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Představujeme Zelenou horu

Život v kostele mezi léty 1721 a 1784
Tento měsíc se v seriálu o Zelené hoře do‑
čtete o dobách největší slávy kostela mezi 
léty 1721 a 1784, o poutích a o „Svatoján‑
ském bratrstvu“, které se o  slávu a  věhlas 
kostela zasloužilo�

Nejslavnější léta kostela netrvala dlouho, 
ale o  to intenzivnější jejich dění bylo. Slávu 
kostelu přinesl mimo jiné světec Jan Nepom‑
ucký, své doby velmi oblíbený a to nejen v čes‑
kých zemích.

Již od vysvěcení v  roce 1722 se stala Ze‑
lená hora jedním s  nejslavnějších barokních 
poutních míst. Svojí slávou a věhlasem se vy‑
rovnávala třeba i Svatému kopečku u Olomou‑
ce. Návštěvností měla převyšovat i  Velehrad 
u Uherského Hradiště.

Poutě na Zelené hoře přinášely spole‑
čenskou prestiž i  peníze nejen klášteru, ale 
celému Žďáru. Kromě církevních obřadů, to‑
tiž přinášely výdělek místním umělcům, hu‑
debníkům, poetům, řečníkům, divadelníkům 
a také řemeslníkům.

První velkou událostí byla oslava svatoře‑
čení Jana Nepomuckého v roce 1730. Druhou 
významnou událostí byla oslava pětistého vý‑
ročí založení kláštera. Ta se udála v roce 1735. 
Při té příležitosti se vydal průvod z kostela na 

Zelené hoře přes kostel svaté Markéty až do 
konventního kostela. Cesta měla symbolizovat 
cestu původních mnichů z  kláštera v  Nepo‑
muku u Zelené hory až do samotného Žďáru, 
kde založili klášter. V  průvodu řeholníci nesli 
i sochu Panny Marie, která měla být přinesena 
z původního kláštera v západních Čechách.

Významným dílem ke slávě a  věhlasu Ze‑
lené hory přispělo Bratrstvo kajícníků sv. Jana 
Nepomuckého, zřízené v  roce 1723. Jedním 
z  prvních členů byl tehdy již nemocný archi‑
tekt Jan Blažej Santini Aichl.

Bratrstvo bylo rozděleno na dvě části. První 
část, tvořilo duchovenstvo, šlechta či kongre‑
gace. Druhou část bratrstva tvořil prostý lid. 
Převážně to byli věřící z Velkomeziříčska, Tře‑
bíčska, Telčska, Lomnicka a  Kunštátska. Velká 
část věřících přicházela na zelenohorské pou‑
tě právě z těchto oblastí.

Bratrstvo má v  kostele také svoji kryptu. 
Vstup do ní se nachází za hlavním vchodem 
do kostela pod velkým kamenem. Krypta 
sloužila k uložení ostatků členů úzkého kruhu 
bratrstva.

V  kostele měl být jako člen bratrstva po‑
chován také samotný architekt Santini. Na‑
konec se tak ale nestalo, protože těsně před 
svojí smrtí v  roce 1723 ustanovil jako místo 

svého posledního odpočinku hřbitov na praž‑
ské Malé straně. Přesné místo posledního od‑
počinku Santiniho již neznáme, protože byl 
hřbitov zrušen. V místech zrušeného hřbitova 
v dnešní Šporkově ulici je v zemi uložená dlaž‑
dice s obrysem zelené hory, jako připomínka 
Santiniho a jeho vrcholného díla.

Asi nejvýznamnější událostí na Zelené hoře 
byla pouť k výročí 50 let od svatořečení Jana 
Nepomuckého. Slavnost trvala symbolických 
pět dní a každý den měli kázání opaté z pěti 
významných českých klášterů.

Slavností se mělo zúčastnit až 50 000 pout‑
níků. Součástí programu měla být i  osvícená 
loď s  hudebníky plující po hladině Konvent‑
ského rybníka. Podobné světelné produkce, 
zvláště ohňostroje byly pravidelnou součástí 
žďárských poutí. Kulturní program poutí obo‑
hacovala i  divadelní představení na nádvoří 
zámku připomínající dějiny kláštera nebo ži‑
vot Jana Nepomuckého. (red)

Vážení a milí spoluobčané,
začíná jaro a  příroda se pomalu probouzí. 
Dobrou zprávou je, že se za loňský rok téměř 
doplnil deficit vody v krajině, že sucho, které 
nás pronásledovalo několik let, končí. Snad 
pomůže i tomu, aby se zastavil vývoj kůrovce 
v  našich lesích. Březen je bohužel také mě‑
sícem, který je smutným výročím. Již rok se 
celou planetou šíří nový typ koronaviru, na 
který si lidstvo bude muset vytvořit imunitu. 
A právě imunita je slovo celý rok skloňované 
ve všech pádech i odstínech. Každý má svoji 
přirozenou imunitu vrozenou a  posílenou 
v  dětství překonáním mnoha nemocí. Snad 
mám výhodu v tom, že je můj bratr imuno‑
log, snad hraje roli i  můj přirozený optimi‑
smus, prostě věřím, že s  tímhle virem si lid‑
stvo poradí. Že vyhrajeme i za pomoci vědy 
a očkování. Musíme mít ale přirozený respekt 
a víru. Vždyť i naši předkové říkali, že víra hory 
přenáší. Bohužel tato doba přeje i  k  šíření 
různých fám a výmyslů. Jedna z nich, která se 
ke mně donesla, je ta, že bych měla být před‑
nostně očkovaná. Není to pravda. Čekám, až 
na mě dojde řada, i když mi jako chronicky 
nemocnému již vakcína nabídnuta byla. 
Odmítla jsem ji, jsem zastáncem toho, aby ji 
přednostně dostali staří a těžce nemocní lidé 

a samozřejmě ti, kdo se o ně starají.
Život pokračuje i  v  téhle zvláštní době 

a  město se snaží v  rámci svých omezených 
možností přinášet do vašich srdcí radost. 
Naše regionální muzeum připravuje pro vaše 
oči svoje okýnka, u kterých se dozvíte mnoho 
nového třeba o  masopustu nebo Velikono‑
cích. I tento největší křesťanský svátek je zasa‑
žen současným stavem. Věřím, že si jej užijete 
v kruhu rodiny, že budete dodržovat tradiční 
zvyky, zelenou stravu na Zelený čtvrtek, půst 
na Velký pátek a slavit Hod boží velikonoční 
jako vzkříšení Ježíše Krista. Že budete malo‑
vat velikonoční vajíčka a tvořit kraslice, které 
můžete zavěsit na naši kašnu Pěti pramenů 
na náměstí. Připravili jsme pro vás obrovský 
věnec, který kašnu ozdobí, a  vaše kraslice 
mohou ozdobit věnec. Věnec je symbolem 
nekonečna nebo chcete‑li věčného života. 
A také naděje, že zase bude líp. Stejně tak se 
snaží ve virtuálním prostředí fungovat naše 
příspěvková organizace Kultura, která pro 
vás připravuje zajímavé internetové bese‑
dy. V naší knihovně je otevřen Senior point, 
zatím pouze telefonicky či e‑mailem, kam 
si mohou starší občané volat pro rady nebo 
informace o sociálních službách. Později zde 
budou různé besedy a semináře.

Ani ve svých investicích město nespí 
a snaží se pokračovat v akcích na zlepšení ži‑
votního prostoru nebo stávajících budov. Zís‑
kali jsme dotaci na dlouho očekávanou a to‑
lik potřebnou rekonstrukci vzduchotechniky 
našeho Kulturního domu, která bude letos re‑
alizována. Dále jsme získali dotaci na výměnu 
veřejného osvětlení za ekologická svítidla, při 
které i vyměníme na některých místech staré 
sloupy. Pokračujeme v  nastaveném trendu 
ochrany životního prostředí, máme pravidla 

pro regenerační zemědělství, omezíme re‑
klamní a zejména světelný smog, který škodí 
lidskému zdraví. Naše nové technické služby 
se osvědčily při loňské a  letošní zimě, která 
rozhodně nebyla zimou obvyklou, ale dala 
jim pořádně zabrat. Jsem šťastná, že máme 
na jejich práci pozitivní reakce. Přiznám se, že 
některé věci se díky COVIDu trochu zpoma‑
lily, jako třeba výstavba nových městských 
bytů. Mrzí mě to, ale tak to prostě je. V letoš‑
ním roce začneme.

Vážení spoluobčané, přeji vám do dalších 
dnů hlavně zdraví a víru v lepší časy. Myslím 
na vás a můžete se mne kdykoli obrátit. Držte 
se a užívejte krásné jarní dny.

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Velikonoční kašnu u Staré radnice můžete nazdobit i vy
Vánoční výzdoba kašny udělala mnoha 
lidem radost, a tak jsme se rozhodli pokra‑
čovat v této aktivitě i letos na jaře� Celý mě‑
síc bude Kašna pěti pramenů na žďárském 
náměstí Republiky ozdobená pomlázkou 
a kraslicemi� Kdokoli bude chtít přidat vlast‑
ní ozdobené vajíčko a zkrášlit tak centrum 
města spolu s ostatními Žďáráky, je vítán�

Pokud se chcete přidat i  vy, přijměte naši 
výzvu a připevněte na kašnu svoje vlastnoruč‑
ně vyrobené kraslice, aby mohly dělat radost 
i všem ostatním. Společně tak můžeme přivítat 
jaro a  oslavit Velikonoce. Abychom zachovali 
důstojný jednotný vzhled, prosíme vás, aby 
výrobky na kašně byly z přírodních materiálů.
 ŠKSM Velikonočně ozdobená kašna na náměstí Republiky Foto: Matěj Papáček

Hrobka členů Svatojanského bratrstva

Žďárští měšťané a studenti šlechtické akademie v poutním 
průvodu na Zelenou horu, výřez z rytiny Antonína Jana 
Mansfelda z roku 1730

Poutní obrázek z roku 1780
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Kam s ním a za kolik?
Dlouho očekávaná a diskutovaná změna 

v odpadářské legislativě se stala skutečností. 
Zjednodušeně tato změna říká, že zahrabá‑
vání odpadů do země (skládkování) není to 
nejlepší, jak by lidstvo se svým odpadem 
mělo nakládat. Co se dá znovu využít, ať je 
recyklováno, a ta menší nevyužitelná část, ať 
alespoň poskytne svůj energetický potenciál 
pro vytápění domácností a  výrobu elektři‑
ny. Mají se tak šetřit tenčící přírodní zdroje. 
Praktický dopad je nárůst cen za uložení ko‑
munálního odpadu na skládku. Nikdo z nás 
nechce platit za odpad víc, než je nezbytně 

nutné. Po úspěšném otestování bude Žďár 
ve čtrnáctidenním vývozu odpadových ná‑
dob (popelnic) pokračovat a  případně se 
v  letních měsících svozy posílí. Přes léto se 
budou hledat další možná řešení, která bu‑
dou mít minimální možný dopad na peně‑
ženku občanů a  přitom komfortně vyhoví 
potřebám většiny obyvatel našeho města.

Podpora sportu, kultury a  volného času 
schválená

Doufejme, že třetí COVIDová vlna bude 
především díky úspěšně zvládnutému očko‑
vání ta poslední, která omezila naše životy. 
Na přelomu jara a léta se snad již naplno roz‑
jedou činnosti sportovních a volnočasových 
organizací. Budeme si moci zajít do divadla, 
na koncert anebo si vyslechnout zajímavou 
přednášku. Naše město je dlouholetým a vý‑
znamným podporovatelem těchto aktivit. 
Aby se vše mohlo rychle vrátit do starých ko‑
lejí, tak Rada a Zastupitelstvo města schválilo 
v březnu již všechny dotační programy, které 
tyto aktivity systematicky podporují.

V ulicích Žďáru bude bezpečněji
Rada města projednala s velitelem měst‑

ských strážníků jejich činnost. I  zásluhou 
Policie ČR se dlouhodobě bezpečnost v na‑
šem městě zlepšuje. Dá se říci, že žijeme 
v  jednom z  nejbezpečnějších koutů naší 
republiky, kde se nevykrádají byty a  ne‑
kradou se auta. Aby tomu bylo tak i nadále 
a podařilo se navíc řešit nebo lépe řečeno 
úspěšně předcházet různým nešvarům 
v ulicích našeho města, tak do řad Městské 
policie přibydou dva strážníci. To umožní 
Městské policii vykonávat pochůzkovou 
činnost v ulicích.

Rybníky ke koupání
Jak by bylo krásné mít ve Žďáře nebo v jeho 
blízkém okolí alespoň jeden rybník s celo‑
ročně čistou vodou vhodnou ke koupání. 
Rada města tak uložila Komisi rozvoje, jako 
svému poradnímu orgánu, prověřit mož‑
nosti přírodního koupání v  rámci měst‑
ských rybníků a do srpna předložit Radě svá 
doporučení.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Radek 
Zlesák

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Do konce května začnou práce na rekonstrukci silnice I/37 na 
Jungmannově a Bezručově ulici� Omezení provozu bude částečné
Pravděpodobně začátkem května za‑
hájí Ředitelství silnic a  dálnic rekon‑
strukci státní silnice I/37 v  úseku od 
odbočku k  zimnímu stadionu po od‑
bočky na Sychrovu ulici� Provoz bude 
sveden do jednoho pruhu a  řízen se‑
mafory� Omezení dopravy budou trvat 
pravděpodobně asi dva měsíce�

Rekonstrukce silnice se netýká jen 
povrchů, které budou kompletně vy‑
měněny. Kromě povrchů se město pustí 
také opravy autobusové zastávky na Be‑
zručově ulici, některých povrchů chod‑
níků a výsadby zeleně. Rozkopané silni‑
ce využijí i vodaři, kteří v okolí zimního 
stadionu plánují výměnu vodovodu.

Práce na rekonstrukci silnice budou 
probíhat i  v  následujícím roce v  úseku 
od odbočky na Sychrovu ulici po par‑
koviště u Tokozu.

V průběhu dubna budeme informo‑
vat o přesném začátku prací.

