny odeslané a uložené 
formuláře, jejich stav a další podrobnosti.

Portál také umožňuje nahlédnout do 
smluv, které máte s  městem uzavřené, 
a  také do přehledu řízení, které vůči vám 
město vede.

(red)

V letošním roce na poplatcích zaplatíte…
Místní poplatek za komunální odpad

Každá osoba s pobytem, a cizinci přihláše‑
ní ve městě, zaplatí 580 Kč.

Vlastník bytu, rodinného domu nebo stav‑
by určené k rekreaci, ve které není nikdo při‑
hlášený, zaplatí 730 Kč za každou takovouto 
nemovitost. Vlastníci nemovitostí mají po‑
vinnost se k poplatku registrovat. Poplatek je 
splatný do 30. dubna.

Občané hlášení k pobytu na adrese ohla‑
šovny úřadu, Žižkova 227/1, mají také po‑
vinnost poplatek platit. Mezi nimi je nejvíce 
dlužníků. Nedoplatky na poplatku jsou vymá‑
hány exekucí.
Bližší informace u  paní Aleny Šimkové, tel 
566 688 187, e-mail: alena.simkova@zdarns.
cz a Petry Poulové, tel 566 688 396,
e-mail: petra.poulova@zdarns.cz.

Místní poplatek z pobytu
Předmětem poplatku je úplatný pobyt, 

například v hotelu, trvající nejvíce 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého po‑
skytovatele pobytu. Sazba poplatku z pobytu 

činí 20 Kč za každý započatý den pobytu s vý‑
jimkou dne jeho počátku.
Bližší informace k poplatku ze psů a z pobytu 
u paní Miroslavy Zachové, tel 566 688 147,
e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz

Platit můžete až do 30� června
Splatnost poplatků je dána jednotlivými 

vyhláškami. Protože se ale epidemická si‑
tuace nelepší, je možné poplatky platit až 
do 30. června.

Prosíme o  přednostní využití bankovní‑
ho převodu případně jiné formy internetové 
platby. Pokud nemáte možnost internetové 
platby, využijte možnosti bezkontaktní platby 
kreditní kartou.  (red)

Poplatky ze psů

Poplatník První pes Druhý a každý 
další pes

v  domě s  jedním až dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou 
a osoby přihlášené v sídle ohlašovny na MěÚ 500 Kč 1 200 Kč

v domě s více než dvěma byty ve Žďáře nad Sázavou 1 200 Kč 2 000 Kč

v  místních částech: Stržanov, Radonín, Mělkovice, Vese‑
líčko, čp. 310 Bartačky ‑ samota a v nemovitosti označené 
evidenčním číslem

500 Kč 1 200 Kč

v sídle podnikání nebo provozovny 1 000 Kč 2 000 Kč

osoba starší 65 let 200 Kč 300 Kč

Splatnost: do částky 500 Kč nejpozději do 31.  března, nad 500 Kč jednorázově do 
31. března, nad 500 Kč ve dvou stejných splátkách do 31. března a do 31. srpna
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Anketa pro zastupitele města
V březnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak hodnotíte vznik očkovacího centra ve Žďáře a celkově očkovací strategii? Necháte se očkovat?
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.

Každý den mě informují výsledky testů, že 
polovina pozitivních vzorků z  laboratoří má po‑
dezření na britskou mutaci. Znovu se plní nemoc‑
nice. Všichni jsme unaveni z neustále měnících se 
tvrdých opatření. Prostě to nebere konce. Podle 
mého názoru je očkování jedinou možností, jak se 
postupně vrátit k běžnému životu. Stát ale vzbudil 
mnoho planých nadějí. Očkovat bez vakcíny pros‑

tě nejde. Doufáme, že se to zlepší. Proto společně 
s  městy pracujeme na očkovacích centrech a  na 
spolupráci s ochotnými zdravotníky. Raději bude‑
me čelit tlaku na zrychlení očkování než na očko‑
vání bez dostatku vakcín. Čím rychleji to půjde 
a bude dostatek ochotných lidí pracovat na očko‑
vání, tím dříve se dočkáme návratu k běžnému ži‑
votu. I proto bych s očkováním já osobně neváhal.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Jan 
Havlík 

zastupitel 
Změna 2018

Rozhodnutí Kraje Vysočina o umístění očko‑
vacích center do okresních měst je dobrou 
zprávou pro Žďáráky, protože nebudou mu‑
set dojíždět do nemocnice v Novém Městě na 
Moravě. Poděkování patří rovněž TJ Žďár, která 
poskytne prostory haly na Bouchalkách, které 
budou určitě vhodnější než původně zvažo‑
vaný zimní stadion. Osobně nevím, co si mám 
představit pod pojmem očkovací strategie, ale 
pokud jsou to sliby, kdy se nejdříve vyvolá oče‑

kávání a panika u seniorů, aby posléze nebylo 
čím očkovat, nebo příslib registrace k očkování 
pro ostatní k  1.  2.  2021, aby vzápětí zjistili, že 
nestíhají naočkovat ani seniory nad 80 let, tak 
tomu já neříkám strategie, ale operativní řízení 
ad hoc. Nemůžeme se pak divit, že důvěra ve‑
řejnosti v opatření vlády se blíží nule. S ohledem 
na svůj zdravotní stav, a pokud se dočkám, se 
naočkovat nechám.

Bohumil 
Trávník

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Vedeme s pandemií „zákopovou válku“, raně‑
ní a mrtví jsou zatím hlavně na naší straně. S na‑
dějí hledíme vstříc „zázračné zbrani“ ‑ očkování. 
Předpokládaná očkovací strategie je dle naše‑
ho názoru v pořádku, souhlasíme s ní, bohužel 
problémy s  její praktickou aplikací, dodavateli, 
nasmlouvanými počty i  termíny v  dodávkách 
jednotlivých vakcín jsou velmi nepříjemné, 
a stav až chaotický. Jak to tak vypadá, očkovat 

se budeme ještě o Vánocích. Bohužel i na tom‑
to si „honí body“ před volbami opozice, která 
pouze kritizuje a jak to všechno dělat ví jen teo‑
reticky. Je v pořádku, že v této nelehké době se 
i v našem městě uvažuje o zřízením očkovacího 
centra v lokalitě Bouchalky, souhlasíme s ním, je 
dostupné jak pro místní, tak pro občany blízké‑
ho okolí. Celý náš klub se určitě nechá očkovat, 
zatím ale nevíme kdy a kde.

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011

Krizový COVIDový stav trvá již příliš dlouho. 
Řada lidí se tak dostává do svízelných životních 
situací. Mnozí z  nás díky tomuto zákeřnému 
onemocnění ztratili své blízké. Jediná reálná ces‑
ta, jak se vrátit do klidných vod běžného života, 
je získat kolektivní imunitu díky očkování. Stejně 
tak lidstvo v minulosti porazilo i jiné nemoci.

Proto, ačkoliv nespadám do žádné rizikové 
skupiny a jako relativně mladý člověk bych mohl 

žít v mylném domnění, že se mě tato záležitost 
netýká, podstoupím očkování proti COVIDu. Už 
jen abych ochránil starší členy mé rodiny a nebyl 
pro ně zbytečným rizikem.

