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Život v kostele na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého prošel
velkými změnami. Pokud jste ještě nestihli navštívit kostel po slavnostním znovuotevření, bude příležitost například během
vánočních svátečních dnů. Srdečně vás
všechny zvu.
Pravidelné bohošlužby a akce
Na Zelené hoře jsou opět pravidelné boho‑
služby každou sobotu v 16. 30. Podvečerní čas
je vhodný i pro poutníky ze vzdálenějších míst,
aby se nemuseli vracet domů v pozdní hodinu.
Slavnost světla s tradiční připomínkou
svaté Lucie jsme letos z důvodu epidemické
opatrnosti zrušili, ale příležitostí ke klidné
a bezpečné návštěvě bude dost.
Nikodémova
noc
pokračuje
vždy
16. dne v měsíci. Kostel je otevřen k tiché
meditaci a rozjímání. Nyní v zimním období
od 19.00 do 21. 00.

Advent v kostele na Zelené hoře
Během Adventu budeme s dětmi stavět
„Žďárský betlém“ v původní velikosti, tedy
i s Jubilejní bránou. Je to již 8 let, co vznikla
první část tohoto unikátního betléma, na
kterém se podílelo mnoho žďárských občanů
a rodin. Několik z těchto lidí objevilo nadání
a stali se z nich lidoví řezbáři a betlémáři.
Vánoce v kostele na Zelené hoře
Během Vánoc bude možno navštívit pout‑
ní kostel na Boží hod vánoční od 14.00 do
16. 00. Ten den je otevřeno i v bazilice. Nejsou
komentované prohlídky a neplatí se žádné
vstupné.
Na Zelené hoře bude ve stejný čas otevře‑
no také 26. prosince. V dalších dnech - od 27.
do 31. prosince lze přijít na prohlídku s prů‑
vodcem vždy od 10.00 do 15. 00. Je jistější se
předem objednat.
Mše svatá v poslední den a poslední hodinu
kalendářního roku bude poděkováním za čas,
který nebyl vždy jednoduchý, ale i v něm nás
doprovázelo Boží požehnání a obdarování.
300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého
V letošním roce jsme oslavili výročí 300 let
od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, ke kte‑
rému došlo 31. května roku 1721.
Další kulatá výročí budou následovat: na
svátek sv. Václava 28. září 2022 oslavíme 300
let požehnání kostela a o rok později si při‑
pomeneme 300 let od úmrtí Jana Blažeje
Santiniho Aichla († dne 7. prosince 1723).

Oslavy 300 let od bahořečení Nepomuckého
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Poutě na Zelené hoře
Kromě oslav velkých výročí doufáme,
že budeme v příštím roce bez omezení slavit
naši tradiční květnovou pouť.
Poutě k našemu žďárskému klenotu ne‑
odmyslitelně patří. V posledních dvou letech
nás stejně jako všechny trápila těžká situace
pandemie. Ta zasáhla i do podoby poutí ke cti
sv. Jana Nepomuckého.

Poutě dosahovaly své největší slávy a veli‑
kosti v první polovině 18. století, tedy brzy po
dostavbě kostela. Mezi nejvýznamnější roky
patří beze sporu rok 1730, kdy proběhly velko‑
lepé oslavy svatořečení Jana Nepomuckého.
Stejně významný byl také rok 1779, rok, na
který připadalo 50. výročí Janova svatořečení.
V těchto letech byla vypravena obzvlášť velká
procesí. Průvod čítal stovky poutníků.
Při průvodech byla nesena velká stříbrná
plastika sv. Jana. Sochu vyrobil pražský zlatník
Jan Norbert Diesbach. Ze sochy se bohužel do
dnešní doby dochovala pouze nosítka. Nosít‑
ka se sochou dle dobových popisů neslo pět
mužů oblečených do fialových rouch. Průvodů
se účastnili mniši ze žďárského kláštera, zástup‑
ci šlechty, ale také místní obyvatelé, členové
žďárských cechů, obyvatelé okolních vesnic,
poutníci ze vzdálenějších míst a mnoho dal‑
ších. Nedílnou součástí průvodu byli poutníci
oděni do krojů, které reprezentovaly bohatost
jejich kraje.
Velkolepost poutí začala v 19. a 20. století
silně upadat. Záchvěv návratu k tradici za‑
znamenalo meziválečné období. Ovšem ani
toto období se nedokázalo přiblížit k velikosti
původních poutí. S rozvojem dopravy se za‑
čalo cestovat na větší vzdálenosti a lidé dávali
přednost významnějším městům, jako je třeba
Praha. Poslední pomyslnou ránou pro poutě
bylo zrušení státního svátku, který připadal
právě na den 16. května. Poté se začaly poutě
konat vždy nejbližší neděli tomuto datu.
Dnes se snažíme na tradici květnových
poutí navázat. Kromě hlavní poutě jsme
se v roce 2018 pokusili navrátit k lidovější podo‑
bě, takzvané Krojové pouti, pořádané 8. května.
Další ročník se konal v následujícím roce.
Pandemie nám prozatím krojové poutě
přerušila, ale rádi bychom se k nim opět navrá‑
tili. A tak mějme víru v opětovné potkávání se
nejenom při poutích…
P. Vladimír Záleský
farnost Nanebevzetí Panny Marie

Vážení spoluobčané,
úvodem bych vám chtěl popřát klidný
a požehnaný advent. Abyste dobu do vá‑
nočních svátků pojali hlavně jako období
zklidnění, příjemného těšení se, dobročin‑
nosti a zpomalení. I když se koncem roku
leccos dohání, mnozí z nás úzkostně loví
dárky nebo nestíhají péct cukroví, nevy‑
lučuje se to předchozími řádky. Je to jen
o naší svobodné volbě, zda přistoupíme
na uměle živený shon nebo vnitřní klid. Bo‑
hužel na období adventu, jako již na řadu
předchozích týdnů, dopadá stín rychle se
šířící covidové nákazy. O co se opět hraje,
je, aby nezkolaboval zdravotnický systém.
Vezměte si, kolik lidí zemřelo jen proto, že
se jim nedostalo včasného zákroku nebo
léčebné procedury, protože nemocnice
přeplnili covidoví pacienti. Ano, i s vakcí‑
nou můžete mít covid. Ale vysoká pravdě‑
podobnost, že budete mít ten luxus léčit
se doma s relativně neproblematickým
průběhem, má obrovský celospolečen‑
ský význam. Jako město jsme se rozhodli,

prostřednictvím řady lokálních osobností,
kterým tímto děkuji, pro místní kampaň
podporující očkování. Pracuje s výše uve‑
denou myšlenkou a míří na váhající a ne‑
rozhodnuté neočkované. Jako příjemný
vedlejší efekt hodnotím i to, že rozviřuje
potřebnou společenskou debatu: když už
bohužel došlo k tomu, že z ryze zdravotnic‑
kého problému se stala jakási ideologická,
kulturní válka, mnohdy podporovaná dez‑
informacemi a fake news.
Jistě jste si také všimli téměř čtyř stovek
nově vysázených stromů podél komunikací
nebo v ulicích města. My si to moc neuvě‑
domujeme, ale Žďár je v porovnání s řadou
jiných měst opravdu zelené město. Je to
naše velká devíza, a proto sázka na to pro‑
filovat naše město jako město ekologické
s dobrým životním prostředí je jasná vol‑
ba. Ve Žďáře máme přibližně 9 tisíc stromů
a teď k nim přibyly další, např. na Jungman‑
nově, Husově, Bezručově a dalších ulicích.
Stromy jsou poklad a každý nový je dobrou
investicí do budoucna - nejen pro nás, ale
pro další generace!
Přehled všech investic najdete na straně
10. Pozastavím se ještě u jedné z nich, Kon‑
ventské stezky. Termín jejího dokončení je
30. listopadu, ale v době psaní těchto řád‑
ků je dávno jasné, že dodavatel termín ne‑
splní. Je to situace, která nejen mně zvedá
tlak, protože dodavatel byl na kontrolních
dnech stavby upozorňován na řadu nedo‑
statků již od srpna. Jeho boj. Jen vás chci
ujistit, že uplatníme veškeré možné sankce
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a tvrdě po dodavateli půjdeme. Město není
žádná dojná kráva, navíc zrovna tato stav‑
ba má sloužit té nejširší možné veřejnosti.
Závěrem vám přeji pokojné a klidné
Vánoce. Možná budou skromnější, ale zá‑
sadnější je vědomí a radost z toho být s ro‑
dinou, vidět se s blízkými a přáteli. A také
nezapomínat na ty, kteří jsou opuštění,
osamocení, nemocní, chudí. Darem, po‑
mocnou rukou nebo vlídným slovem udě‑
lejme radost i těmto lidem. Prosím vás o to.
Krásné Vánoce!

AKTUÁLNĚ: Strom jsme rozsvítili za přítomnosti kamer i kolemjdoucích
Plány jsme měli letos velké, ale zdraví
má samozřejmě přednost, a tak jsme
podle vládních doporučení a s bolavým
srdcem na poslední chvíli přesunuli letošní přivítání adventu do on-line prostředí. Pokud jste nestihli živý přenos,
nevadí, můžete si pustit záznam.
První adventní neděle letos vyšla na
28. listopadu. Přestože nebylo možné se
sejít společně na náměstí ve větším počtu,
dělali jsme všechno pro to, aby Žďáráci
o tuhle tradiční akci nepřišli. Počasí nám
bylo nakloněné, celý víkend sněžilo a celé
město pokryl sníh, který nadcházející vá‑
noční čas přiblížil o kousek víc.
V úvodu zazpíval pár nejen vánočních
písní pěvecký sbor C-VOX, jehož řady pro
tuto příležitost doplnil navíc i bubeník
Libor Orel a klavírista Jenda Novák.

Pokračování na straně 18.

Starosta Martin Mrkos rozsvítil první svíci na adventním věnci na kašně

Foto: Hana Vykoukalová
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Na post žďárského místostarosty byl jmenován Rostislav Dvořák

Kam se bude ubírat odpadové hospodářství města
v následujících letech?

Dosavadní zastupitel Rostislav Dvořák
byl zvolen za žďárského místostarostu
po odchozí místostarostce Romaně
Bělohlávkové. Ta se postu ve vedení města
vzdala, protože ve sněmovních volbách získala mandát poslankyně.
Rostislav Dvořák nastoupil do pozice uvol‑
něného místostarosty po zvolení zastupitel‑
stvem 4. listopadu.
„Je mi velkou ctí a zároveň závazkem pokračovat v započaté práci mých lidoveckých kolegů
v pozici uvolněného zastupitele. Budu se snažit
být odpovědnou posilou současného koaličního
týmu v práci na postupné proměně našeho města v kvalitní místo pro život i podnikání,“ komen‑
tuje své rozhodnutí místotarosta Dvořák.
„Velmi ráda jsem byla u toho, kdy se naše
město krok za krokem proměňuje v lepší místo pro život. Protože však dohody se mají plnit,
odstupuji po svém zvolení do Poslanecké sně-

Odpadové hospodářství prochází
ve světle nového zákona řadou proměn, které se nevyhnou ani našemu
městu. Významná část zaběhnutých
procesů odpadového hospodářství
projde v následujících letech změnami.
Kromě předcházení vzniku odpadů
a lepšího třídění je to i dotřiďování a vy‑
užívání nejen komunálního odpadu. Ne‑
zbytností je ukončení skládkování využi‑
telných odpadů do roku 2030.

Nový místostarosta Rostislav Dvořák

movny z postu místostarostky. Nadále se však
budu na chodu našeho města podílet ať již prací
v radě, či zastupitelstvu města,“ popisuje důvod

Foto: archiv

odchodu a své další působení poslankyně
Bělohlávková.
(red)

Mobilní očkování opět ve městě
V pátek 10. prosince je možné ve Žďáře
nad Sázavou, v prostorách recepce společnosti DEL, a. s., ulice Strojírenská 38,
absolvovat očkování bez registrace.
Očkovat se bude pro veřejnost v době
9.00 – 13.00 a 15.00 – 18.00 jednodávkovou
vakcínou Johnson & Johnson pro osoby
starší 18 let. Podány budou i třetí posilu‑
jící dávky vakcíny Pfizer/BioNTech. Neza‑
pomeňte si s sebou vzít občanský průkaz
a průkaz zdravotní pojišťovny. Více infor‑
mací na www.ockovanivysocina.cz.
Stačí jen přijít, veškerou administrativu
zařídí pracovníci mobilního očkovacího
týmu. Očkování bez registrace bude probí‑
hat v pátek 10. prosince v časech od 9.00 –
13.00 a 15.00 – 18.00 ve Žďáře nad Sázavou.
Kraj Vysočina

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Jaroslav
Ptáček
radní města
Žďáru nad Sázavou

Téměř neřešitelný úkol, srozumitelně infor‑
movat a vybrat z přibližně 70 bodů projedná‑
vaných na RM, připadl tentokrát na mne.
Pravidelně schvalujeme pověření výkonu
opatrovnictví i pořadník DPS, nové požadav‑
ky pomáhají vyhodnocovat a aktualizovat jak
zaměstnankyně pečovatelských domů, tak
odbor sociální. Probíhají i potřebné rekon‑
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strukce bytů na svobodárně Brodská, na jaře
bude hotovo.
Schvalovaná rozpočtová opatření příspěv‑
kových organizací města se týkala přesunů
na příjmové a výdajové stránce v důsledku
pandemické situace. Všichni ředitelé seznámili
radní se současnou situací, úspěchy i řešenými
problémy, součástí hodnocení školských orga‑
nizací byly i schválené výroční zprávy.
Zahradní architektka a odbor strategické‑
ho rozvoje a investic jsou garanty koncepce
nových hřišť. Ty, které jsou v plánu, se vám
určitě zalíbí (pod ulicí Purkyňova, na Farčatech
i u Gottlerova rybníku). Stejně jako navrhova‑
né rekonstrukce lávek, které jsou často v hava‑
rijním stavu.
Zásadní rekonstrukce ulic Žďáru 7 je za
svojí polovinou, kontrolní dny slouží i k ak‑

ceptování nových připomínek spoluobčanů,
například ohledně točny MHD, chodníků. Ke
smlouvě se Sdružením COLAS CZ a GREMIS
bylo nutno schválit dodatky k jednotlivým
etapám.
Majetkoprávní vypořádání, směny, prode‑
je, koupě pozemků jsou alfou a omegou roz‑
hodování každé obce i města a náplní každé
RM. Nyní šlo, krom jiného, o lokalitu průmyslo‑
vá zóna Jamská, kde plánujeme rozšířit rybník
Velký Posměch.
A v zimě konečně začne bourání býva‑
lé prodejny koberců na Jihlavské, povede
tudy potřebná propojka na kruhový objezd
k Brněnské.

