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Vážení spoluobčané,
nemohu nezačít svůj úvodník jinak než
krátkou úvahou k současné situaci. Ačkoliv
již máme vakcíny a očkování sice pomalu,
ale jistě postupuje, naše naladění tváří v tvář
všudypřítomné únavě, nemoci a mnohdy
smrti blízkých lidí rozhodně nepřipomíná
pomyslné světlo na konci tunelu. Nejistota,
ve které musíme své životy v současnosti
žít, odhaluje radikální povahu skutečnosti.
A to je vědomí nesamozřejmosti všeho, co
žijeme. Snadno se nám tak odhalí, co je v životě důležité. Lidská blízkost a vzájemnost,
smysluplná práce a pomoc druhým, krása
malých i velkých věcí života, z nichž mnohé
jsou zcela zadarmo. Co se tedy v této odhalené nesamozřejmosti života zaměřit na vše
dobré, co přináší život i v této těžké době?
Proto zmíním to pozitivní, co se v současnosti v našem městě děje, je aktuální
nebo se chystá. Děti se vrátily do škol. I když
je s tím spojena řada úskalí, od náročné organizace výuky až po logistiku a vlastní tes-

Požár a úpadek poutního místa
Tento měsíc se v seriálu o Zelené hoře dočtete o tragickém požáru kláštera i Zelené
hory v roce 1784 a o snahách zachránit kostel před úplným zaniknutím.
Období slávy někdy bohužel střídá úpadek
a beznaděj. Nejinak tomu bylo i v příběhu kostela na Zelené hoře. Doslova temnou kapitolou cisterciáckého kláštera i poutního kostela
byl rok 1784. Klášter zasáhl v červenci požár,
který se nevyhnul ani svatostánku na Zelené
hoře. Velké neštěstí potom bylo dokonáno
v říjnu, kdy císař Josef II. zrušil jak klášter, tak
poutní místo.
Místním lidem však nikdy nebyl architektonický klenot lhostejný, a proto ani tentokrát
nenechali katastrofu Zelené hory bez reakce.
Uspořádali sbírku pro provizorní zastřešení
kostela. Jako epilog slavného období se ještě
uskutečnila poslední svatojánská slavnost.
Pak už následoval pouze zákaz konat
poutě a uzavření chrámu. Vnitřní vybavení

Původní kazatelna v kostele v Obyčtově

kostela našlo uplatnění především v okolních
kostelích. Varhany byly převezeny do
kostela v Radešínské Svratce, kazatelna byla
přemístěna do Obyčtova a lavice putovaly do
Jam.
Poutní kostel na Zelené hoře čekal na své
zachránce. A dočkal se dvou výrazných osobností.
Bonifác Procházka zajistil, aby se z kostela
neodváželo další vybavení. V plánu totiž bylo
například odvézt také umělecky cenné oltáře.
Tato nevratná ztráta byla díkybohu zažehnána a kostelu opět svitla alespoň malá naděje.
Přestože nebylo nadále povoleno pokračovat
v poutích, opravy vyhořelého kostela byly
podmíněny tím, že se ze Zelené hory stane
hřbitovní kostel.
Na sbírce pro kostel, kterou Procházka
organizoval, se podíleli bývalí řádoví bratři,
obyvatelé, úředníci z okolních obcí i řada
dalších osob včetně kléru z Brna. Sklář Ignác
Hafenbrädl věnoval každý rok kostelu materiál
na zasklívání rozbitých oken. Nechyběla ani
materiální podpora v podobě šindelů od
obyvatel města. Na přelomu 18. a 19. století
došlo k zastřešení kostela a dalším opravám
včetně oprav ambitu.
Rozsáhlejší opravy se kostel dočkal zhruba
po čtvrtstoletí na konci dvacátých let 19. století díky faráři a představiteli národního obrození
Matěji Josefu Sychrovi. V tomto období se netěšil dobrému technickému stavu především
ambit a dokonce hrozilo jeho stržení. Mezi mecenáše se zařadil například majitel žďárského
panství Josef hrabě Vratislav z Mitrovic.
Katastrofy se nevyhýbaly kostelu ani ve
čtyřicátých letech 19. století, kdy kostelu shořela střecha s lucernou. Následně byl kostel
vykraden. Chrám na Zelené hoře naštěstí stále
nepřestával budit zájem a vždy se našli dobrodinci, kteří mu pomohli. Na konci 19. století
byla například iniciována sbírka díky správci
velkostatku Vollmannovi a starostovi obce Zá-

tování, které někdy vzbuzuje emoce rodičů,
návrat do škol je velké, opravdu velké vítězství. A výběr z investic - opravila se Strojírenská ulice od finančního úřadu k Penny.
Pokračuje oprava Konventské stezky. Postupně začnou práce na obnově vzduchotechniky v kulturním domě, výstavba
centra sociálních služeb, připravujeme propojku z Brněnské na Jamskou. Opravují se
další ulice Vodojemu a vznikne další zelená
střecha. Připravuje se projekt recyklace vod
v městském bazéně, který uspoří tisíce kubíků vody.
A ještě upozorním na jedno. Podařilo
se nám uzavřít spolupráci s respektovanou
neziskovou organizací Člověk v tísni, která
na městském úřadě otevřela svoji dluhovou poradnou. Nabízí zdarma služby pro
lidi, kteří se do problému s dluhy dostali.
Tohle téma není o levici nebo pravici, ale
o solidárnosti a pomoci společnosti jako
celku. Je třeba si uvědomit společenskou
závažnost extrémního zadlužení, předlužení, devastujících a neoprávněných exekucí,
amorálních dětských exekucí či propadání
se do chudoby, kdy se mnohdy bagatelní
dluhy vyšplhaly na desítky tisíc. Jak se žije
asi lidem, kteří pracují mimo systém v šedé
ekonomice? Jakou perspektivu mají děti
z rodin, žijících v permanentním stresu plynoucího z potýkání se na hranici chudoby
a zadlužení. Jsem rád, že jako město vytváříme podmínky pro pomoc lidem v takové
situaci. V ČR je přibližně 800 tis. exekucí.
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Hrozivé číslo je výsledek v současnosti nedůsledného či nevhodně regulovaného,
predátorského věřitelského a exekutorského byznysu. To považuji za jedno z největších porevolučních selhání státu. Vše ještě
umocňuje naléhavost současných ekonomických dopadů koronavirové pandemie
na život domácností. Je dobře, že se kancelář na městě otevřela.
Přeji pevné zdraví, příjemné jaro a víru
v lepší zítřky.

AKTUÁLNĚ: Strojírenská ulice má nový povrch

Původní lavice v kostele v Jamách
mek Žďár Bischofovi. Financemi přispěla také
hraběnka Clam-Gallasová nebo okolní obce.
Na svou novou slávu a znovuobjevení si
ale musel architektonický klenot ještě nějakou
dobu počkat. Přesto však bylo toto neradostné období plné boje o doslovné přežití kostela
pro poutní chrám naprosto zásadní.
I v době největšího úpadku, kdy se vypráví, že se uvažovalo o změně kostela v ovčín, se
našly v jeho okolí osobnosti, které ho zachránily. A nebyl to jen často publikovaný Bonifác
Procházka nebo Matěj Josef Sychra, nýbrž celá
řada dalších jmen, zaznamenaných v pramenech. Řada neznámých jmen farníků a obyvatel blízkého okolí, kteří dali třeba jen malý finanční dar nebo materiální podporu.
Architektonická barokní perla měla namále,
ale nebyla předurčena k zániku. Její příběh byl
sice v některých obdobích od konce 18. století
a v průběhu 19. století dramatický, ale vždy se
v dobré obrátil.

Lenka Šimo

Rekonstrukce povrchu Strojírenské ulice
trvala měsíc. Úplnou uzavírku úseku od
odbočky k finančnímu úřadu po Penny
se podařilo načasovat na víkend, kdy je
v této části města menší provoz a realizační firma vše včas stihla.
Na ulici je ještě třeba doplnit zálivky
a vodorovné dopravní značení, jako jsou
přechody. Stavba bude ještě zkontrolována a případné nedodělky nebo závady budou s dodavatelem vyřešeny.
Nové dláždění je mezi křižovatkou před
VOŠ a SPŠ Žďár – Pracoviště Strojírenská
(bývalé učiliště ŽĎAS) po začátek parkoviště ŽĎASu. Rekonstrukci povrchů zajistila
a financovala Správa železnic, která v loňském roce tuto komunikaci intenzivně využívala při rekonstrukci železnice.
(red)

Nový asfaltový povrch Strojírenské ulice

Foto: Matěj Papáček
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Participativní rozpočet zjednodušil podmínky

Senior Point se přesunul do knihovny
Od 1. března je Knihovna Matěje Josefa
Sychry provozovatelem Senior Pointu ve
Žďáru nad Sázavou. V oddělení dospělých čtenářů, v hlavní budově knihovny,
vzniklo pro seniory kontaktní místo, kde
se mohou zájemci na pracovníky Senior
Pointu obrátit v případě, že potřebují
informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách,
o kontaktech na seniorské organizace
a informace o dalších systémech pomoci
a podpory seniorů.
Na objednání Senior Point poskytuje
konzultace v právní či sociální oblasti. Senioři mohou využít pomoci s vyplněním registrace do systému Senior Pas, který nabízí
řadu výhod a slev, pracovníci poradí s prací
na počítači či s internetem.
Senior Point připravuje řadu kulturních
a vzdělávacích akcí. V dubnu jsou na programu dvě online přednášky. Na 19. dubna
je nachystáno povídání Miloslava Lopaura
ze žďárského Regionálního muzea, které se

bude věnovat nejstarším stopám osídlení
ve Žďárských vrších. 26. dubna se diváci vydají až na Lofoty a za polární kruh. V době,
kdy návštěvníci nemohou přijít osobně, je
virtuální přenos vítanou alternativou.
Senioři se mohou těšit také na tradiční
aktivity pro seniory, jako např. pravidelný
zdravotní monitoring ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Alzheimer
poradna nebo výtvarné dílny, zájemce
čeká pravidelné cvičení či novinka - setkání s virtuální realitou. Aktuálně je možné
ve spolupráci s organizací Popálky každé
úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin do Senior
Pointu přijít osobně a využít pomoci s přihlášením na očkování proti COVID-19.
Provozní doba Senior Pointu je shodná
s otevírací dobou knihovny. Senioři mohou v této době využívat prostory čítárny
či internetové studovny, použít počítač,
internet, přečíst si denní tisk nebo časopis,
k dispozici jsou také deskové hry. V letních
měsících budou moci senioři využívat také
venkovní atrium knihovny, které nabízí

příjemné posezení ve stínu borovic. Poradenství a konzultace pro seniory jsou zajišťovány kontaktní pracovnicí Senior Pointu,
která zájemcům poskytne požadované
informace, či pomůže s konkrétním problémem. V současné době vládních omezení
je možné služeb Senior Pointu využít prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, lze si
také domluvit individuální konzultaci.
Věříme, že žďárská knihovna nabízí místo, kam senioři rádi zavítají, třeba i opakovaně, ať už v případě potřeby řešit nějaký
problém, pro informace či jen posedět
a využít přívětivého zázemí k odpočinku.
Více
informací
o
službách,
nabídce a provozu Senior Pointu
najdete na internetových stránkách
www.knihzdar.cz/seniorpoint,
kontakt
je
možný
e-mailem
na
adresu
seniorpoint@knihzdar.cz nebo na tel. číslech
566 621 883 a 778 744 114. Veškeré služby,
které Senior Point poskytuje, jsou zdarma.
KMJS

NaŽďár bazár se po roce vrací na Farská humna
Jarní úklid přináší často dilema: „Co
s těmi věcmi, které si mi doma už několik
let válí?“ To se dá vyřešit bleším trhem
na Farských humnech koncem května.
On už bude někdo vědět, co si s těmi
„starými krámy“ počít.
Po roce se 22. května uskuteční již třetí
ročník jarního blešího trhu NaŽďár bazár,
který organizuje iniciativa Žijeme Žďárem

za podpory Města Žďár nad Sázavou. Za
vstup neplatí ani prodávající ani kupující.
„Udělejte si doma jarní úklid. Nacpěte věci
do pytlů a krabic. Trošku si nad tím pobrečte.
Co z krabice měsíc nevyndáte, odneste na
Farský a pošlete dál,“ dává organizátor Aleš
Studený tip, jak vybrat věci pro blešák.
Žijeme Žďárem, z.s.