Očkovací centrum v okresním městě považu‑
ji za minimum nutného. Jsem rád, že naše město 
vyšlo takto Kraji vstříc. Stejně tak by p. náměstek 
Novotný a Kraj Vysočina měl vyjít vstříc Žďáru při 
zachování LPS.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Očkovat se nechám. Proč? Když jsem jako 
pedagog měl možnost přednostního testová‑
ní, vzal jsem to jako projev zodpovědnosti vůči 
dětem, seniorům a žákům, se kterými jsem v ka‑
ždodenním kontaktu, i  jako příklad pro svoje 
zaměstnance ve škole. Přál bych všem pedago‑
gům stejnou nabídku i  u  očkování. Uznávám 
princip dobrovolnosti a  svobody přesvědčení. 
Ze své dlouholeté praxe vím, o  jak citlivé, roz‑

poruplné a  pro mnohé zásadní rozhodnutí se 
jedná. Jediná poznámka – jestliže si tak důrazně 
přejeme žít v  bezpečném prostředí, měli by‑
chom k němu i sami přispět. A to samozřejmě 
platí i během neutuchajícího aktivního přístupu 
města při zabezpečení této zásadní akce ‑ výběr 
vhodného místa a vstřícnost tajemníka TJ Milo‑
slava Straky, akčnost zaměstnanců MěÚ, přípra‑
va nabídky svozů pro seniory a další.

Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v  rubrice Slova zastupitelů� Jedná se o  osobní 
názory zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou� Redakce obecního zpravodaje je ze zákona povinná příspěvky 
zastupitelů uveřejnit� Do uzávěrky březnového čísla nám přišly následující příspěvky�

Rada města prodělala statisíce
V  prosinci 2019 koaliční rada ŽŽM, 

KDU‑ČSL, ANO a  ODS vedená ekonomicky 

vzdělaným starostou převzala od zastupi‑
telstva řízení a  rozhodování o  20 milionech 
korun Fondu správy finančních prostředků 
města. Stav této části pod správou společnos‑
ti CONSEQ Investment Management a.s. na 
konci roku 2019 činil 20 647 tis. Kč. V březnu 
2020, tedy v době nástupu 1. vlny pandemie 
koronaviru a s  tím souvisejícím poklesem fi‑
nančních trhů podlehla panice a prodala tuto 
část portfolia za 19 840 tis. Kč, tj. se ztrátou 
800 tis. Kč. Špatně načasovaný a  zbytečný 
prodej v době, kdy město nepotřebovalo ho‑
tovost, stál město statisíce. Ještě smutnější je, 
že tento pokles ceny trval cca 2 měsíce a už 

v  červnu 2020 podobné konzervativní port‑
folio vykazovalo růst cca 2 % a na konci roku 
2020 dokonce 5,8 %. Kolísání cen je přiroze‑
nou vlastností finančních investic do cenných 
papírů, a proto vyžaduje neustálé sledování, 
pevné nervy a alespoň základní znalosti. Dal‑
ší možností může být i to, že pokud něčemu 
nerozumím, tak do toho nešťourám, abych 
to nepokazil. Každopádně bychom se k cizím 
penězům měli chovat minimálně stejně od‑
povědně jako k těm vlastním. To, jestli tomu 
tak bylo i  v  tomto případě, si nejsme jistí 
a podle mlčení informovaných zastupitelů to 
nikomu ani nevadí.

Miloslava 
Brychtová
zastupitelka 
Změna 2018

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL

Doba, ve které nyní žijeme, je velmi složitá, 
nepřehledná a plná strachu, obav a negativních 
emocí. To je realita, před kterou nelze utéct. Do‑
pady a škody jistě budeme sčítat ještě dlouho po 
roce 2021. Ale dočkali jsme se – máme naději, že 
vakcína proti Covid‑19 je světlem na konci tune‑
lu. A  že světla bude přibývat stále víc. Krokům 
naší vlády v  mnohém nerozumím, v  mnohém 
pochybuji o  její kompetenci, ale to nezměním. 

Co můžeme měnit, jsou skutečnosti týkající se 
našeho města. Proto jsem velmi ráda, že očkova‑
cí centrum na Bouchalkách již není teoretickou 
možností, ale uskutečňující se realitou, a že jeho 
provoz bude velmi pravděpodobně zahájen 
v polovině března. Sama jsem již očkována 2 dáv‑
kami vakcíny Comirnaty a ráda jsem využila na‑
bídky nemocnice v Novém Městě, která poskytla 
očkování všem v ní pracujícím zdravotníkům.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Úvodem bych rád řekl, že je až neuvěři‑
telné, že něco tak strategicky zásadního, jako 
je očkování, nechal stát na poslední chvíli. 
O  lecčem to vypovídá. Teď překotně a  cha‑
oticky hází celou agendu očkování na kraje 
a města. Ale zvládneme to. Tímto bych chtěl 
velice poděkovat zástupcům Tělovýchovné 
jednoty za jejich vstřícnost a konstruktivní pří‑
stup k dohodě s městem na zřízení OC v hale 

na Bouchálkách. Vážím si, že TJ vidí celospole‑
čenskou důležitost a je ochotno se uskromnit, 
přičemž technicky to řešit jde tak, aby nebyli 
sportovci zásadně omezeni. Očkování je svět‑
lo na konci tunelu z  této depresivní situace 
a jsem rád, že Žďáráci a další občané regionu 
nebudou muset nikam daleko dojíždět. Až 
budu mít možnost, očkovat se nechám, nevi‑
dím v tom nic problematického.

Pomoc druhým a radost je teď nejdůležitější�
Město Žďár nad Sázavou si velmi dob‑

ře uvědomuje, že v  dnešní složité době 
je pomoc druhým ta nejdůležitější. Proto 

se stále zamýšlíme nad možnostmi, jak 
pomoci. Jednou ze služeb je v  současné 
době pomoc seniorům především s očko‑
váním proti koronaviru. Starší a nemocní 
lidé patří k vysoce ohroženým skupinám 
a často potřebují podpořit v tom, aby se 
k  očkování přihlásili, a  také, aby se měli 
jak na očkování dopravit. Město nabízí 
obě služby. Velmi rádi všem pomůže‑
me, přihlásíme i  dovezeme. Na našich 
stránkách jsou všechny informace, které 
jsou i v  letákové podobě šířeny po měs‑
tě. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kdo se na této iniciativě podílí. 
Věnují svůj volný čas ostatním a  čas je 

nejvzácnější v  životě člověka. Dávají 
ostatním to nejvzácnější, co mohou, a to 
zaslouží hluboký obdiv.

Město chce zároveň rozjasnit vaše tvá‑
ře alespoň malými radostmi. Jako jednu 
z nich chceme opět ozdobit naši žďárskou 
kašnu, tentokrát velikonočním motivem. 
Pokud budete mít čas a  chuť, můžete 
doma vyrobit svou vlastní kraslici, nejlé‑
pe přírodní cestou, starými technikami 
a na velikonoční kašnu – věnec ji zavěsit. 
Pojďme společně rozzářit naše náměstí. 
Na závěr vám přeji zejména sílu překonat 
těžké chvíle a pokud možno optimismus, 
že zase bude líp.

