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Fotografickou soutěž Zaostřeno na Žďár čeká restart

Zaostřeno na Žďár je tu s námi v nezměněné 
podobě šest let a  zaslouží si už nějakou 
změnu� A  když změnu, tak pořádnou� Jiná 
budou pravidla pro hlasování, témata 
soutěže a  především i  ceny� Věříme, že se 
vám budou změny líbit�

Pro restart celé soutěže jsme oslovili hned 
několik partnerů. Tím hlavním se stal žďárský 
fotograf Ivo Holán, který soutěž zaštítí a bude 
i  hodnotitel. Je také zároveň odborným po‑
radcem i  pro vás soutěžící a  jednou základní 
cenou jsou i služby jeho ateliéru FOTO Holán.

Začněme tedy u  témat. Těch bývalo dva‑
náct ročně a byla poměrně konkrétní. Je jasné, 
že se ne každému chce přemýšlet, čím tolik té‑
mat naplnit a kde takovou fotku vyfotit. Proto 
budou nově témata pouze čtyři a  budou vý‑
razně obecnější.

Pro rok 2022 jsou témata následující:
Portrét, uzávěrka: 16. března 2022
Příroda, uzávěrka: 15. června 2022
Sport, uzávěrka: 14. září 2022
Žďár, uzávěrka: 16. listopadu 2022

Hlasování
Každý soutěžící může do soutěže zaslat 2 

fotografie v  jednom kole. Ze zaslaných sním‑
ků vybere fotograf Ivo Holán 5 až 10 nejlep‑
ších fotografií, které postoupí do hlasování na 
Facebooku města a  na facebookové skupině 
Město Žďár nad Sázavou. Vítěz kola bude oce‑
něn poukazem na služby ateliéru FOTO Holán 
v hodnotě 600 korun. První tři soutěžící z ka‑
ždého kola postoupí do hlasování na konci 
roku.

Do celoročního hlasování tak postoupí 12 
fotografií. Samotné hlasování proběhne stej‑
ným způsobem od 21. do 24. listopadu. První 
tři soutěžící získají hodnotné ceny od sponzo‑
ra soutěže Olympus Česká republika.

Uděleny budou i ceny odborné poroty. Ta 
vybere tři autory, kteří budou oceněni produk‑
ty od sponzora soutěže ZONER software, a.s.

Ceny
Samotné ceny jsme se rozhodli posunout 

do úplně jiné roviny. Protože chceme nalákat 
amatérské fotografy, kteří mají o  fotku zájem 
a  třeba nemají dost prostředků na pořízení 
vlastních programů nebo vybavení, tak jsme 
oslovili společnost Olympus Česká republika 
a ZONER software, a.s., které do soutěže daro‑
valy ceny pro vítěze.

Za vítězství v  jednom ze čtyř kol získá fo‑
tograf poukaz v hodnotě 600 korun na služby 
v ateliéru FOTO Holán.

Celoroční vyhodnocení:
1� místo  – Fotobatoh ProTactic 350 AW 

v hodnotě 4 500 Kč
2� místo – Fotobatoh Photo Sport 200 AW 

(orange) v hodnotě 3 500 Kč
3� místo  – Stativ Joby GorillaPod 3K Kit 

v hodnotě 2 600 Kč

Cena odborné poroty:
1� místo ‑ krabicové balení Zoner PhostoStu‑
dio X (obsahuje roční předplacenou licenci + 
praktickou  příručku), k  tomu tričko s  logem 
ZONER software, a.s.
2� místo ‑ aktivační kód k  roční předplacené 
licenci Zoner PhostoStudio X
3� místo ‑ aktivační kód k  roční předplacené 
licenci Zoner PhostoStudio X

Vyhlášení soutěže a výstava fotografií
Slavnostní vyhlášení soutěže bude zároveň 

vernisáží výstavy Zaostřeno na Žďár. Vystaveno 
bude 12 nejlepších fotografií z celého roku, které 
zároveň postoupily do celoročního hlasování.

Na vyhlášení budou oceněni autoři, kteří se 
v hlasování o celoročního vítěze na sociálních sí‑
tích umístili na prvních třech příčkách.

Z  12 fotografií, které budou zařazeny do ce‑
loročního hlasování, pak odborná porota z  řad 
renomovaných fotografů a umělců vybere tři au‑
tory, kteří získají cenu odborné poroty.

Součástí výstavy bude i  workshop pro fo‑
tografy, který povede fotograf Ivo Holán. Téma 
workshopu bude upřesněno v průběhu roku.

Technické požadavky
Fotografie zasílejte na e‑mailovou adresu 

zaostrenona@zdarns.cz s předmětem Zaostřeno 
na Žďár. Do e‑mailu uveďte své jméno, příjmení, 
telefonní číslo a adresu bydliště.

Samotný soubor fotografie pojmenujte podle 
vzoru: Jméno_Příjmení_Název fotografie (není 
nutností).

Fotografie pro jednotlivá kola dodávejte ve 
formátu.jpg a rozlišení vhodném pro publikování 
on‑line.

Fotografie si uchovávejte v  co nejvyšší 
možné kvalitě, aby bylo možné je v  případě 
postupu do celoročního hlasování/výstavy 
nebo výhry vytisknout na formát A4.

(red)

Vážení spoluobčané,
je mi ctí, že vás mohu osobně pozdravit 

v  prvních dnech nového roku 2022. Věřím, že 
většina z vás prožila radostné vánoční sváteční 
dny v klidu a rodinné pohodě.

Zvolením do pozice uvolněného zastupitele 
jsem převzal s pokorou a osobním odhodláním 
odpovědnost za rozvoj našeho města a  míst‑
ních částí. Nerad bych zaplnil tyto řádky tím, že 
se budu věnovat představování své osoby. Mys‑
lím, že mě většina občanů našeho města zná, ví, 
jaké mám názory a jaké životní hodnoty zastá‑
vám. Raději si dovolím vás seznámit s důležitěj‑
šími informacemi, které, věřím, budou žďárské 
veřejnosti ku prospěchu.

Vstup do nového roku nebude vůbec jedno‑
duchý a to nejen pro Žďáráky, ale pro celou naši 
společnost. Stále přetrvávají některá omezení 
občanské svobody z důvodu covidových opat‑
ření. Bylo by naivní se domnívat, že po této, už 
několikáté vlně nákaza zmizí a  budeme moci 

konečně žít bez obav. Nikoliv. S  covidem bu‑
deme nuceni žít i nadále a musíme počítat také 
s  tím, že se bude vracet v  dalších vlnách a  že 
bude mít na náš život větší vliv, než jsme oče‑
kávali. Pro neregistrované zájemce o  očkování 
připravujeme ve spolupráci s  Krajem Vysočina 
další očkovací den na sportovní hale s termínem 
11.  ledna  2022 od 10.00 do 17.00. V  kontextu 
uvedených skutečností mějme stále na paměti, 
že svoboda neznamená sobectví, ale že je to 
křehký dar pro nás i pro druhé.

Dále bych rád využil této příležitosti a opa‑
kovaně oslovil naše spoluobčany, kteří se ocitli 
v dluhové pasti a spadli do exekucí kvůli dluhům 
u  státních institucí. Milostivé léto je podáním 
pomocné ruky státu a  reálnou šancí se s  částí 
nahromaděných exekucí vypořádat. Odpověd‑
ný dlužník musí svůj dluh samozřejmě uhradit, 
odpouští se úroky, penále a  jiné neuhrazené 
poplatky, které mnohdy činí i několikanásobek 
původního dluhu. Konečný termín pro uplatně‑
ní nabídky Milostivého léta je 28. ledna 2022. Zá‑
jemcům z řad spoluobčanů, kteří se v uvedené 
problematice neorientují a mají zájem nabídky 
Milostivého léta využít, nabízím osobní pomoc 
včetně sepsání žádosti o sdělení dlužné jistiny.

S novým rokem přichází Sociální služby naše‑
ho města s novou nabídkou odlehčovací služby, 
která zahájí svou činnost 3. ledna 2022. Umožní 
poskytování kompletní péče zdravotně handi‑
capovaným seniorům, kteří jsou dlouhodobě 
v domácí péči rodiny. Službu může pečující ro‑

dina využít v  délce maximálně 3 kalendářních 
měsíců v daném roce. Tato péče bude poskyto‑
vaná v Domově klidného stáří na Okružní ulici 
s nabídkou 3 lůžek.

Chtěl bych popřát všem spoluobčanům do 
nového roku, aby je provázelo zdraví, prožívali 
samé radostné a  klidné dny po celý rok 2022 
a případné životní nepříjemnosti řešili s nadhle‑
dem, trpělivostí a optimismem.

Rostislav 
Dvořák

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Silvestrovská noc se neobešla bez pyrotechniky, zaběhlých psů a opilců
Letošní silvestrovská noc se obešla bez 
větších problémů� Jako vždy ale nechyběli 
zaběhlí psi, opilci a pyrotechnika�

První oznámení na pyrotechniku přišlo 
už ve 12.30. O půl šesté se zaběhl první pes. 
Strážníci městské policie psa našli a předali 
majiteli. Dalšího psa našel o půl sedmé oby‑
vatel na své zahradě na Dvorské ulici. Pes strá‑
vil noc na stanici a ráno si ho majitel vyzvedl.

Ve stejnou dobu hlásila obyvatelka Haško‑
vy ulice stížnost na pyrotechniku.

O půl druhé ráno vyjeli strážníci na náměs‑
tí k potyčce před klubem. Jednoho z aktérů 
odvezla záchranná služba. Při zásahu si stráž‑
níci všimli, jak opilý muž zavrávoral u betlému 
a pádem poškodil zábradlí. Pokutu nedostal a 
opravu si zaplatí.

Poslední událost se stala o půl třetí ráno, 
kdy strážníci při obchůzce nalezli před barem 
na náměstí Republiky ležícího, spícího a po‑
močeného muže. Hlídka ho vzbudila, zraněný 
nebyl, pouze opilý a tak ho strážníci pomocí 
taxíku nasměrovali domů.

(red) Ilustrační foto Foto: Hana Vykoukalová

Zaostřeno na Zelenou horu Foto: Petr Dlouhý

Zaostřeno na městskou zeleň
Foto: Zdeněk Smejkal
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Milí Žďáráci, zdravím vás v novém roce. Vě‑
řím, že i přes omezení, která stále omezují naše 
životy, proběhly vánoční svátky poklidně a užili 
jste si dnů volna. A  že stále platí předsevzetí, 
která jsme si do nového roku 2022 dali. Dovolte 
mi, abych se s vámi podělil o pár témat, kterými 
se v průběhu prosince zabývala rada města.

Rozpočet? Neškrtit investice
Rozpočet na rok 2022 je postaven reálně. 

Příjmy města se navzdory pandemii covid‑19 
daří udržet. Přesto je nutné vážit, kam peníze 
směřovat. Šetřit, ale chytře. Hledat úspory, ale 
neškrtat investice. Z těch v rozpočtu najdeme 
třeba poslední etapu rekonstrukce Vodojemu, 
dokončení žďárské pěší zóny na Nádražní, 

propojení Jamské a  Brněnské od obchodní‑
ho centra po „hasiče“ či obnovu rybníku Velký 
Posměch pro zadržování dešťů z  průmyslové 
zóny. Příští rok také odstartuje obnova šesti dět‑
ských hřišť a pejskaři se konečně dočkají plác‑
ku pro své čtyřnohé miláčky. Dokončí se Dům 
sociálních služeb a odstartuje obnova interiérů 
a bezbariérovost Staré radnice. A nezapomíná‑
me ani na místní části, kde se chystá, mimo jiné, 
obnova kulturního domu ve Veselíčku. Bude 
toho dost, snad se vše zvládne.

Nové řadovky a byty pro Žďáráky
Spolu se zastupiteli se podařilo dotáhnout 

do finále další směnu pozemků na Klafaru. Nic 
už nebrání přípravě dalších dvou ulic pro nové 
bydlení. Půjde o kombinaci tří desítek řadových 
domů a  tří nízkopodlažních bytových domů. 
A způsob prodeje pozemků pro řadovky? Žád‑
né aukce, žádné losovačky. Pevná cena a mele 
ten, kdo si dříve stoupne do fronty. Už se to 
osvědčilo.

Žďárská „kultura“ s novou šéfovou
Od ledna nastoupila na pozici ředitelky PO 

Kultura paní Tamara Pecková. Absolventka 

DAMU, herečka, dlouholetá moderátorka ČRo 
Vysočina a  tisková mluvčí novoměstské ne‑
mocnice zvítězila v podzimním konkursu. Čeká 
ji spousta práce, a to nejen v péči o náš kultu‑
rák, divadlo či kino, ale hlavně o jejich program. 
Poděkování směřuje i bývalé ředitelce Marcele 
Lorencové za vše, co se jí v posledním desetiletí 
ve žďárské kultuře povedlo.

Architekti mají zájem o „Zelenku“
27! Ano. Celkem 27 soutěžních návrhů se 

přihlásilo do architektonické soutěže o  návrh 
turistického a  informačního centra na Zelené 
hoře. Je to velký úspěch, moc nás těší zájem 
architektonické obce. Je jasné, že bude z čeho 
vybírat. A proč tomu tak je? 1. O Žďáře už se ví, 
že dbá o kvalitní architekturu. 2. Geniální Santi‑
ni architekty táhne. 3. Každodenní poctivá prá‑
ce městského architekta Zbyňka Ryšky a jeho 
kolegů (nejen) z městského úřadu. Děkujeme 
a těšíme se na jarní vyhodnocení soutěže.

Úspěšný vstup do nového roku 2022 nám 
všem, obyvatelům Žďáru a jeho místních částí 
přeje Zdeněk Navrátil.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Zdeněk 
Navrátil

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Růst cen plynu a emisních povolenek tlačí na cenu tepla
Současné skokové nárůsty cen všech ener-
gií a  energetických surovin se podepisují 
i do cen žďárského tepla� Nárůst ceny tepla 
ale ani zdaleka neatakuje desítky až stov-
ky procent� Oproti ročnímu průměru roku 
2021 si tak letos zákazníci připlatí o nece-
lých 9 % navíc�

Cena tepla je pro letošní rok stanovena na 
651,20 korun za gigajoule pro primár a 710,60 
pro sekundár. Průměrná cena tak činí 670 ko‑
run, což představuje navýšení o necelých 9 % 
procent proti loňské průměrné ceně.

