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Známe podobu hřišť na Purkyňově a Farských str. 5

  str. 7 ITC na Zelené hoře má svou podobu. Přijďte diskutovat  str. 7

Foto: SAARplan.cz

Vybrat si bydlení pomůže katalog  str. 5
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Vážení spoluobčané,
březnem vstupujeme do jarního období 

a  končí (alespoň astronomicky) období zimní. 
S příchodem jara se tak rozjede řada stavebních 
projektů, kterých je letos víc než dost. Jejich 
společným jmenovatelem je snaha zlepšovat 
a  zpříjemňovat život ve Žďáře. Zmíním pěší 
zónu, Vodojem, dopravní stavby, sportovní halu 
a mnohé další. Přehled vybraných investičních 
akcí najdete na straně 8  a  9. O  některých se 
však zmíním zevrubněji. Jednak jsou to dět‑
ská hřiště, známe už podobu těch na Farských 
humnech a  Purkyňově ulici, zanedlouho bu‑
deme informovat o  těch pro ulice Palachova, 
Haškova a Okružní dolní a se stavební sezonou 
začne jejich realizace. Tímto také chci poděko‑
vat všem, kteří se zúčastnili na daných místech 
diskuse o podobě hřišť, poreferovali o místních 
reáliích a přispěli zajímavými nápady a postře‑
hy. Na místě je dále nutné zmínit i rekonstruk‑
ci rybníka Velký Posměch na kraji průmyslové 
zóny. Ten má jednak zvýšit retenční schopnosti 
území zóny Jamská II, současně je to ale první 

z aktivit, jejichž výsledek bude více vody a ze‑
leně v  této průmyslové oblasti Žďáru. Naše 
systematická a dlouhodobá snaha vytvářet ve 
městě zdravé životní prostředí tak musí nutně 
zahrnovat i tuto část Žďáru, kde pracují denně 
tisíce lidí. Jsme první město v zemi, které s do‑
tační podporou Czechinvestu realizuje pilotní 
projekt pro ozelenění průmyslových zón Smart 
parks for future. Je to koneckonců jeden z více‑
ro projektů, kde jsme první. Využívat jedinečné 
příležitosti a  chytat trendy v  zárodku je cesta, 
jak Žďár rychle navést na cestu stát se moder‑
ním, dynamickým a živým městem 21. století. 
Nemůžu v této souvislosti tak opominout další 
environmentálně sympatickou, komunitní akti‑
vitu, která cílí na (pra)rodiče s dětmi, a to je výro‑
ba ptačích budek a jejich rozmístění po městě 
(více na str. 6) Společný projekt s kolegy z CHKO 
na podporu biodiverzity určuje, kam a pro jaké 
opeřence budku instalovat. Jednu nebo dvě 
vybavíme dokonce kamerou, aby se děti ve 
školkách a školách v přímém přenosu dovídaly 
o přírodě uvnitř. Aktuálním tématem, které silně 
rezonuje, je určitě bydlení. Připravili jsme pro 
vás Katalog bydlení, který budeme každý čtvr‑
trok aktualizovat ve snaze rozšiřovat nabídku 
a možnosti. Již teď máme rozpracováno několik 
dalších projektů, jen ještě potřebují trochu času. 
Katalog zahrnuje příležitosti různých forem 
bydlení pro různé skupiny obyvatel v kontextu 
jejich ekonomické, sociální a zdravotní situace. 
Rolí města není stavět, i když se této role nezří‑
káme, a  i  sami budeme mít co nabídnout, ale 
především vytvářet podmínky, aby zde bydlení 

vznikalo. I  když se jedná o  projekty investorů 
(developerů), za každým projektem jsou de‑
sítky až stovky hodin poctivé práce, které jsme 
odpracovali, aby projekty mohly vzniknout. 
V době přebujelé administrativy a přesložitého 
stavebního řízení, složitosti získávat pozemky 
a povolení, tomu nemůže být ani jinak. Katalog 
bydlení najdete, stejně jako přehled všech roz‑
vojových projektů a  náhledu do budoucnosti 
Žďáru na stránkách www.saarplan.cz. Přeji in‑
spirativní čtení a výběr.

Martin 
Mrkos

starosta 
Žďáru nad Sázavou

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Začaly přípravy na stavbu další části obchvatu
Přípravné práce na stavbu další části 
obchvatu mezi Brněnskou a Jihlavskou 
ulicí začaly v  polovině února� První 
částí bylo pokácení stromů, které stály 
v  cestě budoucímu kruhovému objez-
du� Další na řadě je bývalá prodejna 
koberců�

Ředitelství silnic a  dálnic zahájilo pří‑
pravy na stavbu další části obchvatu. Za‑
čínat bude na kruhovém objezdu na Br‑
něnské ulici při výjezdu na Brno a spojí ho 
s  novým kruhovým objezdem v  místech 
křižovatky Jihlavské a Chelčického ulice.

Stavbě kruhového objezdu na Jihlav‑
ské ulici musela ustoupit asi desítka stro‑
mů. V  procesu demontáže a  následného 
odstranění je bývalá prodejna koberců.

ŘSD plánuje zahájit rozsáhlejší práce 
v polovině letošního roku. Dokončení 800 
metrů nové silnice je v plánu na rok 2024.

 (red) Lividace bývalé prodejny koberců v místě budoucího propojení Jihlavské a Brněnské ulice Foto: Matěj Papáček

SLOŽILI JSME 
SPOLU TAXÍK MAXÍK
   PRO Žďár 
    nad Sázavou

Informace o službě najdete 
na webových stránkách 

www.socsluzbyzdar.cz
objednání   771 227 000
pondělí–pátek  7:00–15:00 hod.   

Taxík Maxík je služba určená k přepravě seniorů 
a zdravotně znevýhodněných občanů města Žďár nad 
Sázavou převážně do zdravotnických či sociálních 
zařízení a na úřady, kterou financuje město Žďár  
nad Sázavou a provozuje příspěvková organizace 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Taxík Maxík je společným projektem Nadace Charty 77 
– Konto Bariéry, jejich projektu SenSen – Senzační 
Senioři a lékáren Dr.Max. 

ZVÝHODNĚNÉ
  TAXI PRO
  SENIORY
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Katalog bydlení je na světě
Pokud plánujete v  našem městě v  bu‑

doucnu stavět nebo si pořizovat byt, pak 
by vaší pozornosti neměl uniknout nově 
vydaný Katalog bydlení na městských 
stránkách saarplan.cz. Naleznete zde pře‑
hled projektů, které se dělí do dvou hlav‑
ních částí. Projekty probíhající nebo reali‑
zovatelné v  blízké budoucnosti, v  letech 
2021‑2024.

Druhou část představují projekty pro 
vzdálenější časový horizont (2024+) a jsou 
podmíněny změnou územního plánu. 

Změna územního plánu začne nejpozději 
v květnu 2022.

Rozpočet osadních výborů se navýší
Místní části Stržanov, Veselíčko, Radostín 

a Mělkovice jsou svébytné a nedílné součás‑
ti našeho města. Proto jsme před lety spo‑
lečně se zástupci osadních výborů zřídili pro 
tyto místní části samostatné položky v roz‑
počtu, o kterých si jednotlivé osadní výbory 
rozhodují dle vlastního uvážení. Jedná se 
především o  finanční podporu kulturních, 
společenských a sportovních akcí, které mají 
za účel posílit komunitní život a pomoci při 
zachování místních tradic a zvyklostí. Popří‑
padě se tyto finanční prostředky dají využít 
na drobné vylepšení veřejného prostranství.

Jelikož se tento přístup osvědčil, byl pří‑
děl rozpočtu z  města navýšen z  333 Kč na 
390 Kč na občana za rok. Navíc osadní vý‑
bory budou mít nově možnost přesunout si 
z roku na rok až 50 % finančních prostředků.

Cena města Žďár nad Sázavou za rok 2021
V roce 2021 byly podány celkem tři ná‑

vrhy na ocenění. Jeden z návrhů musel být 
nakonec vyřazen. Nominovanými byl PhDr. 
Zdeněk Vyhlídal za spisovatelskou a  pu‑
blicistickou činnost, a  pan Petr Bednář za 
celoživotní přínos ve výchově a vzdělávání 
dětí a mládeže a rozvoj skautingu.

Cenu města Žďár nad Sázavou za rok 
2021 získal PhDr. Zdeněk Vyhlídal.

„Vlajka pro Tibet“ i ve Žďáře
Již se stalo dobrou tradicí, že se naše 

město každoročně připojí k  mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením 
tibetské vlajky před budovou městské‑
ho úřadu. Stane se tak 10.  března  2022  
na 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Radek 
Zlesák

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Jsme připraveni, hlásí z Koruny Vysočiny
Dnes už je jasné, že prozatím skončila 
povinnost prokazovat se „Tečkou“, a  to 
je přesně to, na co jsme se přes celou 
zimu v  Koruně Vysočiny připravova-
li� Prakticky celý cestovní ruch se nyní 
bude moct nadechnout a my jsme tady, 
aby náš region nezaspal hned na startu�

Náš úžasný kraj budeme představovat 
hned na dvou jarních veletrzích, takže pokud 
budete mít cestu do Prahy, můžete se za námi 
zastavit 18.  – 20.  března na Holiday World 
nebo 25.  – 27.  března na For Bike. Turistům 
a  odborné veřejnosti budeme představovat 
nové produkty v  cestovním ruchu, na kte‑
rých jsme pracovali v minulých obdobích tak, 
abychom zaujali i turisty, kteří již naši oblast na‑
vštívili. Na druhý jmenovaný veletrh půjdeme 
mimo jiné s naším esem v rukávu. Můžeme se 
pochlubit dvěma úžasnými areály jen 20 km 
od sebe. A mimochodem už jste je vyzkoušeli? 
Singletracky v Novém Městě na Moravě nebo 
Trialy Vír za nás můžeme jedině doporučit.

V dubnu se objeví na „Íčkách“ nové číslo tu‑
ristických novin, na kterých v současné době 
intenzivně pracujeme. Turistům představíme 
náš kraj jako místo, kde jim ani týdenní pobyt 
nebude stačit. Zkrátka nepřijdou ani „místňá‑
ci“, kteří určitě objeví nová místa, která stojí 
za návštěvu. Třeba takové Osmistovky, nej‑

vyšší vrcholy Žďárských vrchů, má obje‑
veno jen zlomek z  nás, což je velká škoda.  
Jsou to úžasná místa.

Můžeme říct i něco bližšího k Santiniho ši‑
fře, produktu cestovního ruchu, který v jarních 
měsících spatří světlo světa. Objevíte s  námi 
tajuplná místa v srdci Vysočiny, která jsou vzá‑
jemně propojena díly architekta J. B. Santiniho. 
Na své cestě budete hledat symboly, tvary, 
písmena, čísla nebo šifry, které nám tu zane‑
chali naši předkové na fasádách kostelů, pod 
vytesanými sochami nebo v  lesních zátiších. 
Už se těšíme na vaše reakce.

Nezapomínáme ani na podporu sou‑
kromých subjektů v  cestovním ruchu. Zážit‑
ková karta Koruny Vysočiny pokračuje dál. 
Už máme první data z  loňského roku a  jsou 
velmi pozitivní. Je to přesně ten projekt, který 
plně využívá potenciál Koruny Vysočiny.

Určitě mrkněte i  na náš web www.ko‑
runavysociny.cz a  inspirujte se výlety do va‑
šeho okolí. Zima je krásná a k Vysočině patří, 
tak neseďte doma.

 David Štěpánek
 Koruna Vysočiny

Hraběcí stolek nad údolím Svratky nedaleko od obce Vír Foto: Koruna Vysočiny

Nevíte jak ve Žďáře s bydlením? Koukněte do katalogu
Radnice přichází s  Katalogem bydlení, 
který pomůže s orientací na trhu realit� 
Katalog je rozdělený do více částí pod-
le doby, kdy budou projekty vznikat� 
Už první vydání obsahuje 13 projektů 
a stovky bytů a domů�

Nevíte, kde vznikají nové byty? Kde se 
plánuje výstavba rodinných domů? Jestli 
vzniknou další městské byty? Na tyto otáz‑
ky má odpovídat Katalog bydlení. První 
část představuje projekty, které mají vznik‑
nout do roku 2024. Druhá část obsahuje 
projekty pro horizont 2024 a dál. U těchto 
projektů je podmínkou změna územní‑
ho plánu a  ta zkrátka nějakou dobu trvá.  
Začít má ale už v květnu letošního roku.

Jeden z nejbližších projektů je zástavba 
proluky na Žižkově ulici. Zbouráním sta‑
rých domů tam vznikl prostor pro dvě par‑
cely, které mohou být k prodeji už v březnu.

„Rolí města není stavět, byť se této role ne-
zříkáme. Naším hlavním úkolem je vytvářet 
podmínky, aby různé formy bydlení vznikaly 
a byly k dispozici různým skupinám obyvatel. 
Tedy vytvářet takové podmínky, aby všichni 
měli šanci pro důstojné bydlení v kontextu své 
sociální, ekonomické nebo zdravotní situace,“ 

popisuje přístup města k  otázce bydlení  
starosta Martin Mrkos. A  dodává, že za 
každým z  projektů soukromých subjektů, 
jejichž vznik město podpořilo, jsou desítky 
hodin práce.