Ludmila 
Řezníčková
zastupitelka 
ANO 2011
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Sázení, hry, mobil a počítač� Relax nebo velký stres?
Nejčastějším tématem, se kterým se v Po-
radně pro gambling Kraje Vysočina setká-
váme, jsou sázky na sportovní zápasy� Tyto 
sázky, jejichž princip spočívá v odhadová-
ní výsledku zápasu za účelem výhry, jsou 
podmíněny finančním vkladem� Sázkař se 
rozhoduje na základě pravděpodobnosti 
a  svých znalostí� V  případě špatného od-
hadu sázka propadne jako výdělek pořa-
dateli�

Sázení může mít různou intenzitu a směřo‑
vat od zábavy k problému. Neškodný relax od 
vážného problému odděluje zejména inten‑
zita a časová a  finanční náročnost, která pak 
v důsledku přináší problémy nejen pro sázka‑
ře samotného, ale i konflikty s okolím.

Pokud uvažujeme nad intenzitou, kdy 
se sázení dá již považovat za problematické, 
mohou být vodítky následující oblasti, do 
kterých sázení jako takové zasahuje. Pokud 
znáte někoho, u koho sázení přerostlo na nej‑
důležitější aktivitu, prodlužuje čas, který mu 
věnuje, aby dosáhl stejného účinku; v případě 
nemožnosti si vsadit pociťuje neklid, úzkost, 
agresivitu; je u něj možné pozorovat změny 
nálad v  souvislosti se sázením, které odezní 
až při možnosti si vsadit; najednou se u  něj 
objevují konflikty s  okolím, případně nega‑
tivní vztah k sobě samému a konečně – když 

se daná osoba opakovaně snaží neúspěšně 
přestat, dá se již říci, že problém je vážný. Tyto 
faktory přispívají k  negativním důsledkům 
v zaměstnání, při studiu, na duševním i těles‑
ném zdraví, sociálních vztazích a samozřejmě 
k finančním ztrátám.

Pro překonání závislosti je obecně důleži‑
té svůj problém pojmenovat, rozhodnout se 
a začít dělat něco jinak. Pomoci může otevře‑
ný rozhovor s terapeutem, a to jak sázkaři, tak 
i lidem z jeho blízkého okolí. Velmi užitečným 
a  novým nástrojem pro omezení vlastního 
chování může být zápis do Rejstříku osob vy‑
loučených z účasti na hazardních hrách. Tyto 
a další tipy s vámi budeme rádi konzultovat. 
Vždy dbáme na to, abychom hledali individu‑
ální řešení na míru klientovi.

Poradna pro gambling se věnuje primárně 
nelátkovým závislostem, kam kromě hazar‑
du (karty, ruleta, automaty, sázky) patří také 
závislost na internetu, sociálních sítích, na 
nakupování, na hraní počítačových her, na 
jídle (včetně poruch příjmu potravy), na sexu, 
a dále sem patří také kleptomanie, workoho‑
lismus aj.

Poradnu pro gambling Kraje Vysočina je 
možné kontaktovat ve Žďáře nad Sázavou 
na telefonu 602 288 420 nebo na e-mailu
poradna@gamblingvysocina.cz.
Informace o poradně jsou dostupné na webu 
www.gamblingvysocina.cz

Zdeňka Danhoferová 
terapeutka Poradny pro gambling

Městská policie
Kontrola mimořádných opatření

Městská policie je institucí provádějící na kata‑
stru našeho města průběžný dohled a kontroly za‑
měřené na dodržování stanovených opatření sou‑
visejících s onemocněním coronavirem. Od začátku 
letošního roku jsme řešili již několik desítek přestup‑
ků. Převážná většina z  nich se týkala nenasazené 
ochrany úst a nosu, tedy nepoužití ochranné rouš‑
ky. Při kontrolní činnosti se zaměřujeme zejména 
na riziková místa, kde dochází ke shlukování osob, 
protože tam jsou naše kontroly nejvíce potřebné. 
Většina protiprávních jednání, která jsme řešili, byla 
spáchána v  prostorách souvisejících s  veřejnou 
dopravou. V těchto místech dochází k užšímu kon‑
taktu mezi osobami, což vnímá většina veřejnosti 
velmi negativně. Náš zákrok tak vyvolává u přihlíže‑
jících osob pozitivní reakci. Každý přestupek řešíme 
individuálně a občany se vždy snažíme nejdříve na 
povinnosti upozornit, proto sankcionujeme pouze 
ta závažnější provinění. Z těchto důvodů je převáž‑
ná část přestupků řešena domluvou, avšak blokové 
pokuty u závažnějších provinění nejsou výjimkou. 
Například sem lze zařadit přestupek prodejce 
z místní provozovny, který při kontaktu se zákazníky 
vůbec nepoužíval roušku. Tento protiprávní skutek 
jsme řešili uložením blokové pokuty. Následnými 
kontrolami jsme si ověřili, že po našem zásahu do‑
šlo k zásadnímu obratu v přístupu této osoby a ani 
při jedné kontrole jsme další porušení již nezjistili. 
Velkou pozornost soustřeďujeme také na osoby 
s asociálním chováním a osoby bez domova, které 
mají, bohužel, velmi často problém s dodržováním 
základních hygienických zásad. Upozorňujeme, 
aby roušky nosily a průběžně je jimi vybavujeme. 
Zásadní prioritou pro uvedenou kontrolní činnost je 
úsilí o bezpečnost a zdraví osob, nikoli počty a výše 
vybraných pokut.

Fronty za záchytce
Protialkoholní záchytná stanice je institucí, do 

které jsme v  letošním roce byli nuceni ubytovat 
již několik „pacientů“. Jsou případy, kdy tato osoba 
stráví na záchytce za den více hodin než venku. 
Ukázkou může být občan z Bystřicka, který neušel 
našemu zájmu v neděli 31. ledna. Muž přicestoval 
do Žďáru linkovým autobusem z  Jihlavy kolem 
15.  00. Na výzvu řidiče odmítal autobus opustit, 
takže následoval náš zákrok. Zjistili jsme, že cestou 
do Ždáru se muž přivedl do takového stavu, že jsme 
mu naměřili 2,5 ‰. Po vyšetření lékařem putoval 
zpět na záchytku, tudíž do místa, ze kterého byl 
téhož rána propuštěn. Až paradoxní byla situace, 
která se naší hlídce přihodila následující den, tedy 
1.  února. Tento den jsme do PZS převáželi osobu 
bezdomovce, který nadýchal 3,65 ‰, byl ve stavu, 
který nelze ani popisovat. Při příjezdu na záchytku 
stála naše hlídka v koloně společně s dalšími dvě‑
ma hlídkami policie, které zde taktéž ubytovávaly 
klienty. Náš klient nebyl ten den ale rekordmanem, 
jelikož uvedený den měla jedna žena umístěná na 
PZS dokonce 3,9 ‰. Řešení takové události se vše‑
mi povinnými úkony zabere naší hlídce v průměru 
tři hodiny práce. Samozřejmě každé protiprávní jed‑
nání je následně po zásluze „oceněno“.

Martin Kunc – vedoucí městské policie

Poztrácení skřítci

Taky vás vtáhla do hry žďárská ACTIVní hle-
dačka o  jarních prázdninách? Poztrácení 
skřítci na vás čekali na 12 místech po celém 
městě a  nakonec byli nalezeni téměř šesti 
sty dětmi�

Active SVČ uveřejňuje na svých stránkách 
pravidelně videa s různými aktivitami, aby ales‑
poň částečně nahradila dětem zájmové krouž‑
ky. Na jarní prázdniny však středisko Active vy‑
táhlo děti i s rodiči ven na zábavnou bojovku 
se skřítky.