„Na posledním jednání zastupitelstva bylo 
opozičním hnutím Změna 2018 navrhnuto nevy-
placení dividendy výši 6 mil. Kč společností SATT 
a.s. městu, přičemž „uspořená“ dividenda měla 
být použita ke snížení nárůstu cen za tepelnou 
energii. Nemluvě o tom, že ceny jsou regulované 
ERÚ a v době jednání zastupitelstva byly již pro 
rok 2022 stanoveny, se jednalo o zcela nesmyslný 
a „líbivý“ návrh bez reálného efektu. Snížení Jed-
nalo by se o snížení ceny tepelné energie o 22,5 
Kč/GJ, což u běžné domácnosti se spotřebou 30 
GJ činí úsporu cca 56 Kč/měsíčně. Tato úspora 
opravdu nikoho nezachrání. Krom toho toto „zvý-
hodnění“, z jinak společných městských finanč-
ních prostředků, by připadlo pouze na tu část 
obyvatelstva, která využívá teplovodní soustavu. 
Ostatní by měli smůlu. Takto dividenda půjde do 
městského rozpočtu a budou z ní financovány 
projekty, které budou sloužit všem obyvatelům 
Žďáru nad Sázavou bez výjimek,“ komentuje 
návrhy na zastupitelstvu místostarosta a před‑
seda představenstva SATTu Rostislav Dvořák.

Loni koncem léta byl SATT nucen v důsled‑
ku růstu nákladů na výrobu tepla v  kotelně 
ŽĎAS skokově navýšit ceny tepla na poslední 
tři měsíce roku. Nárůst byl sice skokově vyso‑
ký, ale v  roční ceně to představovalo nárůst 
o zhruba 20 %.

Nadále rostou i ceny energií a povolenek. 
Například cena plynu vzrostla meziročně z 16 
na 85 eur za MWh a cena povolenek překona‑
la v prosinci 90 eur za jednotku oproti 60 eu‑
rům koncem srpna.

Co je primár a sekundár
Takzvaná primární úroveň odběru zname‑

ná, že vám SATT přivede horkou vodu „přímo 
z  kotle“ k  vašemu domu. Je pak na vás toto 

teplo převést do radiátorů a  do teplé vody 
z  kohoutku. Na to je potřeba výměníková 
stanice, která takové teplo dokáže převést do 
zvlášť uzavřeného vodního okruhu pro vytá‑
pění a pro teplou vodu.

U  sekundární úrovně odběru si připlácíte 
za službu, kterou si u  primáru musíte zajistit 
sami. SATT vám tak na své náklady zajistí pří‑
vod teplé vody do kohoutku i  do radiátorů 
zvlášť a vy se nemusíte starat o žádnou tech‑
nologii (rozvody topení a teplé vody však zů‑
stávají ve správě domu). V ceně je i havarijní 
servis připravený 24/7.

 (red)

Rozpočet 2022

Daňové příjmy: 
381,6 mil� Kč (60 %)

Nejvýznamnější skupinou rozpočtu jsou 
daňové příjmy. Největší položkou jsou sdí‑
lené daně, které se rozdělují například pod‑
le počtu obyvatel. Mezi nimi je daň z přida‑
né hodnoty nebo daň z příjmů. Další jsou 
svěřené daně, kam patří daň z nemovitých 
věcí. Poslední položkou jsou správní a míst‑
ní poplatky.

Příjmy rozpočtu

Dotace: 
85,2 mil� Kč (13,4 %)
Dotace na krytí běžných výdajů a  dotace 
na částečné krytí investic.

Nedaňové příjmy:
82,7 mil� Kč (13 %)
Příjmy z činností města, zejména pronájmy, 
atd.

Financování:
73,2 mil� Kč (11,5 %)
Čerpání a současně splácení úvěrů a čerpání 
přebytku z předchozích let.

Kapitálové příjmy:
13 mil� Kč (2 %)
Prodej majetku a jiné jednorázové příjmy.

Výdaje rozpočtu
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Zdražení ceny tepla v důsledku skokového růstu EUA

Část ceny za teplo připadající Žďas

Část ceny za teplo připadající SATT

Vývoj podílu v ceně SATT (%)

Vývoj podílu v ceně ŽĎAS (%)

Životní prostředí: 
41,4 mil� Kč (6,5 %)
• Nakládání s  komunálním odpadem: 

15,65 mil. Kč
• Nebezpečné odpady: 2 mil. Kč
• Veřejná zeleň: 15,8 mil. Kč
• Revitalizace stromořadí: 1,2 mil. Kč

Doprava: 
48,2 mil� Kč (7,6 %)
• MHD: 10,8 mil. Kč
• Opravy a údržba komunikací: 9,4 mil. Kč
• Letní úklid: 5 mil. Kč
• Zimní údržba: 5,9 mil. Kč
• Dopravní značení: 1 mil Kč
• Opravy cyklostezek: 1 mil. Kč

Ostatní: 
73,6 mil� Kč (11,6 %)
• Zemědělství, lesy, rybníky: 8 mil. Kč
• Obchod a služby: 1,3 mil. Kč
• Kultura: 12,2 mil. Kč

Komunální služby: 
81,5 mil� Kč (12,8 %)
• Technická správa budov: 6 mil. Kč
• Veřejné osvětlení: 6,8 mil. Kč
• Pohřebnictví: 4,2 mil. Kč
• Inženýrská činnost, zaměření, geod. práce: 

2,5 mil. Kč

Školství, vzdělávání a sport: 
96 mil� Kč (15 %)
• Mateřské školy: 6,7 mil. Kč
• MŠ ‑ opravy, údržba, rekonst.: 7,9 mil. Kč
• Základní školy: 26,6 mil. Kč
• ZŠ ‑ opravy, údržba, rek.: 11,3 mil. Kč
• Sportis PO: 21,5 mil. Kč

Státní a územní správa: 
117,3 mil� Kč (18,5 %)

Sociální věci: 
20,9 mil� Kč (3,3 %)
• Sociální služby města: 15 mil. Kč
• Dotace poskytovatelům soc. služeb: 

2 mil. Kč
• Cesta k lepšímu bydlení: 2,1 mil. Kč
• Zdravotnictví: 0,9 mil. Kč

Investice: 
156,8 mil� Kč (24,7 %)
Detailní přehled investic najdete na další stra‑
ně.

60 %

13,4 %

13 %

11,5 %

2 %

24,7 %

18,5 %

15 %

12,8 %

11,6 %

7,6 %

6,5 %

3,3 %

Vývoj podílů ceny tepla od roku 2010 Foto: SATT a.s.
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Připravované dotace
Dům sociálních služeb
Stav: přiděleno
Realizace: září 2022
Cena: 24 mil. Kč
Dotace: 22 mil. Kč

Hlavním posláním centra bude po‑
skytovat služby osobám bez přístřeší. 
Půjde jednak o přesun již existující azy‑
lové ubytovny pro muže a také o nově 
vznikající službu, noclehárnu pro muže. 
Ta je zásadní především v  chladných 
zimních podmínkách Vysočiny. Řada 
osob bez přístřeší se často zdržuje 
v  prázdných objektech a  na veřejných 
místech nebo přespává u známých.

EUCity Facility
Stav: podáno
Realizace: 2023
Cena: 1,5 mil. Kč
Dotace: 1,5 mil. Kč

Dotační program zaměřený na pří‑

pravu podkladů pro rekonstrukce 
městských budov formou EPC. Firma 
dodá úspornou technologii a  z  reál‑
ných úspor město platí náklady na re‑
alizaci. V  plánu jsou například výměny 
starých plynových kotlů na Tálském 
mlýně, výměna zářivek za LED světla 
v budovách škol a automatická regula‑
ce teploty ve třídách a další.

Fotovoltaická elektrárna na budově 
úřadu
Stav: příprava
Realizace: druhá polovina roku 2022
Cena: 2 mil. Kč
Dotace: zatím není přidělena

Cílem je snížit náklady na elektřinu 
vybudováním fotovoltaické elektrárny 
a  bateriového úložiště. Energie, která 
se nevyužije, bude v  době pracovního 
klidu napájet veřejné osvětlení. Tech‑
nologie pokryje až 40 % spotřeby elek‑
třiny.

Cesta k lepšímu bydlení II
Stav: realizace
Realizace: 2021‑2022
Cena: 5,4 mil. Kč
Dotace: 5,2 mil. Kč

Projekt vytváří terénní program, 
který pomáhá obyvatelům městských 
bytů v nepříznivé životní situaci. Napl‑
ňuje se koncepce bydlení z první části 
programu, která vznikla mezi léty 2018 
a  2020. Z  projektu jsou hrazeni napří‑
klad asistenti prevence kriminality.

Modernizace učeben 4� ZŠ
Stav: realizace
Realizace: první čtvrtletí 2022
Cena: 5,4 mil. Kč
Dotace: 5,2 mil. Kč

Modernizace učeben přírodních 
věd a technických a řemeslných oborů 
včetně úprav pro bezbariérový pohyb.

Připravované projekty
Lávka na Dvorské ulici
Termín soutěže: 2. polovina roku
Termín zahájení: podzim 2022‑jaro 2023
Rozpočet: 1 mil. Kč

Osvícení ambitu Zelené hory
Termín soutěže: 1. polovina roku
Termín zahájení: červenec 2022
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
 
Rekonstrukce Vodojem
Termín soutěže: vysoutěženo
Termín zahájení: březen 2022
Rozpočet: 42 mil. Kč

Dům sociálních služeb
Termín soutěže: vysoutěženo
Termín zahájení: podzim 2021
Rozpočet: 24 mil. Kč
 
Rekonstrukce rybníku Velký Posměch
Termín soutěže: leden‑únor 2022
Termín zahájení: únor‑březen 2022
Rozpočet: 10 mil. Kč
 
Propojka Brněnská-Jamská
Termín soutěže: březen 2022
Termín zahájení: duben‑květen 2022
Rozpočet: 45 mil. Kč

Jihlavská ulice – veřejná prostranství
Termín soutěže: leden 2022
Termín zahájení: březen 2022
Rozpočet: 1 mil. Kč
 
Park Klafar - terénní úpravy
Termín soutěže: květen 2022
Termín zahájení: červen 2022
Rozpočet: 1 mil. Kč
 
Chodník Santiniho ulice
Termín soutěže: únor 2022
Termín zahájení: březen 2022
Rozpočet: 2 mil. Kč

Hřiště Farská humna
Termín soutěže: listopad‑prosinec 2021
Termín zahájení: zahájeno
Rozpočet: 2,3 mil. Kč
Projekt společně s realizací.

Hřiště Purkyňova
Termín soutěže: listopad‑prosinec 2021
Termín zahájení: zahájeno
Rozpočet: 0,7 mil. Kč
Projekt společně s realizací.

Psí hřiště
Termín soutěže: listopad‑prosinec 2021
Termín zahájení: zahájeno
Rozpočet: 1 mil. Kč
Projekt společně s realizací.

Lávky Bránský rybník a Tálský mlýn
Termín soutěže: květen 2022
Termín zahájení: červenec 2022
Rozpočet: 19 mil. Kč (v roce 2022 1 mil. Kč)
 
Rekonstrukce Staré radnice
Termín soutěže: březen 2022
Termín zahájení: listopad 2022
Rozpočet: 12 mil. Kč (v roce 2022 cca 2 mil. Kč)
 
Rekonstrukce KMJS
Termín soutěže: březen 2022
Termín zahájení: listopad 2022
Rozpočet: 12 mil. Kč

Hřiště a  parky - Haškova, Palachova 
a Okružní - dolní
Termín soutěže: září 2022
Termín zahájení: říjen 2022
Rozpočet: 4 mil. Kč (2022 2 mil. Kč,
2023 2 mil. Kč)

Vodárenská ulice (se SVK)
Termín soutěže: březen 2022
Termín zahájení: duben 2022
Rozpočet: 5 mil. Kč
 
Úpravy KD Veselíčko
Termín soutěže: duben 2022
Termín zahájení: květen 2022
Rozpočet: 2 mil. Kč
 
Fotovoltaika na MěÚ
Termín soutěže: březen 2022
Termín zahájení: duben 2022
Rozpočet: 4,5 mil. Kč
 
Streetpark
Termín soutěže: listopad 2022
Termín zahájení: březen 2023
Rozpočet: 6 mil. Kč
 
Parkoviště u Activu
Termín soutěže: listopad 2022
Termín zahájení: březen 2023
Rozpočet: 3 mil. Kč (v roce 2022 0,5 mil. Kč)
 
Modernizace učeben na 5� ZŠ
Termín soutěže: duben 2022
Termín zahájení: červenec 2022
Rozpočet: 3 mil. Kč

Infrastruktura na Farských humnech
2� etapa
Termín soutěže: březen 2022
Termín zahájení: duben 2022
Rozpočet: 3 mil. Kč

Nádrže na dešťovou vodu ve fotbalovém 
a tenisovém areálu
Termín soutěže: srpen 2022
Termín zahájení: září 2022
Rozpočet: 2 mil. Kč

Úprava fotbalového hřiště
Termín soutěže: srpen 2022
Termín zahájení: září 2022
Rozpočet: 0,6 mil. Kč

Vzduchotechnika kuchyně a restaurace v DK
Termín soutěže: únor 2022
Termín zahájení: březen 2022
Rozpočet: 2,5 mil. Kč

Sociální zařízení a vzduchotechnika pro děti 
a pedagogy v 6� MŠ - Vančurova
Termín soutěže: únor 2022
Termín zahájení: červenec 2022
Rozpočet: 4,1 mil. Kč

Rekonstrukce podlah 1� NP v 2� ZŠ
Termín soutěže: únor 2022
Termín zahájení: červenec 2022
Rozpočet: 2 mil. Kč
 