Ne vše, co je v katalogu, se ale musí po‑
dařit. Projekty mohou narazit na komplika‑
ce, které je buď pozdrží nebo se kvůli nim 
neuskuteční vůbec. Stejně se ale mohou 
objevovat nové a další projekty.

Katalog bude průběžně aktualizován
Vydání, které dnes nalezenete na webu 

SAARplan.cz, je pouze prvním vydáním ka‑
talogu. Ten je v plánu každé tři měsíce aktu‑

alizovat, takže už dnes je jasné, že v dalším 
vydání bude projektů zase o něco více.

Pro představu první vydání obsahuje 
projekty s bezmála třiceti pozemky pro ro‑
dinné domy a  dvěma stovkami bytových 
jednotek. To představuje bydlení pro 700 
až 1100 lidí.

Katalog je pouze v  elektronické podobě 
a najdete ho na stránkách SAARplan.cz v sek‑
ci bydlení. Na webu najdete také více infor‑
mací ke všem rozvojovým projektům města.

 (red)

Vizualizace bytových domů na Hrnčířské ulici Foto: SAARplan.cz

Známe podobu hřišť na Farských humnech, 
Purkyňově ulici a psího hřiště
Projektant hřišť na Farských hum-
nech, Purkyňově ulici a  psího hřiště na  
Neumannově ulici má hotové návrhy na 
jejich podobu� Na řadě je povolení sta-
vebního úřadu a na jaře začátek realizace�

Hřiště na Farských humnech a na Purky‑
ňově ulici budou první realizace podle nové 
koncepce. Ještě letos se začne ve stejném 
duchu pracovat na rekonstrukci hřišť na Pa‑
lachově, Haškově a dolní Okružní ulici.

Farská humna
Největším hřištěm je právě to na  

Farských humnech. To se stejně jako park 
stává centrem setkávání a volného času ce‑
lého města. Nové hřiště se přesune z cent‑
rální části parku pod schody na Veselskou 
ulici a vyplní většinu prostoru mezi asfalto‑
vou stezkou a pěšinou vedoucí podél dneš‑
ního hřiště.

Hlavním herním prvkem bude takzvaný 
křižník. Dřevěná konstrukce z  akátových 
kůlů bude mít tři patra, která se zemí spojí 
lanové sítě. Křižník pak doplní řada dalších 
prvků jako oplocené pískoviště pro nej‑
menší, workoutové hřiště, kůly pro slackli‑
ne nebo lavičky, které loni darovala městu 
společnost Žďas.

Povrchy budou řešeny různým způso‑
bem podle prvků hřiště. Okraje hřiště budou 

řešeny štěrkovým trávníkem, pod křižníkem 
dopadová plochy z písku a pod workouto‑
vým hřištěm dřevěná paluba.

Celé hřiště doplní řada laviček, košů 
a další nezbytný mobiliář.

Stavbě musí ustoupit deset stromů, které 
budou po dokončení realizace nahrazeny 
novými výsadbami.

Hřiště na Purkyňově ulici
Toto hřiště bude spíš pro děti, protože 

hlavním prvkem je pirátská loď. Tu doplní 
skluzavka se síťovým lezeckým tunelem 
vedoucí z horní paluby do podpalubí. Kon‑

strukce bude vytvořena z  trvalého acháto‑
vého a dubového dřeva. Hřiště rozšíří ještě 
houpačka s  pískovou dopadovou plochou. 
Samozřejmostí jsou lavičky, odpadkový koš.

Psí hřiště
Posledním projektem je psí hřiště na 

Neumannově ulici. To vzniká na základě 
návrhu v  Participativním rozpočtu z  roku 
2019 za garážemi u pěšiny nad Göttlerovým  
rybníkem. (red)

Návrh nového hřiště na Farských humnech Foto: SAARplan.cz

SAARPLAN.cz

SAARPLAN.cz

Chystáme setkání s Martinou Sáblíkovou� Gratulujeme!
Žďárská rodačka Martina Sáblíková 
sklidila další úspěch ve své kariéře 
v podobě bronzové medaile na zimních 
olympijských hrách v Pekingu�

Martině k  její medaili gratulujeme 
na dálku. Rádi bychom ji pozvali k nám 
do města a  předali jí gratulace osobně. 
V současnosti jednáme s  jejím manaže‑

rem o termínu, kdy by Martina do Žďáru 
přijela.

 (red)
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Ptačí zpěv může znít i v centru města
Ptačí zpěv patří i  do ulic města� Jak ho 
tam dostat? Třeba umístěním ptačích 
budek po Žďáře� Přijďte postavit vlastní 
budku a dozvědět se něco více o projek-
tu Budky pro zpěváčky�

Pro širokou veřejnost je připravená 
tvůrčí dílna s povídáním, kde budete moct 
postavit vlastní ptačí budku a dozvědět se 
u toho něco o životě zpěvných ptáků okolo 
nás. Není třeba nic jiného, než se dostavit 
a mít chuť zapojit se do práce. Materiál na 
výrobu budek i případná pomoc jsou zajiš‑
těné. Pokud máte svoje oblíbené kladívko, 
klidně si ho vezměte s sebou.

Budky, které společně vyrobíme, pak 
umístíme po městě na místa vytipovaná 
odborníky z  Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. Budky by měly přilákat zpěvné 
ptáky, kteří jsou zvyklí hnízdit v  dutinách 
a  dát jim zázemí pro jejich hnízda. Pokud 
se vše podaří, budete moct sledovat, jak je 
právě „vaše“ budka zabydlená a jak se v ní 
ptákům daří. Můžou to být třeba sýkorky, 
brhlíci, lejskové nebo rehkové.

Akce Budky pro zpěváčky proběhne ve 
čtvrtek 31. března od 16.00 hodin v Knihov‑
ně Matěje Josefa Sychry.

 (red) Ilustrační foto Foto: Pixabay.com

Architektonická soutěž ITC na Zelené hoře má svého vítěze� 
Přijďte diskutovat s architektem
Zázemí pro turisty u kostela na Zelené 
hoře chybí už dlouhá léta� Za posled-
ní rok se podařil významný posun� 
Konečně byla nalezena shoda v  jeho 
umístění a  v  architektonické soutěži 
vybrán nejvhodnější návrh� Disku-
ze s  veřejností k  soutěži proběhne 
15� března v Kině Vysočina�

Vybudovat zázemí na Zelené hoře je le‑
titý závazek vůči tak významné památce, 
jakou je kostel na Zelené hoře. To, že u pa‑
mátky UNESCO nemají průvodci pořádné 
zázemí a  turisté musejí chodit na toalety 
na nedaleký hřbitov, je nevhodné a je tře‑
ba se v budování zázemí posunout. Proto 
město ve spolupráci s  Římskokatolickou 
církví a  Národním památkovým ústavem 
vyhlásilo v  roce 2021 architektonickou 
soutěž na nové zázemí.

Za vítězným návrhem stálo studio Petr 
Stolín Architekt s.r.o. Ateliér byl v loňském 
roce oceněn titulem Architekt roku a  již 

dříve získal hlavní ocenění České ceny za 
architekturu. Ateliér i Petra Stolína provází 
řada dalších úspěchů a titulů.

Porota složená z  řady významných 
architektů, zástupců Národního památ‑
kového ústavu, města i  církve u  návrhu 
vyzdvihla umístění v  kontextu památky 
a  zároveň dopravní i  urbanistické řešení 
celého území.

Výraznou výhodou návrhu byla také 
vůbec možnost realizace, protože umož‑
ňuje postupné budování po fázích. Opro‑
ti projektům zapuštěným do země se 
také vyznačuje nižší cenou realizace a ná‑
sledné údržby.

Zadání soutěže
V  zadání soutěže nebyl pouze návrh 

samotné stavby turistického centra, ale 
urbanistické a  dopravní řešení celého 
území. V  dopravě museli architekti vyřešit 
obslužnost turistického centra v  kontextu 
místa bez narušení území. Preferovaná je 

dostupnost pěší, na kole nebo hromadnou 
dopravou. Proto je součástí zadání i zastáv‑
ka MHD a stání pro turistické autobusy. Pro 
osobní automobily je navrženo dostatečné 
množství parkovacích míst u zámku.

Setkání s občany
Protože je jakákoliv stavba v okolí kos‑

tela na Zelené hoře významná pro celé 
město, je samozřejmostí, že se budou 
výsledky soutěže diskutovat s  širokou 
veřejností. Setkání s  občany proběhne 
15. března od 17.00 v sále Kina Vysočina. 
Debatovat budou zástupci města, církve, 
architekt města i autor vítězného návrhu. 
Ve foyer pak budou k nahlédnutí všechny 
doručené návrhy.

(red)

Vyrazme společně Do práce na kole!
Udělejte něco pro své zdraví i  životní 
prostředí a  vyrazte Do práce na kole, 
koloběžce, pěšky nebo poklusem - tedy 
udržitelně a aktivně� Domluvte se s ko-
legy, sestavte tým a soutěžte� Celý kvě-
ten cestujte do práce vlastními silami�

Soutěžit můžete v  několika katego‑
riích. Ta hlavní je pravidelnost. Čím více 
procent cest do práce zvládne váš tým, 
tím lépe. Limit pro slosování o věcné ceny 
je 66 %, ale jsou týmy, které zvládají i přes 
90 %.

Pro hltače kilometrů je kategorie na 
počet kilometrů. Nic navíc nevyhrajete, 
ale kdo nechce mít nejvíc?

Letošní hlavní výhrou je zbrusu nová 
koloběžka. Tu můžete získat ve sloso‑

vání z  kategorie pravidelnosti. Není to 
ale jediná cena. Drobné dárky si můžete 
vylosovat na závěrečném vyhodnocení 
10.  června v  17.00 v  zámecké kavárně. 
Napříč květnem vás navíc čekají takzvané  
Akce na triko.

Registrovat se můžete do konce dub‑
na. Čím dřív se zaregistrujete, tím míň 
zaplatíte. A nezapomeňte zapojit své ko‑
legy, rodinu nebo přátele.

Registraci a  podrobnosti najde‑
te na webu dopracenakole.cz nebo 
zdarns.cz. Případné dotazy ke žďár‑
ské kampani směřujte na e ‑mail: 
radka.remarova@zdarns.cz.

 Podporuje MA21
 (red)

Informace k zápisu dětí do mateřských a základních škol
Zápis dětí do 1� tříd základních škol ve 
Žďáře nad Sázavou byl stanoven pro 
školní rok 2021/2022 na:

• pátek 8� dubna od 14 hodin do 17 hodin
• sobotu 9� dubna od 9 hodin do 11 hodin
Podrobné informace k zápisu budou zveřejně-
ny na webových stránkách jednotlivých škol:

• Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 2, www.2zszdar.cz,

• Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6, www.3zszdar.cz,

• Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4, www.4zszdar.cz (i na praco‑
višti ZŠ Santiniho),

• Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Palachova 2189/35, www.1zdar.cz.

Přípravná třída
Při Základní škole Žďár nad Sázavou Ko‑

menského 6 je zřízena přípravná třída, ve 
které proběhne zápis ve stejném termínu 
jako zápis do prvních tříd. Přípravná třída je 
určena pro děti v posledním roce před zahá‑
jením povinné školní docházky, u kterých je 
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy 
vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým 
byl povolen odklad povinné školní docházky.

Mateřské školy
Žádostí o  přijetí do mateřské školy 

je možné podávat od pondělí 2.  května 
do pátku 13.  května. Podrobné informa‑
ce najdete na www.mszdar.cz, případné 
dotazy na tel. 566 623 257 nebo emailu: 
reditelstvi@mszdar.cz.

Pro docílení optimální naplněnosti 
všech základních škol ve městě jsou Obec‑
ně závaznou vyhláškou města v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
stanoveny spádové obvody základních 
škol pro zápis dětí do 1. tříd základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou. Spádové obvody by 
měli rodiče dětí respektovat.

Platné znění Obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2020 o stanovení školských ob‑
vodů základních škol zřizovaných městem 
Žďár nad Sázavou najdete na webu města 
v menu Městský úřad, v položce Vyhlášky, 
a nařízení.

Podrobné informace k  zápisu budou 
zveřejněny v dubnovém zpravodaji.

 (red)

Ocenění města získal autor a spisovatel Zdeněk Vyhlídal
Cenu města za rok 2021 získal Zdeněk 
Vyhlídal Žďárákům známý hlavně jako 
autor knihy Kluci z  Horní ulice� Oceně-
ní získal za celoživotní přínos v  oblasti  
kultury�

Zdeněk Vyhlídal se celý život věnoval 
a  stále věnuje psaní knih i  publicistice. 
Napsal více než třicet beletristických děl 
a stejný počet rozhlasových her. Věnoval se 
i  filmové scénáristice a  odborným textům. 
Významnou část svého života obětoval 
ochraně zvířat, za kterou byl za minulého 
režimu dokonce uvězněn. Jeho poslední 
knihou je Strmá cesta k Bílé hoře.

Ve Žďáře je známý hlavně svoji knihou 
Kluci z  Horní ulice, kde se venuje svým 
dětským zážitkům z  nacisty obleženého  
Žďáru. Více se o životě a díle Zdeňka Vyhlí‑
dala můžete dočíst ve Žďárském zpravodaji 
číslo 03/2020 v archivu na webu města.

Ocenění předá panu Vyhlídalovi vedení 
města na Dni Žďáru.