Na čem musíme pracovat
Abychom dokázali snížit množství
skládkovaného a v budoucnu i spalova‑
ného odpadu, je nutné odpad nevytvářet
a více a lépe třídit. Nejen standardní odpa‑
dy, ale i bioodpady.
Jedním z kroků, jak snížit skládkování
odpadu, je jeho částečné využití v ZEVO
(zařízení na energetické využití odpadů),
kde se z odpadu vyrobí teplo a energie. Je
to nejvíce ekologický způsob. Na podzim
jsme začali se zkušebním svozem odpadů
do SAKO Brno, což je nejblíže provozované
ZEVO. V současné době vybíráme dodava‑
tele na energetické využití zbytkového ko‑
munálního odpadu, který nelze recyklovat.
Město také prověřuje, zda a za jakých
podmínek je možné do odpadového hos‑
podářství zapojit podnikatele a živnostní‑
ky. Prozatím to ale ale možné není.
Povinnosti a cíle podle nového zákona
Obec je povinná v roce 2025 zajistit,
aby bylo z komunálního odpadu vytří‑
děno 60 % odpadů, které budou recyklo‑
vány, kompostovány nebo jinak využity.
Podíl se bude opět postupně navyšovat
na 65 % v roce 2030 a 70 % v roce 2035.
Pokuta za nedodržení bude až 200 tisíc
korun. Město a jeho obyvatelé dnes vytří‑
dí kolem 35 % komunálních odpadů.
Dalším cílem zákona je zákaz sklád‑
kování všech využitelných odpadů včet‑
ně komunálních do roku 2030. Omezení
skládkování je podpořeno navyšováním
státního skládkovacího poplatku z 500
korun za tunu v roce 2020 na 1850 korun
za tunu v roce 2029.
Třídění a předcházení vzniku odpadů
Cesty, jak dosáhnout povinností a cílů
zákona, jsou nastíněny v nové Strategii
rozvoje odpadového hospodářství. Je tře‑
ba více a lépe třídit odpady, které se dají
využít. Město k podpoře třídění doplní
a rozšíří stanoviště s kontejnery na odpad
tam, kde je to potřebné a možné.
Pro posílení třídění město začlení vý‑
kupny surovin a školy se sběrovými sou‑
těžemi do odpadového hospodářství,

Vozy svozové firmy AVE

bude evidovat veškeré produkované
bioodpady a zaměří se na kontrolu správ‑
ného třídění v terénu a řešení zjištěných
nedostatků.
Snazší by do budoucna mohlo být
i odkládání většího množství tříděného
odpadu najednou, protože město zvažu‑
je zřízení menších sběrných dvorů nebo
sběrných míst, aby nemuseli obyvatelé
jezdit na jediný dvůr na Jihlavské ulici.
Nutné je i informování veřejnosti
o smyslu a důsledcích správného zacháze‑
ní s odpady.
Dále má smysl rozšiřovat sběr bioodpa‑
du jak v zástavbě s rodinnými, tak i bytový‑
mi domy. Ze strany města budou doplněné
sběrné nádoby v některých lokalitách a za‑
jištěn svoz bioodpadu v odpovídajícím roz‑
sahu.
Na sběrném dvoře je nutné dbát na
důsledné třídění objemných odpadů na
ty, které lze dále recyklovat a využít.
Vzniku odpadů se dá předcházet.
Tomu by mělo pomoci například zřízení
RE USE centra, kde bude možné odložit
nepotřebný nábytek, sportovní vybavení,
vybavení domácností apod., které může
ještě sloužit. Samozřejmostí je podpora
nových a již fungujících občanských akti‑
vit na využití starších věcí.
Méně směsného komunálního odpadu
Předpokladem k plnění zákonných cílů
je snížit produkci směsných komunálních
odpadů. Proto bude třeba dále sledovat
naplněnost nádob na směsný komunální
odpad a optimalizovat četnost jejich svozů.
Energetické využití bude hlavní způsob,
jak naložit se směsnými komunálními
odpady
Asi největším cílem nového zákona
je co nejvíce omezit skládkování. S tím

Foto: AVE

souvisí již zmiňované zkušební svozy do
ZEVO v Brně a výběrové řízení na doda‑
vatele energetického využití směsného
komunálního odpadu.
V současnosti je energetické využi‑
tí včetně dopravy srovnatelné s cenou
skládkování.
Jak udržet poplatek za odpad pro obyvatele co nejnižší
I když město drží poplatek po dlouhá
léta na nízké úrovni, a dokonce nemusí
z rozpočtu doplácet tolik co okolní obce,
změny nastavené novým zákonem tlak na
zvýšení poplatku nepochybně vyvolají.
Cílem města je udržet poplatek na při‑
jatelné úrovni a to i při naplňování cílů no‑
vého zákona. Město může optimalizovat
množství a strukturu barevných kontej‑
nerů, usnadnit sběr objemnějšího odpa‑
du přiblížením sběrných míst občanům,
a postupně nahrazovat skládkování ales‑
poň zčásti energetickým využitím.
Potřebujeme vaši spolupráci
Zásadní je předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich produkci a třídit, třídit,
třídit. Tak by se asi dala vystihnout cesta
za udržitelným odpadovým hospodář‑
stvím města. Přemýšlet nad tím, co naku‑
puji a pak vyhazuji, co se dá ještě využít.
Kompostovat doma, pokud k tomu mám
podmínky. Odevzdávat použitý textil, ne‑
funkční elektrozařízení a baterie do urče‑
ných kontejnerů a míst. Třídit nejen plasty,
sklo a papír, ale i kovy, oleje a bioodpad
nebo dotřídit objemný odpad.
Předcházení vzniku odpadů a vysoká
míra vytříděného odpadu je totiž zásadní
pro snížení množství odpadů směrujících
na skládky i pro udržení optimálních ná‑
kladů na hospodaření s komunálním od‑
padem pro město i jeho občany.
(red)
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Vyjádření jednotlivých zastupitelských klubů k nové strategii

Jak funguje poplatek za komunální odpad

Změna 2018 (Miloslava Brychtová,
Jaromír Brychta, Jan Havlík, Luboš Straka)
Koalice po našich připomínkách upus‑
tila od zvýšení poplatku na 700 Kč. Od
počátku jsme tvrdili, že by se městský roz‑
počet měl podílet na likvidaci odpadů jako

ostatní města v ČR. Argumentovali jsme
i tím, že obyvatelé města produkují pod‑
průměrné množství odpadů a nemohou
ovlivnit systém likvidace a třídění odpadů,
který za 7 let jejich vlády nad městem za‑
staral a nerozvíjel se. Dobře, že dali na naše

rady, které dostali zadarmo na rozdíl od ná‑
kupu Strategie odpadového hospodářství
a vyhlášek, které stály 150 tis. Kč. Jsme rádi,
že po zdražení tepla a el. energie odpady
nevytáhnou další peníze z kapes obyvatel
města.

Na co se vybírá poplatek za odpad? Proč
všichni platí stejnou cenu? Proč za stejné peníze dostanete jinou službu? Kdo
musí poplatek platit?

ČSSD (Dagmar Zvěřinová, Vladimír
Novotný, Rudolf Voráček)
Vedení města nezvládlo především ko‑
munikaci nového konceptu odpadového
hospodářství. Chaotické zavádění 14-den‑
ního svozu, o kterém nevěděli zastupitelé

ani občané, rozhodně nepřispělo důvěry‑
hodnosti připravovaných změn. Dlouho‑
době slyšíme o tom, co nás čeká. Strategii
jsme ale schválili až nyní. Pozdě, ale přece.
Jsme rádi, že koalice pochopila, že názor
opozice může být rozum zadarmo. A za‑

stupitelstvo schválilo nejenom strategii, ale
i pozměňovací návrh našeho klubu. Tedy
úkol na okamžitou realizaci návrhu sys‑
témových opatření. Musíme totiž přestat
o odpadovém hospodářství jenom mluvit,
ale konečně změny realizovat.

KDU-ČSL (Romana Bělohlávková, Rostislav
Dvořák, Josef Klement, Zbyněk Vintr)
Naší historickou výhrou i prokletím je
obrovské bohatství, věci, které neuvěřitel‑
nou rychlostí vyrábíme, nestíháme spotře‑
bovat a už je vyhazujeme. I spousta výtisků

tohoto zpravodaje skončí bez přečtení na
skládce. A i když se budeme všichni snažit,
snadné řešení naše situace nemá: málokdo
chce jíst shnilou zeleninu a nosit svetr po
dědečkovi… Odpad proto budeme mu‑
set převážet tisíce kilometrů, pálit, vyrábět

z něj elektřinu – i když nás to nemusí vůbec
těšit. Proto třiďme, jak nejlépe můžeme, ku‑
pujme věci, které vydrží, a počítejme s tím,
že odpadky něco stojí. A především učme
naše děti úctě k přírodě.

ANO 2011 (Ludmila Řezníčková, Vlastimil
Forst, Miroslav Šuhaj, Radek Zlesák)
V odpadovém hospodářství se pohybuji celý
svůj profesní život, a proto vím moc dobře, co
by se mělo změnit. Především povědomí o tom,
jak náš konzumní způsob života produkuje stá‑

le větší množství odpadů. Je to o tom, aby každý
pochopil, že pokud se nezmění náš pohled na
životní prostředí, odpady nás zavalí svým množ‑
stvím. Samozřejmě, že je to o lidech. Je potřeba
stále s občany komunikovat a vysvětlovat. Pak
je možné, že bychom mohli patřit k nejlepším

městům nejen v byznysu, ale i v nakládání s od‑
pady. Všechny navržené body strategie jsou
možné, jen chtít. Za prioritu považuji zejména
překladiště komunálních odpadů a také více
sběrných dvorů umístěných po městě.

TOP 09 a Svobodní (Tomáš Augustýn)
Problematika odpadu a reakce na novou
legislativu se v našem městě řeší už dlouhou
dobu a moc jsme se zatím neposunuli. Platíme

za zpracování zhodnocení současného stavu,
za návrh změn, ale ty jsou jen kosmetické. Ne‑
proběhla žádná hlubší analýza a občané i zastu‑
pitelé jsou místo toho přesvědčováni, jak to tu

skvěle funguje, a že větší změny nejsou potřeba.
Jelikož na to zde není dostatek prostoru, musím
zájemce z řad čtenářů odkázat na slovo zastupi‑
tele, kde jsem se mohl o odpadu rozepsat více.

ODS (Radek Černý, Jan Mokříš, Jaroslav
Ptáček)
Článek šéfredaktora Matěje Papáčka je
vyvážený a srozumitelný. Tomuto téma‑
tu se intenzivně věnujeme a diskutujeme
mnoho měsíců, proběhl živý klub zastupi‑

telů za přítomnosti externích odborníků
na tuto problematiku. Sice nám posled‑
ní dobou často rve srdíčko, když vidíme
v kontejnerech záplavu plastů, papíru i skla
a přitom necelých 200 m jsou separační
nádoby, přesto jsme podpořili zachování

nynějšího nízkého poplatku za komunální
odpad. Naše důvody: Dnes probíhá neuvě‑
řitelné zdražování všeho ostatního, připra‑
víme jasný komplexní systém a budeme
vysvětlovat, vysvětlovat a přesvědčovat.
Nikdo to za nás neudělá.

KSČM a SPOZ (Petr Stoček, Bohumil
Trávník)
Uvedený článek je stručným výtahem
z materiálu „Strategie OH 2021 v ZR“, kte‑
rý si nechal MěÚ zpracovat od Ing. Vrbo‑
vé a zaplatil za něj cca 100 000 Kč. Článek

nepřináší nic nového, co bychom dříve ne‑
věděli. Obsahuje sice celou řadu faktů, co
občané nedělají a dělat by měli, ale bohu‑
žel tam zcela chybí, jak to napravit. Chybí
prvky jakékoliv motivace, kromě konsta‑
tování, že když nebudeme třídit, tak nám

sběr podraží. Tomu ani nepomáhá vědomí,
že cca 60 % občany vytříděných plastů se
vrací zpět na skládkování. Také rozšiřování
počtu sběrných dvorů podle našeho názo‑
ru je v podmínkách Žďáru krajně neekono‑
mické a situaci nezlepší.

ŽŽM/STAN (Beáta Bílková, Karolína
Kostečková, Zdeněk Kulhánek, Martin
Mrkos, Zdeněk Navrátil)
Změna odpadové legislativy má jeden
hlavní cíl: lepší životní prostředí. Co si za
tím představit? Využít odpad k přeměně

na energii (na skládce užitek nemá). Odpad
recyklovat a znovu takové suroviny využívat
(papír, plast, sklo, ale i kovy, stavební suť
atd.) Odpad nevytvářet, od toho re-use
centra, opakované používání. Ekologie
něco stojí a ne málo. Producentem odpadu

není město, ale my lidé. V poplatku platíme
jak základ - vyvezení popelnice, tak systém
třídění, recyklace, svozu, uložení, energ.
využití atd. A to bude dražší. Zdražení bude
ale o to menší a pomalejší, pokud budeme
více třídit a vytvářet méně odpadu.