Příběhem hry bylo, že skřítci, kteří s  námi 
žijí v  domácnostech, se v  této podivuhodné 
době poztráceli a  úkolem dětí bylo je venku 
najít. Nejdříve si účastníci, teď už skřítkolapové, 
vyzvedli u  Activu kartičku na zaznamenávání 
řešení a vydali se na důležitou pátrací cestu. Na 

dvanácti stanovištích, které skřítkolapové muse‑
li najít podle mapky, se skrývali skřítci a nalezení 
bylo možné pouze vyluštěním jejich jmen a bar‑
vy. Mnohá jména byla zašifrována, a tak museli 
všichni trochu potrápit mozkové závity.

Děti i rodiče si při luštění užili spoustu zába‑
vy, prošli se na čerstvém vzduchu, protáhli tělo 
při přeskakování lavičky a nakonec došli do cíle. 
Slyšeli jste u Activu na Horní ulici vícehlasné zvo‑
lání SE SKŘÍTKY VŠE ZVLÁDNEME!? Pokud ano, 
tak to zrovna nějací úspěšní skřítkolapové vy‑
luštili závěrečnou tajenku a radostně ji zakřičeli 
‑ vrátili tak do rodin nejen skřítky, ale i pohodu, 
klid a naději do dalších dnů. Hra trvala původně 
od 30. ledna do 7. února, poté byla prodloužena 
pro velký zájem do 13. února.

Celkem jsme na Activu vydali 600 hracích 
kartiček, některé si účastníci stáhli sami z webu 
a vytiskli. Za předpokladu, že kartičku měly jen 
děti, se hledačky účastnila více než tisícovka lidí 
ze Žďáru a okolí. Organizátoři hře věnovali vel‑
kou péči a zájmem ze strany veřejnosti byli velmi 
potěšeni.

Děkujeme všem za milé reakce na facebooku 
a e‑mailem. Psali jste správné řešení tajenky, po‑
střehy a  náměty. Napsali jste také své rodinné 
příběhy prožité při hledačce. Jsme všichni Acti‑
váci opravdu rádi, že jste Gustu, Kubu, Floriana, 
Čendu, Karla, Ondru, Toníka, Vojtu, Ivana, Hynka, 
Ervína a Vénu našli, a věříme, že vše zvládneme. 
Povzbuzeni úspěchem a vaší aktivitou, milí Žďá‑
ráci, pro vás chystáme další hledačku. Nechte se 
překvapit, sledujte nás na webu a na facebooku 
a na výzvu se opět vydejte do ulic. Těšíme se na 
vás!

Zdenka Volavá, Active SVČ

Děti hledají poztrácení skřítky Foto: Active SVČ

Na poliklinice se instaluje nový 
protipožární systém
V  budově polikliniky začala instalace 
nového elektronického protipožárního 
systému� Instalace bude probíhat až 
do konce března� Systém je instalován 
z důvodu zajištění požární bezpečnosti 
budovy, všech ambulancí a  samozřej-
mě i klientů polikliniky�

Elektrická požární signalizace je vyhraze‑
né  požárně  bezpečnostní zařízení, které 
zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signali‑
zaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou 
přijímány ústřednou EPS. U ústředny bude 
obsluha v režimu DEN. V režimu NOC bude 
informace o požáru přenesena na pověře‑
né pracovníky pomocí GSM brány.
Systém bude s individuální adresací – plně 
adresovatelný systém, který bude instalo‑
ván ve všech určených prostorách budo‑
vy, kromě prostorů bez požárního rizika 
(sociální zařízení, umývárny apod.). EPS je 
vyhrazeným požárně bezpečnostním zaří‑
zením.

Požární poplach bude v budově akusticky 
vyhlašován pomocí sirén napojených na 
kruhovou linku ústředny. Ústředna bude 
umístěna v  2.NP objektu v  samostatném 
boxu. Tento box tvoří samostatný požární 
úsek.
V  objektu budou instalovány samočinné 
hlásiče požáru, tlačítkové hlásiče. V  míst‑
nosti s  podhledy budou hlásiče instalo‑
vány i  nad podhledy na chodbách, zde 
se předpokládá zvýšené požární zatížení. 
Na ústřednu EPS přicházejí signály o  jed‑
notlivých provozních stavech. Na základě 
vyhodnocení těchto signálů jsou přímo 
nebo dálkově ovládána, popř. monitoro‑
vána všechna zařízení, která je v  případě 
požáru třeba uzavřít nebo uvést do čin‑
nosti.
Požární poplach bude vyhlášen akusticky 
pomocí sirén, po zjištění požáru detektory 
EPS, popř. po zmáčknutí tlačítkového hlá‑
siče.

(red)

Město změnilo systém financování sociálních služeb� Proč se systém 
mění a co přinese?
Financování sociálních služeb se pro letošní 
rok změní� Nově budou financovány přímo 
služby a  ne instituce, jak tomu bylo dopo-
sud� Pro lepší kontext přinášíme také krátký 
rozhovor s předsedou Komise prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní Davidem Filipem�

Původní financování
V roce 2020 došlo ke zřízení Pracovní skupi‑

ny pro změnu pravidel financování sociálních 
služeb. Pracovní skupina měla za úkol sjednotit 
finanční podporu poskytovatelů sociálních slu‑
žeb, která byla do roku 2020 řešena dvěma způ‑
soby. Formou dotačního programu Dotace 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 korun 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.

Nově nebudou finance přerozdělovány pří‑
mo subjektům, ale konkrétním službám. Podle 
dlouhodobých zkušeností s  přerozdělováním 
financí vznikl systém alokací ke konkrétním služ‑
bám.

Proč jste se rozhodli financování změnit?
Důvodem bylo sjednotit financování sociál‑

ních služeb pod jednu dotační výzvu. A to tak, 
aby se jak pro město, tak pro poskytovatele so‑
ciálních služeb, zjednodušila orientace v  tom, 
kdo si může žádat, jakým způsobem a kolik pe‑
něz bude k dispozici, to vše pod jedním velkým 
dotačním programem. Ten je následně rozdě‑
len na jednotlivé typy sociálních služeb. Každá 
ze služeb tedy ví, kolik peněz je pro její oblast 
alokováno.

Jak se ke změnám postavili místní sociální 
služby?

V průběhu práce na novém dotačním pro‑
gramu a celkovém způsobu financování, jsme 
průběžně vedli diskuse s  poskytovateli soci‑
álních služeb působících na území města ZR. 
Obecně si myslím, že cestu jednoho dotačního 
programu, kterou jsme se vydali, hodnotili klad‑
ně. Důležitou otázkou z jejich strany byla výše 
prostředků, které se díky radě města, oproti 
loňskému roku podařilo navýšit o 100 000 Kč na 
celkový objem 2 000 000 Kč.

Kde jste se inspirovali?
Hlavní inspirací pro práci celé pracovní sku‑

piny, byl způsob hodnocení sociálních služeb 
v  Kraji Vysočina. Také jsme se informovali, jak 

postupují podobně velká města, která vyhlašují 
dotační programy. Ze všech těchto dat a infor‑
mací se podařil sestavit komplexní způsob, jak 
sociální služby hodnotit, tak aby se porovnávala 
data stejných typů služeb.

