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Hlasujte v participativním rozpočtu!
V minulých letech došlo ke zjednoduše-
ní pravidel participativního rozpočtu� 
Nyní stačí poslat své náměty na vylepše-
ní v  našem městě� Samotné projekty už 
zpracovává město tak, aby byly v co nej-
větší míře realizovatelné� Rozhodování 
o tom, co se nakonec udělá, je ale nadále 
v rukou Žďáráků� Hlasujte do konce úno-
ra pro jeden z návrhů�

Do konce září 2021 mohli Žďáráci posílat 
svoje návrhy na vylepšení, celkem jich do‑
razilo šest. Bylo potřeba je podrobit posou‑
zení, jestli jsou v souladu s ostatními strate‑
gickými a  koncepčními dokumenty města, 
jestli jsou nebo nejsou provozně reálné atd. 
Z tohoto procesu vzešly dva finální návrhy.

Jedním z návrhů je využití vody z vodní 
nádrže Staviště pro brouzdaliště na Libu‑
šíně na takzvaných hradech v  místě, kde 

se potok Staviště vlévá do Sázavy a oblast 
je vhodná pro vodní herní prvky, schody 
k vodě, kameny v korytě třeba na odpoled‑
ní posezení. Vzniklo by tak oddechové mís‑
to u vody pro horké letní dny. Kde jinde by 
se Žďáráci měli brouzdat než v Sázavě.

Druhým návrhem participativního roz‑
počtu je pumptrack. Ten by byl dalším doplň‑
kem plánovaného žďárského streetparku na 
Bouchalkách, kde už dnes funguje oblíbený 
skate park. Pumptrack je v základu speciálně 
upravený okruh pro kola, případně i  kolo‑
běžky nebo inline brusle. Takový okruh tvoří 
různé vlny a klopené zatáčky. Pumptrack by 
byl dalším místem, kde by si Žďáráci mohli 
zdokonalovat svoje schopnosti a  zkoušet 
poměrně nové populární sporty.

Rozhodnutí je teď tedy na vás. Hlasování 
probíhá od 7. do 28.  února. Hlasovat mů‑
žete on‑line na webu města nebo pomocí  

papírových hlasovacích lístků, které 
jednoduše vhodíte do uren. Hlasovací lís‑
tek najdete k vystřižení pod článkem, nebo 
přímo u  hlasovacích uren. Ty budou celý 
únor umístěné v  Turistickém informačním 
centru na Staré radnici, v  informační kan‑
celáři městského úřadu, v Knihovně Matěje 
Josefa Sychry, na Poliklinice a v Relaxačním 
centru. Vyberte si jeden projekt a ten ozna‑
čte křížkem. Hlasovat je možné i on‑line na 
webových stránkách města www.zdarns.cz. 
Hlasy se uznávají občanům města Žďáru nad 
Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let.

Pokud byste měli nějaké dotazy, obra‑
cejte se na Radku Remarovou na e‑mailu 
radka.remarova@zdarns.cz nebo na telefonu 
778 744 303. 

 (red)

Vážení spoluobčané,
opět si dovoluji vás oslovit v úvodní‑

ku našeho zpravodaje. Na podzim jsem 
vám psala o  svém doufání, že bychom 
mohli konečně volně dýchat a  neohlí‑
žet se na žádné nemoci. Situace je bo‑
hužel jiná, stále žijeme v  trochu jiném 
světě, kde nemůžeme chodit za zába‑
vou tak jako v  letech minulých. Věřím 
ale, že jste se naučili radovat se z jiných 
věcí, z maličkostí, které nám nabízí tře‑
ba příroda. Tu máme u nás na Vysočině 
a  zejména v  našem městě nádhernou, 
západy slunce na zasněžených kopcích 
se stromy jsou nádhernou připomínkou 
toho, že příroda je nejlepší malíř a nej‑
lepší scénárista.

Zároveň se snažíme alespoň o omeze‑
nou nabídku kulturních a zábavných akcí. 
V únoru jsme pro vás připravili například 
Kinobál na stojáka v našem kině. Je to ná‑
hrada za tradiční Ples kultury, protože je 

stále omezený počet návštěvníků. Věřím, 
že i  tak se přijdete podívat. Stejné opat‑
ření se týká i  karnevalů, přesto budeme 
karneval pořádat v  naší Retro tančírně 
v Kulturním domě, kde je omezený počet 
míst. Bojujeme – bude i oslava svátku za‑
milovaných v  kině se zařazením soutěže 
o  kytičku a  také máme pro tuto příleži‑
tost takzvanou single řadu, kde se budou 
moci seznámit jednotlivci a  odcházet již 
jako dvojice.

Věřím, že jste rok 2022 začali žít s na‑
dějí, že bude líp. Věřím, že jste si dali splni‑
telné předsevzetí tak, jako jsem si je dala 
já. Svoje vám prozradím. Chtěla bych, 
abychom jako město napřeli úsilí k tomu, 
aby mělo naše město konečně vhodné 
a slušné koupání pro všechny. Docela se 
stydím, že musím s  vnoučátky jezdit do 
vedlejších měst a dokonce menších obcí, 
které jsou schopné nabídnout svým ob‑
čanům koupaliště nebo koupací biotop. 
To je můj letošní cíl a  já jako nezdolný 
optimista věřím, že letos budou zahájeny 
alespoň přípravné práce.

Chtěla bych také, abychom měli ko‑
nečně důstojné zázemí u  naší památky 
Unesco Kostela svatého Jana Nepomuc‑
kého na Zelené hoře. První kroky již byly 
učiněny, byl vybrán projekt v architekto‑
nické soutěži a já jsem s výběrem hodně 
spokojená. Věřím, že i vy, až uvidíte výsle‑
dek, budete nadšení. A  že budete moci 

jako Žďáráci odpovídat na dotazy turis‑
tů  – ano, máme zázemí, kde si můžete 
odskočit, umýt se a koupit si vstupenku 
do naší chlouby.

Vážení spoluobčané, na závěr vám po‑
přeji to nejdůležitější  – dávejte na sebe 
pozor, buďte zdraví a  žijte každý den 
s nadšením, protože žádný den neproži‑
jete znovu, je jedinečný a pokaždé něčím 
výjimečný.

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: První letošní vernisáž v muzeu okouzlila hravou vědou
Regionální muzeum na Tvrzi si po dlouhé 
době užilo vernisáž� Tentokrát s výstavou 
Technická herna na cestách aneb fyzika 
hrou! Výstavu při vernisáži doplnila i che-
micko-fyzikální show, která nadchla děti 
i dospělé�

Dva dlouhé covidové roky v muzeu ne‑
byla vernisáž a o to byla ta lednová milejší. 
Přišly desítky návštěvníků a mezi nimi spous‑
ta nadšených dětí. Uchvátily je chemické po‑
kusy Jana Ptáčka (Střední průmyslová škola 
chemická Pardubice) a  jeho asistenta, ale 
i samotná výstava. Mohly si vyzkoušet mag‑
netický most, elektromagnetické dělo, nebo 
rozsvítit zářivku bez zapojení do elektřiny.

Největší zájem ale vzbudila reakce te‑
kutého dusíku s  horkou vodou. Ta se do‑
konce musela odehrát venku před Tvrzí, 
protože setkání velmi chladného dusíku 
a horké vody způsobilo dva metry vysokou 
parní explozi.

 Více o výstavě na straně 17.
 (red) Gumoví medvídci se po vychlazení v tekutém dusíku a úderu kladiva rozlétli na stovky kusů Foto: Matěj Papáček

Hřiště na ulici Bratří Čapků z participativního rozpočtu 2018 Foto: archiv

Participativní rozpočet 2021: Hlasovací lístek

Pro Žďár, jak ho chcete www.zdarns.cz

Hlasovat můžete vždy pro jeden projekt, ten označte křížkem. Hlasovat mohou pouze občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. 
Každý občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 7. 2. 2022 do 28. 2. 2022 do hlasovacích uren umístěných: Turistické informační 
centrum na Staré radnici, Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum. 
Hlasovat je možné i on-line na webových stránkách města www.zdarns.cz. Kontaktní osoba: Radka Remarová 778 744 303.

Projekt č. 1 - Využití vody z nádrže Staviště
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Proběhlo bilancování roku 2021 v  pří‑
spěvkové organizaci sociální služby (zave‑
dení odlehčovací služby, nové vozidlo pro 
vozíčkáře, úspěšné hospodaření) a  byl vy‑
pracován plán na rok 2022 (hlavně vybudo‑
vání Domu sociálních služeb). Zároveň jsme 
podpořili službu Káčko 3D, která se výborně 

osvědčila v pomoci a zlepšování podmínek 
života pro lidi bez domova.

V našem muzeu se můžeme těšit na výstavu 
Technická herna na cestách, která bude zapůj‑
čena z brněnského Technického muzea.

Zelenou dostala další směna pozemků na 
Klafaru za účelem umožnění přípravy další loka‑
lity pro kombinaci developerské bytové a indivi‑
duální výstavby rodinných domů.

Podpořili jsme již tradiční akci Do práce na kole 
2022, která si rok od roku získává více příznivců.

Podařilo se získat dotaci na další pokračová‑
ní projektu vedoucího k obnově tradičních pol‑
ních cest včetně výsadby stromů.

Přidělená 7 milionová dotace umožní 
v tomto roce realizovat projekt rekonstrukce 
rybníka Velký Posměch v  průmyslové zóně 

na Jamské. Celková cena realizace bude činit 
cca 10 milionů korun.

Prostředky z projektu INTERREG pro příhranič‑
ní spolupráci regionů Rakouska a ČR pomohou fi‑
nancování oslavy významného výročí 300 let od 
vysvěcení kostela na Zelené hoře v tomto roce.

Rada se dále zabývala vhodným uložením 
volných finančních prostředků města s  cílem 
zmírnit škody, které na nich páchá současná 
inflace. Navržené produkty jsou vybrány s  tím, 
že jsou bezpečné, likvidní a jejich poskytovatelé 
jsou zavedené finanční instituce.

Nakonec bych vám všem chtěl popřát 
hodně zdraví v  tomto roce. A  nezapomeň‑
me. Očkování je cesta, která vede k cíli. Děkuji 
všem, kteří jsou již očkováni a všem těm, kteří 
se na něm aktivně podílí.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jan 
Mokříš

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v  meziná-
rodní soutěži Evropský strom roku re-
prezentovat Zpívající lípa z obce Telecí� 
Její přízvisko odkazuje k  dobám husit-
ským, působení českých bratří a  jejich 
pronásledování�

Podle pověsti se tehdy v  její dutině 
ukryl bratr Jiroušek, který zde přepisoval 
zakázané knihy a písně a při tom si je pro‑
zpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpíva‑
la. Tento krásný památný strom můžete 
podpořit v bezplatném on‑line hlasování 
na stránce www.evropskystromroku.cz 
od 1. do 28. února 2022. (red)

Jednotný vzhled a prezentace města získávají první obrysy
Jednotný vizuální styl, takzvaná korpo-
rátní identita, už nejsou tématem pouze 
velkých nadnárodních firem jako je třeba 
Coca-Cola nebo Apple� V  posledních le-
tech se tento trend dostává i do měst� Žďár 
se nyní také vydává na cestu k  jednotné 
prezentací� Následuje tak třeba Ostravu, 
Litoměřice nebo Chrudim�

V  dnešní době přehlcené všemožnými 
logy, letáky a bannery se ukazuje jako stále zá‑
sadnější být pro příjemce sdělení srozumitelní 
a jasně čitelní. Města by neměla být výjimkou.

“Jednotný vizuální styl města je dnes běžná 
věc. Přispívá ke kultivovanému a  estetickému 
prostředí veřejného prostoru, jasné identifikaci 
organizací nebo institucí, míst, prostoru. Všichni 
přece chceme, abychom měli město hezké,” ko‑
mentuje starosta Martin Mrkos.

Vždyť čemu jinému byste měli jednoznač‑
ně rozumět, než místu, kde žijete. Co když 
uvidíte plakát a nepoznáte, kdo akci pořádá, 
nebo když vaše dítě chodí do kroužku a nejste 
si jistí, jaká organizace ho vlastně zastřešuje? 
A nemusíte být ani občan města, můžete tře‑
ba jednou za čas jet z vedlejšího města k lékaři 

a potřebujete se jednoduše dostat na polikli‑
niku nebo na úřad. Tohle všechno totiž jed‑
notný vizuální styl řeší.

Jak to vypadá dnes?
Současná situace je takovým dlouholetým 

mixem starého a  nárazových snah o  něco 
nového. Ale jednotná linie napříč městem, 
úřadem a příspěvkovými organizacemi chybí. 
Ve firmách je naprosto běžné, že od vzhledu 
recepce, směrovek po budově až po propiso‑
vací tužku a vizitky je vše jednotné a stále víte, 
v jaké firmě jste.

Do budoucna by tedy měla být jednotná 
loga města a  jeho příspěvkových organizací, 
jednotný vzhled letáků a  plakátů městských 
akcí i webových stránek.

Prvním krokem celého procesu je podrob‑
ná analýza současného stavu, ta už probíhá 
a  jejím výstupem by měl být návrh základ‑
ní linky, která se potáhne veškerou vizuální  
komunikací.

Informativní versus “hezké”
Cílem jednotné vizuální identity není jen 

snaha dosáhnout povrchního cíle typu “aby to 

bylo hezké”, ale aby bylo především vše jasné 
a srozumitelné. Od webových stránek školky 
vašich dětí až po hlavičkový papír z  úřadu. 
Aby lidé věděli, jaké všechny instituce jsou 
provozované z jejich daní a kdo všechno tvoří 
město, ve kterém žijeme.