To jsou z naší zkušenosti časté dotazy
k poplatku za odpad. V následujícím textu
se vám je pokusíme zodpovědět.
Na co se vybírá poplatek za odpad?
Poplatek míří do kasy odpadového
hospodářství města. Spolu s financemi
z rozpočtu města se podílí na výdajích spo‑
jených s nakládáním s odpady. Patří sem
pravidelný svoz černých popelnic a kontej‑
nerů, z odpadkových košů, svoz bioodpadu
a odpadů z barevných nádob.
Nesmíme zapomenout ani na nemalé
náklady na likvidaci černých skládek a ne‑
pořádku kolem popelnic.
Část odpadů zamíří přímo na skládku,
část jede do spalovny, část se dále dotřídí
(papír, plast). Pouze malý podíl odpadů je
vykoupen pro další zpracování. Do nákladů
patří i údržba a nákup kontejnerů, budová‑
ní a opravy kontejnerových stání.
Město musí zaplatit i používání sběrné‑
ho dvora občany města. Ti nejsou za odlo‑
žení odpadů do sběrného dvora ve většině
případů zpoplatněni. Bližší informace ke
sběrnému dvoru naleznete na webu města
nebo sběrného dvora.
Dvakrát ročně je také možné v rámci
jarního a podzimního úklidu odkládat do
přistavovaných kontejnerů objemný a ne‑
bezpečný odpad a odpad ze zeleně.
Proč všichni platí stejnou cenu?
Při volbě poplatku i při jeho výběru se
musí město řídit možnostmi, které dává
zákon. Pro naše město je zvolen „poplatek
za odpadový systém“, který se váže na po‑

Popelnice u rodinného domu
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Kontejnery na tříděný odpad

platníka. Tím je trvale hlášený občan a také
vlastník nemovitosti, ve které není trvale
hlášena žádná osoba.
Možné výjimky jsou přesně stanovené
zákonem.
Proč za stejné peníze dostanete jinou
službu?
Nejedná se o poskytování služby, ale
o daňovou povinnost. Poplatek není jen
o nákladech na směsný komunální odpad,
tedy o platbě za popelnici, kterou máte
u domu. Poplatkem také nerozlišíme, zda je
svozová vzdálenost větší nebo menší, zda
je popelnice využívána větším nebo men‑
ším počtem osob a zodpovědně vytříděna.
Každý občan může využívat systém odpa‑
dového hospodářství. Může třídit všechny
druhy odpadů a odkládat další druhy od‑
padů na místa určená obcí.
Vývoz popelnice u rodinného domu je
výrazně finančně náročnější než u pane‑
láků. Znamená to najezdit víc kilometrů
a strávit svozem více času, manipulovat
s menšími nádobami. Zatímco u paneláku
je možné obsloužit desítky bytů v kratším
čase a na menší ploše.
To souvisí i se 14denním svozem. Po roz‑
počtení na průměrnou domácnost v rodin‑
ném domě vychází možnost uložení 30 litrů
odpadu na hlavu, zatímco u průměrného
paneláku je na hlavu pouhých 14 litrů. To je
stav po zavedení 14denního svozu, který je
v podstatě jen narovnáváním nadstandard‑
ního svozu popelnic u rodinných domů.
Kdo musí poplatek platit?
Podle nového zákona platí poplatek
každý člověk přihlášený v obci, nebo vlast‑
ník nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
Od poplatku je osvobozen člověk, kte‑
rý již platí poplatek „za odkládání odpadu“
v jiné obci a má v této obci faktické bydliště.

Foto: Hana Vykoukalová

Platím poplatek, když ve Žďáře:
• bydlím a mám zde trvalý pobyt (platí
i pro osoby na ohlašovně na městském
úřadě);
• bydlím v zahraničí, ale mám zde trvalý
pobyt;
• vlastním nemovitost - byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kte‑
rou mohu pronajímat a nikdo v ní nemá
trvalý pobyt (nehledě na to, zda jinde již
poplatek platím).
Neplatím poplatek, když ve Žďáře
(musím to městu ohlásit a doložit):
• mám trvalý pobyt, ale bydlím v jiné obci
a platím zde poplatek „za odkládání od‑
padu“;
• vlastním nemovitost, kterou pronají‑
mám, ale bydlí v ní někdo s trvalým po‑
bytem a platí poplatek.
Kolik za odpad platím?
Skutečné náklady města na odpadové
hospodářství byly v minulém roce 790 ko‑
run na obyvatele. Město stanovilo pro oby‑
vatele na další rok poplatek 580 korun, tak‑
že zbytek nákladů hradí ze svého rozpočtu
a dalších zdrojů.
Je ale potřeba počítat s tím, že nákla‑
dy na odpadové hospodářství porostou
s ohledem na nové zákonné cíle a také zvý‑
šení cen všech služeb. Pro rok 2022 před‑
pokládáme doplatek města na odpadové
hospodářství ve výši 3,5 mil. Kč.
„Ve Žďáře každý od 1. 1. 2022 zaplatí 580
korun za osobu/poplatníka za rok. To znamená, že na den zaplatí jeden člověk necelou
1 korunu a 60 haléřů, tj. cca 48 Kč za měsíc.
Např. jeden rohlík je dražší než poplatek za
odpady za jeden den. Pokud takto budete
přemýšlet, zjistíte, že cena za likvidaci odpadu je opravdu nízká,“ říká místostarostka
Ludmila Řezníčková.
(red)

7

Aktuality

Dodavatel nedokončil stavbu Konventské stezky včas.
Město uplatní smluvní pokuty

Stovky nových stromů zdobí žďárské ulice
Letošní obnova stromořadí je u konce.
Zahradníci už vysázeli všech 384 stromů
ve 12 lokalitách po celém městě. Firma se
bude o stromy ještě tři roky starat a poté
si je převezme do správy město.

Firma rekonstruující Konvenstkou stezku nestihla dokončit práce včas a to i přes
soustavné upozorňování města na nedostatečné kapacity a pomalý postup prací.
Město bude trvat na kvalitním dokončení
stavby v co nejkratší lhůtě a vymáhat pokuty podle smlouvy.
Podle kontroly z 23. listopadu, tedy týden
před dokončením, na stavbě chybělo připoje‑
ní jednoho mola, dřevěná část stezky přes celý
přítok včetně mostu a asi čtvrtiny dřevěných
lávek směrem od mostu k zámku. Kromě ne‑
dokončených částí stezky chybí dodělat řadu
drobností jako začištění betonových patek,
dosypání vrchní části mlátových cest nebo
opravu bočních dřevěných hran dřevěných
stezek. Podle stavebního dozoru to není při
současném stavu pracovníků možné do pře‑
dání stavby stihnout.
Přes tři měsíce upozorňování
Město už přes tři měsíce dodavatele sou‑
stavně upozorňuje na nedostatečné kapacity
na stavbě a pomalý postup prací. Ten již ně‑
kolikrát sliboval zlepšení personálního a tech‑
nologického zabezpečení stavby, které nikdy
v dostatečné míře nenastalo. Další pochybení
dodavatele bylo v špatné koordinaci a naplá‑
nování vzájemně na sebe navazujících prací.
Stavební dozor města na pochybení pravi‑
delně poukazoval a požadoval po firmě sjed‑
nání okamžité nápravy. Na jeho upozornění

Stav lávek na přítoku do rybníka 23. 11. 

firma nebrala zřetel, a tak město přistoupí
k pokutám sjednaným ve smlouvě o dílo.
Smluvní pokuty
Pro tento případ jsou ve smlouvě o dílo
sjednány sankce za nedodržení termínu
dokončení. Po dobu prodlení zhotovitele se
splněním termínu dokončení díla ve smlu‑
veném rozsahu mu bude účtována pokuta
téměř 6 tisíc korun za každý započatý den
prodlení.

Stav lávek na přítoku do rybníka 23. 11. 

Foto: Matěj Papáček

Foto: Matěj Papáček

Kdy bude hotovo
Dodavatel ve čtvrtek 25. listopadu předložil
aktualizovaný harmonogram stavebních prací,
ve kterém deklaruje dokončení do 10. prosin‑
ce. I přesto jsou na stavbě drobné nedodělky
nebránící užívání jako dosypání a srovnání
mlátových cest, které již ve vlhkém a mrazivém
není možné udělat v požadované kvalitě a bu‑
dou muset být dotaženy na jaře. Na zhotovite‑
le je ze strany města vyvíjen maximální tlak na
včasné dokončení, ale s vědomím, že to nesmí
být na úkor kvality. Proto technický a autorský
dozor provádějí na stavbě pravidelné kontroly
a neuhnou zhotoviteli ani o píď.
Zhotovitel nyní nebude soupeřit jenom
s časem a zvyšujícími se pokutami, ale i s ne‑
přízní počasí. „Od srpna vyvíjíme maximální tlak
na dodavatele. Ten nepoleví, dokud nebude stavba hotová a stoprocentně v pořádku. Věříme, že
naše neústupná stanoviska a stupňující se tlak
veřejnosti toužící po brzkém využívání této oblíbené lokality donutí zhotovitele dokončit a předat dílo v co nejkratším možném termínu. Zvláště v době omezených možností kulturního vyžití
chceme, aby se procházka kolem Konventského
rybníka stala součástí vánočního programu lidí
z našeho města a okolí. Inu, sankce jsou jasné,
teď je to boj dodavatele,“ komentuje stavbu
starosta Martin Mrkos.
(red)

Poděkování Mateřské škole Pohádka
Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu MŠ Pohádka pod vedením
paní ředitelky Jany Culkové, za jejich každodenní práci s dětmi, za trpělivost i aktivity, které připravují pro naše děti.
I na ně je v poslední době vyvíjen ne‑
smírný tlak, který tato nelehká doba přiná‑
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ší se všemi příkazy, nařízeními, které musí
respektovat, i když s nimi mnohdy nemusí
ani souhlasit. Proto buďme ohleduplní. Vě‑
řím, že dělají vše, aby tato situace co nej‑
méně zasáhla do života našich dětí. A o to
jde především.
Zároveň chci poděkovat paní učitelce
Lucii Šormové ze třídy Sovičky a Gabriele

Petrášové ze třídy Kosíci za přípravu eduka‑
tivně stimulační skupiny. Děti zábavnou
formou procvičily potřebné dovednosti,
které jistě využijí jak při blížícím se zápisu
tak i ve škole.



Aktuality

Jana Sadílková

Kromě výsadby ošetřili arboristé dalších
70 vzrostlých stromů. Celkem 113 neperspek‑
tivních stromů muselo být pokáceno. Důvo‑
dem byl jejich špatný stav, nevhodné umístění
vzhledem k inženýrským sítím a podobně.
„My si to moc neuvědomujeme, ale Žďár
je v porovnání s řadou jiných měst opravdu
zelené město. Je to naše velká devíza, a proto
sázka na to profilovat naše město jako město ekologické s dobrým životním prostředí je
jasná volba. Ve Žďáře máme přibližně 9 tisíc
stromů a teď k nim přibude dalších skoro 400
kousků! Stromy jsou poklad a každý nový je
dobrou investicí do budoucna - nejen pro nás,
ale pro další generace,“ komentuje projekt
starosta Martin Mrkos.
Nová stromořadí zejména v centru měs‑
ta a v okolí hlavních komunikací postupně

Výsadba nových stromů na Drdlově ulici

pomůžou tvořit lepší mikroklima. Koruny
zdravých a správně ošetřovaných stromů
ochladí a zvlhčí v létě vyprahlé ulice, podél
frekventovaných silnic sníží prašnost a zvý‑
ší kvalitu veřejného prostoru. Zanedba‑
telná není ani ekologická funkce, kterou
nové výsadby přinesou. Poskytnou úkryty
a domov pro různé druhy živočichů. Nově
vysazené stromy výrazně zlepší životní pro‑
středí našeho města jako celku.

Foto: Matěj Papáček

Na projektu obnovy zeleně se začalo pra‑
covat již v roce 2014. Nejdříve byly zahájeny
práce na tzv. pasportu zeleně, což je doku‑
ment, ve kterém je zmapovaná a popsaná
veškerá zeleň ve správě města. Z tohoto
dokumentu následně vychází tzv. plán péče
o zeleň.
První část obnovy zeleně proběhla v roce
2018 v šesti lokalitách.

(red)

Která osobnost by si zasloužila Cenu města Žďáru nad Sázavou?
Již sedmým rokem mohou Žďáráci a místní
firmy nominovat osobnosti na Cenu města
Žďáru nad Sázavou. Nominaci na ocenění
města je třeba zaslat do konce letošního
roku podle instrukcí dále v článku.
V letošním roce bylo ocenění uděleno
JSDH a SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek –
za dlouhodobou prospěšnou činnost ve
prospěch ostatních občanů města a oko‑
lí. Předání ocenění hasičům proběhlo
v rámci Slavností jeřabin na Futrování
na Farských.
Koho můžete na Cenu města nominovat?
Cena města Žďáru nad Sázavou je
udělována občanům města jako morální
ocenění za významné zásluhy, především
v oblastech kultury, sportu, vzdělávání,
vědy a veřejného života.
Ocenění může být rovněž uděleno za
mimořádné činy spojené s osobním hr‑
dinstvím občanů města, kteří se zasloužili
o záchranu lidského života nebo zdraví
občanů města. Ve výjimečných přípa‑
dech může být ocenění uděleno i oso‑
bám, které nejsou občany města Žďáru
nad Sázavou. Tato výjimka musí však
být řádně odůvodněna. V jednom kalen‑
dářním roce může být ocenění uděleno
maximálně jedné osobě, nebo jednomu
kolektivu.
Ocenění může být uděleno pouze jed‑
nou; opakované udělení není přípustné.
Ocenění může být též uděleno in me‑
moriam.

Zámmečtí hasiči při letošním předávání ocenění města

Kdo může podat návrh na ocenění vybrané
osobnosti?
Návrhy na udělení ocenění mohou podá‑
vat občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře
nad Sázavou, a to jak osobně, tak i prostřed‑
nictvím členů zastupitelstva města.
Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvěma
způsoby. Buď v listinné podobě na adre‑
su Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žiž‑
kova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou,
v obálce označené „Ocenění za zásluhy“,
nebo v elektronické podobě na adresu
meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za
zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na
základě návrhů přijatých v předcházejícím
kalendářním roce.

Foto: Matěj Papáček

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno
a příjmení navrhované osobnosti, popřípa‑
dě bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li
navrhovateli známy; dále odůvodnění ná‑
vrhu v rozsahu minimálně půl normostra‑
ny (900 znaků). Navrhovatel musí uvést své
jméno a příjmení (firmy uvedou název), ad‑
resu a kontaktní telefon, případně e-mail.
Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předá‑
váno zpravidla v červnu při příležitosti Dne
Žďáru. Více informací naleznete na webu
města www.zdarns.cz.
(red)
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TJ Žďár k očkovacímu centru
V letošním roce na jaře hledalo město
Žďár vhodné prostory pro zřízení očkovacího centra. TJ vyšla vstříc všem obyvatelům Žďáru a okolí a nabídla část
prostor sportovní haly na zřízení Očkovacího centra i přesto, že v červenci probíhala rekonstrukce palubové podlahy
a od května také částečně tréninky sportovních oddílů.
Zastupitelstvo města ocenilo přístup
TJ ke zřízení očkovacího centra a na svém
zasedání v listopadu darovalo TJ příspě‑
vek ve výši 100 000 Kč. Výkonný výbor TJ

děkuje jménem všech svých členů městu
Žďár a darované finance využije na snížení
provozního schodku sportovní haly způ‑
sobeného uzavřením sportovišť v období
nouzového stavu.
Tělovýchovná jednota Žďár nad Sáza‑
vou z.s. je spolek, který sdružuje zájemce
o sport celkem ve 14 sportovních oddílech.
V současné době má celkem 880 členů
(z toho 560 mládeže ve věku od 3 do 20 let
a 320 dospělých). Mezi největší oddíly patří
oddíly tenisu, plavání, volejbalu a sportu
pro všechny. TJ vlastní ve Žďáře sportovní
halu na Bouchalkách, která byla otevřena

v roce 1981, a volejbalové kurty Na Rybníč‑
ku. Mimo území města pak vlastní loděni‑
ci Yacht klubu na Velkém Dářku. Zdrojem
financí na provoz a údržbu sportovišť je
zejména jejich pronájem a pak také různé
dotační zdroje. Nemalou finanční částku
získává TJ na provoz sportovní haly díky
dotačnímu titulu Sportoviště, jehož vyhla‑
šovatelem je město Žďár.
V příštím roce se čtenářům Žďárského
zpravodaje postupně představí jednotlivé
sportovní oddíly TJ.
Miloslav Straka
TJ Žďár

Ze Žďáru vlakem do Vídně nebo do Chorvatska
Od 12. prosince začnou ve Žďáře zastavovat vlaky RegioJet. Ty přinesou pohodlnější spojení jak do Prahy, tak do Brna
a také mezistátní expresy, které tu nezastavovaly už dekády. Ze Žďáru se tak dostanete přímým vlakem do Vídně a v létě
i do Chorvatska.
Příchod RegioJetu na železnice Vysočiny
přispěl k tomu, aby i České dráhy reagovaly
zlepšením svých služeb. Vlaky jezdící přes
Žďár jsou totiž jedny z nejhorších v celém
Česku. Od příštího roku tak České dráhy sli‑
bují více novějších vlaků.
RegioJet jezdí přes Žďár už od jara le‑
tošního roku kvůli opravám koridoru přes
Pardubice. Kdy výluka skončí a tedy jak
dlouho budou RegioJety přes Žďár jezdit,
není dnes jisté. Minimálně po dobu platnos‑
ti nových jízdních řádů, tedy celý příští rok,
(red)
zde zastavovat budou.