Blešák na Farských humnech

Foto: Žijeme Žďárem

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Jaroslav
Ptáček
radní
ODS

Kromě standardních bodů je nedílnou
součástí městských rad promýšlení, jak lépe
využívat potenciál města Žďáru, být kreativní, reagovat na nenadálé nabídky tak, aby
vyšly k vaší spokojenosti a žilo se nám lépe.
Příklady? Ovečky pomohly Zelené hoře,
nyní máme plán, aby pomohly v žádostech
na zajímavou dotaci. Revitalizaci konventské
stezky raději pozdržíme kvůli zajištění kvality modřínového dřeva. Naše spokojenost
s vysoutěženou nižší cenou plynu na burze.
Trochu se smutkem (jsou to symboly našeho
dětství, lumpačení, prvních schůzek i zásadních setkání) pozoruji nezbytnou likvidaci ne-
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bezpečných sušáků na prádlo a klepačů, bylo
jich odstraněno už 67 kusů. Pracovní schůzky
o efektivním nakládání s odpady a zvolení
strategie byly završeny seminářem zastupitelů. Připravená akce Čistá Vysočina proběhla
29. 4. , vámi oblíbené farmářské trhy budou
probíhat v termínech 29. 5. , 26. 6. , 24. 7. ,
21. 8. , 18. 9. a 16. 10. , Žďárská pouť by měla
být 4.-5. září, podle situace se bude vyvíjet
ohraničení pouti i její velikost. Na Vodojemu
pokračuje rekonstrukce dolní Pelikánovy
ulice, hledáme optimálnější variantu točny
MHD a nájezdu k Emadu, Strojírenská také
prokoukla. Radní byli pozváni do výrobny
v Březí, kde v místní cihelně vzniká dlažba pro
kostel na Zelené hoře. Je dobře, že chráněné
bydlení, celoroční pobytová služba pro pomoc lidem s mentálním postižením, je už ve
Žďáru v ulici U Křížku a zabezpečena zkušenými pracovníky z Domova Kamélie Křižanov.
Proběhlo důležité pracovní setkání s Radou
Kraje Vysočina u nás ve Žďáru, poděkovali
jsme za příspěvek na zřízení efektivního očkovacího centra, vymezili společná témata.

Aktuality

Na posledních dvou radách probíhalo
hodnocení hospodaření všech příspěvkových
organizací města, schvalování účetní uzávěrky
i výsledků kontrol a auditů. Všechny PO si navíc dokáží pomoci i díky úspěšným žádostem
o granty a dotace. Patří sem získání milionové
kompenzace z programu ubytování, využití
dotačního programu Covid Gastro, získaná
dotace na Ministerstvu kultury na upgrade
a podporu knihovnického počítačového systému nebo projekt recyklace odpadní vody
z bazénu. PO města jsou městem průběžně
informovány a žádány o spolupráci. Například
s hasiči na zákonné likvidaci elektroodpadu,
propagaci aktivit Člověka v tísni v oblasti dluhové pasti nebo informace o posílení školních
spojů MDH v souvislosti s malým vítězstvím –
do škol opět docházejí a dojíždějí školáci.
Otázka na závěr. Lze pomoci nemocné
stoleté lípě na Libušíně? Radikální variantu
jsme odložili, ale výsledky tomografie hovoří proti, odborníci v přímém přenosu otázek a odpovědí to potvrzují, a bohužel budeme muset hledat odpovídající náhradu.

Od letošního roku se zjednodušilo navrhování projektů participativního
rozpočtu. Stačí jen poslat své náměty
a nápady, jak zlepšit naše město. Vybrané podněty zpracuje do podoby
projektu samo město. Následně proběhne veřejná prezentace a nakonec
Žďáráci rozhodnou, který z projektů
bude realizován.
Pokud máte nápad, jak vylepšit nebo
oživit své okolí, neváhejte a pošlete nám
svůj návrh.
Námět nově stačí poslat, město ho zpracuje
V předchozích letech museli lidé, kteří
chtěli přidat svůj námět do participativního rozpočtu, zpracovat návrh do základní
podoby projektu a sami prezentovat. Návrh musel například obsahovat rozpočet,
současný stav, potenciální využití a další.
Součástí také byla podpisová listina s alespoň 15 hlasy občanů, kterými navrhovatel prokazoval, že o jeho projekt existuje
širší zájem.
Od letošního roku se celý proces změnil a pro lidi je jednodušší, než dříve. Místo sepisování projektu, shánění podpisů
a zjišťování podrobností na úřadě stačí své
náměty a nápady poslat na e-mail. Tyto nápady bude město sbírat do zásobníku a následně pracovní skupina složená z odborníků a zástupců města vybere 2 až 5 nápadů,
které zpracuje do podoby jednoduchého
projektu pro prezentaci občanům. Projekt

Dětské hřiště na ulici Bratří Čapků

bude na veřejném projednání prezentován
a projednán s veřejností.
Po projednání dojde na samotné hlasování. I nadále platí, že hlasovat můžou
všichni obyvatelé města od 15 let, kteří
mají trvalý pobyt ve Žďáře. Vítězný projekt
pak bude dál zpracován a realizován.
Své nápady a podněty můžete zasílat do
30. září na e-mail radka.remrova@zdarns.cz.
Formulář a všechny potřebné informace
naleznete na webu města v záložce Aktivně pro Žďár.

Foto: Radka Remarová

Co se už udělalo
Od začátku participativního rozpočtu
v roce 2016 bylo dokončeno už osm projektů a ještě letos budou další dva hotové.
Příkladem může být vstup do úvozu na
Klafaru, vodní prvek v atriu nebo obnova
dětského hřiště na Dolní ulici.
V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte Radku Remarovou na e-mailu
radka.remarova@zdarns.cz a telefonním
čísle 778 744 303, která vám bude s čímkoliv
nápomocná.
(red)

Letní cvičení na Farských humnech
I letos Farská humna budou v létě žít
tancem i cvičením. Každý týden bude
na výběr minimálně ze dvou aktivit pro
děti i dospělé. Jako v minulých letech si
budete moct zatancovat s Džamilou, zacvičit se Zuzkou. Novinkou pro letošní
rok budou lekce, jak správně jezdit na
koloběžce s Petrem.
„Tancování na Farčatech bylo skvělé,
a i když bylo někdy špatné počasí, my jsme se
s Džamilou cítily jako na prosluněných plážích
Brazílie,“ přibližuje loňské tancování na Farčatech jedna z návštěvnic.
Tancování s Džamilou je pro ženy, dívky,
muže i chlapce. Nenáročné a zábavné tancování pro všechny, kteří se rádi hýbou do
rytmu hudby.
Pro ty, kteří se chtějí naučit cvičit s vlastním tělem, je cvičení se Zuzkou.
Pro začínající koloběžkaře jsme na květen připravili čtyři výukové lekce s instruktorem Petrem, který vám poradí a ukáže, jak
správně na koloběžce jezdit.
Termíny naleznete v letáku na obálce
Žďárského zpravodaje.(red)

Cvičení v létě 2020 na Farksých humnech

Foto: archiv
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Člověk v tísni pomáhá s dluhy v kanceláři na městském úřadě
Na městském úřadě od začátku dubna
funguje kancelář Člověka v tísni,
která poskytuje dluhové poradenství.
Jak služba funguje jsme se zeptali
konzultantky Šárky Lapčákové.
S čím umíte lidem pomoci?
Poskytujeme komplexní dluhové poradenství. Naše služby spočívají například
v mapování závazků, což ve své podstatě na
začátku spolupráce řešíme s téměř každým
klientem. Bohužel neexistuje jeden registr,
kde by se zapisovaly veškeré dluhy, ale je
třeba zjišťovat situaci u více institucí. V dnešní době se také dluhy běžně přeprodávají
a je tak snadné ztratit přehled o tom, komu
a kolik člověk vlastně dluží. Také nabízíme
pomoc při vyjednávání s věřiteli a exekutory, při vyjednávání s inkasními agenturami
nebo například se zastavováním nezákonných exekucí. Součástí našeho týmu jsou
i zkušení právníci, takže dokážeme poradit
i ve specifičtějších situacích. Dále píšeme
návrhy vyjádření odvolání a další opravné
prostředky k soudu. Umíme poradit v případě hrozící nedobrovolné dražby a v neposlední řadě pomáháme také s posouzením
a přípravou insolvenčních návrhů a asistujeme v procesu oddlužení. Je možné se na nás
obrátit jak s žádostí o jednorázovou pomoc,
tak i s dlouhodobou spoluprací. Záběr našich služeb je tak poměrně široký.
Jak se k vám mohu jako zájemce dostat?
Nejjednodušším způsobem je zavolat

Konzultantka organizace Člověk v tísní Šárka Lapčáková

na číslo 702 182 643 nebo kontaktovat na
e-mail sarka.lapcakova@clovekvtisni.cz
a domluvit si schůzku. Dluhová poradna
se nachází v prostorách městského úřadu
ve druhém patře a funguje každou středu
od 9.00 do 16. 00. V jiných termínech pouze po předchozí domluvě na stejném telefonním čísle. V současné době je možné
domluvit se také na on-line konzultaci.
Zaplatím něco za vaši pomoc?
Rozhodně ne, jsme nezisková organizace a naše služby jsou zcela bezplatné.
Dluhová poradna ve Žďáře je otevřená díky finanční podpoře společnosti
AVAST.

Foto: Matěj Papáček

Proč jste se rozhodli takovou službu poskytovat?
Člověk v tísni se dluhovému poradenství věnuje již dlouhodobě a zadluženost
vnímá jako velký společenský problém,
přičemž kvůli koronakrizi očekáváme ještě
větší nárůst lidí, kteří budou mít problém
své dluhy splácet. Tomu odpovídá i počet
telefonátů na naši dluhovou helplinku,
který se během krize zněkolikanásobil.
Otevření dluhové poradny je tak přímou
reakcí na tuto poptávku. Naším cílem je,
aby byla naše služba dostupná co nejvíce
lidem, a proto jsme otevřeli poradnu i ve
Žďáře.

(red)

Aktivity projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou
Projekt Inkluze ve Žďáře nad Sázavou
reg. č. CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/17_051/0009
223, právě vstoupil do svého posledního
monitorovacího období. Rádi bychom
se s vámi proto podělili o informace týkající se aktivit, které se podařilo v posledních měsících realizovat.

Ilustrační fotografie
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S ohledem na pandemii, která zasáhla
všechna odvětví našeho života, jsme také
my byli nuceni přistoupit ke změnám ve
formách realizace projektu. Sdílení dobré
praxe ve školách stejně jako vzdělávací aktivity určené pro veřejnost jsme přesunuli
do online prostředí.

Foto: Jana Formánková

Díky patří všem spolupracujícím organizacím, že se této změny nebály, i když pro
ně nebylo dosud obvyklé takto pracovat.
Pro odbornou a laickou veřejnost proběhla
v prosinci 2020 zajímavá beseda s pracovníky Společnosti E, kteří zúčastněným představili problematiku epilepsie, připomněli
doporučené postupy při poskytování první
pomoci a dále představili konkrétní příběh
jedné z klientek a lektorek zároveň.
Pro naše MŠ a ZŠ jsme od této organizace získali vzdělávací materiály, tak aby se
pedagogové mohli na případnou spolupráci s dítětem s epilepsií připravit. V únoru
2021 se uskutečnilo on-line setkání s pracovníkem Integračního centra Sasov z Jihlavy, které pracuje s klienty s poruchami
autistického spektra v denním stacionáři,
věnuje se sociální rehabilitaci a funguje zároveň jako poradenské centrum pro rodiny
s dětmi s PAS. Jedná se o nejbližší větší specializované zařízení v našem regionu.
Celkem tři základní školy se zapojily do
sdílení dobré praxe k tématu práce s diferencovanou třídou. Tato aktivita proběhla
postupně ve třech termínech od konce

Aktuality

ledna do začátku dubna. Ve spolupráci
s Edupraxí Brno a pod vedením zkušené
lektorky paní Ondráčkové pedagogové hovořili o problematice výuky ve třídě, kterou
společně navštěvují děti s nejrůznějším
nadáním a se speciálními vzdělávacími potřebami. Zúčastněným pedagogům byly
z projektu zakoupeny sady pomůcek dle
jejich aprobace a jejich vlastního výběru,
takže mohou do výuky nasadit další zajímavou metodu práce. Edupraxe nabízí
rovněž vzdělávací aktivitu zaměřenou na
aktuální novelu inkluzivní vyhlášky. Ve spolupráci s projektem MAP II se zástupci našich základních škol zúčastnili rovněž této
aktivity.

V průběhu prvních měsíců roku 2021
byly zakoupeny pomůcky a odborné publikace pro všechny školy zapojené do
projektu. Využívat je budou děti v Montessori třídách MŠ, dále děti docházející
do kroužků podporovaných z projektu
a také pedagogové v pozici koordinátorů
inkluze.
S ohledem na dlouhé a náročné období distanční výuky bychom rádi našim pedagogům i rodičům nabídli téma,
které považujeme za velmi důležité. Jde

o otázku, jak zvládnout návrat našich dětí
do škol. Odborníci se shodují v názoru, že
půjde z mnoha hledisek o velmi náročný
úkol. Tato aktivita bude realizována ve spolupráci s Poradnou pro gambling Kraje Vysočina v nejbližší době. Informace o přesném termínu tohoto online setkání budou
včas zveřejněny na stránkách města.
Jana Formánková
koordinátorka projektu

Železniční trať, která vede přes Žďár, slouží jako náhrada za
rekonstruovaný koridor směrem na Pardubice
Většina expresních vlaků Praha-Brno,
které jezdily takzvaným severním koridorem, se přesunula na jižní koridor
vedoucí přes Žďár. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce železnice u Ústí nad
Orlicí, kvůli které bylo nutné omezit
provoz.
„Od 6. dubna se vlaky jezdící na východ
od Prahy začaly řídit prakticky novým jízdním řádem. Největší změny se týkají spojení
Praha–Brno, ale práce na trati u Ústí nad
Orlicí mají vliv i na dopravu mezi Prahou
a Olomoucí (potažmo Ostravou) a související dílčí změny ovlivňují třeba i dopravu
směrem na Drážďany.
Tou nejdůležitější změnou je nepochybně převedení téměř všech dálkových vlaků
Praha–Brno a zpět z tratě přes Českou Třebovou na havlíčkobrodskou trať. Jde zejména o spoje Českých drah se jmény Vindobona (Praha – Vídeň – Štýrský Hradec),
Metropolitan (Praha–Bratislava–Budapešť)
a spoje RegioJetu na trasách z Prahy do
Bratislavy, Vídně a Budapešti. Mimo jiné
to znamená, že část vlaků jede z Prahy do
Brna bez zastávky, ostatní zastavují pouze
v Kolíně,“ informuje o změnách Česká televize.
Pro cestující ze Žďáru přináší tato změna drobné komplikace. Nejen, že vlaky,
přesměrované ze severního koridoru ve
Žďáře nezastavují, musely kvůli nim být
upraveny jízdní řády osobních vlaků, aby
„nepřekážely“ expresům.