Oprava palubkové podlahy na hale u 2� ZŠ
Termín soutěže: únor 2022
Termín zahájení: červenec 2022
Rozpočet: 1 mil. Kč

Energetická opatření na Svobodárně č� 4 a 5
Termín soutěže: leden‑únor 2022
Termín zahájení: duben 2022
Rozpočet: 15 mil. Kč

Energetická opatření a instalace lodžií
na Libušínské č� 13
Termín soutěže: březen‑duben 2022
Termín zahájení: červen 2022
Rozpočet: 8 mil. Kč
 

 (red)

Investiční výdaje rozpočtu

Doprava: 
10 mil� Kč (6,4 %)
• Lávka Dvorská ulice: 1 mil. Kč
• Lávky, chodníky a zastávky 

Jihlavská ulice: 1,5 mil. Kč
• Chodník Santiniho ul.: 3 mil. Kč
• Lávka Bránský rybník: 1 mil. Kč
• Parkoviště u Activu: 0,5 mil. Kč
• Propojka Brněnská‑Jamská: 1 mil. Kč
• Vodárenská ulice: 2 mil. Kč

Školství a vzdělávání: 
1,1 mil� Kč (0,7 %)
• Modernizace učeben 4. ZŠ: 1 mil. Kč
• Konvektomat MŠ Haškova: 0,1 mil. Kč

Komunální služby: 
5,8 mil� Kč (3,7 %)
• Osvětlení ambitu Zelené hory: 0,8 mil. Kč
• Psí hřiště: 0,2 mil. Kč
• Park Farská humna: 1,5 mil. Kč
• Park Klafar: 2 mil. Kč
• Modernizace hřišť: 0,8 mil. Kč
• Streetpark: 0,5 mil. Kč

Sociální věci: 
19 mil� Kč (12,1 %)
Dům sociálních služeb: 19 mil. Kč
Modernizace Domov pro seniory: 0,04 mil. Kč

Ostatní: 
60,3 mil� Kč (38,5 %)
SVK investiční příspěvek: 9 mil. Kč
Úpravy KD Veselíčko: 2 mil. Kč
PZ Jamská II, splátky: 6,3 mil. Kč
Výkupy pozemků: 15 mil. Kč
Splátka akcií SATT: 11,5 mil. Kč
Ostatní: 9,1 mil. Kč

Nádražní ulice: 
11,5 mil� Kč (7,3 %)

Rekonstrukce Vodojem: 
40 mil� Kč (25,5 %)

Životní prostředí: 
9 mil� Kč (5,8 %)
• Velký Posměch rybník: 9 mil. Kč
• Fotovoltaika MěÚ: 0,05 mil. Kč

38,5 %

25,5 %

12,1 % 7,3 %
6,4 %

5,8 %

3,7 %
0,7 %

Rekonstrukce Vodojemu v roce 2021 Foto: Matěj Papáček
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Další posun k digitalizaci a zdravějšímu životnímu prostředí� 
Přestanou chodit zbytečné složenky za odpad
Město myslí na životní prostředí a  po-
třebu digitalizace veřejné správy� Proto 
přišlo rozhodnutí přestat posílat každé-
mu z více než 20 000 poplatníků papíro-
vou složenku za odpad� Složenky jsou 
jednak zbytečným papírem a také stojí 
150 000 korun za rok� Navíc tři čtvrtiny 
plateb už dnes probíhají elektronicky�

Každoročně všem poplatníkům ve 
městě přijde složenka s poplatkem za od‑
pad. Od letošního roku je tento zvyk mi‑
nulostí. Cílem je jednak šetřit životní pro‑
středí, protože více než 20 000 složenek 
představuje 12,6 kilogramů zbytečného 
jednorázového papíru, který stejně větši‑
na poplatníků nevyužije.

Skoro 94 % plateb totiž probíhá bez ja‑
kékoliv potřeby papírové složenky. Z toho 
74,3 % probíhá bankovním převodem 
a  zbylých 19,6 % platbou na pokladně 
úřadu. Pouhých 6,1 % poplatníků platí za‑
slanou papírovou složenkou České pošty.

Ani pro jeden typ platby přitom slo‑
ženku vyloženě nepotřebujete. Stačí znát 
číslo účtu města, částku, kterou zaplatit, 
a  variabilní symbol, který je jedinečný 
a  napříč léty stejný pro každého poplat‑
níka. S  těmito údaji jde platit převodem 
z účtu, na pokladně úřadu i na poště. Když 
chcete platit přes Portál Žďáráka, tak si ne‑
musíte pamatovat nic než své přihlášení 
do internetového bankovnictví.

Portál Žďáráka
Asi nejjednodušší cesta, jak platit za 

sebe i  celou rodinu, je Portál Žďáráka. 

Stačí znát své přihlášení do interneto‑
vého bankovnictví. Stejným způsobem 
se dá přihlásit i do Portálu Žďáráka, kde 
v  sekci Potřebuji zaplatit najdete veš‑
keré poplatky a  pohledávky města vůči 
vám. Vše je tedy na jednom místě a  po 
pár kliknutích zaplatíte poplatek přímo 
v portálu.

Zásadní výhodou je možnost sdru‑
žených plateb. U  vašich nezletilých dětí 
stačí, když zavoláte na odbor komunál‑
ních služeb a  požádáte o  přidružení je‑
jich účtů pod váš.

U  zletilých dětí nebo vašich starších 
rodičů je proces o  trochu složitější. Sta‑
čí ale jeden podpis a  návštěva úřadu. 
Na Portálu Žďáráka vyplníte plnou moc 
k přidružení účtu, vytisknete, podepíšete 
a přinesete na úřad.

Když se osoba, kterou chcete přidružit 
pod svůj účet, může přihlásit do Portálu, 
tak nemusíte nikam chodit. Stačí podat 
plnou moc elektronicky a z druhého účtu 
tuto plnou moc potvrdit.

Bankovní převod
Pro platbu z  internetového bankov‑

nictví nebo platebního bankomatu po‑
třebujete znát tři údaje: číslo účtu města, 
částku k  zaplacení a  variabilní symbol. 
Právě variabilní symbol je specifický 
pro každého poplatníka a pomocí něj se 
identifikuje konkrétní platba. Pokud zná‑
te variabilní symboly svých příbuzných 
nebo lidí, za které chcete zaplatit, tak za‑
dejte tolik plateb, kolik potřebujete vždy 
s novým variabilním symbolem.

Všechny platby jdou nastavit i  jako 
trvalý příkaz se splatností jednou za rok. 
Dejte si ale pozor na případnou změnu 
výše poplatku.

Platba na pokladně úřadu
Další možností je zaplatit přímo na 

pokladně městského úřadu. Tentokrát 
potřebujete znát ještě jméno, které k va‑
riabilnímu symbolu náleží, jinak jsou to 
stejné údaje jako u bankovního převodu. 
Zaplatit můžete hotově i  kartou. Stejně 
jako u  převodu účtu můžete zaplatit za 
tolik osob, kolik znáte variabilních sym‑
bolů a jmen.

Platba na poště
Poslední možností je zaplatit po‑

platek na České poště. Postup je stejný 
jako u platby na pokladně. Navíc řekne‑
te pouze jméno náležící k  variabilnímu 
symbolu. Platba na poště ale bude vždy 
o něco dražší, protože vám naúčtují pří‑
platek za použití jejich služeb.

Co když neznám variabilní symbol?
Pokud neznáte variabilní symbol, tak 

napište e‑mail nebo zavolejte na odbor 
komunálních služeb (Sylva Pikulová, 
566 688 187, sylva.pikulova@zdarns.cz), 
kde vám pomůžou variabilní symbol zjis‑
tit. Protože variabilní symbol není žád‑
ným osobním údajem, můžete se zeptat, 
na kolik jmen chcete.

 (red)

Městská dotace pomohla vylepšit označení provozoven i veřejný prostor
Od začátku března loň ského roku bylo 
možné podat žádost o dotaci na označe-
ní provozovny nebo obchodního domu� 
Příležitost, jak zlepšit označení své pro-
vozovny, využilo hned několik provozo-
vatelů�

Všem zájemcům o dotaci město posky‑
tuje bezplatné konzultace, aby se nestalo, 
že si obchodník vytvoří označení a  pak 
dotaci nedostane. Nebylo vždy úplně jed‑
noduché vytvořit návrh, který by splňo‑
val kritéria Manuálu dobré praxe reklamy 
a označování provozoven.

„Vizuální smog není s městy neodmyslitel-
ně spjatý a už vůbec není zapotřebí k úspěš-
nému podnikání – naopak. Jde mnohdy jen 
o  liknavost a nechuť vymýšlet nové přístupy 
k  prezentaci. Ke kvalitě veřejného prostoru 
patří i  estetika vizuálů a  označení domů. 
Město má být čisté, zelené, příjemné, bez-
pečné a  estetické. Děkuji všem osvíceným 

majitelům a  podnikatelům, kteří vidí v  mo-
derním označení své provozovny potenciál 
pro úspěšné podnikání i ctí kvalitu veřejného 

prostoru,“ říká důvody pro realizaci projektu 
s označováním provozoven starosta Martin 
Mrkos.

Nová výloha obchodu na Havlíčkově náměstí Foto: archiv

Co je Manuál
Na začátek je třeba říct, že Manuál je 

doporučující dokument, jakou cestou se 
vydat, když tvoříte označení své provozov‑
ny. Povinným se stává až v případě žádosti 
o dotaci.

Manuál reklamy není nic jiného než 
seznam dobrých, ale i špatných příkladů, 
které mají pomáhat a zároveň sloužit k in‑
spiraci při návrhu nového označení. Byl 
vytvořen na základě manuálu pro měst‑
skou část Brno – střed jako výsledek me‑
zioborových setkání a odborných diskusí.

V  loňském roce byla pro Dotační pro‑
gram označování provozoven alokována 
částka 140 000 korun na označení provo‑
zoven obchodních domů se dvěma a více 
provozovnami a vyčerpalo se 139 020 ko‑
run. Pro jednotlivé provozovny se vyčer‑
palo 37 200 z 60 000 korun. Celkem jsme 
posoudili 14 žádostí, z toho jedné nebylo 
vyhověno. Ideální označení je řezanou 
grafikou, v  tónech kontrastujících s  fasá‑
dou domu. Vždy se návrh ale posuzuje 
také ve vztahu k architektuře budovy.

Nejzdařilejší realizace
Prvním z  domů, kde se realizova‑

lo nové označení, je obchůdek s  dárky 
na Havlíčkově náměstí. Jelikož se jedná 
o  vstupní část do historické části města, 
byli jsme rádi, že paní Fialová měla chuť 
spolupracovat a společně s grafikem do‑
šli k  odpovídajícímu označení. Součástí 
smlouvy o dotaci byla i dohoda o rekon‑
strukci výkladce tak, aby barevně kore‑
spondoval s novým označením.

„Ve spolupráci s  městem  Žďár  nad Sá-
zavou došlo za dotace z  programu “Podpo-
ra označování provozoven a  obchodních 
domů“ k  výměně nevyhovujícího vývěsního 
štítu. Městem nám byl poskytnut manuál, 
který jasně vymezil postup pro vznik kvalit-
ního marketingového označení a  komerční 
prezentace provozovny. Po celou dobu re-
alizace nám byli svými radami k  dispozici 
zaměstnanci města, s  kterými jsme nový 
vzhled vývěsního štítu konzultovali. Nový vý-

věsní štít  prodejny s  přidruženým e-shopem 
„Darkohol.cz“ tak výrazně zkvalitnil prostor 
Havlíčkova náměstí pro obyvatele a návštěv-
níky tohoto města,“ popisuje spolupráci na 
označení provozovny Ludmila Fialová.

V případě obchodních domů je možné 
žádat o dotaci na tzv. systém uchycení. To 
má smysl hlavně tam, kde se nájemníci tře‑
ba jednou za dva roky mění. Odpadá tak 
opakované vrtání do fasády a označení se 
umísťuje na určené místo. Označení provo‑
zoven na budově je sjednocené, a tím pá‑
dem spravedlivé pro jednotlivé nájemníky. 
Takovou proměnou prošlo i Obchodní cen‑
trum na Libušíně. Pan Halva měl snahu vy‑
lepšit celkový vzhled domu. Po odstranění 
starých cedulí a  polepů tak přišla na řadu 
fasáda. Systém označení je jednotný a eli‑
minace všech možných druhů barev domu 
určitě prospěla.

Zdařilou proměnou prošla provozovna 
Benefit v AZ centru na Nádražní ulici. Nové 
označení bude zdobit také vznikající kavár‑
nu na Stalingradě.

Těmito kroky se snažíme měnit měs‑
to v pohlednější pro oko, ale také pomoci 
obchodníkům zviditelnit jejich podnikání. 
Není to o zakazování reklam, ale nastavení 
pravidel, která si časem lidé vezmou za své.

Pokračujeme i na městských budovách
Obměnou dnes procházejí i  označení 

provozů na poliklinice. Ta s  novou lékár‑
nou u vchodu získala i nové označení celé 
budovy a postupně pracujeme i na ozna‑
čení bufetu a  prodejny zdravotnických 
potřeb.

Proměnou prošel i  Dům dětí a  mlá‑
deže, kam se z  polikliniky nastěhovala 
Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ta má 
dnes jen dočasné označení dibondovou 
deskou a s kanceláří je dohoda, že po re‑
konstrukci zbytku fasády nechají vyrobit 
označení dle manuálu, tedy řezané písmo.

Vše, co potřebujete vědět
Abychom obchodníkům co nejvíc 

usnadnili cestu k novému označení a do‑
taci, vytvořili jsme web s veškerými infor‑
macemi a odkazy manual.zdarns.cz.