Celkem 373 nových svítidel s LED technolo‑
gií nahrazuje stará svítidla většinou se sodíko‑
vými vysokotlakými výbojkami, oproti kterým
jsou výrazně úspornější a umí efektivněji pra‑
covat se světelným kuželem. Tím LED svítidla
snižují cenu za provoz a také snižují míru světel‑
ného smogu vypouštěného do okolí.
Nová svítidla především uspoří cca
117 MWh (megawatthodin) energie za rok. To
představuje roční spotřebu asi 40 domácností.
Při cenách za elektřinu na svícení město pro pří‑
ští rok ušetřilo, respektive snížilo ztrátu z růstu
energií, o necelých 400 tisíc korun. Další úspory
přináší levnější údržba svítidel.
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje,
že na ztráty a nálezy byly v období od 18. října
do 12. listopadu předány následující nálezy,
u kterých není znám jejich majitel.

Nesvítí někde veřejné osvětlení?
Neváhejte to ohlásit
Nesvítí nebo špatně funguje veřejné
osvětlení ve vaší ulici nebo kdekoliv jinde
po městě? Neváhejte a dejte nám vědět.

Výpadky a poruchy hlaste na odbor ko‑
munálních služeb: Miloslav Dvořák, tel. č.
566 688 181, e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz.

Ztraceno
Nalezeno
Svazek klíčů
na ulici Šípková
Finanční hotovost zapomenuta u bankomatu
Finanční hotovost přeposlána z MěÚ N.Město
n.M.
Taška + osobní věci
předáno z Policie ČR
Svazek klíčů
u Staré radnice
Svazek klíčů
ul. Nábřežní
Helma
Skatepark
1 klíč na šňůrce
úvoz na Klafaru
1 ks dětské botičky
centální parkoviště
Mobilní telefon
na parkovišti u MěÚ
Platební karta
u ČSOB
Svazek klíčů
náměstí Republiky

Opravit nefunkční pouliční osvětlení nebo
výpadek není problém, musíme o něm ale prv‑
ně vědět. Bohužel není v silách správce veřejné‑
ho osvětlení, aby potmě navštívil každé zákoutí
našeho města a zjistil závady na osvětlení.

Mimo pracovní dobu a ve volných dnech
hlaste poruchy do 22. hodiny na městskou
policii (156, 736 510 483, 566 622 588).

(red)

Bližší informace vám poskytne Alena Benešová
tel.: 566 688 146
e-mail: alena.benesova@zdarns.cz
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

V případě mrazivého počasí a sněhových
srážek se může svoz bioodpadu opozdit. Při‑
mrzlým odpadem může při vysypávání ná‑
doby dojít k jejímu poškození.

Biopopelnice v zimě
Biopopelnice se budou v zimě vyvážet
častěji. Kolem Vánoc budou svezeny 2x za
měsíc a přes zbytek zimy jednou měsíčně.
Od dubna bude probíhat svoz pravidelně
každý týden až do konce listopadu 2022.

Svozy v prosinci:
14. a 15. prosince
28. a 29. prosince
Svozy v zimě:
18. a 19. ledna
15. a 16. února
22. a 23. března
(red)



Svoz odpadu o Vánocích
V období vánočních svátků budou
posíleny svozy komunálních odpadů
i tříděného odpadu. Po novém roce se
svozy vrátí zpět do běžného režimu.

Regiojet Rijeka - Praha hl.n. v úseku Žďár n. Sáz. - Hamry n. Sáz

Foto: Facebook ŽST Žďár n. S.

Desetina světel ve městě bude vyměněna
Od října postupně vyměňujeme téměř
čtyři stovky svítidel veřejného osvětlení. Starou technologii lamp nahrazuje moderní a úsporné LED osvětlení.
Nová světla míří do lokalit Palachova,
Neumannova, Libušín, část Stalingradu
a část sídliště pod Zelenou horou.

Městský úřad informuje

Výměna svítidel bude stát celkem 6,2
milionu korun, z čehož 2 miliony pokryje
dotace ze státního fondu životního pro‑
středí.

Necelých 10 % svítidel bude vyměněno
později, kvůli opožděným dodávkám svítidel.
Dodávka se potýká s nedostatkem čipů a dal‑
ších komponent svítidla.
(red)

Popelnice u rodinných domů budou
sváženy v úterý a ve středu každý týden
v posledních třech týdnech letošního
a prvních dvou týdnech příštího roku.
Poté se vrátí standardní čtrnáctidenní
svoz.
U bytových domu budou kontejnery
svezeny navíc ve čtvrtek 23. a čtvrtek
30. prosince a 26. prosince jako náhra‑
da za běžný svoz za 24. prosince. Stejně
bude nahrazen svoz z 31. prosince na
2. ledna.

Svoz tříděného odpadu
23. prosince

plast a papír

26. prosince

plast, papír a odpady
kolem kontejnerů

30. prosince

plast a papír

Poté se vrátí standardní svoz.
Uzavření sběrného dvora
Sběrný dvůr firmy AVE na Jihlavské ulici bude
uzavřen:
od 24. do 25. prosince
od 31. prosince do 1. ledna
Svoz vánočních stromků
Od ledna začnou popeláři průběžně svá‑
žet stromky odložené vedle kontejnerů a po‑
pelnic k bioplynové stanici.(red)

Ilustrační foto

Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
23. listopadu 2021 celkem 20 336 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Nová světla na Neumannově ulici

Foto: Matěj Papáček

Statistika: říjen 2021 - 20 341, září 2021
- 20 362, srpen 2021 - 20 383, červe‑
nec 2021 - 20 429, červen 2021 - 20 431,
květen 2021- 20 433, duben 2021 - 20 447,
březen 2021 - 20 461, únor 2021 - 20 466,
leden 2021 - 20 510, prosinec 2020 - 20 521,
listopad 2020 - 20 558

Děti narozené v září 2021
Vincent Bořil
Viktorie Holubová
Tereza Zídková
Sofie Šedá
Anežka Korejtková

10. 09.
14. 09.
19. 09.
21. 09.
25. 09.

ZR 2
ZR 1
ZR 3
ZR 1
ZR 3

Životní jubilea v prosinci 2021
Bohumil Zmeškal
05. 12. 80 let
Radonín
Miloslav Bezouška
07. 12. 92 let ZR 1
Štefan Suchan
08. 12. 90 let ZR 3

Bedřich Winkler
Libuše Stejskalová
Valentin Ševčík
Eva Sniegoňová
Jan Kubík
Věra Vondráčková
Jindřiška Maršálková
Dagmar Ondráčková

13. 12.
14. 12.
16. 12.
20. 12.
21. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.

80 let
98 let
80 let
80 let
94 let
90 let
85 let
80 let

ZR 5
ZR 3
ZR 1
ZR 7
ZR 7
ZR 5
ZR 3
ZR 6

Gratulujeme!
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Anketa pro zastupitele města
V prosincovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak jste na tom s vánočními zvyky? Na které věříte a které praktikujete?
Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastou‑
peny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Karolína
Kostečková
zastupitelka
ŽŽM/STAN

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Miloslava
Brychtová
zastupitelka
Změna 2018

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP09 a Svobodní

Josef
Klement
zastupitel
KDU-ČSL
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Zvyk je železná košile a zvyky se mají
dodržovat. Zvláště ty vánoční. Zdobení vá‑
nočního stromečku, pečení cukroví a scho‑
vávání si šupin po štědrovečerním jídle - to
jsou běžné zvyky, které dodržujeme, máme
je rádi a dělají nám radost. Samozřejmě na‑
vštěvujeme kamarády, známé a především

rodinu. Přejeme si štěstí, zdraví, klid a po‑
hodu. A to bych chtěl právě v této neklid‑
né době popřát i všem našim občanům.
Doufám, že překonáme všechny problémy,
které nás nyní trápí. Všem přeji krásný a pří‑
jemný advent, hezké svátky vánoční a pře‑
devším zdraví pro všechny.

Praktikuji ty, které mne nezklamaly. Kdy‑
si jsem v podvečer hlasitě deklamoval paní
Boženou doporučený text: Třesu, třesu bez,
pověz ty mi pes, kde má milá dnes. Ozval se
vzteklý štěkot nejen sousedovic vlčáka, ale
i dalších. Od té doby bezem netřesu. O to
více se těším na dobu adventní, na drobné
radosti dávání i přijímání. Na vymýšlení ta‑

kových dárečků, aby byl obdarovaný co nej‑
šťastnější, oprášení receptů na pečení, vaře‑
ní i svařování, každoroční vymýšlení péefek,
putování městem a zpívání koled, psaní Je‑
žíškovi na Boží Dar, kdy on každoročně do‑
opravdy potvrdí, že o mně ví. Štěstí, zdraví,
dlouhá léta přeji Vám všem.

Vánoční zvyky si předáváme z generace
na generaci a dodržujeme téměř všechny,
včetně zlatého prasátka na stěně, šupinky
pod talířem nebo pouštění skořápek se svíč‑
kami po vodě. Samozřejmostí v předvánoč‑
ním čase je utržení větvičky třešně na svátek
svaté Barbory. Jen nikdy nevím, jestli větvička,
co trhám, je zrovna třešeň, a tak nám na stole
rozkvétají různé květy a je to vlastně kouzel‑

né. Zajímavostí je to, co říkávala maminka následující rok bude podle toho, na který den
v týdnu připadne Štědrý den. Když je v pon‑
dělí-hodně medu, úterý je dnem vína a obilí,
středa žádný med, čtvrtek úrodný rok, pátek
tuhá zima, sobota málo ovoce, neděle je
dnem teplé zimy. Letos je Štědrý den v pátek,
můžeme se tedy těšit na tuhou zimu. Buďte
všichni šťastní a zdraví.

Vánoce jsou svátky lásky, klidu, pohody
a setkávání s rodinou a přáteli. Již druhým
rokem jsou naše svátky poznamenány covi‑
dem, proto je mnohdy a ve všem neprožívá‑
me, jak jsme jindy zvyklí. Přesto se snažíme
připravit štědrovečerní oslavu v duchu tra‑
dičních obyčejů. Od první adventní neděle
postupně zapalujeme svíčky a vyzdobíme
domov vánočními dekoracemi, nad kamny

visí jmelí a na nich zavoní purpura. Pečeme
vánoční cukroví. Nazdobíme stromek per‑
níčky a slaměnými ozdobami. Pod stromkem
je betlém s ručně vyřezanými postavičkami.
Na štědrovečerní večeři podáváme rybí po‑
lévku, smaženého kapra a bramborový salát.
Po večeři si zazpíváme koledy, rozkrojíme
jablko, pouštíme lodičky a rozdáme dárky.
Přejeme všem klidné Vánoce ve zdraví.

Vánoce a vánoční tradice mám moc rád.
Mým každoročním zvykem a přispěním k pří‑
pravám je koupit kapra a zpracovat jej na
chutnou večeři. Nejvíc si užívám přípravu rybí
polévky. Během dopoledne zdobíme v lese
stromeček pro zvířátka. Hned po večeři chodí‑
me na procházku na žďárský zámek, kde se pří‑
jemně naladíme pro zbytek večera. Toto místo

má na Štědrý večer takovou zvláštní atmosféru,
obvykle tam kromě nás není ani živáčka. A po
svátcích samotných, setkáních s příbuznými, se
s rodinou rádi vydáváme do bílých stop nebo na
sjezdovky. Snad nám to vládní opatření stejně
jako vloni nezkazí. Dovolte mi popřát vám pří‑
jemné prožití vánočních svátků a nového roku.

Vánoce jsou opředeny mnoha zvyklostmi
a pověrami. Každý může prožívat vánoční svátky
po svém. Věřím, že drtivá většina lidí, aspoň v Ev‑
ropě, drží tradici Vánoc v křesťanském duchu. Ten
se již od 4. století slaví jako den narození Ježíše
Krista. Doufám, že tento křesťanský význam bu‑
deme i dále předávat z pokolení na pokolení.
Tím nejdůležitějším symbolem Vánoc je pro
mne betlém, právě jako symbol narození Krista.

Samozřejmě, každoročně pořizujeme vánoční
stromek. Několik let jsme opakovaně používali
rostlý stříbrný smrček v květináči. Už se stalo tradi‑
cí, že vytváříme pro (pra)rodiče foto kalendář dětí.
Jsem rád, že toto dílko již připravují ony samy.
Chtěl bych všem popřát požehnané vánoční
svátky v kruhu svých blízkých a přátel, štěstí a pev‑
né zdraví, které právě v tuto dobu cítíme, že je tím
nejdůležitějším.