 (red)

V březnu začala obnova povrchů na Strojírenské ulici� V půlce 
dubna bude hotovo
Rekonstrukce povrchů Strojírenské 
ulice začala v polovině března v úse‑
ku před ŽĎASem a  22�  března zača‑
lo frézování Strojírenské ulice mezi 
finančním úřadem a  Penny� Úplná 
uzavírka z  důvodu pokládky asfaltu 
ulice bude trvat tři dny mezi 14� a 17� 
dubnem nebo v  náhradním termínu 
24� až 26� dubna�

V  rámci rekonstrukce budou opra‑
veny povrchy, konkrétně předláždě‑
ní kostek v  prvním úseku a  v  dalších 
úsecích výměna vrchní vrstvy povrchu 
asfaltu a  obruby komunikací. Obnovu 
povrchů financuje Správa železnic jako 
kompenzaci za užívání komunikací při 
rekonstrukci železniční tratě.

Obnova je rozdělená do tří úseků. 
První se táhne od bývalého učiliště 

ŽĎASu po parkoviště Žďasu. Na první 
úsek navazuje hned druhý a končí pod 
železničním mostem. Třetí úsek se na‑
chází mezi finančním úřadem a Penny. 
Správcem komunikace prvních dvou 

úseků je společnost ŽĎAS, poslední 
úsek se již týká komunikací ve vlastnic‑
tví města.

(red)

Začátek úseku opravy Strojírenské ulice u finančního úřadu Foto: Matěj Papáček

Nákupem energie dražbou na burze město ušetřilo desetitisíce�
Na letošní rok nakoupilo město energii 
pro své budovy na burze� Oproti na‑
bídkové ceně město ušetřilo bezmála 
sto tisíc korun� Nákup probíhal formou 
dražby na nejnižší cenu od obchodníků 
na burze�

Nakupovat energii na burze pomocí 
aukce se město rozhodlo na základě do‑
poručení jiných měst. Oproti nákupu ve‑
řejnou zakázkou je aukce jednodušší na 
administraci, je možné dosáhnout nižší 
ceny a hlavně je tato forma nákupu výraz‑
ně pružnější.

Pružnější a  levnější nákup než veřej‑
nou zakázkou

Nákup formou veřejné zakázky probí‑
há zhruba následujícím způsobem. Na‑
příklad 1. ledna vypíšete zakázku s dosta‑
tečným časem pro přihlášení, například 
30 dní. Po skončení lhůty se přistoupí 
k  vyhodnocení. Od vyhlášení po výběr 
tak uplyne více než měsíc. Za tuto dobu 
se může cena energie změnit klidně o 250 
korun za megawatthodinu, jako tomu 
bylo začátkem roku 2019. To prodejci při‑
náší vysoké riziko a  nakupujícímu vyšší 
cenu.

Srovnání není jednoduché
Nákupy na burze není jednoduché 

srovnávat. Jak jde vidět na grafu vývoje 
burzy, cena se může výrazně měnit i bě‑

hem dne. Cena se také odvíjí od počtu od‑
běrných míst. Ta se nemusí krýt s počtem 
budov. Například Relaxační centrum, ZŠ 
i MŠ Švermova a další budovy jsou napo‑
jeny na jedno odběrné místo a energie je 
rozvedená do dalších elektroměrů. Takové 
zapojení je výhodné, jelikož šetří peníze.

Cenu také ovlivňuje předpověditelnost 
odběru energie. Čím stabilnější odběr 
energie je, tím nižší cenu dodavatel na‑
bídne. Ideální jsou třeba školy, u kterých je 
jasné, kdy a kolik budou odebírat.

Na příští rok na to půjdeme jinak
Letos jsme soutěžili na nejnižší cenu. Pro 

příští rok ale zvolíme taktiku nejnižší přiráž‑
ky k burzovní ceně. Každý dodavatel si sa‑
mozřejmě přidává určité procento profitu 

a chceme tedy sehnat toho nejlevnějšího.
Jakmile vydražíme nejnižší přirážku, 

sami si můžeme vybrat chvíli, kdy ener‑
gii na burze nakoupíme. Zároveň nákup 
rozložíme do dvou termínů napříč rokem. 
Touto technikou se podaří náklady rozdě‑
lit a v případě nečekaného vývoje trhu mi‑
nimalizovat výkyvy cen.

Elektřina levnější nebude
Vývoj trhu s  elektřinou je neúprosný. 

Vliv na cenu mají jednak zvyšující se ná‑
roky na kvalitu rozvodné sítě, za druhé 
zvyšující se spotřeba elektrické energie 
a  v  neposlední řadě neustále zdražující 
emisní povolenky, jejichž cena pravděpo‑
dobně roste díky nákupům spekulantů ve 
velkém. (red)

Poničená Konventská stezka po přívalových deštích v červnu loňského roku Foto: archiv

Rekonstrukce konventské stezky
Konventská stezka je uzavřená od loň‑
ského června� První práce na její rekon‑
strukci již začaly a na podzim letošního 
roku se dočkáme již obnovené Naučné 
stezky okolo Zelené hory�

Stezka je v  provozu od roku 2011 a  je 
prakticky celoročně využívaná místními 
i návštěvníky. Opotřebení se na ní podepiso‑
valo již několik posledních let a loňské silné 
deště zapříčinily její nezbytné uzavření. Tou 
dobou již naštěstí vznikal projekt na její ob‑
novu včetně financování.

Co rekonstrukce přinese?
Stezka i  nadále povede stejnou trasou, 

budete na ní tedy moct obdivovat rostliny 
i  živočichy přírodní památky Louky u  Čer‑
ného lesa. Původní smrkové chodníky 
i  zábradlí budou kompletně odstraněné 
a  nahradí je kvalitnější a  odolnější dubové 
nebo modřínové prvky s ekologicky šetrnou 
impregnací. V  některých místech bude na‑
hrazené i  původní kotvení. „Během posled-
ních let provozu jsme průběžně zaznamená-
vali různé nedostatky, kterých se na obnovené 
stezce již snažíme vyvarovat,“ komentuje sta‑

rosta Martin Mrkos. Nejviditelnější novinkou 
bude zbourání bývalé vodárny u vstupu na 
stezku pod Zelenou horou. Tato budova je 
mnoho let nefunkční a znehodnocuje okolí.

Najatá odborná firma postupně demon‑

tuje původní prvky, upravuje terén a násled‑
ně instaluje nové části stezky. Nadále platí 
důrazný zákaz vstupu na stezku. Prosíme, 
dodržujte ho v zájmu vlastního zdraví.

(red)

Vývoj ceny elektřiny v dražbě. Za dobu aukce poklesla cena o 40 korun za MWH Foto: archiv
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Strážníci městské policie budou v ulicích více vidět, posílí obchůzky
Městská policie je každodenní součástí 
života města� Strážníci zvládají vše od 
pomoci dětem s  přecházením přes pře‑
chod až po součinnost při řešení závaž‑
ných trestných činů� Nejdůležitější je ale 
pěší obchůzková činnost�

Přítomnost strážníků ve veřejném pro‑
storu dokáže sama o sobě řadě přestupků 
předejít a  i proto v současné době přistu‑
pujeme k  zásadním změnách v  dosavad‑
ním fungování výkonu služby, tak aby se 
tato činnost stala standardem, resp. jednou 
z hlavních činností městské policie.

Prevence kriminality je nejen náplní 
strážníků, ale i dalších pracovníků MP jako 
jsou Asistenti prevence kriminality nebo 
Domovník preventista. Tyto pozice sice ne‑
mají výkonné pravomoci, ale jako preven‑
tivní dohled fungují výborně.

Co MP dělá a dělat musí
1� Přispívá k  ochraně bezpečnosti osob 
a majetku

Dohled a  ochrana bezpečnosti osob 
a  majetku je jedním z  hlavních úkolů či 
poslání městské policie. Vykonává je jako 
podpůrnou činnost Policii ČR, a  to jednak 
při výkonu obchůzkových činností, tak i vý‑
konem speciálních činností, jako je např. 
ostraha vybraných objektů elektronickým 
zabezpečovacím systémem.

2� Dohlíží nad dodržováním pravidel ob‑
čanského soužití

Strážníci dohlíží a kontrolují dodržování 
pravidel, která jsou ve společnosti nasta‑
vena. Ať už se jedná o dodržování zákonů, 
nebo elementárního slušného chování.

3� Podílí se na dodržování právních 
předpisů o ochraně veřejného pořádku

Společně s Policií ČR se městská policie 
podílí na kontrole dodržování rozličných 
zákonů, především pak zakročují proti 
osobám narušujícím veřejný pořádek pod‑

le zákona o  přestupcích a  dohlížejí též na 
povinnosti stanovené v obecně závazných 
vyhláškách a nařízeních obce.

4� Podílí se v  rozsahu stanoveném záko‑
nem nebo zvláštním zákonem na dohledu 
na bezpečnost a plynulost provozu na po‑
zemních komunikacích

Městská policie na území obce také do‑
hlíží na dodržování stanovených pravidel 
v  oblasti motorové i  nemotorové dopravy 
a nad povinnostmi ostatních účastníků pro‑
vozu, jako jsou např. chodci. Dále se inten‑
zivně zabývá problematikou parkování vozi‑
del. Plní i zásadní roli v oblasti dohledu nad 
bezpečností dětí a mládeže při docházce do 
školských zařízení na vybraných rizikových 
místech. Samozřejmě se zabývá i oblastí zá‑
važnější skutků, jako je např. jízda pod vlivem 
alkoholu či omamných a psychotropních lá‑
tek atd.

5� Podílí se na prevenci kriminality v obci
Součástí prevence je například pochůzko‑

vá činnost, ale i práce s mládeží, přednášky, 
edukace mládeže a další.

Jak městská policie pracuje
Na městské policii pracuje celkem 23 

strážníků včetně vedoucího, zástupce a pre‑
ventistky a 16 dalších pracovníků. Mezi dal‑
ší pracovníky patří právě asistenti prevence 

Zvýšení pochůzkové činnosti městské policie v parku na Farských humnech Foto: Městská policie

kriminality, bezpečnostní asistenti, pracov‑
níci kamerového systému, administrativní 
pracovník a  uklízečka. Velká část personálu 
mimo strážníky pracuje buď na dohody, 
nebo na částečný úvazek.

Výkon služby
Samotných strážníků v  přímé službě je 

v  současné době 20, je to navýšení o  dva 
strážníky oproti předešlým rokům. Strážníci 
slouží ve 12hodinových směnách nepřetržitě 
po celý týden.

Denní směna strážníků začíná v  06.  00. 
Od 6.30 do 7.20 hlídky provádějí převážně 
obchůzkovou činnost v jednotlivých částech 
města zaměřenou zejména na:
• dodržování vyhlášek města
• volné pobíhání psů a  poklízení jejich 

exkrementů
• parkování vozidel
• odkládání odpadů u  kontejnerů a  popel‑

nic
• kouření a  pořádek v  autobusových 

zastávkách
• kontrolu veřejného pořádku na autobuso‑

vém a vlakovém nádraží

Od 7.20 do 7.55 hodin jsou pravidelně na 
určených přechodech pro chodce vykonává‑
ny dohledy zaměřené na bezpečné přechá‑
zení dětí.

Od  8.00 hodin je provedena instruktáž 
úkolů od vedení MP.

Od 8.30 do 18.00 vyjma dvou zákonných 
přestávek je vykonávána hlídková a obchůz‑
ková činnost na katastru města, při které jsou 
plněny hlídkami zadané úkoly. Každý stráž‑
ník má přidělen svůj úsek, ve  kterém dlou‑
hodobě sleduje vývoj veřejného pořádku 
a dopravní problematiky. Jedná se zejména 
o  dohled nad dodržováním platných práv‑
ních norem v oblastech:
• odkládání odpadů,
• odstavených vozidel (vraků),
• neoprávněných záborů veřejného pro‑

stranství,
• parkování vozidel a  porušování zákona 

v této oblasti,
• kouření v autobusových zastávkách,
• bezdomovectví a práce s ostatními sociál‑

ně vyloučenými občany,
• dohledu a  kontroly problematiky psů 

a ostatních zvířat.

V  letním období je prováděn i  speciální 
dohled v  problematice cyklistů a  ostatních 
účastníků provozu. Kontrolujeme veškeré 
dodržování platných zákonů v  této oblasti. 
Naopak v zimním období se zaměřujeme na 
kontrolu zimní údržby, sjízdnosti a schůdnos‑
ti komunikací a kontroly objektů, ze kterých 
hrozí pád sněhu či ledu.

Strážníci řeší vyjma výše uvedené činnosti 
i značný počet oznámení občanů, a to v roz‑
ličných oblastech. Jedná se o  oblasti veřej‑
ného pořádku, občanského soužití, majetku, 

nakládání s odpady, dopravní problematiku 
a další. V případě zjištění či oznámení trestné‑
ho činu věc předáváme Policii ČR, se kterou 
velmi úzce spolupracujeme.

Kromě denní činnosti spolupracuje měst‑
ská policie také s  Policií České republiky 
nebo s Probační a mediační službou. S PČR 
spolupracují strážníci na zajišťování důkazů 
u  zvlášť závažných trestných činů. Spolu‑
práce s Probační mediační službou zahrnuje 
dohled nad výkonem obecně prospěšných 
prací. S tím souvisí i pravidelné měsíční hlá‑
šení o odpracovaných hodinách jednotlivých 
odsouzených.

Bezpečnostní asistenti
Velkou pomocí občanů jsou také bezpeč‑

nostní asistenti. Ti ráno před začátkem školy 
hlídají přechody a  pomáhají dětem vypo‑
řádat se s  dopravou. Tím výrazně přispívají 
k bezpečnosti dětí cestujících za vzděláním.

Mimořádné akce a úkoly
Nedílnou součástí výkonu městské poli‑

cie je i zajišťování akcí a mimořádných úkolů. 
Namátkou to jsou současná protiepidemická 
opatření, dohled nad rizikovými událostmi, 
jako jsou některá sportovní utkání nebo i tra‑
diční žďárská pouť.