Co to pro město a sociální služby přináší?
Městu nový program přináší jasnou sociální 

dotační politiku se srozumitelnými pravidly pro 
všechny zájemce. Je také velmi snadné v přípa‑
dě potřeby měnit procentuální rozdělení finan‑
cí do jednotlivých typů služeb, bez toho, aby se 
každý rok musela měnit celá metodika, což je 
velká výhoda a umožňuje to městu reagovat na 
potřeby obyvatel v sociální oblasti, tím že pod‑
poří ty služby, které jsou pro město nepostrada‑
telné, nebo naopak ve městě úplně chybí.

Máte už nějakou odezvu?
Na odezvu je z mého pohledu ještě brzy, bě‑

hem následujících týdnů bude komise vyhod‑
nocovat letošní zájemce o finanční prostředky 
z tohoto dotačního programu. Pevně věřím, že 
vše proběhne bez problémů, případné nedo‑
statky se podaří vychytat a  pro následují roky 
program ještě vylepšit tak, aby byl funkčním 
a  prospěšným nástrojem, díky němuž budou 
moci organizace pomáhat a zlepšovat život ob‑
čanům v našem městě. (red)

Ilustrační foto Foto: Pixabay.com
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Popálky v Mateřské škole Žďár nad Sázavou
Organizace Popálky o�p�s� ze Žďáru nad 
Sázavou nejen že pomáhá lidem po úra-
ze popálením, ale realizuje i  řadu pre-
ventivních programů, se kterými mo-
mentálně navštěvují všechny mateřské 
školy v příspěvkové organizaci�

V  rámci projektu „Místní agenda 21 
a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina“ přišla dětem 
do mateřské školy Pohádka a  Sluníčko ve 
Žďáře nad Sázavou vyprávět životní příběh 
sama zakladatelka organizace, paní Jana 
Lacinová.

Nebezpečí úrazu popálením na nás 
může číhat všude. U dětí však nejvíce úrazů 
vzniká právě doma a  to kolikráte z  důvo‑
du nepozornosti dětí a  hlavně dospělých. 
Nevědomky odběhneme od hrnce plného 
horké polévky či zapálené svíčky v obýva‑
cím pokoji a neštěstí už je na světě.

Děti pozorně vyslechly, jaké nebez‑
pečí hrozí při manipulaci s  ohněm nebo 
v  kuchyni, když maminka vaří, jak dokáže 
ublížit pyrotechnika nebo elektřina. Cílem 

programu bylo si společně formou hry uká‑
zat, jak úrazům předcházet a co dělat, když 
už k úrazu popálením dojde. Děti si mohly 
vyzkoušet poskytnutí první pomoci.

Pro děti i paní učitelky byla beseda vel‑
kým přínosem a moc bychom si přáli, aby 
k úrazům tohoto typu vůbec nedocházelo.

Tereza Svobodová, MŠ Pohádka

Na žďárské obchodce žáci čtou…
Čtenářská gramotnost je slovní spojení, kte-
ré slýcháme čím dál častěji� Fakt, že dnešní 
děti málo čtou, je nám předkládán takřka 
denně� Český jazyk a  literatura patří mezi 
povinné předměty na všech typech střed-
ních škol a  jaký jiný předmět více nabízí 
možnost posílit a  pozvednout čtenářskou 
gramotnost?

I my na žďárské obchodce chceme být „in“ 
a  je naším cílem učit moderně, kreativně, být 
studentům průvodcem ve světě jazyka a  lite‑
ratury.

Abychom vzbudili u studentů zájem o kni‑
hy a  četbu obecně, knihami jsme je doslova 
obklopili. V učebně českého jazyka a literatury 
jsme vybudovali školní knihovnu, se kterou 
aktivně pracujeme při výuce a která slouží i pro 
výpůjčky knih pro studenty. Knihovna, která 
má v současné době více jak 1 000 titulů, ob‑
sahuje v první řadě klasickou literaturu, kterou 
si studenti volí jako svou maturitní četbu, ale 
snažíme se knihovnu neustále aktualizovat 
a doplňovat o současné knižní novinky. Při do‑
plňování knih zohledňujeme požadavky a přá‑
ní studentů, takže se v  knihovně v  poslední 
době častěji objevuje sci‑fi a fantasy literatura 
a novější tituly současných světových i našich 
autorů. Nedílnou součástí naší knihovny jsou 
i audioknihy, takže i zatvrzelý odpůrce knih si 
přijde na své.

Studenti se během studia mimo jiné stanou 
na chvíli reportéry a  zkusí si v  rámci projektu 
a  skupinové spolupráce vytvořit jedno číslo 
školního časopisu. Dalším projektem je roční‑
ková práce, díky níž se studenti seznámí s pra‑
vidly tvorby odborného textu, což jim usnadní 
případné následující studium na VŠ a VOŠ.

Pravidelně se také během školního roku 
účastníme různých kulturních a společenských 
akcí, například podzimního knižního veletrhu 

v Havlíčkově Brodě, kde se studenti setkají tváří 
v  tvář současným autorům a  prostřednictvím 
autorských čtení vstupují do jejich příběhů a ži‑
votů.

Pokud se i TY chceš vzdělávat na moderní škole 
s více jak 60letou tradicí, přidej se k nám, čekáme 
na TEBE!
 Martina Pryclová
 Střední škola obchodní a služeb SŠMSD

Zakladatelka Popálek vysvětluje dětem svůj příběh s popáleninami Foto: MŠ Pohádka

Cesta do hlubin žákovy duše
Názory na současný mimořádný stav naší 
společnosti jsou rozmanité� Vynechme 
zdravotnictví, ekonomiku a  hlavně politi-
ku, komentářů známých i zcela neznámých 
expertů všeho druhu je okolo nás až příliš� 
Ovšem mezi početnými zástupci těch, kteří 
dnes a denně sdílí své teorie a postoje v mé-
diích, chybí jedna důležitá skupina respon-
dentů�

Jsou to mladí lidé, zejména dospívající mlá‑
dež. Příčiny absence jejich názorů na hlavní 
(možná i  jediné) společenské téma ve veřej‑
ném prostoru mohou být různé. Že by nikde 
nebylo volné místo na prezentaci jejich myšle‑
nek z důvodu pilného dohánění zameškaného 
učiva? Nebo že by nikoho názory teenagerů 
nezajímaly? Těžko říci…

Na Základní škole Palachova ve Žďáře nad 
Sázavou postoje a  stanoviska žáků devátých 
ročníků pozorně vnímáme. Své názory mo‑
hou vyjadřovat, aniž by jejich prezentací přišli 
o  probírané učivo. V rámci výuky českého ja‑
zyka, konkrétně ve slohu, dostali žáci zadání 
„Změní se svět kvůli pandemii koronaviru?“.

Relativně jednoduchým úkolem bylo za‑
myslet se, ohlédnout se zpět do doby před 
březnem 2020 a  pokusit se nastínit budouc‑
nost doby postkovidové. A  samozřejmě bě‑
hem psaní nesměli opomenout pravopisná 
a stylistická pravidla. Úkol byl povinný a hod‑
nocený známkou, ovšem žáci měli svobodnou 
volbu slohového útvaru, zadán nebyl ani roz‑
sah práce.