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Jaké vánoční zvyky naše rodina prak‑
tikuje? Pohodu, klid, dobré jídlo a časté
procházky rozsvíceným městem. Loni jsme
přidali novinku, hledání Ježíška kolem na‑
šeho domu (a hle, když jsme přišli domů,
Ježíšek mezitím přinesl dárky. Proč jenom
máma při odchodu tak dlouho hledala če‑
pici?). Štědrý den se každoročně snažíme co
nejvíce “předpřipravit”, aby byl co nejméně

hektický. Já za těch pár Vánoc už vím, že mu‑
sím svému muži s přípravou štědrovečerní
večeře pomoct (ne, že by ji nezvládl, ale ro‑
dinné pohodě stres s velkou přípravou ne‑
prospívá), a on zase ví, že mi nemá kecat do
zdobení vánočního stromečku, protože je to
jemná, hodinářská práce. Moc se na Vánoce
těším. Tak šťastné a veselé i vám!

Tak, jak je položena otázka, lze obecně
říci, že jsme na tom s vánočními zvyky dob‑
ře. Ta část, která hovoří o tom, jestli některým
věříme (a tím také asi některým ne), je troš‑
ku zavádějící. Nevěříme na to, že dárky nosí
Ježíšek, tím spíše děda Mráz nebo Santa. Ale
rozhodně věříme tomu, že jeden z nejdůleži‑
tějších vánočních zvyků je to, že Vánoce jsou
a musí i nadále zůstat pojmem míru, poho‑

dy, lásky a štěstí. Věříme tomu, že na Váno‑
ce by měly být spolu především celé a úpl‑
né rodiny a ti, kteří se mají vzájemně rádi.
A ostatní zvyky? Dodržujeme vánoční tradici
s koledami, se smaženým kaprem a brambo‑
rovým salátem, s nazdobeným stromečkem.
Nezáleží ale na drobnostech, věříme u vá‑
nočních zvyků na udržení pocitu vzájemné
úcty, lásky a tolerance.

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 prosincového čísla nám přišly následující příspěvky.

Karolína
Kostečková
zastupitelka
ŽŽM/STAN

Kdo vede naše děti v zájmových kroužcích?
Začali jsme chodit s dcerou do folklor‑

Radek
Zlesák
zastupitel
ANO 2011

Bez pestrých pracovních příležitostí není
dobrého města
Naší vytrvalou snahou je, aby Žďárá‑

ního souboru. Ušetřím vás podrobností,
prostě ráda zpívá a tančí. Spolu s dětmi se
mi tak otevírá úplně nový svět. Co mě pře‑
kvapilo a proč o tom píšu? Na posledním
setkání se sešlo šest předškolních dětí a tři
(!!) vedoucí. Nadšené, plné energie, s písní
na rtech a s dobrým okem na pohybové
vedení dětí. Hodinu a půl se nám věnovaly.
Přemýšlela jsem, proč ty ženy nejsou radši
doma. Jistě mají svých starostí dost. Práci,
děti. Proč nesedí u televize. Neuvaří si něco
dobrého a nebo nejdou na procházku se

psem. Do sauny. Prostě, nejdou si po svém.
Je až neuvěřitelně obdivuhodné, že tý‑
den co týden se několik stovek dospělých
v našem městě dobrovolně, nadšeně a čas‑
to bez nároku na úplatu věnuje výchově
a zájmům našich dětí. Učí je plavat, hrát
fotbal, bruslit, jazyky, šachy, vlastně cokoliv
vás napadne. A vy, (vy víte, že píšu o vás!)
já vás vidím. Moc vám fandím a děkuju, za
nás, unavené rodiče, i naše děti, že jim roz‑
šiřujete obzory.

ci ve svém městě nalezli atraktivní práci,
která by je naplňovala a dokázala je dob‑
ře finančně ohodnotit. V dnešní době již
nestačí pasivně sedět na radnici a čekat,
kdo zaklepe na dveře. Je třeba být ak‑
tivní, oslovovat možné investory a umět
naslouchat jejich požadavkům. Mít při‑
pravené rozvojové plochy. To se díky
úspěšnému projektu rozšíření průmyslo‑
vé zóny podařilo v rekordně krátkém čase
vč. získání nemalé finanční podpory od
Czech Investu. Nechceme však lákat vel‑
ké nadnárodní montovny anebo sklady,
u kterých je reálné riziko, že se za pár let

přesunou do levnějších zemí a nám zbyde
nevyužitý brownfield, ale chceme podpo‑
rovat místní malé a střední firmy v jejich
rozvoji. Při tom všem však nesmíme za‑
pomínat i na podporu stávajících zaměst‑
navatelů. Mimo jiné možností výstavby
firemních bytů pro své zaměstnance za
participace města. Mix dobrých pracov‑
ních příležitostí a pestrost firem sídlících
v našem městě je pak tou nejlepší obra‑
nou proti případné krizi.
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Slova zastupitelů

Novela exekučního řádu „milostivé léto“ odpustí některé dluhy

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 prosincového čísla nám přišly následující příspěvky.

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Novinkou pro rok 2022 je převedení infor‑
matiky MěÚ pod SATT. Nápad, který nás bude
opět stát nemalé peníze a zkomplikuje jednu
z nejdůležitějších činností nezbytnou pro celý
úřad. Vedení města nevadí, že nová vláda sli‑

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP09 a Svobodní

Ještě pár slov k odpadům
Vedení našeho města se roz‑
hodlo neřešit reakci na změnu le‑
gislativy vlastními lidmi, ale tuto
službu si objednat a zaplatit u paní Vr‑
bové, manažerky společnosti ISNOV Integrovaný systém nakládání s odpady

buje digitalizaci úřadů a že outsourcing IT slu‑
žeb je ve srovnatelných úřadech výjimečný.
Jak bývá zvykem, tak nikdo nic nepředstavil,
nespočítal ani nezdůvodnil. Pojďme si tedy
společně udělat jednoduchou úvahu o efek‑
tivitě tohoto nápadu. Výdaje na IT v letošním
roce 2021 budou stát městský rozpočet 2 985
tis. Kč, k tomu musíme připočítat mzdové
výdaje na 3 informatiky převáděné na SATT.
Ty podle návrhu rozpočtu činí 1 915 tis. Kč.
Z toho vychází celkové výdaje roku 2021 na
IT MěÚ ve výši 4 900 tis. Kč. Když se podívá‑
me do návrhu rozpočtu pro rok 2022, tak
v komentáři najdeme položku Informatika‑
-městský informační systém ve výši 7 905 tis.

Kč. Nyní už jen stačí odečíst výdaje roku 2021
od 2022 a dostaneme rozdíl 3 005 tis. Kč, kte‑
ré zaplatí městský rozpočet navíc za stejné
služby firmě SATT. V procentuálním vyjádření
ničím nezdůvodněný nárůst o 61 %. Po pře‑
vodu zimní údržby pod SATT, která je o 30 %
dražší, tady máme nový smutný rekord. Kolik
takových nápadů ještě přijde, nikdo neví, ale
důsledek je jasný. Vyhozené peníze chybí na
nové komunikace, byty a další, tak zadluží‑
me město dalšími úvěry a utratíme zbývající
rezervy a občanům řekneme, že jsme chtěli
dobro, ale doba nám nepřála (covid, inflace,
či recese hospodářství), případně nastane vý‑
znamné mlčení.

v Kraji Vysočina. ISNOV vznikl v roce 2010
a měl za úkol vymyslet a zavést přesně
to, co je v jeho názvu. Píše se rok 2021
a dodnes nic takového nemáme. A teď
nám za peníze radí, co máme s odpady
dělat. V rámci uvedené spolupráce bylo
provedeno posouzení současného stavu
a navrženy některé úpravy. Bohužel vů‑
bec neproběhlo to klíčové, což je analýza
možností, jak docílit nejlepšího možného
stavu. Z takové analýzy bychom se měli
dozvědět, co by obnášely různé varianty
práce s odpadem, například podzemní
kontejnery s větší kapacitou, kontejnery
otevírající se sešlápnutím – lidé tak nemu‑
sí na špinavé kontejnery sahat rukou, ná‑
doby s čidlem naplněnosti, nádoby, které

odpad rovnou lisují. Zajímavou variantou
je i obrácení systému, kdy by u domu lidé
měli nádoby na tříděný odpad (byť třeba
jen na ten nejčastější, tedy papír a plast)
a na sběrná hnízda by museli nosit ten
zbylý odpad. Nerozumím také, proč máme
na jeden druh odpadu dvoje různé nádo‑
by, které se musí vyvážet každá zvlášť
a vývoz je tak složitější. Velkou polemiku
bychom mohli také vést o estetičnosti
stávajících hnízd, která by mohla vypadat
podstatně lépe, což nám ukazují i některé
malé obce v okolí. Nová legislativa je urči‑
tě správný směr a zároveň příležitost pro
města a obce, jak zefektivnit a zekologizo‑
vat nakládání s odpadem, ale ve Žďáře to
bude zřejmě příležitost promarněná.

Od závislosti k závislosti
Závislosti, látkové i nelátkové, neumožňují
žít závislému nezávislý živost. Vždy jednání uzpůsobí potřebě pít, brát, konzumovat,
hrát, ztratit se jakoby z tohoto světa. Možná,
je to obraz života toliko jen vyvedený do extrémů, neboť jsme vlastně všichni závislí.
Na svět přicházíme jako enormně ne‑
zralí, tedy naprosto závislí na svém okolí, na
pečujících dospělých, bez kterých bychom
po dlouhou dobu dětství nepřežili jediný
den. Tato zjevná nevýhoda oproti mnohým
živým tvorům má v životě lidském nezastu‑
pitelnou roli. Učí nás vytvářet vazbu, tedy
schopnost milovat jiného člověka a lásku
přijímat. Z této rané nezralosti musíme však
vyrůst, jinak bychom navždy uvízli v totální
závislosti na pečující osobě. Nástrojem osa‑
mostatňování jsou frustrace, drobná nepo‑
hodlí, díky kterým se musíme zmobilizovat
a udělat něco sami, krok a další, dál od ma‑
minky.
Závislost je tedy s námi od úplného psy‑
chického zrození. Tím, jak se vyvíjíme a ros‑
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teme, se postupně osamostatňujeme a stá‑
váme se stále méně závislými na svém okolí.
Dalo by se říct, že člověk je předurčený
k vazbě, vzájemnosti, tedy zdravé závislosti.
Ta se může proměnit v celou řadu barevných
vztahů a lidských příběhů. Když to však někde
zaskřípe, příliš bolí, neschopnost zdravě se
vztahovat může přerůst v nějakou patologic‑
kou závislost. Ne nadarmo se říká, že látková
či nelátková závislost je vlastně nemoc vzta‑
hů. Pomoc od neuspokojivého prožívání sebe
a světa je zdánlivě nasnadě, a to zapomenout.
Místo vnitřního strachu, bolesti, radši zůstanu
sám a ulevím si krátkým uspokojením, chvilko‑
vou slastí. A pak znova a znova…
To, že je člověk v pasti, si často uvědomí až
ve chvíli, když zraňuje sebe i jiné do takové míry,
že to dál nejde, je na čase vyhledat pomoc.
Ráda bych napsala o jednoduchých cestách
ven. Podle mých letitých zkušeností se však
musí každý příběh vyplutí ze závislosti napsat
sám. Je to dobrodružná výprava plná frustra‑
cí, která vede k uspokojivému vztahu k sobě
a ostatním. Jsem vděčna, že mohu těmto příbě‑

Opatření tzv. milostivého léta platné od
28. října 2021 do 28. ledna 2022 dává
mnoha lidem mimořádnou příležitost vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo
obci. Spočívá v tom, že dlužník v exekučním řízení zaplatí jen jistinu, tedy původní
dluh, a dále zaplatí 908 Kč exekutorovi za
ukončení exekuce.

pro neplacení dluhu za energie vůči spo‑
lečnosti ČEZ, či neplacení nájemného, kde
pronajímatelem je město nebo obec.
Odpouštění příslušenství v „milostivém
létě“ se vztahuje jen k exekucím vymáha‑
ných soudním exekutorem, nikoliv k exe‑
kucím daňovým a správním. Dlužník také
nesmí být v insolvenci.

Vše ostatní – příslušenství, což jsou
úroky, penále, pokuty, poplatky, a dále od‑
měny advokátovi v nalézacím řízení a exe‑
kuční náklady jsou dlužníkovi ze zákona
odpuštěny. Opatření se vztahuje pouze
na dluhy vůči veřejnoprávním subjektům,
kterým jsou např. zdravotní pojišťovny,
dopravní podniky, obce, města a kraje,
jimi založené příspěvkové organizace, ne‑
mocnice, knihovny, městská policie, tech‑
nické služby měst a obcí, Český rozhlas,
Česká televize, ČEZ aj. (Přesné vymezení
veřejnoprávních subjektů je v zákoně č.
286/2021 Sb., v části 2, čl. IV., bodu 25).
Jedná se tedy např. o exekuce vedené
pro neplacení zdravotního pojištění, neu‑
hrazené jízdné v hromadné dopravě, neu‑
hrazené poplatky za televizi, rozhlas, místní
poplatky za komunální odpad, za psy, nebo
pokuty udělené ve správním řízení, dále

Návod, jak bude dlužník postupovat
Dlužník si zjistí nesplacenou jistinu za‑
sláním doporučeného dopisu exekutorovi
s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny.
Zároveň požádá, aby mu výše jistiny byla
sdělena prostřednictvím e-mailu nebo
SMS nebo dopisem. Dlužník v žádosti
uvede spisovou značku exekučního řízení
a své kontaktní údaje a informuje exeku‑
tora o tom, že chce využít institut milosti‑
vého léta. Zároveň je vhodné se v dopise
dotázat, na jaký platební účet má dlužník
následně jistinu navýšenou o 908 Kč zaslat.
Doporučujeme, aby tento dopis byl exeku‑
torovi zaslán co nejdříve.
Po zjištění výše jistiny dlužník zaplatí
exekutorovi jistinu navýšenou o 908 Kč,
představující náklady exekutora, to vše
v době milostivého léta, tj. jen v době od
28. října 2021 do 28. ledna 2022. Zároveň je

dlužník povinen prokazatelným způsobem
exekutora informovat o tom, že platbu
zasílá za účelem využití institutu milosti‑
vého léta dle části 2., čl. IV, bod. 25 zákona
č. 286/2021 Sb., a to např. do poznámky
k zasílané platbě nebo doporučeným do‑
pisem.
Následně by exekutor měl vydat roz‑
hodnutí, kterým exekuci zastaví a dlužní‑
ka osvobodí od placení veškerých dalších
vymáhaných pohledávek přesahujících za‑
placenou jistinu v exekučním řízení. Tímto
by měla být exekuce skončena.
Na úhradu jistiny navýšenou o 908 Kč
má tedy dlužník tři měsíce. Jestliže této
možnosti zbavení se dluhu nevyužije do
28. ledna 2022, vymáhání celé dlužné část‑
ky včetně příslušenství bude v exekučním
řízení pokračovat.
Více informací mohou občané získat
v Občanské poradně Žďár nad Sázavou,
Dolní ulice 165/1 nebo tel.: 566 520 165
a 728 518 290.