Při této akci se strážníci zaměřují nejen 
na dohled nad veřejným pořádkem, občan‑
ským soužitím a dopravní problematikou, ale 
řeší i  řadu dalších úkolů. Zejména se jedná 
o spolupráci s odborem komunálních služeb, 
který je hlavním pořadatelem akce. Při sa‑
motné pouti jsou největší problémy v oblasti 
parkování vozidel a  v  oblastech veřejného 
pořádku konkrétně s  chováním některých 
občanů pod vlivem alkoholu. Kontrolujeme 
i  ukončení hudebních produkcí a  samotné 
ukončení provozní doby atrakcí. Řeší i ztráty, 
a nálezy a to nejen věcí, ale i dětí návštěvníků. 
Pro městskou policii neznamená tato akce 
dohled a kontrolu pouze v samotném místě 
konání, ale taktéž dohled v celém městě, jeli‑
kož počet návštěvníků místní pouti je v řádů 

desetitisíců osob.
Kam MP směřuje

V letošním i následujících letech si měst‑
ská policie stanovila několik důležitých cílů: 
zvýšení pěší obchůzkové činnosti, intenziv‑
ní dohled nad veřejným pořádkem, dopra‑
va, prevence a komunikace s veřejností.

Zvýšení intenzity pěších obchůzek 
je zásadním cílem. Díky přijetí dvou no‑
vých strážníků bude možné provádět pěší 
obchůzky i  v  místech, kde to dnes časové 
možnosti strážníků nedovolovaly. Město 
i  strážníci dlouhodobě vnímají poptávku 
obyvatel po obchůzkové činnosti a věříme, 
že se ji podaří naplnit.

Dohled nad veřejným pořádkem je 
další z  významných cílů. Ten souvisí nejen 
se zachováním dohledu nad veřejným po‑
řádkem, ale také dohledem a  kontrolou 
v oblasti skutků spáchaných pod vlivem al‑
koholu nebo jiných omamných a psychot‑
ropních látek.

V dopravě se městská policie zaměří na 
parkování ve středu města a jiné závažnější 
přestupky.

Prevence je v současné epidemické situ‑
aci ve standardní podobě neuskutečnitelná. 
Edukační a  další prevence se samozřejmě 
vrátí po zlepšení situace. V  současnosti je 
tedy největším projevem prevence zvýšení 
intenzity pěších pochůzek.

Komunikace s  veřejností je pro měst‑
skou policii další ze zásadních úkolů pro le‑
tošní rok. V současnosti vzniká plán častější 
a  průběžné komunikace, setkávání a  dal‑
ších aktivit městské policie s veřejností.

(red), Městská policie

Zvýšení pochůzkové činnosti městské policie na sídlišti Vodojem Foto: Městská policie
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Ukázka z Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven Foto: archiv
Jana 
Kotoučková
38 let

administrátorka 
veřejných zakázek

Představujeme nové tváře Městského úřadu
Můžete stručně popsat Vaši pozici?

Pracuji na odboru strategického rozvoje 
a investic jako administrátorka veřejných za‑
kázek. Náplní mé práce je příprava, zadávání 
a kontrola veřejných zakázek vyhlašovaných 
Městem Žďár nad Sázavou a  jeho příspěv‑
kovými organizacemi. Tato pozice obnáší 
nejen administrativní a  organizační činnosti 
při zadávání výběrových/zadávacích řízení, 
ale také komunikaci s účastníky těchto říze‑
ní. Jsem tu také jako metodická podpora pro 
zadávající útvary a rádkyně v oblasti přípravy 
zadávacích podmínek a  zadávání zakázek 
obecně.

Proč jste se ucházela o pozici administrá‑
torky veřejných zakázek a jaké jsou Vaše 
předchozí pracovní zkušenosti?

Předchozích téměř 14 let jsem se věnova‑
la dotačnímu a projektovému managemen‑
tu pro veřejný i soukromý sektor. Za tu dobu 

jsem načerpala mnoho zkušeností, od přípra‑
vy záměrů, přes vypracování žádostí o pod‑
poru, výběrová řízení, až po realizaci projektů 
a jejich vyhodnocení.

Tyto zkušenosti bych chtěla zúročit pro 
rozvoj města, ve kterém již 14 let žiji.

Veřejné zakázky jsou živoucím orga‑
nismem, který má mnoho podob, mění se 
a vyvíjí. Taková práce je pestrá, pro mě zají‑
mavá a uspokojující.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Dobře. Důležité je umět znovu načerpat 

energii, což se mi daří dostatečným spánkem 
a manuální prací.

Co je pro Vás největším odpočinkem?
Práce na zahradě, kde čerpám energii 

z  přírody, a  cestování. Ráda objevuji nová 
místa především naší krásné české země.

Předchozí zaměstnání:
projektový management, dotace, veřejné 
zakázky

Záliby:
zahrada, zemědělství, kutilství, cestování, 
četba

Žďár se již šestým rokem zapojuje do kampaně Do práce na kole
Záměrem projektu je upozornit na vý‑
hody toho, co se stane, když více lidí 
změní své dopravní návyky a  přesedlá 
z  aut na kola� Účastníci si pravidelnou 
jízdou na kole zlepší nejen své fyzické 
zdraví, které je v  dnešní době obzvlášť 
důležité, ale i  psychické, náladu a  mož‑
ná také i vztahy s kolegy, a společně tak 
přispějí k čistšímu ovzduší a celkově pří‑
jemnějším, bezpečnějším a  zdravějším 
městům, kde žijí a pracují�

V  rámci soutěže mají účastníci možnost se 
zapojit do několika soutěžnících kategorií zamě‑
řených na pravidelnost či délku jízdy. Každý účast‑
ník získá originální soutěžní triko. Hlavní výhrou je 
kolo, kterou nám do soutěže věnuje Kraj Vysočina. 
Připravujeme pro vás různé akce, soutěžit bude‑
te o zajímavé výhry. V červnu proběhne tradičně 
vyhodnocení, vylosování a předání věcných cen, 
drobných dárků pro soutěžící věnovaných našimi 
sponzory (jednotlivé akce můžou být ovlivněny 
aktuálním vývojem covidové situace).

Jde o  celostátní soutěž, již jedenáctý ročník 
proběhne v květnu 2021.

Množství soutěžících se postupně zvyšuje. 
Zatímco v roce 2016 jich bylo 57, loni se číslo vy‑
šplhalo na 155 soutěžících.

Akce je podporována v rámci MA21. Děkuje‑
me všem sponzorům.
Případné dotazy ke žďárské kampani Do práce na kole 
2021 směřujte na e-mail: radka.remarova@zdarns.cz.

Radka Remarová
Koordinátor Do práce na kole pro Žďár

Informace k zápisu dětí do 1� tříd základních škol a mateřských škol
Základní školy

Zápis dětí k povinné školní docházce se koná 
dle školského zákona v období od 1. dubna do 
30. dubna 2021. Vzhledem k mimořádné situaci 
v  letošním roce byl stanoven termín zápisů ve 
všech školách ve Žďáře nad Sázavou od středy 
7. dubna do pátku 16. dubna. Vzhledem k vyhlá‑
šeným krizovým opatřením proběhne zápis bez 
přítomnosti dětí.

Podrobné informace k zápisu budou zveřejně‑
ny na webových stránkách jednotlivých škol:
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 
www.2zszdar.cz
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
www.3zszdar.cz
ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
www.4zszdar.cz
ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 
www.1zdar.cz

Žádost o  přijetí dítěte k  povinné školní do‑
cházce mohou zákonní zástupci doručit ná‑
sledujícími způsoby:
• do datové schránky školy,

• e‑mailem s elektronickým podpisem zákonné‑
ho zástupce,

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
• osobním podáním ve škole.

Při ZŠ Komenského 6 je zřízena přípravná tří‑
da, ve které proběhne rovněž zápis ve stejném 
termínu jako zápis do prvních tříd. Přípravná 
třída je určena pro děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, u  kterých 
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vy‑
rovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl 
povolen odklad povinné školní docházky.

Pro docílení optimální naplněnosti všech 
základních škol ve městě jsou Obecně závaz‑
nou  vyhláškou města v  souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoveny spá‑
dové obvody základních škol pro zápis dětí do 
1.  tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou. 
Spádové obvody by měli rodiče dětí respekto‑
vat.

Platné znění Obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2020 o stanovení školských obvodů 
základních škol zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou naleznete na webu města v  menu 

Městský úřad pod položkou Vyhlášky a nařízení.
Mateřské školy

Žádostí o přijetí do mateřské školy je mož‑
né podávat od neděle 2.  května do pátku 
14. května.

Podrobné informace najdete na www.mszdar.
cz, případné dotazy na tel. 566 623 257  nebo 
emailu: reditelstvi@mszdar.cz.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit ná‑
sledujícími způsoby:
• do datové schránky školy – 7gkk4xw,
• e‑mailem s elektronickým podpisem zákon‑

ného zástupce,
• poštou (rozhodující je datum podání na poš‑

tu),
• osobním podáním zákonným  zástupcem 

ve škole na adrese Ředitelství MŠ, Okružní 
729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou a  to ve 
dnech : 5. května od 8 do 16 hodin a 6. května 
od 12 do 16 hodin.

(red), ŠKSM, Iveta Klusáková,
ředitelka MŠ Žďár nad Sázavou

Jiří 
Hemza
42 let

investiční technik 
a správce zeleně

Můžete stručně popsat Vaši pozici?
Moje pozice se nazývá investiční technik 

a správce zeleně. Jako zásadní v prvé řadě vidím 
tu druhou část, tj. správa zeleně. Náplní mé prá‑
ce bude správa veškeré zeleně v majetku města, 
což rozhodně není malé sousto a jsem si toho 
plně vědom. Zpočátku bude nutné se v agendě 
dobře zorientovat, analyzovat stávající procesy 
a  vybudovat si kontakty. Pozici vnímám jako 
velkou výzvu a těším se na spolupráci s kolegy 
z úřadu, s externími spolupracovníky i s veřej‑
ností. Mé motto je: „Slušnost není slabost“.

Proč jste se ucházel o  pozici investičního 
technika a  správce zeleně a  jaké jsou Vaše 
předchozí pracovní zkušenosti?

O zeleň ve městě se celkem intenzivně zají‑
mám už přes deset let, co jsem se vrátil zpět do 
svého „rodného“ města. Bylo to pravda z pozice 
občana města, ale přistupoval jsem k tomu ak‑
tivně. V roce 2015 jsem inicioval vznik pracov‑
ní skupiny Městská zeleň, při Komisi rozvoje 
a životního prostředí. Tato pracovní skupina se 
zcela dobrovolně zabývala různými tématy ve 
vztahu k veřejné zeleni ve městě a za rok a půl 
své působnosti definovala celou řadu problé‑
mů a řešení směrem ke komisi a radě města. Své 

pracovní zapojení tedy beru jako navázání na 
tyto aktivity na plný úvazek a možnost se přímo 
podílet na realizaci těchto podnětů. Dosud jsem 
pracoval na Státním fondu životního prostředí 
ČR a předtím u Povodí Labe, státní podnik.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Musím cítit, že dělám smysluplné věci a po‑

souvám vše kupředu. Pokud tomu tak je, práce 
člověka baví a dokáže se do problematiky sku‑
tečně vžít, což je nejlepší předpoklad pro dobré 
výkony a vysoké pracovní nasazení. Mám velice 
rád, když je práce za mnou reálně vidět.

Co je pro Vás největším odpočinkem?
Určitě je to rodina, děti a především čas strá‑

vený v  přírodě. Mám dvě děti, které vedu ke 
vztahu k přírodě, a snažím se s nimi v přírodě 
trávit tolik času, co mi práce a ostatní povinnos‑
ti dovolí. Rád sportuji a je mi v podstatě jedno, 
o jaký druh pohybu se jedná. Mám rád delší in‑
tenzivní pěší výlety, hraji badminton, otužuji se. 
Mým velkým koníčkem je motocykl. Mám rád 
hudbu všech žánrů. Ve volném čase se věnuji 
organizaci kulturních a společenských akcí a in‑
tenzivně se zajímám o veřejný prostor.

Předchozí zaměstnání:
Státní fond životního prostředí ČR

Záliby:
rodina, arboristika, sport, motocykl, hudba, 
cestování, veřejný prostor

Od března začíná dotační program na označování provozoven� 
Přihlásit se mohou žďárští podnikatelé a majitelé obchodních domů�
Město od 1�  března spouští dotační pro‑
gram na označování provozoven a  ob‑
chodních domů� Cílem programu je 
kultivovat veřejný prostor a přispět pod‑
nikatelům na nové označení jejich provo‑
zoven� Součástí je i  Manuál dobré praxe 
reklamy a  označování provozoven, kte‑
rý bude pro dotaci závazný, pro ostatní 
může být dobrým rádcem, jak se k ozna‑
čení provozovny postavit�

Dotace i Manuál jsou součástí dlouhodoběj‑
šího projektu Vizuální strategie města. V rámci 
tohoto projektu už byly například odstraněny 
staré, nevzhledné a nefunkční květináče na ná‑
městí a další zapomenuté objekty jako nefunkč‑
ní sloupy veřejného osvětlení a různá zábradlí.

Dílčí součástí projektu je i takzvaný vizuální 
smog. Ten ve městech převážně tvoří nevhod‑
ná reklama. Vizuální smog škodí nejen architek‑
tuře a rázu města ale také obchodníkům, jejichž 
obchody ve změti reklamy zapadají. Město se 
nechce vydávat cestou restrikcí ale podpory ať 
už formou dotace nebo manuálu ale také dob‑
rým příkladem.

Město jde příkladem
Nejen na soukromých ale i  na městských 

budovách se ještě dnes vyskytuje řada reklam. 
Město i jeho příspěvkové organizace postupně 
vypověděli smlouvy na tyto reklamy, tak aby 
v polovině roku nebyla na žádné městské bu‑
dově reklama. Postupně mizí například plachty 
na plotě u zimního stadionu.

Dotační program
Dotační program míří, jak na jednotlivé ob‑

chodníky, tak na majitele obchodních domů. 
Zažádat si může jak fyzická tak právnická osoba. 
Z dotačních peněz jde zaplatit celý proces tvor‑
by označení provozovny od grafického návrhu 
po samotnou instalaci. Zásadní podmínkou je 
dodržení pravidel, které nastavuje Manuál.

Minimální částka, kterou může podnikatel 
získat je 3 000 korun, maximální je až 15 000. 
Obchodník musí do označení dát alespoň 20 % 
svých peněz.