Dlouhá cesta
Ještě letos se podle aktuálního plánu do‑

čkáme pročištění nevhodných a  často ruši‑
vých, nebo zastaralých cedulí na sloupech 
veřejného osvětlení. Tím se do budoucna 
vytvoří místo pro kvalitnější orientační systém 
po městě jako jsou označení ulic, směrov‑
ky k divadlu, poliklinice, na úřady a  tak dále. 
Začne se také proměňovat komunikace ven 
z  úřadu, například vizitky, hlavičkové papíry, 
letáky. Tyto kroky budou přicházet v příštích 
letech.

Není to lehký ani rychlý úkol. Konečnou po‑
dobu neuvidíte za měsíc ani za rok. A  je třeba 
počítat s tím, že ne každému se výsledek bude 
zamlouvat. Žďár se ale na tuhle cestu nyní vydá‑
vá a věříme, že povede ke kvalitnímu konci.

 (red)

Zpívající lípa u obce Telecí Foto: Lucie Mojžíšová

Jaké odpady produkujeme a co se s nimi děje?
Jak vlastně funguje nakládání s odpady 
v  našem městě? Kde se odpady berou 
a  jak se likvidují? Kolik jakých odpadů 
vlastně je? To jsou otázky, které nás musí 
zajímat, pokud chceme zachovat zdravé 
životní prostředí pro další generace�

Odpadů produkujeme opravdu hodně 
a  po letech snižování jejich množství za‑
čaly v  roce 2018 zase narůstat k  bezmá‑
la 350 kilogramům na obyvatele v  roce 
2020. Nejen že musíme recyklovat, ale 
hlavně tvorbě odpadů předcházet. Veške‑
rá data uvedená v článku jsou platná pro 
rok 2020.

Kde odpady vyhazujeme?
Nejčastější cestou jak se odpady vyváží 

je prostřednictvím kontejnerů a  popelnic, 
ať už těch rozmístěných po městě nebo 
u rodinných domů. Celkem se tak dostane 
na sběrný dvůr bezmála 80 % veškerého 
odpadu. Samotný sběrný dvůr je na dru‑
hém místě odkládání odpadů s  necelými 
18 % odpadu a daleko za ním jsou odpad‑
kové koše, úklid kolem kontejnerů a odpad 
ve velkoobjemových kontejnerech, každé 
okolo jednoho procenta.

Kolik odpadů a jakých produkujeme?
Kdybychom svezli všechny odpady, které 

za rok vyprodukují občané, na jednu hroma‑
du, tak by zabrala celé náměstí Republiky do 
výšky více než 5 metrů. Celkem je to 7 565 
tun odpadu ročně. Asi polovinu odpadů tvoří 
směsný komunální odpad (popelnice a černé 
kontejnery), necelou pětinu bioodpad a po‑
slední velkou položkou je s více než 13 % ob‑
jemný odpad. Z tříděného odpadu je nejvíc 
papíru s 6,4 %, poté sklo s 3,8 % a poslední 
jsou plasty s 3,1 %.

Podle průzkumu, který prováděl odbor 
komunálních služeb na podzim loňského 
roku, máme velký potenciál pro třídění. “Ob-
sah náhodně vybraných popelnic tvořil téměř 
z 90 % odpad, který by šlo vytřídit. Více než po-
lovina popelnic obsahovala vytřiditelný biood-
pad”, říká místostarostka Ludmila Řezníčková. 
K tomuto tématu v následujících číslech zpra‑
vodaje zveřejníme samostatný článek.

Jak se odpad likviduje?
Přes 64 % míří rovnou na skládku. Jed‑

ná se o  směsný komunální odpad a  ob‑
jemný odpad. Při vyhazování odpadků do 
normálního koše je potřeba mít na myslí,  
že všechno, co do něj hodím, jde rovnou 

na skládku. “V  roce 2022 se podařilo zajis-
tit ekologičtější způsob odstranění odpadu 
spalováním, to ale zatím tvoří zhruba pětinu 
odstranění směsného komunálního odpadu,” 
říká Řezníčková.

Dalších asi 20 % tvoří kompostování a zply‑
nování v  bioplynové stanici, což odpovídá 
veškerému bioodpadu. Dalším způsobem od‑
stranění je recyklace. Ta zase odpovídá součtu 
všech plastů, papíru, skla a kovů vyhozených 
do barevných popelnic nebo odvezených na 
sběrný dvůr. Poslední jsou nebezpečné odpa‑
dy, tuky, oděvy nebo barvy, které se likvidují ve 
specializovaných provozech využitím k  další 
výrobě nebo se energeticky využijí.

Občané Žďáru i okolí mohou využít i zaří‑
zení na zpětný odběr výrobků s ukončenou 
životností pro elektrozařízení, baterie a pne‑
umatiky. Elektroniku je možné odkládat na 
sběrném dvoře, odkud se následně dostane 
do kolektivních systémů Elektrowin, Asekol, 
Ekolamp nebo Ecobat. Pneumatiky z  pneu‑
servisů do systému ELTMA. Tyto odpady 
nejsou evidovány do odpadového hospo‑
dářství města, protože se jedná o  výrobky 
s dalším využitím.

 (red)
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Kdo letos může získat cenu města?
Cena města za rok 2021 má již své nomi-
nace� Letos se sešly tři návrhy, jeden ale 
musel být vyřazen� O ocenění rozhodu-
je výbor, který jmenuje zastupitelstvo 
města, ve kterém má každá strana své-
ho zástupce�

Cena města je každoročně udělová‑
na jako morální ocenění za významné 
zásluhy v  oblastech kultury, sportu, 

vzdělávání, vědy a  ve veřejném živo‑
tě. Ocenění může být rovněž uděleno 
občanům města jako morální ocenění 
za mimořádné činy spojené s  osobním 
hrdinstvím, které znamenaly záchranu 
života a  zdraví občanů města Žďár nad 
Sázavou. Proto vám přinášíme přehled 
občanů navržených na udělení ocenění 
města.

Zdeněk Vyhlídal
Více než třicet knih v oblasti beletrie, při‑

bližně stejný počet rozhlasových her, několik 
televizních her, tři filmové scénáře a pět lite‑
rárněvědných monografií. To je stručný výčet 
díla Zdeňka Vyhlídala. Kromě literární tvorby 
se za minulého režimu věnoval ochraně zví‑
řat, za kterou byl v roce 1989 na pět měsíců 
uvězněn. Pro Žďáráky je hlavně známý svojí 
knihou Kluci z Horní ulice, kde popisuje své 
zážitky z  nacisty obleženého Žďáru. Ve své 
spisovatelské činnosti pokračuje i v součas‑
nosti. Jeho poslední knihou je Strmá cesta 
k Bílé hoře, kterou vydal v minulém roce.

Petr Bednář
Petr Bednář se soustavně a  dobrovolně 

věnuje výchově vodních skautek a skautů již 
více než 30 let. Za bývalého režimu, kdy byl 
skauting zakázaný, začal chodit v 70. letech 
do turistického oddílu mládeže. Ještě před 
vojnou začal pomáhat vedoucím a po návra‑
tu již oddíl vedl. Po revoluci obnovil skautský 
oddíl a od roku 2004 je kapitánem přístavu 
Racek Žďár nad Sázavou. V roce 2009 zvrátil 
s pomocí veřejnosti a médií rozhodnutí měst‑
ské rady o okamžité výpovědi skautů z jejich 
klubovny a  pustil se do jejích oprav. V  roce 
2016 se aktivně zapojil do intenzivních pří‑
prav rekonstrukce klubovny. (red)V roce 2021 byli oceněni zámečtí hasiči Foto: archiv

Jak na změnu dodavatele energií, nebo jak chápat vyúčtování?
Pohybovat se ve světě energií je stále slo-
žitější, a  proto město i  další organizace 
poskytují bezplatnou pomoc, jak se v něm 
vyznat� Využít můžete městského EKIS 
nebo webů Svazu měst a obcí, úřadu práce 
a ministerstva práce a sociálních věcí�

Pád některých dodavatelů energií při‑
nesl řadě lidí komplikace a  problémy. Jak 
vůbec změnit dodavatele? Jak vybrat no‑
vého a podle čeho se řídit? Jak se vyhnout 
„šmejdům“? S  těmito a  řadou dalších otá‑
zek vám dokáže město i řada dalších orga‑
nizací pomoct.

Nejjednodušší cesta je vyrazit na weby 
Svazu měst a obcí, úřadu práce nebo mini‑
sterstva práce a  sociálních věcí. Ideální je 
vyhledat na Google heslo “pomoc při růs‑
tu cen energií” a najít si odkazy na stránky 
zmíněných organizací.

Můžu se někam přijít zeptat?
Pokud nejste zběhlí v  hledání na in‑

ternetu, tak se můžete obrátit na žďárský 
EKIS (Energetické konzultační a informační 
středisko). To je otevřené každou středu od 
13.00 do 17.00 v budově městského úřadu. 
Zeptat se můžete jak na aktuální problema‑
tiku při změně dodavatele, tak na aktuální 
dotace na kotle do rodinných domů a řadu 
dalších opatření pro vaši domácnost.  

Nejčastěji dotazy směřují k vysvětlení fak‑
tur za plyn nebo energie.

Poradit se můžete i  s  pracovníky Soci‑
álního odboru městského úřadu, kteří vás 
vyslechnou, pomohou a nasměrují vás na‑
příklad na úřad práce. Tam vám již dokážou 
i poskytnou případnou finanční výpomoc.

Poradenství od E-ONu
Řada lidí i ve Žďáře stále zůstává u doda‑

vatele poslední instance, který však může 
dodávat elektřinu po dobu 6 měsíců. E‑ON 
jako místní distributor se snaží kontaktovat 
své klienty, aby s nimi mohl vyřešit přechod 

ke standardnímu dodavateli. To se ovšem 
stoprocentně nedaří. Pokud jste kvůli elek‑
třině či plynu u dodavatele poslední instan‑
ce a zatím jste svoji situaci neřešili, přijďte 
se informovat, jak dále postupovat.

Pracovník firmy E‑ON bude poskytovat 
bezplatné nezávazné poradenství v budo‑
vě Městského úřadu Žďár nad Sázavou ve 
středu 9. února v době od 10.00 do 13. 00. 
Vezměte si s sebou občanský průkaz, celou 
fakturu od původního dodavatele za elek‑
třinu či plyn, případně i  dopis o  zařazení 
do režimu dodavatele poslední instance. 
   (red)

Kvalita života ve Žďáře je na velice dobré úrovni, ukazuje průzkum STEM
Žďár se zúčastnil projektu výzkumných 
agentur STEM a  DATLAB, který má za cíl 
nastavit metodiku a  databázi indikátorů 
pro měření kvality života obcí v České re-
publice� Výsledek je příznivý, výzkum ale 
také poukazuje na problémy města, které 
je třeba řešit�

Cílem výzkumu bylo vytvořit model 
hodnocení kvality života v  obcích, kte‑
rý se bude využívat jako standardizova‑
ný a  metodologický nástroj pro celou 
Českou republiku. Žďár se tak stal jedním 
z prvních měst, která mohla výzkumu od re‑
nomované agentury využít a přispěl k výzku‑
mu kvality života. Město dlouhodobě a  ak‑
tivně vyhledává možnosti, jak se podobných 
výzkumů účastnit a  získávat kvalitní a  rele‑
vantní data. Účast na tomto výzkumu vyšla na 
42 tisíc korun s 95% dotací.

“Jsem velice rád, že jsme se mohli do pilot-
ního výzkumného projektu zapojit. Získali jsme 
tak velice cenná data a informace, zpracovaná 
navíc kvalifikovaným způsobem. Pomohou 
nám tak v  rozhodování, a  tedy následné reali-
zaci projektů vedoucích k  dalšímu zlepšování 
života lidí ve městě,” chválí si výzkum starosta 
Martin Mrkos.

Celkově výzkum hodnotí kvalitu života ve 
Žďáře v  porovnání s  obdobnými městy jako 
velice dobrou. Výzkum město hodnotí v  cel‑
kem jedenácti oblastech na základě objektiv‑
ních dat. Zároveň ve městě proběhl kvalitativ‑
ní výzkum v podobě on‑line diskusí s občany.

“Výsledky analýzy databáze i debaty s oby-
vateli vedou k  závěru, že kvalita života je ve 
městě Žďár nad Sázavou na velice dobré úrovni 
a obyvatelé jsou se svým životem ve městě veskr-
ze spokojeni. Za hlavní slabá místa v kvalitě živo-
ta, která vyplývají z databáze a jež se potvrdila 
i v rozhovorech s obyvateli města, proto může-
me označit dostupné bydlení a nabídku pracov-
ních míst v kreativních oborech pro lidi s vyšším 
vzděláním a kvalifikací,” shrnují výzkumníci na 
závěr výsledky šetření.

Demografie
Obdobně jako u srovnatelně velkých měst 

je jedním z  nejpalčivějších problémů města 
odliv mladých a vzdělaných lidí. “Jejich odchod 
se promítá do nízké porodnosti a v důsledku pak 
i  do nízkého podílu populace v  dětském věku. 
Druhým důsledkem je pak stárnutí populace 
a  zvyšování průměrného věku,” popisuje dů‑
sledky výzkum.

Ve Žďáře je ale odliv obyvatel výraznější 
než u srovnatelných obcí, a to i přes jinak po‑
měrně vysokou kvalitu života. Příčinou může 
být poloha města a jeho začlenění do silniční 
sítě nebo vzdálenost od krajského města.

Bydlení
Oblast bydlení hraje důležitou roli pro 

rozvoj města a  zejména pro udržení mladé 
populace. Vysoké ceny nemovitostí, nižší  

nabídka nájemního bydlení a menší byty při‑
spívají k celkově snížené kvalitě bytového fon‑
du. Tyto faktory zásadně ovlivňuje nízká míra 
nové výstavby a to i v porovnání s městy, jako 
je Havlíčkův Brod nebo Třebíč.