Dagmar Čížková
Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s.

Žďáráci se dočkají Senior a handicap Taxi
Město Žďár nad Sázavou získalo od Nadace Charty 77 – Konta Bariéry automobil Ford Tourneo Connect na přepravu
seniorů a handicapovaných osob službou Taxík Maxík.
Taxík Maxík je projekt Nadace Charty 77 –
Konta Bariéry ve spolupráci s lékárnami Dr. Max.
Senior a handicap taxi Taxík Maxík bude
od 2. ledna provozovat příspěvková orga‑
nizace Sociální služby města Žďáru nad
Sázavou. Provozní doba taxíku je stanove‑
na na 7,5 hodin v pracovní dny.

• místo, na které má být automobil
přistaven,
• cíl, do kterého chci být přepraven.
Taxík bude jezdit na po celém Žďáře,
včetně místních částí Mělkovice, Strža‑
nov, Radonín a Veselíčko.
Délka jedné jízdy nepřesáhne 30 mi‑
nut, a to včetně případné čekací doby.
Za využití taxi zaplatíte řidiči při ná‑
stupu jednotnou cenu 50 korun. Pokud
vás bude doprovázet další osoba, tak
také zaplatí 50 korun za jednu jízdu.

Taxi můžete zaplatit i poukázkou, kterou
bude možné zakoupit v městském turistic‑
kém a informačním centru a v informační
kanceláři městského úřadu.
Při nástupu do taxi je nutné se ještě jed‑
nou prokázat řidiči trvalým bydlištěm ve
Žďáře a kartou ZTP či ZTP/P případně prů‑
kazem s věkem.
Je možné předložit i kartu Taxík Maxík,
kterou vám řidič předá při první jízdě. Karta
obsahuje pouze jméno a příjmení klienta
a pořadové číslo karty Taxík Maxík.
(red)

Kdo může taxi využívat?
Služba mohou využít pouze občané
starší 65 let nebo držitelé průkazu ZTP,
ZTP/P s trvalým pobytem na území našeho
města. Přepravovaná osoba může mít jed‑
nu osobu, jako doprovod.
Ilustrační foto

Foto: Pixabay.com

hům přihlížet. Velmi si vážím každého člověka,
který se na bolestivou cestu od závislosti k zá‑
vislosti, pryč ze samoty, zpátky k lidem vydá.
Pro pomoc a podporu je možné kontak‑
tovat Adiktologickou ambulanci Kolping
www.ambulance.kolping.cz, tel.: 721 326 994.
Diskrétnost x bezplatnost x přijetí.
Martina Krištofová Sobihardová
adiktolog, terapeut

Jak si ho objednám
Každá jízda musí být objednaná u řidi‑
če. Dispečink je dostupný v každý pracovní
den v čase od 8.00 do 14. 00.
Je třeba volat nejméně 24 hodin pře‑
dem na číslo 771 227 000 a sdělit:
• jméno a příjmení,
• údaj o svém věku nebo o tom, že jsem
držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
• den a hodinu, kdy má být automobil
přistaven,

Taxík Maxík v Českých Budějovicích

Foto: Městská charita České Budějovice
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Ze sportu

Ohlas na sportovní informace
V minulém čísle Žďárského zpravodaje
jsem se dočetl, že 4. října byla v obřadní
místnosti Staré radnice uskutečněná slavnostní návštěva atletky Kristiiny Mäki. Škoda, že jsem o tom nevěděl, naskytla by se
mně reálná možnost, abych jí jako žďárský

běžecký veterán neformálně pogratuloval
k úspěšnému vystoupení na olympiádě
v Tokiu.
S Kristiinou Mäki jsem se osobně setkal
27. září 2015 v Praze na Žižkově u cíle slavného

závodu na 10 km Bečkovice – Praha. Na pro‑
stranství poblíž stupně vítězů byla v rámci au‑
togramiády příležitost si s ní krátce pohovořit.
Její fotografie s podpisem je pro mne cennou
památkou.
Alois Bradáč

Atleti ze žďárské přípravky jsou nejlepší v kraji
I přes covidovou pandemii se v červnu
naplno rozběhla atletická sezóna a nejmladší žďárští atleti (ročníky 2010–2013)
se mohli zúčastnit seriálu závodů Ligy
Vysočiny přípravek, který vyvrcholil
finálem v Třebíči 19. září. Z tohoto závodu
si Žďáráci přivezli hned několik titulů absolutních vítězů.
Liga Vysočiny přípravek je pojata formou
víceboje, v každém kole děti soutěží ve čty‑
řech disciplínách. Jedná se různé běhy, sko‑
ky, hody a překážkové dráhy, cílem je proká‑
zat pohybovou všestrannost. Jednotlivá kola
vždy vrcholí závěrečnou běžeckou štafetou.
Žďárští atleti patřili v celém průběhu
soutěže k nejlepším ve všech disciplínách.
Sára Špačková (2013), Jan Holemář (2012)
a Ondřej Prokop (2011) si z třebíčského fi‑
nále odvezli zlaté medaile ze čtyřboje, Nela
Hodrmentová (2013) a Veronika Formanová
(2010) obsadily shodně celkově třetí místo.
K dalším medailistům z jednotlivých disci‑
plín patřili Dominika Veselá, Viktorie Veselá,
Elena Volkmannová, Nela Vraspírová a Jakub
Hodrment.

Mladí žďárští atleti v Třebíči

Josef Holemář (2009) ze žďárského oddílu
byl v kategorii mladšího žactva nominován
do družstva Kraje Vysočina a reprezentoval
náš kraj na mezikrajovém utkání družstev.
Zde se blýsknul hlavně výkony ve skoku da‑

Foto: Lenka Formanová

lekém (476 cm) a skoku do výšky (149 cm).
Všem atletům a atletkám blahopřejeme
k tak skvělým výkonům!
Klára Ptáčková

Ploutvaři Švomová a Musil úspěšně reprezentovali v Rusku
Na začátku července žďárští plavci Adéla
Švomová a David Musil reprezentovali
na Mistrovství světa v plavání s ploutvemi v ruském Tomsku. Šampionátu se
zúčastnili závodníci z 31 zemí celého
světa a plavci ze Žďáru se mezi nimi
rozhodně neztratili. Zároveň tak Adéla s Davidem potvrdili sílu současného
Čochtanklubu, protože se po mnoha letech na mistrovství světa kvalifikovali
hned dva žďárští závodníci.
I přes omezené možnosti bazénové pří‑
pravy, kterou byli nuceni nahradit napří‑
klad během a posilováním na suchu, oba
plavci ze žďárského Čochtanklubu dokázali
vylepšit svá osobní maxima, tím však jejich
úspěchy nekončily.
Adéla se na svém prvním šampionátu
v seniorské kategorii představila na tratích
100 PP, 200 BF, 50 PP a 50 RP. Na tratích 100
PP a 50 RP si v kvalitních časech doplavala
pro 23. místo. Nový osobní a zároveň klu‑
bový rekord, který posunula o 6 sekund,
zaplavala na trati 200 BF, což jí zajistilo
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12. místo. Rekordy se jí podařilo posunout
i v závodě 50 PP, kde nový čas stačil na
14. místo.
Davidovi se v disciplínách bifins dařilo
ještě lépe. V nových osobních rekordech si
zajistil 26. místo na 100 metrů a 17. místo
na 200 metrů. Vrcholem Davidova snažení
byla trať 400 metrů bifins, kde se mu po‑
dařilo probojovat do finálové rozplavby
s novým českým rekordem, který posunul
téměř o 2 sekundy. Ve finále sice tento re‑
kord dále nevylepšil, ale doplaval na pěk‑
ném 7. místě.
Oba se také účastnili štafetových závo‑
dů, a to společně ve smíšené štafetě 4 x 100
BF, která skončila na 12. místě. Adéla byla
také součástí ženské štafety 4 x 100 PP, ta
skončila jedenáctá.
Cestování i závody si oba závodníci uži‑
li a své výsledky už teď vnímají především
jako motivaci pro přípravu na šampionát
příští rok, který se bude konat v kolumbij‑
ském Cali.
ČOCHTANKLUB – potápěči, (mus)

Příspěvkové organizace města

Na poliklinice se můžete nechat vyšetřit
na rakovinu prsu
Rakovina prsu, zhoubné onemocnění prsní
žlázy, maligní nádor prsu. To všechno jsou
názvy jednoho onemocnění. Myslí se tím
nádor v prsu, který se chová agresivně,
pohlcuje své okolí a je schopen vysílat své
buňky i do vzdálených orgánů.
Není-li včas nalezen a odstraněn, může
přivodit své nositelce smrt. Rakovina prsu je
nejčastějším nádorovým onemocněním žen,
může se objevit v kterémkoli věku. Lze ji obje‑
vit včas pomocí mamografie (mamograf) a ul‑
trasonografie (ultrazvuk, sono).
Na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou se pro‑
vádí ultrazvukové vyšetření prsou. Vyšetření
je nebolestivé, žena při něm leží pohodlně na
zádech. Lékařka, která vyšetření provádí, pře‑
jíždí sondou s hladkým povrchem po celém
prsu. Prs je natřen jemným gelem, neboť ten
umožňuje průnik ultrazvukových vln do tkání
a lékařka tak může pečlivě vyšetřit celý prs.
Onemocnění prsu je nejčastější onkolo‑
gickou příčinou úmrtí žen v ČR. Rakovina prsu
postihne každou osmou ženu. V počátečním
stádiu je onemocnění dobře léčitelné, větši‑
nou však zcela bezpříznakové.
Nabízíme vám možnost absolvovat
v naší ambulanci preventivní ultrazvukové
vyšetření prsů.
Komu je vyšetření učeno a jak často je
vhodné jej absolvovat?
• Mladým ženám před zahájením mamo‑
grafického screeningu (do 45 let), vhod‑
né je absolvovat vyšetření 1x za dva roky,
nedoporučí-li lékař například s ohledem
na rodinnou zátěž jinak.
• Ženám zařazeným do mamografického

screeningu (od 45 let) doporučujeme
vyšetření jako doplňkovou metodu 1x
za 2 roky, vždy střídavě s mamografic‑
kým vyšetřením.
• Ženám před a po plastické operaci prsů.
• Vyšetření nabízíme i pacientkám do‑
sud neregistrovaným v naší ambulanci
bez doporučení od vašeho ošetřujícího
lékaře.
Kde a kdy se vyšetření provádí?
• V naší ambulanci ve 2. patře, vždy v pá‑
tek od 7.30 do 13.30 po předchozím ob‑
jednání.
• Objednávat se můžete telefonicky na tel.
566 690 242.
Kdo vyšetření provádí?
• MUDr. Irena Hladká, lékařka se speciali‑
zovanou způsobilostí v oboru radiologie
a sonografie. Mateřským pracovištěm
této lékařky je Nemocnice Nové Město
na Moravě, kde je vedoucí lékařkou akre‑
ditovaného mamografického centra.
Jaká je cena vyšetření?
• Vyšetření není hrazeno z prostředků ve‑
řejného zdravotního pojištění.
• Cena vyšetření je 490 Kč.
Přes negativní výsledek ultrazvuku neza‑
pomínejte na pravidelné samovyšetření
prsů každý měsíc, návod k provedení na‑
leznete na www.rucenaprsa.cz.
Ilona Komínková
ředitelka Polikliniky Žďár

Ordinaci po doktorovi Krejsovi převzali
novoměstští chirurgové
Chirurgickou ambulanci po doktoru
Vlastimilu Krejsovi převzali tři chirurgové z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Ordinovat začali od 1. listopadu.

A. Švomová a T. Musil 

Foto: ČOCHTANKLUB

Novou ordinaci najdete na stejném
místě jako tu původní. Ordinační dny jsou
v současnosti tři, a to pondělí, středa a pá‑
tek.
„Do budoucna je v plánu ještě rozšíření
o jeden ambulantní den a možná i v odpoledních hodinách k provádění operačních
zákroků. Úprava ordinačních hodin bude
v předstihu umístěna na web polikliniky,“
komentuje ordinační hodiny jeden z chi‑
rurgů Martin Páral.
Lékaři této ambulance jsou MUDr. Sta‑
nislav Brodina, MUDr. Martin Páral
a MUDr. Stanislav Fulneček. Všichni tři pů‑

sobí v Nemocnici Nové Město na Moravě
na chirurgickém oddělení.
MUDr. Stanislav Brodina, vystudoval
3. LF Univerzity Karlovy, Královské Vinohra‑
dy, pracuje na oddělení septické chirurgie
novoměstské nemocnice a zabývá se pro‑
blematikou všeobecné chirurgie, hojení
chronických ran a proktologií.
MUDr. Martin Páral, vystudoval LF Ma‑
sarykovy univerzity v Brně, pracuje jako
vedoucí lékař oddělení septické chirurgie
novoměstské nemocnice a zabývá se pro‑
blematikou všeobecné chirurgie, proktolo‑
gie a hrudní chirurgie.
MUDr. Stanislav Fulneček, vystudoval LF
Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje
jako lékař oddělení chirurgie novoměstské
nemocnice a zabývá se problematikou vše‑
obecné chirurgie a chirurgie cév.