Třebovou a jízdě rychlíků vyšší kvality přes
Vysočinu zpočátku vyvolaly naděje, že Žďár
konečně získá, i když na přechodnou dobu,
možnost cestovat moderními vlaky, než na
jaké jsou zvyklí z běžného provozu na lince
R9. Bohužel zůstalo jen u nadějí.
Vlaky ČD railjet a EC i spoje RegioJet
kvůli co nejmenšímu prodloužení jízdních
dob na odklonové trase mezi Kolínem a Brnem hl.n. nezastavují (vyjma Brna Kr.P.).
Žďáráci tak budou dál odkázáni na zastaralé vagony stávajících rychlíků, jedněch
z nejhorších v síti ČD.
Žďár už v minulosti, ještě v polovině
90. let, byl místem, kde zastavovaly i mezistátní expresy (např. Hungaria, Pannonia,
Balt-Orient) a kolem roku 2000 i na dva roky
čtyři spoje EuroCity. Historie se tedy v tomto případě opakovat nebude. Jiná situace
může nastat v roce 2022, kdy dojde k úplnému vyloučení provozu na rekonstruovaném koridoru (do roku 2023) a bude třeba
zajistit přepravu z Brna a Prahy do Pardubic, kdy se nabízí řešení ve formě náhradní
autobusové dopravy právě ze Žďáru, kde by

cestující do Pardubic přestupovali z odkloněných vlaků. Takže čas a konečná řešení
ukáží, jestli se moderních vlaků Žďár dočká.
Zatím z celé akce mají potěšení jen
skalní příznivci železnic, tzv. „šotouši“, kteří
dostali příležitost si vyfotit při průjezdech
stanicemi lokomotivy rakouských železnic ÖBB ř. 1216 s řídícími vozy ř. Afmpz
s modrou nebo červenou flotilou klimatizovaných vozů u railjetu a stroje Vectron
a Bombardier-Traxx se žlutými vagony pro
rychlost až 200 km/h. Lze tedy konstatovat,
že od 6. dubna tohoto roku kromě minutových úprav v jízdních řádech osobních vlaků ve směrech do/z Brna i Havlíčkova Brodu tato drážní výluka nepřinesla pro Žďár
žádné praktické změny. To kýžené zvýšení
úrovně rychlíkové dopravy, které by si město s druhým největším počtem prodaných
jízdenek na Vysočině zasloužilo, se nekoná,“ komentuje současné změny Aleš Korábek, nadšenec do vlaků a správce facebookové stránky Železniční stanice ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU
(www.facebook.com/nadrazizdar).(red)

Výluka přeje nadšencům do vlaků
Pozitivní je výluka hlavně pro nadšence do vlaků. Díky přesměrování expresů
totiž můžete na trati pozorovat lokomotivy a celé soupravy, které na naší trati
nikdy nejezdily.
„Informace o rozsáhlé výluce na hlavním koridoru z Brna do Prahy přes Českou
Žďárské vlakové nádraží z mostu na Jihlavské ulici

Foto: Aleš Korábek
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Přehled investic

Zima Technické pořádně otestovala, teď už myslíme na jaro
V polovině dubna, kdy píšeme tento článek, už Technické služby SATT pomalu
uzavírají zimní sezónu. Historicky úplně
první. Přestože nás zima pořád drží ve
střehu a když nasněží, zametání chodníků se ještě střídá s prohrnováním, můžeme alespoň předběžně bilancovat
Zima prověřila Technické snad všemi myslitelnými druhy počasí, plusové teploty se ná-

hle střídaly s mínusovými a ty zase s přívaly
sněhu a námrazou. Předpověď počasí vyhodnocuje dispečer ze dvou zdrojů, pokud je potřeba prohrnovat a sypat, nastupují řidiči do
práce ve tři ráno. Když jdou pak lidé do práce
na ranní, hlavní komunikace jsou už uklizené.
V praxi se osvědčila nakoupená technika,
ať už terénní „Miciny“ Mitsubishi L200 nebo
multifunkční vozidla Kioti K9. Určitě bychom
se ale neobešli bez subdodavatelů, pomáhají nám třeba jejich těžké traktory s pluhem.
Externí firmy nám dodávají i pracovníky na
ruční úklid tam, kam technika nemůže. Dá
se říct, že dvě třetiny úklidu zajistí Technické
a zbylou třetinu subdodavatelské firmy.
Za nelehké podmínky první zimy jsme
rádi, protože jsme si vyzkoušeli, co funguje
i co zlepšit. Do další sezóny chceme posílit
dispečerskou službu tak, aby se ve směnách
střídali dva lidé. Pro jednoho člověka znamená dispečink službu takřka 24/7 s minimem
spánku. Vzniknout má také přístřešek na
skladování štěrku a soli. V rámci bilancování
bychom také rádi poděkovali aktivním občanům města, jejich tipy nám často pomohly
vychytat nedostatky a zlepšit úklid.
Zima v číslech:
Náklady na zimní údržbu za sezónu
(12/2020–03/2021) 4,5 milionu
Náklady na zimní údržbu za kalendářní rok
(01-03/21) 4,3 milionu

Traktor v úpravě na zimní údržbu

ROK

SKUTEČNÉ NÁKLADY

2016

3 563 700

2017

3 830 426

2018

3 025 199

2019

7 005 215

2020

2 402 414

2021

4 330 057

*částka je kvůli rozpočtu města vždy za kalendářní rok leden–prosinec
• 10 tisíc najetých kilometrů při prohrnování
a sypání
• 2 660 m3 odvezeného sněhu
• 218 tun drti
• 3,5 tuny písku
• 242 tun posypové soli

Foto: Technické služby SATT
A co dál?

Technika postupně shazuje zimní výbavu (část je ještě teď, v půlce dubna,
připravená na případný sníh) a slouží dál
jako zametací a kropici vozy nebo pro
přepravu dřevin a materiálu. S jarem se
desítka zaměstnanců TS rozdělila na dvě
party. Jedna se věnuje čištění města, druhá má na starost zeleň. Úklid zahrnuje
zametání chodníků i blokové čištění silnic. Co nezvládne technika, dočistí několik párů rukou. Naši výbavu doplnil malý
zametací stroj, s ním té ruční práce zase
o něco ubyde. Staráme se i o pravidelnou
údržbu dešťových vpustí.
Stejně jako loni pokračujeme v údržbě
zeleně, teď poprvé máme na starost celou
sezónu od jara do podzimu. Pečujeme
o záhony, keře, stromy, vysazujeme nové
dřeviny, ve velkých vedrech nebo u nové
výsadby zajišťujeme zálivku. Snažíme
se jít i cestou malých zlepšení s velkým
efektem. Aktuálně jsme koupili štěpkovač
a díky němu můžeme ořezané větve využít v duchu přírodního koloběhu. Štěpku
používáme jako mulč – na pokrytí půdy
u záhonů nebo dřevin. Ušetříme peníze
za uložení do bioplynky i místo na korbě auta při převozu, nemusíme kupovat
kůrový mulč.
A jaká je budoucnost Technických?
Čeká nás postupný rozvoj a s tím i rozšíření poskytovaných služeb. Zatím si přejeme, ať jsou s námi Žďáráci spokojení.

Traktůrek v úpravě pro čištění ulic
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Foto: Technické služby SATT

Jan Liška,
ředitel Technické služby SATT
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Kultura

Pouliční umění, nebo vandalismus? Výstava graffiti ve Žďáře

Tip na velké svatební hostiny a párty, oslavy a další akce!

Je graffiti jenom pouhá čmáranice, která již pár dekád hyzdí zdi domů, nebo je
to fenomén lidového umění, který vzešel z potřeby nějakým způsobem reflektovat tento svět? Vyjádřit se v prostoru, který nás obklopuje? Je to snad
touha po protestu? Potřeba vymezit
se vůči establishmentu (státní moci),
vůči majoritní (většinové) společnosti,
nebo jde jenom o tu spontánní radost

Možná se vám zdá v době lockdownu
trochu nevkusné vám nabízet tip na místo, kde se dá skvěle hodovat, tančit, hrát
a veselit se, navíc, když vám prozradíme,
že se jedná o notoricky známou diskotéku Krystal, v Domě kultury, ale naše doporučení je jasné – čtěte dál!

z tvoření vyjádřenou i za cenu škod páchaných na soukromém majetku?
Možná jde o jakési nelegální vyjádření
se. O potřebu být tu, nedbat na ocenění,
ale ani na možný postih, vytvořit jakousi komunitu čmáralů, v dobrém případě
i tvůrců. Kde se vzala inspirace takové
výtvarné práce? Bylo tu dříve něco podobného?

Na tyto a další otázky se vám pokusí
odpovědět výstava Víta-Bohumila Homolky. Naleznete ji od 12. dubna v takzvaném
krčku žďárské polikliniky. Kromě fotografií
samotných grafitti z našeho města je výstava doplněna o historii a celkové pojednání
o fenoménu grafitti a nástěnných maleb
jak u nás, tak ve světě.


Vít-Bohumil Homolka, (red)

Od 1. května se jízdní řády MHD vrací do normálního režimu
Jízdní řády MHD se vrací do běžného
režimu platného od 1. ledna letošního
roku. Do plného rozsahu se jízdní řády
vrací z důvodu zlepšující se epidemiologické situace a uvolnění pohybu osob.
K redukci spojů MHD došlo z důvodu
omezení pohybu osob a propadu využívání hromadné dopravy. Město ročně přispívá na MHD bezmála 10 miliony korun
a díky nižšímu využití hromadné dopravy
bylo třeba ztrátu v příjmech kompenzovat
omezením málo využívaných spojů.

(red)

Ilustrační foto

Foto: Matěj Papáček

Nová vzduchotechnika v kulturním domě zlepší kvalitu vzduchu
Vzduchotechnika v kulturním domě se
po asi 30 letech dočká obnovy. Nové budou vzduchotechnické jednotky, které
jsou jednak výkonnější, ale také šetrnější
na spotřebovanou energii a přinesou do
hlavního sálu lepší a čistější vzduch.
„Dotační titul se podařilo získat z Operačního programu životního prostředí zejména
díky spolupráci naší organizace Kultura p.o.
a dotačních specialistů města. Dotace je je-

dinečnou příležitostí a město na ni čekalo
mnoho let. Věříme, že návštěvníci našeho
„kulturáku“ změnu pocítí zejména při velkých
akcích,“ komentuje změnu místostarostka
Ludmila Řezníčková.
Součástí rekonstrukce je také rekuperační
jednotka, která odebírá odpadní teplo a využívá jej k vytápění samotné budovy. Nemalou výhodou je také čistější vzduch a nižší nákladyna
spotřeby energie. Úspora představuje asi jednu
čtvrtinu spotřeby dnešní vzduchotechniky.

Vzduchotechnika je dnes stará skoro
jako kulturní dům sám, tedy přes 30 let. Její
kapacita přestala stačit rekonstrukci fasády
a oken, kdy byla potlačena přirozená výměna vzduchu.
Práce budou probíhat v červnu tak, aby
byl kulturní dům připraven na případné
spuštění v letních měsících. Nová vzduchotechnika město vyjde na 4,4 milionu korun,
z toho 2,5 milionu pokryje dotace.
(red)

Letos se nejspíš budeme muset obejít bez Dne Žďáru i světské pouti

Zavřený kulturák měl v jinak samých
nevýhodách plynoucích z pandemie jednu
nelogickou výhodu. A to, že do něj, stejně
jako v Hospodě Na mýtince, nechodili lidi.
Čili byl najednou nechtěný časový prostor
na všechny nejrůznější opravy, renovace,
čištění skladů, které se v době necovidové odkládají na „až bude čas.“ Na své si tak
přišla i diskotéka Krystal, která již v posledních x letech byla víc retro, než bylo zdrávo
a stala se místem, kde se bez promile v žíle
nesedělo a tančilo právě s dobrým pocitem
skvěle stráveného večera.
Ale to se změnilo. Z Krystalu se po měsících prací vyloupla skutečně velmi zajímavá
retro tančírna, která ve spojení se salonkem
a restaurací v přízemí nabízí inspirativní
prostor pro akce nejrůznějšího charakteru.
Modernizace
I za finanční spolupráce s radnicí se do
modernizace prostoru zapojili všichni pracovníci Kultury Žďár a každý si zde našel svoji
dočasnou rekvalifikaci. Prostor se kompletně
vyčistil, vymaloval, doplnil žánrovými tapetami a plakáty, všechny sedačky prošly výměnou potahů a stoly přebroušením a novým
nátěrem. Kompletní repasí prošla elektřina,
osvětlení i led osvětlení tanečního parketu.
Nově obložené byly i schody od restaurace
v přízemí do 1. patra k vinárně a vstupní dveře. Vinárna Krystal dostala nové logo, lampičky na stoly a mnoho dalších více či méně
viditelných prvků, které ji posunuly do retro
tančírny jedenadvacátého století.