Odevzdané texty (vložené formou doku‑
mentu ve wordu do EduPage) poskytly velmi 
zajímavou sondu do smýšlení teenagerovské 

duše. Kdybychom nechali v tuhle chvíli pravo‑
pis, interpunkci a stylistiku stranou a zkusili vy‑
brat hlavní myšlenky z vypracovaných sloho‑
vých prací, odhalí se před námi nejistý, smutný 
a unavený svět. Takhle nějak to naši žáci vidí… 
Posuďte sami:

„Ano, dle mého se svět změní definitivně. Vše 
bude jiné, vláda se úplně obmění, protože někteří 
lidé jsou naštvaní z opatření, která dnes platí, což 
znamená, že by mohlo dost lidí změnit názor na 
některé politiky či politické strany.“ Kristián

„Očkovací látky na Covid 19 nebude dost, tak 
lidé začnou rabovat a budou se prát o vakcínu. 
Testy budou povinné úplně pro všechny a  na-
vždy. Na Zemi zůstane 80 % obyvatelstva“. Míša

„Když to vezmu kolem a kolem, svět a chování 
lidí bude lepší, protože si hodně lidí uvědomí, že 
život máme jen jeden. Jo, a abych nezapomněla, 
už mě to nebaví sedět doma, a proto doufám, že 
toto šílenství kolem nás brzy skončí“. Hanka

 
„Dalším problémem jsou jednorázové rouš-

ky. Znečistění životního prostředí je už tak dost 
velký problém, a tyto roušky, které po poměrně 
krátkém čase vyhodíme, situaci ještě zhoršují.“ 
Nikola

„Ale asi to tak mělo být, lidé si nevážili kom-
fortního života. […] A  pokud se ptáte, jestli se 
změní svět kvůli pandemii koronaviru? Odpověď 
je:,Už se dávno změnil“. Helča

„Je to jako zlý sen, ze kterého se chceme všich-
ni probudit.“ Petr

Není to optimistické čtení. Ovšem je to 
realita. Jak našim deváťákům pomoci? Jak 
jim dodat více optimismu, dobré nálady 
a  pozitivních myšlenek? A  lze to vůbec? 
Snahy učitelů ze Základní školy Palachova 
míří ve výuce všemi různými směry, a to ne‑
jen u zmiňovaných žáků devátých ročníků.

Distanční výuka, mnohými často zatra‑
covaná, může nabídnout zajímavé nástro‑
je k  aktivizaci žáků a  přispět tak i  k  jejich 
správnému pohledu na soudobý stav spo‑
lečnosti. Během on‑line hodin a  v  asyn‑
chronně zadávaných úkolech využívají uči‑
telé videa, audionahrávky, on‑line cvičení, 
únikové hry, střídají různé činností, nabízí 
žákům tipy na zajímavé filmy, posílají jim 
odkazy na elektronické knihy, inspirují 
a pozitivně motivují děti k pobytu venku či 
ke společným činnostem s rodinou…

Pomoci ovšem může i  obyčejný krátký 
rozhovor před začátkem on‑line hodiny. 
Jednoduché otázky na to, jak se vyspali, jak 
se cítí, co měli ke snídani a co mají v daný 
den v plánu, mohou přispět k pocitu nor‑
málnosti v  této nenormální době. Jako 
přínosné se jeví sdílení pozitivních poci‑
tů, například radost ze slunečného počasí 
a  HLAVNĚ SPOLEČNÉ NEDOČKAVÉ OČE‑
KÁVÁNÍ NÁVRATU DO ŠKOLY, na který se 
všichni velmi těšíme.

A  až TEN DEN nastane, určitě to ve tří‑
dách oslavíme. Do té doby se budeme stále 
snažit všem našim žákům pozorně naslou‑
chat a pomáhat jim zvládnout tento podiv‑
ný stav světa.

Martina Růžičková, žáci 9.A, 9.B
ZŠ Palachova

Knihovna žďárské „obchodky“ Foto: Střední škola obchodní a služeb SŠMSD

Informace k zápisu dětí do 1� tříd základních škol
Zápis dětí do 1� tříd základních škol ve 
Žďáře nad Sázavou byl stanoven pro 
školní rok 2021/2022 na:

pátek 9� dubna
od 14 hodin do 17 hodin a

sobotu 10� dubna
od 9 hodin do 11 hodin.

Proběhne ve všech základních školách:

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 2, www.2zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 6, www.3zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Švermova 4, www.4zszdar.cz (i na pracoviš‑
ti ZŠ Santiniho)

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Palachova 2189/35, www.1zdar.cz.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd budou 
zveřejněny na webových stránkách základ‑
ních škol.

Pro docílení optimální naplněnosti 
všech základních škol ve městě jsou Obec‑
ně závaznou vyhláškou města v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
stanoveny spádové obvody základních 
škol pro zápis dětí do 1. tříd základních škol 

ve Žďáře nad Sázavou. Spádové obvody by 
měli rodiče dětí respektovat.

Platné znění Obecně závazné vyhláš‑
ky města č. 2/2020 o  stanovení školských 
obvodů základních škol zřizovaných měs‑
tem Žďár nad Sázavou, najdete na webu 
města v  menu Městský úřad v  položce 
Vyhlášky a nařízení.

Podrobné informace k  zápisu budou 
zveřejněny v dubnovém zpravodaji.

 (red)

Distanční výuka? Nutnost, kterou musíme společně zvládnout�
Někteří z nás v dětství viděli film, ve kterém 
se děti na australských farmách učily vzdá-
leně přes rádio� A dnes jsme moderní a žáci 
se učí distančně – on-line� Názory na tuto 
formu jsou různé� Myslíme si, že nejen uči-
telé jsou pro normální (prezenční) výuku� 
Ta je pro všechny aktéry vzdělávání – žáky, 
učitele, rodiče  – až na výjimky nejvýhod-
nější�

Pro děti, rodiče i vyučující je distanční výuka 
velmi složitá. Situace, která trvá bezmála rok, 
klade obrovské psychické nároky na všechny, 
kterých se týká. Děti si najednou musí samy 
zorganizovat čas, přípravu na výuku, měly by 
za vše nést odpovědnost. Nejsou ve škole, aby 
komunikovaly s učiteli, rodiče musí do práce 
a při nejlepší vůli na ně nemohou dohlížet celý 
den. Řád, který jinak zajišťuje škola, je pro žáky 

velmi těžké dodržet.
Jak taková on‑line hodina vypadá z pohle‑

du učitele? Potýkáme se s nefunkčními mikro‑
fony. Nevidíme, jestli žáci na hodině opravdu 
jsou. Někteří jsou navíc natolik zdatní v přepí‑
nání obrazovek, že jim nedělá žádný problém 
hrát on‑line hry a být na on‑line hodině. Jejich 
koncentrace je takřka nulová.

 Pokračování na straně 20
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Žďáráci, ozdobme si kašnu
Vánoční výzdoba kašny udělala mnoha 
lidem radost, a tak jsme se rozhodli po-
kračovat v této aktivitě i  letos na jaře� 
Celý měsíc bude Kašna pěti pramenů 
na žďárském náměstí Republiky ozdo-
bená pomlázkou a  kraslicemi� Kdokoli 
bude chtít přidat vlastní ozdobené va-
jíčko a zkrášlit tak centrum města spo-
lu s ostatními Žďáráky, je vítán�

Oslava jara, jarní rovnodennost nebo 
všem dobře známé Velikonoce. Tisíce let 
lidé slaví konec zimy a  příchod jara růz‑
nými způsoby. Tradiční symboly spojené 
s jarem a přicházejícím obdobím hojnosti 
jsou mladé proutky a vajíčka. Proto bude 
od 19. března do 11. dubna žďárská kašna 
vyzdobená pletenou pomlázkou, krasli‑
cemi a  jinými jarními motivy. Pomlázku 
vyrobil pan Ladislav Holub ze Záborné, 

výrobu kraslic a dalších ozdob si vzaly na 
starost Základní umělecká škola Františ‑
ka Drdly, Active – středisko volného času 
a zapojí se i zaměstnanci městského úřa‑
du a příspěvkových organizací města.