Městská policie

Opila se a usnula na parkovišti
V odpoledních hodinách 1. listopadu
nám přišlo oznámení, že se na parkovišti
za Maxem válí totálně opilá žena. Naše
hlídka okamžitě vyrazila na pomoc. Na‑
lezli jsme ji ležet přímo v komunikaci. Po
krátké době se nám s ní podařilo alespoň
částečně komunikovat.
Vzhledem k jejímu stavu jsme přivo‑
lali zdravotnickou záchrannou službu. Při
vyšetření a následném ošetření bylo zjiš‑
těno, že tato cca 60letá žena disponuje
značným množstvím alkoholu v organis‑
mu, naměřili jsme jí 3,81 promile. Její stav
si vyžádal převoz do nemocnice. Bylo by
zajímavé zjistit, co všechno tato žena mu‑
sela vypít, aby dosáhla tohoto rekordu.
Rozbité skleníky
V zahrádkářské kolonii za firmou
Colas, u železniční tratě neznámý pacha‑
tel rozbil výplně čtyř zahradních skleníků.
Dosud jsme zjistili, že k tomuto mělo do‑
jít od pátečních 17 hodin dne 5. listopa‑
du do sobotních poledních 14.30 hodin
6. listopadu. Dovolím si touto cestou po‑
žádat širokou veřejnost o jakékoli poznat‑
ky k tomuto případu. Případ prezentuje‑
me i na našich facebookových stránkách.
Porucha výdejního boxu
Řešili jsme i případ poruchy boxů na
doručování balíků na Nerudově ulici.
Tento případ se stal v ranních hodinách
4. listopadu, kdy nám bylo oznámeno,
že boxy jsou otevřené a v některých se
nacházejí i nevyzvednuté zásilky. Nepro‑
dleně jsme vyrazili na místo, oznámení se
potvrdilo. Kontaktovali jsme správce uve‑
deného zařízení a po zadokumentování
jsme nevyzvednuté balíky převezli k nám
na služebnu. Zde si je doručovací firma
následně převzala.
Martin Kunc
vedoucí městské policie
Sledujte nás na
www.facebook.com/mpzdarns/
Ordinační hodiny:
MUDr. Martin Páral
Pondělí, 7.00 - 12.30, chirurgická ambulan‑
ce bez objednání
13.00 -14.30 objednané operační zákroky
MUDr. Stanislav Fulneček
Středa, 7.30 - 12.30 chirurgická ambulance
bez objednání
13.00 -14.30 hodin objednané operační zá‑
kroky
MUDr. Stanislav Brodina
Pátek 7.00 - 13.30 chirurgická ambulance
bez objednání
(red)
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Pořádáte veřejnou akci po desáté hodině?
Přihlaste se o výjimku z rušení nočního klidu

Advent a Vánoce
v Kině Vysočina

Pokud plánujete na příští rok koncert
nebo zábavu po desáté hodině večer, přihlaste se na městském úřadě
a bude vám udělena výjimka z rušení
nočního klidu. Přihlaste se nejpozději
do 21. ledna.

Zdravíme všechny milovníky dobrého fil‑
mu. Ano, měli jsme to hezky rozehrané v tom
našem krásném Kině Vysočina. Od srpna do
listopadu jste opět našli cestu k filmům tak,
jak jsme byli zvyklí v dobách, kdy respirátor
bylo pouze cizí slovo. A také jsme se těšili, že
advent a vánoční svátky spolu s vámi osla‑
víme plejádou premiér, ze kterých si vybere
opravdu každý.
Nicméně situace je, jaká je a řada tvůrců,
producentů a distributorů se rozhodla přesu‑
nout svá filmová díla na příští rok. Z programu
jsme proto museli stáhnout očekávané ad‑
ventní hity, jako je Vánoční příběh, Tajemství staré bambitky 2, velmi slibně vypada‑
jící český film Známí neznámí, Kingsmana
a další. Nicméně, nevzdáváme se. Hrací dny
do Vánoc sice stahujeme pouze na pátky a so‑
boty, ale mezi svátky vám chceme nabídnout
dvě projekce každý den. A když uvidíme velký
zájem, můžeme aktuálně přidat další. Pro děti
uvedeme Encanto, Dračí princeznu, novou
hranou Popelku s názvem Tři přání pro Popelku, dále film Zpívej 2 nebo českou kome‑
dii Tady hlídáme my! Pro celé rodiny je zde
Přání Ježíškovi, či dvojka úspěšné komedie
Šťastný nový rok. Samozřejmě si nenech‑
te ujít nového Spidermana, či pokračování
Matrixe ve filmu Matrix-Resurrections. K ad‑
ventu jistě patří i nově zpracovaná West Side
Story a kdo ještě neviděl, tak ať si rozhodně
nenechá ujít Lady Gaga ve filmovém hitu
Klan Gucci! Pro případné změny, či navyšo‑
vání vysílání prosím sledujte naše stránky.
Přátelé, za Kino Vysočina a celý tým KUL‑
TURA Žďár vám přejeme krásné, nejen filmo‑
vé Vánoce a těšíme se v příštím, snad již „nor‑
málnějším“ roce na další společná setkání.

Aby vám mohla být výjimka pro rok
2022 udělena, je třeba zažádat na emailu
petr.sedlak@zdarns.cz nejpozději do 21. ledna.

Do žádosti o výjimku napište název akce,
termín konání včetně časů a místo konání.
Noční klid je upraven vyhláškou
o veřejném pořádku, kde je zmíněná i doba
nočního klidu. Aby bylo možné pořádat akci
i v době nočního klidu, je nutné pořadateli
udělit právě formou vyhlášky výjimku.
Vyhláška je platná po celý rok 2022.
(red)

Přivítání adventu a rozsvícení vánočního stromu

Pokračování ze strany 3.
Na závěrečnou píseň se připojila ještě
Světlana Michálková, sbormistryně sboru
Svatopluk. Následovaly proslovy a přání
všeho dobrého a hlavně zdraví od žďár‑
ských farářů katolické, evangelické a hu‑
sitské církve. Na závěr pronesl pár slov
i starosta Martin Mrkos, popřál všem vnitř‑
ní klid a nadhled nad současnou těžkou si‑
tuací a poprosil o dobročinnost k těm, kte‑
ří to potřebují. Při samotném rozsvícení
stromu zazněla Tichá noc a na adventním
věnci na kašně už svítí první svíce. Vánoční
strom jsme sice rozsvítil bez větší pozor‑
nosti, ale bude dělat radost každý den,
a kdo chce, může se na něj zajít podívat až
do konce Vánoc.
„I když doba nepřeje velkým veřejným akcím, vánoční atmosféra se dá zažít třeba i na
odpolední rodinné procházce, nezapomeňte
to vzít právě přes náměstí.“ vyzívá Petr Sed‑
lák, vedoucí odboru ŠKSM. Záznam Přivítá‑
ní adventu najdete na oficiálním YouTube
a Facebooku města.
Stále zůstává otevřené i turistické infor‑
mační centrum ve Staré radnici, kde vám
Václav a Václav rádi nabídnou originální vá‑

noční dárky, třeba nové knihy o Žďáře, kalen‑
dáře na rok 2022, modrotiskové tašky s jedi‑
nečným vzorem nazvaným žďárská hvězda
a spoustu skvělých regionálních produktů
jako jsou perníčky nebo medovina.
„Na letošní advent jsme měli připravené divadlo a tvořivé dílny pro děti ve Staré
radnici, povídání o adventních lidových
tradicích od našich historiků z Regionálního
muzea, koncerty, jarmark, rozdávání vánočního čaje z oblíbené polní kuchyně. Chtěli
jsme poprvé zkusit rozdávat polévku přímo
z ohromného kotlíku, dobrovolné příspěvky
za polévku by připadly neziskové organizaci Popálky… I když tyhle plány letos padly,
rozhodně je zrealizujeme někdy jindy. Lidé
o ně nepřijdou, jen si na ně musíme všichni
počkat,“ dodává Petr Sedlák.
Připravili jsme také přehledný plakát
s vybranými adventními akcemi ve Žďáře,
najdete ho na webu města i na výlepových
plochách. Je na nich například přehled bet‑
lémů, mší a dalších tradičních akcí. Vzhle‑
dem k nestálosti současné situace dopo‑
ručujeme, abyste vždy sledovali aktuální
informace u jednotlivých organizátorů akcí.
ŠKSM

www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina/

Kultura

24. ročník Ostrova Pohody
Milé děti, rodiče, prarodiče a všichni příznivci této tradiční akce. Minulý rok jsme pohádky, soutěže, adventní kalendář a vámi
vytvořená krásná videa přenášeli přes
Youtube kanál. I v tak nepříznivý čas jsme si
dokázali zpříjemnit očekávání Vánoc.
Chceme hlavně poděkovat všem dětem,
které vyráběly papírové diváky do hlediště
a které si letos v divadle vystavíme. Ostrov
pohody už nebudeme dělat on-line, ale opět
naživo, v trochu pozměněném formátu a při
dodržování všech koronavirových opatření.
Kdy: 18. – 19. prosince
Kde: Městské divadlo
Na sobotu jsou připravené čtyři pohádky.
Například o princezně, která se pořádně nevy‑
spala ani na několika polštářích, nebo jiná o krá‑
lovství, kde dobro zvítězilo nad zlem. Ze židle nás
zvedne interaktivní představení o panu Sovovi
a také přichrochtají tři prasátka v pohádce plné
smíchu a žonglérského umění. Ve foyer divadla
bude pouze výstava, ale členové mládežnické
organizace Duha a.s. pro vás připravují soutěže
s překvapením ve venkovních prostorech před
divadlem, kde bude také stánek s občerstvením.

Loňský ostrov pohody

V neděli začneme tvořivou dílnou, ve které
si můžete vyrobit betlém s jednotlivými posta‑
vičkami, zvířátky a domečky, který si pak od‑
nesete domů a ukážete ho třeba prarodičům
na Štědrý den. Na jevišti pak budou následo‑
vat pohádky, ve kterých se potkáte s neposluš‑
ným ledním medvídkem, s princeznou, která
si každé ráno vyčesávala husté zlaté vlasy, a na
úplný závěr společně poputujeme do Betléma
za narozeným Ježíškem.
Upřímně musíme říci, že se nad touto při‑
pravovanou akcí vznáší ještě množství otaz‑

Foto: Ostrov pohody

níků, které neumíme předjímat. Proto vás
prosíme, sledujte naše webové stránky, kde se
dozvíte aktuální informace.
Na závěr chceme poděkovat Městu Žďár
nad Sázavou, Kraji Vysočina a milým sponzo‑
rům za dlouhodobou přízeň a finanční pod‑
poru. Přejeme vám všem krásný a spokojený
vánoční čas a hlavně zdraví v příštím roce.

Více na webu: www.ostrovpohody.cz
Pavla a Martin Müllerovi
Ostrov Pohody

Vánoční koncert pro Popálky „Zapomenutý příběh“
Přijďte na koncert Ondřeje Rumla a sdružených dětských sborů ze Žďárska. Uslyšíte písně, které jako střípky skládají dnes již
tak trochu zapomenutý příběh. Album vypráví nejen o narození Ježíška v Betlémě,
ale i o tajemném zrození zářivého Světla
v nás. Světla, které se v nás může rozsvěcet
každý den. Jak drobnými dobrými skutky,
tak láskou k druhému člověku.
Lidé se mohou tímto příběhem inspi‑
rovat po celý rok, nejen o Vánocích. Slova
k těmto písním napsal Zdeněk Novotný Brič‑
kovský, učitel z Odrance. Sbor tvoří pěvecká
sdružení ze Žďárska pod vedením paní uči‑
telky Šimurdové.

Ondřej Ruml a sdružené dětské sbory ze
Žďárska
Kdy: sobota 18. prosince 2021 v 19.00
Kde: Zámek Žďár nad Sázavou, Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
Předprodej vstupenek ve Vinotéce u Charlieho,
Veselská 55, Žďár nad Sázavou, cena 400 Kč.
Tento koncert vznikl ve spolupráci
ždárských firem, které se rozhodly podpořit
tuto akci a darovat peněžitý dar ve prospěch
organizace Popálky o. p. s. V této pacientské
organizaci pomáhají popáleným lidem všech
věkových kategorií a jejich blízkým vrátit se
co nejdříve zpět k běžnému životu. Realizují
preventivní programy na snížení četnosti
a závažnosti termických zranění. Sídlí ve Žďáře
nad Sázavou, pomáhají však celorepublikově.
Jana Tlustá
Popálky o. p. s.

Ondřej Ruml

Foto: Žďárské interference

Farmářský trh na náměstí Republiky
Ve čtvrtek 9. prosince se na náměstí Republiky koná farmářský trh od 8.00 do
18. 00.

Sbor C-VOX na přivítání adventu
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Foto: Hana Vykoukalová

Farmářeké trhy jsou ve Žďáře i v česku
čím dál oblíběnější a i kvalitních produ‑
centů lokálních výrobků je stále více a více.
Nejbližší farmářský trch se bdue konat prá‑
vě ve čtvrtek 9. prosince.
(red)

Ilustrační foto

Foto: archiv
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Školství

Školství

Pozor, prolétáme!

S Obchodkou na stáži ve Středomoří

Adaptační kurz, vítězství v prvním kole
soutěže Trophée Mille, pan Ladislav Špaček, rauty v arcibiskupském paláci či se sicilskou princeznou, Koláč pro hospic, seminář italské kuchyně… Ne, toto není výčet
vyprodukovaný náhodným generátorem
slov, ale průlet měsícem zářím a říjnem na
Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga! Pojďte si atmosféru prvních dvou
měsíců školního roku prolétnout s námi
a pozastavit se nad několika akcemi, na
které obzvláště rádi vzpomínáme.

Louise L. Hay řekla: „Cíl je sen, ke kterému napíšete datum.“ A my společně s našimi studenty připisujeme první datum,
tedy 20. listopad 2021. Středomořský
ostrov Malta se studentům naší školy
stal na tři týdny domovem a pracovním
místem. Po celou dobu všichni pracují
a žijí s angličtinou. Propojují teorii s praxí v cizím jazyce. Konečně si na vlastní
kůži zažijí, že se neučí kvůli známkám,
ale kvůli uplatnění ve svém životě. Po
práci pak všichni poznávají dlouhou
a bohatou historii i kulturu Malty.