Slaonek pro soukromé akce

Foto: Jiří Pavlíček

Místo pro svatby, oslavy i firemní večírky
A tím se opět dostáváme k tomu, že se
zde nově nabízí velmi zajímavý prostor pro
pořádání akcí nejrůznějšího charakteru.
A to nejen firemních, ale i privátních.
A dle nás je to v současné době žhavý tip
třeba na menší, ale i velké svatební hostiny
a párty. Stále se vám zdá, že si z vás děláme
legraci? Tak jedeme dál, milé nevěsty a ženichové. A protože každá pořádná svatba
není nic levného, počítejte s námi. V dnešní
době je velice trendy realizovat hlavně z kapacitních důvodů velké svatební hostiny
na netradičních místech, loukách, v nejrůznějších stodolách a penzionech, které se
na svatby specializují. Nic proti tomu. Tato
místa mají svoji nezaměnitelnou atmosféru a krajina kolem často vybízí k opravdu
skvělým památečným žánrovým snímkům.
Ale v drtivé většině těchto případů si mu-

Aktuální koronavirová situace se sice mírně zlepšuje, ale lepší časy pro kulturu jsou
zřejmě stále v nedohlednu. Město v první
polovině roku pravidelně pořádá tři velké
akce, bez nichž se budeme muset bohužel
i v letošním roce obejít.
Rada města vzala 12. dubna na vědomí zrušení Filipojakubské noci, Žďárské pouti i Dne
Žďáru. Nezbývá nám než doufat, že situace
se bude pozvolna zlepšovat a druhá polovina
roku bude pořádání kulturních akcí alespoň
trochu více nakloněna. Proto intenzivně pracujeme na programu Slavností jeřabin, které
se tradičně odehrávají na přelomu srpna a září.
V souvislosti se 70. výročím založení Žďasu
plánujeme „Jeřabiny“ v letošním roce zaměřit
na historii zpracování kovů na Žďársku. Pokud
nám to Covid dovolí.
OŠKSM
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Futrování na Farských v září loňského roku

Foto: Nikola Adlerová

Zrekonstruovaná Retortančírna Krystal

Foto: Jiří Pavlíček

síte nachystat v rozpočtu svatby místo na
pronájem objektu, ubytování, externí catering včetně inventáře, ohřívače vzduchu,
velkokapacitní stany, obsluhu, koordinátory, dopravu, taxíky, zvukovou a světelnou
aparaturu, svatební dekorace, potahy židlí
a další doplňky.
Nebo jednoduše můžete přijít do kulturního domu ve Žďáře a mít vše na jednom místě za nesrovnatelně nižší cenu,
protože drtivá většina výše zmíněného je
zde k dispozici. Dají se zde realizovat svatby nebo oslavy od padesáti až po více než
dvě stě osob, a to v tradičním i netradičním
pojetí. Máte zde k dispozici buď samotný
Krystal s propojeným salonkem na svatební bufet, barem s obsluhou a tanečním
parketem, nebo v případě opravdu velkého počtu lidí můžete akci propojit s restaurací pod tančírnou. Termíny, kdy se svatby
převážně konají, čili letní měsíce, jsou pro
klub velmi atraktivní, neboť v letních měsících nebývají ve velkém počtu večerní taneční indorové akce, které Krystal pořádá.
V restauraci se skvěle vaří a majitelé mají
k dispozici svůj inventář, který kapacitou
zabezpečí jakoukoliv akci. Přilehlá velká
zahrádka poskytne oddych a možnost občerstvení venku a prostor za kulturním domem sousedí s travnatým prostorem, cyklostezkou a řekou Sázavou, kde lze skvěle
pořídit svatební fotografie. Parkovacích
ploch je kolem dostatečné množství a hotely a penziony pro přespolní hosty jsou
v docházkové vzdálenosti. Navíc oslava, či
svatba v Krystalu je dle našeho názoru vedle nesporné finanční efektivnosti zároveň
i netradiční zážitek, který vás bude odlišovat od dnes již klasických svateb v hotelech
a penzionech.


Aleš Hrbek, Kultura Žďár
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Městský úřad informuje

Příspěvkové organizace města

Ztráty a nálezy

Poplatky můžete platit až do 30. června

Městská policie

Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v období od
17. března 2021 do 7. dubna 2021 předány
následující nálezy, u kterých není znám jejich majitel.

Poplatky za komunální odpad, psy
a z pobytu můžete uhradit až do
30. června. K zaplacení poplatků užívejte přednostně bezhotovostních plateb.

Kontrola dodržování mimořádných opatření
Jak jsem již informoval v předešlých vydáních
zpravodaje, městská policie provádí intenzivní pěší
obchůzkovou činnost zaměřenou na dodržování
platných norem nejen v oblasti veřejného pořádku,
občanského soužití, dopravní problematiky, majetku, vyhlášek a nařízení města, ale i v oblasti kontroly
opatření přijatých v souvislosti s pandemií Covid 19.
V uplynulém měsíci jsme tak opět provedli stovky
takovýchto kontrol. Bohužel musím konstatovat, že
počet zjištěných přestupků, kterými se průběžně zabýváme, je značný. Většinu z nich řešíme upozorněním a následnou domluvou, ale v několika desítkách
případů jsme za porušení stanovených opatření
udělili i pokuty. Výše sankcí byla v rozmezí od jednoho sta korun do tří tisíc korun. Pokud „provinilý“ občan odmítl situaci řešit přímo na místě nebo jsme porušení vládního opatření vyhodnotili jako závažné,
byla tato skutečnost oznámena správnímu orgánu.

Ztraceno
Nalezeno
Dioptrické brýle
zasedací místnost MěÚ
Svazek klíčů
parkoviště na ul. Palachova
Svazek klíčů na aut. zastávce na ul. Brodská
Mobilní telefon
Žitná ulice
Zlatá náušnice
MěÚ – chodba 1. patro
Látková peněženka
koš u hráze u Zel. hory
Látkové rukavice
chodník u WC na tržnici
Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví předány skutečnému majiteli. Všechny
ostatní převzaté nálezy byly předány skutečnému majiteli. Seznam ostatních nalezených věcí z minulých měsíců je zveřejněn
na úřední desce a na Facebooku města.
Bližší informace Vám poskytne Alena
Benešová na tel. č. 566 688 146, mail
alena.benesova@zdarns.cz nebo osobně
v kanceláři finančního odboru.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je možné zaplatit poplatky za odpad,
psy a z pobytu bez navýšení až do 30. června.
Pokud nemáte například internetové bankovnictví, požádejte blízké nebo přátele, aby vám
pomohli poplatek uhradit.
Zároveň žádáme občany, aby v případě

dotazů použili e-mail nebo telefon.
S dotazy na poplatek za komunální odpad
se obracejte na Alenu Šimkovou,
tel.: 566 688 187, e-mail: alena.simkova@zdarns.cz
nebo Petru Poulovou, tel.: 566 688 396,
e-mail: petra.poulova@zdarns.cz.
S dotazy na poplatek ze psů a z pobytu se
obracejte na Miroslavu Zachovou,
tel.: 566 688 147,
e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz.
(red)

Kůrovcové dřevo je třeba
zpracovat do konce května
Blíží se další termín pro zpracování
kůrovcového dřeva. Stromy, které brouk
napadl v průběhu dubna a května, je nutné nejpozději do 30. května zpracovat.
Kůrovcová kalamita je tu s námi už skoro dvacet let. První vlna začala po suchu v roce 2003
a skončila v roce 2010. Dopady první vlny ale nebyly tak tragické jako v současnosti. Druhou vlnu

kalamity odstartovalo sucho v roce 2015, které
pokračovalo až do loňského roku. Po dlouhé
době tak mají majitelé lesů vhodnější podmínky pro boj s kůrovcem, kalamita ale rozhodně
neskončila. To, co poznali majitelé lesů jižně od
Žďáru, teď čeká i lesy ve vyšších polohách.
Více informací, jak bojovat s kůrovcem, naleznete na webu města www.zdarns.cz.
(red)

Město se zapojilo do výzkumu kvality života v obcích
Výzkumné agentury STEM a DATLAB vytvářejí pravidla pro hodnocení kvality života v obcích. Naše město se zapojilo jako
modelový příklad, na kterém se budou
tato pravidla vytvářet. Výzkumníci na základě ukazatelů shromážděných z různých
veřejných databází zpracují zprávu o kvalitě života. V navazující diskusi s vybranými
občany města tuto zprávu doplní o jejich
názory na kvalitu života ve městě.
V současnosti výzkumníci pracují na vyhodnocení indikátorů (ukazatelů), na základě

kterých zpracují zprávu o kvalitě života ve
městě. Pro představu to mohou být příjmy
a hospodaření města, dostupnost a kvalita
vzdělání, zdravotní péče a dalších služeb,
příležitosti k využití volného času a podobně. Indikátory jsou vybrány tak, aby zachytily
kvalitu života v následujících oblastech (dimenzích):
1. Příjem a bohatství, 2. Zaměstnanost a práce, 3. Bydlení, 4. Vzdělání, 5. Zdraví, 6. Bezpečnost, 7. Životní prostředí, 8. Občanská angažovanost a dobré vládnutí, 9. Mezilidské vztahy,
10. Infrastruktura a služby, 11. Demografie.

Ve chvíli, kdy bude vyhodnocení indikátorů kvality života hotové, výzkumníci osloví
obyvatele a z nich vyberou skupinu, která
bude odrážet obyvatelstvo města například
na základě věku, vzdělání, práce a podobně.
Jedná se o takzvaný kvalitativní výzkum,
takže oslovení lidé budou přizváni na diskuzi,
ve které budou s výzkumníky debatovat. Na
základě debaty si budou výzkumníci moci
ověřit, nakolik hodnocení kvality života na základě indikátorů odpovídá vnímání života ze
strany obyvatel města.
(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: březen 2021 - 20 461, únor 202120 466, leden 2021- 20 510, prosinec 2020
- 20 521, listopad 2020 - 20 558, říjen 2020 20 521, září 2020 - 20 634, srpen 2020 - 20 656,
červenec 2020 - 20 662, červen 2020 - 20 668,
květen 2020 - 20 690, duben 2020 - 20 704
Děti narozené v listopadu 2020
+ dodatečně v říjnu 2020
Štěpán Zezula
06. 11.
Natálie Kotlánová
07. 11.
Vilém Šindelář
09. 11.
Prokop Zacha
20. 11.
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ZR 2
ZR 1
ZR 3
ZR 4

Vojtěch Havlíček
Marek Kučera

24. 11. ZR 3
29. 11. ZR 2

Ada Šimurdová
Robert Kaláb

01. 10. ZR 2
11. 10. ZR 1

Životní jubilea v únoru 2021
+ dodatečně v lednu 2021
Blažena Kučerová
03. 02. 80 let
Josef Trtík
08. 02. 85 let
Věra Doležalová
11. 02. 80 let
Marie Kovandová
11. 02. 92 let
Růžena Kozlová
11. 02. 90 let
Květoslava Kozlová 12. 02. 92 let
Oto Kadlec
14. 02. 80 let
Marie Slejšková
22. 02. 80 let
Marie Štěpničková 24. 02. 93 let

ZR 1
ZR 5
ZR 6
ZR 5
ZR 1
ZR 5
ZR 4
ZR 6
ZR 3

Věra Getová
Karel Gretz
Emilie Benešová

26. 02. 91 let ZR 1
27. 02. 80 let ZR 4
28. 02. 80 let ZR 3

Anna Tulisová

16. 01. 93 let ZR 5

Životní jubilea v květnu 2021
František Kejval
01. 05. 80 let
Anna Limlová
02. 05. 80 let
Ludvík Mrva
03. 05. 92 let
Stanislav Lampárek 06. 05. 93 let
Anděla Synková
20. 05. 85 let
Oldřich Coufal
25. 05. 80 let
Jaroslava Synková 26. 05. 85 let
Zdeňka Zvěřinová 27. 05. 85 let
Jarmila Judová
29. 05. 90 let
Gratulujeme!