Václav Šubrt, (red)

Původní podoba obchůdku s dárky na Havlíčkově náměstí Foto: archiv

Obchodní centrum na Libušíně s novým označením a polepy Foto: Václav Šubrt

Původní podoba obchodního centra Foto: VŠ
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Dopravní stavby v roce 2022� Přípravy na obchvat nebo oprava Jihlavské
V  letošním roce nás čeká řada vý-
znamných dopravních staveb od 
hlavních tahů po mosty a lávky� Měli 
bychom se například dočkat další 
fáze obchvatu nebo úplně nové pro-
pojky mezi Brněnskou a  Jamskou 
ulicí�

Santiniho ulice – I/37
Investor: ŘSD

Další fáze rekonstrukce, která začala 
už v  minulém roce, se tentokrát přesu‑
ne do prostoru před zámkem. Stavební 
firma předpokládá, že tento úsek bude 
kvůli stavu podloží a  dopravnímu kon‑
textu náročnější než ten v  loňském 
roce. V plánu je začít v průběhu dubna 
a skončit v září nebo v říjnu. Důležité je, 
že by nemělo dojít k úplnému uzavření 
mostu u zámku. Hlavní tah tak bude po 
celý rok minimálně pro osobní automo‑
bily průjezdný.

Obchvat Brněnská-Jihlavská
Investor: ŘSD

Začít by také měly přípravné práce 
na stavbu obchvatu mezi Brněnskou 
a  Jihlavskou ulicí. Letos bude probíhat 
vyčištění prostoru od stávajících staveb 
a  terénní úpravy, což by nemělo před‑
stavovat žádné dopravní omezení. Za‑
hájení stavebních prací je v  plánu pro 
letošní rok a dokončení na rok 2024.

Rekonstrukce Jihlavské ulice
Investor: Kraj Vysočina, město Žďár

Velkou změnou projde i  část 
Jihlavské ulice, která se konečně dočká 
rekonstrukce. Krajská správa komuni‑
kací se pustí do celkové rekonstrukce 
povrchu silnice od Hettichu po odboč‑
ku na Chelčického ulici a  město se při‑

pojí s  vybudování zastávek u  Hettichu 
a  opravou pěších lávek přes koleje. Za‑
hájení stavby je v plánu na květen a do‑
končení opravy silnice v září. Podle prů‑
běhu prací bude průjezd po Jihlavské 
omezen, případně i úplně znemožněn.

Jamborova ulice
Investor: město Žďár

Nejvýznamnější silnice celého 
Vodojemu se letos také dočká opra‑
vy. Opravou projde nejen silnice, ale 
i  chodníky a  veřejné osvětlení. V  prů‑
běhu stavby pravděpodobně dojde 
k  zjednosměrnění sídliště tak, že by se 
dalo vjíždět přes hráz Göttlerova rybní‑
ka a vyjíždět přes garáže na Vodárenské 
ulici. Dopravní řešení se ještě projedná‑
vá s policií. Jakmile policie dopravní ře‑
šení potvrdí, budeme místní informovat 
dopisem a dalšími kanály.

Propojka Brněnská-Jamská
Investor: město Žďár

Propojení Brněnské a  Jamské ulice 
realizuje město na základě smlouvy 
uzavřené s  provozovatelem obchodní‑
ho centra S1. Propojení bude navazovat 
na silnice vedoucí podél centra k  za‑
hrádkářské kolonii a  dále k  základně 
Hasičského záchranného sboru ČR ve 
Žďáře nad Sázavou. Zahájení je v plánu 
na jaro, pokud do té doby vydá staveb‑
ní úřad povolení.

Oprava mostu na Kovářově ulici
Investor: město Žďár

Celkovou rekonstrukci čeká i  most, 
který zná celý Žďár díky krmení kachen. 
Zahájení oprav je v plánu na jaro a do‑
končení na podzim. Protože se nedá 
most opravovat po polovinách, bude 
v průběhu oprav nutné jeho uzavření.

Lávka na Dvorské ulici
Investor: město Žďár

Technický stav dřevěné lávky na 
Dvorské ulici se v loňském roce rapidně 
zhoršil s  muselo dojít k  jejímu dočas‑
nému uzavření a opravě. V současnosti 
se pracuje na přípravě projektu, jelikož 
stávající dřevěná konstrukce je špatně 
navržená a  její generální rekonstrukce 
by pomohla jen na pár let. Pokud půjde 
vše dobře, tak samotná oprava proběh‑
ne na podzim letošního roku.

Cyklostezka na Jamské ulici
Investor: město Žďár

Ve stávající navržené trase narazilo 
město na problémy s výkupem pozem‑
ků. V současnosti se přepracovává pro‑
jektová dokumentace. Pokud vše půjde 
dobře, mohlo by se začít stavět v  roce 
2023.

Žďár spolupracuje s projektem Neodkládej to!
Město se zavázalo podporovat iniciati-
vu Neodkládej to!, která se věnuje se-
znamování veřejnosti s formami domá-
cího násilí�

„Každá z forem domácího násilí je vážná. 
Každá. A úplně stačí přítomnost jedné z nich, 
aby se tvůj život stal nesnesitelným. Neza-
pomeň na syndrom naučené bezmocnosti. 
Když je na tobě pácháno násilí, ze začátku 

máš tendence to řešit a bránit se, ale postu-
pem času si na to zvykneš a chápeš jej jako 
součást života. Pamatuj, že žádná forma 
násilí do vztahu nepatří,“ apeluje vedou‑
cí projektu Vladimír Borský na stránkách 
neodkladejto.eu.

Projekt se věnuje hlavně osvětě na poli 
domácího násilí a  město chce být nápo‑
mocno. Hlavním cílem je ukázat, co domá‑
cí násilí znamená, a  že se samo nevyřeší. 

Je potřeba začít jednat a  říct si o  pomoc. 
Hlavním nástrojem jsou anonymní webi‑
náře, na které se můžete přihlásit na webu. 
Na webináři můžete jen poslouchat, nebo 
se i ptát.

Pracovníky projektu můžete průběžně 
kontaktovat i  na sociálních sítích, kde si 
vás vyslechnou a poradí, kam se dál vydat.

Zjistěte více na webu neodkladejto.eu.
(red)

Rozšiřujeme rozvojový web SAARplan�cz
Nový web pro prezentaci strategic-
kých a rozvojových činností města se 
rozšiřuje� Nově můžete na webu najít 
i  projekty na poli energetiky a  archi-
tektonických soutěží� Pro přehledněj-
ší orientaci na webu byla většina sekcí 
rozdělena na připravované a  dokon-
čené projekty�

V  oblasti energetiky naleznete kon‑
cepce a  projekty, které se zabývají tech‑
nickými řešeními k  úsporám energie 
nebo šetrným zacházením se zdroji. Pří‑
kladem může být technologie na recyk‑
laci vody v Relaxačním centru, o které se 
více dočtete na straně 15. Připravují se 
i  další projekty jako automatická regu‑
lace teploty ve třídách základních škol 
nebo úspora financí za elektřinu v budo‑
vě městského úřadu pomocí vybudování 
fotovoltaické elektrárny na střeše úřadu.

V další nové sekci naleznete informa‑
ce a  dokumenty ohledně probíhajících 
i  minulých architektonických soutěží. 
Jednotlivé projekty, které z  architek‑

tonických soutěží vyplývají, naleznete 
v sekcích jako veřejný prostor nebo do‑
prava. Příkladem může být rekonstrukce 
Nádražní ulice.

Web SAARplan.cz se postupně rozvíjí 
společně s městem a měl by sloužit i jako 
předobraz budoucího Žďáru.

(red)

Oprava Strojírenské ulice Foto: Matěj Papáček

Oprava Jungmannovy ulice Foto: Matěj Papáček

Cyklostezka Veselíčko
Investor: město Žďár

Cyklostezku na Veselíčko také prová‑
zejí problémy s  výkupem pozemků. Už 
potřetí se mění návrh trasy cyklostezky.

Chodník na náměstí Republiky - projekt
Investor: město Žďár

Na základě architektonické studie Po‑
tenciál města Žďár nad Sázavou, která řeší 
část centra od náměstí k Neumannově uli‑
ci, vznikne projekt na rekonstrukci pravé 
strany náměstí ve směru z  kopce. V  plá‑
nu je kompletně zrekonstruovat povrchy 
chodníku, veřejné osvětlení a  mobiliář, 
jako jsou lavičky nebo odpadkové koše.

Rekonstrukce Nádražní ulice
Investor: město Žďár

Rekonstrukce další části Nádražní uli‑
ce je v plném proudu. Probíhají práce na 
inženýrských sítí a na jaře začne rekon‑
strukce povrchů.

(red) Oprava Nádražní ulice na podzim 2021 Foto: Matěj Papáček

Náhled stránek SAARplan.cz Foto: Matěj Papáček



Přehled investic

12

Přehled investic

13



Městský úřad informuje

15

Aktuality

14

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že 
na ztráty a nálezy byly v období od 15. listopadu 
do 13.  prosince předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno 
Čepice u divadla
Peněženka bez hot. přeposláno z jiného MěÚ
Peněženka bez hot, bez dokl. na ul. Bezručově
Brýle na ul. Okružní
Klíč před kostelem sv. Prokopa
Finanční hotovost na ul. Brněnské
Mobilní telefon na ul. Vančurově
Notebook postoupeno z Policie ČR
Dámská kabelka postoupeno z Policie ČR

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

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
17.  prosince  2021 celkem 20 294 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: listopad  2021  – 20 336, ří‑
jen  2021 ‑ 20 341, září  2021 ‑ 20 362, 
srpen  2021 ‑ 20 383, červenec  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

Děti narozené v říjnu 2021
Alžběta Michálková 02. 10. ZR 5
Nikola Landsmanová 08. 10 ZR 3
Stella Tomanová 19. 10. ZR 1
Simona Benešová 20. 10. ZR 5

Životní jubilea v lednu 2022
Zdeněk Lacina 01. 01. 85 let ZR 4
Marie Mrkosová 01. 01. 91 let ZR 2

Věra Stočková 03. 01. 80 let ZR 1
Věra Šestáková 04. 01. 92 let ZR 3
Jaroslava Novohradská 08. 01. 92 let ZR 1
Vladimír Culka 11. 01. 85 let ZR 3
Marie Navrátilová 13. 01. 91 let ZR 1
Anna Tulisová 16. 01. 94 let ZR 5
Marie Hamerníková 17. 01 80 let ZR 7

Gratulujeme!

Cena vody se letos nezmění
Voda letos nezdraží� Zůstává na 103,1 
korunách za kubický metr� Změnil se 
pouze podíl vodného a  stočného ve fi-
nální ceně�

Celkovou cenu tak tvoří 59,3 korunami 
vodné a  43,8 korunami stočné. Za stočné 
se tak zvýšila cena o 1,4 koruny, zatímco za 
vodné se o stejnou částku snížila. Jedná se 
o vyrovnání reálných nákladů na jednotlivé 
složky.

„Členové předsednictva na listopadovém 
jednání potvrdili zářijové usnesení, které roz-
hodlo o  zachování ceny vody pro rok 2022 
ve stejné výši, jako tomu bylo v  roce 2021. 
Usnesení byla přijata po několikaměsíčních 
diskusích s  provozovatelem VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a  dosáhlo se 
racionalizace nákladových položek a  sou-
časně se eliminoval tlak na navýšení ceny 
vody,“ komentuje tvorbu ceny pro příští rok 
tisková zpráva VAS Žďársko. (red)

Místo bývalého internátu v Komenského ulici vzniká moderní SeniorCentrum
Budova školy v  Komenského ulici ve 
Žďáru nad Sázavou se do konce roku 
2022 přemění na nové moderní Seni-
orCentrum SeneCura, které nabídne 
132 lůžek pro seniory a  klienty trpící 
Alzheimerovou chorobou či jiným ty-
pem demence�

Původní školské zařízení transformu‑
je na nové pobytové sociální zařízení 
společnost SeneCura, největší nestát‑
ní poskytovatel pobytových sociálních 
služeb v  České republice. Nové Senior‑
Centrum bude poskytovat služby domo‑
va pro seniory a  domova se zvláštním 
režimem určeného pro péči o  klienty 
s  Alzheimerovou chorobou či jinou for‑
mou demence. Důležitá je skutečnost, 
že všechna lůžka budou zahrnuta do 
krajské sítě. To znamená, že budoucí kli‑
enti nebudou doplácet nic navíc oproti 
státnímu zařízení. Pozitivní je také fakt, 
že zde postupně najde zaměstnání až 80 
lidí.

Jak to běží
Přestavba ctí původní tvar budovy 

Z, tedy dva hlavní trakty se spojovacím 
krčkem. V  podzemním podlaží bude 
kuchyň, technické místnosti a  zázemí 
pro personál, tři další patra budou slou‑
žit klientům. Výstavba nově budované 
části, tedy propojovacího traktu obou 
existujících budov, probíhá podle plánu, 
stavební ruch v případě rekonstrukce ale 
samozřejmě není tak zřejmý, jako v  pří‑
padě stavby na zelené louce.

„Nejen nedostatek kapacit na staveb-
ním trhu, který byl vyvolaný oživením 
ekonomiky po prvních vlnách covidu, ale 
i stav budovy bývalé školy si vyžádaly mír-
né prodloužení doby výstavby. Budova je 

bohužel v horším stavu, než se očekávalo, 
a  na stavbě jsme museli učinit další pod-
půrná opatření,“ vysvětluje Ondřej Pl‑
šek, Development Manager společnosti 
SeneCura. Platí termín dokončení ve 
čtvrtém kvartálu 2022.

Vysoká kvalita služeb
V  SeniorCentru vznikne 51 dvoulůž‑

kových a 30 jednolůžkových moderních 
pokojů, každý s  vlastním sociálním za‑
řízením. Součástí domova bude nejen 
speciálně vybavené fitness centrum, 
masážní vana, kadeřnictví, manikúra 
a  pedikúra, ale také kaple, terapeutická 
zahrada Memory Garden a  27 parkova‑
cích stání. Také ve žďárském domově 
využije SeneCura koncept tzv. „domác‑
ností“, kdy se snaží vytvořit klientům 

skutečný pocit domova. Senioři bydlí 
v  domácnostech, kde sdílejí společný 
obývací pokoj s  kuchyňkou a  jídelnou, 
na který navazují pokoje klientů.