Školní rok jsme začali adaptačními kurzy,
kterých se zúčastnily všechny tři první roční‑
ky. Kurzy proběhly ve více než přátelské at‑
mosféře. Vzájemně jsme se poznali a začali
navazovat nová přátelství. Ve stejném čase
se žáci druhých ročníků, Michaela Prášilová
a Jan Winkler, probojovali mezi osmici finalistů
kuchařské soutěže Trophée Mille, jejíž finále
proběhlo 6. listopadu v jihlavském Cityparku.
První kolo soutěže zdaleka nebylo jednoduché,
podmínkou při vaření bylo užití stanovených
lokálních surovin, jako jsou např. černé pivo, ra‑
kytníkový sirup, nebo zakysaná smetana.
Dále jsme absolvovali několik rautů, na
nichž naši žáci bravurně zvládali obsluhu
a patří jim za to velký dík. Mezi mnoha vzác‑
nými hosty, jež jsme potkali, nám zvláště ulpí‑
vá vzpomínka na princeznu Sicílie, Beatrici
Bourbonskou nebo arcibiskupa Dominika

Studenti SŠGAK s Ladislavem Špačekem

Duku. Vrcholem večerních akcí byl společen‑
ský večer se sedmichodovým degustačním
menu, jímž nás provedl mistr etikety, pan La‑
dislav Špaček. Výborné jídlo připravené našimi
kuchaři ve spojení s brilantním vystupováním
pana Špačka přineslo všem hostům vskutku
nezapomenutelný zážitek.
Průlet směřujme ke konci vzpomínkou na
seminář italské kuchyně. Tento seminář vedli
zkušení odborníci, kteří nás provedli nejen
výrobou vynikajících italských pokrmů, ale též
nám pomohli neztratit se ve změti italských
názvů, jako jsou např. vitello tonnato a brus‑

Foto: SŠGAK

chetta či spaghetti aglio olio e peperoncino.
Všechna společně připravovaná jídla jsme zá‑
roveň ochutnali a musíme říci, byla vynikající!
V bleskovém průletu prvních dvou měsíců
školního roku jsme se nestihli nudit a jsme za
to rádi. V době přísných omezení nám chyběl
osobní kontakt s ostatními spolužáky i učiteli,
učení se zážitkem i návštěvy různých akcí. Vě‑
říme, že stejně akčním způsobem prolétneme
i zbytek celého školního roku. Držte nám pěsti,
ať to vyjde.
Markéta Zrzavá
SŠGAK

Česká hlavička na GymZR
Nadaných studentů míváme na našem
gymnáziu poměrně hodně. Ne vždy se ale
stanou držiteli hned několika nejvyšších
ocenění udělovaných na celostátní úrovni. Karel Pročka, student čtvrtého ročníku,
už v tomto roce získal druhé místo v SOČ
a dopracoval se také poměrně lehce až
do ústředního kola Dějepisné olympiády, kde se stal úspěšným řešitelem. Proto
není divu, že mu nyní byla udělena také
cena České hlavičky.
Projekt České hlavičky je ucelený program
zaměřený na podporu nadaných studentů
v technických a přírodovědných oborech, na
zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto
oborů na středních a vysokých školách a také
na rozvíjení zájmu o tyto obory, případně
i o vědeckou kariéru. Projekt je organizován

a realizován společností Česká hlava PRO‑
JEKT, z.ú. a ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou
školou ekonomickou v Praze a sponzorskými
partnery projektu.
Od roku 2007 jsou každoročně udíleny
ceny České hlavičky v šesti různých oborech.
Náš student, Karel Pročka, byl za svůj v letoš‑
ním 15. ročníku oceněn v kategorii Merkur –
člověk a společnost.
Do soutěže ho s prací SOČ s názvem „Te‑
rénní průzkum středověkého montánního
komplexu Havírna u Štěpánova nad Svrat‑
kou“ navrhl Národní pedagogický institut.
Ani pak ale nebyla cesta za oceněním snad‑
ná. Každá přihláška, která musí být doplněna
posudkem nezávislého odborníka, je projed‑
návána ve dvou kolech. První kolo spočívá
v posouzení úrovně projektu porotou slože‑

nou z vědců napříč různými obory (lékař, ma‑
tematik, biochemik, astrofyzik, botanik atd.).
Do druhého kola postupuje pouze užší výběr
prací a jejich autoři je musí prezenčně obhájit
před náročnou porotou.
Letošní obhajoba prací adeptů na České
hlavičky se konala v půlce srpna na Vyso‑
ké škole ekonomické v Praze. Výsledek sice
znal Karel během jednoho týdne, ale tepr‑
ve po oficiálním vyhlášení 26. října, kdy mu
byla ve studiu České televize předána trofej
a diplom, se mohl svým úspěchem konečně
pochlubit. Pokud byste se chtěli o tomto vý‑
jimečném studentovi dozvědět víc, na webo‑
vých stránkách Gymnázia Žďár nad Sázavou,
www.gymzr.cz, si můžete prohlédnout jeho
medailonek, který se natáčel v září přímo
v místě jeho průzkumu.
Lenka Nováková, Gymnázium Žďár

Čtvrté nejlepší kuchařky v republice
Paní kuchařka Ilona Bencová a paní vedoucí školní jídelny Pavla Koukolová z MŠ
Vysočánek se zúčastnily 4. ročníku soutěže Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2021 ve
společném stravování, vyhlášeného Asociací kuchařů a cukrářů ČR.
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Uspěly v prvním kole a postoupily mezi
deset nejlepších z celé ČR do praktického
finálového kola. Finále se uskutečnilo ve
středu 27. října v MAKRO AKADEMII Praha,
kde kuchařky získaly 4. místo. V soutěžní
kategorii MŠ - Svačinky pro děti od 3 do

6 roků připravovaly: Arašídový hummus,
pomazánku z červené řepy a černé čočky
a nepečený cheesecake do skleničky.
Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár

Jedním dílkem do mozaiky našeho
pětiletého projektu podporovaného na‑
dací The Velux Foundations a nazvaného
Let’s Open the Door for the Future jsou
pracovní stáže žáků všech oborů. Žáci, kte‑
ří prošli výběrovým řízením, se intenzivně
připravovali. Kritéria pro výběr byla jedno‑
značná – opravdový zájem o obor, spolehli‑
vost a schopnost komunikace v angličtině.
Společně s maltským partnerem jsme za‑
jistili pracovní umístění na tři týdny ve fir‑
mách, které odpovídají odbornému vzdě‑
lávání účastníků. Jsou tedy v masérských
a kadeřnických salonech, restauracích, ho‑
telech, reklamních agenturách. Ubytování
je zajištěno v rodinách, protože kde lépe
vstřebat atmosféru a jazyk cizí země?
Odletělo 16 žáků napříč všemi obory.
Například naši kuchaři se učí poznávat

Zahraniční stáž u moře je splněným snem

neznámé mořské plody, rozšiřují si slovní
zásobu v cizím jazyce, a hlavně je budou
umět opravdu dobře kulinářsky zpracovat.
Zapojují se do provozu firem pod vedení
instruktora a v závěru obdrží mezinárodní
certifikát, který dokládá dosažené znalosti
a dovednosti. Po celou dobu pobytu stu‑
denty doprovází koordinátorka mobilit
a vystřídají se zde dva odborní učitelé. Le‑
tos i v průběhu dalších čtyř let trvání pro‑
jektu se většina pedagogů seznámí s tím,
jak jejich obor funguje v zahraničí a budou

Foto: SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

přenášet svoje poznatky a zkušenosti do
běžné výuky. Naším cílem je sdílené předá‑
vání informací jak mezi studenty, tak mezi
pedagogy.
My, kteří zatím zůstáváme doma, se tě‑
šíme na dojmy, povídání, výstavu fotogra‑
fií a další akce, kde se společně podělíme
o velké zkušenosti a zážitky. Teď už jen dr‑
žet palce, ať nás nic nezastaví!

Jitka Malcová
koordinátorka mobilit
SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Partnerství 4.ZŠ se zahraničními školami stále funguje,
bohužel opět on-line
Svátek boje za svobodu, 17. listopad, je
za námi, ale po 32 letech se stalo nečekané, opět se nemůžeme navštěvovat
a jenom si psát a na dálku komunikovat.
Dva příklady.
Dlouholetá spolupráce s polskou školou
v Krzywini měla letos vrcholit během jejich
45. výročí založení. Pravidelná výměna žáků se
nemohla uskutečnit, zůstaly pouze vzájemné
dálkové pozdravy a zaslané dárečky, které jim
na jejich akademii předalo vedení naší 4.ZŠ.
Před 14 dny se třída 7.B pod vedením p.uč.
Kachlíkové zúčastnila on-line partnerského
setkání škol, zapojených v projektu Interreg
DigiMe, kde spolupracují 4 české a 2 rakous‑
ké školy a v rámci kroužků podporují digitální
gramotnost žáků.
Díky digitálním technologiím proběhla skvě‑
lá přeshraniční výměna zkušeností, navzdory
Covid 19. Naše setkání zabezpečil platformou
zoom.us. p.uč.Čumpl, takže nic nebránilo výji‑
mečnému zážitku. V první části programu se ve
video medailónku představila každá škola a žáci
odpovídali na otázky týkající se jejich vztahu
k partnerské zemi. Videa byla v angličtině, nebo

Žáci u on-line spojení s rakouskými školami

s anglickými titulky, takže jsme všichni rozuměli
a zároveň si procvičili jazyk.
Naši žáci pod vedením Matěje Kose natá‑
čeli video o Žďáru a kromě náměstí, staré rad‑
nice a kostela představili také kulturní dům,
relaxační centrum a naši školu. Natáčení videa
je bavilo, mohli využít kreativitu a představit
Žďár svýma očima. I videa ostatních škol byla
různorodá a sledovali jsme je s velkým zá‑
jmem, jednotlivé školy a žáci se pozdravili přes
on-line kamery.

Foto: M. Kachlíková

Následoval workshop pořádaný rakouskou
organizací Wirtschaftsagentur Wien. Byl tlumo‑
čený do češtiny a týkal se programování. Žá‑
kům byly představeny různé platformy a pro‑
gramy, ve kterých mohou sami pracovat. Vše
proběhlo díky podpoře Vysočina Education.
Všichni doufáme, že se situace zlepší a až
bude možné vycestovat za hranice bez ome‑
zení, vypravíme se s žáky do Rakouska i Polska
načerpat nové zkušenosti, i ze světa digitál‑
ních technologií.
M.Kachlíková, 4.ZŠ
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Inzertní příloha

Vladimír Vojtěch Záleský
farář

Zaostřeno na Žďár 2021

Inzertní příloha

Očkování je šance vrátit se
k normálnímu životu.
Zjistěte více na ceskoockuje.cz
nebo na lince 1221.

Vyhodnocení!

XI. Zaostřeno na průmysl našeho města
(zasílejte do 17. prosince 2021)

Na prosinec jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na průmysl
našeho města. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 17. pro‑
since 2021 na e
‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz.
Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2021. V e‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

XII. Zaostřeno na Vás!

V listopadu 2021 bylo do soutěže zasláno 9 fotografií s te‑
matikou Zaostřeno na Vás!. Vítězem listopadového kola fo‑
tografické soutěže se stal Zdeněk Smejkal. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

INZERUJTE

FIREMNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PRO VÁS.
DO PRÁCE I Z PRÁCE.

ve Žďárském zpravodaji.

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

Hesov

TRASA
HAVLÍČKŮV BROD

UDĚLEJME TEČKU
ZA KORONAVIREM
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TRASA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

TRASA
POHLED

HB hotel Slunce

15 Kč

Žďár nad Sázavou

15 Kč

Pohled, Sv. Jan Nepomucký

10 Kč

HB, Termesivy rozc.

15 Kč

Hamry nad Sázavou

15 Kč

Krátká Ves

10 Kč

HB, Herlify rozc.

15 Kč

Sázava

10 Kč

Česká Bělá

10 Kč

Bartoušov

10 Kč

Velká Losenice

10 Kč

Oudoleň, křižovatka

10 Kč

Dlouhá Ves

8 Kč

Nové Dvory

8 Kč

Havlíčkova Borová, nám.

10 Kč

Přibyslav, Utín

5 Kč

Ronov

8 Kč

Modlíkov

8 Kč

Hesov

–

Přibyslav, Hesovská

5 Kč

Přibyslav, Bechyňovo nám.

5 Kč

–

–

Hesov

–

Hesov

–

Od pondělí do pátku (kromě svátku) – Na ranní, odpolední i noční směnu, tam i zpět .
Evidence jízd: Přes docházkový čip, placeno na konci měsíce ze mzdy.

Zájemci o práci ve společnosti Savencia F&D se mohou obrátit na email: hesov@savencia-fd.cz,
telefon (vrátnice) – 569 493 410/411 a více informací také na https://savencia-fd.jobs.cz/

Ceník a podrobné informace o možnosti
inzerovat ve Žďárském zpravodaji
naleznete na webových stránkách
města WWW.ZDARNS.CZ v sekci
Žďárský zpravodaj.
Další informace
hledejte na webu
města.
Dotazy, objednávky, podklady:
Matěj Papáček
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz
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Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
sobota 11. prosince, 9.00-16.00
Adventní kemp – Andělské tvoření /ZŽ/
sobota 18. prosince, 8.00-16.00
Adventní kemp – Vánoční tvoření /ZŽ/
sobota 25. prosince, 14.30
Dětské pásmo u jesliček /KP/

čtvrtek 16. prosince
15.00 Půjdem spolu do Betléma /RCS/
16.30 Předvánoční zastavení /KMJS/
čtvrtek 16. prosince až neděle 19. prosince
Ostrov pohody 2021
čt 10.00 /O/, pá 19.30, so a ne 14.00 /MD/

SENIORŮM

čtvrtek 23. prosince – neděle 26. prosince, 16.30
Betlémské světlo /KP/

úterý 7. a 21. prosince, 9.00
Koordinační cvičení pro seniory /SP/

pátek 24. prosince, 17.15
Troubení z věže /KP/

úterý 9. listopadu, 15.30
Vánoční dílna Macramé /SP/

pátek 24. až neděle 26. prosince
sobota 1. a neděle 2. ledna 2022
Návštěva kostelních betlémů
8.00-18.00 /KP/, 9.00-17.00 /KNT/

DUCHOVNÍ AKCE
pondělí 29. listopadu až čtvrtek 23. prosince
út – pá 6.30, so 7.30 Rorátní mše svatá /KP/

VZDĚLÁVACÍ AKCE

čtvrtek 16. prosince, 19.00-21.00
Nikodémova noc /ZH/

čtvrtek 9. prosince, 9.30
Vánoční origami /KMJS/

KONCERTY

pondělí 13. prosince, 15.30-17.00
Vánoční dílna /A/

pátek 17. prosince, 16.00
Vánoční koncert dětí z kroužků /A/
sobota 18. prosince, 19.00
Benefice: Ondřej Ruml – Zapomenutý příběh /BNPM/
neděle 26. prosince, 17.00
FONS – Zpívej v čase vánočním /BNPM/
KULTURNÍ AKCE
sobota 4. a neděle 5. prosince, 10.00-18.00, 10.00-17.00
Mint market /ZŽ/
středa 8. prosince, 16.00
Jiří Plhák – Půlnoční trolejbus /HK/

úterý 14. prosince, 9.30
Vánoční drátkování /FP/
středa 15. prosince, 14.00
Tradiční vánoční tvořivá dílna /KMJS/
SPORTOVNÍ AKCE
úterý 21. prosince, 15.00-17.00
Střelba o vánočního kapra /A/
úterý 28. prosince, 15.00
Vánoční squashový turnaj pro děti /AC/

čtvrtek 9. prosince, 8.00-18.00
Farmářský trh /NR/
úterý 14. prosince, 16.00
Živý betlém /NR/

A – sál Active SVČ, Horní, BNMP - bazilika nanebevzetí Panny Marie, AC – Active Club, Dolní, CTH – Café U Tety Hany,
FP – Family point v poliklinice HK – Husova kaple, KCHF – křížová chodba fary v zámku, KMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry,
KNT – kostel Nejsvětější Trojice, KÚ – kostel sv. Prokopa, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, O – Orlovna,
RCS – Rodinné centrum Srdíčko, SP – Senior Point v knihovně, ZH – kostel na Zelené hoře, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

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