Zaměstnanost a práce
Ve městě se dobře daří drobným podni‑

katelům i firmám. “Najdeme zde mnoho aktiv-
ních drobných podniků, rozvinuté živnostenské 
podnikání i mikropodniky,” popisují výzkumní‑
ci v závěru.

Obecně je v  regionu nízká nezaměstna‑
nost a nabídka práce je průměrná. Pozitivní je 
i velmi nízké procento exekucí. Co ale chybí, je 
nabídka atraktivního zaměstnání pro vzděla‑
nější obyvatele.

Vzdělání
V oblasti vzdělání si vede město také dob‑

ře. “Populace Žďáru je nadprůměrně vzdělaná, 
je zde výrazně vyšší podíl vysokoškoláků i osob 
se středoškolským maturitním vzděláním, než je 
běžné ve srovnatelně velkých obcích,” popisuje 
vzdělání výzkum.

Mírnou nevýhodou může být menší škála 
středoškolských oborů, nicméně místní hod‑
notí nabídku vzdělávání pozitivně. Co se týče 
dostupnosti míst v mateřských školách, Žďár 
si vede průměrně až nadprůměrně.

Příjmy a bohatství
Celkově dobrá je ekonomická kondice 

obce, obecních financí i hospodaření města.
“Ta (ekonomická kondice pozn. red.) ve své 

příjmové stránce významně reflektuje rovněž fi-
nanční situaci obyvatel. Žďárský obecní rozpočet 
může využívat vysoké obecní příjmy získané ať již 
v oblasti svěřených daní nebo i z vlastních aktivit 
a prostředků obce. Tyto zdroje je město schopno 
vhodně využívat, vytvářet investiční zdroje a re-
alizovat z obecního rozpočtu investice,” rozvádí 
výzkumníci oblast příjmů a bohatství.

Infrastruktura a vybavenost
Nabídka volnočasového vyžití, služeb a ob‑

čanské vybavenosti je spíše průměrná. Podob‑
ná situace je i v případě obchodů nebo bank.

“Z  pohledu obyvatel je však občanská vyba-
venost a  nabídka sportovních nebo kulturních  

možností dostatečná. Je ovšem zřejmé, že právě 
dobrá vybavenost, kulturní a sportovní příležitosti 
jsou zvláště významné pro mladší obyvatele, kteří 
mají ze Žďáru nejčastěji tendenci odcházet,” uvádí 
výzkum vybavenost a demografii do souvislostí.

Bezpečnost
Pro Žďár je typická velmi nízká kriminalita, 

a to i ve srovnání se sousedními městy Vysoči‑
ny, nízká nehodovost a rovněž zanedbatelné 
riziko povodní.

Občanská angažovanost a mezilidské vztahy
Obyvatelé Žďáru mají poměrně velký zá‑

jem o dění v obci.
“Obyvatelé jsou často zapojeni do spolko-

vých aktivit, v obci působí mnoho charitativních 
organizací a existují kapacity v základních umě-
leckých školách. Menší je naopak kapacita zá-
jmového vzdělávání,” píše se v závěru výzkumu.

Vysoká míra občanské angažovanosti je 
pak provázána s relativně dobrou úrovní me‑
zilidských vztahů.

Zdraví
V oblasti zdraví Žďár naprosto exceluje, a to 

i v porovnání se sousedními městy. Žďáráci se 
dožívají vysokého věku a jsou poměrně zdraví.

“S výjimkou stomatologa a lékárny je zde rov-
něž nadprůměrná dostupnost většiny zdravotních 
služeb. Z pohledu občanů je ovšem jako výrazný 
handicap pro kvalitu života ve městě vnímána ne-
přítomnost nemocnice a nutnost dojíždět (i když 
vzdálenost dojezdu není nijak vysoká),” popisují 
výzkumníci dostupnost lékařské péče.

Životní prostředí
“Na vysokou dobu dožití má patrně vliv 

i dobré životní prostředí zejména v oblasti kvality 
vzduchu, a to jak v oblasti vlastních emisí v obci, 
tak imisních měření,” propojuje životní prostře‑
dí a ekologii výzkum.

Úroveň městské zeleně hodnotí výzkum 
jako průměrnou. Autoři výzkumu dále podo‑
týkají, že zvýšení ekologické kvality zelených 
ploch by mohlo rozvinout i  jejich rekreační 
atraktivitu.

Za palčivou otázku pak označuje osud okol‑
ní krajiny ve vztahu s  kůrovcovou kalamitou.
 (red)

Ilustrační foto Foto: Vladimír Kunc

Ilustrační foto Foto: Pixabay.com



Aktuality

8

Aktuality

9

Hřiště na Lesní ulici je hotové� Stačí jen hezké počasí a začít si hrát
Sportovní hřiště mezi ulicemi Lesní 
a  Polní se dočkalo rekonstrukce� Jed-
noduchý mlatový plácek rozšířily bran-
ky pro míčové hry, basketbalový koš 
a sloupky pro síť, štěrkový trávník s lavi-
cí a  bedna na sportovní náčiní� Projekt 
byl částečně realizován v  rámci Partici-
pativního rozpočtu města�

Dětské hřiště na Lesní ulici prošlo prv‑
ní obnovou již v roce 2019. Nyní přišel čas 
na rekonstrukci jeho sportovní části. Pod‑
nět na úpravu tohoto hřiště vznikl v rámci  
Participativního rozpočtu v roce 2018.

Místo zašlého mlatového plácku 
mají sportovci k  dispozici nové povrchy,  
oplocení i mobiliář hřiště.

Povrchy jsou opět z  mlatu a  pod lavicí 
ze štěrkového trávníku. Vstup na hřiště 
je vydlážděn kamennou kostkou. Nové 
oplocení vyrostlo ze tří stran do výšky čtyř 
metrů. Do budoucna oživí konstrukci oplo‑
cení popínavé rostliny. Část vybavení bude  
na hřiště umístěna po zimě.

(red)

Na polních cestách se uklidníte i občerstvíte
Kvalitní napojení města na okolní kraji-
nu je pro obyvatele jeden z  nejcenněj-
ších atributů� Pokud se můžete pěšky 
nebo na kole během pár minut dostat 
do přírody, je to nejlepší možnost rekre-
ace, kterou můžete zažít� Proto město 
soustavně pracuje na propojení s okolní 
krajinou�

Pilotním projektem obnovy polních 
cest se stala Vetla, kde již před dvěma lety  
vyrostlo nové stromořadí i s cestou, a umož‑
nilo tak průchod krásnou krajinou Vetelských 
rybníků. Teď jsou na řadě další směry. Už na 
podzim loňského roku vyrostlo nové stro‑
mořadí z Vetly k Radonínu. To spojuje cestu 
U Křížku s výhledem na Budeč s lesní cestou  
k  Radonínu. V  jednořadém stromořadí  
najdete několik druhů ovocných stromů, 
ze kterých si budete moct utrhnout čerstvé 
osvěžení. Díky jeřábům a ořešákům si na své 
přijdou i ptáci a další zvěř.

“Obnova původních polních cest, dnes 
rozoraných a  zaniklých, je další ze střípků 
mozaiky ekologických aktivit města. 
Obnovené cesty rozbijí velké půdní bloky, 
pomohou chránit plochu proti erozi, zvýší 
biodiverzitu, retenci vod. A  pro veřejnost 
zajistí lepší prostupnost tou krásnou 
krajinou, kterou kolem našeho města a  na 
Žďársku máme,” popisuje motivace starosta 
Martin Mrkos.

Lepší procházky na Vysoké
Další ze stromořadí ocení všichni, kdo 

chodí rádi na procházky k Zelené hoře. Polní 
cesta se stromořadím začne v  části Hlohové 
ulice, která ústí na pole, a spojí ji s cestou mezi  
Vysokým a Zelenou horou u Černého rybníka.

Stromořadí bude pojaté jako jednořadé 
s polní cestou. Stromy budou z velké části 
ovocné a  doplní je další vhodné druhy,  
které mohou sloužit jako potrava pro ptáky 
a další zvířata. Doplní ho jeden remízek se 
stromy a květnatými keři. V plánu jsou také 
remízky a  další polní cesty, které budou  
postupně obnovovány.

Rekreace i ekologie v jednom
Výsadba stromořadí a  obnova polních 

cest je dobrá jak pro rekreaci, tak pro  

krásné procházky. Má ale i  velice  
významnou ekologickou hodnotu. 
V době, kdy naše krajina trpí intenzivním 
zemědělstvím, které vede k  degeneraci 
půdy a ztrátě biodiverzity, je na čase začít 
obnovovat remízky a  stromořadí, jejichž  
význam znali už dávno naši předci.

Tato místa jsou významným útočištěm 
pro hmyz, ptactvo a  drobné živočichy,  
kteří pomáhají půdě a  krajině udržet si 
svoji ekologickou hodnotu.

Při procházkách krajinou je však 
nutné brát ohled na zvěř, především  
pokud na procházky berete vaše čtyřnohé  
kamarády. Pokud mají silné lovecké pudy,  
je nutné je mít neustále pod dohledem, 
aby neštvali zvěř.

(red)

Je krajem vašeho srdce Vysočina? Dejte jí hlas v anketě
Užili jste si dovolenou nebo výlet doma, 
na Vysočině? Hlasujte pro ni v  anketě  
Kraj mého srdce, a to až do 28� února 2022�

Kam na letní či zimní dovolenou, kam na 
výlety s dětmi, na koně, památky, do lázní, za 
zážitkem či tradicemi? Pokud se vám vybaví 
právě naše Vysočina, podpořte ji v on‑line hla‑
sování na webu Kam po Česku.

Ohlédněte se za svou uplynulou sezó‑
nou a  z  pohledu turisty, návštěvníka nebo  

cestujícího vyberte z osmi kategorií výletů ty, 
které vám nejlépe sedí právě na Vysočinu. Po 
hlasování budete zařazeni do soutěže o hod‑
notné ceny, jimiž jsou třeba pobyty v zámec‑
kém hotelu, poukazy na divadelní předsta‑
vení, knihy, vstupenky do zábavních center 
či také produkt z Vysočiny v podobě tradiční 
„francovky.“

Výsledky ankety budou zveřejněny 
v  březnovém vydání magazínu Kam po 
Česku a  taktéž na portálu Kampoces‑

ku.cz. Krajští vítězové převezmou ceny 
18.  března na veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World a Region World.

Anketa Kraj mého srdce již desátým ro‑
kem mapuje oblibu jednotlivých krajů České 
republiky u  laické i  odborné veřejnosti. Její 
výsledky jsou pro nás podnětem, v  jakých 
turistických oblastech si Vysočina vede dobře 
a kde by se mohla zlepšit.

Martina Strnadová
Vysočina Tourism

Místo protiatomového krytu muzeum informačních technologií
Na průmyslové škole v  prostorách bý-
valého krytu civilní obrany vznikla ex-
pozice výpočetní techniky� Vytvořili ji 
maturanti za dohledu učitele Zdeňka 
Holemáře� Obsahuje exponáty od 50� let 
až do poslední dekády minulého století�

“Máme tady exponáty chronologicky 
a funkčně řazené někdy od 50. a 60. let, jako 
kalkulačky, logaritmická pravítka. Zajíma-
vostí jsou díly sálového počítače ze Žďasu, 
také datové nosiče někdy z  roku 1960. Dále 
tu máme osmibitové počítače, které v  90. 
letech prožívaly velký boom a  používaly se 
také ve školách,” popisuje expozici Zdeněk 
Holemář z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

Informační technologie zažily od svého 
zrodu překotný vývoj, což je vidět na reak‑
cích současných studentů. Například tele‑
fon s  vytáčecím číselníkem nebo klasický 
psací stroj jsou technologie, které dnešní 
studenti už vůbec neznají.

Nejvíce je ale zajímají dnes již kultovní 
hry z 80. a 90. let jako Princ z Persie nebo 
Tetris. Nedávno přibyla i  herní konzole 
PlayStation 2 která přišla na trh v roce 2000. 
Prioritou je interaktivita, studenti si mohou 
většinu exponátů prakticky vyzkoušet.

Ukázky součástí počítačů slouží i pro vý‑
uku studentů informatiky a je tu i možnost 
návštěvy expozice pro žáky základních škol 
v rámci jejich výuky IT.

Součástí je i  expozice zvukové a  obra‑
zové techniky. Místnost obložená platy od 
vajec vychází ze zkušebny studentské hu‑
dební skupiny.

“Nainstalovali jsme sem gramofony, mag-
netofony, máme tady videorekordéry, tedy jak 
obrazovou tak zvukovou záznamovou techni-
ku,” popisuje závěr výstavy Holemář.

Standardní otevírací dobu expozice nemá, 
ale je možné nahlédnout po dohodě se zakla‑
datelem výstavy Zdeňkem Holemářem.

 (red)

Počítače, na kterých se dají hrát kultovní hry jako Price of Persia nebo Tetris Foto: Matěj Papáček

Masopustní hodování na náměstí
V  dřevěných stáncích na náměstí Repub-
liky se bude hodovat až konce února� Mů-
žete si tam koupit tolik oblíbené palačinky 
a  další občerstvení i  výrobky� Začátkem 
března se přesunou na tržnici, kde zůsta-
nou až do příštího adventu�

Pro jejich velký úspěch padlo rozhodnutí 
pokračovat v  pronájmu budek na náměstí 
Republiky. Znovu tak ochutnáte veleúspěšné 
palačinky, chutné trdelníky a další občerstvení 
zakoupíte i rukodělné výrobky.

V  březnu by se budky měly přesunout 
na tržnici podél chodníku, který vede k pře‑
chodu Neumannovy ulice u  Lidlu. Tam by 
měly sloužit jako zázemí pro tradiční tržnici 
po celý rok. Na náměstí se vrátí až na pod‑
zim na adventní trhy.

Chcete prodávat? Přihlaste se
Prodáváte farmářské nebo rukodělné vý‑

robky? Provozujete občerstvení? Jednu z bu‑
dek si můžete pronajmout a prodávat v ní. 