O dotaci na označení si může zažádat fyzická 
i právnická osoba, která podniká jak ve vlastní, 
tak v  pronajaté provozovně. Zažádat si může 
také fyzická i právnická osoba, která je majite‑
lem obchodního domu s tím, že obchodní dům 
je jakákoliv stavba se dvěma a více provozovna‑
mi, které jsou využívány pro komerční účely.

Manuál dobré praxe
Manuál má být především dobrým rádcem 

pro podnikatele, kteří chtějí změnit označení 
své provozovny. Je plný rad, soudobých trendů 
a poznatků o prezentaci a marketinku provozo‑
ven i obchodních domů. Není také výmyslem 
města, ale výsledkem dlouhodobé práce řady 
odborníků z Brna, kteří vytvořili předlohu naše‑
ho manuálu.

Vše najdete na manual.zdarns.cz
Podobným rádcem i  průvodcem má být 

i  web manual.zdarns.cz. Tam najdete nejen 
Manuál, postup jak žádat o dotaci, ale také rady 
jak se vypořádat s umísťováním restauračních 
zahrádek, áček a kiosků na pozemcích města.

(red)
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Pořadí Místo Datum

1. Žďár 1 Tyršova, Hutařova, Doležalovo nám. 12. dubna

2. Žďár 6 Nádražní, domy č. or. 37 ‑ 65 13. dubna

3. Žďár 1 Veselská, Barákova 14. dubna

4. Žďár 6 Veselská, Zahradní 15. dubna

5. Žďár 6 Haškova 16. dubna

6. Žďár 6 Palachova ‑ parkovšitě před 5. ZŠ 19. dubna

7. Žďár 6 Palachova, Dvořákova 20. dubna

8. Žďár 6 Chelčického, Nádražní (mezi okružními křižovatkami) 21. dubna

9. Žďár 1 Purkyňova, U Táferny 22. dubna

10. Žďár 1 sídliště Libušín ‑ dolní část ul. Libušínská 23. dubna

11. Žďár 1 sídliště u polikliniky ‑ Studentská, Dolní 26. dubna

12. Žďár 4 bratří Čapků, Wolkerova, Vančurova č. or. 2 ‑ 12 27. dubna

13. Žďár 4 Nezvalova, Švermova, Nerudova, Vančurova č. or. 1 ‑ 5 28. dubna

14. Žďár 3 dolní Okružní, horní Okružní 29. dubna

15. Žďár 3 Komenského, Revoluční, U Klafárku 30. dubna

16. Žďár 1 Drdlova, Sadová, Hálkova, J. z Poděbrad 3. května

17. Žďár 3 Brodská ‑ za kinem, Kopečná 4. května

Harmonogram 
blokového čištění 
2021

V  dubnu ve městě proběhne blokové 
čištění ulic. Žádáme občany, aby v uvede‑
ných termínech v daných lokalitách nepar‑
kovali svá vozidla. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek, vývoje epide‑
mie nebo technických problémů mohou 
být některé termíny posunuty� V  tako‑
vém případě sledujte přechodné dopravní 
značení, umístěné s  časovým předstihem 
v jednotlivých lokalitách. OKS

pondělí 12. dubna 2021 hodina pondělí 19. dubna 2021 hodina

Dvorská 13.00 ‑ 14.30 Sadová 13.00 ‑ 14.30

U Táferny 15.00 ‑ 16.30 U Jezu 15.00 ‑ 16.30

Bezručova (u fotb. hřiště) 17.00 ‑ 18.30 Veselská u školky 17.00 ‑ 18.30

úterý 13. dubna 2021 hodina úterý 20. dubna 2021 hodina

Šípková 13.00 ‑ 14.30 Okružní dolní ‑ V Zahrádkách 13.00 ‑ 14.30

Purkyňova 15.00 ‑ 16.30 Klafar ‑ Libická u byt. domu 15.00 ‑ 16.30

Vejmluvova 17.00 ‑ 18.30 sídl. Klafar (u Orlovny) 17.00 ‑ 18.30

středa 14. dubna 2021 hodina středa 21. dubna 2021 hodina

Vnitřní 13.00 ‑ 14.30 Kavánova 13.00 ‑ 14.30

Nová 15.00 ‑ 16.30 Pelikánova ‑ Jamborova 15.00 ‑ 16.30

Polní 17.00 ‑ 18.30 Vodojem ‑ točna 17.00 ‑ 18.30

čtvrtek 15. dubna 2021 hodina čtvrtek 22. dubna 2021 hodina

Bratří Čapků 13.00 ‑ 14.30 Květná ‑ Luční 13.00 ‑ 14.30

Novoměstská 15.00 ‑ 16.30 Vnitřní 15.00 ‑ 16.30

Vodojem ‑ točna 17.00 ‑ 18.30 KD Vysočany 17.00 ‑ 18.30

pátek 16. dubna 2021 hodina pátek 23. dubna 2021 hodina

Květná‑Luční 13.00 ‑ 14.30 Nábřežní 13.00 ‑ 14.30

KD Vysočany 15.00 ‑ 16.30 Lučiny 15.00 ‑ 16.30

U Hrázek 17.00 ‑ 18.30 Střední zdravotnická škola 17.00 ‑ 18.30

sobota 17. dubna 2021 hodina

Mělkovice 7.00 ‑ 8.15

Veselíčko 8.30 ‑ 9.45

Radonín 10.15 ‑ 11.30

Stržanov 12.00 ‑ 13.15

čtvrtek 8. dubna 2021 hodina

Bezručova ‑ u fotbalového hř. 14.00 ‑ 14.25

Bezručova ‑ U Pily 14.30 ‑ 14.55

U Taferny 15.00 ‑ 15.25

Dvorská 15.30 ‑ 15.55

Vejmluvova ‑ u obchodu 16.00 ‑ 16.25

Nová (zast. MHD) 16.30 ‑ 16.55

Květná (zast. MHD) 17.00 ‑ 17.25

Kulturní dům, Vysočany 17.30 ‑ 17.55

pátek 9. dubna 2021 hodina

na Rybníčku 14.00 ‑ 14.25

Střední zdravotnická škola 14.30 ‑ 14.55

U Jezu 15.00 ‑ 15.25

Okružní dolní ‑ V Zahrádkách 15.30 ‑ 15.55

Kulturní dům Libušín 16.00 ‑ 16.25

Bratří Čapků ‑ stánek PNS 16.30 ‑ 16.55

Pelikánova ‑ Jamborova 17.00 ‑ 17.25

Vodojem (točna MHD) 17.30 ‑ 17.55

sobota 10. dubna 2021 hodina

Stržanov 7.00 ‑ 7.15

Radonín 7.30 ‑ 7.45

Radonín ‑ č. pop. 14 7.50 ‑ 7.55

Radonín ‑ č. pop. 13 8.00 ‑ 8.05

Mělkovice 8.20 ‑ 8.30

Mělkovice ‑ č. pop. 386 8.35 ‑ 8.40

Mělkovice ‑ č. pop. 306 8.45 ‑ 8.50

Veselíčko 9.00 ‑ 9.15

Klafar u Orlovny 9.30 ‑ 9.55

Jarní úklid města 2021
Město Žďár nad Sázavou organizuje v obdo‑
bí od 8� dubna do 23� dubna na celém území 
města jarní úklid�

Ve dnech 8.  dubna  – 10.  dubna  2021 se 
uskuteční svoz nebezpečného odpadu.

Při tomto sběru je možné odložit pouze od‑
pady s nebezpečnými vlastnostmi, například: 
rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby 
od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, 
akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivi‑
nami (rozpis viz tabulka).

Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou 
stále kompletní, a dále např. pneumatiky jsou 
odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dal‑
šímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče 
už musí být zlikvidovány jako odpad na sklád‑
ce nebezpečného odpadu a město za ně platí 
nemalé finanční prostředky.

Žádáme občany, aby všechny odpady pře‑
dávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti 
k autu.

Po ukončení mobilního svozu je možno ulo‑
žit nebezpečné a všechny další odpady na sběr‑
ném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dis‑
pozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:
pondělí–pátek: 6.00–17.00 
sobota: 7.00–13.00

V době od 12. dubna do 24. dubna 2021 
budou na obvyklých stanovištích rozmístě‑
ny velkoobjemové kontejnery na objemný 
odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz tabulka). 
Objemný odpad bude odvezen na skládku do 
Ronova a  odpad ze zeleně bude zpracován 
v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

Biopopelnice se budou vyvážet až do 
30. listopadu stejně jako vloni v pravidelných 
týdenních intervalech, každé úterý (případně 
středa).

V místních částech je interval 1x za 14 dní. 
Stále jsou k dispozici biopopelnice pro zájem‑
ce, kteří tuto možnost od města zatím nevyužili.

Biopopelnice, které již dosloužily (např. 
dlouholetým používáním již praskly), město 
nenahrazuje novými. Občané si tuto nádobu 
mohou sami zakoupit, stejně jako např. popel‑
nici na komunální odpad. Svoz bude i nadále 
zajištěn zdarma.

Pneumatiky nepatří do přírody ani ke 
kontejnerům města na tříděný odpad! Použité 
pneumatiky lze odevzdat na místech zpětné‑
ho odběru pneumatik společnosti ELTMA, kte‑
rá zajišťuje ekologickou recyklaci pneumatik.

Pneumatiky také odvezeme při mobilním 
svozu nebezpečných odpadů a nebo je mů‑
žete odevzdat ve sběrném dvoře na Jihlavské 
ulici ve Žďáře nad Sázavou.

Zde však již je tato položka zpoplatněna 
částkou 25 Kč za kus. (oks)

Ilustrační foto Foto: Jakub Axman

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na nebezpečný 
odpad

Opravy silnic po zimě budou letos náročnější� Časté změny 
teplot daly silnicím zabrat
Letošní zima se na kvalitě silnic pode‑
psala výrazně více než ta loňská� Časté 
výkyvy teplot nad a pod bodem mrazu 
zapříčinily praskání asfaltových po‑
vrchů a  tvorbu výtluků� Cena za tyto 
opravy je letos odhadovaná o  400 tisíc 
více než loni� Celkem opravy vyjdou na 
1,8 milionu korun�

Pro opravy místních komunikací se využívá 
dvou způsobů. První je metoda ITHR (Infra ter‑
mo homogenizační renovace) a druhá meto‑
da Patch matic (oprava tryskanou asfaltovou 
emulzí). Dočasně jsou výtluky opravovány 
takzvanou obalovanou směsí za studena, kte‑
rá není příliš odolná, ale ani drahá. Spíše slouží 

jako dočasná záplata do doby, než je výtluk 
spraven jednou ze zmíněných metod.

Opravy po zimě budou hotové do konce 
května a opravy po létě nejpozději do posled‑
ního října. Konkrétní úseky a opravy budou vy‑
brány na základě celkového stavu komunikací.

Rozdíl mezi ITHR a Patchmatic
Metoda ITHR je využívaná na komunika‑

cích, které jsou v celkově lepším technickém 
stavu a je u nich tato metoda finančně i tech‑
nicky smysluplná. Spočívá v zahřátí opravova‑
ného místa a jeho okolí na kontrolovanou tep‑
lotu, rozrušení a  doplnění ohřátého povrchu 
a následném zhutnění válcem tak, že nevznik‑
nou v povrchu pracovní spáry. Tato metoda je 

dlouhodobě odolnější, ale také dražší. Obecně 
není vhodné ji používat na silnicích, které jsou 
celkově v horším stavu například již se souvis‑
lými úseky trhlin, nerovností a podobně.

Zde je užití této metody již ekonomicky ne‑
výhodné a obvykle se jeví vhodnější metoda 
Patchmatic. Jedná se v  podstatě o  směs te‑
kutého asfaltu a jemného štěrku, která je pod 
tlakem tryskána do děr a prasklin ve vozovce. 
Tato metoda by měla předcházet celkové 
opravě takovéto vozovky, spočívající v odfré‑
zování a položení nové vrstvy asfaltu. To je ale 
samozřejmě násobně dražší než lokální opra‑
vy vozovky. Pro představu‑oprava Libušínské 
ulice v délce asi 250 metrů vyšla na 1,7 milionu 
korun. (red)

Svoz kovů 2x týdně
Od března jsme rozšířili svoz kovového od‑
padu� Místo jednoho svozu za týden budou 
popelnice sváženy dvakrát týdně�

Pro zvýšení frekvence svozů kovů se odbor 
komunálních služeb rozhodl na základě sledo‑

vání situace a také na základě podnětů, které 
se na městském úřadě scházely. Trend zvyšují‑
cí se produkce kovového odpadu pozorujeme 
zhruba od začátku omezení spojených s epi‑
demií koronaviru.

Kromě kovů svážíme dvakrát týdně také 

papír nebo plasty stejně jako velké kontejnery 
na komunální odpad.

Mapu se všemi nádobami na odpady na‑
leznete na gis.zdarns.cz v mapové aplikaci Ná‑
doby na tříděný odpad.

(red)
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ŽŠ Švermova podává žádost o náhradu škody necelých 4 milionů za 
nesprávný úřední postup
Základní škola Švermova 4 podává žá‑
dost o náhradu škody ve výši necelých 
4 milionů korun za nesprávný úřední 
postup v  soudním procesu za náhra‑
du ušlé mzdy s  bývalou zaměstnanky‑
ní školy� Soudy od roku 2007 do roku 
2016 rozhodovaly ve prospěch školy� 
Až v  roce 2016 ústavní soud svým ná‑
lezem zrušil čtyři předchozí rozhodnutí 
ve prospěch školy�

Škola i  právní poradenská kancelář 
měla léta za to, že její výklad zákoníku je 
správný, jelikož postupovala v  souladu 
s  konzistentním rozhodováním soudů, 
které jí daly celkem devětkrát za pravdu. 
A to včetně Ústavního soudu, který nako‑
nec celý proces a rozhodnutí soudů svým 
rozhodnutím zvrátil.

Podle názoru školy Ústavní soud ne‑
dbal na své předchozí stanovisko z  rok 
2013, nedbal na vlastní doktrínu a snahu 
minimalizovat zásahy do činnosti obec‑
ných soudů. Ty poté musely rozhodnout 
opačně a  přiznat žalobkyni nárok na ná‑
hradu mzdy, ačkoliv od roku 2004 až do 
roku 2016 rozhodovací praxe takový ná‑
rok neuznávala.