 (red) Zdeněk Vyhlídal při rozhovoru se Žďárským zpravodajem v únoru 2020 Foto: archiv

SAARPLAN.cz

Ilustrační foto Foto: archiv

Vítězný návrh ze studia Petra Stolína Foto: Petr Stolín Architekt
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Městský úřad informuje

10

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 17. ledna 
do 11.  února  předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno 
Dioptrické brýle náměstí Republiky
1 náušnice Haškova ulice
Finanční hotovost Horní ulice
Mobilní telefon Brněnská ulice
Ledvinka, elektronika náměstí Republiky
Jízdní kolo Švermova ulice
Mobilní telefon náměstí Republiky
1 klíč na MěÚ
Rukavice Horní ulice
Klíč od vozu Palachova ulice
Svazek klíčů u Kina Vysočina

Bližší informace 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 
18.  února  2022 celkem 20 247 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: leden  2022 ‑ 20 273, prosi‑
nec 2021 ‑ 20 294, listopad 2021 – 20 336, 
říjen  2021 ‑ 20 341, září  2021 ‑ 20 362, sr‑
pen 2021 ‑ 20 383, červenec 2021 ‑ 20 429, 
červen 2021 ‑ 20 431, květen 2021‑ 20 433, 
duben 2021 ‑ 20 447, březen 2021 ‑ 20 461

Děti narozené v prosinci 2021
Martin Slavík 08. 12. ZR 3
Nina Prombergerová 10. 12. ZR 6
Dan Solnička 10. 12. ZR 3
Eliška Partlová 14. 12. ZR 3

Filip Topinka 19. 12. ZR 4
Eliška Pokorná 20. 12. ZR 4
Šimon Řádek 21. 12. ZR 3
Nela Smolíková 26. 12. ZR 3
Klára Růžičková 28. 12. ZR 4
Lukáš Šíma 29. 12. Radonín
Josef Hron 30. 12. ZR 3

Životní jubilea v březnu 2022
+ dodatečně 1x v únoru
Věra Getová 26. 02. 92 let ZR 1

Josef Zaťko 01. 03. 91 let ZR 7
Zdenka Kudláčková 02. 03. 90 let ZR 5
Jana Lampárková 06. 03. 85 let ZR 1
František Gerlich 07. 03. 85 let ZR 3
Anna Zichová 07. 03. 91 let ZR 4

Josef Mucha 07. 03. 97 let ZR 5
Růžena Kolouchová 08. 03. 101 let ZR 3
František Žemlička 08. 03. 90 let ZR 6
Růžena Válková 10. 03. 80 let ZR 3
Marie Vencálková 15. 03. 85 let ZR 1
Gabriela Šímová 16. 03. 85 let ZR 3
Olga Majerová 19. 03. 80 let ZR 4
Jaroslava Soukupová 20. 03. 93 let ZR 3
Marie Neugebauerová 21. 03. 85 let ZR 5
Anna Tietzová 22. 03. 85 let ZR 3
Marie Filipiová 23. 03. 85 let ZR 4
Jiří Měsíček 23. 03. 90 let ZR 4
Jarmila Omesová 25. 03. 80 let ZR 3
Zdena Hrodková 29. 03. 93 let ZR 3
Vojtěch Šohaj 29. 03. 91 let ZR 3
 
 Gratulujeme!

Blíží se splatnost poplatku za psa 
Odpady stačí do konce dubna
Poplatek za odpad je letos nutné uhradit do 
30� dubna a poplatek za psa do 31� března� Za 
odpad letos zaplatí všichni shodně 580 korun 
za osobu a výše poplatku za psa se nemění� 
Na přelomu března a dubna přijde všem do 
schránky informační dopis s jejich údaji�

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 žijící 

v zahraničí,

• vlastník (fyzická i  právnická osoba) nemovi‑
tých věcí (byt, rodinný dům, stavba pro rodin‑
nou rekreaci např. chatová oblast Grejdy nebo 
chaty na Strži), kde není trvale hlášená žádná 
fyzická osoba.

Složenky už chodit nebudou
Protože myslíme na životní prostředí i měst‑

ský rozpočet, rozhodli jsme se, že už nadále ne‑
budeme posílat každému z poplatníků, kterých 
je v našem městě více než 20 000, papírovou slo‑
ženku k poplatku za odpad. Tyto složenky zna‑
menají skoro 13 kilogramů jednorázově použi‑
tého papíru a také náklady 150 000 Kč z městské 
kasy každý rok za tisk, obálky a roznos.

Dnešní digitální doba nám již přináší více 
možností a věříme, že mnohým z vás to nezpů‑
sobí žádné komplikace. Možností plateb je ale 
hned několik.

 (red)

Rozhovor s pečovatelkou roku Ludmilou Boháčovou
Tento měsíc vám přinášíme rozhovor s  pe-
čovatelkou roku 2021 Ludmilou Boháčovou� 
Paní Boháčová pracovala 32 let v sociálních 
službách a starala se o potřebné Žďáráky�

Jaké pro Vás to vyhlášení bylo?
Nominovala mě magistra Matoušková, 

která dělá vedoucí na domově a vrchní sest‑
ra Holcmanová. Považovala jsem za slušnost 
je oslovit, jestli by mě doprovázely. Ony byly 
potěšeny, takže jsme se domluvily.

Nicméně na domově je teď covid a je tam 
spousta práce. Paní vrchní byla zrovna se sy‑
nem v  karanténě a  vedoucí tam musela zů‑
stat. Musela jsem tedy improvizovat.

Moje dcera, která dělá vrchní sestru na hos‑
picu tady ve Žďáru, mi povídá: „Mami, to není 
problém pojedeme autem, já tě tam hodím.“ Tak 
jsme vzaly ještě manžela a jeli tam společně.

Určitě to bylo slavnostní. Je to jiné, když je‑
dete takhle s rodinou než s kolegy. Myslím ale, 
že spolu máme velmi dobré vztahy, takže bych 
si to určitě užila i s vedoucí a vrchní sestrou.

Kdy jste se dozvěděla, že vás kolegyně 
nominovaly?

Asi v září, když jsem šla oznámit svůj odchod 
do důchodu. Musím říct, že mě to fakt zaskočilo, 
překvapilo a potěšilo. To je taková směsice poci‑
tů. Tak jim říkám, jestli to je šťastný nápad, pro‑
tože já jsem jenom jeden článek. U nás to není 
práce jedince, ale týmová práce. Je to takový 
balíček od recepce přes vedoucí, vrchní sestru, 
pečovatele, úklid, prádelnu, kuchyni a  pak to 
všechno dojde ke klientovi. Tým ale nominovat 
nejde, tak jsem nakonec souhlasila.

Pro mě je to taková hezká tečka za pro‑
fesní dráhou. Taková třešnička na dortu. Co 
si můžete víc přát, než když někdo ocení vaši 
práci uznání. To je asi to nejvíc.

V  sociálních službách jste pracovala 32 let� 
Tedy někdy od roku 1989, kdy se ta doba vý-
razně změnila a sociální služby byly na poza-
dí zájmu� Můžete zavzpomínat, co vás k tomu 
tehdy přivedlo a co vás ta léta udrželo?

Ty vzpomínky mám živě před sebou. Soci‑
ální služby prošly neskutečnou pozitivní pro‑
měnou. Když jsem začínala, tak řada lidí žila 
v bytech 4. kategorie. Z těch se za tu dobu do‑
stali do pečovatelských domů, které jsou proti 
tomu skoro luxusní. Takže klobouk dolů před 
tím, co pro ty lidi staví. Pořád je to ale málo.

Dříve byla práce pečovatelky mnohem 
širší. S těmi lidmi jste navázal úplně jiný vztah. 
Když k  jednomu klientovi chodíte pět nebo 
šest let, tak se stanete součástí rodiny. Oni už 
se na vás těšili a  třeba vás vyhlíželi. Taky se 
vám svěřovali nebo chtěli nákup. Někdy bylo 
třeba vyřešit donášku léků, tak jste komuni‑
koval s lékaři. Bylo to hodně náročné a nikdo 
za vámi nestál, třeba když klient spadne a vy 
se nemůžete dostat do domu.

Poté jsem přešla do DPS (dům s pečovatel‑
skou službou pozn. red.) na nádraží a nakonec 

na DPS na Libušín, kde vznikla nepřetržitá služ‑
ba, do které jsem se přihlásila.

Tam to bylo taky složité. Na noční službě 
měla jedna pečovatelka na starost všechny ty 
tři domy, což je třeba 70 lidí. Takže když si někdo 
v noci zavolal, musela jsem jít ve tmě, sama a ře‑
šit problém. Člověk si musel poradit sám. Po‑
tom jsem si dala žádost na domov důchodců.

Nechci vyvolávat vyloženě ošklivé vzpo-
mínky, ale máte nějaký moment, kdy 
vám bylo nejhůř?

Vidím ho úplně živě, nemusím ho nikde 
lovit. Bylo to, když mi zavolal jeden pán, že 
mu je špatně. Bolí ho u srdce, jde mu to do 
ramene a píchá ho. Takže jsem zavolala rych‑
lou záchrannou službu. Ve chvíli, kdy záchran‑
ka přijela a komunikovali jsme ohledně toho 
klienta, mně zvonil další zvonek s  tím, že je 
jedné paní špatně. A teď teda co.

Oni mi řekli, že naberou pacienta a jedou 
pryč. A  v  ten daný moment, nevím kde se 
to ve mně vzalo, jsem jim řekla: „Ale vy jste 
zdravotník, já jsem sociální pracovník a  ří‑
kám vám, že je tady paní špatně, má ty a ty 
příznaky, a vy si to musíte posoudit.“ Protože 
v tu chvíli na mě přišla úzkost a říkám si: „Co já 
budu dělat. Teď oni odjedou, paní je špatně…“ 
Nakonec to ale vykomunikovali, zavolali další 
záchranku a paní odvezli. To byl takový mo‑
ment beznaděje. Nevěděla jsem, co si počnu. 
Jak to vyřeším. Ale dopadlo to dobře.

Ani tedy přes tento moment nebo spous-
tu dalších za těch 30 let jste si neřekla: 
„Tohle nemám zapotřebí�“? Přece jen ta 
práce není nejlépe placená�

V  té době vůbec nebyla dobře placená 
práce. Až za posledních asi pět let si troufnu 
říct, že se ten plat trošku zlepšil. Ale víte co, 
mě práce s  lidmi vždycky bavila. Když jsem 
tu práci dělala, tak jsem si vždycky říkala: 
„Dělej ji tak, jak bys jednou chtěla, aby se staral 
někdo o tebe nebo tvoje rodiče.“

Taky jsem měla obrovské štěstí, protože, 
nechci se zase chlubit, mám fantastickou ro‑
dinu a to dělá hodně.

Vy jste od nového roku odešla do důchodu� 
Ten čas vám teď asi vyplňují různé rozhovo-
ry a to ocenění, ale co vlastně děláte? Zvykla 
jste si na to, že to je klidnější ten život?

To je strašně těžké. Když jsem se byla lou‑
čit, tak byť bych si myslela, že jsem člověk 
komunikativní, věděla jsem, že to prostě ne‑
dokážu. Že bych brečela. Tak jsem si napsala 
čtyři dopisy.

Na jednom bylo napsané Vedoucí a vrch‑
ní sestra, na druhém bylo napsané Klienti, na 
dalším bylo napsané Provoz, údržba a na po‑
sledním Kolegové.

Když přišel ten den D a já jsem přišla s po‑
hoštěním, tak říkám: „Promiňte tady máte na 
každý úsek dopisy. Já to nedokážu říct,“ protože 
je to takový zvláštní krok, když někde končíte. 

Na jednu stranu se strašně těšíte, ale pak vám 
to přijde strašně líto.

Taky jsem si říkala, když se půjdu rozloučit 
s  jedním klientem, tak je to nesprávné. Tak 
jsem prostě požádala sociální pracovníci na 
domově a ona jim pak přečetla dopis na roz‑
loučenou, že mně bylo ctí je poznat a pracovat 
pro ně.

Máte za sebou 30 let praxe toho, a teď to 
nemyslím vůbec zle, „řadového pracov-
níka“ v sociálních službách� V čem je sil-
ná stránka těch sociálních služeb a v čem 
by se mohly ještě zlepšit?

Samozřejmě je to výběr kvalitních pra‑
covníků. To je ale někdy strašně těžké poznat. 
Hlavně to musí být lidi, kteří o tu práci oprav‑
du mají zájem. Nezávidím teda těm co ty za‑
městnance vybírají.

Myslím si, že jedna z  otázek na tu nomi‑
naci byla, co bych doporučila za tři vlastnosti 
nastupujícímu kolegovi. Já jsem tam udělala 
smajlíka a napsala jsem, že ať prominou, ale 
tři vlastnosti jsou strašně málo. Je ale pravda, 
že jste rád, když najdete člověka, který spl‑
ňuje alespoň tři takové vlastnosti. Nicméně 
vždycky je to ten tým lidí a výhra je, když za 
sebou máte dobré vedení.

Já jsem měla velké štěstí. Magistra Ma‑
toušková, která dělá vedoucí domova, je veli‑
ce pokorná, příjemná, inteligentní. S čímkoliv 
jste přišel, tak šlo vyřešit. To samé vrchní sest‑
ra Holcmanová. Ono to není jednoduché dát 
ten tým dohromady. To se pak pozná, když 
pracujete třeba dvě nebo tři dvanáctky za se‑
bou. To jsou strašně náročné směny.