Pokud máte zájem prodávat na náměs‑
tí do konce února, tak kontaktujte odbor 
školství, kultury, sportu a  marketingu 
(Dana Hrstková, dana.hrstkova@zdarns.cz, 
566 688 133). Podmínkou jsou farmářské 
nebo rukodělné výrobky a potraviny.

Pokud chcete prodávat libovolný sorti‑
ment na tržnici od začátku března, tak kon‑
taktujte odbor komunálních služeb (Radka 
Remarová, radka.remarova@zdarns.cz, 
566 688 184).

 (red) Stánky na náměstí v prosinci 2021 Foto: archiv

Cesta od křížku k Radonínu ve Vetli Foto: Jiří Hemza

Další krok k moderní a efektivní správě městských budov
Od ledna převzaly Technické služby 
SATT, a�s� správu nebytových budov 
města� Po úspěšném zvládnutí zimní 
údržby a péče o městskou zeleň se spo-
lečně s  podporou služeb pro IT jedná 
o další významnou činnost, kterou bude 
městská společnost pro naše město za-
jišťovat� Jde o  zúročení investice města 
do odkupů akcií SATTu a  emancipaci 
našeho města při zajišťování kvalitních 
služeb vlastními silami�

Velkým bonusem je i  to, že SATT, a.s. 
vybuduje sekci Správy majetku pod divizí 
Technických služeb z  vlastních zdrojů bez 
finančního příspěvku ze strany města. Tím 
tak nedojde k zatížení městského rozpočtu.

Žďár a jeho příspěvkové organizace, jako 
jsou školy a školky, získaly ve správě budov 
technicky velmi silného partnera, který do‑
káže vlastními silami pokrýt velkou část slu‑
žeb nutných jak pro samotnou správu bu‑
dov, tak i  pro zajištění vybraných provozů, 
jako Stará radnice nebo provoz veřejných 
WC. Obzvláště u mimořádných situací, jako 
jsou havárie technických zařízení budov 
nebo pomoc při zvládání krizových situací, 
je tato akceschopnost mimořádně přínosná.

Došlo tak k přirozené transformaci orga‑
nizační složky MěÚ Technické správy budov 
města, která v roce 2020 měla výdaje ve výši 
8 972 912 Kč.

Měsíční paušální platba za tyto služby ve 
výši 594 473 Kč pak kryje nejenom náklady 

na běžnou údržbu městských budov, ale 
i  podporu pro energetický management 
města, zajištění technické podpory při ak‑
cích města jako jsou trhy anebo pouť, po‑
moc při stěhování a manipulačních pracích, 
sjednání nutných revizí, zajištění technické 
podpory při organizování voleb a  mnoho 
dalšího. To vše zastřešuje moderní informač‑
ní systém pro řízení jednotlivých požadav‑
ků, který umožní mít dokonalý přehled.

Žádné město není tak bohaté, aby nedo‑
statečnou údržbou zanedbávalo svůj maje‑
tek. Kvalitní údržba městských budov šetří 
nejenom čas a energii jednotlivých pracov‑
níků městského úřadu, ale i uživatelů měst‑
ských budov. Zároveň však výrazně snižuje 
náklady i na budoucí rekonstrukce. (red)
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a  nálezy byly v  období od 
13. prosince 2021 do 14. ledna 2022 předány 
následující nálezy, u kterých není znám jejich 
majitel.

Ztraceno Nalezeno 
Čepice zapomenuta na MěÚ
Mobilní telefon Smetanova ulice
Klíč od vozu Palachova ulice
Světlo na jízdní kolo u knihovny
2 platební karty Strojírenská ulice
Batoh Strojírenská ulice
Svazek klíčů místo nálezu neuvedeno
2 náramky u OC Convent
Svazek klíčů před MěÚ
Svazek klíčů Brodská ulice
Čip u hlavní pošty
Svazek klíčů u garáží u Malého lesa
Deštník hřbitov u ZH
Baterie do vysílačky Dvorská ulice u statku
Platební karta Brněnská ulice
Dioptrické brýle Radniční ulice
Batoh a elektronika na poliklinice

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. led‑
na 2022 celkem 20 273 občanů ČR přihlášených 
k trvalému pobytu.

Statistika: prosinec  2021 ‑ 20 294, listo‑
pad  2021  – 20 336, říjen  2021 ‑ 20 341, 
září 2021 ‑ 20 362, srpen 2021 ‑ 20 383, čer‑
venec 2021 ‑ 20 429, červen 2021 ‑ 20 431, 
květen 2021‑ 20 433, duben 2021 ‑ 20 447, 
březen 2021 ‑ 20 461, únor 2021 ‑ 20 466

Děti narozené v listopadu 2021
+ dodatečně 1x v říjnu
Alžběta Kulčárová 14. 10. ZR 6

Jan Bodlák 13. 11. ZR 3
Lucie Filipová 13. 11. ZR 3
Nora Hromádková 16. 11. ZR 6
Patrik Němec 19. 11. ZR 6
Viktorie Černá 26. 11. ZR 2
Eliška Fialová 27. 11. ZR 6
Anna Kotková 29. 11. ZR 3

Životní jubilea v únoru 2022
+ dodatečně 2x v lednu
Milena Polanská 16. 01. 92 let ZR 5
Jaroslav Kupka 18. 01. 92 let ZR 4

Jaroslav Dymák 02. 02. 90 let ZR 1
Jaromír Daníček 03. 02. 80 let ZR 4

Oldřich Koubek 03. 02. 80 let ZR 4
Zdeněk Kopic 07. 02. 90 let ZR 3
Jaroslav Veselý 07. 02. 85 let ZR 3
Jana Hejlová 09. 02. 80 let ZR 6
Josef Běhal 09. 02. 85 let ZR 3
Květoslava Kozlová 12. 02. 93 let ZR 5
Olga Mičová 20. 02. 80 let ZR 6
Marta Hedvičáková 22. 02. 80 let ZR 1
Eliška Darmovzalová 23. 02. 80 let ZR 5
Anna Kučerová 23. 02. 85 let ZR 6
Marie Štěpničková 24. 02. 94 let ZR 1
Věra Sýkorová 26. 02. 94 let ZR 3

 Gratulujeme!

Zaměstnanců na úřadu ubylo ze 189 na 177
Dobrý den, p� Havlíková, tak máme nový 
rok, doufám, že jste zdravá a  daří se vám 
dobře� Prý se mě chcete na něco zeptat� 
Je vás od nového roku na úřadě tak moc, 
že trháte rekordy? To nestíháte práci nebo 
máme tolik peněz, abychom si to mohli do-
volit, vždyť vás platíme z našich daní?

Paní Havlíková, mohu Vás uklidnit, není 
tomu tak. Sice proběhlo malé organizační 
zemětřesení, ale myslím, že ku prospěchu 
všech. Pracovníky muzea jsme vzali pod 
křídla odboru školství, kultury, sportu a mar‑
ketingu. Sice mají nového vedoucího, neboť 
stávající skončil ke konci roku, ale slibujeme 
si od toho lepší spolupráci v  kultuře a  užší 
součinnost s Turistickým informačním cent‑
rem a naším marketingem.

Druhou změnou je zrušení Technické sprá‑
vy budov města. Spoustu jejich činností už vy‑
konává městská společnost SATT, a.s. Někteří 
zaměstnanci města se tak stali jejími zaměst‑
nanci, někteří zůstali zaměstnanci města a ně‑
kteří se rozhodli pracovní poměr ukončit.

Koukáte teď na mě nějak zvláštně, tak Vám 
ty počty zaměstnanců vysvětlím. Městský úřad 
měl v  roce 2021 oficiálně 189 zaměstnanců 
z toho 123 přímo v úřadu. Skutečnost k 31. pro‑
sinci 2021 byla 119. Zbylých 66 zaměstnanců 

města byli ostatní zaměstnanci (městská poli‑
cie, technická správa budov, regionální muze‑
um, projektoví pracovníci, veřejně prospěšné 
práce). Letos jsme celkový počet snížili na 177. 
Pravda, přímo pod úřadem pracuje lidí víc, 
ale zaměstnanců mimo úřad je místo 66 jen 
38. Takže paní Havlíková, doufám, že jsem Vás 
uklidnila, že k žádnému navýšení zaměstnanců 
nedošlo. Naopak, počty jsme ještě snížili.

Jo, ptala jste se mě ještě, jak to bylo s člově‑
kem, co měl na starosti zaměstnance a který 
před dvěma lety skončil a jeho místo prý bylo 
zrušeno jako zbytečné. To asi myslíte persona‑
listu? Tak k tomu Vám řeknu tolik, že to místo 
zrušeno nebylo, jen nebylo obsazeno a  jeho 
agendu jsem chvíli dělala já. Ale víte, je to straš‑
ně rozsáhlá agenda a já se musím věnovat cho‑
du úřadu jako takovému, abychom se k Vaší 
spokojenosti stále zlepšovali.

Proto už máme vyhlášeno výběrové řízení 
na tuto pozici. Nechcete to zkusit? Vybíráme 
si šikovné lidi, kteří se chtějí podílet na jeho 
dalším rozvoji.

Doufám, paní Havlíková, že teď už máte 
jasno. Klidně to šiřte dál, protože my na úřadě, 
se nemáme za co stydět. Mějte se moc hezky 
a úspěšný celý rok.

Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Mobilní očkování pokračuje i v únoru
V  únoru bude možné se bez registra-
ce nechat očkovat ve dvou termínech� 
Mobilní očkovací tým bude ve sportov-
ní hale TJ na Bouchalkách ve čtvrtek 
10� a 24� února�

Očkovat se bude pro veřejnost v  době 
od 10‑17 hodin vakcínami Moderna pro 
osoby starší 18 let a  Pfizer/BioNTech pro 
osoby starší 16 let. Podány budou i třetí po‑
silující dávky vakcíny Pfizer/BioNTech. Ne‑
zapomeňte 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.

Před Vánoci a v prvním lednovém ter‑
mínu využilo mobilní očkovací centrum 
už na 650 lidí. 

 (red)

Pořádáte veřejnou akci po desáté hodině? 
Přihlaste se o výjimku z rušení nočního klidu
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� Termín pro přihlášení byl posu-
nut do konce února�

Aby vám mohla být výjimka pro rok 
2022 udělena, je třeba zažádat na e‑mai‑
lu petr.sedlak@zdarns.cz nejpozději do 
28. února.

Do žádosti o  výjimku napište název 
akce, termín konání včetně časů a místo 
konání.

Noční klid je upraven vyhláškou o veřej‑
ném pořádku, kde je zmíněná i doba noč‑
ního klidu. Aby bylo možné pořádat akci 
i v době nočního klidu, je nutné pořadateli 
udělit právě formou vyhlášky výjimku.

(red)

Městská policie
Silvestr strávil na policejní stanici

Část Silvestra a Nového roku u nás na služeb‑
ně nedobrovolně strávil cizí nocležník. Jednalo 
se o psa, kterého jsme nalezli ve městě bez ma‑
jitele. Pes byl čipován, ale jeho majitele se nám 
nepodařilo ztotožnit v  dostupných registrech. 
Výzvu na nález psa včetně, jeho fotografie, kole‑
gové ještě ten večer umístili na Facebook.

Druhý den jsme při komunikaci s  majite‑
lem psa, zjistili že jeho manželka psa ihned po 
uveřejnění výzvy poznala. Byla však manželem 
ujištěna, že to není jejich pes, jelikož jejich pes je 
zavřený v kotci. Chyba lávky, jejich pes byl v tu 
dobu již u nás na nechtěné návštěvě. Ráno, když 
šel muž psa krmit, tak byl nemile překvapen, 
jelikož kotec byl prázdný. Byl velmi rád, že o psa 
bylo u nás řádně postaráno, oslavy nového roku 
přežil v našem služebním kotci bez úhony a celá 
událost byla vyřešena domluvou.

Vysoké mrazy a pomoc osobám bez domova
V  období, kdy nám teploty klesají hluboko 

pod bod mrazu, provádíme společně s  pra‑
covníkem sociálního odboru městského úřadu 
intenzivní kontroly osob bez domova na kata‑
stru celého města. Při těchto kontrolách se za‑
měřujeme na stav, v jakém se osoby nacházejí, 
a ty nejohroženější osoby, např. které jsou osa‑
moceny, vybavujeme i  balíčky s  hygienickými 
potřebami a  základními potravinami. Blíže se 
s těmito kontrolami můžete seznámit na našem 
facebookovém profilu.

Secondhand na piláku
Zajímavý pohled se naskytl naší hlídce o ví‑

kendu 8. ledna. Při rutinní kontrole zjistila u Re‑
kreačního areálu Pilák rozvěšené dámské spod‑
ní prádlo na stojanech určených pro jízdní kola. 
Prádlo bylo rozvěšeno i po blízkém okolí. Zcela 
jistě se jedná o recesi resp. o určitý druh street 
artu. Z  našeho pohledu však naplňuje skutko‑
vou podstatu přestupku. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o spodní prádlo, rozhodli jsme se tuto 
neobvyklou výstavu neprodleně zlikvidovat.

Martin Kunc 
vedoucí městské policie

Sledujte nás na 
www.facebook.com/mpzdanrs/

Můžete už platit poplatky za letošní rok
Poplatek za odpad je letos nutné uhra-
dit do 30�  dubna a  poplatek za psa do 
31� března� Za odpad letos zaplatí všichni 
shodně 580 korun za osobu a výše poplat-
ku za psa se nemění�

Poplatek za odpad
Za odpad letos Žďáráci zaplatí stejně nebo 

méně než loni. Roční cena odpadů pro občany 
s trvalým bydlištěm zůstává 580 korun. Pro vlast‑
níky (fyzické i právnické osoby) nemovitých věcí 
zahrnující byt rodinný dům nebo stavbu pro 
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická 
osoba, došlo ke snížení ze 730 na 580 korun.