Průběh soudu
Celá záležitost začala v roce 2004, kdy škola 

uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, 
která byla několikrát prodloužena. V roce 2007 
začala učitelka u  okresního soudu rozporovat 
pracovní smlouvu s  tím, že pracovní poměr 
stále trvá. Soud žalobu zamítl s tím, že pracovní 
poměr skončil k 30. červnu 2007.

V roce 2009 žalobkyně podala odvolání ke 
krajskému soudu, který potvrdil rozhodnutí 
soudu prvního stupně. Toto rozhodnutí v roce 
2010 nejvyšší soud zrušil a předal zpět krajské‑
mu soudu a ten opět potvrdil rozhodnutí okres‑
ního soudu z  roku 2007. Další dovolání k  nej‑
vyššímu soudu bylo zamítnuto. V roce 2013 již 
ústavní soud shledal stížnost žalobkyně jako 
zjevně neopodstatněnou.

Další částí celého sporu se začaly soudy za‑
bývat v  návaznosti na předchozí rozhodnutí, 
tentokrát ve věci náhrady mzdy z důvodu pře‑
kážek na straně zaměstnavatele. Opakovalo se 
kolečko soudů, kdy prvoinstanční soud žalobu 
zamítl, následně ji zamítl i odvolací a poté v roce 
2015 i nejvyšší soud odmítl dovolání žalobkyně.

Všechna rozhodnutí do roku 2015 vyjma 
zrušení rozhodnutí nejvyšším soudem v  roce 
2015 byla ve prospěch školy. Až v  roce 2016 
přišel ústavní soud s nálezem, že oznámil‑li za‑

městnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby 
ho zaměstnavatel dále zaměstnával a nebyla‑li 
zaměstnancem ani zaměstnavatelem podána 
ve stanovené lhůtě speciální žaloba, nelze věc 
uzavřít jinak, než že jde o  pracovní poměr na 
dobu neurčitou.

Dlouhým rozhodováním vznikla škole velká 
škoda

Nejzásadnější je, že se soudní spor vlekl 
dlouhá léta a  tím se načítala ušlá mzda, která 
žalobkyni náleží. Pokud by soudy postupovaly 
rychleji nebo pokud by ústavní soud už ve svém 
prvním rozhodnutí dal za pravdu žalobkyni, ne‑
vznikla by takto velká škoda. Jelikož po rozhod‑
nutí ústavního soudu byl pracovní poměr ukon‑
čen až v roce 2017, vznikla za tuto dobu škoda 
asi 4 miliony korun.

Rozhodnutí soudu nikdo nerozporuje, ale 
mělo přijít výrazně dříve

Rozhodnutí ústavního soudu jakožto nej‑
vyšší soudní instance v naší zemi nikdo rozpo‑
rovat nehodlá. Škola má ale za to, že dlouhým 
rozhodováním soudů vznikla výrazně vyšší ško‑
da, než bylo nutné. Tuto domněnku potvrzuje 
i právní analýza renomované právní kanceláře 
Frank Bold. (red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 18. ledna 
do 12. března 2021 předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno

Svazek klíčů náměstí Republiky

Deštník parkoviště u MěÚ

Peněženka ul. Studentská

2x puzzle MěÚ ‑ chodba

Svazek klíčů náměstí Republiky

Zlatá náušnice parkoviště u Conventu

Svazek klíčů ul. Dolní

Razítko MěÚ – odbor dopravy

1 ks náušnice budova MěÚ

Svazek klíčů u Zahrady Vysočina

1 ks klíče před MěÚ

Svazek klíčů u Pilské nádrže

Klíče od vozu ul. Chelčického

Mobilní telefon náměstí Republiky

Svazek klíčů u hřbitova na Zelené hoře 

Svazek klíčů zastávka Neumanova

Svazek klíčů ul. Komenského

 (red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
17. března 2021 celkem 20 461 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: únor -20 466, leden - 20 510, 
prosinec - 20 521, listopad - 20 558, říjen - 
20 591, září - 20 634, srpen  2020 - 20 656, 
červenec  2020 - 20 662, červen  2020 - 20 668, 
květen 2020 - 20 690, duben 2020 - 20 704, bře-
zen 2020 - 20 713

Děti narozené v  květu a  prosinci 2020 
a lednu 2021
Rozálie Kašpárková 04. 05. ZR 3
Julie Šimáková 03. 12. ZR 4
Jan Dostál 12. 12. ZR 3
Tomáš Závodný 23. 12. ZR 1
Eliška Holoubková 03. 01. ZR 6
Tobiáš Dvořák 13. 01. ZR 4

Filip Svoboda 14. 01. ZR 1
Romana Lázničková 15. 01. ZR 5
Richard Müller 16. 01. Stržanov
Magdaléna Vávrová 21. 01. ZR 2
Ema Jacková 28. 01. ZR 4

Životní jubilea v březnu a dubnu 2021
Josef Zaťko 01. 03. 90 let ZR 7
Lubomír Straka 03. 03. 97 let ZR 7
Hedvika Hamáková 06. 03. 95 let ZR 6
Stanislav Pejcha 06. 03. 80 let ZR 4
Zdeňka Pavlišová 07. 03. 90 let ZR 3
Josef Mucha 07. 03. 96 let ZR 5
Růžena Kolouchová 08. 03. 100 let ZR 3
Anežka Kadlecová 12. 03. 93 let ZR 5
Vlastislav Dohnal 13. 03. 80 let ZR 2
Josef Mach 16. 03. 85 let ZR 7
Bohumila Mokrá 22. 03. 80 let ZR 5
Marta Stupková 28. 03. 85 let ZR 1

Vojtěch Šohaj 29. 03. 90 let ZR 3
Ivanna Rosecká 30. 03. 85 let RZ 3
Vlasta Forstová 01. 04. 91 let ZR 1
Irena Štěpánková 07. 04. 90 let ZR 1
Irena Žáková 08. 04. 85 let ZR 3
Věra Šecová 10. 04. 96 let ZR 6
Anna Šteidlová 14. 04. 91 let ZR 3
Ladislav Klimeš 17. 04. 80 let ZR 3
Ludmila Hájková 18. 04. 85 let ZR 2
Vladimír Havelka 19. 04. 92 let ZR 1
Jiří Dítě 20. 04. 80 let ZR 4
Jiří Kosek 23. 04. 80 let ZR 3
Josef Červený 26. 04. 90 let ZR 5
Jaroslava Vichrová 27. 04. 80 let ZR 6
Marie Melounová 30. 04. 85 let ZR 6

Gratulujeme!

Výzva: Žádáme majitele pozemků sousedících s chodníky a silnicemi, aby 
zkontrolovali, zda zeleň z jejich pozemků nezasahuje do komunikace
Po Žďáře je řada míst, kde zahrady rodin‑
ných domů sousedí s  chodníkem nebo 
silnicí� Často se může stát, že zeleň ze za‑
hrady přeroste mimo pozemek a  zasáh‑
ne na chodník nebo do silnice� To může 
přinášet problémy při chůzi po chodníku, 
průjezdu vozidel MHD nebo komunální 

techniky a obecně komplikace v dopravě�

Prosíme tedy majitele takových po‑
zemků, aby zkontrolovali své keře, stromy 
a živé ploty, zda do komunikací nezasahu‑
jí a tím neznepříjemňují pohyb vozidlům 
i chodcům. Děkujeme!

Pokud majitelé zeleň zasahující do 
komunikací neodstraní, přistoupí město 
k dalším krokům v souladu s občanským 
zákoníkem.

(red)

 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 

Hledáme nové ko-
legy. Nabídka prá-
ce. Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy.

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

Vedoucí finančního odboru (vedoucí úředník)
Řízení finančního odboru zahrnuje sestavování městského rozpočtu, finanční analýzy, řízení cash‑flow, 
komplexní účetnictví, místní poplatky, pojištění majetku města, pokladna, spolupráce s  příspěvkovými 
organizacemi města, finanční management spojený s dotacemi, financování investičních akcí pomocí úvěrů 
nebo jiných nástrojů (např. EPC, PPP), zpracování mzdové agendy pro městský úřad a organizační složky, 
správa, investice a  zhodnocení volných zdrojů, komunikace s  bankami a  finančními partnery, projektový 
management. Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem červenec ‑ srpen 2021.

Podrobné informace k pracovnímu místu podá tajemnice městského úřadu JUDr. Martina Hostomská, tel. 
566 688 102, e‑mail: tajemnik@zdarns.cz.

Přihlášky doručte do 9. dubna 2021 do 12.00 na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou ‑ sekretariát starosty, 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – vedoucí finančního odboru“

Strážník městské policie
Výkon funkce strážníka městské policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění. 
Pracovní poměr na dobu neurčitou s  předpokládaným nástupem květen  2021. Podrobné informace 
k pracovnímu místu podá vedoucí městské policie Mgr. Martin Kunc, tel.: 566 622 588,
e‑mail: mp@mp.zdarns.cz.

Přihlášky doručte do 15.  dubna  2021 do 10.00 na adresu: Městská policie Žďár nad Sázavou, náměstí 
Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT – VŘ – strážník městské policie“

Covidové jízdní řády MHD
MHD Žďár zavedla covidové jízdní řády� 
Z důvodu omezení pohybu osob a dlouho‑
době nízké obsazenosti řady spojů muselo 
město přistoupit k  omezení některých li‑
nek� Město tím sníží ztrátu o  bezmála třič‑
tvrtě milionu korun� Pokud se omezení po‑
hybu uvolní, je MHD připravena přizpůsobit 
se změnám�

„Návrh omezení naší MHD, která byla dlouho-
době stále méně využívána a snižovaly se i  tržby 
z jízdného, byl velmi pečlivě zvažován. Chápu, že 
aktuální situace není lehká ani jednoduchá a jaké-

koliv další omezení čehokoliv jsou vnímána velmi 
negativně, ale nemůžeme ‚vozit v  autobusech 
vzduch‘,“ komentuje změnu Ludmila Řezníčková.

Oproti jízdním řádům ze 17. března dochá‑
zí od 1. dubna k posílení spojů a úpravám na 
linkách 2, 4, 5, 6 a drobné změně ve výčkávání 
na lince 9.

Omezením spojů město sníží ztrátu o více 
než 700 tisíc korun. Ročně město dotuje MHD 
9,5 miliony korun. Pokud by se nepřistoupilo 
k  opatřením v  podobě úpravy jízdních řádů, 
ztráta by se v tomto roce výrazně navyšovala.
 (red)

Ilustrační foto Foto: archiv
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Anketa pro zastupitele města
V dubnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak se stavíte k otázce městské policie? Měla by vybírat pokuty a tvořit zisky, nebo by spíše měla působit preventivně a být vidět ve městě?
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.

Každá společnost je svázána společenskými 
pravidly a zákony. Bohužel ne každý je s nimi zto‑
tožněn, dodržuje je a ctí. Vlastně snad každý z nás 
už někdy klopýtnul při špatném parkování anebo 
nedodržel to či ono. Není to správné, ale takový je 
život. A právě, aby to naše klopýtání mezi pravidly 
nebylo příliš časté, dbá na správný řád a pravidla 
i naše městská policie. A já si nemyslím, že restrikce 
a pokuty jsou správným krokem, navíc vázané ně‑

jakým plánem výběrů pokut. Normální je na chyby 
upozornit, napomenout, působit preventivně a až 
jako poslední krok je finanční postih. To vše v těch 
případech, kdy společenská závadnost je minimál‑
ní a je šance na nápravu. V ostatních situacích je tře‑
ba využít přiměřených prostředků k nastolení prá‑
va a pořádku. Finanční zisk, tedy dle mého mínění, 
nesmí být kritériem hodnocení městské policie.

Miroslav 
Šuhaj

zastupitel 
ANO 2011

Josef 
Klement 

zastupitel 
KDU‑ČSL

Instituce a  orgány, které musí působit pre‑
ventivně a současně musí řešit restrikce, mohou 
být některými občany vnímány negativně. Obě 
tyto činnosti jsou prací policie. Preventivní čin‑
nost se věnuje všem věkovým kategoriím a  je 
to práce pestrá a náročná, za kterou chci podě‑
kovat zejména paní Dagmar Pálkové a  jejímu 
týmu. Druhou hlavní činností policie jsou restrik‑
ce, ke kterým má být vždy přistupováno po po‑
souzení konkrétního případu v souladu s práv‑

ními předpisy. Jsem přesvědčen, že výše pokut 
u jednotlivých přestupků je nastavena správně 
a nelze zde cíleně mluvit o zisku, o čemž svědčí 
i  statistické údaje. Osobně jsem spíše pro pre‑
ventivní činnost, ale zaplacením pokuty si každý 
určitě lépe zapamatuje, čeho se příště vyvarovat.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří dodržují 
zákony a  předpisy a  nekomplikují práci policii 
a neznepříjemňují život ostatním. Buďme k sobě 
ohleduplní.

Petr 
Štoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Domníváme se, že otázka je položena poně‑
kud nevhodně. Městská policie byla vytvořena už 
v minulosti a díky za ni. Je bez pochyb a zlehčová‑
ní potřebná a užitečná pro snížení problémovosti 
života města, proto ji má také většina českých 
měst, musí totiž suplovat policii státní. Nelze ale 
alibisticky oddělovat „vybírání pokut a ziskovost“ 
od „preventivního působení a  zviditelnění ve 
městě“. Obě tyto činnosti MP jsou nerozlučně 
spjaty – základem je vždy preventivní působení 

a výchova spoluobčanů, pokud to nestačí a ne‑
působí, pak je na místě použití represe se všemi 
využitelnými zákonnými prostředky. A  být více 
viděna ve městě je úzce svázáno s  počtem pří‑
slušníků a  nutnou směnností, s  jejich minimem 
se kouzla nedají dělat. Za nás dík městské policii 
a jsme vděčni za vše, co pro spoluobčany dělá i ve 
skromných podmínkách a  za cenu občasného 
nevděku.