A s tím souvisí, když se mě ptali, co je na 
takové směně nejdůležitější. A  to se bude‑
te divit, ale udržet si klid je to nejdůležitější. 
Udržet si vnitřní klid, ne chaos, a taky klid na 
pracovišti. To si myslím, že je strašně důležité, 
a když máte ten klid, tak se strašně dobře pra‑
cuje. Ale jak se začne běhat a přichází nervo‑
zita, tak to nepřináší žádné plody.
Děkuji za rozhovor! Matěj Papáček

Ludmila Boháčová  Foto: Český rozhlas Vysočina



Slova zastupitelů

12

Slova zastupitelů

13

Anketa pro zastupitele města
V březnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak hodnotíte letošní bílou stopu?
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.

Tomáš 
Augustýn
zastupitel 
TOP09 a Svobodní

Úprava bílých stop v našem městě a jeho 
okolí je pro mě naší výstavní skříní. Takhle 
dobře upravené stopy jsou málokde a  tak 
podrobná a  okamžitá informovanost tak‑
též. Když počasí přeje, rád do nich vyrážím. 
Letošní zima není úplně ideální, pamatuje‑
me lepší roky, ale navzdory teplotám okolo 

nuly dělají správci tratí neuvěřitelnou práci. 
Kvituji také vyjetí tras přímo ve městě, kte‑
ré je výborným vyžitím především pro děti. 
Doufejme, že nás čekají lepší zimy. Může‑
me každý přispět svým chováním malými 
střípky k ochraně klimatu a předcházet tak 
globálnímu i lokálnímu oteplování.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Zima u  nás na Vysočině je letos stejně 
nestálá jako v letech minulých. Husté sně‑
žení střídají oblevy nebo mrazy. Je proto 
velmi těžké udržet v dobrém stavu lyžařské 
stopy. Naše město má tu obrovskou výho‑
du, že tratě pro lyžaře udržuje pan Josef 
Holemář, člověk, který svoji práci dělá srd‑
cem. Můžete se proto vždy spolehnout, že 
pokud to bude jen trochu možné, bílá sto‑

pa bude skvěle připravena. Stačí jen nasa‑
dit běžky a vyrazit. Na žďárské čtyři okruhy 
vyráží lidé z  Pardubicka i  Brněnska. Tako‑
vé jméno již stopy mají. Bydlím v Klášteře 
s výhledem na lyžařské trati. Večer mě vždy 
zahřeje u srdce, když vidím malá světýlka, 
která krouží po loukách. Lyžaři totiž jezdí 
s čelovkami, aby i v krátké zimní dny maxi‑
málně využili upravenou stopu. Děkujeme!

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD 

K  našemu kraji a  městu to patří. Krásné 
bílé stopy. Davy lyžařů a milovníků zimní pří‑
rody. Když se zima vydaří, tak vyrazí všichni 
milovníci bílé stopy na výlet. Letos toho sně‑
hu zase tolik nebylo, ale přesto se v určitou 
dobu krajina lyžaři jen hemžila. Já jsem měl 
tu smůlu, že když jsem si vyšetřil čas, tak byla 
bílá stopa na ústupu. Ale přesto jsem si to 
užil. Alespoň pěších výletů podél mizejících 

a  někdy zase pomalu přicházejících bílých 
stop. A  co si myslím, že jsme určitě ocenili 
všichni, tak byly a jsou krásné pohledy na pří‑
rodu kolem Žďáru a  především na Zelenou 
horu. To je prostě neopakovatelný zážitek, 
který si musíme uchovat. Děkujeme všem, 
kteří se starají o kvalitní bílou stopu, ale také 
o krásnou přírodu kolem našeho města.

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 březnového čísla nám přišly následující příspěvky�

Co je dobré vědět o soutěži na nové cen-
trum pod „Zelenkou“?

Téma nového zázemí kostela sv. Jana 
Nepomuckého hýbe Žďárem. Téma žha‑
vé, komentované, budící kladné i záporné 
reakce. Z  řady komentářů cítím, že jejich 
autorům chybí informace. Trochu to při‑
pomíná debatu před lety, zda Zelenku 

odlesnit. Dovolte mi tedy, jako člověku, 
který byl „u  toho“, shrnout to nejdůleži‑
tější o  architektonické soutěži o  nejlepší 
návrh zázemí pro „Zelenku“.

Zaprvé. Investorem a  provozovatelem 
turistického centra nebude město, ale ka‑
tolická farnost Žďár  II. Ta je zároveň ma‑
jitelem poutního kostela. Město pomáhá, 
protože: 1) umí pořádat architektonické 
soutěže 2) projekt vznikne na jeho po‑
zemcích a  bude řešit dopravu. Záleží tak 
hlavně na farnosti, aby si vybralo vyhovu‑
jící projekt.

Zadruhé. 27 návrhů, které do soutěže 
přišly, nehodnotí zastupitelé, ale odborná 
porota. V ní zasedli zástupci farnosti, měs‑
ta, CHKO, památkářů a samozřejmě zdatní 
architekti. Celá soutěž je anonymní. Jmé‑

na autorů porota zjistila až po ukončení 
hodnocení. Návrhy se neposuzují jen 
podle vzoru „líbí x nelíbí“, ale mnoha dal‑
ších kritérií: Je správně umístěné? Neruší 
pohledové osy? Jde to postavit za 15 mil? 
Půjde to provozovat? Lze stavět postup‑
ně? Co doprava?

Pokud nyní čekáte můj názor, nezkla‑
mu. Poctivou diskusi nad návrhy zakon‑
čila porota jednohlasně. A musím říci, že 
i  když jsem měl i  jiné favority, po zváže‑
ní výše uvedeného, se s ní shodnu. Je to 
svébytný objekt od renomovaného archi‑
tekta. I proto věřím, že, stejně jako u toho 
odlesňování, dnešní odpůrci jednou do‑
cení i tuto volbu.

Zdeněk 
Navrátil

zastupitel 
ŽŽM/STAN

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Pokud se redakční anketní otázka týká 
„bílé stopy“ pro lyžování, tak v případě per‑
sonálního obsazení našeho klubu můžeme 
poskytnout převážně jen přenesené in‑
formace, neboť tento druh sportu nepatří 
mezi námi nejvíce využívané. Z vyjádření ji‑
ných příznivců běžeckého lyžování tato se‑
zóna nepatří mezi ty nejpovedenější. Sníh 
sice napadl, snahy všech udržovatelů tratí 
v okolí byly maximální, ale příroda byla a je 

skoupá, nejvíce problémů nadělala střídá‑
ním sněhu, deště, mrazů a oteplení. Pokud 
se jedná o  projevy „bílé stopy“ na měst‑
ských komunikacích, pak tato vrtošivá zima 
přinesla nemalé problémy i skupině zimní 
údržby ze společnosti SATT, ale je potřeba 
konstatovat, že se jim dařilo velmi úspěšně 
udržovat silnice i  chodníky v  přijatelném 
stavu.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Bílá stopa? Odpověď píši u  přenosu ze 
zimní umělosněhové olympiády, za oknem 
je už zeleno. Proto otázku chápu takto: Ja‑
kou nabídku město v  tomto období dává 
spoluobčanům k potřebnému odreagování 
a sportování. Příspěvková organizace měs‑
ta SPORTIS to má zkušeně a operativně na‑
staveno. Vedle bazénu, streetparku, kurtů, 
zimáku a  dalších má na starosti i  lyžařské 

stopy. Ty jsou okamžitě po odpovídajícím 
nachumelení projety a udržovány. A to v ta‑
kové kvalitě a množství, že nám je nepokry‑
tě závidí i  ostatní široko daleko. Dokonce 
i hrdí novoměšťáci rádi na našich okruzích 
provětrávají svoje lyžařské nářadíčko. Takže 
klobouk dolů, i když loňské lyžovačky jsme 
bohužel nedosáhli, ale větru, dešti, ani sně‑
hu neporučíš. Alespoň v našich zemích ne.

Radek 
Zlesák
zastupitel 
ANO 2011

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU ‑ČSL

Žďársko je mikroregion, který si v rámci 
naší republiky zasloužil přízvisko Ráj lyžařů. 
V  loňském roce se více než jindy toto po‑
tvrdilo v celém svém významu. Tehdy byly 
sjezdovky zavřené a Žďársko bylo zaplave‑
né tisíci lyžaři z celé republiky. Letošní zima 
není díky počasí tolik příznivá pro lyžařské 
sporty jako ta loňská. Přesto zejména v pro‑
sinci a v lednu byly velmi dobré podmínky 
na lyžování. Ale počasí je jen jedna strana 

mince nebo symbolicky jen polovina ly‑
žařské stopy. Obrovské poděkování a podíl 
na lyžování na Žďársku nese příspěvková 
organizace města Sportis. Zde si dovolím 
být konkrétní a rád bych poděkoval Josefu 
Holemářovi a jeho týmu, kteří připravovali 
lyžařské tratě nejen na obvyklých místech, 
ale i třeba na Farských humnech a snažili se 
do poslední chvíle udržet „stopy“ pro velké 
i malé lyžaře.

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Už několik let jsme nezažili tu pravou 
zimu. Pamatuji si mrazy ‑30stupňů, hromady 
sněhu, které nebylo kam odhrnout. Nakonec 
musely být vyhlášeny tzv. uhelné prázdniny. 
A dnes? Vyrážíme do hor, protože je velkou 
vzácností, když se objeví sníh na naší krásné 
Vysočině. Proto využíváme krásných sluneč‑
ných a zasněžených dnů s plným nasazením. 

Milovnici lyžování moc děkují všem, kteří se 
starají o  lyžařské stopy. Stovky lyžařů vyráží 
směrem Fryšava, Kadov, Krátká a všude byly 
upraveny krásné běžecké trasy. Někteří vy‑
užívají Koukalův okruh na Pilské nádrži, ně‑
kteří tratě na SKI areálu v Novém Městě na 
Moravě. Neslyšela jsem slova kritiky, jenom 
samá slova chvály. Děkujeme.

Žďár získává zpět svoji soběstačnost
Dlouholetým a  bolavým problémem 

našeho města bylo, že v  létě rostla zeleň, 
o kterou se nikdo zavčas nedokázal posta‑
rat, a v zimě padal sníh, který nikdo nedo‑

kázal rychle odklidit. Situace došla až tak 
daleko, že se na městských neošetřených 
chodnících stávalo několik desítek velmi 
bolestivých úrazů ročně. Byla to však jen 
špička ledovce. O  různých dalších nešva‑
rech všedního dne, jako neschopnost od‑
vozu větví a  jiného nepořádku, který po 
několik měsíců hyzdil veřejné prostranství, 
ani nemluvě.

Zásluhou obnovených městských Tech‑
nických služeb se tato situace podařila za 
několik málo let napravit. Navzdory letošní 
velmi náročné zimě byly, díky nesměrné 
obětavosti všech, kteří mají zimní údržbu 
na starosti, chodníky, městské silnice, pře‑
chody a  autobusové zastávky téhož dne 
vždy prohrnuty a proházeny.

Dalším krokem a  znovunabytím ztrace‑
né schopnosti je schopnost města kvalitně 
se starat o vlastní majetek. Není pravdou, že 
město na tom bude jakkoliv finančně tratit. 
Cenová náročnost je s  minulými lety srov‑
natelná, kvalita a akceschopnost ale značně 
vzrostla. Naše město tak získalo schopnost 
rychle reagovat na různé havárie a vypořá‑
dat se s náhlými krizovými stavy.

Velkou výzvou je i vybudování moderní‑
ho zdroje tepla pro velmi unikátní centrální 
soustavu zásobení teplem, který bude neje‑
nom velmi šetrný k životnímu prostředí, ale 
bude i na dlouhá léta garantovat výhodnou 
cenu tepla pro obyvatele a instituce Žďáru.

Být soběstačný znamená mít svobodu 
v rozhodování. To platí jak u lidí, tak i u měst.

Letošní bílou stopu hodnotím rozpačitě, 
protože taková byla doposud letošní zima 
z pohledu lyžaře. Značně kolísající teploty 
od ryze zimních po jarní, přívaly srážek, ale 
mnohdy sníh nahradil nebo naředil déšť. 
Aspoň týden v  kuse s  příjemnými teplo‑
tami pod nulou, azurem a prašanem lyžař 
letos u nás nezažil. Přesto se lyžovat dalo, 
fryšavský ledovec nebo Koukalův okruh 

a  okolí Žďáru podmínky mělo. Tratě byly 
i  přes mnohdy nepříznivé podmínky vý‑
borně připraveny za to patří velký dík naší 
městské organizaci Sportis a  konkrétně 
králi bílé stopy, Josefu Holemářovi. Nejde 
jen o vlastní precizní technické provedení, 
ale především jeho nadšení, zápal pro věc, 
odhodlanost. Díky němu není žádný zimní 
den pro běžkaře ztracen.

Martin 
Mrkos
zastupitel 
ŽŽM/STAN
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Tři králové vykoledovali potřebným čtyři miliony
Tříkrálová sbírka roku 2022 opět překvapi-
la� Součet všech 534 kasiček, které s třemi 
králi putovaly v prvních dvou týdnech po 
celém okrese Žďár nad Sázavou, činí pro 
letošní rok 4 189 233 Kč� To je o 407 122 Kč 
více než v roce 2020, kdy se Tříkrálová sbír-
ka uskutečnila ještě v  tradiční formě bez 
nastavených hygienických opatření�

Obavy, že epidemie Covid‑19 poníží výtě‑
žek ve svém výsledku, se nepotvrdily. Naopak. 
Solidarita veřejnosti těm, kteří potřebují po‑
moci, je stále aktuální.

„Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do 
letošní Tříkrálové sbírky. Moje velké díky patří 
koledníčkům, kteří vyšli do terénu, i  všem dár-
cům, kteří i  přes celkově nedobrou ekonomic-
kou situaci podpořili potřebné štědrými dary. 
Děkuji také všem pomocníkům v  organizová-
ní sbírky, tříkrálovým asistentům, naší hlavní 
koordinátorce a  pracovnici propagace, která 
průběžně zveřejňovala tříkrálové dění v  terénu 
i vývoj Tříkrálové sbírky. Děkuji též všem spolu-
pracujícím subjektům, těm, kteří nám umožnili 
umístění statických pokladniček, základním 
uměleckým školám, které se účastnily tříkrálové 
benefice, velké poděkování patří Horácké muzi-
ce a jejím hostům za skvělý hudební zážitek při 
Tříkrálovém koncertu. Děkuji vám všem a věřím, 
že nám zachováte svou přízeň i  nadále,“ vzká‑
zala veřejnosti Jana Zelená, ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou.

Nejen tři králové přispěli ke zdárnému vý‑
sledku letošní sbírky. Napomohly tomu i sta‑
tické kasičky, které byly umístěné na různých 
místech ve větších městech okresu. Součas‑
ně je i  nadále k  dispozici online kasička na 
www.zdar.charita.cz, kam mohou dárci přispí‑
vat až do 30. dubna včetně darů zaslaných pří‑
mo na účet. Její výsledek je možné sledovat na 
www.trikralovasbirka.cz K dnešnímu dni tyto 
dary činí nádherných 146 782 Kč.

A jak letošní výtěžek pomůže?
„V  letošním roce podpoříme především 

svozy našich uživatelů do denních stacio-
nářů Rosa a Nesa, kde se dlouhodobě potý-
káme s nedostatkem financí na jejich zajiš-
tění. Každodenní svozy do stacionářů jsou 
finančně nákladné a nelze jejich provoz hra-
dit pouze z  příspěvků našich klientů. Ti by 
bez této finanční podpory nemohli zařízení 
pravidelně navštěvovat. Dále pak plánuje-
me rozšíření našich terénních služeb, které 
jsou v současné době velmi žádané. A v ne-
poslední řadě pak sbírka pomůže i těm, kteří 
žijí v tíživé finanční a hmotné nouzi a jejichž 
počet v poslední době rovněž stále roste,“ vy‑
světlila Jana Zelená. K dalším plánovaným 
záměrům pak patří příspěvek uživatelům 
s  duševním onemocněním na rekondiční 
pobytovou akci, rozvoj dobrovolnického 
centra Kambala, které zapojuje dobro‑
volníky tam, kde jejich činnost pomůže 
k efektivnějšímu poskytování služeb a kde 
využijí svůj volný čas. Tříkrálová sbírka plní 
i  funkci podpůrnou. Oblastní charita její 
výtěžek využije v zařízeních, které v letoš‑
ním roce nebudou mít dostatek financí 
pro svůj provoz.

Žďárská Charita se pro letošní rok 
rozhodla veškeré doprovodné aktivi‑
ty přemístit do online prostoru. „Velmi 
úspěšný byl děkovný Tříkrálový koncert s Ho-
ráckou muzikou, který je stále ke shlédnutí 
na www.zdar.charita.cz nebo youtubové 
stránce Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Po 
roční pauze se otevřela i Benefice pro Tříkrálo-
vou sbírku, a  to ve spolupráci s  místními zá-
kladními uměleckými školami,“ uvedla Vero‑
nika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky. Na facebookové stránce benefice je 
možné zhlédnout příspěvky žáků ze Žďáru 
nad Sázavou, Velkého Meziříčí a Bystřice nad 
Pernštejnem. Aktivně se zapojil i Smyčcový 
orchestr Něhoslava Kyjovského z  Bystřice 
nad Pernštejnem, který je dlouholetým pod‑
porovatelem Tříkrálové sbírky.

V  tříkrálovém terénu bylo zapojeno přes 
2 100 dobrovolníků, kteří navštívili nesčetné 
množství domácností. Jako každým rokem, 
tak i  letos pomohli studenti Biskupského 
gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a  Střední 
odborné školy v Novém Městě na Moravě. Ti 
oslovovali v den svátku Tří králů veřejnost na 
náměstích obou měst.

„Do této dobročinné akce se moc ráda 
zapojuji. Proto jsme se společně se spolužač-
kami z  Biskupského gymnázia vydaly v  krá-
lovských oblecích a  korunách do žďárských 
ulic koledovat. Ve třech skupinách jsme pro-
cházely městem, oslovovaly kolemjdoucí 
a zpívaly jim známou tříkrálovou píseň. Lidé 
byli velmi štědří. Kromě toho, že jsme měly 
možnost pomoci potřebným, jsme si užily 
spoustu legrace a přispěly k udržování tradic. 
Moc děkujeme všem dárcům a  organizá-
torům za možnost být součástí této krásné 
akce,“ nadšeně sdělila Barbora Hrnčířová, 
jedna ze studentek Biskupského gymnázia 
ve Žďáře nad Sázavou.

Velkým přáním žďárské Charity pro násle‑
dující roky je vytvořit síť kolednických sku‑
pinek i pro větší města. V posledních letech 
bylo možné tři krále potkat pouze v  někte‑
rých částech měst. „Stále máme velké množ-
ství ohlasů z  mnoha domácností, že nedošlo 
k tříkrálovým návštěvám a majitelé domů by za 
ni byli moc rádi. Naše dobrovolnické centrum 
Kambala se proto pokusí oslovovat nejen mla-
dé lidi v  průběhu celého roku, abychom naši 
početnou tříkrálovou základnu ještě rozšířili. 
V  letošním roce jsem ještě více než v předcho-
zích letech pociťovala v některých domácnos-
tech obrovskou vděčnost z  naší královské ná-
vštěvy. Návštěvy byly nabité silnými emocemi, 
které mě hnaly opět kupředu a  utvrzovaly, že 
má cenu si vzít korunu a věnovat tradici třeba 
jeden sobotní den,“ doplnila závěrem Veronika 
Dobrovolná.

Lenka Šustrová 
Charita Žďár

Tři králové procházejí uličkami Vodojemu Foto: Zbyněk Čech

Práce městské policie s alkoholikem� Sedm zásahů za jedenáct dní
Naše město je velmi často vyhledává-
no občany v nepříznivé sociální situaci� 
Občané například využijí služby azylové 
ubytovny a následně zůstávají v našem 
městě� Jedním z  posledních případů je 
i občan Nového Města na Moravě�

Ten byl na přelomu ledna a  února 
nejproblematičtějším jedincem. Strážní‑
ky zaměstnával v  podstatě každodenně. 
Stejné peripetie si s ním zažívali i zdravot‑
níci, zejména novoměstské nemocnice. 
V průběhu asi jedenácti dnů si jeho cho‑
vání, vyjma běžných upozornění, vyžáda‑
lo následující zákroky.

23�  ledna: V  podvečer ležel bezvlád‑
ně před Kauflandem. Nebyl schopen ani 
provedení dechové zkoušky. Po prvotním 
ošetření záchranáři byl převezen hlídkou 
na záchytku do Jihlavy.

24�  ledna: Odpoledne to samé před 
Penny Marketem na Strojírenské ulici. 
Opět nebyl schopen „nadýchat“ a  chodit. 
Po ošetření opět zamířil na záchytku.

29�  ledna: V  podvečer se nacházel 
značně opilý v Albertu na Strojírenské uli‑
ci. V dechu měl 2 promile. Po ošetření byl 
vzhledem k  akutnímu zdravotnímu stavu 
převezen na urgentní příjem novoměstské 
nemocnice.

30�  ledna: Odpoledne se nacházel 
značně opilý na vlakovém nádraží. V  de‑
chu měl 1,8 promile. Následovalo ošetření 
a cesta do nemocnice.

1� února: Odpoledne byl při pěší kon‑

trole Farských humen strážníky přistižen, 
jak vykonává velkou potřebu na cyklostez‑
ce. Své dílo si na příkaz hlídky samozřejmě 
uklidil.

2� února: Ráno byl nalezen na Brodské 
ulici, kde se v silně podnapilém stavu válel 
na ulici. Po ošetření byl převezen hlídkou 
na záchytku.

2� února: 14 hodin poté byl v podchla‑
zení nalezen před nádražím na lavičce. Po 
ošetření v  nemocnici skončil opět na zá‑
chytce.

V  těchto případech se snažíme řešit 
situaci komplexně a  zabránit vážným ná‑
sledkům. Úzce spolupracujeme se soci‑
álním odborem, kde působí i kurátor. Ten 
jednal o jeho možné lékařské hospitalizaci. 
To se podařilo. Z poslední záchytky byl na 
základě svého dobrovolného rozhodnutí 

převezen do protialkoholní léčebny. Dou‑
fáme, že zde setrvá co nejdéle.

Dále lze říct, že práce s touto skupinou 
občanů vyžaduje i  velmi specifickou ko‑
munikaci. Vždy je nezbytné co nejrychleji 
vyhodnotit vyváženost mezi trpělivostí, 
sebezapřením, vysvětlováním, rozhodností 
a rázností v souladu s vysokou profesiona‑
litou. Vše tak, aby náš zásah byl vždy ade‑
kvátní a dosáhl účelu.

Cílem je odvrátit situace způsobující po‑
škození zdraví nebo majetku. V neposlední 
řadě musím zmínit i  prostředí, ve kterém 
se musí strážníci pohybovat. Je to práce 
pro člověka s „kachním žaludkem“. V obou 
případech převozu došlo k  pomočení ve 
vozidle, které pak musí kolegové vyčistit 
a vydezinfikovat.

 Martin Kunc
 vedoucí městské policie

Senior point má za sebou první rok v knihovně� Co nabídne na březen?
Senior point v  Knihovně Matěje Josefa 
Sychry má za sebou první rok své čin-
nosti� Po prvních měsících, kdy z epide-
miologických důvodů byly nabízeny spí-
še online aktivity, podpora registrace na 
očkování a  individuální konzultace, se 
rozjela řada pravidelných i  nepravidel-
ných aktivit�

Na březen plánujeme opět bohatý program 
pro žďárské seniory. Zahajujeme oblíbenou jar‑
ní sérii přednášek a besed v rámci cyklu Knihov‑
na seniorům, nabídneme zábavné představení 
Senior bez nehod ‑ divadelní přednášku se zají‑
mavými a užitečnými informacemi, týkajícími se 
bezpečnosti chodců, řidičů, cyklistů i cestujících 
hromadnou dopravou. Přihlášky a více informa‑
cí na čísle 566 621 883.

Jako každý měsíc mohou senioři využít 
monitoringu zdraví s  VZP, Alzheimer poradny 
Vysočina a pravidelného koordinačního cvičení 
každé druhé úterý. Již potřetí nabízíme také ru‑
kodělnou dílnu ze série Macramé, kterou nabízí‑
me jak seniorům, tak široké veřejnosti.

Knihovna seniorům:
14� března

8.00 – 9.30 – Stanislav Mikule: Světla a stíny 
baroka

10.00 – 11.30 – Bláznit je lidské aneb Jak se 
žije s  duševním onemocněním  – přednáška 
pracovnic Klubu v 9 Oblastní charity Žďár
28� března

8.00 – 9.30 – Jaroslav Valůch: Zdravý selský 
rozum pro dobu informační – jak poznat pravdu 
a lež o událostech kolem nás i ve světě

Další program na březen:
2� března

Od 9.00  – Alzheimer poradna Vysočina  – 
poradenská pomoc pro pečující osoby, přátele, 
blízké a  nemocné Alzheimerovou chorobou. 
Konzultace je třeba si předem objednat na čísle 
733 629 018 u Marcely Rýpalové.
4� března

9.00  – 10.00  – Zdravotní monitoring s VZP 
‑ bezplatné měření tlaku a  analýza tělesných 
hodnot, včetně poskytování informací z oblas‑
ti veřejného zdravotního pojištění, příspěvků 
z fondu prevence atd.

8� a 22� března
9.00 – 10.00 – Koordinační cvičení s Roma‑

nou Sochovou – probíhá v přednáškovém sále.
16� března

16.00  – Senior bez nehod  – ohleduplně 
a bezpečně – Zábava, poučení a fakta v originál‑
ním představení. Divadelní přednáška nejen pro 
seniory. Zajímavé a užitečné informace, týkající 
se bezpečnosti chodců, řidičů, cyklistů i cestují‑
cích hromadnou dopravou. Kromě moderátora 
a živých herců se pobavíte u předtočených scén 
s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm. 
Ojedinělý projekt věnující se zvýšení bezpeč‑
nosti seniorů v dopravním provozu.
23� března

15.30 – 18.00 – Macramé ‑ tvořivá dílna, z níž 
si odnesete hotový výrobek. Pro předem přihlá‑
šené. Kapacita 10 osob.

Veškeré informace o  akcích a  dal‑
ších aktivitách Senior Pointu najdete na 
www.knihzdar.cz/seniorpoint/ nebo na čísle 
778 744 114.