Poplatník je:
• osoba s trvalým pobytem včetně osob na 

ohlašovně městského úřadu,
• osoba s trvalým pobytem dlouhodobě ži‑

jící v zahraničí,
• vlastník (fyzická i právnická osoba) nemo‑

vitých věcí (byt, rodinný dům, stavba pro 
rodinnou rekreaci např. chatová oblast 
Grejdy nebo chaty na Strži), kde není trva‑
le hlášená žádná fyzická osoba.

Vlastník je povinen ohlásit správci poplatku 
(městský úřad ‑ odbor komunálních služeb) 
nejpozději do 15 dnů vznik své poplatkové 
povinnosti.

Složenky letos město posílat nebude
Letos skončí rozesílání složenek k  po‑

platku za odpad. Město myslí na životní 
prostředí i rozpočet. Proto došlo k rozhod‑
nutí, že už nadále nebude probíhat zasílání 
papírových složenek za odpad každému 
poplatníkovi, kterých je více než 20 000. 
Tyto složenky znamenají skoro 13 kilogra‑
mů jednorázově použitého papíru a  také 
náklady 150 000 korun z  městské kasy 
každý rok za tisk, obálky a  roznos. Všichni 
poplatníci dostanou letos naposledy dopis 
s podrobnými informacemi.

Poplatky můžete zaplatit pomocí Portálu 
Žďáráka (obcan.zdrans.cz), převodem z účtu, 
platbou na pokladně městského úřadu nebo 
na poště vyplněním poštovní poukázky.

 
 
 (red)

 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové

nové kolegy.
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme

nové kolegy.

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

Vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem: nejpozději 1. 6. 2022, plat cca až do výše 60 
tis. Kč po zapracování + odměny na základě odvedené práce.
Podrobnosti podá JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ, tel. 566 688 102, 778 451 006, 
e‑mail: martina.hostomska@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 3. března 2022 do 12.00 hodin na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou ‑ sekretariát 
starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výběrové řízení  – vedoucí odboru 
strategického rozvoje a investic“

Otevření očkovacího centra v hale TJ Foto: archiv

Circus Problem na Futrování na Farských Foto: archiv
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Anketa pro zastupitele města
V únorovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak hodnotíte první rok dotačního programu na označování provozoven?
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

Hodnotím ho jako úspěšný. Byl to nový 
dotační program, a  to v dosud přehlížené 
oblasti  – reklamní smog a  estetika veřej‑
ného prostoru z hlediska grafiky komerční 
prezentace. Je to běh na dlouho trať, ale má 
smysl na tomto fenoménu pracovat. V  ČR 
je to problematika nacházející se v  šedé 
zóně, legislativa ji neřeší. Křiklavé cedule 
samy o sobě přitom nejsou pro podnikání 
nijak zásadní  – jedno originální a  výrazné  

označení naopak ano. Reklama a označení 
není samo o sobě špatně, ale musí být nad‑
časové a  atraktivní, ne odpuzující. Někdy 
je to totiž jen o laxnosti vymýšlet nové pří‑
stupy k prezentaci. Děkuji všem osvíceným 
majitelům obchodů a provozoven, že pod‑
pory využili. Jejich provozovny jsou nyní 
atraktivnější, lákají k návštěvě a nákupům. 
Těším se na další!

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP09 a Svobodní

Jsem přesvědčen, že je to dobrá  
myšlenka a  cestou je doporučování  
pomocí manuálu, rozumná finanční  
podpora a  vlastní příklad města. Ty prv‑
ní dvě věci fungují na jedničku, příklad 
města přes silné proklamace už tolik ne. 
Namátkou tři příklady. Na poliklinice pro‑
běhly úpravy světelné reklamy, ale na 
dveřích se brzy nato objeví dva přilepe‑
né papíry o  očkování jednoho z  doktorů.  

Na budově Activu je na dveřích testovacího 
centra takových papírů několik, a navíc ješ‑
tě propiskou poškrtaných a přepisovaných. 
A  největší vizuálně‑smogové peklo je ne‑
smyslná světelná reklama na domu kultury, 
umístěna navíc u frekventované křižovatky 
a rozptylující řidiče. Takže za mne označo‑
vání provozoven dobrá věc, ale chce to dů‑
slednost u vlastních budov.

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL

Musím se přiznat, že pokud jsem v po‑
sledním období byla kvůli něčemu na Žďár 
pyšná, byla to skutečnost, že jako město se 
snažíme zlepšit veřejný prostor a omezit re‑
klamní smog, který si mnohdy už ani neu‑
vědomujeme. Nedávno jsem se také účast‑
nila prohlídky centra města  – a  musím 
říct, že ještě velký kus práce je před námi. 
Cesta však je vytyčena a  vede dobrým 
směrem. Věřím, že vyčleněných 350 00 Kč  

v rozpočtu města, snadno najde svoje ma‑
jitele. Je to dobré řešení – vznést požada‑
vek  – spíše prosbu  – a  finančně podpořit 
její naplnění. Za mne mezi nejzdařilejší 
nově označené provozovny patří obchodní 
centrum Libušín, které je vkusné, spravedli‑
vé vůči všem prodejnám a díky podsvícení 
krásně upoutá i v noci. Jen tak dál – za Žďár 
stále krásnější!

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 

Označování provozoven podle schvá‑
leného manuálu je jedním z  dalších kroků 
k  tomu, abychom zkulturnili veřejný pro‑
stor. Snažíme se o  to celé volební období, 
kdy odstraňujeme z  veřejného prostoru 
„zapomenuté“ sloupy, cedule, patníky,  
betony, klepače nebo sušáky na prádlo. Zá‑
roveň do veřejného prostoru sázíme stromy,  
vysazují se nové záhony, keře. Nové označení  

provozoven je velmi dobře vidět například 
na dolní části Havlíčkova náměstí na prodej‑
ně Darkohol nebo na Dolní ulici u nákupního 
centra. Každá nově označená provozovna se 
počítá. Je za ní množství práce všech zúčast‑
něných stran, za kterou se patří poděkovat. 
První rok hodnotíme za náš klub velmi klad‑
ně a v případě zájmu jsme připraveni podpo‑
řit navýšení financí v dotačním programu.

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 únorového čísla nám přišly následující příspěvky�

Organizační změna - výsledek 3 milióny navíc
Od Nového roku prosadila koalice zru‑

šení organizační složky Technická správa 
budov města (TSBM) a  převedla část čin‑
ností na SATT, a.s. Materiály pro zastupi‑
tele, vedle obecných frází o  synergiích 

a pohledech do budoucna, neobsahovaly 
žádná ekonomická zdůvodnění nebo čís‑
la. Neslyšeli jsme ani odpovědi na dota‑
zy k  organizaci, zajištění a  cenách služeb 
v  roce 2022. Jaká je tedy bilance této or‑
ganizační změny? TSBM byla v  roce 2021 
rozpočtována částkou 7 305 tis. Kč. Pro 
rok 2022 schválila rada města smlouvu, 
kterou SATTu vyplatí za část služeb zru‑
šené TSBM cenu ve výši 7 134 tis. Kč, plus 
nyní neodhadnutelné množství služeb dle 
ceníku, který je 2,5× dražší, než byly ceny 
TSBM. Zbývající služby převedli do struk‑
tury MěÚ, přičemž jenom mzdové výdaje 
na převedené zaměstnance činí dle schvá‑
leného rozpočtu 3 010 tis. Kč. Takže nyní 

již stačí matematika základní školy. Výdaje 
2022 (7 134 + 3 010) mínus výdaje 2021 
(7 305) a  výsledkem je 2 839 tis.Kč navíc, 
plus dnes neznámé množství služeb podle 
2,5× dražšího ceníku služeb SATTu. Na dru‑
hou stranu je jasné, že 6 mil. Kč dividend je 
třeba na SATTu nějak „vyrobit“, aby obhájili 
vyhozených 80 mil. Kč za nákup 38 % akcií 
a svoje „dobré“ vedení společnosti. Spoko‑
jený je i exposlanec a radní města Zlesák, 
který našel na SATTu trafiku a stabilitu. Už 
také zapomněl, jak mě v roce 2014 kritizo‑
val, že jsem se po 20 letech práce pro SATT 
dovolil přihlásit na výběrové řízení do SAT‑
Tu, když ho ještě nevlastnilo 100 % město. 
Co vadilo dříve, dnes už asi nevadí…

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Můžeme říci, že rozpačitě, stejně tak, 
jak jsme přistupovali při vyhlášení tohoto 
dotačního programu. Bez dalších informací 
o počtu přihlášených, obsahu jejich žádostí 
s alespoň hrubými obrysy zamýšleného ře‑
šení, metodiky a výsledků vyhodnocení ne‑
máme co posuzovat, či snad dokonce hod‑
notit. Abychom mohli objektivně posoudit 
účelnost vynaložených finančních pro‑
středků, vyčleněných na dotaci „Grafický 

návrh a  výroba reklamního označení pro‑
vozoven“, pak bychom museli znát přede‑
vším konkrétní výsledky. Uvažovaný záměr 
byl už realizován v oblasti „City parku“ a to 
ještě dříve, než byl vydán tzv. „Manuál dob‑
ré praxe reklamy a označování provozoven 
ve Žďáru“, bez finančních dotací a  velmi 
seriózně. Domníváme se, že částka na tuto 
dotaci mohla být využita smysluplněji.

Dagmar 
Zvěřinová

zastupitelka 
ČSSD

Myšlenka částečného sjednocení ozna‑
čování provozoven a reklamy není ani prů‑
kopnická a ani nová. Proto lze na zkušenos‑
ti odjinud navázat. Město jako navrhovatel 
naštěstí vyslechlo naše připomínky a  šlo 
příkladem alespoň na některých vlastních 
objektech. Nemůžeme stále dokola vydá‑
vat doporučení a  nekonat na objektech 
vlastních. A  např. po odstranění je třeba 

upravit fasádu. U  podnikatelské sféry to 
půjde jistě a  logicky pomaleji. Jednak je 
to zásah do jejich grafiky a nebo se může 
jednat i o vazbu na historii firmy. Doufám, 
že se v této věci nechystají žádná nařízení. 
Cestou některých německých měst určitě 
nechceme jít. Proto si změna v této oblas‑
ti vyžádá čas a  navíc majitelé provozoven 
v dnešní době mají určitě jiné starosti.

Dotační program na označování pro‑
vozoven považuji za zbytečný a odvádějící 
pozornost od skutečných a  podstatných 
problémů města. Ve městě, kde za po‑
slední desetiletí nebyl městem postavený 
jediný byt, kde nebyla s  výjimkou průmy‑
slové zóny vybudována jediná nová ko‑
munikace, a  ve městě, kde se šetří na vý‑
vozu odpadů, je cca 300 000 Kč utracených 
nebo ztracených za reklamu provozoven  

zbytečný výdaj, který například mohl 
zajistit každotýdenní vyvážení popel‑
nic v  celém městě po celý rok. Chápu ty,  
kteří, pokud je to v  souladu s  jejich re‑
klamní a obchodní strategií, využijí dotace  
a sníží si tím vlastní náklady, ale nemyslím 
si, že by označování provozoven bylo tím 
hlavním problémem města, který je po‑
třebné financovat z městského rozpočtu.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Tento dotační program je součástí na‑
staveného systému, aby se nám ve městě 
lépe žilo, cítili jsme se zde hrdě i  dobře, 
přestože nám chybí historické centrum. 
Odstraňujeme nepěkné a nefunkční prvky 
z náměstí i sídlišť, připravujeme jednotnou 
vizuální tvář především městských budov. 
Součástí plánu je, aby zmizely všechny 
plápolající i  jiné nalepené reklamy. Naším 
požadavkem byl srozumitelný manuál,  

samozřejmě s  finančními pobídkami, pro‑
tože nelze dávat příkazy, jak musí vypadat 
označení provozoven v  době, kdy naopak 
nyní mnozí zápasí o  přežití. Proto vznikají 
dotační programy. Mimochodem dodne‑
ška mne mrzí, že jsme nebyli například 
důslednější v  silnější finanční podpoře při 
zachování výjimečných fasád sídliště Sta‑
lingrad. Ale co se dá dělat.
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Dům klidného stáří spouští odlehčovací službu
Rodiny pečující o  osoby s  chronickým du-
ševním nebo fyzickým onemocněním mo-
hou využít nové odlehčovací služby� V Domě 
klidného stáří se o  jejich blízké postará 
kvalifikovaný personál až tři měsíce v roce� 
Zájemci se od začátku ledna mohou regist-
rovat u pracovníků Domu klidného stáří�

Odlehčovací služby mohou využít rodiny 
pečující o nesoběstačné blízké nad 40 let věku 
po dobu maximálně tří měsíců za rok, ať už na‑
jednou nebo v průběhu roku. Personál bude 
zjišťovat především zdravotní stav a možnosti 
klienta, aby se mohl na péči řádné připravit.

„Zájemce si podá žádost, kterou vyplní, 
zároveň musí mít vyplněné lékařské vy-
jádření, potvrzení od lékaře. Žádost sem 
donese, my ji zaevidujeme a  podle toho, 
jaký bude mít termín nástupu, tak poje-
deme na sociální šetření,“ popisuje ad‑
ministrativu vedoucí odlehčovací služby  
Kateřina Matoušková.

Program poté nastaví podle možnos‑
tí klienta. „Máme tady aktivizační činnosti, 
které probíhají každý den, jak dopoledne, tak 
odpoledne, máme ruční práce, pečení, chodí 
nám sem paní na canisterapii, arteterapii, 
muzikoterapii,“ doplňuje Matoušková.

„Ta celodenní služba, každodenní a třeba 
roční nebo víceletá, je zatěžující svým způ-
sobem. My si to uvědomujeme a  chceme 
samozřejmě vyjít vstříc i  těmto rodinám, 
které si potřebují taky odpočinout a  potře-
bují si někam do dobrých rukou odložit své 
pacienty,“ popisuje důvody vzniku služby 
místostarosta Rostislav Dvořák.