Dagmar 
Zvěřinová

zastupitelka 
ČSSD

Městská policie není a  nebyla zřizována za 
účelem zisku. Ani zákonodárci při schvalování zá‑
konů o městské polici toto neměli na mysli. Tato 
forma policie je určena pro dohled nad veřejným 
pořádkem na území města. To bych zdůraznila 
zvláště nyní, kdy byla naše MP navíc personálně 
posílena a  nikdo se nás na to jako zastupitelů 
neptal. Členové městské policie by měli být vidět 

v ulicích i na jednotlivých sídlištích, působit v ob‑
lasti prevence, provádět osvětu ve školách a upo‑
zorňovat na nedostatky. Prohřešky řešit a třeba 
i  pokutovat. Ale žádný plán vybraných pokut. 
Klid, bezpečnost a pořádek jsou cíle, které mají 
zajišťovat. Soustavně, někdy i důrazně, ale nikoli 
tržně. A znovu opakuji. Když personální posílení, 
tak je chceme vidět v ulicích a na sídlištích.

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 dubnového čísla nám přišly následující příspěvky�

Světlo na konci tunelu� Začátek konce 
doby COVIDové�

Více jak rok naše společnost prochá‑
zí nejtěžší zkouškou v  novodobé historii. 
Je to doba, o které se jednou budou točit 
dramatické filmy a psát knihy. Toto obtížné 
období v  naší společnosti odhalilo hodně 
dobrého, ale i toho zlého. Velká část rodin 
prožila smutek při ztrátě někoho blízkého. 
Mnozí ztratili své živobytí. Zažíváme třetí 
a snad poslední COVIDovou vlnu.

Je schváleno již několik účinných a bez‑
pečných vakcín. Úspěšně probíhá i samot‑

né očkování. Pomalu, ale jistě se blížíme ke 
kolektivní imunitě, která nás vrátí ke staros‑
tem a  radostem všedního dne. Nesmíme 
však polevit. Každý z  nás může napomoci 
rychlejšímu konci dodržováním zásady 3R 
(ruce – rouška/respirátor – rozestupy) a ak‑
tivnímu přístupu k očkování. Většina z nás 
tyto zásady dodržuje. Bohužel i po roce se 
najdou tací, kteří jsou schopni popírat jas‑
ná fakta, šířit již mnohokrát vyvrácené lži 
a svým nezodpovědným jednáním ohrožo‑
vat druhé. Vydržme to prosím ještě chvilku. 
Světlo na konci tunelu je již jasně vidět.

Radek 
Zlesák
zastupitel 
ANO 2011

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 
a SVOBODNÍ

Vznik centra hodnotím pozitivně, pokud 
máme společnost proočkovat, musí být očko‑
vání dostupné, a kde jinde by měla být očkovací 
centra než v okresních městech. To, že stát tento 
úkol nezvládá, už není, bohužel, nic překvapivé‑
ho. Už téměř rok vidíme dnes a denně absolutní 
neschopnost vlády cokoliv řešit. Poslední týdny 
slyšíme silné volání veřejnosti o návratu dětí do 

škol. Možná ale zapomínáme na to, že musíme 
zajistit bezpečné podmínky všem aktérům. Uči‑
telé musí být očkováni, protože pak by možná 
taky děti neměl kdo učit. Vzhledem k  mému 
zdravotnímu stavu není jednoduchá odpověď, 
zda mohu být očkován. Nicméně, pokud bych 
byl zcela zdráv, očkovat bych se schválenou lát‑
kou nechal a doporučuji všem, aby tak učinili.

Odpověď do minulého čísla zpravodaje
Odpověď zastupitele Tomáše Augustýna reaguje na otázku z březnového čísla Žďárského zpravodaje. Jeho odpověď se z technických 
důvodů do minulého čísla zpravodaje nedostala, za což se čtenářům i panu Agustýnovi omlouváme.
V březnu jsme se zastupitelů zeptali: Jak hodnotíte vznik očkovacího centra ve Žďáře a celkově očkovací strategii? Necháte se očkovat?

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Jako velitel městské policie usiluji jednoznač‑
ně o to, aby se policie profilovala především jako 
partner občanům – pomáhat, podporovat, radit, 
působit preventivně a  chránit zdraví, majetek 
a  veřejný pořádek. To neznamená, že nebude 
dávat pokuty. Pokud někdo porušuje pravidla, 
přiměřená represe je na místě. Nicméně těžiště 
práce je v  tom být lidem partnerem. Městská 
policie byla dlouhodobě personálně podhod‑

nocena, ale tomu je konec. Od května se tým 
posílí, bude platit doporučený uzus jeden stráž‑
ník na tisíc obyvatel a strážníky uvidíte v ulicích 
chodit po svých a i v místech, kde se dnes z ka‑
pacitních důvodů objevovali pomálu. A uvidíte 
je i v nových výrazných uniformách. Je to skok 
dopředu. Práci strážníka městské policie je třeba 
chápat jako celoživotní poslání. Je to náročná 
práce, jejich práce si velice vážím.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 
a SVOBODNÍ

Městská policie je orgán k zabezpečení ve‑
řejného pořádku ve městě. Existují dva základní 
přístupy  – preventivní a  represivní. V  poslední 
době je módní říkat, že policie má být orgánem 
preventivním, protože slovo represe na společ‑
nost zřejmě nepůsobí dobře. Prevenci však ne‑
lze zaměňovat za řešení přestupků domluvou, 
prevence je komplex opatření, která by měla mi‑

nimalizovat výskyt nežádoucích jevů. Tam, kde 
selže prevence, musí nastoupit pokuty, protože 
na domluvu je mnoho delikventů rezistentních. 
Ono totiž jakékoliv nařízení nefunguje bez toho, 
aby jej někdo kontroloval a bohužel i pokutoval. 
Je tedy potřeba mix komplexního preventivní‑
ho působení a činnosti v terénu, včetně smyslu‑
plných pokut.

Jan 
Havlík

zastupitel 
ZMĚNA 2018

Primárním úkolem MP je udržování veřejné‑
ho pořádku a bezpečnosti ve městě. Proto jsme 
v minulosti odmítli s tím nesouvisející úsekové 
měření rychlosti MP, které je finančně velmi za‑
jímavé, ale nesouvisí s jejím hlavním posláním. 
Pokuty nikdy nebyly a  nebudou objektivním 
měřítkem činnosti MP. Tím jsou počty úkonů, 
zásahů a  především bezpečnost a  pořádek 
ve  městě. Bohužel pouhá prevence nikde ne‑

zafungovala, a  proto musí existovat i  represe 
(pokuty). S městskou policií úzce souvisí i kont‑
rola vyhlášek města a dalších regulací, které mají 
kontrolovat a nekontrolují. Nekontrolované vy‑
hlášky o hluku nebo alkoholu na veřejných mís‑
tech jsou tak zbytečným kusem papíru a  alibi 
pro radnici. MP ve Žďáře je špatně řízená, nevý‑
konná a nadprůměrně nákladná, proto odmítá‑
me její další posilování a prodražování.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

1. Zřízení MP nebylo jednoduchým rozhodnu‑
tím, věděli jsme, že se jedná pravděpodobně 
o nevratný krok s velkým a stálým finančním 
závazkem, zvažovali jsme, jestli v  poměrně 
bezpečném městě máme suplovat státní po‑
licii. Za tehdejším rozhodnutím si stojím, je to 
ale nepřetržité hledání rovnováhy mezi přís‑
ností a vlídností (tou byl charakteristický první 
šéf MP pan Chroust), prioritami a budovanou 
autoritou.

2. Pokuty za porušení vybírat musí, MP by ale 
měla mít cit i nastavená kritéria, kdy zvolit do‑
mluvu jako preventivní prostředek.

3. Na tvoření zisku není MP postavena, zásadní je 
kontrola dodržování městských vyhlášek, pre‑
vence, zabezpečení objektů, kamerový sys‑
tém, přednášky, odchyt psů (cca 50 za rok)…

4. Vidět musí být ještě více, především jako pěší 
strážníci i se svým vedoucím MP, což se už ale 
děje.
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Městská policie
Kontrola dodržování mimořádných opatření

Hlídky městské policie provádějí intenzivní 
obchůzkovou činnost zaměřenou na dodržo‑
vání mimořádných opatření. Tento zvýšený 
výkon je prováděn zejména v  souvislosti se 
zpřísněním pravidel od 1. března. Kontroly jsou 
prováděny jak v denní, tak i noční době. Počet 
zjištěných přestupků, které jsme řešili je poměr‑
ně vysoký. Pouze letos jsme již řešili stovky udá‑
lostí. Převážnou většinu případů jsme však řešili 
upozorněním s následnou domluvou, pouze ty 
závažnější pokutou. Pokut jsme udělili kolem 
dvaceti v rozmezí od sta do dvou tisíc korun.

Zjištění otevřené restaurace
Mezi závažnější případy, které jsme v  po‑

sledním období řešili, byly případy otevřených 
provozoven. U jedné jsme dokonce zjistili poru‑
šení opakovaně. V prvním případě jsme zjištěná 
protiprávní jednání vyřešili s  přestupci, vyjma 
obsluhy, na místě pokutou. Zjištění ve druhém 
případě si však již vyžádalo přísnější postup, a to 
projednání správním orgánem. Pachatelům tak 
hrozí vyšší sankce.

Věštkyně z Pardubic
Poměrně kuriózním případem, který skon‑

čil uložením pokuty za porušení mimořádných 
opatření, byl i případ ženy ‑ věštkyně z Pardubic. 
Dle oznámení jednoho občana, měla za úplatu 
nabízet své věštecké dovednosti u pošty na ul. 
Nádražní. Naše hlídka neměla stejně jako ostat‑
ní občané s  jejím věštěním pochopení. Místo 
předpokládaného výdělku odjížděla z  našeho 
města s deficitem 300 Kč.

Pro opilce nemáme pochopení
Mezi ně patří i  mladší žena, kterou našel 

v podvečerních hodinách ležet na zemi občan 
v blízkosti jednoho z místních sídlišť. Žena byla 
ve značně podnapilém stavu, nebyla schopna 
koordinovat pohyby a  měla velké problémy 
s komunikací. Po vyšetření a ošetření zdravotní 
záchrannou službou byla s intoxikací alkoholem 
přesahující 2 promile převezena na protialko‑
holní zachytnou stanici v  Jihlavě. Její chování 
bylo po celou dobu velmi agresivní. Kolegové 
se o zákroku následně vyjádřili tak, že takovou 
situaci ještě nezažili. Žena dle našich zjištění 
měla vypít láhev tvrdého alkoholu. Ze svých 
činů se bude zpovídat u  správních orgánů 
a budou po ní samozřejmě vymáhány i náklady 
související s  vyčištěním značně znečištěného 
služebního vozidla.

Dalším, pro někoho možná i úsměvným pří‑
padem, je chování muže, který se rozhodl po‑
močit vozidlo a schodiště před budovou měst‑
ské policie. Asi padesátiletý muž ji měl tzv. „jak 
z praku“. Předali jsme ho do domácí péče rodin‑
ným příslušníkům. Následně po vystřízlivění, 
když se za své činy hlídce omlouval, uvedl, že si 
nepamatuje, kde ke své podnapilosti přišel. Po‑
kutu dostal řádnou, v řádu tisíců, ale i přesto byl 
spokojen, že se celá věc uzavřela touto cestou.

Martin Kunc – vedoucí městské policie

Tábory s Activem

Přejeme si prožít léto aktivně, bez uzavírek 
a  omezení, venku, v  přírodě, na táborech� 
Doufejme, že to bude možné, a  proto pro 
vaše děti tábory s nadšením připravujeme�

S  Activem můžete jet na pobytový tábor, 
kde je na výběr ze sedmi termínů a zaměření. 
Jezdíme na naši základnu na Sklené u Fryšavy 
nebo do Smrčné u  Světlé nad Sázavou. Pro 
děti, které nechtějí na táboře spát, ale přesto 
by rády zažily hry a zábavu, máme příměstské 

tábory. Letos jsme rozšířili jejich nabídku na 
deset a rovněž věková hranice je širší – už od 
5 let. Ať jde o sportovce, nebo malého kreativ‑
ce, ať má rád koně, nebo raději parkour, vybere 
si každý. Ve zpravodaji na straně 22 a 23 vám 
předkládáme kompletní přehled táborů, bližší 
informace naleznete na našich stránkách www.
activezdar.cz. K  pravému létu plnému zážitků 
patří tábor – pojďte si vybrat!

Zdenka Volavá, Active SVČ

Nové pianino pro ZUŠ F� Drdly
Na počátku celé akce byla zakázka 
českých klavírů (8 pianin a  3 klavíry) 
za 5,3 milionů Kč odmítnutých čínským 
klientem po návštěvě předsedy české‑
ho senátu na Taiwanu�

Tyto klávesové nástroje poté v září 2020 
zakoupila rodinná nadace Karla Komárka 
a rozhodla se je věnovat českým umělec‑
kým školám. Ze  152 žádostí  obdržených 
v  rámci grantové výzvy odborná komise 
vybrala 56 žadatelů, u kterých vyhodnoti‑
la jasnou potřebnost získat nové pianino. 
Průměrné stáří nástrojů na těchto školách 
je 49 let.

Také ZUŠ F. Drdly se přihlásila do této 
grantové výzvy, zástupce ředitelky Fran‑
tišek Dvořák, Jitka Benešová a  Pavel 
Schmidt společně vytvořili a zaslali žádost, 
která byla úspěšně přijata, a nadace i pro 
naši uměleckou školu vyhlásila veřejnou 
sbírku. V  únoru 2021 obdržela ředitelka 
ZUŠ radostnou zprávu od pana Luboše 
Veselého, ředitele Nadace Karel Komárek 
Family Foundation, že se podařilo vybrat 

požadovaných 219 000 Kč a ZUŠ Františka 
Drdly v nejbližších týdnech obdrží od fir‑
my Petrof zcela nové pianino do učebny 
hudební nauky.

Vedení ZUŠ Františka Drdly velmi děku‑
je nadaci Karla Komárka za nové a kvalitní 
pianino Petrof, které výrazně omladí „kla‑
vírní park“ žďárské umělecké školy a které 
budou využívat především početní žáci 
a také učitelé klavírního oddělení hudeb‑
ního oboru školy.