Roman Kratochvíl
Knihovna Matěje Josefa Sychry

Takto byl nalezen 24. ledna před Penny na Strojírenské ulici Foto: Městská policie Žďár

Přispívání na dobrou věc je radost Foto: Zbyněk Čech
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Šachy jsou pro každou generaci� Ve Žďáře hrají od 9 do 84 let
Šachový oddíl má ve Žďáře dlouholetou 
tradici� První zmínky o  organizovaném 
šachu ve Žďáře sahají do roku 1936� Vý-
znamnou osobností šachového dění byl 
v  tehdejší době ředitel spořitelny Stani-
slav Jetmar� Nejsilnějším hráčem byl pan 
Bedřich Fiala, majitel trafiky na náměstí, 
který vyhrál v roce 1936 historicky první 
přebor šachového klubu AFK Města Žďá-
ru� Z  mnoha názvů vystřídal oddíl ještě 
TJ Sokol, DSO Spartak Žďas, TJ Žďas až po 
dnešní TJ Žďár nad Sázavou z�s�

Z  jeho řad vzešli okresní či krajští pře‑
borníci jak v  klasickém šachu, tak i  ra‑
pidovém nebo bleskovém tempu, ale 
také mistryně republiky Olga Sikorová, 
za svobodna Černá.

V  současnosti se žďárští šachisté scházejí 
každý pátek na Sportovní hale na Bouchal‑
kách, oddíl má 42 členů ve věku od 9 do 84 
let. Šachy jsou jedním z  mála sportů, kde se 
spolu mohou střetnout ti nejmladší s těmi nej‑
staršími v rovném boji. V soutěži družstev na 
regionální úrovni na takové „souboje“ dochází 
docela často.

První družstvo, žďárské Áčko, obhajuje 
účast v 2.lize, Béčko a další družstva pak hrají 
Krajský přebor, Krajskou soutěž a již zmíněný 
Regionální přebor. Oddíl je činný i na úrovni 
pořadatelské. Pravidelné akce jako „Vánoční 
blicák“, což je pojmenování pro krajský přebor 
v bleskovém šachu, organizace seriálu turnajů 
pro mládež Liga Vysočiny a pořádání krajské‑
ho přeboru jednotlivců ve vážných partiích, 
zvaného Open Vysočina, jsou šachisty z celé‑

ho kraje i mimo něj s povděkem vyhledávány. 
Pro mládež pořádáme v rámci Kraje Vysočina 
mládežnický Mikulášský turnaj.

Dříve narozeným sportovcům mohou ša‑
chy nabídnout zajímavé možnosti. Jednou 
z nich byla účast na Mistrovství světa družstev 
seniorů (55+) v Praze v březnu 2020. Hráči re‑
prezentující zde žďárský oddíl měli nevšední 
příležitost zahrát si proti týmům z USA, Norska, 
Finska, Anglie a Německa a dosáhli solidních 
osobních výsledků.

V září 2021 uspořádal oddíl otevřený kraj‑
ský přebor pod názvem „Open Český rozhlas 
Vysočina“ na žďárském zámku. Turnaj otevře‑
ný šachistům bez rozdílu věku či státní přísluš‑

nosti se letos uskuteční začátkem července 
přímo ve sportovní hale na Bouchalkách.

Své nástupce vychovává oddíl v  mlá‑
dežnických kroužcích. V  klubovně probíhají 
tréninky mládeže každý pátek od 15.00 do 
16. 30. Následuje trénink dospělých od 17.30 
do 20. 30. V neděli dopoledne se hrají zápasy 
družstev.

Šachový kroužek pro mládež funguje také 
při Active Žďár nad Sázavou. Zde probíhají tré‑
ninky každý čtvrtek od 14.30 do 16. 30.

Více informací najdete na webu 
 zdarskysach.webnode.cz

Pavel Večeřa
Šachový oddíl TJ Žďár

Vysočina v pohybu� Kraj připravuje týden sportu pro veřejnost zdarma
Týden sportu zdarma pod názvem 
Vysočina v  pohybu připravuje hejt-
manství na přelom dubna a  května 
(25�  dubna až 1�  května)� Akce, v  rámci 
níž bude moci veřejnost bezplatně vyu-
žít vnitřní sportoviště na území regionu, 
je prvním projektem takového rozsahu 
v historii kraje� Do konce února otevírá 
Kraj Vysočina registraci partnerů akce 
z řad majitelů a provozovatelů vnitřních 
sportovišť� Jim je připraven kompenzo-
vat nájem poskytnutých prostor�

Cílem akce je vrátit co nejvíce lidí z Vy‑
sočiny z obýváků zpět ke sportu, umožnit 
veřejnosti trávit aktivněji volný čas, přiblí‑
žit lidem sportovní nabídku v  jejich spá‑
dové oblasti, vzbudit zájem lidí o zdravý 
životní styl. Akci kraj připravuje pro širo‑
kou veřejnost.

V  první fázi, v  období do konce února, 
otevře Kraj Vysočina registraci vnitřních 
sportovišť, jejichž majitelé nebo provo‑
zovatelé mají chuť se do projektu zapojit. 
Podmínkou je kapacita sportoviště alespoň 
20 osob a  vyblokování minimálně 5  vol‑
ných hodin v  týdnu pro bezplatný sport. 
Příkladem sportovišť, která jsou ideálním 

adeptem pro zapojení do projektu, jsou 
plavecké bazény, zimní stadiony a  kluzi‑
ště, posilovny, fitness centra, tělocvičny, 
haly nebo třeba sokolovny. Benefitem pro 
partnery, kteří se do projektu přihlásí, bude 
úhrada nájmu sportoviště, jednotná publi‑
cita akce, prezentace sportovišť na speci‑
álních www stránkách, které Kraj Vysočina 
spustil 8. února.

Od března budou na stránkách 
vysocinavpohybu.cz postupně zveřejňová‑

ny nabídky volných hodin pro sport, které 
bude moci veřejnost v  termínu 25. dubna 
až 1.  května  2022 využít. Půjde o  ideální 
příležitost, jak udělat něco pro své zdraví, 
vyzkoušet si nové sporty nebo se seznámit 
s nabídkou aktivit poskytovaných konkrét‑
ními sportovišti. Seznam sportovišť bude 
pravidelně aktualizován.

Jitka Svatošová 
Kraj Vysočina

Milí běžci a sportovní nadšenci, zveme vás na druhou sezonu 
běžeckých závodů Žďárák!
Žďárák je seriál krosových závodů, 
který byl založen v  roce 2021 partou 
místních běžecký nadšenců� Princip 
je jednoduchý  – každou první středu 
v měsíci startujeme v 17�00 běžecký zá-
vod v blízkém okolí Žďáru� Jarní sezóna 
probíhá od března do června, podzimní 
od září do prosince�

Celkem je možné si zaběhnout 8 závo‑
dů. Délka závodů je většinou 6 až 9 km, 
většinou po lesních cestách. Startovné je 
symbolických 20 Kč, není potřeba se pře‑
dem hlásit, stačí přijít alespoň 15 minut 
před startem a zaregistrovat se na místě.

Cílem Žďáráka je vytvořit v  ZR pravi‑
delné přátelské závody, na kterých se 
mohou potkat běžci všech výkonností 
i generací a společně si užít krásné trailo‑
vé trasy, které nám blízká příroda nabízí. 
To se loni dařilo velmi dobře. Na podzim‑
ních závodech se většinou sešlo 20 až 40 
běžců a výkony i atmosféra byly skvělé.

Letos na jaře budou závody v těchto ter‑
mínech: 2.  března (Salvatorka a  Adamův 
kopec), 6.  dubna (Okolo Staviště), 4.  květ‑
na (Černý les), 1.  června (Štenice a  Rozští‑
pená skála). Aktuální informace (přesná 
místa srazu, fotky, výsledky) najdete na 
www.behejzdarak.cz či na FB stránce Žďárák.

Všichni jsou srdečně zváni. Stačí běžec‑
ké boty a troška nadšení a odhodlání. Vše 
ostatní se dostaví samo  – radost, dobrý 
pocit, k tomu pořádná porce přírody a čer‑
stvého vzduchu. „Mood follows action!“

Za tým Žďáráka
Lukáš Bořil

Začátek jednoho z krosových závodů Žďárák v loňském roce Foto: Martin Bořil
Ilustrační foto Foto: archiv

Juniorští florbalisté rozdrtili Jihlavu 9:3 
Havlíčkobrodského lídra potrápili
Letos se poprvé juniorský tým Hippos 
Žďár nad Sázavou utkal v prvním zápase 
v Třebíči se dvěma týmy z Vysočiny, a to 
s  FBŠ Jihlava a  Havlíčkovým Brodem� 
S týmem FBŠ Jihlava se očekával vyrov-
naný zápas a s lídrem ligy, Havlíčkovým 
Brodem, díky jeho papírovým předpo-
kladům a  účasti TOP hráčů Vysočiny, 
mohl Žďár pouze překvapit�

FBŠ Jihlava - Hippos Žďár n� S�
3:9 (2:4; 1:1; 0:4)

Možná velkým překvapením byl sa‑
motný nástup do 1. třetiny, kdy naši juni‑
oři makali na plné obrátky, napadali, hráli 
aktivněji a  byl vidět výrazný rozdíl ve hře. 
Žďár přehrával FBŠ Jihlava po všech strán‑
kách, jak herně, technicky, tak i rychlostně. 
Nebylo tedy překvapivé, že Hippos získal 
brzy rychlé vedení. V  druhé a  třetí třetině 
tým FBŠ Jihlava přidal, srovnal hru, Žďár na‑
opak zpomalil a přizpůsobil se hře soupeře. 
Nejen díky tomu, ale i díky přibližně 10 na‑
střeleným tyčkám a minimálně 5x netrefe‑
nou prázdnou brankou mohl být výsledek 
i daleko vyšší. Avšak výsledek 9:3 pro Žďár‑
ské je tak trochu nad očekávání.

Branky: Hrubý 2, Král 2, Novák D. 2, Sejkora 2, 
Poul; přihrávky: Sejkora 2, Daniel, Hrubý, Král, 
Novák O.

Hippos Žďár n� S� - Sokol Havlíčkův Brod 
3:4 (2:2; 1:1; 0:1)

2. zápas s Havlíčkovým Brodem se začal 
podobně, pouze s tím rozdílem, že zde byla 
vidět plná aktivita na obou stranách, pěkné 
a obětavé zákroky nejen při přechodech do 
útočného pásma, ale i při střelách a dobrá 
poziční hra. Jak naši, tak i  Havlíčkobrodští 
hráči se vrhali do střel, výborně blokovali 
míčky, avšak žďárští florbalisté měli veliký 
problém s  přechodem do útočného pás‑
ma. Je pravdou, že nám naše góly daly více 
práce než soupeřům, kteří krosem a  po‑
vedenou střelou vždy dorovnali výsledek. 
Hrál se krásný vyrovnaný florbal a ještě mi‑
nutu před koncem zápasu byl zaslouženě 
nerozhodný stav 3:3. Nakonec si krásnou 
trefou přibližně minutu před koncem strh‑
li vítězství na svoji stranu havlíčkobrodští 
hráči.
Branky: Novák O., Král; přihrávky: Hrubý 2, 
Novák O.

Sestava Hipposu:
Neuer, Sochor (A) ‑ Partl, Koukal, Blecha, 

Novák D. ‑ Sejkora, Hrubý T. (C), Daniel ‑ No‑
vák O., Král, Poul. Trenér: Novák Pavel.

„Jako trenér mohu říct, že to byl zřejmě 
jeden z  nejlepších výkonů juniorského týmu 
prozatím v letošní sezoně. Kluci mě mile pře-
kvapili a  hráli velice zodpovědně. Jsem rád, 

že je na hráčích vidět chuť vítězit a předvádět 
nejen individuální, ale i  dobré týmové vý-
sledky. Celý náš tým předvedl nadstandardní 
výkon, který byl spojen s výborným výkonem 
u  obou našich brankářů Davidem Neuerem 
a Adamem Sochorem. Jim patří největší po-
chvala za družstvo juniorů. A já jsem rád, že 
se tým výkonnostně, technicky i  mentálně 
zvedá,“ hodnotí výkony trenér Pavel Novák.

Vít Rosecký, Hippos Žďár
(red) - edit

Šachový turnaj Open Český rozhlas Vysočina se v loňském roce konal na žďárském zámku Foto: TJ ŽďárIlustrační foto Foto: Pixabay.com
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Tapas, flamenco, quenas nebo zampoña jsou jen zlomky toho, 
co poznáte na Dnech hispánské kultury
Třetí ročník Dnů hispánské kultury při-
náší pravidelnou dávku hispánského 
temperamentu� Letos se opět můžete 
těšit na přednášky, koncerty, umění 
i  tradiční corridu� Program letošních 
Dnů hispánské kultury se rozprostře do 
pěti dnů od 15� do 20� března�

Festival zahájí pan Ángel Losada, 
velvyslanec Španělska, a atašé za školství 
Amaya Cal Linares v  úterý 15.  března 
na Staré radnici. V  galerii přítomní 
umělci ze španělského Alicante osobně 
otevřou slavnostní vernisáží svoji výstavu 
a hudební doprovod v podobě flamenco 

koncertu zajistí profesor brněnské 
konzervatoře, kytarista a  skladatel Petr 
Vít. Tancem ho doplní bailaora Veronica 
Vítová.

„Jsme rádi, že se akce opět po období 
restrikcí uskuteční a budeme moci v našem 
městě přivítat zajímavé hosty. Máme 
radost, že nadšení a  optimistickou náladu 
hispánského světa můžeme sdílet i  tady 
spolu, v  srdci Vysočiny,“ komentuje letošní 
ročník zakladatelka a pořadatelka festivalu 
Lenka Formanová.