Prostory pro odlehčovací službu vznik‑
ly přestavbou kanceláře ředitele a  spole‑
čenské místnosti. Z původního ředitelství 
sociálních služeb je nová, o  něco menší, 
společenská místnost a  z  té původní se 
staly dva pokoje pro nové klienty. (red)

Basketbaloví Vlci se zařadili mezi šest nejlepších 
a postupují do nadstavby
Dorostenecký tým žďárských basketbalo-
vých Vlků se dva dny před Vánoci zařadil 
mezi šest nejlepších soutěže, a  postupuje 
tak do nadstavby dorostenecké ligy U17 
ČBF� V  posledním zápasu základní části 
převálcovali Vlci pražské Jižní supi 87:47�

S  jasnou dominancí nastoupili Vlci už do 
první části zápasu, kterou vyhráli 22:8. Díky 
dobré hře v obraně a především úspěšnému 
zakončení nejen rychlých protiútoků domino‑
vali i v druhé části poměrem bodů 40:23 a ve 
třetí části navýšili náskok skórem 62:30.

“Do Prahy jsme vyrazili odhodláni porvat 
se o každý metr hřiště a dovézt si domů vítěz-
ství. Do utkání kluci vlétli s  výbornou energií 
a soupeři jsme dali najevo, že dneska jim ne-
dáme nic zadarmo. Výborná obrana a mnoho 
získaných míčů nám dávali prostor k rychlému 
zakončení a  na rozdíl od předešlého zápasu 
jsme tyto šance proměňovali. Po celou dobu 

každý hráč, který nastoupil do utkání, odváděl 
bezvadnou práci jak na obranné, tak i na útoč-
né polovině. Kluci si zápas užívali a my trené-
ři jsme byli spokojeni s  předváděnou hrou,”  
komentuje zápas trenér Jan Danko.

Kromě dorostu se v  sezóně daří i  dalším 
týmům. Patří sem bezesporu postup mlad‑
ších žáků, vedených trenérem Tomášem 
Roseckým, do extraligy U14 mezi nejlepších 
16 týmů v republice. (red)

Tým Vlků Foto: BK Vlci Žďár

Skvělý výsledek kadetek v Českém poháru volejbalistů
Volejbal se ve Žďáře nad Sázavou hraje 
již 68 let a v současnosti patří k nejúspěš-
nějším sportům ve městě� Toto potvrzuje 
i  skvělý úspěch družstva kadetek, které 
v  celorepublikovém Českém poháru do-
kázalo vydřít postup mezi absolutní elitu 
v této věkové kategorii�

Kadetky nejprve absolvovaly v říjnu 2021 
základní kvalifikaci, z  níž do dalších bojů 
v Českém poháru postoupilo nejúspěšnějších 
32 celků z celé České republiky. V dalším kole, 
které se konalo v listopadu v Berouně, doká‑
zaly ve své skupině porazit 7 soupeřů a bez 
ztráty jediného bodu postoupit mezi absolut‑
ní elitu. V další fázi 8 nejlepších týmů z celé ČR 
koncem ledna poměřilo aktuální formu v Pře‑
rově. Soupeřkami našich dívek tak byly ex‑
traligové a ligové týmy zvučných jmen, např. 
Olymp Praha, VK Prostějov, VK Přerov, Slavia 
Praha či VK Kladno. Jedná se jednoznačně 
o největší dosavadní úspěch žďárského mlá‑
dežnického volejbalu a  kadetkám budeme 
držet palce, aby v  těžké konkurenci obstály 
a získaly další cenné zkušenosti (zápas se ko‑
nal po uzávěrce zpravodaje pozn. red).

Volejbalový oddíl má aktuálně 8 družstev, 
a to jak v chlapecké, tak i dívčí kategorii. Vý‑
borně fungují zejména starší žákyně, které 
postoupily mezi 4 nejlepší týmy v Kraji Vyso‑
čina a  nyní budou bojovat o  medaile. Star‑
ším žákům patří v krajském přeboru 2. příčka 
tabulky. Družstva juniorů a  juniorek sbírají 
zkušenosti v  celostátní 1. lize, v  krajských 
soutěžích hrají ještě mladší žákyně a muži.

Ve volejbalové přípravce je cca 30 
chlapců a  dívek, kteří pod vedením 
zkušených trenérů absolvují jednak 

všeobecnou pohybovou průpravu, jednak 
základy volejbalových dovedností. Nábor 
chlapců i  dívek do volejbalové přípravky 
probíhá neustále po celý rok.

Více informací o  našem fungování na‑
jdete na webu www.volejbalzr.cz a  také na  
našem facebookovém profilu Volejbal Žďár. 

Pavel Veselý, předseda volejbalového oddílu 

Kadetky volejbalového oddílu TJ Žďár Foto: TJ Žďár

Beata 
Bílková

zastupitelka 
ŽŽM/STAN

Žije se tu dobře, ale ještě přidáme
Se zájmem jsem se seznámila s výsled‑

ky pilotního průzkumu agentury STEM, 
který se zabýval kvalitou života ve Žďáře. 
Je to analýza, která je založena na číslech 
i kvalitativních vstupech a tvoří základ pro 

budoucí univerzální metodiku pro všech‑
na města v  ČR. Je zpracovaná profesio‑
nály ‑ a  nastavuje nám zrcadlo: dává nám 
objektivní zpětnou vazbu, nezatíženou 
subjektivními dojmy a  pocity, facebooko‑
vými „kachnami“ a fabulacemi. To je velmi 
důležité. A  důležitý je i  závěr průzkumu. 
Ve Žďáře se žije dobře, jsme dobrým mís‑
tem pro život, kvalita života u  nás roste. 
Jsem ráda, že mohu jako zastupitelka být 
součástí týmu, který na tom poctivě pra‑
cuje. Těší mě, že se na projektech pracuje 
koncepčně, s odborníky, klade se důraz na 
kvalitu a  udržitelnost. Sledujeme trendy, 
jdeme s  dobou, usilujeme o  nadčasovost 
řešení. Ano, máme před sebou řadu výzev, 

abychom kvalitu života ve Žďáře nejenom 
udrželi, ale posunuly dále. Probíhající ener‑
getická krize, vysoká inflace, dostupnost 
bydlení a mohla bych pokračovat. Ale dů‑
ležité je, že dokážeme těmto problémům 
čelit, že je chceme zodpovědně řešit, ne‑
uhýbat jim. Nová a  kvalitnější zeleň, tech‑
nologická průmyslová zóna, kvalitní archi‑
tektura ve veřejném prostoru, opravy ulic 
a sídlišť. Boj s neblahými fenomény od ha‑
zardu po reklamní smog. Otevřená komu‑
nikace s  veřejností, to vše a  další vnímám 
velmi pozitivně. Važme si toho‑máme fajn 
město. A  už jen závěrem. Průzkum využi‑
jeme pro další dobrá rozhodnutí, aby to tu 
bylo ještě lepší!

Doprava a mobilita
Odněkud někam se musí přemisťovat 

často každý z nás. Můžeme jet hromadnou 
dopravou, autem, na kole nebo jít pěšky. 
Složitější to mají lidé se sníženou mobili‑
tou – invalidé, starší lidé s holí, vozíčkáři či 

lidé s kočárkem. Nejvíce preferovaná bývá 
budovateli veřejného prostoru automo‑
bilová doprava. Bylo zde velké očekávání 
nových chytrých semaforů, ale zůstalo 
nenaplněno. Semafory pouští do křižo‑
vatky auta, když v ní ještě stojí auta, která 
musela dávat přednost chodcům nebo 
protijedoucím vozidlům. Na provoz sema‑
fory nereagují, naopak je zde výrazná pre‑
ference hlavního tahu, a  to i  v  hodinách 
s  téměř nulovým provozem. Ve vzduchu 
také visí záměr, že by semafory byly osa‑
zeny i  ostatní stávající přechody na hlav‑
ním tahu přes náměstí. Byla by tak ještě 
zesílena bariéra pro chodce, které chceme 
na náměstí přitáhnout. Včera jsem přes  

náměstí jel a semafory na přechodech byly 
vypnuté a  díky tomu provoz krásně ply‑
nulý. Pro větší motivaci lidí chodit pěšky, 
včetně lidí s omezenou mobilitou, by bylo 
dobré řešit kritická místa. Jedním z nich je 
ulice Strojírenská, kde se nelze bezpečně 
dostat od řeky do horní části Stalingradu. 
Dalším je nová výstavba na Klafaru, kde 
dodnes není jediný přechod pro chodce. 
A do třetice je samotná budova městské‑
ho úřadu a  přístup z  ulice Komenského. 
Z této strany část budovy užívají jiné úřa‑
dy, stačilo by se jednoduše domluvit, aby 
obě části budovy byly průchozí a lidé ne‑
museli složitě dolů k úřadu a pak zase do 
jeho několika pater.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP09 a Svobodní

Prosím, dávejte na sebe pozor
Také jste si všimli, že se svět změnil? Jsme 

méně tolerantní, podrážděnější a  agresiv‑
nější. V  drobnostech, ale i  podstatných vě‑
cech. Například jsem si všimla, že se v našem 
městě rozmohl zlozvyk jezdit na červenou. 
Není to jen ojedinělé, stává se to standar‑
dem a  mně je z  toho smutno. Křižovatka 
Žižkova ‑ Novoměstská je černým příkladem. 
Třeba si říkáte ‑ o co jde, však si pár řidičů na 

sebe zanadává a  jede se dál. Ale o  tom to 
není. Je to velmi nebezpečné, a to zejména 
pro ty nejzranitelnější z  nás a  to jsou naše 
děti a naši starší spoluobčané. Auto, které se 
v rukou agresivního řidiče stává zbraní, jede 
na červenou a zároveň ve směru jeho jízdy 
přecházejí chodci na zelenou. Kdo si myslí‑
te, že vyhraje? A proto vás prosím, dodržujte 
předpisy silničního provozu, nespěchejte 
zbytečně a hlavně, dávejte na sebe pozor.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011
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No ano, pánové, Kultura Žďár z vás letos 
setřese starost, jak svoji drahou překvapit na 
Valentýna. Pokud budete mít štěstí, můžete 
vyhrát i pugét květin z květinářství Rozkvet‑
lý domov, prosecco z Cafe biják baru, nebo 
poukázku na pár hezkých filmů dle vašeho 
výběru. A ke všemu se podíváte na film, který 
dáte i vy! Co proto udělat?

Zapište si, prosím: Na svatého Valentý‑
na, tedy na pondělí 14. února, v 18.00 kou‑
pit vstupenky na film „V  létě ti řeknu, jak se 
mám.“ Pokud návštěvu kina spojíte s  večeří 
před, či po představení, tak rozhodně také 
nic nepokazíte. Při odbavení vstupenek 
v kině obdržíte slosovací kupon a těsně před 
samotnou projekcí proběhne Valentýnské 
slosování o  výše zmíněné ceny. Film uvádí‑
me v  netradičním premiérovém dni, tedy 
v pondělí, přesně na den zamilovaných. Hrají 
například Tereza Kostková, Martin Hofmann, 
Ondřej Sokol a další skvělí herci.

To ale není poslední valentýnská novinka. 
V  Kině Vysočina jsme letos pamatovali i  na 
nezadané. Nemáte s kým jít? Šestá řada bude 
určena jenom pro vás. Žádný zamilovaný pár 
vás nebude obtěžovat. I single lístek bude za‑
řazen do slosování o ceny, a navíc, abychom 
vám udělali radost, každý nezadaný od nás 
dostane kytičku. Kdo ví, třeba v  šesté řadě 
potkáte svoji spřízněnou duši.

Do kina můžete vyrazit i o den dříve. V ne‑
děli 13. února od 17.00 uvedeme americkou 
premiéru komedie s  názvem „Vem si mě“ 
s velmi vtipným scénářem a hvězdnou dvo‑
jicí Jennifer Lopez a Owen Wilson v hlavních 
rolích. Mrkněte na trailer a uvidíte, že o nudu 
v tomto filmu nezavadíte a lásky je tam až až.

A když už budete v tom filmovém rozjímá‑
ní, podívejte se na naši další nabídku. Všichni 
filmoví fanoušci si přijdou na své. Těšíme se 
na vás v Kině Vysočina!

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

Kultura Žďár zve filmové a taneční fanoušky 
na Kinobál na stojáka
Příspěvková organizace Kultura Žďár 
připravila novinku� Filmové a  taneční 
fanoušky zve do Kina Vysočina na Kino-
bál na stojáka, který se koná v  sobotu 
12� února od 18 hodin� Návštěvníci v je-
den večer zažijí filmovou premiéru české 
komedie Mimořádná událost, koncert 
Ivana Hlase, hudební blues-rokenrolový 
nářez kapely Letrourou�

Organizátoři se tak narychlo rozhodli 
nahradit tradiční Ples kultury, který se měl 
konat 12. února v kulturním domě, komor‑
nější verzí v Kině Vysočina.

„Současná opatření povolují na akci to-
hoto typu pouze sto lidí. Právě proto padla 
volba na naše kino. Věříme, že se tenhle for-
mát bude líbit a že si lidé, dost možná jedinou 
možnost zatancovat si, užijí,“ doufá nová 

ředitelka příspěvkové organizace Kultura 
Žďár Tamara Pecková.

Filmovo‑taneční večer se ponese ve 
stylu Šakalích let. „Pokud lidé dorazí v dobo-
vých kostýmech, dostanou šanci vyhrát skvě-
lou cenu. Nositel nejlepšího kostýmu vyhraje 
10 volných vstupenek do Kina Vysočina pro 
dvě osoby,“ dodává Pecková.

Večerem provede a  do půlnoci bude 
hrát i brněnský DJ Karel Hejl.