V  neposlední řadě budou mít klienti 
k  dispozici rehabilitační a  fyzioterape‑
utické služby, řadu kreativních, spole‑
čenských i  pohybových aktivit. Domov 
nabídne rovněž bohatou a kvalitní stra‑
vu, obědy s výběrem ze dvou jídel nebo 
speciální diety.

Moderní SeniorCentrum pro všechny
SeneCura má bohaté zkušenosti 

s  výstavbou i  provozem domovů pro 
seniory i mezinárodní know‑how. V kra‑
ji již úspěšně provozuje SeniorCentrum 
v  Telči, Chotěboři a  nejnověji také 
v  Humpolci. Oficiální žádosti o  místo 
v  domově lze podávat až v  okamžiku, 
kdy SeniorCentrum bude mít registraci 
poskytovatele sociálních služeb, kterou 
uděluje Krajský úřad Kraje Vysočina. Do 
té doby ale samozřejmě bude možné 
se zaregistrovat do seznamu zájemců 
o službu, který bude k dispozici v druhé 
polovině roku 2022. „S blížícím se termí-
nem zahájení provozu budeme zájem-
ce ze seznamu aktivně oslovovat a  řešit 
s  nimi kroky potřebné k  přijetí. Samozřej-
mě budeme rádi, pokud se nám na webu 
budou hlásit i  zájemci o  pracovní pozice 
v  domově,“ uvedla provozní ředitelka 
společnosti SeneCura Věra Husáková.

Věra Husáková
SeneCura s.r.o.

Vizualizace SeniorCentra na Komenského ulici Foto: SeneCura
Ilustrační foto Foto: Pixabay.com

Recyklace vody v bazénu ušetří milion a půl ročně
Nová technologie na recyklaci vody 
v  bazénu ušetří milion a  půl ročně na 
vodě i energiích� Technologie umí vyčis-
tit a znovu použít alespoň 60 % vody�

Technologie na recyklaci vody bude do‑
davatel instalovat začátkem ledna. V  pro‑
vozu by měla být nejpozději v únoru.

V  Relaxačním centru končí bez využití 
50 kubických metrů vody v kanálu. Ale díky 
nové technologii bude možné až 35 kubí‑
ků znovu poslat do oběhu. Kromě úspory 
v podobě znovu použité vody šetří techno‑
logie i  energii na ohřev. Nová voda, která 
se do bazénu čerpá, má totiž okolo 12 °C, 
zatímco voda v  bazénu 28 °C. Při čištění 
a  recyklaci novou technologií ztratí maxi‑
málně 3 °C.

V  první polovině loňského roku před‑
stavovala úspora na vodě a  teple asi 1,4 
milionu korun. Vzhledem ke zvyšujícím se 
cenám elektřiny bude úspora v  čase ještě 
narůstat. Při vysoutěžené ceně 2,8 milionu 

se investice vrátí během dvou let. Výběro‑
vým řízením se ušetřilo proti odhadované 
ceně 5,6 milionu, polovina nákladů.

Významná je i  samotná úspora vody, 
která zbytečně tekla do kanálu. Ušetří se 
tak množství vody, které odpovídá denní 
spotřebě více než několika stovek lidí.

Vodu čistí několik filtrů a  hydrofilních 
membrán. Poslední fází je čištění UV svět‑
lem a úprava chlórem.

(red)

Ilustrační foto Foto: archiv

Vizualizace SeniorCentra na Komenského ulici Foto: SeneCura
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Anketa pro zastupitele města
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Co si myslíte o projektu výsadby stromořadí v loňském roce? Chcete aby byl Žďár ještě zelenějším městem?
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.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM/STAN

Výsadba stromořadí je dobře viditelným 
a  hmatatelným projektem, který naplňuje 
naši dlouhodobou snahu dělat naše město 
ještě zelenějším. I  když si to mnohdy neu‑
vědomujeme, Žďár je oproti jiným skuteč‑
ně zelené město, máme zde více jak 9 tisíc 
stromů. Je to naše velká devíza. Nezastupi‑
telný význam stromů a  zeleně je jasný: čistí 
vzduch, zachycují prach, ochlazují a  tvo‑

ří stín. Mají důležitou psychohygienickou 
funkci ‑ to je důvod, proč se tak dobře cítí‑
me v lese a zeleni, dodávají energii, pohodu. 
A  s  dopady klimatické změny budou hrát 
stromy zásadní význam pro udržení kvali‑
ty života ve městech. Stromy jsou poklad 
a každý nový je dobrou investicí pro současné 
i budoucí generace. Tímto projektem nekon‑
číme, stromy vysazujeme i nadále průběžně.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Žďár díky své poloze na okraji Žďár‑
ských vrchů a péči o zeleň byl a je zeleným 
městem. Promyšlená a  postupná obnova 
výsadbou byla a je nezbytným předpokla‑
dem pro zdravou zeleň a příjemné životní 
prostředí, které uvítá každý člověk. Masiv‑
ní výsadba zeleně v  posledním roce byla 
bohužel provázena i kácením zeleně staré, 
což vždy provází odpor obyvatel v  okolí. 
Několik z nich se na mne obrátilo i s připo‑

mínkami k výsadbě nové spočívající v ma‑
lých odstupech od domů nebo mezi jed‑
notlivými sazenicemi, případně kritizovali 
výsadbu v místech inženýrských sítí, proto‑
že právě inženýrské sítě byly často uváděny 
jako důvod kácení vzrostlé zeleně. Osobně 
jsem spíše příznivcem postupné a přiroze‑
né obnovy zeleně, to je ale při financování 
dotacemi nemožné.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP09 a Svobodní

Z  výsadby mám velkou radost, protože 
s kvantitou jde v tomto případě ruku v ruce 
i kvalita. Nejedná se o náhodně vysazované 
druhy či náhodná místa, ale jde o dobře pro‑
myšlený koncept vhodně rozvržený v čase. 
Zeleň je důležitá nejen z  hlediska estetic‑
kého, ale i  pro příjemné prostředí ve měs‑
tě  – pomáhá zadržovat vlhkost a  v  letních 
vedrech snižuje teplotu. Pro mě čím více 

zeleně, tím lépe. Se stromy to ve Žďáře fun‑
guje skvěle, pomalu začínají i zelené střechy 
a snad se brzy dočkáme i prvních zelených 
stěn. Také by se nemělo zapomínat na už 
méně populární keře, které jsou velmi dů‑
ležité zejména pro hmyz. Trochu se možná 
polevilo ve snaze o mozaikové sečení trav‑
natých ploch, snad o ně, o stromy i veškerou 
další zeleň bude zase dobře postaráno.

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL

Málokdy jsem na naše město Žďár nad 
Sázavou tak moc hrdá, jako tomu bylo v pod‑
zimním dnech roku 2021. V tom čase se po‑
dél hlavní silnice I/37 v krátkém čase objevily 
nové stromy. A bylo jich téměř 400! Jedná se 
převážně o mladé duby a jilmy. Vzrostlé saze‑
nice byly nejenom zasázeny, ale také opatře‑
ny ochranným nátěrem kmenů, zajištěny ko‑
tvením, zasypány vrstvou štěpky a  jak jsem 

se mohla přesvědčit, ještě před příchodem 
mrazů také opakovaně vydatně zalévány. 
V  rezidenčních částech města se zase vysa‑
zovaly okrasné třešně a sakury. Žďár se svými 
9 000 stromy patří k  nejzelenějším městům 
naší republiky. Je to dobře a současné vedení 
chce v tomto trendu nadále pokračovat. S vě‑
domím, že stromy je třeba nejenom vysázet, 
ale také se o ně pravidelně a pečlivě starat.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 

Výsadba stromů je vždy přínosem. Strom 
je přece nejlepší klimatizace a nejlepší čistič‑
ka vzduchu. Dokáže pohlcovat velké množ‑
ství oxidu uhličitého. Během 40 let jej každý 
strom pohltí přibližně 1 tunu! Má samozřejmě 
mnoho dalších funkcí, které všichni známe, 
tlumí hluk, produkuje kyslík, je domovem pro 
ptáky a hmyz. Pro budoucnost našeho měs‑
ta je jakýkoli vysazený strom plusem. Projekt 

výsadby stromořadí v roce 2021 byl o to zají‑
mavější, že se podařilo vysázet stromy i tam, 
kde by to dříve nebylo možné. Do ulic, které 
jsou „prošpikovány“ podzemními sítěmi. Jed‑
nání s  vlastníky sítí nebyla jednoduchá, ale 
dobrá věc se podařila a všichni nakonec dali 
výsadbě stromů zelenou. Z mého pohledu se 
každý strom počítá a zelené město Žďár nad 
Sázavou je mým velkým snem.

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Pod pojmem „výsadba stromořadí“ si 
každý asi představí něco úplně jiného než to, 
co se ve městě v současnosti koná. Jsme na‑
opak potěšení, že se město vrací k myšlence, 
která platila v 60. a 70. letech minulého sto‑
letí, kdy výsadba zeleně automaticky patřila 
k doplnění intravilánů, její rozšiřování začalo 
však být postupně opomíjeno na začátku 
století současného. Naše město naštěstí 

nepatří mezi ta s deficitem zeleně, ale to ne‑
znamená, že bychom neměli svůj dluh splá‑
cet. Fandíme nastoupenému trendu, který 
je uplatňován především v  centru města, 
máme ale například pocit, že při revitalizaci 
sídliště Pod vodojemem se město k výsadbě 
zeleně na už opravených částech chová po‑
někud macešsky. Přejeme si, aby celé naše 
město bylo opravdu brzy zelenější!

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 lednového čísla nám přišly následující příspěvky�

K petici o umístění ITC na Zelené hoře
Protože koalice ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO a ODS 

odmítla náš návrh na projednávání peticí za‑
slaných městu v zastupitelstvu, tak opozici ne‑

zastoupené v radě města nezbývá než názor 
na tuto problematiku prezentovat přes média.

Letitý problém zajištění především hygi‑
enického zázemí pro návštěvníky památky 
UNESCO určitě nevyřeší posunutí návštěv‑
níků o 200 metrů blíže k památce, přesto ale 
stále 200 metrů pod ní na okraj obytné zóny. 
Vynaložení dalších cca 35 miliónů za polovi‑
čaté řešení nebo vlastně neřešení problému 
pokládám za vyhozené peníze a  nedivím se 
obyvatelům pod Zelenou horou, že namítají 
nevhodnost a nesmyslnost tohoto řešení. Ob‑
vyklé alibi, že odborní architekti něco vymyslí, 
bude v důsledku znamenat vyhození dalších 
statisíců Kč za studii do šuplíku, protože pro‑

blém nevyřeší, ale jen posune o kousek blíž. 
Místo toho, aby se využilo draze vybudova‑
ných kapacit na a  u  zámku a  církev, Kinští 
a  město spolupracovali, tak vymýšlíme další 
neúčelné náklady a zatížení obytné zóny do‑
pravou, která k vlastní památce stejně nikoho 
nedoveze. Nebylo by jednodušší dopravit tu‑
risty, pro které je procházka od zámku na Ze‑
lenou horu problematická, k památce a zpět? 
Proč je draze dostáváme na půl cesty? Nevím, 
jak rada města odpoví na petici, ale věřím, že 
je třeba ještě donutí se zamyslet nad tím, co je 
třeba zajistit a hledat k tomu přiměřená řešení 
pro všechny zúčastněné.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Město dělají jeho lidé
Mně se zdá, že ve Žďáře je spousta ak‑

tivních lidí, kteří ho dělají hezčí. Chcete 
zeleninu přímo od farmáře? Prosím, není 
problém ‑ na facebooku hledejte “Zelenina 
z  Vysočiny”. Máte doma gauč, který ještě 
někomu poslouží a je vám líto ho vyhodit? 

Mrkněte na skupinu “ZRCity Votoč Věci”. 
Milujete rostliny a rádi byste je měnili s šir‑
ší komunitou? Hledejte “Green Swap Žďár 
nad Sázavou a okolí”. Jste fanoušky historie 
Žďáru? Potom je pro vás skupina “Žďár nad 
Sázavou Photos Of History”.

Ale dost internetu. Ve Žďáře se za po‑
slední roky objevilo mnoho iniciativ, které 
mě baví a ráda je sleduji (i když se jich z po‑
chopitelných i  nepochopitelných důvodu 
neúčastním). Jednou z  nich je “Žďárák”, 
série běžeckých závodů, v  budoucnosti 
hromadných, letos individuálních. Každý 
měsíc jeden závod, přehledná a  pečlivě 
připravená trasa, jednoznačné podmín‑
ky. Ano, najdete je i  na facebooku. Každý 
měsíc letní sezóny si užívám farmářské 

trhy a jejich nabídku. K tomu se váže i dal‑
ší novinka ve Žďáře ‑ bezobalový obchod 
BezobAlík na Libušíně. Tyto obchody jsou 
celosvětovým trendem a jsem moc ráda, že 
i my ve Žďáře můžeme nakupovat bez oba‑
lů a šetřit tak životní prostředí.

Co mě ještě těší? Už letos budeme mít 
krásnou novou pěší zónu. Budeme moct 
sedět na reprezentativních zahrádkách 
a chodec bude mít na té “pěší” zóně koneč‑
ně hlavní slovo. Budeme mít pět nových 
dětských hřišť a  jedno velké na Farčatech. 
Spolu s kavárnou! To je můj sen. Potkáme 
se v létě na Farčatech!