(red)

Ilustrační foto Foto: Active SVČ

Ilustrační foto Foto: ZUŠ Františka Dr

Novinky v dopravě
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké 

zamyšlení nad dopravou v  našem městě. 
Nebude ani o  obchvatu, ani o  parkování, 
ale o  novinkách posledních let, měsíců 

a dní. Velmi mne těší podpora cyklodopravy 
s  vybudováním dalších nových stezek pro 
cyklisty, které se otevíraly v  létě minulého 
roku. Vůbec mne však netěší omezování 
spojů MHD, které ve dvou krocích schválila 
rada města. První bylo snížení dlouhodobé 
o cca 5 % spojů. Údajně to jinak nešlo. Tento 
„argument“ ale poslední dobou začínáme 
slyšet čím dál častěji. Na místě by byla spíše 
včasná analýza a v jejím důsledku navržené 
řešení, které je dobře představeno i  všem 
našim občanům. S  druhou redukcí spo‑
jů v  reakci na lock‑down se dokáži smířit, 
i když z něj radost vůbec nemám. Chápu, že 
na přípravu nebyl čas a  prázdné autobusy 
opravdu nemá smysl dotovat, ale komuni‑

kace města s občanem opět nezafungovala. 
Úplně nejsmutněji vnímám nové semafory. 
Před jejich instalací jsme slyšeli a četli silná 
prohlášení o jejich inteligenci. Tu ale v reálu 
vůbec nepozoruji, od inteligentního sema‑
foru bych čekal, že bude reagovat na aktuál‑
ní hustotu dopravy, že nepustí do křižovatky 
další auta, když nemohla ještě odbočit ty‑
picky vlevo auta, která musejí dávat před‑
nost, že dá zelenou i  autu, které odbočuje 
u knihovny od města vlevo, aniž by muselo 
najet až těsně k čáře. Tohle podle mne není 
ten avizovaný krok vpřed směrem k  chyt‑
rému městu. Technologie mám rád, ale jen 
v případě, že jsou nám užitečné. To se bohu‑
žel o nových semaforech zatím říci nedá.

Tomáš 
Augustýn
zastupitel 
TOP 09 
a SVOBODNÍ

Pane Havlíku, přeji vám větší klid v duši
V  návaznosti na text pana Havlíka musím 

krátce reagovat. Na podzim loňského roku, právě 

v radě města 18. 11. se schvalovala dobrá zpráva 
pro město ‑ výsledky výběrového řízení na do‑
davatele stavby Konventské stezky, oblíbeného 
místa pro procházky a  relax, která v  minulém 
roce dožila. Na projekt jsme sehnali dotaci. To, co 
jsem řekl na zastupitelstvu totiž platí. Projekt je 
na dotaci, jeho finanční a administrativní ukon‑
čení proběhne až v průběhu roku 2022, součas‑
ně s  dodavatelem jsme dohodnuti na tom, že 
část platby půjde také v roce 2022. Je to stejný 
přístup jako u  dalších projektů  – revitalizace 
stromořadí, centrum sociálních služeb, propojka 
Jamské a Brněnské ulice a další. Ve složitých ča‑
sech způsobených dopady covidu a  daňových 
změn je to možnost, jak řídit městské finance 

a zároveň udržet investiční aktivitu. Proč kolego‑
vi Havlíkovi nejde o podstatu věci, ale cíl je „číhat“ 
na to, co kdo řekne a pak očernit a pošpinit po‑
ctivou práci, netuším. Každopádně mu přeji, aby 
našel zase životní klid a nějaký smysl. A ať končím 
s textem pozitivně: Stezka i nadále povede stej‑
nou trasou a bude ukazovat rostliny i živočichy 
přírodní památky Louky u Černého lesa. Původní 
smrkové chodníky i zábradlí budou kompletně 
odstraněné a  nahradí je kvalitnější a  odolnější 
dubové nebo modřínové prvky s  ekologicky 
šetrnou impregnací. Oprava samozřejmě čeká 
i  obě dřevěná mola a  dojde také ke zbourání 
bývalé vodárny u vstupu na stezku. Věřím, že se 
vám bude obnovená stezka líbit a užijete si ji!

Martin 
Mrkos
zastupitel 
ŽŽM

Starosta se může mýlit, neměl by ale lhát
Jedním z  důvodů, proč jsme nepodpořili 

rozpočet 2021, byly jeho podhodnocené výda‑

je. Jednou z takových položek je i Stezka kolem 
Konventního rybníka navržená ve výši 4,3 mil. 
Kč, kterou jsem uvedl jako příklad při projedná‑
vání rozpočtu 10. 12. 2021, kdy jsem upozorňo‑
val, že v navrhované položce chybí 2,2 mil. Kč. 
Ptal jsem se a ve zvukovém záznamu je zachy‑
ceno, proč je v návrhu rozpočtu uvedena částka 
4,3 mil. Kč, když paní místostarostka Řezníčková 
(ANO) psala v novinách, že po výběrovém říze‑
ní vyhrála firma za 6,5 mil. Kč a rada města už 
18. 11. 2020 schválila smlouvu o dílo. Pan staros‑
ta Mrkos (ŽŽM) mi odpověděl, že to je z důvodu 
řízení cash flow a v rozpočtu je pouze část sjed‑
nané ceny, protože stavba bude realizována ve 
2 letech. To by bylo pravdivé a logické, pokud by 

v uzavřené smlouvě o dílo nebyl uveden termín 
dokončení stavby 30. 11. 2021.

O  tom, proč se pan starosta uchýlil k  této 
lži, můžeme jen spekulovat. Ať důvodem byla 
nechuť přiznat chybu při sestavování rozpoč‑
tu nebo nechtěl přiznat, že některé výdajové 
položky jsou záměrně nižší, než ve skutečnosti 
budou, tak starosta záměrně lhal. Logickým dů‑
sledkem pak je nedůvěra a mnohdy i „přehna‑
ná“ opatrnost opozice při posuzování a schva‑
lování materiálů předkládaných koalicí. Už jsme 
si jako opozice zvykli na nálepky kverulantů, ne‑
přátel a kazisvětů, ale nechceme a nebudeme 
kývat a zvedat ruce na lži, ať jsou motivovány 
čímkoliv.

Jan 
Havlík
zastupitel 
ZMĚNA 2018

Jsem moc ráda, že uprostřed všech špatných 
zpráv máme i  jednu naplněnou zprávu dob‑
rou – od pátku 12. 3. je v provozu naše očkovací 
centrum na Bouchalkách. Světla na konci tunelu 
začalo tedy rychle přibývat i pro obyvatele Žďá‑

ru a okolí. Chtěla jsem napsat, že to bylo 12. 3. ve 
12 hod – ale to by nebyla pravda – centrum se 
totiž nakonec otevřelo o půl hodiny dříve, pro‑
tože se před ním začala tvořit fronta. Byla jsem 
hrdá na to, že jsme mohli TV Nova odkázat na 
naši tiskovou zprávu, když se ptala, jak je mož‑
né, že město naší velikosti nemá svoje očkovací 
centrum. I TV někdy nejsou dobře informovány. 
Vím, že naše město udělalo maximum pro to, 
aby se OC otevřelo co nejdříve. A dnes již k nám 
jezdí nakukovat a  sbírat inspiraci jiná města  – 
naposledy Velké Meziříčí. Velké poděkování 
patří všem těm, kteří pracují nad rámec svých 
povinností. Také děkujeme všem ochotným 
dobrovolníkům ať už z  řad zdravotníků, nebo 
jiných profesí, kteří se hlásili a stále hlásí a chtějí 

také pomoci. V tomto čase je naše OC personál‑
ně zajištěno – avšak koordinátorka paní Radka 
Remarová stále sbírá kontakty na dobrovolníky, 
kteří budou v případě potřeby povoláni. Jsme 
velmi rádi, že je naše centrum dobře prostup‑
né, že v něm nedochází ke zbytečné kumulaci 
osob. A velmi ráda vyřizuji všem pracovníkům 
centra mnohá a upřímná poděkování těch, kteří 
již centrem prošli a byli zde očkováni. Doufejme, 
že budeme mít dostatek vakcín – a že i my se 
brzy dočkáme takových dobrých zpráv a uvol‑
nění, jaká od minulého týdne zažívají obyvatelé 
Izraele. Kus cesty ještě máme před sebou, ale 
směr je správný – a to je v tuto chvíli to nejdůle‑
žitější. Hodně zdraví nám všem!

Romana 
Bělohlávková
zastupitelka 
KDU‑ČSL
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Mateřská škola „Srdíčko“ získala titul EKOŠKOLA
Mateřská škola „Srdíčko“ na Vančuro‑
vě ulici ve Žďáru nad Sázavou se také 
s  chutí zapojila� V  letošním školním 
roce, po tříleté soustavné práci, na zá‑
kladě dodaných podkladů z  MŠ a  po‑
souzení hodnotící zprávy z  ledna le‑
tošního roku, získalo Srdíčko certifikát 
Ekoškola�

Byla nám udělena mezinárodní certifi‑
kace Stříbrné cesty. Takto získaná certifi‑
kace opravňuje držitele užívat logo a ná‑
zev Ekoškola po dobu 3 let a  poté škola 
titul obhajuje. Mezinárodní certifikát 
programu Ekoškola oceňuje školy, které 
vedou děti k  samostatnému a  aktivnímu 
zlepšování životního prostředí a  zapojují 
i  jejich blízkou komunitu. V našem ekotý‑
mu se proto s radostí schází děti s  rodiči, 
učitelky i provozní zaměstnanci MŠ a spo‑
lečně se snaží cíleně něco zlepšit.

Motivovaly nás i  úspěchy mateřské 
školy Kamarád na Okružní a  Pohádka 
na Brodské ulici, které již titul Ekoškola 
v uplynulém období získaly a po dvou le‑
tech i znovu obhájily.

Náš ekotým postupoval podle tzv. sed‑
mi kroků v tématech „Jídlo“ a „Voda“ a  to 
ve spolupráci se vzdělávacím centrem 
Tereza. Obě témata děti zaujala tak, že se 
s  velkým zájmem zapojovaly do nabíze‑
ných aktivit, her a pokusů. Mezi ty nejob‑
líbenější patřily vycházky do přírody, spo‑
jené s  pozorováním života kolem vody, 
čištěním studánek, péčí o zahradu kolem 

mateřské školy a pěstování bylinek a zele‑
niny ve zvýšených záhonech.

Poděkování za vstřícnost a  spolupráci 
patří jak rodičům, členům Ekotýmu, tak i za‑
městnancům naší mateřské školy. V příštím 
školním roce se zaměříme na nové a nemé‑
ně aktuální téma „Prostředí v MŠ“.

Mateřská škola Žďár nad Sázavou p.o. 
sdružuje sedm MŠ a všechny jsou aktivně 
zapojeny do mezinárodního programu 
Ekoškola.

Děkujeme všem za spolupráci
ekotým MŠ „Srdíčko“

Ilustrační foto Foto: MŠ Srdíčko

Patnáct výzev pro mladé
Narůstající absenci sociálního kontaktu se 
žďárské Biskupské gymnázium snaží rozbít 
netradičními akcemi� Jedna z  nich se jme‑
novala Pojďmě se bavit i v době koronavi‑
rové aneb Výzva pro studenty BIGY�

„Stále se pokoušíme přicházet s novými pod-
něty, které by v dětech iniciovaly potřebu společ-
né komunikace, a přitom se nezabývaly jen ško-
lou,“ vysvětuje ředitel školy Jiří Cočev důvod, 
proč se většina tříd zapojila do honby za splně‑
ním všech 15 výzev.

Jaké vlastně byly? „Studenti četli, řešili za-
peklité matematické úlohy, dělili se o  rodinné 
recepty, umíchali si osvěžující koktejly, napekli 
perníčky, plnili dobré skutky, fotili a  natáčeli vi-
dea, vyzkoušeli si doma různé chemické pokusy, 
tvořili výrobky na vánoční jarmark, vyrazili do 
přírody a  zjišťovali zajímavosti ve svém okolí, 
vytvářeli cizojazyčné komiksy, načítali naběha-
né kilometry, psali články do školního časopisu 
nebo dávali v  rámci recyklace novou podobu 

starým věcem,“ popisovala Klára Prokopová, 
která s myšlenkou soutěže přišla. K samotné‑
mu nápadu dodala: „Smyslem bylo navázat 
přátelství a znovu obnovit kontakty.“

Souboj tříd na dálku probíhal o společné 
neformální posezení v  „lepších časech“ ve 
školní kavárně nad dobrotami od cukrářek 
Střední školy gastronomické Adolpha Kolpin‑
ga. Sladkou odměnu si vybojovala tercie třídní 
učitelky Simony Kadlčíkové. „Každý mohl podle 
svého zájmu splnit kteroukoliv z patnácti výzev. 
Tercie jich poslala 83 a  k  tomu během tří týd-
nů naběhala nebo nachodila společně s  třídní 
úctyhodných 945 kilometrů,“ překvapila Klára 
Prokopová. Druhou příčku obsadila prima, po‑
myslný bronz brala sexta.

„Blahopřeji všem, kteří se soutěže zúčastni-
li. Díky za zaslané fotografie, zábavná videa, 
kuchařské recepty i  za dobré skutky, které žáci 
plnili v  rámci dobročinné výzvy. Nerada bych 
zapomněla na naběhané kilometry, nápady, 
zkušenosti a elán. Doufám, že si děti užily radost 

a předávaly si ji mezi sebou,“ přála si Prokopová.

Tým Bigy

Studium na gymnáziu a vrcholový sport
Ploutvové plavání nepatří mezi sporty, 
kterým by česká média věnovala ob‑
zvláštní pozornost, ačkoliv v  České re‑
publice působilo a působí několik oddí‑
lů, ve kterých vyrůstají ploutvoví plavci 
schopní konkurovat těm nejlepším na 
evropské i světové úrovni�

Mezi ně patří i  žďárský oddíl Čochtan‑
klub, jehož čtyři členové jsou shodou okol‑
ností i  současnými studenty Gymnázia 
Žďár nad Sázavou. Adéla Švomová, Ondřej 
Hrdina, Matěj Novák a Vojtěch Zedník ex‑
celují nejenom v bazénu, zároveň dosahují 
výborných studijních výsledků. Jak zvládají 
někdy i  dvoufázový trénink a  přípravu do 
školy? Jak vypadá jejich trénink v  období 
pandemie?

Jak dlouho se věnuješ ploutvovému pla‑
vání?
Adéla: Plavu prakticky od narození, máme 
to v rodině. Dědeček je spoluzakladatelem 
ploutvového plavání ve Žďáře, závodně se 
mu věnovali i moje mamka a můj strýc.
Ondřej: Je mi 17 a plavání se věnuji už asi 
8 let.