Předprodej vstupenek byl zahájen 
7.  ledna. K dispozici jsou na pokladně KD, 
v Kině Vysočina na Staré radnici.

Akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou 
a také společnost DEL.

Aleš Hrbek
Kultura Žďár

Večerní prohlídky i Masopustní gastrovečer� Zámek zahajuje kulturní rok
Už dávno neplatí, že se na zámek cho-
dí jenom na nedělní procházku, občas 
se známými do Muzea nové generace 
a  příležitostně na kávičku� Žďárský 
zámek poslední roky pečlivě buduje 
svoji pozici kulturního centra regionu� 
Pestré aktivity pro děti, řemeslné kur-
zy, koncerty vážné i  nevážné hudby, 
výstavy, přednášky, tvoření i  tematic-
ké prohlídky… A  to po celý rok, zimu 
nevyjímaje�

Jednou z hlavních událostí letošní zimy 
budou Večerní prohlídky. Tentokrát se 
v pátek a sobotu 18. a 19. února přesune‑
te v čase do dob rozkvětu barokního kláš‑
tera, budete však přihlížet i  událostem, 
které nevěstily nic dobrého. Prohlídka je 
součástí oslav 300 let od vysvěcení Pout‑
ního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, proto nebude chybět ani se‑
tkání s  opatem Vejmluvou a  architektem 
Santinim. Vstupenky si můžete rezervovat na 
www.zamekzdar.cz.

Své dovednosti můžete rozvíjet po celý 
rok při řemeslných kurzech Chytrá ruka. 
V nejbližších týdnech se během nich naučíte 
například základy drátování nebo floristiky, 
truhlářství, práci s  kůží nebo knihvazačství. 
Sobotní únorová odpoledne budou patřit 
dětem a programu Tvořivý zámek, který jim 
zábavnou formou přiblíží masopustní tradi‑
ce. Zámecké lektorky připravily pro děti také 
jarní celodenní kemp na téma poznávání 
života v lese. Kemp se uskuteční během jar‑
ních prázdnin, ve čtvrtek 17. února.

S  masopustem bylo vždy spojeno 
veselí, dobré jídlo i  hudba. Díky Střední 

škole gastronomické Adolfa Kolpinga ne‑
bude během Masopustního gastroveče‑
ra (26. února) o výborné jídlo nouze. Její 
kreativní mistři kuchaři a  jejich studenti 
pro vás totiž připraví luxusní degustační 
menu s  párováním kvalitních vín a  piv. 
Gastronomický zážitek podtrhne cimbá‑
lová muzika. Vstupenky je možné koupit 
v  informačních centrech města i  zám‑
ku. Poslední neděli freskové sály rozezní 
Operní galakoncert dvou operních pěvců, 
kteří na zámek přivezou výběr ze světo‑
vých děl klasické hudby od baroka až po 
Antonína Dvořáka.

Muzeum nové generace, zámeckou ka‑
várnu i obchod můžete navštívit od úterý 
do neděle mezi 9 a 17 hodinou. Prohlídky 
Po stopách Santiniho se konají i  v  zimě, 
a to každé úterý, čtvrtek a sobotu mezi 10 
a 16 hodinou.

Více informací najdete na www.zamekzdar.cz 
a na zámeckém Facebooku a Instagramu.

 Martina Sedláková
Zámek Žďár

Zámecká prelatura Foto: Zámek Žďár

Kino Vysočina Foto: archiv

Svatý Valentýn se 
sklenkou prosecca 
v Kině Vysočina!

Vyzkoušejte si fyziku hrou v Regionálním muzeu Žďár
Od 25� ledna do 31� března se výstavní 
sály žďárské tvrze mění v  technickou 
hernu� Návštěvníci se seznámí s někte-
rými základními fyzikálními jevy (mag-
netismus, elektromagnetická indukce, 
mechanika, optické jevy)�

Můžete si také vyzkoušet, jak fungu‑
je výroba elektřiny taháním či točením, 
transformátor, magnetická levitace, 
polní telefon, plazmová koule, skládání 
barev, optický hologram, Da Vinciho sa‑
monosný most, potrubní pošta, nebo co 
dokáže silný magnet.

Vše je prezentováno názornou, i  lai‑
kovi srozumitelnou formou. Proto ne‑
váhejte, odhoďte předsudky vůči fyzice 
a přijďte si s ní pohrát do muzea! Výstava 
je určena pro všechny generace a  také 
jako doplněk k výuce.

Kamila Dvořáková
Regionální muzeum Žďár Chemická show při vernisáži Foto: Jan Ptáček

Na jarní prázdniny se vydejte opět do ulic Žďáru
Active SVČ pro vás chystá již čtvrtou měst-
skou hledačku� Po loňských Skřítcích, Panu 
Vajíčku a  Kletbě správce Ulricha bude ta 
letošní hra zaměřená přímo na středisko 
volného času�

Při poslední hře se nám osvědčilo nabídnout 
zúčastněným dětem odměnu, tudíž budeme 
ve fungujícím formátu pokračovat. Princip hry 
je jednoduchý: dítě si zakoupí na recepci Active 
clubu (Dolní ul. 3, vedle Generali České pojišťov‑
ny) za 50 Kč hrací kartu a podle instrukcí na kar‑
tě projde devět stanovišť rozmístěných blízko 
středu města. Na každém stanovišti vyřeší úkol 
a řešení zaznamená do karty. Jakmile bude mít 

kartu plnou, odhalí tajenku a tu půjde nahlásit 
na místo výdeje, tedy zpět na recepci Active clu‑
bu. Za správně vyluštěnou tajenku obdrží drob‑
nou odměnu. Všichni účastníci navíc postoupí 
do slosování o hlavní cenu – powerbanku, kte‑
rou vylosujeme po skončení celé akce.

Pouze kartu a odměnu si musí účastník vy‑
zvednout v otevírací době Active clubu (všední 
dny 9‑11 a 15‑20 hodin, sobota 9‑12 a 16‑20 ho‑
din, neděle 9‑12 hodin), jinak může po stanoviš‑
tích chodit kdykoli. Úkoly na stanovištích budou 
rozvěšeny v době od 12. do 20. února a cedule 
jsou pracovníky Activu pravidelně kontrolová‑
ny. Na hru se v minulosti vydávaly s dětmi celé 
rodiny, větší děti zvládly trasu samy, zájem mají 

i volnočasové skupinky z blízkého okolí. Půjde‑
te‑li s více dětmi, zakupte hrací kartu každému 
dítěti, odměna je vázaná na kartu a do slosování 
postupují všechny karty. Ať už bude na jarňáky 
sníh či nikoli, po dobré lyžovačce nebo bruslení 
bude tematická procházka městem jistě pěk‑
ným zpestřením prázdnin.

Organizaci hry věnujeme velkou péči, 
a  proto vás srdečně zveme k  účasti! Zajímá 
nás vaše zpětná vazba, postřehy a náměty. Hru 
propagujeme na facebooku Activezdar, kam 
nám můžete postřehy zasílat a  přidat i  fotku 
zúčastněných dětí.

 Zdenka Volavá
Active SVČ
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Až na samotný vrchol� Exkluzivní cena pro naše cukráře
V  listopadu proběhla gastronomická 
soutěž Trophée Mille� I  přesto, že nám 
Covid-19 takzvaně zamíchal kartami a na 
poslední chvilku jsme museli měnit sou-
těžní tým, podařilo se nám vyhrát cenu za 
nejlepší sladký pokrm!

Dne 6.  listopadu  2021 se v  jihlavském 
Cityparku uskutečnilo národní kolo gastro‑
nomické soutěže Trophée Mille, při níž osm 
dvoučlenných týmů, vybraných v předchozím 
kole, soutěžilo o  prestižní ocenění. Všechny 
týmy samozřejmě pocházely z gastronomicky 
zaměřených škol celé České republiky.

Cílem soutěže bylo připravit šest porcí sla‑
ného a  šest porcí sladkého pokrmu, jenž by 
oslnil porotu, přičemž podmínky soutěže ne‑
byly vůbec jednoduché. Týmy měly stanoveny 

určitý časový limit, suroviny, jež musely využít 
a  navíc vše připravit před zraky široké veřej‑
nosti i odborné poroty, mezi niž patřily hvězdy 
české gastronomie i  francouzský šéfkuchař 
hotelu Domaine, pan Philipp Mille.

Našemu týmu, Elišce Havlíkové a  Tomáši 
Peterovi, se podařilo připravit na soutěž v re‑
kordním čase a do jednotlivých chodů skvěle 
zakomponovat povinné lokální suroviny, mezi 
které patřila např. vepřová pečeně v bio kva‑
litě, kysaná smetana, tmavý ležák z Rodinné‑
ho pivovaru Bernard nebo rakytníková šťáva, 
a vyhrát tak cenu za nejlepší sladký pokrm.

Věříme, že pro naše studenty byla soutěž 
velkou životní zkušeností i pěkným zážitkem. 
Tedy, Eliško a Tome, gratulujeme ke skvělému 
výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy! Markéta Zrzavá, SŠGAK Vítězové mezi sladkými pokrmy Foto: SŠGAK

Pracovní advent na Maltě a plný batoh zkušeností
Žáci žďárské obchodky vyrazili na třítý-
denní zahraniční stáž na Maltu� Načerpali 
nepřeberné množství nových zkušeností 
a většina z nich se profesně posunula o ob-
rovský kus dopředu� Podobný výjezd si 
žádá také kus odvahy, obzvlášť v této slo-
žité době� Všichni ve zdraví odjeli a ve zdra-
ví se vrátili� Všem účastníkům patří naše 
uznání, tedy “klobouk dolů”� Podívejte se 
na některé z jejich postřehů�

Aneta: Jako studentka nástavbového studia 
po vyučení v oboru Rekondiční a sportovní ma‑
sér jsem dostala příležitost zúčastnit se pracov‑
ní stáže na Maltě. Tuto nabídku jsem nemohla 
odmítnout a 20. listopadu 2021 jsem společně 
s  dalšími vybranými studenty odletěla na tři 
týdny na Maltu. Po příletu jsme se ubytovali 
v  hostitelské rodině a  postupně se seznamo‑
vali s okolím. Následující den jsme byli uvede‑
ni na pracoviště, kde probíhala naše pracovní 
stáž. Pracovali jsme ve fitness centru v  hotelu 
San Antonio ve městě Buggiba. Na pracoviště 
jsme dojížděli veřejnou dopravou a  střídali se 
po dvou. Každý den se nám měnila ranní a od‑
polední směna. Náplní naší práce bylo zajištění 
chodu fitness centra. Věnovali jsme se admini‑
strativě na recepci, vyřizovali nové členství pří‑
chozích klientů a  telefonáty. V  posilovně jsme 
kontrolovali, zda je vše v  pořádku, a  řešili pří‑
padné dotazy. Veškerá komunikace probíhala 
pouze v angličtině. Celou zkušenost hodnotím 
jako velice přínosnou. Seznámila jsem se s no‑
vým prostředím, kulturou a  lidmi. Naučila se 
mnoho nových věcí. Většinu času jsem musela 
mluvit anglicky a to mi velice pomohlo zbavit 
se strachu z  komunikace v  angličtině. Pokud 
bych dostala tuto nabídku znovu, určitě bych 
ji využila. Je to zkušenost, která vás v některých 
případech naučí víc než škola.

Markéta a Nikola: Dvacátého listopadu vy‑
razila naše osmnáctičlenná skupina, sestávající 

z šestnácti studentů a dvou učitelů, na třítýdenní 
stáž na ostrov Malta. Brzy ráno nás autobus do‑
pravil na vídeňské letiště, o půl jedenácté jsme 
vzlétli a za dvě hodiny přistáli na maltském letišti. 
Poté jsme byli rozvezeni do rodin. Odpoledne 
jsme se mohli seznamovat s okolím svého byd‑
liště. Rozděleni jsme byli do pěti skupin po mini‑
málně dvou a bydleli v odlišných městech. Každý 
večer v devět jsme se scházeli on‑line. Druhý den 
patřil společnému výletu do hlavního města 
Valletta, kde jsme si prošli památky. Bylo přes 20 
stupňů. V pondělí jsme měli schůzku v agentuře 
Future Focus Ltd. kvůli podepsání smlouvy a in‑
formaci, kde budeme pracovat. Aranžérky byly 
umístěny do květinářství, maséři do fitness cen‑
tra, studenti oboru kuchař‑číšník do restaurace, 
kadeřnice do kadeřnických salonů a studenti ob‑
chodní akademie do obchodů s oblečením a do 
školy. První dny jsme se otrkávali, ve většině z nás 
převládaly pozitivní dojmy a  s  každým dalším 
dnem jsme se více osamostatňovali. Celá stáž 
nebyla jen o práci, ale i o poznávání nové země. 
Během volných dní jsme pořádali výlety na růz‑
ná místa a zákoutí Malty. Poznávali jsme přede‑
vším hlavní město Vallettu, následně jsme jezdili 
například do Birkirkary, Sliemy či St. Julians. Ob‑
jevovali jsme krásy ostrova Gozo či útesů Dingli. 
Nekochali jsme se jenom pohledem na krásnou 

krajinu, ale zapojili jsme i  chuťové pohárky při 
ochutnávce místních specialit.