Karolína 
Kostečková

zastupitelka 
ŽŽM/STAN

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Každý den vidím, jak Vysočina přichází 
o lesy a zeleň. Je to smutný pohled. Proto je 
každá výsadba stromů nebo jejich zachování 
naším vkladem do budoucnosti a nadějí pro 
změnu. Těším se až nová výsadba zaplní to 
velké prázdno. A o to víc mě mrzí podobné 
věci u nás. Město předpokládá zastavět ce‑
lou zelenou plochu před Relaxačním cen‑
trem nebo plánuje výstavbu domků a  vel‑

kých bytových domů při Horním rybníku. 
Další architektonické zahušťování našeho 
města na úkor zeleně nám ale nenahradí ně‑
kolik zelených střech a stromořadí. Přemýš‑
lejme o rozvoji zeleně ve městě. Starejme se 
také více o tu stávající a o rybníky na území 
města. Všechno se nedá přenést na střechu 
nebo dohnat sázením nových stromů. Za‑
hušťujme s rozumem, ne s developerem.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Projekt výsadby stromořadí patřil mezi 
těmi zrealizovanými k  nejviditelnějším. 
Mnozí nešetří chválou nad množstvím, 
rozmanitostí i  kvalitou vysazených stromů 
i vhodným umístěním. Navíc jsme byli jako 
radní rádi, že nás pochválila zahradní archi‑
tektka i  správce zeleně města za naši prý 
dosti platnou pomoc na Farčatech při vysa‑
zování stromů. Chceme, aby byl Žďár ještě 

zelenějším městem díky vysazování zeleně, 
její ochranou, smysluplným prořezáváním 
a kácením nemocných a nevhodných stro‑
mů, projektem zelených střech, které se už 
na některé městské budovy chystají, různý‑
mi režimy sečení atp. Častí návštěvníci, kteří 
k  nám pravidelně přijíždějí, nám odkrývají 
klapky a ukazují novoty, které jsme my veli‑
ce rychle přijali za samozřejmost.
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nám usnadňují zapojení se do sociálně 
ekonomického života, nebo jako zdroj 
potěšení v našem volném čase.

Vedoucí pracovní skupiny pro čte‑
nářskou gramotnost Lucie Topinková 
připravila pro zájemce z  řad učitelů 

workshopy s tématikou dílny čtení a čte‑
nářských lekcí. Účastnice se seznámily 
nejen se systémem dílen čtení a čtenář‑
ských lekcí, ale i  s  metodami aktivního 
učení a kritického myšlení (např. Posled‑
ní slovo patří mně, Katapult, podvojný 

deník, I.N.S.E.R.T., hra Na rychlé špiony, 
práce s  klíčovými slovy, rybí kost, stra‑
tegie pěti prstů, hra Dixit využitelná jak 
v  komunitním kruhu, tak  i  v  hodinách 
českého jazyka). Poslední workshop byl 
zaměřen na čtenářskou strategii předví‑
dání, která byla využita při řízeném čtení 
propojeném s  výtvarnou výchovou ne‑
tradičním způsobem.

Workshop Náměty na čtenářské lek‑
ce byl naší poslední aktivitou v  tomto 
roce, a  de facto poslední veřejnou ak‑
tivitou v  projektu vůbec. Za dobu jeho 
realizace jsme uspořádali zhruba 65 
akcí pro  veřejnost, rodiče, pedagogické 
pracovníky, děti a  žáky. Podpořili jsme 
celkem 33 mateřských a  základních 
škol, včetně základní umělecké školy 
Františka Drdly. Nakoupili jsme školám 
vzdělávací, didaktické a  tvůrčí pomůcky 
v řádu několika tisíc korun. S koncem loň‑
ského roku jsme se tak rozloučili s  pro‑
jektem MAP II a  naopak zahájili realizaci 
navazujícího projektu MAP III, který si 
rovněž klade za cíl zlepšit kvalitu vzdělá‑
vání v území, rozvíjet gramotnosti a šířit 
osvětu ohledně inkluzivního vzdělávání.

Pro  více informací nás můžete stále 
sledovat na Facebooku (www.facebook.
com/MAPZR), nebo navštívit naše webo‑
vé stránky (www.zdarns.cz/MAPII).

Místní akční plán vzdělávání II ORP 
Žďár nad Sázavou, registrační číslo CZ.0
2. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0009150.

Realizační tým projektu MAP II

Podpora čtenářské gramotnosti
Pod záštitou Místního akčního plánu 
vzdělávání (MAP II) proběhly nejen 
v  letošním roce aktivity na podporu 
čtenářské gramotnosti� Setkání byla 
zaměřena především na výměnu zku-
šeností a odborných vědomostí o me-
todách, pomůckách a  postupech, 
které povedou k  rozvoji čtenářské 
gramotnosti u  dětí a  žáků, ale také 
podnícení zájmu o četbu vůbec�

Čtenářská gramotnost není pouze 
čtení knih, ale skrývá v sobě také tvůrčí 
psaní, projektové vyučování a  mediální 
výchovu. Jejím rozvíjením dochází k po‑
silování dosažitelnosti individuálních 

cílů, které jsou důležité nejen v  našem 
osobním a pracovním životě, ale také ve 
společnosti jako takové. Čtenářskou gra‑
motnost můžeme vnímat jako nástroj 
k  získávání potřebných informací, které 

Ve Stacíku díky novému autu odvezou až čtyři vozíčkáře najednou
Z nové dodávky na přepravu osob s po-
hybovým postižením se radují v denním 
stacionáři žďárských sociálních služeb� 
Díky velkému a multifunkčnímu prosto-
ru odveze až čtyři vozíčkáře najednou�

Nové auto poskytuje řadu možností, jak 
klienty Stacíku převézt. V  základu umož‑
nuje naložit dva vozíčkáře a  osm dalších 
cestujících včetně řidiče. Po jednoduché 
úpravě se do dodávky vejdou vozíčkáři čty‑
ři a s nimi dalších pět cestujících i s řidičem.

Dostat se do dodávky s vozíčkem je jed‑
noduché díky sklopné rampě v zadní části 
vozu a převoz je bezpečný i pohodlný díky 
propracovanému systému kotvení.

Denní stacionář využije vůz denně pro 
svážení klientů i mimo město.

Dodávka se pořídila i  s  ohledem na 
potřeby pečovatelské služby a  dalších or‑
ganizací Sociálních služeb. Dodávka bude 
sloužit pro různé výlety a volnočasové ak‑
tivity, které Sociální služby pro své klienty 
pořádají.

Pořízení vozu vyšlo na necelý milion ko‑
run, z čehož 95 % pokryje dotace.

(red) Předání nové dodávky na denním stacionáři Foto: Matěj Papáček

Naše Zelenka
Chtěla bych napsat všem občanům naše‑

ho města, jak to vlastně je s naší Zelenkou 
a  jejím zázemím, o  kterém se v  poslední 
době mezi Žďáráky pilně diskutuje. Kostel 
svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

je naší chloubou, je dominantou celého 
města. Všichni tam chodíme na procházku, 
na sáňkovačku, do kostela, rozhlédnout se 
po kraji. Již před mnoha lety mě zaráželo, 
jaký odér se vine kolem ambitů. Jako by 
tam někde blízko byly veřejné záchodky. 
Pak jsem si náhodou všimla několika zahra‑
ničních turistů, kteří nedůstojně vykonávali 
svoji lidskou potřebu ve stínu ambitů. Proto‑
že prostě neměli kam jít, nikde široko daleko 
není žádné zázemí a oni po cestě za naší pa‑
mátkou prostě museli svoji potřebu udělat. 
Hluboce jsem se již tenkrát zastyděla, takové 
krásné místo a chudáčci turisté se musí ně‑
kde krčit, místo aby jim naše město nabídlo 
zázemí, kam by si mohli se vší důstojností 
zajít. Od té doby uplynulo mnoho let a  te‑

prve když jsem se stala díky vám místosta‑
rostkou města, začaly se dít věci. V  dobré 
víře jsme nechali probíhat architektonickou 
soutěž, kam se významní architekti přihlásili, 
aby nám navrhli řešení. Možná město špat‑
ně komunikovalo s místními obyvateli, mož‑
ná mělo vysvětlit, že nechce zasáhnout do 
posvátného a cenného místa, ale prostě, že 
je ostuda, když lidé přijíždějí ze všech kou‑
tů světa obdivovat naši památku UNESCO 
a nemají si kam „odskočit“. Nechme prosím 
architekty navrhnout řešení, která vám bu‑
dou představena. Třeba budeme všichni 
překvapeni, jaká skvělá řešení z jejich návr‑
hů vzejdou. Pak budeme všichni diskutovat 
a hledat to nejlepší řešení spolu. Děkuji vám.

Ludmila 
Řezníčková
zastupitelka 
ANO 2011

Máme nový rok a  vy, čtenáři těchto 
sloupků, jste novodobými hrdiny. Proč? Pro‑
tože málokdo z vás vytrval v jejich četbě. Pů‑

vodně byly tyto postřehy zastupitelů určeny 
k diskuzím a standardním třenicím ohledně 
přístupu ke způsobu řešení stále se opakují‑
cích komunálních problémů. Jako kde se za‑
čne stavět, koho to omezí a komu to naopak 
pomůže, co zahrnout do poplatků za odpad, 
co je prioritní v rozpočtu a co naopak ještě 
počká, jak dotovat sociální služby, sport, kul‑
turu, školství, komu patří silnice a proč opra‑
vy tak dlouho trvají a podobně.

Ale co se stalo. Postupně se některé pří‑
spěvky překlopily od nabídky a prosazování 
variantního řešení problémů do osočování 
a osobního kritizování ostatních zastupitelů 

na základě záměrně falešných a zkreslených 
argumentů.

Na posledním loňském zastupitelstvu 
v  prosinci 2021 se téměř všichni zástupci 
politických klubů shodli v  novoročním po‑
selství na tom, že je důležité vzájemné na‑
slouchání a  pozitivní směrování k  dalšímu 
rozvoji našeho města, kdy vám samozřejmě 
nikdo nic nedá zadarmo, vše se musí odpra‑
covat a vybojovat. A téměř všichni zastupi‑
telé mluvili v množném čísle my a ne pouze 
já já já.

A to je moc dobrá zpráva pro rok 2022. 
Žďár to potřebuje.

Jaroslav 
Ptáček
zastupitel 
ODS

Teplo mohlo být levnější, koalice řekla NE!
Jak jsme slíbili, tak jsme navrhli nepo‑

žadování dividendy jako podílu na zisku 
od městem 100% vlastněné společnosti 

SATT, s  cílem snížit 32% nárůst ceny tep‑
la pro obyvatele Žďáru. V  době výrazně 
rostoucích cen elektrické energie, plynu 
a  turbulentní inflace jsme se chtěli vrá‑
tit k  modelu před nástupem současné 
koalice, kdy dividendy nebyly vypláce‑
ny vůbec, a  společnost nebyla motivo‑
vána k  zisku na obyvatelstvu obcí, které 
ji vlastnily. Koalice ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO 
a  ODS odmítla náš návrh, přestože 6 mil. 
Kč z  dividendy je pro jinak rozhazovačný 
rozpočet okrajovou položkou. Jestli a pří‑
padně jakou roli v  hlasování zastupitelů 
hrála skutečnost, že 10 zastupitelů je ka‑
ždý měsíc odměňováno více než 3 000 Kč 

za účast v orgánech společnosti SATT, mů‑
žeme pouze spekulovat. Každopádně ně‑
kteří zastupitelé patrně zapomněli, že na 
radnici je vyslali občané města, aby hájili 
jejich zájmy a ne, aby jim zbytečně tahali 
další peníze z jejich peněženek. Opět jsme 
si vyslechli slova o populismu a dotování 
určité skupiny obyvatel, což samozřejmě 
není pravda, protože dividenda je podí‑
lem na zisku a je jenom na vlastníkovi, zda 
ji požaduje a k čemu ji využije. Koalice je 
zjevně přesvědčena, že tyto peníze užije 
lépe, než kdyby vám zůstaly v  peněžen‑
kách a vy si o nich rozhodovali sami.

Jaromír 
Brychta
zastupitel 
Změna 2018

Workshop MAP II Foto: Realizační tým projektu MAP II
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Oprava - Ohlas na sportovní informace
Vážení čtenáři Žďárského zpravodaje,

v minulém čísle došlo k omylu při pře‑
pisu textu „Ohlas na sportovní informace“ 

ve větě „S  Kristiinou Maki jsem se osobně 
setkal 27. září 2015 v Praze na Žižkově u cíle 
slavného závodu na 10 km Bečkovice – Pra‑

ha.“ Správně se jedná o závod Běchovice – 
Praha. Za chybu se omlouváme.

(red)

Tenis TJ Žďár nad Sázavou – Družstvo Baby ZR bude hrát poprvé 
v historii nejvyšší soutěž v ČR
Tenis ve Žďáře se těší velké popularitě 
a patří se 120 dětmi mezi větší sporty ve 
městě� Výsledkem dlouhodobé práce je 
letošní úspěch družstva baby tenisu, kte-
ré dosáhlo ve více jak 60leté historii teni-
su ve Žďáře vynikajícího úspěchu� Ve fi-
nálovém turnaji družstev na jižní Moravě 
vybojovalo skvělé 3� místo a  postoupilo 
do ligy Baby tenistů pro rok 2022, nejvyš-
ší soutěž v ČR�

Zájem o tenis po výstavbě nového are‑
álu s  tenisovou halou rapidně vzrostl ze 
strany dětí i  rodičů. V  současnosti máme 
v mládežnických kategoriích 55 závodních 
tenistů ve všech věkových kategoriích od 
mini, baby, ml. žáků, st. žáků až po dorost.

Pro mladší děti, které se chtějí naučit 
tenis, je připravena populární tenisová 
školička a pro starší Hobby tenis. Celkově 
se staráme o 120 dětí. Nezapomínáme ani 
na dospělé, kde máme dvě družstva v kraj‑
ských soutěžích.

Velké poděkování patří 11 kvalifiko‑
vaným trenérům, bez jejichž trpělivé 
práce bychom nedosahovali výborných 
výsledků především v  mládežnických 
kategoriích. Mezi nejúspěšnější hráče roku 
2021 patřili: Nela Míšková, Tomáš Krška, 
František Hloušek, Jakub Hromádka, Jakub 
Fiala, Jan Zita a Sára Špačková, kteří vyhráli 
několik CT turnajů.

V  týmových soutěžích dosáhlo největ‑
šího úspěchu družstvo Baby A, které ve 
finále družstev na jižní Moravě ve složení: 
Jakub Hromádka, Jan Zita, Jakub Fiala, Sára 
Špačková a Ema Pelikánová, získalo skvělé 
3. místo a  postoupilo do ligy Baby tenisu 

pro rok 2022. Družstvo Baby B, vybojovalo 
8. místo. Více na www.tenis‑zdar.cz.