ZR 4
ZR 1
ZR 3
ZR 1
ZR 3
ZR 7
ZR 1
ZR 6
ZR 4

Černý pátek
Tento případ se nestal v pátek třináctého, ale
v pátek 26. března. Jednalo se o velmi nezodpovědné chování skupinky 13 mládežníků ve věku 17- 20
roků, kteří se ve večerních hodinách sešli v jednom
z místních parků. S dodržováním stanovených protiepidemických opatření (shlukování, rozestupy,
roušky atd.) si vůbec nelámali hlavu. Strážníci situaci vyřešili na místě, a to udělením pokuty každému
z nich ve výši 500 Kč. Budiž jim to ponaučením, protože tímto přístupem k vyřešení současné pandemie
moc nepřispívají. Pokud by takové chování opakovali, museli bychom přistoupit k podstatně přísnějším
sankcím. Za tyto a obdobné přestupky můžeme na
místě uložit pokutu až 10 tisíc korun.
Lesnický traktor do sídliště nepatří
Poměrně kuriózním případem jsme se zabývali
21. března. Muž, ve věku 50 let, si přijel ke své mamince bydlící na Stalingradě pro domácí buchty lesním
pracovním traktorem, a to dokonce s připojeným vlekem na vytěžené dřevo. Snažil se u domu na sídlišti
zaparkovat. Bohužel si neuvědomil, že uvedený pracovní stroj není svými rozměry tím nejvhodnějším
dopravním prostředkem k parkování a pohybu po
úzkých komunikacích na sídlišti. Při jeho řidičských
manévrech došlo i k poškození nezpevněných ploch.
To se naší hlídce a ani oznamovateli, který nás na uvedené praktiky tohoto šoféra upozornil, vůbec nelíbilo.
Za svůj výkon byl oceněn pokutou ve výši 1 000 Kč.
Navíc poškozený trávník musel uvést do původního
stavu. Muži jsme důrazně doporučili, aby volil pro
parkování a jízdu v sídlišti jiný dopravní prostředek,
popřípadě zaparkoval jinde.
Pomoc seniorce
Vždy se snažíme poskytnout pomoc každému,
kdo ji potřebuje. Do takové situace se dostala i seniorka ve věku cca 90 let. Zavolala s žádostí o řešení problému na svém plynovém zařízení. Strážníci
ženu instruovali, jak má v daném okamžiku postupovat, a neprodleně zajistili kontakt na specialistu
v oboru. Paní byla s tímto přístupem nadmíru spokojená.
Martin Kunc – vedoucí městské policie

Active SVČ je koordinátorem středoškolské
odborné činnosti v okrese Žďár nad Sázavou
Středoškoláci mají téměř celý školní rok
uzavřené školy, přesto nezahálejí v prezentaci svých vědomostí a dovedností
ve středoškolské odborné činnosti. Tak
zvané SOČky jsou prestižní soutěže
s mnohaletou tradicí, letos se koná již
43. ročník. Začínají na okresní úrovni,
pokračují přes krajská kola až do celostátní přehlídky.
Active, které v této oblasti zastupuje koordinátorka Jaroslava Lánová, spolupracuje
s garanty SOČ, zkušenými středoškolskými
učiteli Rudolfem Voráčkem a Milanem Hánou. Generálním partnerem SOČ je CZ.NIC,
záštitu nad celou soutěží převzala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.
Soutěž SOČ neprověřuje pouze vědomosti, ale prokazuje zejména schopnost
samostatné práce, a na rozdíl od jiných
středoškolských soutěží si ve všech kolech
účastníci vyzkouší obhajovat práci před
odbornou porotou. Rozvíjejí tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Letos vše probíhá

on-line. Do dubnového okresního kola
bylo přihlášeno 11 prací ze čtyř středních
škol – VOŠ a SPŠ Žďár, Biskupského gymnázia Žďár, Gymnázia Žďár a Gymnázia Velké
Meziříčí. Projekty SOČ se věnují různým
oborům, ty ve žďárském okresním kole
byly zaměřeny na strojírenství, ochranu
životního prostředí, zdravotnickou tématiku, geografii. Všechny práce byly úspěšně
obhájeny a postoupily do krajského kola.
Garanti každoročně zmiňují vysokou odbornou úroveň prací, nejinak je tomu i letos. Jedno z témat - týkající se boje proti
kůrovci - od studenta Tomáše Němce z VOŠ
a SPŠ již čeká využití v praxi. K projektu byla
dokonce podaná žádost u Evropského patentového úřadu.
Zkušeností v SOČ se všem řešitelům otevírají dveře k dalšímu studiu, k zahraničním
soutěžím a nezřídka také k vědecké kariéře. Více informací o SOČ se můžete dočíst
na www.soc.cz, propozice k proběhlému
okresnímu kolu naleznete na www.activezdar.cz v sekci Soutěže.
Zdenka Volavá, Active SVČ

ZUŠ Františka Drdly získala darem pianino
Na počátku celé akce byla zakázka českých klavírů (8 pianin a 3 klavíry) za 5,3
milionů Kč odmítnutých čínským klientem po návštěvě předsedy českého
senátu na Taiwanu.
Nástroje nakoupila rodinná nadace
Karla Komárka a rozhodla se je věnovat
českým uměleckým školám.
Po velikém zájmu škol o tyto nástroje
se nadace rozhodla zajistit další pianina

a nabídla je darem. Ze 152 žádostí vybrala
odborná komise 56 žadatelů a jedním z vybraných byla u žďárská umělecká škola.
Po výběru bylo ještě nutné vybrat ve
veřejné sbírce 219 tisíc korun na nákup nástroje. To se podařilo a 21. dubna bylo nové
pianino umístěno v učebně hudební nauky.
Přijímáme nové žáky a studenty do hudebních, výtvarných i dalších oborů. Více
informací v letáku na poslední straně zpravodaje.
(red)

Zástupce ředitele František Dvořák zkouší nové pianino

Foto: Matěj Papáček
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Anketa pro zastupitele města
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Zima je snad již definitivně u konce. Jak hodnotíte letošní zimní údržbu v rukou SATTu?
Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Miroslav
Šuhaj
zastupitel
ANO 2011

Petr
Štoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Miloslava
Brychtová
zastupitelka
Změna 2018

Karolína
Kostečková
zastupitelka
ŽŽM
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O možnosti znovu vybudovat ve městě malé
technické služby jsme v klubu zastupitelů ANO
často diskutovali ještě před komunálními volbami.
Hlavní hybnou silou této myšlenky byla současná
místostarostka Lída Řezníčková a postupnými
kroky se podařilo, po získání města 100% podílu
ve společnosti SATT, tuto službu zajistit. Říká se, že
nové koště dobře mete a dle mého názoru byla letošní náročná zima dobrou ukázkou kvalitní zimní

údržby. Během úklidu bylo vidět nové vybavení,
se kterým se dařilo sněhovou nadílku průběžně
a včas uklízet. Nesmím ani opomenout pozitivní
přístup občanů města, kteří často uklízí městské
chodníky před svými domy. Proto já hodnotím
letošní zimní údržbu kladně, co se týče kvality
i ceny služby. Navíc si myslím, že další zimy mohou být a budou se získanými zkušenostmi ještě
lépe a precizněji zvládnuté. Dík všem.

Vzhledem k současné epidemické situaci
a věku jsme se pohybovali jen v pro nás nezbytných teritoriích. Proto můžeme hodnotit pouze
osobní zkušenosti a ty jsou bezesporu kladné.
Konkrétně v okolí polikliniky, kde v případě
sněžení byly již od ranních hodin chodníky
a přístupové cesty prohrnuté a posypané drobnou drtí. Také chodník podél Studentské až
k Liosu byl včas a vzorně udržován. Trochu
zaostávala kvalita údržby chodníku z Neuman-

novy kolem hlavního parkoviště směrem k prodejně nábytku. V převážné části Vodojemu byly
vzorně udržovány hlavně vozovky, zato chodníky mezi zahrádkami a chodníky podél ulice
Jamborovy byly jakoukoliv údržbou panensky
nedotčeny. Buďme trpěliví a věřme, že se i tyto
ojedinělé nedostatky časem odstraní. Myslíme
si, že nová divize SATTu svoji první zimní prověrku zvládla, jejich práci chválíme a vyslovujeme první poděkování.

Snad skončila doba neustálých zmatků, změn
a zásahů do dříve fungující zimní údržby. Právě po
špatných zkušenostech s fungováním zimní údržby náš klub navrhoval tzv. malé technické služby.
To, že došlo k naplnění tohoto požadavku prostřednictvím SATT a.s., jsme podpořili. Zima nebyla
nijak tuhá, ale když nás trápila sněhová pokrývka,
tak se s ní naše společnost vypořádala velmi dob-

ře. Určitě si všichni všimli, že údržba je koordinovaná, včasná a prakticky až na výjimky bezproblémová. Co ale víme, je, že požadavek na úspory
v jejím financování se nenaplní. Údržba není a nebude levnější nebo stejně drahá jako v minulosti.
Tento požadavek zůstává pouze slibem. Uvidíme,
jak další zimy prověří fungování SATTu a zda tato
změna stála za ty předchozí komplikace.

Premiéra zimní údržby pod taktovkou akciové společnosti SATT, ve vlastnictví města, je
za námi. Je čas bilance a hodnocení. Zkušební
podmínky letošní zimy byly regulérní. Sněhu
dost a ledovky k tomu. V ulicích pracovala moderní technika, radost nejen na pick-upy pohledět. Universální stroje, které se naplno využijí
i v letní údržbě. Úplně na začátku první zimy
bylo občas na chodníku znát, že obsluha s no-

vou technikou teprve nabírá zkušenosti z reálného provozu. To ale po pár denních i nočních
směnách přirozeně odeznělo. Časové limity
k zajištění sjízdnosti komunikací, rozdělených
do pásem dle důležitosti, byly vždy dodrženy.
Občas došlo k zaváhání při navazujícím ručním
odklízení, např. u zastávek MHD, ale to opravdu
nebyla ani v dnešním pohodlném světě žádná
tragédie. 
Pokračování str. 15.

Zimní údržba v rukou SATTu dopadla letos určitě lépe než v zimě 2018/2019, kterou radnice nezvládla a mnoho občanů ji odneslo zlomeninami.
Jako viníka označili firmu, která zimní údržbu vykonávala déle než 20 let a nahradili ji firmou SATT,
jejíž 32 % akcií stálo město 80 mil. Kč, což je mimochodem hodnota cca 40 bytů, které chybí. Firma
SATT investovala další milióny do techniky, najala
nové zaměstnance a zahájila činnosti tzv. malých

technických služeb města. V rozpočtu města se
objevilo (dříve nemožné) několikamiliónové navýšení financování firmy SATT. Proč je třeba likvidovat zavedené firmy? Propouštět zkušené lidi?
Občané tvrdí, že v určitých úsecích „UNC bagřík“
nezajel vůbec za celou zimu. Údajně z důvodů
nestability tohoto stroje. Není zřízení technických
služeb spíše drahý a zbytečný krok zpět?

Odborná hodnocení přenechám kolegům,
nabídnu vám pohled maminky dvou dětí do
tří let bydlící na Přednádraží. I když letošní zimu
hodně sněžilo (a hodně se sáňkovalo!), všechny
hlavní chodníky byly sjízdné kočárkem. Když byl
nějaký problém, stačilo napsat Sattu a do druhého dne, ale většinou do hodiny, byl vyřešen.
Z okna jsme sledovali dopolední koncert - brzy
ráno traktůrek, dopoledne čtyřkolka a po poled-

ni Micina (velké Mitsubishi s radlicí, u kterého se
vžila přezdívka “Micina”. Omlouvám se, ale už jí asi
jinak neřeknu). A co víc - naše sídliště prohrnoval
pán z vedlejšího vchodu, tedy člověk, který zde
bydlí a zná to tu jako své boty. Možná to stálo
trochu víc peněz než jiné roky, ale zato jsme měli
letos po dlouhé době profesionální zimní údržbu
na úrovni. Díky za ni.

Josef
Klement
zastupitel
KDU-ČSL

Akciová společnost SATT, jejímž vlastníkem
je město Žďár nad Sázavou, se skoro rok stará
o zeleň a o údržbu chodníků a silnic, které jsou
v majetku města. Tím se obnovily technické služby, které jsou plně pod kontrolou města. Letošní
zima dostatečně prověřila nového poskytovatele
těchto služeb. Zimní údržba je velmi náročná na
kvalitní dispečink a nárazové nasazení techniky
a lidí. Občané města viděli v ulicích a na silnicích

moderní stroje, které byly operativně koordinovány novou dispečinkovou službou a byly včas
a v dostatečné míře nasazeny k zimní údržbě. Při
údržbě vozidla najela přes 10 tisíc kilometrů. Jsem
rád, že došlo k rozšíření služeb společnosti i o tento druh údržby, která byla v prvním roce kvalitně
provedena. Tímto bych chtěl společnosti SATT, a.s.
a všem lidem, kteří tuto údržbu zajišťovali, poděkovat.

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 květnového čísla nám přišly následující příspěvky.

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Radek
Zlesák
zastupitel
ANO 2011

Méně bolesti na chodnících
Nově zřízené Technické služby městskou akciovou společností SATT mohou slavit velký úspěch.

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Pokračování z ankety zastupitelů.
Systémovou změnou kvality je, že problémy se daly operativně řešit, protože akceschopnost zajistil nově zřízený dispečink.

Další bezdůvodné omezení MHD
Jak jsme se dočetli, tak se vzhledem
k omezení pohybu osob upravují jízdní
řády MHD od 17. března do 30. dubna 2021
do redukované podoby. Další seškrtání
o cca 70 % již redukovaných spojů z důvodu omezení pohybu osob by dávalo smysl,
pokud by se MHD pohybovala mimo území města. Veškeré linky MHD však jezdí po
městě, kde žádné omezení pohybu nařízeno není. Jaký je tedy skutečný důvod
tohoto omezení? MHD byla a je využívána

k cestám do zaměstnání, na nákup, k lékaři
nebo k vyřízení jiných nezbytných věcí. Nic
z toho omezeno není a lidé budou mít život ve městě opět složitější. Zrušená linka
č. 6 znamená, že senioři na hřbitov budou
muset vyběhnout pěšky. Pokud se radnice
rozhodla šetřit, tak by se neměla vymlouvat na neexistující omezení pohybu, ale říci
to občanům na rovinu. Bohužel slova jako
otevřenost a transparentnost u nich přestala platit minutu po volbách, a tak jsme opět
v módu výmluv a alibi.