Každý den vyplní akce pro veřejnost. 
Namátkou je to přednáška Matěje 
Ptaszka o  životě v  Kolumbii, dále 

kunshistorika pana profesora Štěpánka 
o španělských vlivech u nás nebo koncert 
latinskoamerické kapely Vlado Ulrich 
Band. Celý program zakončí pravidelná 
corrida aneb běh pro veřejnost s  býkem. 
Začíná v  neděli 20.  března v  10.00 před 
Gymnáziem Žďár.

Vstupenky na veškeré akce seženete 
na sekretariátu Gymnázia Žďár 
a  v  Turistickém informačním centru na 
Staré radnici. Bližší informace o programu 
na čísle 605 707 481.

Lenka Formanová
pořadatelka

Plamínek odebraný z  věčného ohně, kte‑
rý hoří v  jeskyni pod bazilikou Narození Páně 
v Betlémě, představuje symbol míru, lásky, na‑
děje a přátelství. A Betlémské světlo se rozsvítí 
v  březnu i  na plátnech našeho kina. Zkušená 
dvojice Svěrák a  Svěrák, tedy Zdeněk a  Jan, 
vypouští do světa dlouho očekávanou premi‑
éru svého nového filmu. Vedle Zdeňka Svěráka 
a jeho tradiční filmové manželky Daniely Kolá‑
řové nás Jan Svěrák, coby režisér, zásobuje těž‑
kým hereckým kalibrem v podobě Vojty Kotka, 
Terezy Ramba, Ondry Vetchého a dalších skvě‑
lých herců. Domníváme se, že návštěva nové 
premiéry z pera nejslavnějšího Cimrmanologa 
je tak trochu vlastenecká povinnost.

A  Betlémské světlo láká svým duchovním 
posláním v březnu k návštěvě kina i další z vás. 
Ruku v ruce, očkovaní, či neočkovaní, antirouš‑
kaři, či příznivci vakcinace, zakopejte symbolic‑
ky válečnou sekeru a konečně bez teček v mo‑
bilu svobodně vejděte do sálu Kina Vysočina, 
kde se prokážete pouze vstupenkou či kódem 
na film, na který právě půjdete. A tím filmem 
může být například nový Batman, Stará bam-
bitka 2, Okupace se svými sedmi nominacemi 
na Českého lva, skvěle vypadající animák s ná‑
zvem Proměna, či Mimořádná událost, Srdce 
na dlani a další snímky. A příznivci filmového 
klubu si jistě nenechají ujít australské drama Ni-
tram s komentovaným úvodníkem pana pro‑
fesora Zabloudila. No a ti z vás, kteří by do kina 
zašli rádi, ale mají momentálně hluboko do 
kapsy, vezměte doma pouze nějaký „drobák“ 
a navštivte Film na slepo, kde se platí až při od‑
chodu z kina, a navíc dobrovolné vstupné.

Vážení filmoví přátelé, pevně věříme, že 
doba temna a zimy pomalu končí a svobodné 
jaro, a to nejen filmové, právě začíná!

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

Máte zájem o Divadelní představení pro se-
niory? Dejte nám vědět
Příspěvková organizace Kultura Žďár by 
ráda od divadelní sezony podzim 2022/
jaro 2023 v Městském divadle ve Žďáře 
nad Sázavou nabídla novinku v podobě 
Divadelního předplatného pro seniory�

Představení by začínala v  odpoled‑
ních hodinách, pravděpodobně v  neděli 
v 17.00. Součástí abonmá by byla tři až čty‑
ři představení. Odhadovaná cena za čtyři 
představení je zhruba 1 300 korun.

Kvůli finanční náročnosti progra‑
mu potřebujeme znát předběžný zájem 
o tuto plánovanou novinku. Pokud by vás 
nabídka zaujala, napište nám na e ‑mail  
dkzdar@dkzdar.cz a  připojte své údaje 
(jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon‑
ní číslo a  e ‑mail) nebo vyplňte lístek pod 
článkem a zaneste ho na jedno ze sběrných 
míst.

Tamara Pecková
Kultura Žďár

Ilustrační foto Foto: Městské divadlo Žďár

Betlémské světlo míří 
do Kina Vysočina!

Přednášky o neobyčejně obyčejném životě lidí v baroku
Jako první střípky letošního programu 
k  třístému výročí vysvěcení kostela na 
Zelené hoře vám přinášíme sérii předná-
šek známého historika Jaroslava Čechu-
ry� Přednášky se místo obecně známých 
„dějin elit“ budou věnovat historii všed-
ních dní barokního člověka�

Lístky jsou v předprodeji od 14. března 
v  Turistickém informačním centru na Sta‑
ré radnici a v Muzeu nové generace. Bude 
možné zakoupit i zvýhodněné předplatné.

Obyčejný život v baroku
Kdy: 30. března, 17.00
Kde: Barokní galerie, Zámek Žďár

Život v  barokní epoše netvořily jen oká‑
zalé slavnosti, mše, pouti či aristokratické 
zábavy. Většina obyvatel žila na venkově svůj 
každodenní život. Jak ten vypadal? Byli to 
poddaní, anebo nevolníci? Stál jim za zády 
dráb či jiný panský úředník, aby dohlédl na 
jejich každodenní dřinu pro pány? Nebo život 
na venkově měl jiný rozměr, než jsme se učili 
kdysi ve škole? A vztah pánů a poddaných?

Kriminalita a každodennost
Kdy: 21. dubna, 17.00
Kde: Stará radnice

Je možné sledovat kriminalitu v  ba‑
rokní epoše? Ano, odpověď je kladná. 
Poznejme obecné rysy tohoto nadčasové‑
ho jevu během několika století. Nabízí se 
ovšem také řada specifických rysů. Mezi 
takové patřilo tzv. zhanění cti. Pod tím se 
skrývaly různé nadávky a slovní napadání 
mezi lidmi. Důležitý byl proces navrácení 
cti, jenž měl svá nepsaná pravidla.

Sex v době temna
Kdy: 22. května, 17.00
Kde: Stará radnice

Jaké místo hrála láska, milostný život 
v době barokní – či přímo v době temna? 

Panovala zde příslovečná zdrženlivost 
a  odkládání partnerského života podle 
vzoru „před svatbou ne“? Ano, tyto otáz‑
ky lze dobře sledovat i v 17. a 18. století. 
Ve venkovském i městském prostředí roz‑
hodně nebyla zdrženlivost na pořadu dne. 
Interakce mezi mladými muži a  ženami 
probíhaly na všech úrovních, nechyběly 
ani sexuální kontakty. Ty se řídily jedno‑
duchým pravidlem: žena byla zpravidla 
povolná, pokud jí partner slíbil manžel‑
ství. Že nebyl tento slib následně v  ne‑
jednom případě dodržen, je jiná otázka. 
Vedle sňatku přicházela i možnost placení 
alimentů. V  této době bylo rozvinuté by‑
linkářství, proto byla známa řada antikon‑
cepčních prostředků.

Mýtus čarodějnických procesů
Kdy: 15. června, 17.00
Kde: Zámek Žďár

Toto téma je u nás tradičně spojeno s ča‑
rodějnickými procesy na severní Moravě, 
v  oblasti Velkých Losin. Zde byly procesy 
velmi intenzivní a na hranici skončily desít‑
ky žen i mužů. Zásadní vliv na jejich vnímá‑
ní a  výklad měla dvě umělecká díla, totiž 
román Václava Kaplického Kladivo na čaro‑
dějnice a stejnojmenný film Otakara Vávry. 
Nabízí se otázka: je jejich výklad tohoto fe‑
noménu správný, je jedině možný? Při po‑
znávání tohoto, pro mnohé hrůzostrašné‑
ho tématu, je přece poněkud jednostranné 
vycházet z  čarodějnických procesů. Před 
nimi se muselo něco dít, co vedlo k  jejich 
zavedení. A  opravdu, nejen na Losinsku 
bylo rozsáhlé podzemní hnutí plné zvlášt‑
ních praktik vesničanů, ale i měšťanů. Ty se 
projevovaly jak v  náboženské oblasti, tak 
i v konfliktní každodennosti – zvláštnostmi 
v sexu, oblibou alkoholu aj.

Malé dějiny velkého světa
Kdy: 22. října, 17.00
Kde: Stará radnice

Barokní dobu nelze sledovat jen jako činy 
velkých vladařů, jejich bitvy či cesty do zámo‑
ří. Vedle „velkých dějin“ je možné se podívat 
na malé dějiny. Zde nalézáme prostého člově‑
ka, muže či ženu, kteří žili svůj každodenní ži‑
vot. Příkladem samostatné životní cesty může 
být příběh Johany Peřkové (1703–1745). 
Ukazuje, že i neprovdaná žena mohla v prv‑
ní polovině 18. století prožít život po svém. 
Dokázala manipulovat muži, přemlouvala je 
k různým nečekaným skutkům při jejich tou‑
lavém způsobu života. Je pozoruhodné, že se 
svými dočasnými partnery putovala jižními 
a středními Čechami, když měla nouzi, našla 
si příležitostnou práci. Nikdo ji neudal. Když 
porodila syna, jistá selka ji nechala přes zimu 
ve svém stavení. Ano, venkov charakterizova‑
lo nejen poněkud konfliktní společenství, ale 
i schopnost pomoci jeden druhému.

Boblig  kontra  Lautner,  dobro  kon-
tra zlo?
Kdy: 23. listopadu, 17.00
Kde: Knihovna Matěje Josefa Sychry

Jakýmsi synonymem procesů na severní 
Moravě byl Heinrich Boblig (cca 1612–1698), 
rodák ze Zlatých Hor. Jedná se o jednu z nej‑
zápornějších osob nejen moravských dějin 
baroka. Byl charakterizován jako nevzdělaný, 
hrabivý, cynický muž, který se neštítil ničeho. 
Ovšem skutečnost, jak ukazují prameny, byla 
dosti odlišná. Jako vyšetřovatel „inkvizitor“ 
působil až do svých osmdesáti let. Jeho ja‑
kýmsi antipodem se stal šumperský děkan 
Lautner, upálený roku 1685. Před málo de‑
sítkami let dokonce proběhl pokus o  jeho 
rehabilitaci. Ale i tento muž byl poněkud jiný, 
méně nevinný. Když odmyslíme jeho part‑
nerský život s kuchařkou, je nesporné, že se 
například zúčastňoval shromáždění „čaroděj‑
nic“ na Petrových kamenech. (red)
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Ochránce na 4� ZŠ
Poprvé jsme se setkali s  Tomášem Feřt-
kem vloni v  létě na setkání vedení škol 
ze sdružení TOŠ, kde promítal dva před-
premiérové díly desetidílného seriálu 
Ochránce� V  diskuzi se autor zajímal 
o naše pedagogické postřehy, názory, vý-
stižnost námětu, opravdovost i věrohod-
nost� Premiéra a poté i sledovanost v ČT 
v  hlavním nedělním vysílacím čase byla 
pro tvůrce milým překvapením� Úspěch 
scénáristy Feřtka podpořilo i ocenění fil-
mové kritiky a cena TRILOBIT�

Proto jsme úspěšného novináře, scénáris‑
tu, dramaturga i  zakladatele EDUinu pozvali 
k nám. Celý den byl naplněn prohlídkou ško‑
ly a s vedením školy rozebíral přístup k výuce. 
Líbila se mu zámecká škola i  prohlídka bazi‑
liky s  nejpovolanějším průvodcem, panem 
farářem Vladimírem Záleským. Odpoledne 
proběhla dvouhodinová beseda s  pedagogy 

na škole Švermova 4. Mluvilo se o tom, jak se 
stále učíme a vzděláváme, jak jsme připrave‑
ni na novou situaci ve školách, o komunikaci 
s rodiči i odbornou veřejností, o aplikaci závěrů 
výzkumů, o našich zkušenostech s tím, co fun‑
guje více a co méně. Povídání plynule přešlo na 
výjimečný seriál o současné škole a školském 
ombudsmanovi, o  tom, že nic ve škole není 
černobílé. Prozradil, kdo chtěl do role obsadit 
Lukáše Vaculíka, proč nebude pokračování atd.

Beseda nám moc pomohla právě nyní, kdy 
už z té pověstné skleničky optimismu a nadše‑
ní začalo trochu ubývat. Ale díky sympatické 
návštěvě si uvědomujeme, že pomáhat poro‑
zumět vzdělávání v jeho nepřeberné pestrosti 
a  přispívat ke kultivaci debat o  těchto téma‑
tech, stále stojí za to. Máme další nové cestičky 
k našim žákům, partnerům nejdůležitějším.

 Jaroslav Ptáček
 ZŠ Švermova Setkání s Tomášem Feřtekem Foto: ZŠ Švermova

Angličtina v hlavní roli
Naše škola má v  posledních letech velice 
talentované žáky na cizí jazyky� Jsme za to 
moc rádi, většinou tito žáci naplňují obor 
Obchodní akademie s  rozšířenou výukou 
cizích jazyků a je s nimi opravdu radost pra-
covat� Stále vymýšlíme nové aktivity a čin-
nosti, abychom využili jejich potenciál�

V současné době plánujeme přípravu na‑
šich žáků na Cambridge zkoušky. Od září bude 
pro zájemce otevřen přípravný kurz k  těm‑
to zkouškám. Další novinkou u  nás na škole 
bude, že od nového školního roku chceme 
navázat spolupráci s  rodilým mluvčím, který 
oživí hodiny anglického jazyka. Velká spousta 
našich žáků je v  anglickém jazyce na skvělé 
komunikační úrovni a na tyto hodiny se těší. 
Kromě výše zmíněného pořádáme soutěž pro 
základní školy Christmas Quiz, kde s organiza‑
cí a náplní pomáhají žáci naší školy. Samozřej‑
mostí jsou maturitní generálky a různé olym‑
piády v jazykových disciplínách.