Pokud se chcete přidat i  vy, přijměte 
naši výzvu a  připevněte na kašnu svoje 
vlastnoručně vyrobené kraslice, aby moh‑

ly dělat radost i všem ostatním. Společně 
tak můžeme přivítat jaro a oslavit Veliko‑
noce. Abychom zachovali důstojný jed‑
notný vzhled, prosíme vás, aby výrobky 
na kašně byly z přírodních materiálů.

Děkujeme a  těšíme se na krásný spo‑
lečný výsledek.

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Jediný ples, do kterého se letos můžete zapojit
Pandemická situace letošní plesové sezó-
ně nepřeje� Přesto je zde ples, do které-
ho se můžete zapojit� I když samozřejmě 
trochu jinak než v plesových šatech a na 
tanečním parketu� Organizátoři tradič-
ního Charitativního plesu, žďárské firmy 
DEL, Hettich, Gremis a  Tokoz hlásí, že 
čtvrtý ročník bude! A když už se letos ne-
může tancovat, tak chtějí alespoň pomo-
ci� Připravili tedy veřejnou sbírku, která 
v  rámci letošního „speciálního“ ročníku 
směřuje pomoc Nemocnici Nové Město 
na Moravě�

Hlavním cílem Charitativního plesu bylo 
vždy i pomáhat. „Mrzí nás, že se letos společně 
nesejdeme na tanečním parketu. I proto jsme se 
rozhodli realizovat alespoň tu bohulibou část 
našich plesových aktivit,“ vysvětluje výkonný 
ředitel společnosti DEL Jiří Kabelka. Jeho ko‑
lega Oldřich Pól z firmy Hettich dodává: „Kam 
směřovat podporu bylo jasné hned. V  dnešní 
složité době je logické, že chceme pomoci právě 
naší nemocnici v Novém Městě.“ Firmy se tedy 
dohodly, že dají dohromady dar ve výši 100 
tisíc korun a  zároveň zorganizují veřejnou 
sbírku, do které se může zapojit každý. Vybra‑
né peníze pak budou směřovat na pořízení 
matrací proti proleženinám a na IT vybavení 
jednotky intenzivní péče oddělení chirurgie.

„Velice si vážíme toho, že na nás firmy z regi-
onu myslí. Díky finančnímu daru budeme moci 
zvýšit kvalitu poskytované péče a  také zlepšit 
komfort našich pacientů. Speciální matrace 
uleví dlouhodobě nemocným, kteří jsou hos-
pitalizováni na Oddělení dlouhodobě nemoc-
ných, třeba právě po prodělaném onemocnění 
Covid-19,“ říká ředitelka novoměstské nemoc‑
nice Věra Palečková. Podle ní je situace pro ne‑
mocnici i pro zdravotníky vážná. „Za rok 2020 

prošlo naší akutní péčí téměř 600 pacientů s co-
videm a 250 našich zdravotníků covidem one-
mocnělo. Smutný primát zatím drží listopad, 
kdy bylo u nás hospitalizováno s covidem 115 
lidí,“ přibližuje pandemickou situaci v číslech 
ředitelka Palečková. Pomoc prostřednictvím 
„plesové“ sbírky tedy vítá.

A  jak bude možné přispět? To vysvětluje 
Vladimír Chládek, ředitel společnosti Tokoz: 
„Pro sbírku jsme zřídili zvláštní účet. Ten bude 
pro příspěvky z  řad veřejnosti otevřen od za-
čátku března do poloviny dubna.“ Podle něj se 
následně sbírka vyhodnotí pod dohledem 
krajských úředníků a vybrané peníze budou 
společně se stotisícovým darem od firem pře‑
dány nemocnici. Ředitel společnosti Gremis 
Miroslav Štola pevně věří, že se lidé do sbírky 
zapojí: „Podpořme naši nemocnici. Zvlášť v této 
podivné době si udělejme alespoň malou radost 
tím, že přispějeme na dobrou věc. A to tam, kde 
je to potřeba, a v místě, kde žijeme.“

Charitativní ples je tradiční součástí žďár‑
ské plesové sezóny. Vrcholem této spole‑
čenské události je každoroční charita určená 
neziskovkám v sociální či zdravotní oblasti. 
Výtěžek z plesu tak v minulosti putoval na‑
příklad do společnosti Popálky, pomáhající 
lidem po úrazu popálením, Domácímu hos‑
pici Vysočina, nebo Klubu „Úsměv“, jenž se 
věnuje pomoci dětem se zdravotním posti‑
žením. Přímo na tanečním parketu to chtějí 
firmy znovu „roztočit“ přesně za rok, a  to 
5. února 2022.

Veřejná sbírka „Sbírka Charitativního plesu“ 
bude otevřena od 1. 3. do 18. 4. 2021.
Vaše příspěvky směřujte prosím na zvláštní 
účet: 217 500 313 / 0300.
Děkujeme. Společně to zvládneme. Děkuje‑
me a těšíme se na krásný společný výsledek.

Organizační tým plesu

Předávání šeku na loňském plesu Foto: Organizační tým plesu

Daniel na špičce mezi účastníky logické olympiády
I přes překážky, které organizátorům sou-
těží háže pod nohy Covid-19, se podařilo 
Menze ČR uskutečnit za přísných hygienic-
kých podmínek prezenční finálové kolo lo-
gické olympiády, která porovnává logické 
myšlení studentů� Do soutěže se letos zare-
gistrovalo 63 770 žáků ze 3143 škol�

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 
nejlépe reprezentoval Daniel Kubík z  kvarty. 
Zkušený „harcovník“ postoupil ze základního 
i krajského kola kategorie B (2. stupeň ZŠ a ví‑
celetá gymnázia) a na celostátní úrovni obsadil 
krásné 19. místo. „Po čtyřech opravdu nároč-

ných testech jsem si myslel, že to na žádný skvělý 
výsledek stačit nebude. Byl jsem rád za finálové 
kolo. Konečné 19. místo z  67 finalistů mně ale 
udělalo opravdu radost, dokonce jsem byl ve své 
kategorii nejlepší z kraje,“ těší Daniela Kubíka.

Zúročil zkušenosti
Daniel nebyl v  nejužším výběru poprvé, 

nad postelí už mu visí diplom za 2. místo z roku 
2016. „To stříbro bylo trochu zázračné, dodnes si 
toho výsledku hrozně vážím. Jinak soutěže se 
účastním pravidelně. Tohle bylo podruhé, kdy 
jsem se dostal až do finále,“ prozrazuje.

Logická olympiáda má tři kola – základní, 

krajské a  celostátní. „Základní se vždy koná 
přes internet, další už jsou prezenční. Tentokrát 
bylo on-line i  krajské, z  něhož postupovalo pět 
nejlepších. Změnou si prošlo i  finále, které se 
neuskutečnilo v Praze, ale 14. prosince 2020 po 
jednotlivých krajích,“ vysvětluje Kubík, proč 
vyměnil budovu Míčovny v Královské zahradě 
Pražského hradu za Jihlavu.