Výrazný kvalitativní posun zimní údržby, které
přinesly obnovené Technické služby, se mimo
jiné projevil na snížení počtu úrazů na městských
chodnících. Přitom tato zima nebyla mírná. Časté
sněžení a tvorba ledovky velmi potrápila jak novou techniku, tak i obětavost pracovníků SATTu.
V roce 2019 byla zima o trochu mírnější, ale
přesto město eviduje 36 pojistných událostí vlivem úrazu. V sezoně 2021 jich je zatím pouze 5.
Přitom náklady za zimní údržbu, se v roce 2019
pohybovaly ve výši 7 073 509,– Kč. Náklady za
současnou zimní údržbu tj. prosinec 2020, leden
a únor 2021 jsou ve výši 5 140 038,– Kč. Vzhledem
k velmi chladnému začátku dubna a inflaci lze
očekávat, že náklady za letošní sezonu budou

mírně vyšší než za rok 2019. I tak to ale bude velmi
příznivá cena, která v sobě zahrnuje velký kvalitativní posun.
V minulých letech musel Žďár pro obnovu
vlastních Technických služeb odkoupit zbylé akcie SATTu od okolních měst. Nicméně hodnota
této 80 milionové investice se v současné době
pohybuje již nad 100 milionovou hranicí. Navíc
obnovení Technických služeb městskou pokladnu nestálo ani jednu korunu. Veškeré náklady
vč. nákupu nové techniky nese společnost SATT.
K tomu je třeba přičíst další pozitivní fakt výplaty minimálně 6 milionové roční dividendy, která
bude v těžké COVIDové době vítaným příjmem
městského rozpočtu.

Dispečer a současně ředitel technických služeb on-line přijímá náměty a požadavky občanů a firem, má přehled o aktuální situaci,
komunikuje se všemi vozy v terénu a bezprostředně koordinuje průběh dalšího postupu.
Je to i zodpovědný styčný důstojník v komunikaci s odbory městského úřadu, která už
nevázne. Ten objednaný nášup kvality něco
stojí. Nárůst nákladů je asi 20%, ale v porovnání s rozpočtovanými částkami okolních měst
rozhodně nevyčníváme, patříme k těm střídmějším. Všechny vozidla mají GPS, kontroluje
se počet ujetých kilometrů, spuštění radlice,
spotřeba posypového materiálu atd. Za kilometry a posypový materiál jsou pevné sazby,

tím pádem metodika a fakturace je už také
solidní a přesná. Avšak při zimní údržbě nejde
jenom o technickou sjízdnost, vynaložené náklady a dojmy, ale často i o zdraví. V roce 2019
byla srovnatelná zima. Kvalita údržby byla
bohužel nesrovnatelná. Tenkrát si lidé způsobili na ledovatce 36 vážnějších úrazů a letos 5.
A to je důležité, to je, oč tu také běží. Koncepce technických služeb při společnosti SATT se
plně osvědčila. Tak na první vysvědčení píšu
1-. Minus proto, že se objevilo několik drobných nedostatků k dořešení, a protože je vždy
a stále co zlepšovat. A ke známce přidávám
pochvalu a poděkování všem pracovníkům
technických služeb SATTu za dobrou práci.
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Rozhovor

Rozhovor: Lidé jsou všude stejní, jen v USA jsou všichni „trochu víc“
Tento měsíc vám přinášíme rozhovor
s Vítem Pohankou, rozhlasovým novinářem a bývalým zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu. V rozhovoru jsme
rozebrali jeho začátky v žurnalistice,
cestování a zkušenosti ze světa a také
jeho pohled na propojení světa internetem, sociálními sítěmi a další jevy globalizace ve světě médií.
Jak začala vaše kariéra novináře?
Skoro náhodou. V roce 1994 jsem si všiml
v České televizi oznámení, že hledají editora
zpráv do ranního vysílání Studia 6. Přihlásil
jsem se a z asi 50 uchazečů nás vybrali dva.
To zní sice jako docela velký úspěch, ale je
potřeba k tomu říct, že většina z těch ostatních nesplňovala základní předpoklady,
buď neměli vysokoškolské vzdělání, nebo
neuměli anglicky. Prostě to zkoušeli, chtěli
se hlavně dostat na obrazovku. V televizi
přitom opravdu hledali někoho, kdo bude
ty ranní zprávy editovat, tedy vybírat, upravovat, sestavovat krátké relace. Ale takříkajíc vzadu, aniž by byl vidět.
Ta práce byla tenkrát mizerně placená,
hlavně vzhledem k tomu, že jsme s mojí
budoucí manželkou museli bydlet v Praze
v podnájmu, platit dopravu a podobně. Ale
moc mě to chytlo, hlavně to, že jsem mohl
začít natáčet krátké reportáže. A ta „černá“
práce příprav zpráv v pozadí, jejich načítání,
upravování zpravodajských depeší z agentur byla výbornou průpravou.
Po dvou letech jsem dostal nabídku jít
pracovat pro UNESCO v Paříži. Z televize
jsem sice odešel, ale dál s ní spolupracoval
a ozval se také rozhlas. S tím jsem postupně začal spolupracovat velmi intenzivně,
a nakonec jsem z toho UNESCO v roce 1999
odešel kvůli nabídce České redakce BBC,
začal zase dělat novinářskou práci na plný
úvazek už za podstatně lepších podmínek
a dělám ji dodnes. I když teď od roku 2017
jsem na volné noze a pro Český rozhlas
a jiná média pracuji na autorskou smlouvu,
ne jako stálý zaměstnanec.
I díky vaší práci jste se dostal do skoro
celého světa. Kde se vám nejvíc líbilo
a proč jste se vždy vrátil do Žďáru?
Nejvíc mě určitě zasáhl pobyt v USA. Ne,
že bych neměl rád Evropu, v Paříži i Londýně jsem se vždycky cítil bez nadsázky jako
doma, nevadil mi Brusel ani Varšava a jsem
vděčný své práci, že mi umožnila, abych
tam opravdu bydlel, nebyl tam jenom na
dovolené. Ale ta Amerika je pro mne prostě Amerika, projel jsem s výjimkou Aljašky
všechny americké státy, pětkrát jsem ji přejel autem od východního pobřeží na to západní a zase zpátky, stýská se mi po ní.
Zdůrazňuji, že nejsem žádný zaslepený
amerikofil, jsou věci, které se mi na Americe
nelíbí. Na základě vlastní zkušenosti ale tvr-
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Návštěva Víta pohanky v Údolí smrti

dím, že je v té zemi přibližně stejně vysoké
procento zabedněných idiotů jako v Česku
nebo kterékoli jiné zemi. Stejně tak jsou
tam lidé naprosto skvělí a otevření. Jen jsou
snad ty extrémy takové křiklavější než jinde. Tlusťoši jako by byli tlustší, srdeční lidé
srdečnější, tupci ještě tupější než u nás. Ale
když už někdo dosáhne na dobré americké
vzdělání, ať už díky nadité peněžence, nebo
čistě talentu, má k dispozici ty nejlepší školy
na světě.
A návrat do Žďáru jsme s manželkou,
která je také odsud, plánovali už v té Americe, proto jsme si tady také koupili byt, i když
pak trvalo několik let, než jsme se sem oklikou přes Polsko opravdu vrátili. Máme tady
zázemí, rodiče a sourozence, přátele. Jednou jsem to napsal v takovém blogu a dovolím si to zopakovat: opravdu doma se
pořád cítím jenom na rodné Vysočině uprostřed České republiky uprostřed Evropy. Ale
jsem také nejspíš odsouzený k tomu, že jdu
životem obrazně řečeno “s Amerikou v srdci”. A nejspíš už se toho nikdy nezbavím.
Určitě vnímáte život ve Žďáře, liší se něčím naše město od zbytku světa?
Pro mne osobně se samozřejmě liší tím,
že jsem tady prožil dětství a část mládí, je to
prostě domov. Ale když od toho odhlédnu,
myslím, že se v tom podstatném nelišíme.
Řešíme stejné věci, problémy a nešvary,
jako kdekoli jinde, kde jsem byl. Máme jako
obyvatelé radost také z podobných věcí, ať
je to dobře kvalitně upravený park nebo
jiný společný městský prostor.
V poslední době mi ale dělá upřímnou
starost naše závislost na autech. To je
samozřejmě obecný problém, ale opravdu
jsem nečekal, že to tak bude i ve Žďáře.
A nejde si toho nevšimnout. Lidé jezdí
autem často naprosto zbytečně. Přijde
mi, jako by pro ně chodit pěšky nebo
jezdit na kole bylo něco potupného nebo
nedůstojného. Vážně mi to dělá starosti,
protože to neustálé přizpůsobování města
provozu aut považuji za cestu do pekel.

Foto: Archiv Víta Pohanky

Nepovažuji za normální, aby nám přímo
přes náměstí vedl hlavní tah městem,
jezdily mnohatunové kolosy, často i těžká
zemědělská technika. A v tomhle směru
Žďár nedokázal za víc než třicet let od pádu
komunismu přijít s nějakou jinou koncepcí
než obchvatem, který je z podstatné části
pořád jen na papíře a podle toho, jak to teď
vypadá s ekonomikou, myslím na papíře
také zůstane.
Nedávno jste spolupracoval s Kulturou
Žďár na přednášce o cestování. Plánujete i nějaké další projekty?
V tuhle chvíli nic konkrétního neplánujeme. Ono to bude hodně záležet na tom,
jestli se situace postupně opravdu dostane
do normálu, bude fungovat víceméně normálně kino a rozjedou se jiné akce. Jestli
budou trvat omezení nebo dokonce přijde
nová vlna „utahování šroubů“, určitě bychom zase něco zkusili.
Jakou nejdůležitější zkušenost vám
přineslo cestování a poznávání světa?
Podotknu, že jste byl mimo jiné zadržen iráckými povstalci nebo separatisty
v Doněcku.
Možná si řeknete, že říkám banality. Ale já
si z toho odnesl hlavně to, že všude jsou lidé
dobří a zlí a není nic horšího než zmanipulovaný nevzdělaný člověk. Jedno, jestli bojuje
za zkreslenou a nenávistnou verzi islámu
nebo přičlenění východní Ukrajiny k Rusku
nebo přinejmenším ruské sféře vlivu.
Právě na té východní Ukrajině jsem poznal sílu propagandy. Abyste mi nerozuměli
špatně, já nemám žádné iluze o současném
ukrajinském státu a jeho politické reprezentaci. Ten stát selhává, kdo z mladých může,
odchází za prací nebo studiem jinam, korupce bují. Ale Putinovo Rusko toho umí
skvěle využít hlavně k domácí propagandě, ale také k nahlodání celkové důvěry
v upřímnost a funkčnost Evropské unie,
NATO a potažmo celého západního světa,
ke kterému se počítá i naše země.

Rozhovor

Když pročítáte nebo se díváte a posloucháte státní ruská média, máte pocit, že žijete v nějakém jiném, alternativním světě. A například
Doněck byl v době mého pobytu tam v roce
2014 a 2015 naprosto pod vlivem toho ruského
vidění světa. Máte-li dobré kontakty a dost peněz, můžete pak přejet na tu druhou, ukrajinskou stranu a tam se obrazně řečeno z černého
stává bílé a z bílého černé. Ukrajinská nacionalistická propaganda je stejně vyhrocená jako ta
ruská, jenom prostě opačně. A hlavně sociální
média v tom hrají rozhodující roli.
Abych tedy odpověděl na otázku, jakou
zkušenost mi přinesly cesty do Iráku a na východní Ukrajinu: největší nebezpečí je v lidské
nevědomosti a nevzdělanosti. Špatně vzdělaný
trumpeta, který nevytáhl paty z vlastní vesnice,
je nejlepší materiál pro všechny demagogy
a manipulátory. Dejte mu do ruky zbraň, dodejte mu důležitost, poučte ho, že správný vlastenec bojuje proti těm zlým cizincům, a bude
za vás ochotný položit život. A samozřejmě se
s tím sveze spousta frustrovaných budižkničemů nebo přímo zločinců, kteří jsou v normálním životě neschopní čehokoli tvořivého dosáhnout. Střelná zbraň v ruce, uniforma a vlajka
nad hlavou jim dávají moc, o které by si ve skutečně demokratické společnosti mohli nechat
tak leda zdát. A tohle se odehrává z globálního
pohledu jen kousek od nás a my už to ani nevnímáme, zapomínáme na to.
Jak se jako člověk zvyklý cestovat vypořádáváte se současnou situací?
Jak to jde, i když mi to už opravdu leze
na mozek. Já vím, jsou lidé, kteří jsou na tom
pracovně a ekonomicky mnohem hůř, ale to
neznamená, že by se mne to nedotklo. Měl
jsem loni a letos strávit každý rok asi 3 měsíce
v Americe prací pro jednu cestovní kancelář
a pochopitelně z toho sešlo. Teď jsme už potřetí
odložili jeden projekt pro Českou televizi, který
máme točit na Slovensku. Snažím se přizpůsobit, ta zmíněná beseda o cestování s kamarádem Karlem Starým pro Kulturu Žďár je jedním
z pokusů, jak se snažit aspoň něco spojeného
s cestováním dělat.
Ale musím zdůraznit, že jako rodič a občan
popravdě řečeno nepovažuji za nejhorší ta
cestovní omezení. Zdaleka nejhorší je podle
mě to, jak dlouho už naše dvě děti nechodí
do školy. Jsem velmi zdrženlivý, abych se nějak vyjadřoval k jiným opatřením v boji proti
COVIDu. Jenže v případě uzavření škol musím
udělat výjimku. Opravdu jsem si to upřímně
dohledával už v zimě: žádná země v Evropě,
a co vím ani jinde na světě, nepřistoupila k tak
drastickému zásahu do vzdělání jako Česká
republika. A jestli snad ano, rád se nechám poučit a opravit.
Jinými slovy ano, cestování mi schází
a omezuje mou práci, a tedy příjmy. Ale za horší považuji ty školy, které byly podle toho, co
jsem schopen dopátrat, zavřené tak neskutečně dlouho jako v žádné jiné civilizované zemi.
A že bychom kvůli tomu byli v boji proti COVIDu úspěšnější, to tedy evidentně nejsme.