Jak vypadal tvůj tréninkový den/týden 
před začátkem pandemie?
Vojta: Před karanténou jsme mívali v bazé‑
ně 7‑8 tréninků týdně. Tři ráno od šesti ho‑
din do sedmi, tři odpoledne a  jeden v so‑
botu. Dále jsem měl svoji vlastní aktivitu na 
kole nebo běhání.
Matěj: K tréninkům v bazénu samozřejmě 
musím připočítat jednu hodinu kompen‑
začních cvičení a 2‑3 tréninky v posilovně 
každý týden. Pokud mám někdy během 

týdne čas a chuť, zajdu si zaběhat nebo se 
jdu projet na kole.

Jak se dá náročný trénink skloubit se 
studiem na gymnáziu?
Ondra: Já osobně studuji vždy, když se 
vrátím večer domů z  tréninku, nikdy jsem 
takto neměl větší problémy.
Adéla: Velmi dobře. Nikdy jsem neuvažo‑
vala, že bych kvůli škole skončila s  plavá‑
ním či volejbalem. Naše škola nabízí spor‑
tovcům individulání studijní plán. Já jsem 
však této možnosti nevyužila, protože jsem 
to vždy vše v  pohodě zvládala a  neviděla 
jsem k tomu žádný důvod.

Jaký je tvůj největší úspěch?
Adéla: Na mistrovství světa juniorů jsem 
zaplavala český juniorský rekord na 100 
metrů, a  potom určitě dvě bronzové ze 
světových pohárů.
Ondra: V  roce 2017 jsem se stal mistrem 

České republiky ve štafetě.
Vojta: 4. místo na světovém poháru v ital‑
ském Lignanu.
Matěj: Zisk několika medailí na mistrovství 
České republiky v různých věkových kate‑
goriích a  několik umístění v „TOP10“ mezi 
juniory na světových pohárech.

Čím nahrazuješ plavecký trénink během 
pandemie?
Matěj: Už od jara minulého roku nahrazuji 
běžný trénink převážně během. Nejvíce mi 
ale během koronavirové pandemie chybí 
motivace a s ní spojený určitý řád, který by 
mi dopomohl k lepším sportovním i studij‑
ním úspěchům.
Vojta: Než zamrzly rybníky, jsem chodil 
trénovat do vody, ale teď jezdím jen na 
kole, běhám nebo posiluji. Už se těším, až 
se zase otevřou bazény a vrátíme se k tré‑
nování tak, jak to bylo před pandemií.

Klára Ptáčková, GymZR

Ilustrační foto Foto: Bigy

Studenti žďárského gymnázia a zároveň členové plaveckého oddílu Čochtan Foto: GymZR

Nadešel čas závažných rozhodnutí – výběr střední školy
Přelom února a  března je každým ro‑
kem pro žáky 9� ročníku a jejich rodiče 
důležitý� Právě do 1�  března mají čas, 
aby udělali rozhodnutí o své další cestě 
životem� Toto rozhodnutí se týká po‑
dání přihlášek na střední školy� Žáci si 
mohou podat dvě přihlášky, ale letos to 
nebylo rozhodování jednoduché�

Na 4. ZŠ spolupracují výchovný porad‑
ce, kariérový poradce a školní psycholog, 
kteří jsou žákům nejen v 9. ročníku k dis‑
pozici a snaží se jim v této oblasti pomoci. 
Tato pomoc se však netýká pouze volby 
středních škol, ale pomocí mnoha aktivit 
a  činností vede žáky k  sebepoznání, ob‑
jevování svých silných a  slabých stránek 
a schopností, které mohou pomoci k nale‑
zení té správné profesní cesty.

Školy zůstaly z  větší části uzavřené 
a  možností realizovat tyto aktivity bylo 
méně. Normální školní rok žáka 9. roční‑
ku by mimo studijní povinnosti zahrnoval 
předmět pracovních činností, ve kterém 
se věnují právě volbě střední školy, se‑
bepoznání a  utváření představ o  svém 

budoucím profesním životě. Dále by se 
účastnili Festivalu vzdělávání v kulturním 
domě, kde se prezentují střední školy ze 
Žďáru i  širokého okolí a  žáci si mohou 
popovídat přímo s žáky a vyučujícími jed‑
notlivých škol. Součástí festivalu jsou i ex‑
kurze do žďárských firem, kde žáci získají 
lepší představu, jak různé profese vypada‑
jí. Další významnou roli hrají i dny otevře‑
ných dveří středních škol, některé nabí‑
zejí i exkurze, ve kterých se zájemci z řad 
našich deváťáků zúčastní komentované 
a podrobnější prohlídky školy během vý‑
uky. Zkrátka pestrá škála aktivit, po které 
by měl mít každý žák jasno, jakou cestu si 
zvolí.

Pro letošní deváťáky bylo toto rozho‑
dování o  to těžší, že všechny zmíněné 
exkurze, festival vzdělávání a dny otevře‑
ných dveří byly buď zcela zrušeny, nebo 
probíhají pouze v  on‑line podobě. I  na 
webových stránkách naší 4.ZŠ má ten‑
to virtuální den otevřených dveří tisíce 
zhlédnutí.

Do on‑line prostředí se přesunulo celé 
vzdělávání, ale i aktivity výchovného a ka‑

riérového poradce, pro žáky 9. ročníku 
jsme vytvořili on‑line tým, od kterého zís‑
kávali všechny potřebné materiály, typy, 
podklady a  aktuální informace. I  rodiče 
hojně využívali této možnosti on‑line kon‑
zultací individuálních a  skupinových. Své 
služby, za dodržení všech nařízení, posky‑
toval i školní psycholog a spolupracoval se 
všemi, kteří o jeho pomoc měli zájem.

Pevně proto věříme, že i  v  této neleh‑
ké době došel každý žák ke správnému 
a uvědomělému rozhodnutí.

Naši důvěru rozhodně mají, zodpověd‑
ně je připravujeme a  potvrzují to i  svými 
úspěchy v různých soutěžích. Aktuálně za 
sebou máme okresní kola olympiád, mů‑
žeme se pochlubit první desítkou v  čes‑
kém jazyce, skvělým umístěním a  postu‑
pem na kraj v matematice i 3. a 4. místem 
v německém jazyce.

Doufejme, že stejně zabodují v dalších 
olympiádách, které probíhají, ale přede‑
vším u  přijímacích zkoušek. Připraveni 
jsou. Přejeme deváťákům štěstí a  pevné 
nervy.

Erik Berger, učitel 4.ZŠ
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Natáčecí studio na kolečkách aneb Nová výzva pro učitele odborných 
předmětů na Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga
Stále se prodlužující délka distanční vý‑
uky dusí nejen pedagogy, ale i studenty� 
Chybějící sociální kontakt, který je jis‑
tou esencí práce učitele, plně nemůže 
nahradit žádná moderní technologie� 
Stejně tak chybí vzájemné setkávání se 
s  kamarády, spolužáky i  pedagogy stu‑
dentům, kteří ztrácejí chuť do života i do 
studia� Proto je pro nás neustálé inovo‑
vání zaběhlých (a  někdy nudných) po‑
řádků výzvou, kterou přijímáme!

Zbrusu nová kuchyň na kolečkách, je‑
vištní světla, kamery, kabely, porty, mikro‑
fony, programy pro úpravu videí… zní to 
jako přednáška pro nějaké filmaře? Omyl! 
Tohle je každodenní realita naší školy, 
která reaguje na současnou poptávku po 
kvalitním vzdělávání, které nemůže probí‑
hat formou společného setkávání se v bu‑
dově školy. Dvě moderní natáčecí studia, 
jež jsme v naší škole nově zřídili, nezastu‑
pitelně ulehčují práci především učitelům 
odborného výcviku.

Prostřednictvím těchto studií mohou 
učitelé žákům připravovat kvalitní vý‑
uková videa, podle nichž jsou naši žáci 
schopni uvařit či upéct i  ty nejsložitější 
dobroty. Komunikace ale samozřejmě není 
jednostranná. Učitelé odborného výcviku 
zůstávají i nadále s žáky neustále při on‑li‑
ne výuce. Učí je nové věci, ochotně odpo‑
vídají na jejich dotazy, individuálně s žáky 
konzultují jejich výrobky a  těší se ze spo‑
lečných pokroků!

Kromě inovací ve zprostředkování výu‑
ky jsme se v  posledních týdnech zaměřili 
také na zlepšení psychické pohody studen‑
tů i  učitelů naší školy akční hrou „Březen, 
od kamen vylezem!“ Přes 80 účastníků této 

hry plnilo různé úkoly, získávalo indicie 
a  úspěšně luštilo. Na nejšikovnější čekala 
také odměna.

S  rozvíjením se a  inovacemi v  této ne‑
lehké době, kterou chápeme jako příle‑
žitost, ale nekončíme. Kvalitní vzdělávání 

i psychická pohoda našich žáků, jejich rodi‑
čů i zaměstnanců jsou totiž naší prioritou! 

Marie Kuncová
Střední škola 

 gastronomická Adolfa Kolpinga

Ilustrační foto Foto: SŠG AK

Velikonoční přání jako symbol mezigenerační solidarity
Žáci Základní školy Palachova ve Žďá‑
ře nad Sázavou se velmi aktivně zapo‑
jili do projektu Místní akční plán vzdě‑
lávání II ORP� Přijali výzvu a rozhodli se 
vyrobit velikonoční přáníčka pro seni‑
ory v místních sociálních zařízeních�

Motivace přirozeně vyplynula z  ak‑
tuálně probíraných témat ve výchově 
k občanství (vztahy mezi lidmi, morálka, 
mravnost) a  z  dobrovolných úkolů do 
výtvarné výchovy (komunikační účinky 
děl).

Ovšem důležitou roli v přístupu k re‑
alizaci tohoto ryze lidského gesta zcela 
jistě sehrála i  současná komplikovaná 
atmosféra ve společnosti a  její vnímání 
právě dětmi. A proč se rozhodli naši žáci 
6. a 7. ročníků do projektu zapojit?

„V této době je i pro nás, pro děti, těžké 
nevídat se s  kamarády. Ale máme doma 
rodiče a  sourozence. Dědečky a  babičky 
v  domovech jejich blízcí navštívit nemo-
hou. A pokud senioři neholdují moderním 
technologiím, tak s nimi ani nejsou v kon-
taktu. Těmito krásnými přáníčky jim při-
pomeneme, že na ně někdo myslí…“ Nela

„Moji rodiče nás učí chovat se slušně ke 
starším lidem. A  když je potřeba, tak jim 
pomoci, protože každý budeme jednou 
starý. V dnešní těžké době jsem chtěl seni-
ory potěšit.“  Adam

„Chtěla jsem udělat babičkám a  dě-
dečkům radost, protože si to zaslou-
ží. Tato starší generace pro nás hodně 
udělala, všeho si vážila, byla od svých 

rodičů vychována k  čestnému jednání, 
pravdomluvnosti, lásce ke svým blízkým 
a k pravé víře v Boha. Vychovala naše ro-
diče a vedla je dál po jejich cestě životem. 
My jsme se stali jejich vnuky a vnučkami. 
Moc si proto vážím svých babiček, protože 
obě pomáhají naší rodině a  mám je moc 
ráda.“ Jana

„Přáníčko pro seniory jsem se rozhod-
la vyrobit, protože v téhle době se nemů-
žeme setkávat s  prarodiči a  mně je líto, 
že  nemůžu k  nim jet. Chtěla jsem, aby 
v domově důchodců měli radost.“ Natalia

M. Růžičková, M. Šikula, 
žáci 7. a 6., ročníků
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Držím ti místo, kolego!

Zahajte svoji kariéru ve světě bankovnictví

  Učte se v týmu špičkových odborníků.
  Dělejte práci, která má smysl.
  Ovlivňujte procesy a sledujte reálné výsledky.
  Rozšiřujte své zkušenosti v rámci banky a postupujte v kariéře. 

Najděte si práci, která Vás bude bavit, 
na www.moneta.cz/kariera  
nebo nám napište na kariera@moneta.cz.

    Osobní 
       bankéř 
  Polička 

Vysočino, máme pro tebe NOVINKU! 
Svou pobočku OZP ve Žďáru nad Sázavou od 1. března
najdete v nových prostorách na adrese Havlíčkovo
náměstí 153/2 v budově Komerční banky.
Těšíme se na vás v těchto dnech a hodinách:
po a st: 9.00–12.00 / 13.00–17.00
pá: 9.00–12.00
    +420 566 521 273, zdar.ns@ozp.cz
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Zaostřeno na Žďár 2021

IV� Zaostřeno na ulici 
(zasílejte do 16� dubna 2021)

Na  duben jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  uli‑
ci. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  15.  dubna  2020 
na  e ‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns�cz. Do  předmě‑
tu e ‑mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2021. V  e ‑mailu uveď‑
te i  celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  telefon‑
ní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www�zdarns�cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e ‑mail: 
zaostrenona@zdarns�cz.

Vyhodnocení! 
III� Zaostřeno na malé radosti (děti)

V březnu 2021 bylo do soutěže zasláno 10 fotografií s  tema‑
tikou Zaostřeno na malé radosti (děti). Vítězem březnového 
kola fotografické soutěže se stal Zdeněk Smejkal. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Mateřská škola Žďár nad Sázavou 
vyhlašuje

NA ŠKOLNÍ ROK 
2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ

Info na www.mszdar.cz

POSÍLEJTE NA:
Ředitelství 
MŠ Okružní 729/73 
Žďár nad Sázavou 3
od 2. 5. - 14. 5. 2O21

OSOBNÍ 
PŘEDÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ:
5. 5. - 6. 5. 2O21
Ředitelství  
MŠ Okružní 729/73  
(vchod BESIP) 
Žďár nad Sázavou 3



Změna programu vyhrazena.

Na viděnou!
Orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují nabídne během dubna bezpečnou kulturu i u nás ve městě�
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on‑line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci 
z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!” a než se budou moci se svými po‑
sluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací 
plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police 
Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, 
které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního 
divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a obcích, která se připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude 
stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony 
Orchestra připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou Vám i u nás ve městě sice zaznamenanou, ale přesto vlastně živou 
kulturu. Tak Na viděnou! Police Symphony Orchestra