Tenis Žďár nad Sázavou
Chalupa Leoš

předseda TO TJ Žďár nad Sázavou

Finálový turnaj loňského roku v Brně Foto: Tenis Žďár nad Sázavou

Senior Point v knihovně nabízí zábavu, 
vzdělávání i poradenství
V  březnu loňského roku převzala 
Knihovna Matěje Josefa Sychry provoz 
Senior Pointu ve Žďáru nad Sázavou� 
Po pomalejším rozjezdu, kdy bylo mož-
né poskytovat kvůli epidemiologické 
situaci služby jen vzdáleně, se rozjela 
řada akcí jak jednorázových, tak pravi-
delných, kde již senioři mohou osobně 
vyzkoušet nové prostory Senior Pointu 
a setkávat se při kulturních či vzděláva-
cích akcích, nebo jen posedět v příjem-
ných prostorách knihovny�

Z  pravidelných aktivit můžeme zmínit 
např. zdravotní monitoring ve spoluprá‑
ci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 
konzultace s pracovnicí Alzheimer poradny 
Vysočina nebo pravidelné koordinační cvi‑
čení. V červnu jsme seniorům nabídli setká‑
ní s virtuální realitou. Během workshopu si 
mohli vyzkoušet brýle pro VR a podívat se 
např. pod hladinu moře nebo na safari.

Senior Point spolupracuje také s  Regi‑
onálním muzeem ve Žďáru nad Sázavou 
a senioři se mohli již dvakrát zúčastnit ko‑
mentované prohlídky Žďáru s  historickou 
tematikou. Od září probíhá cyklus před‑
nášek Knihovna seniorům, kterého se pra‑
videlně účastní cca 25 seniorů, rozběhl se 
také kurz práce s  internetem, uspořádali 
jsme přednášku na téma dezinformací 
a  jak poznat falešné zprávy. V závěru roku 
to byly dvě rukodělné dílny, nabídli jsme 
také promítání filmů.

Senioři mohou také využít dalších slu‑
žeb Senior Pointu, jako je např. přístup 
k  internetu, tisk, kopírování, nabízíme 
posezení a  zapůjčení časopisů a  denního 

tisku. Senior Point navštíví každý měsíc 
přibližně stovka seniorů, ať již opakovaně 
na oblíbené akce nebo pro pomoc, radu či 
informace.

Poradenství a  konzultace pro senio‑
ry jsou zajišťovány kontaktní pracovnicí 
Senior Pointu, která zájemcům poskytne 
požadované informace, či pomůže s  kon‑
krétním problémem. Senior Point je ote‑
vřen v běžné otevírací době knihovny.

Roman Kratochvíl
Knihovna Matěje Josefa Sychry

Městská policie

Bezdomovci v nádražní hale
V  poslední době vyjížděly hlídky MP 

opakovaně do nádražní haly. Důvodem 
byla oznámení pracovníka ostrahy, který 
měl problémy s  vykázáním nepřizpůso‑
bivých osob, které se vůči cestující veřej‑
nosti chovaly nevhodným až vulgárním 
způsobem.

Jeden z  příkladů se stal v  neděli 
v  podvečerních hodinách, kdy se v  zad‑
ní části haly nacházeli dva muži a  jedna 
žena v  povznesené náladě a  obtěžovali 
okolí. Odmítali vyslyšet výzvu pracovní‑
ka ostrahy k  opuštění haly. Přivolaným 
strážníkům se podařilo osoby z  haly vy‑
kázat. Při odjezdu si strážníci všimli, jak 
zmiňovaná žena při nekoordinované 
chůzi upadla na zem a  způsobila si zra‑
nění v  obličeji. Strážníci jí okamžitě po‑
skytli první pomoc a  na místo přivolali 
rychlou záchrannou službu. Při ošetřo‑
vání zraněné ženy se ukázalo, že má na 
sobě i další zranění, které jí měl způsobit 
její přítel. Vzhledem k tomu, že se mohlo 
jednat o  trestný čin se znaky domácího 
násilí, strážníci kontaktovali PČR, která 
problémy tohoto páru už řešila. Násled‑
ně byla žena převezena do nemocnice 
k dalšímu ošetření.

Předčasné ohňostroje
Prostřednictvím městského kamero‑

vého sytému bylo ve večerních hodinách 
zjištěno odpalování ohňostroje vedle re‑
staurace na Farských humnech. Na místo 
zamířila hlídka městské policie. Na místě 
strážníci zjistili dva muže, odpalující py‑
rotechniku. Po zjištění totožnosti byla 
jednomu z mužů za přestupkové jednání 
uložena pokuta v příkazním řízení. Poru‑
šil totiž vyhlášku města, která odpalová‑
ní pyrotechniky až na výjimky zakazuje.

Starý nábytek
Při preventivní kontrolní činnosti 

u svobodárny č. 6 byl zjištěn značný ne‑
pořádek u kontejnerů. Díky nové HD ka‑
meře, která je v této lokalitě umístěná se 
strážníkům podařilo zjistit pachatele, kte‑
rý byl za svoji aktivitu vyřešen pokutou.

Hlídka mu vysvětlila, že se jedná 
o znečištění veřejného prostranství, a že 
ve městě máme sběrný dvůr, kde občané 
ve většině případů mohou odevzdat od‑
pady zcela zdarma.

Luboš Skřivánek 
zástupce vedoucího městské policie

Sledujte nás na 
www.facebook.com/mpzdanrs/Návštěva v Bazilice nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše Foto: KMJS

Seznámení seniorů s virtuální realitou Foto: KMJS

Prosinec přál milovníkům bílé stopy
Zima letos začala dříve, než bylo v  po-
sledních letech zvykem� To přeje všem 
nadšeným běžkařům� Tak doufejme, že 
zima vydrží�

První lyžování začalo 3. prosince a per‑
fektní podmínky vydržely dalších 10 dní, 
kdy se oteplilo. Druhá půlka prosince už 
lyžování tolik nepřála.

V nejlepší části prosince bylo upraveno 
až 40 kilometrů tratí kolem Žďáru.

Výhled na začátek ledna nevypadá dob‑
ře ale doufejme, že ještě nasněží a pořádně 
si zalyžujeme. (red) Úprava stopy na Řádkově louce ve sněhově nejlepším období prosince Foto: Josef Holemář
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Vánoční koncert Ondřeje Rumla v bazilice
Poslední adventní sobotu jsme byli 
účastníky opravdu výjimečného hu-
debního představení� V  bazilice Na-
nebevzetí Panny Marie se uskutečnil 
vánoční benefiční koncert, ve kterém 
se podařilo propojit zpěváka Ondřeje 
Rumla s doprovodnou kapelou a sdru-
žené dětské sbory ze Ždáru a okolí�

„Kdysi v  době předcovidové na kon-
certě Ondřeje Rumla se mě Petr Sláma 
ze Žďárských interferencí zeptal, zda si 
se školními sbory nechceme zazpívat s 
Ondřejem vánoční koncert. Okouzlená 
Ondřejovým zpěvem jsem okamžitě sou-
hlasila, aniž bych tušila, o jaký koncert jde 
a jak je náročný,“ popisuje vznik nápadu 
Eva Hrnčířová z 2. ZŠ.

„Loni ze známých důvodů nebylo mož-
né ani začít nacvičovat, ale Petr naštěstí 
myšlenku neopustil a  my se o  prázdni-
nách domluvili definitivně, že do toho 
jdeme. Rozhodnutí vpravdě hazardní, 
po roce a  půl restrikcí se stal zpěv tro-
chu zapomenutým příběhem… Netušili 
jsme, kolik dětí v  pěvecké činnosti sborů 
Sluníčka a  Blue Jeans na naší škole vytr-
vá. Proto jsme požádaly spřátelené sbory 
o  spolupráci  – folklorní soubor Kamínek, 
scholu od sv. Prokopa a  dětské zpěváčky 
z  Obyčtova. Výsledné 80 členné pěvecké 
společenství bylo pro nás všechny velkým 
povzbuzením,“ popisuje další okolnosti 
Eva Šimurdová ze stejné školy.

Koncert byl složen z  vánočních písní 
s  texty oceněné desky Ondřeje Rumla 
„Zapomenutý příběh“. Díky textům 
Zdeňka N. Bričkovského z Jimramova se 
podařilo propojit hudební svět Vysočiny 
s charizmatickým zpěvákem.

To, že šlo výraznou žďárskou akci, 
ukazuje i  charitativní výnos z  koncertu 

pro žďárskou neziskovku Popálky. Do 
podpory se podařilo zapojit více než 15 
žďárských firem, které svoji podporou 
pomohly akci zabezpečit a  podpořit 
Popálky. Celkový výnos koncertu je té‑
měř 170 tisíc.

„Přes všechny překážky, nemoci i  ka-
rantény jsme nácvik dotáhli do konce, 
samozřejmě za velkého přispění rodi-
čů a  vedení školy, kteří nás podporova-
li a  věřili nám, za což jim patří velký dík. 
Výsledek předčil očekávání. Bazilika 
praskala ve švech a  závěrečné ovace ve 
stoje byly nám všem odměnou,“ děkuje 
Renata Skořepová z 2. ZŠ.

„Ze srdce děkujeme žďárským firmám, 
podnikatelům a  mecenášům ze společ-
nosti Žďárské interference, kteří koncert 
s  velkorysostí a  originálními nápady zor-

ganizovali. Kéž se Zapomenutý příběh 
onoho nezapomenutelného večera stane 
nám všem nadějí do nového roku a my ne-
seme druhým lidem světýlko, jež jsme tam 
v sobě rozžali,“ doplňuje Hrnčířová.

Pořadatelem výjimečného hudební‑
ho projektu byl dobrovolný spolek Žďár‑
ské interference, známý ve městě jako 
propagátor jazzové a  bluesové hudby. 
Organizátoři již mají připraven různoro‑
dý program pro příští rok, který obsáhne 
i hudbu mimo základní škatulky. Sleduj‑
te na www.zdarske‑interference.cz, kde 
se můžete přihlásit k zasílání informací.

Žďárské interference
(red)

Koncert Ondřeje Rumla se žďárskými sbory Foto: Pavel Černý

Koncert se konal v Bazilice nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše Foto: Pavel Černý

V Regionálním muzeu jsou Vánoce i v lednu
Jak vypadal Štědrý den na Horácku
Vánoční výstava vás seznámí s  tím, jak 
naši předkové v  19� století prožívali 
Štědrý den a co se dělo od rána do půl-
noci ve světnici, na dvoře i v přírodě�

Zjistíte, jak si lidé zdobili příbytky, které 
tradiční pokrmy jedli, co to bylo pastýřské 
chození, honění a nošení, proč lidé vyhlíže‑
li, kdo ve vsi první rozsvítí, jaké dárky dostá‑
vali a které štědrovečerní zvyky a magické 
rituály používali k  nahlédnutí do budouc‑
nosti. Některé zvyky našich předků si také 
sami vyzkoušíte.

Vánočně vyzdoben je také Moučkův 
dům, v němž můžete nahlédnout do štěd‑
rovečerní měšťanské domácnosti z  konce 
19. století či do kupeckého krámu s  vá‑
nočním sortimentem. Výstava potrvá 
do 9.  ledna a  25.  ledna ji nahradí výstava 
věnovaná fyzice. Těšit se můžete na zajíma‑
vé exponáty zapůjčené Technickým muze‑
em v Brně.

Kamila Dvořáková
Regionální muzeum Žďár

Vánoční Moučkův dům Foto: Milan Šustr

Nový rok 
v Kině Vysočina

Pokud to situace dovolí, tak nový rok 
pro příznivce dobrého filmu nevypadá 
vůbec špatně. V  dnešním sloupku by‑
chom vás rádi upozornili na pár filmů 
první poloviny roku, které by neměly 
uniknout vaší pozornosti. Hned v  dru‑
hé polovině ledna tvůrci filmového hitu 
Ženy v  běhu uvedou novou komedii 
s  názvem Srdce na dlani. I  partička 
stojící za filmem Vlastníci nezahálela 
a  uvede novou konverzační komedií 
s  titulkem Mimořádná událost, tento‑
krát z prostředí vlakové lokálky, kterou 
nikdo neřídí.

Děti nemusí čekat celý rok na Ta-
jemství staré bambitky 2� Film si uži‑
jí již začátkem února. Zdeněk Svěrák 
a jeho syn Jan uvedou v březnu dlouho 
očekávanou premiéru filmu Betlém-
ské světlo a  Martin Hoffman a  spol. 
zazáří ve filmu Známí neznámí, který 
již byl uveden na Slovensku, kde překo‑
nal v návštěvnosti i samotného Jamese 
Bonda.

Žena, převtělená do Jiřího Langma‑
jera, vás dostane ve snímku Po čem 
muži touží 2. Příznivce detektivek po‑
těší nové zpracování Smrti na Nilu 
a  Top Gun se vrací po letech s  pokra‑
čováním Top Gun: Maverick, Čeká 
vás i Batman či Mimoni v pokračování 
s  názvem Padouch přichází. A  Jurský 
svět uzavře svoji éru v  premiéře filmu 
Jurský svět: Nadvláda, kde si zahraje 
i drtivá většina filmových hvězd z před‑
cházejících dílů.

To a mnoho dalšího vás čeká již brzy 
v  Kině Vysočina. Sledujte prosím naše 
sociální sítě, kde budeme pravidelně in‑
formovat o novinkách, změnách, či při‑
daných projekcích. Přejeme vám všem 
krásný rok a uvidíme se všichni společ‑
ně v Kině Vysočina!

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

S myslivcem ke krmelci
I nadále se mohou školky, 1� stupně škol 
i skupiny návštěvníků v minimálním po-
čtu pěti lidí hlásit na komentovanou vy-
cházku „S myslivcem ke krmelci“�

Pavel B. Elbl vám přímo v lese u krmel‑
ce prozradí, proč, kdy a  čím myslivci zvěř 

přikrmují a které druhy zvířat krmeliště na‑
vštěvují. Objednávejte se, prosím, na tele‑
fonním čísle 604 317 797, přesný čas vychá‑
zek se určí společnou domluvou.