Natáčení v Kalifornii

Žijeme v době, která je díky internetu bohatá
na informace. Jak moc toto globální propojení svět změnilo?
Nesmírně v tom dobrém i horším. Asi neřeknu nic moc nového, když budu konstatovat, že internet, a hlavně sociální sítě, nahrávají
všemožným šiřitelům poplašných zpráv, polopravd nebo přímo lží. Někteří lidé to dělají
z hlouposti, jiní naprosto záměrně, některé instituce cíleně a organizovaně, aby prosazovaly
vlastní zájmy a cíle. A to je samozřejmě špatná
stránka toho globálního propojení.
Pro mě osobně ale naprosto převažují ta pozitiva. Máme možnost se dostat k digitalizovaným sbírkám a autentickým textům historickým
i současným. Můžeme si kdykoli povídat s přáteli, známými nebo obchodními partnery, ať sedí
na jiném konci města, nebo na druhé polokouli.
Neodpustím si ale postesknutí motivované
tím, že jsem původním povoláním angličtinář.
Jestli chcete to globální propojení opravdu využít, naučte se anglicky! Pohybovat se jenom na
českém internetu je pro mě jako dorazit na břeh
oceánu, ale koupat se jenom v hotelovém bazénu, ani se nesmočit v tom opravdovém moři
informací. Nemůžu si pomoct, ale musím to zmínit. Stav znalosti cizích jazyků obecně, a hlavně
angličtiny je v naší společnosti naprosto zoufalý.
Je vůbec možné se dnes vyznat ve zprávách
a informacích byť na české úrovni?
Chce se mi skoro odpovědět jednoslabičně
výkřikem: NE! Ale trochu to rozvedu tím, že jestli vláda a celkově instituce našeho státu v něčem naprosto selhaly, je to schopnost srozumitelné a přehledné komunikace. Za to nemůžou
média, to není vina nás novinářů. To je ostudné
a nebezpečné selhání politiků a úředníků na
všech úrovních. Je asi pochopitelné, že se v názorech liší i odborníci, ale to neomlouvá jejich
neschopnost mluvit tak, abychom jim my laici
rozuměli. Skvělou a světlou výjimkou je podle
mne Jirka Šinkora ze Žďáru, se kterým jsme právě díky Kultura Žďár debatovali v Kině Vysočina.
Najdete to ještě na YouTube, má to 3,45 tisíce
zhlédnutí, díky za to.
Ale Jirka Šinkora je bohužel z mého pohledu opravdu výjimkou. Strašně často se opakovala situace, kdy jeden vládní činitel nebo odborník říká„hot“ a druhý„čehý“, vyznat se v tom
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opravdu nedá. Nedokážu si ani představit, co
by nastalo v případě nějaké mnohem dramatičtější krize nebo třeba dokonce války. Vždyť
naše instituce se dlouhé týdny potýkaly s organizací očkování té nejzranitelnější skupiny
našich spoluobčanů, využití i těch vakcín, které
byly evidentně k dispozici!
To, jakým způsobem selhal systém při oslovování seniorů nad osmdesát let, rozesílání
pozvánek k očkování, byla podle mé zkušenosti obrovská ostuda. Co by se dělo v případě
potřeby nějaké celonárodní mobilizace nebo
třeba evakuace velké části obyvatel? A ty informace a zprávy a schopnost se v nich vyznat
v takových situacích vždycky hrají klíčovou roli.
Co byste doporučil lidem, kteří nemají moc
času sledovat média pro to, aby se v informačním světě lépe orientovali?
Já osobně pro zachování duševního klidu
a vyrovnanosti sleduji na internetu spíš takové
holé a věcné zpravodajství České tiskové kanceláře (České noviny), sám si zprávy z domova
sestavuji na Google News z různých médií. Každé ráno poslouchám anglický BBC Google News
Podcast, to je takový půlhodinový souhrn zpráv
z celého světa. V autě a při fyzické práci poslouchám kromě Českého rozhlasu Plus hlavně audioknihy nebo jiné podcasty, na televizi se po
pravdě řečeno moc nedívám. Nebo ji spíš používám jako monitor k filmům a velmi často dokumentům, obvykle v angličtině. To proto, že jich
je mnohonásobně víc než těch v češtině, a také,
abych nevyšel jazykově ze cviku.
Ještě dodám, že mojí mamince je 84 let a na
internetu je každý den. Vídáme se teď každý den,
některé zprávy čte na zpravodajských serverech,
jiné jí posílají kamarádky a kamarádi, vrstevníci.
A já se jí snažím pořád znovu a znovu vysvětlovat, že se musí dívat na to, odkud ta daná zpráva
pochází, kdo ji publikoval. Původ se dá samozřejmě zfalšovat, ale aspoň pokus o jeho zjištění
by měl být takovým prvním pomyslným sítem.
Maminka mě moc neposlouchá, stejně ji často
zaujme nebo naopak naštve nějaký naprostý
blábol z pera nebo úst šarlatána nebo falešného
proroka. Je to takový nekonečný běh na dlouhou trať, ale myslím, že ho nesmíme vzdávat.
Děkuji za rozhovor.

Matěj Papáček
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Pěšky, na kole, na koloběžce, na kolečkových bruslích
aneb celoškolní cesta do Tokia

Vítejte v moderní gastronomii
Střední školu obchodní a služeb SČMSD,
s.r.o. najdete v samém srdci Vysočiny ve
Žďáru nad Sázavou. Jsme odborná škola
zaměřená nejen na gastronomii, ale i na
služby poskytující maturitní studium pro
administrativní pozice či nematuritní vzdělání pro zručné odborníky.

Výuka tělesné výchovy během distančního
vzdělávání je problém. Sportovní aktivity
jsou venku omezené či zakázané, sportoviště máme uzavřená, možnosti pohybu
v domácnostech jsou minimální.
Ovšem problémy jsou od toho, aby se řešily. A tak vyučující tělocviku na Základní škole
Palachova ve Žďáře n. S. připravili pro všechny
žáky a zaměstnance (i oni musí trávit pracovní
dobu za počítačem a pohyb jim chybí) sportovní výzvu - MISE TOKIO.
Důvodů, proč bude problém osobně se zúčastnit Letních olympijských her v Japonsku,
je mnoho a ne všechny mají společného jmenovatele – koronavirus. Patří mezi ně omezené
možnosti cestování, zákaz přítomnosti diváků
ze zahraničí, ale i obrovská vzdálenost z Evropy, nemluvě o vysokých finančních nákladech
na takový výlet. Inspirací pro naše učitele bylo
slovo HRY a připravili MISI TOKIO, během které
si zahrajeme na to, že „jedeme, jdeme, bruslíme… do Tokia“. Oslovili žáky a zaměstnance,
aby se společně s nimi vydali na virtuální cestu na olympiádu. Čeká nás cesta přes 10 států
(Česko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Kazachstán,
Kyrgyzstán, Čína, Severní Korea, Jižní Korea,
Japonsko). Na celou trasu máme pouze 90 dní
(do 29. června). Cílem je překonat vzdálenost
12 417 km prostřednictvím pohybových akti-

Ilustrační foto

vit – pěšky, na kole, na koloběžce či na kolečkových bruslích. V průměru to vychází na 138 km
denně. A to je opravdu VÝZVA! Dostaneme se
do Tokia včas? Můžeme to zvládnout i v dřívějším čase? Která třída přispěje největším
počtem kilometrů? Kolik kilometrů zvládnou
učitelé? Který chlapec a která dívka toho nasportují nejvíce?
Všichni, kdo jsou do výzvy zapojeni (nebo
se ještě zapojí), zaznamenají do sdíleného
dokumentu svoje skutečné sportovní aktivity
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(chůze, běh, kolo, brusle, koloběžka). Chceme
společně zdolávat trasu z našeho města do
Tokia. Každé pondělí je aktualizována mapa,
abychom viděli, kde se právě nacházíme a kolik nám schází do cíle. Můžeme se podívat, jak
si vedou jednotlivci i celé třídy v porovnání
s ostatními.
Držíme se myšlenky fair play a jsme zvědaví, kam až nás naše společné sportovní výkony
zavedou…
Petr Kadlec, ZŠ Palachova

Zprávy ze žďárského gymnázia (nejen) on-line život na GymZR
Ačkoliv je současná doba ve školství definována distančním vzděláváním, stojí
za zmínku a pozornost několik událostí
z Gymnázia Žďár nad Sázavou.
Virtuální dveře stále otevřeny
Dny otevřených dveří letos proběhly v on-line podobě. Účastníci se mohli
podívat na podrobné prezentace o škole
a o všech vyučovaných předmětech, zahrát
si vzdělávací hru či zhlédnout video se současnými i bývalými studenty školy. Všechny materiály a videa o škole jsou stále ke
zhlédnutí na webu školy.
Den offline
V polovině března proběhl celoškolní
projekt zaměřený na výuku venku. Odpojit
se a být více venku, vyzkoušet si nové a netradiční aktivity, sdílet zážitky v rámci třídního kolektivu – to byly hlavní cíle projektu.
Žáci školy dostali nabídku 13 venkovních
aktivit, ze kterých si vybrali jednu aktivitu
a tu během pátku splnili. Jinak v tento den
neprobíhaly žádné on-line hodiny ani nebyly zadané jiné úkoly. Po splnění aktivity
každý student vytvořil krátký výstup, ve
kterém pomocí fotek, videí či komentářů
popsal a zachytil to, co prožil.
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Jaké bylo hodnocení studentů? Zde jsou
střípky z názorů studentů: Pro mě samotnou měl tento den osvobozující nádech.
/ Líbila se mi pestrost témat, která jsme si
mohli vybrat a postupně vypracovat. / Bylo
hezké, že jsme se pak všichni společně sešli
na třídnické hodině a vzájemně si odprezentovali, jaké aktivitě jsme se věnovali.
Mohli jsme si tak více neformálně popovídat než na běžné vyučovací hodině.
Většina žáků hodnotila nápad pozitivně.
Nejčastěji volenými aktivitami byl obrázkový cizojazyčný minislovník, kresba během
a návštěva mysů území obce. Mezi žáky se
našli i vytrvalci, kteří při kresbě během či
návštěvě mysu území obce ušli nebo uběhli více jak 20 km. Podrobnou reportáž lze
najít na www.gymzr.cz v článku Den offline
aneb místo počítače boty, tužku a foťák.
Úspěchy v soutěžích
V plném proudu jsou také soutěže
a olympiády. Karel Pročka ze 3. A je nejlepší v dějepisu v Kraji Vysočina a postupuje
do celostátního kola. Do celostátního kola
také postoupila Natálie Smažilová ze 3. B
v Olympiádě ve španělském jazyce. Velkým
úspěchem je také první místo v krajském
kole v Olympiádě v německém jazyce,

Kristýna Petrová – malba v plenéru

Malba v plenéru
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František Troubil z kvarty tak poměří síly
s nejlepšími němčináři z celé republiky. Pět
studentů se probojovalo do krajského kola
Zeměpisné olympiády, v Astronomické
olympiádě jsme v krajském kole získali dvě
druhá místa, v krajském kole jsme také obsadili pěkné druhé a čtvrté místo v Olympiádě ve francouzském jazyce.