Příští školní rok už bude bojovat mezi stře‑
doškoláky. „Tam to bude těžké, ale přál bych si, 
abych se ještě někdy do finále podíval,“ uzavírá 
nadaný Daniel Kubík.

Tým Bigy

Obsadili jsme první dvě příčky celostátní soutěže odborných prací!
V celostátní soutěži odborných prací pořá-
dané Hospodářskou komorou ČR zvítězila 
naše žačka, cukrářka Anička Laštovičková� 
Druhou příčku obsadil žák Tomáš Skryja, 
jehož oborem je číšnictví� Jak takového 
výjimečného úspěchu dosáhli? O tom více 
v rozhovoru s Tomášem!

Tome, jaké téma sis vylosoval pro svoji 
práci?

Pro svoji práci jsem si vylosoval předávání 
cen Českého lva. Bylo to vlastně podtéma, co 
jsem si vybral k celkovému tématu Svět 2020.

Dobrý nápad! Byl jsi s vylosovaným téma-
tem spokojen?

Já jsem byl naprosto spokojen a  jak tak 
koukám, odrazilo se to i na výsledku!

Rozhodně, je to úctyhodné umístění!
A jak dlouho Ti trvalo práci napsat?

Tak dva měsíce určitě.

Co pro Tebe bylo při vypracování práce 
nejtěžší?

Sestavit menu.

Co nového ses při psaní práce naučil, při-
nesla Ti práce něco?

Naučil jsem se psát delší texty, než jaké 

jsem psal dosud, a komunikovat s učiteli, pře‑
devším s paní mistrovou, sblížili jsme se.
 
A  ohledně počtu stran, kolik Tvá práce 
měla stran?

Okolo 29 stran, vše jsem s paní mistrovou 
postupně konzultoval a  měl stanovené ter‑
míny pro práci.

Oslavil jsi nějak svoje vítězství?
Oslavil, jak s kamarády, tak s rodinou.

Tome, ještě jednou mnohokrát gratuluje-
me a děkujeme za rozhovor!

Také děkuji. Na závěr bych moc chtěl po‑
děkovat všem učitelům a  paní mistrové za 
podporu při této práci!

Markéta Zrazavá, SŠG AK

Tomáš Skryja a Anička Laštovičková s diplomy Foto: SŠG AK

Nejhorší je ale podle nás to, že se děti nemů‑
žou potkat, popovídat si tváří v tvář. A že s nimi 
sociální kontakt ztrácí i vyučující. Nevidíme je‑
jich reakce, jestli pozornost klesá a  jak rychle. 
Výuka přes počítač je pro mnohé z nich demo‑
tivující a těžko se s ní vyrovnávají.

Přesto se většina žáků skutečně učí a snaží se 
i v této době se něco dozvědět. Mají náš obdiv. 
Ale ani jim, při nejlepší vůli vyučujících, nemůže 
on‑line výuka přinést to, co prezenční vzdělává‑
ní. Obáváme se, že kvůli této situaci budou děti 
v budoucnu čelit obrovským problémům pře‑
devším v sociální oblasti a při začleňování se do 
kolektivu. O pracovních návycích v budoucím 
zaměstnání nemluvě.

Na závěr patří poděkování hlavně žákům za 
poctivou práci, rodičům za spolupráci a učite‑
lům za výuku, která není jednoduchá pro niko‑
ho z nás.

Každá složitá doba s sebou nese naději, že 
budoucnost, snad brzká, bude „normální“ a bu‑
deme se potýkat s běžnými věcmi typu exkurzí, 
školních výletů, ale i zkoušení a písemných pra‑
cí. Tváří v tvář ve třídách naší školy.

I přes veškerá omezení se v Základní škole 
Žďár nad Sázavou, Komenského 2 chystáme 
na zápis dětí do prvních tříd. Ten se uskuteční 
9. a 10. dubna, přestože zatím nevíme, zda dítě 
bude moci skutečně k zápisu přijít, nebo bude 
vše pouze on‑line. Po domluvě je ale možné 

si školu prohlédnout. Rodiče se také mohou 
s dotazy obracet e‑mailem nebo telefonicky na 
ředitelství školy.

22. dubna se také uskuteční přijímací zkouš‑
ky do třídy s  rozšířenou výukou informatiky, 
a to pro žáky pátých tříd z libovolné školy. Tato 
třída může být alternativou k víceletým gymná‑
ziím, děti i rodiče tak mohou prozatím odložit 
volbu střední školy. Cílem není vychovat ze 
všech žáků programátory, ale umožnit získat 
takové znalosti a dovednosti v informatice, kte‑
ré využijí v dalším vzdělávání a životě. Veškeré 
informace najdou zájemci na webu školy.

Miroslav Kadlec
2.ZŠ

Zimní výzdoba kašny Foto: Odbor školství, kultury, sportu a marketingu
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DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Žďár nad Sázavou 
96.5 FM | 87.9 FM | R-VYSOC

každý den 7.40 a 14.50

Zaostřeno na Žďár 2021

III� Zaostřeno na malé radosti (děti) 
(zasílejte do 19� března 2021)

Na  lbřezen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  malé ra‑
dosti (děti). Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  19.  břez‑
na  2020 na  e ‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns�cz. 
Do předmětu e ‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2021. V e ‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www�zdarns�cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e ‑mail: 
zaostrenona@zdarns�cz.

Vyhodnocení! 
II� Zaostřeno na netradiční rok 2020

V  únoru 2021 byly do  soutěže zaslány 3 fotografie s  tematikou Za‑
ostřeno na netradiční rok 2020. Protože přišly fotografie pouze od 
jednoho autora, vítěze únorového kola vyhlašovat nebudeme. Při‑
nášíme vám alespoň všechny tři fotografie, které do únorového kola 
zaslal pan Václav Šubrt. Panu Šubrtovi za zaslání fotografií děkujeme 
a věříme, že v příštím kole se zapojí více fotografů.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA
práškové a mokré lakování, tryskání/pískování

tel.: 777 326 863
e-mail: info@lakoma.cz

www.lakoma.cz

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

Přinášíme vám nový formát inzerce na  
1/8 strany o rozměrech 88 x 64 milimetrů. 

Pro firmy a podnikatele ze Žďárska  jsme nas-
tavili nižší cenu a také možnost slevy až 30 %.

Ceník inzerce a další 
informace nalezneta 
na webu města nebo 
pod QR kódem.



Změna programu vyhrazena.

Bezplatná celostátní linka je k dispozici v pracovních 
dnech 8:00 – 19:00 a o víkendu 9:00 – 16:30

volejte 1221

Víte o někom ve svém okolí, kdo tuto pomoc potřebuje? 
Předejte mu kontakty nebo nabídněte svoji pomoc.

Nedaří se Vám dovolat na státní linku nebo nemáte přístup 
k internetu? Město Žďár nabízí pomoc s registrací na očko-
vání. Volejte v pracovní dny 8:00 – 15:00.

tel.: 778 880 634
Máte již vyřízenou registraci a potřebujete 
dopravu ze Žďáru do nemocnice v Novém Měs-
tě na Moravě na očkování? V pracovní dny i o 
víkendu kontaktujte zaměstnance úřadu 8:00 – 18:00.

tel.: 775 885 277

Pomoc seniorům 80+
při očkování proti COVID-19

Městský úřad Žďár nad Sázavou      Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
www.zdarns.cz    meu@zdarns.cz