Petr: Díky stáži jsem získal mnoho zkušeností 
a příjemných zážitků, na které budu vzpomínat. 
Pracoval jsem v pětihvězdičkovém hotelu na re‑
cepci v posilovně. Pro mě jako sportovce to bylo 
velice příjemné prostředí a všichni spolupracov‑
níci byli profesionální, ochotní a velmi nápomoc‑
ní. Líbilo se mi, že se nás v tom krátkém čase sna‑
žili naučit co nejvíce a udělat z nás plnohodnotné 
členy společného týmu. Po třech týdnech jsem 
cítil veliký pokrok v angličtině, až jsem někdy měl 
problém s  mateřským jazykem. S  ubytováním 
bylo vše v pořádku a s hostitelskou rodinou jsme 
vycházeli dobře. Hodně rychle jsem si zvykl na 
maltské počasí a návrat do zasněženého domo‑
va byl těžký. Za ty tři týdny jsem viděl spoustu 
krásných památek a hezkých míst, která jsem na‑
vštívil během výletů nebo sám s přáteli. Za sebe 
mohu říci, že jsem moc šťastný a vděčný, že jsem 
díky škole mohl takto vycestovat a získat cenné 
zkušenosti a úžasné vzpomínky.

Co říci závěrem? Jsme rádi, že jako škola mů‑
žeme našim žákům zprostředkovat podobné zá‑
žitky a již nyní se společně těšíme na vše nové, co 
přinese další školní rok.

Střední škola obchodní a služeb
SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Dotkli jsme se vesmíru
Školní polytechnický kroužek Gymnázia 
Žďár nad Sázavou se zúčastnil projektu 
„Dotkni se vesmíru�” Cílem bylo sestavit 
sondu, vypustit ji do výšky přes 30 km 
nad povrchem Země, zaměřovat signál 
a po dopadu sondu najít� Jak se nám to 
podařilo?

Šestičlenný tým studentů našeho gym‑
názia doprovázený dvěma učiteli se vydal 
po dlouhých měsících příprav do pražské 
Libuše, konkrétně do Českého hydromete‑
orologického ústavu.

Na místě jsme dostali hydrometeorolo‑
gický balón, na který jsme připevnili námi 
upravenou sondu. Cílem bylo tuto sondu 
vypustit a dostat ji až na okraj samotného 
vesmíru. Po vypuštění začal balón prudce 
stoupat až do výšky přes 36 km. V  této 
výšce je nízký tlak, proto balón praskne, 
a  tak sondu nemá co vynášet a  začne 
padat. Když tento okamžik nastal, vydali 
jsme se sondu hledat.

Pomocí amatérských přijímacích sta‑
nic a  programu, který počítá předem 
přibližné místo dopadu, jsme na zákla‑
dě souřadnic zamířili do Pardubic. Díky 
skvělé spolupráci se nám podařilo son‑
du zaměřit a  najít. Odměnou nám byly  

informace ze sondy a krásné fotky planety 
Země z  vesmíru, které stojí za zhlédnutí. 
K  vidění jsou na webu školu gymzr.cz. 
Naše sonda byla totiž výjimečná  – nesla 
navíc školní kameru GoPro, která průběh 
letu nasnímala ve skvělé kvalitě.

Tento projekt organizovaný STEAM 
Academy se snaží, aby se vědecké aktivity, 

pokusy a bádání staly přirozenou součástí 
našeho vzdělávacího systému, a nám sku‑
tečně umožnil bádat a  experimentovat 
jako opravdoví vědci mnoha oborů.

 Dominik Zábranský
student kvinty

Gymnázium Žďár n. S.

Vypouštění meteorologického balónu v pražské Libuši Foto: Gym ZR

Jazyková výuka na Bigy v roce pandemie
Pandemie Covidu zasahuje zásadně do 
života společnosti� Do výuky jazyků, 
kde je nutná okamžitá interakce mezi 
učitelem a žákem, ještě zásadněji� Přes-
to se i v tomto roce podařilo našim stu-
dentům úspěšně složit cambridgeské 
zkoušky různých úrovní, Davidovi z ok-
távy dokonce úrovně nejvyšší – C2� Stu-
denti byli úspěšní i při složení Deutsche 
Zertifikat na Goethe Institutu v němec-
kém jazyce�

Znalost jazyků je jednou z priorit vzdě‑
lávacího procesu na Biskupském gymná‑
ziu. Škola podporuje studenty ke skládání 
jazykových zkoušek samotným vzděláva‑
cím procesem, semináři, kroužky, individu‑
ální přípravou studentů a  organizací akcí, 
jako je každoroční simulace cambridges‑
kých zkoušek za přítomnosti examinátorů 
Zkouškového centra Britské rady při Vyso‑
ké škole polytechnické v  Jihlavě a  Britské 
rady v  Českých Budějovicích, která je ga‑
rantem Centra pro mezinárodní zkoušky 
YLE na naší škole.

Pandemie nám nedovolila navštívit 
země, jejichž jazyky se učíme. Přesto jsme 
v minulém roce cestovali se Spencerem do 
USA, s Janet na Bermudy i do Shakespearo‑
vy Anglie, s Kiarou do Německa, se Slavou 
do Rakouska. Ida nám představila Salzburk, 
Valentina nás provedla Vídní a  Izabel nás 

okouzlila svou prezentací Španělského 
království. Do Turecka a Polska jsme se vy‑
pravili v e‑twinningových projektech. Naše 
cesty se uskutečnily v  kurzech s  rodilými 
mluvčími na půdě školy nebo on‑line.

Cizí jazyky na Bigy mají zelenou! Svědčí 
o  tom i  úspěchy v  soutěžích, např. 1. místa 
v  krajských kolech ruského a  španělského  

jazyka, vynikající umístění v celostátních sou‑
těžích angličtiny Juvenes Translatores a Euro‑
lyra. Závěrem nutno podotknout, že máme 
velkou radost z  našich absolventů, kteří 
v současné době studují v Londýně, Kodani, 
Bristolu, Aberdeenu, Portsmouthu a Derby.

 Jitka Stráská
BIGY

Ilustrační foto Foto: BIGY

Žáci žďárské „obchodky“ u maltského moře Foto: Střední školy obchodní a služeb SČMSD
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18:00  na sále:
Premiéra české komedie 

„Mimořádná 
událost“

19:30 - půlnoc  vestibul:

IVAN HLAS TRIO
LETROUROU  |  DJ KAREL HEJL

Změna programu vyhrazena

Občerstvení a soutěž 

o nejlepší dobový kostým.

Americké grotesky celý večer.
Kino Vysočina

Vstupné:  490,- Kč
Předprodej: pokladna KD, 
Kino Vysočina, TIC Žďár nad Sázavou

www.dkzdar.cz

25. 1. - 31. 3. 2022

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
TVRZ 8, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

OTEVŘENO OD ÚTERÝ DO NEDĚLE

WWW.MUZEUMZDAR.CZ
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Získejte atraktivní plat, 
nadstandardní pracovní podmínky  
a 30 000 Kč za nástup
 
Hledáte novou práci v příjemném prostředí moderní výrobní haly s nejnovějšími  
technologiemi? Voní Vám dřevo a rádi byste pracovali pro mezinárodní firmu,  
kde jsou zaměstnanci na prvním místě?

Připojte se tedy k přátelskému týmu finské dřevozpracující společnosti Stora Enso, 
která zastává filozofii „více stromů zasazených než pokácených“, a která v České 
republice vyrábí produkty ze dřeva pro stavební průmysl. V nově budovaném provozu  
ve Ždírci nad Doubravou právě obsazujeme řadu výrobních pozic jako například: 

OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ ● ŘIDIČ/-KA VZV

Stora Enso, jakožto stabilní zaměstnavatel s nadnárodní působností, nabízí novým 
kolegům nadstandardní platové ohodnocení, řadu výhodných benefitů a výjimečnou 
firemní kulturu s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy. 

Těšíme se na Vás přímo ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66  
nebo na storaenso.com/cs-cz/careers. 
julia.zigmund.ext@storaenso.com, tel.: +420 720 749 201

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Emma CrossZdroj: Stora Enso

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Christian StummerUkázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Kiva Cenkovice

StoraEnso_inz_A4_stabil_179x260_CZ.indd   1StoraEnso_inz_A4_stabil_179x260_CZ.indd   1 13.01.2022   12:1413.01.2022   12:14

Slova zastupitelů
Jedná se o názor zastupitele, ne města ani redakce Žďárského zpravodaje� Uvedená tvrzení se nemusí opírat o pravdi-
vé skutečnosti, faktické informace a o skutečný stav věcí� Od tohoto textu se vydavatel Žďárského zpravodaje distan-
cuje� Tištěná média zřízená obcí jsou zákonem povinná názory zastupitelů k dění v obci uveřejňovat, ačkoliv nemusí 
zachycovat objektivní stav věcí�

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Dvojí metr
Ředitel školy a radní města v jedné oso‑

bě, PaedDr. Ptáček (ODS), mne v  listopa‑
dovém Zpravodaji požádal, aby přestaly 
dezinformace a zkreslené informace místo 

toho, aby věc sám vysvětlil a uvedl na pra‑
vou míru. Jeho manažerské pochybení při 
ukončení pracovního poměru stálo město 
více než 4 milióny korun, a to ještě nejsme 
u  konce. I  nadále totiž probíhají soudní 
a  exekuční řízení, která mohou znamenat 
další statisíce výdajů. Výsledkem mana‑
žerské práce pana ředitele Ptáčka tak je 
4 milionová škoda, zadlužená škola v exe‑
kuci a  nespokojení rodiče žáků. Vše má 
jednu společnou příčinu  – neschopnost 
a  neochotu komunikovat. Začalo to igno‑
rováním a  podceněním oznámení bývalé 
učitelky na jeho porušení zákoníku práce, 
pokračuje to špatnou komunikací s  rodiči 
a  vrcholí to lhaním na jednání zastupitel‑
stva a  arogantním odmítáním poskytovat 

informace zastupitelům. Kterýkoliv jiný 
ředitel nebo vedoucí by při těchto výsled‑
cích byl již dávno odvolán, ale pan ředitel 
Ptáček je radním za koaliční ODS, a  tak si 
to může dovolit. Má totiž politické krytí. 
Pro srovnání ‑ ničím nedoložená údaj‑
ná manažerská neschopnost byla podle 
Ptáčkova stranického kolegy zastupitele 
MUDr. Mokříše, důvodem pro zrušení orga‑
nizační složky Regionální muzeum a konec 
jeho ředitele. Je tak vlastně štěstí, že koa‑
lice ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO a  ODS nemá na 
všechny stejný metr, protože jinak by měl 
Žďár o jednu školu měně, případně by hle‑
dal jiného ředitele.



Změna programu vyhrazena.

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

@@ – on‑line přenos, A – Active SVČ, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, FSZŽ – freskové sály Zámku Žďár,
FP – Family point v poliklinice, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, KMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry, KK – kavárna Krystal, 

KV – Kino Vysočina, MD – Městské divadlo, MGSR – Malá galerie Stará radnice, RCS – Rodinné centrum Srdíčko,
RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, SP – Senior Point v knihovně, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
středa 2. února, 9.00
Divadlo Minor Praha – Koukej svět /MD/

čtvrtek 10. února, 9.00
Divadlo Aha Praha – (Ne)bezpečná (ko)media /MD/

sobota 12., 19. a 26. února, 14.00‑17.00
Tvořivý zámek – Masopustní tradice I, II, III /ZŽ/

čtvrtek 17. února, 8.00‑16.00
Zámecký jarní kemp – Poznáváme život v lese /ZŽ/

sobota 19. února, 14.00
Dětský karneval /KK/

středa 23. února, 9.00 a 11.00
Divadlo Lampion Kladno – Tygr /MD/

čtvrtek 24. února, 15.00
Dětský karneval /RCS/

SENIORŮM
středa 2. února, 9.00
Alzheimer poradna Vysočina /SP/

pátek 4. února, 9.00
Zdravotní monitoring s VZP /SP/

úterý 8. a 22. ledna, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
středa 16. února, 19.00‑21.00
Nikodémova noc /ZH/

DIVADLO
úterý 8. února, 19.00
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody /DK/

středa 9. února, 19.00
Jaroslav Dušek – Pátá dohoda /DK/

KONCERTY
pondělí 21. února, 19.00
The Backwards – Beatles revival /MD/

čtvrtek 24. února, 19.00
Žďárské interference – Sound Pack /RKF/

neděle 27. února, 18.00
Operní gala /FSZŽ/

KULTURNÍ AKCE
čtvrtek 3. února, 18.00
Promítej i Ty! – Ponor /KMJS/

pondělí 7. února, 19.00
Sandra Pogodová – Hoď se do pogody /MD/

sobota 12. února, 18.00
Kinobál na stojáka /KV/

pátek 18. a sobota 19. února, 17.00‑23.00
Večerní prohlídky – Za osobnostmi barok� kláštera /ZŽ/

sobota 26. února, 18.00‑22.00
Masopustní gastrovečer /ZŽ/

neděle 27. února, 14.00‑16.00
Sladká neděle /A/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 3. a 17. února, 16.00‑18.00
Chytrá ruka – Drátování /ZŽ/

středa 9. února, 18.00‑19.30
Beseda s generálem Petrem Pavlem /ZŽ/

čtvrtek 10. února, 16.00
Psychomotorický vývoj dítěte /RCS/

pátek 11. února, 19.00
Marek „Orko“ Vácha – Chuť žít /CTH, @/

neděle 13. února, 10.30‑16.00
Chytrá ruka – Základy floristiky /ZŽ/

úterý 15. února, 9.30‑10.30
Gabriela Jáchymová – Přírodní kosmetika /FP/

čtvrtek 17. února, 16.00
Jiří Plhák – Půlnoční trolejbus /HK/

VÝSTAVY
úterý 25. ledna až neděle 27. března
Technická herna na cestách aneb fyzika hrou /RM/

úterý 1. února až pondělí 28. února
Vojtěch Zikmund – Vcházení do krajiny /ČD/
Fotoklub Vysočina slaví 5 let /KMJS/
Nemáme čas se nudit /KMJS/

středa 5. ledna až neděle 27. února
Jaroslav Provazník – Rocker fotografem /MGSR/

úterý 1. února až neděle 27. února
David a Elisabeth Habermannovi – Věčný kurýr /GSR/

neděle 27. února, 16.00
Jiří Hudec – fotografie /ZŽ/