Klára Ptáčková
Gym ZR

Proč studovat obor Kuchař-číšník právě
u nás? Lidský přístup, profesionalita, seberealizace a podpora žáků jsou pro nás prioritou. Tento obor přibližuje krásu gastronomie
i umění přípravy a servírování pokrmů. Získáte
vědomosti a dovednosti z technologie přípravy jídel, zjistíte, jak správně obsluhovat, či jak
se chovají provozy v gastronomickém sektoru.
Zvládnete sestavit jídelníček nebo menu pro
nejrůznější příležitosti. Praxe je pro nás vším.
Víme, že člověk se nestane kuchařem nebo
číšníkem jen ze školní lavice. Proto se snažíme udělat maximum pro podporu podmínek
vzdělávání. Nově vybudované gastrostudio,
školní restaurace a moderní bar jak v prostorách školy, tak i školní jídelny jsou toho dokla-

dem. Žáci zde pracují v prostředí vybaveném
nejmodernějším technologickým zařízením,
a tím jsou vytvořeny podmínky pro maximum praxe přímo ve škole. To vše významně
přispívá ke zvýšení kvality odborné připravenosti našich žáků. V duchu filozofie propojení
školního prostředí s reálným životem podporujeme i odbornou přípravu na odloučených
pracovištích, kde žáky na jejich profesní dráhu
připravují zkušení odborníci z praxe. Pokud
chcete ještě něco více, nabízíme po získání
výučního listu možnost nástavbového studia
a maturitní vysvědčení v oboru Podnikání.
Nově vybudovaný školní bar se stal přímo
srdcem naší školy a oblíbeným místem setkávání studentů. Nabízíme zde širokou škálu
pokrmů rychlého občerstvení, moučníků, teplých i studených nápojů, které připravují žáci
oboru Kuchař-číšník pro své spolužáky, učitele
a ostatní hosty školy. Vůně čerstvé kávy Vás přiláká již při příchodu. Víte, že v České republice
se ročně vypije zhruba 19 500 tun kávy za 6,5
miliardy korun? Přibližně 20 % Čechů pije stále
tradičního „turka“ a stejný počet pak kávu in-

stantní? Že svoji první kávu Češi vypijí ve věku
16,5 let, české kavárny nabízejí v průměru šest
druhů kávových specialit a mezi nejoblíbenější patří u žen capuccino a u mužů dvojité
espresso? To vše a mnohem více se dozvíte
právě u nás. Poradíme, jak lze připravit dobrou kávu i bez drahého kávovaru. Ukážeme,
že k nejjednodušším zařízením pro přípravu
kávy patří French press, skleněná konvička vybavená pístem s filtrem. Stačí nasypat čerstvě
mletou kávu, zalít horkou vodou a pístem oddělit sedlinu. Tato přefiltrovaná káva je výborná sama o sobě, ale i jako základ pro speciální
kávy například vídeňskou či alžírskou.
To byla jen krátká exkurze učebním oborem Kuchař–číšník. Pokud se rozhodnete stát
se součástí našeho kolektivu žáků, jsme tady
pro Vás. Uděláme vše, abychom Vás co nejlépe
připravili pro vstup do velkého světa moderní
gastronomie.
Miloslava Hamříková, Lenka Mazánková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD,
Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Už víš, čím jednou budeš? My ti pomůžeme!
Čas strávený v zaměstnání není zanedbatelný,
proto se vyplatí najít si práci, která nás bude
bavit a naplňovat. Někdo výběr své profese
pečlivě promýšlí, jiný se naopak rozhoduje
spontánně. Faktem je, že svou volbou povolání ovlivňujeme celý svůj život. Pokud můžeme
říci: „Moje práce mě baví,“ pak jsme svůj profesní život nasměrovali správně.
Měníme se my a mění se svět kolem nás.
Dnešní pracovní trh je velmi flexibilní, dynamický a vyvíjí se způsobem, který nelze
předvídat. Některá povolání postupně zaniknou, ale nové technologie naopak umožní
vznik povolání nových. Rozhodování o budoucí kariéře nezáleží jen na předpokladech
a osobnostním nastavení mladých lidí, často
je ovlivněno vysokým očekáváním jejich okolí. Mohou být konfrontováni rodinnými nebo
kulturními normami, a tak pro některé z nich
může být obtížné jít za svým snem a štěstím.
Aktivity kariérového poradenství mohou
přispět k pochopení širší perspektivy, a pokud
se dělají správně, poslouží více než jen k volbě
studia na vybrané škole. Pozice kariérového
poradce je obvykle spojována se základní
školou, pro úspěšný profesní rozvoj je však
nezastupitelná i v dalším stupni vzdělávání.
Je nutné se žáky mluvit o jejich budoucnosti,
zajímat se o ně a případně jim dodat odvahu
pro realizaci jejich cílů a snů.
Jedním z pevných pilířů práce na naší škole, Střední škole obchodní a služeb SČMSD, je
právě individuální přístup ke každému z našich studentů. Školní poradenské pracoviště je
připraveno nabídnout pomocnou ruku všem
a tato pomoc je pravidelně využívána. Jeho
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součástí je i pozice kariérového poradce, který
pomáhá studentům nahlédnout i do dalších
dveří ve vztahu k sobě samému a jeho okolí.
Nejdůležitějším východiskem v naší práci je
upevňování vztahů škola – student – rodič
a vzájemná důvěra. Pokud se podaří posílit aktivity podporující učení, získávání zkušeností
doma i v zahraničí, pokud se podaří odstranit
vnitřní bariéry, můžeme studentům připravit
kvalitní základ, který budou rozvíjet během
mnoha rozhodnutí ve svých životech. Kariérový poradce je na naší škole k dispozici po celou
dobu studia, je průvodcem při studiu, a dokonce může i pozitivně ovlivňovat orientaci ve
zvolené profesi po ukončení studia. Může se
zdát, že žáci, kteří na naší škole studují, si svůj
směr zvolili již na základní škole. Z dlouholetých zkušeností však víme, že to byl jen první

Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

krok a někteří často tápou, nejsou si jisti svým
rozhodnutím a mění svoje preference. O to
více potřebují naši radu a podporu. Kariérový
poradce může v rámci jejich volby pomoci najít směr, který je vhodný právě pro ně.
Důkazem toho, že umíme připravit mladé
lidi na vstup do jejich profesního života, je autorka grafického rozcestníku Martina Hájková,
se kterou spolupracujeme. Je naší absolventkou oboru Interiérová a aranžérská tvorba
a ve své kresbě symbolizuje jedno z prvních
důležitých rozhodnutí v životě mladého člověka. Věříme, že nejen jí, ale i celé řadě dalších našich absolventů jsou pomyslné dveře
úspěšné kariéry otevřeny dokořán.
Jitka Hošková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD,
Žďár nad Sázavou, s.r.o.
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Závislost a duševní onemocnění nemusí vztahy jen ničit
Dnes v této rubrice píši o zařízení Následná péče Kolping v Brně, která je sice
daleko od Žďáru nad Sázavou, ale téma
může být řadě lidí blízké. Lidé s takzvanou duální diagnózou (duševní onemocnění a závislost dohromady) přicházejí
do našeho centra s touhou po změně.
Cesta nebývá jednoduchá a často těmto
lidem chybí podpora okolí a rodiny. Jak
tedy podpořit svého blízkého, který se
například léčí ze závislosti na alkoholu
a zároveň má schizofrenii?
V léčbě duálních diagnóz často narážíme na různé překážky. Se svými kolegy
vnímám jako důležitou součást duševní
pohody kontakt klienta s jeho okolím. Lidé,

kteří za námi s těmito těžkostmi přicházejí,
však často při komunikaci s rodinou naráží
na nepochopení a odmítnutí. Kvůli jejich
onemocnění a závislosti v rodině mohly
vzniknout rozepře. Před léčbou se klienti
například zadlužují nebo se pohybují na
hraně zákona. Závislost a duševní nemoc
člověka ovládá a jeho chování může být
nečitelné a nevyzpytatelné.
Proto jako cestu ke zlepšení vnímáme
spolupráci blízkých se sociálními službami.
Vzniká tak prostor o všem mluvit nahlas
a vztahy urovnávat. Společné setkání může
pomoci k vyřčení dosud neřečeného. Jako
pracovníci máme poprvé příležitost slyšet
příběh klienta z úst někoho jiného. Někoho, kdo prožíval jejich příběh možná ještě

intenzivněji než on sám. Můžeme rodině
pomoci najít podmínky, za kterých budou
schopni s člověkem s duální diagnózou
komunikovat. Třeba nabídnout setkání
s ošetřujícím psychiatrem, aby se dozvěděli víc o onemocnění, se kterým se jejich
blízký potýká. Zároveň můžeme společně
přijít na to, že i rodina a okolí klienta potřebuje terapeutickou oporu pro to, aby se vyrovnali s problémy, které jim do života duální diagnóza jejich potomka či kamaráda
přinesla. Pro případ konzultace je možné
kontaktovat přímo Následnou péči Kolping
na adrese www.naslednapece.kolping.cz
Vojtěch Žert, sociální pracovník
Následná péče Kolping

Pedagog a rodič na jedné lodi. Jak se domluvit?
Jsme v tom spolu, dalo by se jednoduše
říct. Učitelé učí on-line z domu a starají
se o vlastní děti, které nechodí do škol,
a na druhé straně rodiče ke svým každodenním povinnostem přibrali roli
učitelů. Jistě to není ani pro jednu stranu nejoptimálnější stav, ale nikdo z nás
si jej dobrovolně nevybral a musíme se
jen přizpůsobit. Při tak dlouhém trvání nikomu neprospěje se mu vzpírat,
bouřit se, nebo jej popírat. Spíše než
jednotlivé strany tedy můžeme vidět
jeden tým: rodiče – dítě - pedagoga,
který dělá, co umí.
Jistě jsou děti a rodiny, kterým distanční výuka z domova vyhovuje. Existuje však
i nemalá skupina těch, kde to dře více než
kdy jindy. Co potom s tím? Jednou z cest je
mnohem častější, přímější a intenzivnější
komunikace mezi učiteli a rodiči. Nesmí se
však jednat o jednostrannou komunikaci
(kritika a poznámky ze strany rodiče nebo
snad pouhé zadávání úkolů ze strany učitele). Už jen proto, že jde o jeden cíl: vzdělávání dětí. Komunikace nemá být pouze
nositelem informací, ale především emocí
(strachů, obav, nejistot), konstruktivních
kritik a hledáním řešení a ty je třeba mezi
školou a rodinou předávat i na dálku.
Z velké části mají vyhráno ti, kteří měli
komunikaci nastavenou a funkční již před
zavřením škol. Kdo využíval konzultačních
hodin, konzultoval s učiteli osobně, mailem či telefonicky, má nyní na co navazovat
a jen rozšiřuje a upravuje formy.
Jaké z forem komunikace jsou tedy nyní
vhodné? Jako důležité vidíme mít ze strany
škol transparentně nastavené komunikační
kanály, kterých není moc, aby se v nich žák
či rodič neztráceli. Např. tedy jeden systém
na on-line výuku, druhý na offline zadávané úkoly. Dobré také je, pokud rodič ví, na
koho se má při řešení školních záležitostí
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obracet – zda např. na třídního učitele či
přímo na učitele daného předmětu. Na
předávání informací směrem k rodičům lze
využívat zavedený elektronický systém či
e-mail. V případě řešení akutních záležitostí telefon. Nutné je brát v potaz technické
možnosti či jiné omezení rodiny. Pozitivním bonusem jsou vypsané konzultační
hodiny, kdy rodič/žák ví, v jaký čas a jakou
formou se může s konkrétním učitelem
spojit. Vypsané konzultace jednotlivých
učitelů ocení zejména rodiče a žáci druhého stupně i středních škol.
A co rodiče? Kdy se na pedagogy v současné době obracet? Rozhodně vždy, když
jim není cokoliv jasné, když se něco nedaří.
Samozřejmostí je řešení omluvenek žáka
z distanční výuky, je potřeba mít na paměti,
že zapojení žáků (a to jak v on-line tak v offline formě) je nyní povinné. Důležité je také
informovat učitele o různých skutečnostech,
které mohou distanční výuku ovlivňovat –
např. obtíže s technikou, neporozumění učivu, nevyhovující nastavení např. v důsledku
odlišného učebního stylu dítěte, či konzultovat, jak přistupovat k žákovi se specifickými

Foto: Poradenské centrum Kolping

vzdělávacími potřebami. Vzájemné komunikaci určitě prospěje i ocenění toho, co se daří
a s čím jsou rodiče spokojeni.
Stále také existuje možnost, i přes
všechna omezující opatření, využít konzultace s fyzickou přítomností ve školách,
tzv.: jeden na jednoho. Školy je využívají
s postupem času čím dál více a osvědčují
se nejen, pokud je v distanční výuce potíž.
Rodičům i pedagogům může ve Žďáře nad Sázavou při řešení různých obtíží
pomoci právě naše Poradenské centrum
Kolping, které se na propojení rodič – škola
přímo specializuje. Poradenství lze hledat
i v Pedagogicko-psychologické poradně
nebo Středisku výchovné péče.
Co říci závěrem? Mějme na paměti, že
jsme jen lidé a komunikační chyby jsou
součástí našich životů. Než začneme přemýšlet nad chybami druhé strany, připomeňme si, že rodiče nejsou pedagogy
a učitelé nejsou IT odborníci. Jde nám o to
společné – naše děti a žáky.
Renata Horká, Kateřina Součková
Poradenské centrum Kolping

Obraťte se
na náš autosalon
a přesvědčte se o kvalitách
vozu ŠKODA KAMIQ.

ŠKODA

KAMIQ
Budete si rozumět

ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70kW
se zárukou 5let / 100 000km.
Vůz ŠKODA KAMIQ může být Váš za měsíční úvěrovou
splátku 3 900 Kč včetně kompletního pojištění.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

již od

369 000 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70kW v ceně 369 000 Kč (Prodejní cena vozu je 426 900 Kč, započtena mimořádná sleva 20 000 Kč, sleva záruky mobility 5 010 Kč,
cenové zvýhodnění 25 000 Kč při financování vozu společností ŠkoFIN s.r.o. a dodatečná sleva AUTO … s.r.o. 7 890 Kč), splátka předem 243 800 Kč (66,07 %), výše úvěru 125 199,99 Kč,
poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 234 027 Kč, RPSN včetně pojištění 31,91 %, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 900 Kč,
roční pevná zápůjční úroková sazba 13,53 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění
(120 měsíců) a pojištění skla (limit 10 000 Kč). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o.
a druhou stranou závazkový vztah.
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INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.
Přinášíme vám nový formát inzerce na
1/8 strany o rozměrech 88 x 64 milimetrů.
Pro firmy a podnikatele ze Žďárska jsme nastavili nižší cenu a také možnost slevy až 30 %.
Ceník inzerce a další
informace nalezneta
na webu města nebo
pod QR kódem.
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V. Zaostřeno na městskou zeleň
(zasílejte do 21. května 2021)

Vyhodnocení!

Na květen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na městskou
zeleň. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 21. května 2021
na e‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2021. V e‑mailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V dubnu 2021 bylo do soutěže zasláno 5 fotografií s tematikou Zaostřeno na ulici. Vítězem dubnového kola fotografické soutěže se stal Zdeněk Smejkal. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

IV. Zaostřeno na ulici

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.