Pavel B. Elbl
Regionální muzeum Žďár

S lesníkem do lesa Foto: archiv
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Průmyslovka vybudovala nové serverové pracoviště spolupracující 
s mezinárodními technologickými cloudy
VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v průběhu 
začátku školního roku spustila do provozu 
nové serverové pracoviště spolupracující 
s  mezinárodními technologickými cloudy 
společností Microsoft, Autodesk a  Cisco� 
Pracoviště bylo vybudováno v rámci gran-
tových projektů a jeho dokončení bylo pro-
vedeno společně se zásadní rekonstrukcí 
školní infrastruktury� Serverové pracoviště 
v  sobě spojuje zázemí pro zajištění pre-
zenční a  on-line výuky s  nativní licenční 
podporou a  službami v  oblastech základ-
ního a  odborného software� Dostupnost 
jednotlivých odborných řešení v prostředí 
škola  – domov je pro naše studenty dnes 
jednodušší než v uplynulých letech�

Serverové pracoviště je postaveno na 
produktové řadě serverů DELL a  vysoko‑
rychlostních 20 Gbps optických přepína‑
čích od společnosti CISCO. Datový systém 
je chráněn výkonným bezpečnostním fi‑
rewallem, který zprostředkovává připojení 
do akademické sítě CESNET 2 prostřednic‑
tvím krajské metropolitní sítě ROWANET. 
Aktuálně systém zabezpečuje školní i  do‑
mácí práci pro více jak 1 200 uživatelů.

Technologické řešení bylo od počátku 
navrženo s  ohledem na odbornou výuku. 
Zajišťuje nejen tradiční služby typu e‑mail, 

úložiště, e‑learning, ale také rozsáhlé záze‑
mí odborného software pro výuku jednotli‑
vých oborů. Studenti díky tomu mohou vy‑
užívat při své práci průmyslová PLM a BIM 
řešení nejen ve škole, ale také v domácím 
prostředí. Určitou lahůdkou je nativní pod‑
pora vizualizace, virtuální reality, 3D tisku 
a  řada dalších technologických novinek 
spojených s  nasazením IT do průmyslové 
praxe. Součástí vybavení je také rozsáhlá 
podpora vývojových nástrojů, programo‑

vání, simulačních nástrojů a  kybernetické 
bezpečnosti.

Serverové pracoviště bylo spuštěno do 
zkušebního provozu v  průběhu loňské‑
ho října a je nyní integrováno s nejnovější 
platformou operačního systému Microsoft 
Windows 11. Pro další zajímavosti navštivte 
www.spszr.cz, případně náš Facebook.

Petr Fořt
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Nové serverové pracoviště Foto: VOŠ a SPŠ Žďár

Dobročinný adventní jarmark na SŠG a BIGY
Ve středu 24�  listopadu se ve venkovních 
prostorách před budovou Střední školy 
gastronomické Adolpha Kolpinga a  Bis-
kupského gymnázia uskutečnil již tradiční 
Dobročinný adventní jarmark�

Studenti, jejich rodiče, prarodiče a  za‑
městnanci školy vytvořili spoustu krás‑
ných výrobků, které každá třída nabízela 
návštěvníkům ve svém stánku. Sešlo se 
velké množství úžasných vánočních deko‑
rací, adventních věnců, pletených výrobků, 
napečených laskomin, cukroví, zavařenin, 
svíček a jiných výtvorů.

O občerstvení se postarali studenti ter‑
cie, kteří nabízeli párky v rohlíku, a studenti 
Střední školy gastronomické, jejichž neo‑
dolatelná „Žravá ulička“ s  pečenou dýní, 
palačinkami, kávou, horkou čokoládou 
a punčem přišla vhod všem, kteří se chtěli 
zahřát a dát si něco dobrého.

Díky milému překvapení v podobě žes‑
ťového kvintetu jsme se předvánočně nala‑
dili, muzikanti si totiž své nástroje rozbalili 
přímo na střeše školy a koledy se tak rozlé‑
haly do širokého okolí.

Jelikož se jednalo o dobročinný jarmark, 
všichni návštěvníci se mohou radovat nejen 
z  krásných věcí, které si odnesli domů, ale 

také z toho, že přispěli těm, kteří to potřebují.
Podařilo se vybrat úctyhodných 

100 248 Kč. Částka bude rozdělena mezi Ob‑
lastní charitu Žďár nad Sázavou a  nezisko‑
vou organizaci Popálky, které peníze použijí 
na pomoc konkrétním rodinám v nouzi.

Neprodané výrobky byly darovány Ob‑
lastní charitě a  Domovu klidného stáří ve 
Žďáře nad Sázavou.

Mockrát děkujeme všem studentům, 
kteří vyráběli, pomáhali s  organizací 

a  s  úsměvem prodávali, jejich rodičům 
a prarodičům, kteří přispěli svými výrobky, 
zaměstnancům školy za podporu a spoluo‑
rganizaci, Kolpingovu dílu za zapůjčení sta‑
nu a  také přátelům školy za jejich ochotu 
a pomoc při přípravě jarmarku. Poděkování 
patří také těm, kteří nás navštívili, nakoupili 
a přispěli na dobrou věc.

Těšíme se na další ročník.

Tým SŠG a Bigy

Rozvíjení čtenářské gramotnosti JINAK
Základní škola Palachova ve Žďáře nad 
Sázavou se aktivně zapojila do 12� roč-
níku úspěšného mezinárodního projek-
tu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY� 
Je zaměřen na podporu čtenářství žáků 
základních škol a nižších stupňů osmile-
tých gymnázií a na vzájemnou spoluprá-
ci mezi školami prostřednictvím výměny 
záložek do knih�

Projekt realizuje Knihovna Jiřího 
Mahena v  Brně společně se Slovenskou 
pedagogickou knižnicou v  Bratislavě. Slo‑
venským partnerem naší školy se stala 3. 
Základní škola ve Zvolenu.

Čtenářská gramotnost patří ke stěžej‑
ním  dovednostem a  je klíčovou kompe‑
tencí ve vzdělávání. Její efektivní rozvíjení 
je progresivní proces, v němž se uplatňují 
nejrůznější edukační nástroje. Kreativní 
projekt brněnské a bratislavské knihovny je 
jedním z nich.

S  nadšením jsme navázali podnětnou 
spolupráci s  pedagogy z  přidělené part‑
nerské školy ze Zvolena. A  pustili jsme se 
do samotné práce  – do výroby knižních 
záložek. V  rámci mezipředmětových vzta‑
hů žáci 1. a  2. stupně tvořili v  hodinách 
českého jazyka a výtvarné výchovy záložky 

do knih. Hlavní téma projektu ‑ Radost ze 
čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze 
‑ ztvárnili libovolnou technikou. Ve výuce 
zároveň probíhala diskuse o vybraných kni‑
hách a autorech, o zážitcích z četby, o Slo‑
venské republice, o slovenštině, o společné 
historii a současných vzájemných vztazích. 
Prostřednictvím České pošty následně pro‑

běhla výměna vyrobených záložek.
Projekt vnímáme jako velmi přínosný 

a úspěšný, velmi rádi budeme pokračovat, 
zejména v  rozvíjející se spolupráci s  part‑
nerskou školou ve Zvolenu.

 
Martina Růžičková

ZŠ Palachova

Záložky do knih vyrobené na ZŠ Palachova Foto: Martina Růžičková

Kdo si hraje, nezlobí…
Proč znalosti a vědomosti vštěpovat jen 
klasickou formou, když na Střední ško-
le obchodní a  služeb SČMSD ve Žďáře 
nad Sázavou to jde i  jinak! Škola nabízí 
bezpočet kroužků, kterými si osvojují 
dovednosti žáci učebních i  studijních 
oborů� Díky nim vyplňují smysluplně 
volný čas a poznávají, že mohou být i za-
jímavější aktivity než sezení u  počítačů 
a  mobilních telefonů� Skvělý tým zku-
šených pedagogů prostřednictvím pes-
tré nabídky mimoškolní činnosti rozvíjí 
tvůrčí osobnost žáků�

K  těm nejzajímavějším patří hudebně 
dramatický a  rukodělný kroužek na domově 
mládeže. Pod vedením zkušených vychova‑
telek žáci rozvíjí svoji fantazii a samostatnost. 
Činnosti v kroužku ale nevymýšlejí pouze pe‑
dagogové, prostor je dán i  žákům. Od nich 
přichází inspirace, co by rádi hráli, zpívali nebo 
vyráběli. Svými výrobky se podílejí na výzdo‑
bě domova mládeže a celou školu každoročně 
provoní cukroví, které žáci pečou pro charita‑
tivní účely. Letošní novinka v podobě vánoční 
pohádky zpříjemnila adventní čas nám všem.

Pozadu nezůstává ani škola. Máme přece 
obchodní akademii s  rozšířenou výukou ci‑
zích jazyků! Pod vedením vyučujících si žáci 
sami píší a dramatizují pohádku Little Red Ri‑
ding Hood. Neprocvičují tak jen cizí jazyk, ale 
i vzájemnou komunikaci a týmovou spoluprá‑

ci. A navíc je to velká zábava! Nezahálí se ani 
v učebních oborech.

Kreativní kroužky si pod svá křídla vzali uči‑
telé odborného výcviku a odborných předmě‑
tů. Žáci oboru Interiérová a aranžérská tvorba 
vyrábí dekorativní předměty, zkouší si tisk na 
textilní materiál, věnují se kresbě portrétů 
a  jiným kreativním činnostem. Budoucí ka‑
deřnice vytváří svatební účesy, vyrábí vlasové 
ozdoby z korálků, ondulují železem, trénují vy‑
stínování vlasů pomocí speciální techniky. Ku‑
chaři‑číšníci se s plnou vervou pustili do krouž‑
ku „Pojďme si hrát s potravinami“. A opravdu si 
hrají! Dojmy jsou navíc umocněné moderním 
prostředím nově zbudovaného školního baru 
a gastrocentra, kde se žáci učí, jak uvařit tu nej‑
lepší kávu, namíchat skvělý drink, jak správně 

flambovat či připravit míchaný salát z  méně 
známých surovin. Obor Rekondiční a sportov‑
ní masér má do našich životů vnášet meditaci 
a zdravý životní styl. Na místě je tedy kroužek 
„Kreativně ke zdraví“, ve kterém se žáci sezna‑
mují s technikami jógy či pilates, posilováním 
celého těla, vyzkouší si aromaterapii a fytote‑
rapii. Ulevit od bolesti se učí pomocí tejpování 
nebo ošetřením spoušťových bodů.

Zvonkem ohlašujícím konec vyučování 
u nás nic nekončí. Naše škola je místo, kde si 
každý zaslouží pozornost, každý je osobnost 
a individualita a díky mimoškolním aktivitám 
může svoji osobnost rozvíjet a nechat vynik‑
nout. Jsme škola, která chce žáky připravit na 
život!  Kateřina Mikešová

SŠ obchodní a služeb SČMSD, Ž.n.S.

Pečení vánočního cukroví pro charitativní účely Foto: SŠ obchodní a služeb SČMSD

Adventní jarmark na BIGY a SŠG přilákal spoustu návštěvníků Foto: Tým SŠG a Bigy
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wZaostřeno na Žďár 2021

Vyhodnocení! 
XII� Zaostřeno na průmysl našeho města
V  prosinci  2021 byly do  soutěže zaslány 3 fotografie s  tematikou Zaostřeno na průmy‑
sl našeho města. Vítězem prosincového kola fotografické soutěže se stal Václav Šubrt. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami do Kina Vysočina.

Tímto vyhodnocením se loučíme s původním konceptem soutěže, od ledna už pojedeme v novém! 
Děkujeme všem fotografům, kteří se mnoho let do soutěže zapojovali. Věříme, že nové Zaostřeno vás bude bavit o to více a 

opět se nám sejdou spousty kvalitních fotek.
Vše o novém vylepšeném konceptu najdete na straně 2 a na webu města. 

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

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

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



Změna programu vyhrazena.

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

@ – online přenos na fb nebo webu Knihovny M. J. Sychry, FSZŽ – freskové sály Zámku Žďár, GSR – Galerie Stará radnice, 
HK – Husova kaple, KMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry, MD – Městské divadlo, MGSR – Malá galerie Stará radnice, 

RM – Regionální muzeum, SP – Senior Point v knihovně, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM

čtvrtek 20. ledna, 11.00
Divadlo D5 Praha – Čtyřlístek a talisman noci /MD/

středa 26. ledna, 9.00
Divadlo Drak – Do hajan /MD/

SENIORŮM

středa 5. ledna, 9.00
Alzheimer poradna Vysočina /SP/

pátek 7. ledna, 9.00
Zdravotní monitoring s VZP /SP/

úterý 11. a 25. ledna, 9.00
Koordinační cvičení pro seniory /SP/

středa 26. ledna, 15.30
Zimní dílna Macramé /KMJS/

DUCHOVNÍ AKCE

neděle 16. ledna, 19.00‑21.00
Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY

úterý 18. ledna, 19.00
The Backwards – Beatles revival /MD/

neděle 23. ledna, 18.00‑22.00
Novoroční koncert – Trio Euterpé /FSZŽ/

VZDĚLÁVACÍ AKCE

čtvrtek 20. ledna, 16.00
P� Vladimír Záleský – Píseň o vodě /HK/

pondělí 24. ledna, 16.00
Sláva železných hutí na Žďárských vrších /@/

VÝSTAVY
úterý 30. listopadu až neděle 9. ledna
Štědrý den na Horácku /RM/

úterý 19. října až pondělí 31. ledna 2022
Výslovný Zákaz Dalšího Opisování Rukopisu/ZŽ/

středa 5. ledna až neděle 30. ledna
Fotoklub Vysočina slaví 5 let /GSR/
Jaroslav Provazník – Rocker fotografem /MGSR/

úterý 25. ledna až neděle 27. března
Nebojte se fyziky /RM/