Nyní naše žáky zaměstnává příprava diva‑
delní hry. Myšlenka hrát anglické divadlo se 
zrodila v hlavě jedné z vyučujících angličtiny, 
která na svých studiích divadlo hrála. Pro vý‑
běr divadelní hry a  zpracování scénáře byli 
osloveni studenti druhého ročníku Obchodní 
akademie, kteří se tak ocitli v roli dramaturgů 
a  scénáristů. Samotného hraní se ujali žáci 
prvního ročníku téhož oboru. Nakonec se, 
možná překvapivě, na provizorní jeviště do‑
stala tradiční pohádka Little Red Riding Hood 
neboli Červená Karkulka, která je určená svou 
úrovní angličtiny spíše pro pokročilejší žáky 
druhého stupně základních škol, případně 
pro spolužáky z naší střední školy.

Studenti se výzvy statečně ujali, dobrovolně 
si rozebrali role bez ohledu na výšku a pohlaví, 
tudíž vznikly humorné situace, kdy králíček 

vypravěč je vyšší než králík vypravěč nebo kdy 
maminku hraje chlapec. Divadlo prostě nezná 
hranice a limity, a to ho dělá zajímavým. Scénář 
jsme si upravili, aby byl pro žáky ze základních 
škol srozumitelnější, a  poté už nic nebránilo 
pravidelnému zkoušení. Začalo se čtenými 
zkouškami a postupně se zkoušky vsedě pře‑
sunuly před tabuli s  konkrétními rekvizitami. 
Proběhla veřejná zkouška i  pro vyučující naší 
školy. Velkou komplikací se momentálně jeví 
neustálé upadání studentů do karantén, ale 
neklesáme na mysli. Zpestřením celé situace 
je spolupráce, kterou jsme navázali se žďár‑
ským  ochotnickým spolkem a  ředitelkou kul‑
turního domu, která nám ochotně zapůjčila 
některé kostýmy. Pokud vše půjde podle plánu, 

chceme v průběhu března tuto hru nabízet zá‑
kladním školám.

Díky talentovaným žákům a  neúnavné 
práci se stále posouváme dál. Vidíme, že to má 
smysl. Hodně podnětů sbíráme i  od samot‑
ných žáků, kteří mají úžasné sny a  cíle, a  my 
se jim je pokoušíme naplnit. Například získat 
odvahu vyjet na zahraniční stáž, přihlásit se po 
absolvování naší školy na pozici, kde je nutná 
znalost angličtiny, anebo jít studovat vysokou 
školu. Je příjemné sledovat, jak se z  našich 
žáků stávají schopní mladí lidé, kteří se ve vel‑
kém světě rozhodně neztratí.

Tým učitelů anglického jazyka
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, 

Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Za poznáním nedávné historie Žďáru
Studenti čtvrtého ročníku Biskupského 
gymnázia ve Žďáře nad Sázavou navště-
vující historický seminář se dlouhodobě 
zabývají studiem novodobé historie, 
která je založená na přímých výpovědích 
pamětníků, nebo svědectvích o osudech 
a životech lidí z nedávné minulosti�

Několik hodin věnovali tématu holo‑
kaustu a  deportacím židovského obyvatel‑
stva, absolvovali také několik workshopů ve 
spolupráci s terezínským muzeem.

V  návaznosti na tuto výuku začali stu‑
denti pátrat po tom, zda také v našem městě 
žili před válkou Židé a zda i jich se nějakým 
způsobem dotkl odsun a jaký byl jejich další 
osud. A tak se žáci vydali s Vítem Koudelou, 
který se touto problematikou dlouhodobě 
zabývá, na procházku Žďárem. Ke svému 
překvapení zjistili, že řada domů, kolem 
nichž denně prochází, patřila Židům, byla 
v  nich obuvnická firma, obchod se smíše‑
ným zbožím, židovská modlitebna apod.

U každého takového domu je potom pan 
Koudela seznámil nejen s  jeho obyvateli, 
ale také s  jejich osudem během 2. světové 
války. Studenti se tak dozvěděli o  několika 
konkrétních židovských rodinách, mezi něž 
patřili například Lengsfeldovi, kteří vlastnili 
ve Žďáře velkou obuvnickou firmu, či Berg‑
mannovi, kteří provozovali obchod se smí‑

šeným zbožím. Součástí židovské komunity 
bylo celkem 78 občanů, z  nichž se dožilo 
konce války pouze 9.

Ze zdrojů a  studií pana Koudely bylo 
možné zrekonstruovat mapu míst a domů, 
ve kterých lidé židovského původu žili. A ve 
spolupráci s Martinem Tejkalem, který pra‑
cuje na krajském úřadu jako IT specialista, 
mohla vzniknout interaktivní mapa, která 
obsahuje kromě rekonstrukce míst a domů 

také další informace o  osudech žďárských 
Židů.

Studenti si z této spolupráce odnesli velmi 
zajímavé a přínosné informace jak o domech, 
tak o životech židovských obyvatel, na něž by 
současní obyvatelé Žďáru neměli zapomínat.

Výsledek jejich práce si můžete prohléd‑
nout na: www.arcg.is/1CTHHT

Eva Tomášková
BIGY

Digitální mapa židovských domů v předválečném Žďáře Foto: storymaps.arcgis.com

Průmyslovka má nově vybavené odborné ateliéry
VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou dokončila 
v průběhu ledna rozsáhlou technologickou 
rekonstrukci svých odborných ateliérů� 
V  závěru loňského roku došlo k  postupné 
modernizaci veškerého hardware vybave-
ní na zcela novou platformu 3D grafických 
pracovních stanic se zobrazovacími monito-
ry pracujícími ve vysokém rozlišení�

Současně s  rekonstrukcí veškerého po‑
čítačového vybavení byly zapracovány do 
výuky nové průmyslové software nástroje 
v  nejnovějších verzích. Škola dlouhodobě 
využívá dvou rozsáhlých akademických 
multilicenčních programů od společnos‑
ti Microsoft a  Autodesk společně s  řadou 
dalších zajímavých technologií určených 
jak pro přímou výuku ve škole, tak pro sa‑
mostatnou práci na domácích systémech. 
Na nové hardware platformě se tak mohou 
seznámit studenti například s Windows 11, 
novými verzemi Microsoft Office nebo sa‑
dou vývojových nástrojů Microsoft Visual 
Studio 2022.

Aplikační vybavení ateliérů školy umož‑
ňuje řešit i  náročné konstrukční problémy 
běžné například v automobilovém průmyslu.

Zásadní modernizace doznala rozsáh‑
lá akademická multilicence odborného 
software od společnosti Autodesk čítají‑

cí více jak padesátku aplikací. V  letošním 
roce jsme připravili pro naše studenty jak 
tradiční sadu průmyslového PLM soft‑
ware pro 2D a  3D navrhování, tak široké 
portfolio aplikací pro stavebnictví a  TZB 
v podobě BIM aplikací. Novinkou v letošní 
instalaci jsou 3D multimediální produkty 
Autodesk Maya a nástroje pro práci s 3D 
tiskem, 3D vizualizací a interaktivní virtu‑
ální realitou.

Škola také rozšířila portfolio odborného BIM 
software pro projektování ve stavebnictví a TZB

S jednotlivými novinkami jsou seznamo‑
váni nejen studenti školy ve své výuce, ale 
také zájemci o studium jednotlivých oborů 
v  podobě zájmových kroužků. Více infor‑
mací můžete získat na www.spszr.cz a  na 
našem Facebooku.

Petr Fořt
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Studenti u nových počítačů pro tvorbu 3D grafiky Foto: VOŠ A SPŠ Žďár nad Sázavou

Žáci při zkoušení divadelní hry Červená Karkulka v angličtině Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD
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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

ÚT 15. březen 17:00-20:00

ČT 17. březen 15:30-17:00

III. ROČNÍK

Dny hispánské kulturyDny hispánské kultury
15.-20. 3. 2022

ST 16. březen 9:00-12:00

ART DÍLNY SE ŠPANĚLSKÝMI
UMĚLCI PRO STUDENTY
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Café U tety Hany, vstupné 80 Kč

HISPÁNSKÝ SVĚT OČIMA
ABSOLVENTEK GYMZR
·Markéta Gregorová: Andalucía
·Barbora Klapalová: México, Colombia 
Gymnázium Žďár nad Sázavou

PÁ 18. březen 19:00-21:00

KONCERT KAPELY
VLADO ULRICH BAND
·koncert latinskoamerické kapely
Městské divadlo, vstupné 350 Kč

SO 19. březen 9:00

NE 20. březen 10:00

ŠPANĚLSKÁ FIESTA
·flamenco koncert Petra Víta
·vernisáž děl španělských umělců
Stará radnice, vstupné 300 Kč

·kurzy španělštiny s rodilými mluvčími
(nutno objednat předem, tel.: 605 707 481)
Gymnázium Žďár nad Sázavou

KURZY ŠPANĚLŠTINY
PRO VEŘEJNOST

MATĚJ PTASZEK: KOLUMBIE
ST 16. březen 19:00-20:30

Vstupenky na veškeré akce k zakoupení na sekretariátu Gymnázia Žďár nad Sázavou
a v Turistickém informačním centru (Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou).
Bližší informace o programu na tel. 605 707 481 (Mgr. Lenka Formanová).

·sraz běžců u hlavního vchodu
Gymnázium Žďár nad Sázavou

CORRIDA ANEB BĚH
PRO VEŘEJNOST S BÝKEM

Děkujeme sponzorům:



Změna programu vyhrazena.

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

AKPAKP – Autokemping Pilák, – Autokemping Pilák, BNPM BNPM – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše,  – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, ČDČD – Čechův dům,  – Čechův dům, DKDK – Dům kultury, – Dům kultury,
FSZŽFSZŽ – freskové sály Zámku Žďár,  – freskové sály Zámku Žďár, FPFP – Family point v poliklinice,  – Family point v poliklinice, GBUGBU – Galerie barokního umění v zámku,  – Galerie barokního umění v zámku, GSRGSR – Galerie Stará radnice,  – Galerie Stará radnice, 

HKHK – Husova kaple,  – Husova kaple, JCJC –Jazzmine club,  –Jazzmine club, KMJSKMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry,  – Knihovna Matěje Josefa Sychry, KPKP – kostel sv. Prokopa,  – kostel sv. Prokopa, MDMD – Městské divadlo, – Městské divadlo,
OSPZOSPZ – oválný sál prelatury zámku,  – oválný sál prelatury zámku, RCSRCS – Rodinné centrum Srdíčko,  – Rodinné centrum Srdíčko, RKFRKF – Rebel Klub Na Farských,  – Rebel Klub Na Farských, RMRM – Regionální muzeum, – Regionální muzeum,

SPSP – Senior Point v knihovně,  – Senior Point v knihovně, ZŽZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou – Zámek Žďár nad Sázavou

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

pátek 4. března, 9.00‑10.00
Zdravotní monitoring s VZP /SP/

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

úterý 22. března, 9.00
Základy práce s počítačem /KMJS/

středa 23. března, 15.30
Macramé dílna /KMJS/

pondělí 28. března
8.00 Zdravý selský rozum pro dobu informační /KMJS/
10.00 Přírodovědná přednáška Pavla Bezděčky /KMJS/

DUCHOVNÍ AKCE
středa 2. března, 8.00 a 18.00 /KP/, 17.15 /BNPM/
Popeleční středa – mše svatá s udílením popelce

středa 16. března, 19.00‑21.00
Nikodémova noc /ZH/

sobota 26. března, 9.00‑15.00
P� Tomáš Vránek – Postní duchovní obnova /KP/

KONCERTY
středa 2. března, 19.00
Žďárské interference – DeadBeatz /RKF/

sobota 12. března, 20.00
Jelen – Věci a sny tour /DK/

čtvrtek 17. března, 19.00
Žďárské interference – Jeff McErlain & Band /RKF/

pátek 18. března, 19.30
Tomáš Klus – Cítím Žďár Tour 2022 /DK/

neděle 27. března, 18.00
Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období /OSPZ/

KULTURNÍ AKCE
středa 2. března, 16:00
Běžecký závod Žďárák – Salvátor /AKP/

neděle 8. března, 20.00
Jam Session s Vláďou Výmolou /JC/

pátek 18. března
Josefská noc /KMJS/
17.00 Cestujte chytře, levně a často
19.00 Květinová aranžmá s Marií Horákovou
19.00 Promítej i Ty! – Šitkredit, Tři dary
20.30 Pod Peperkem Band

neděle 27. března, 19.00
Country Jam Session /JC/

DIVADLO
čtvrtek 10. března, 19.00
Divadelní spolek Žďár – Inspektor má těžkosti /MD/

sobota 12. března, 19.00
Léčivé divadlo G� Filippi – Terapie rodinou /MD/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 1. března, 19.00
Quiz /JC/

čtvrtek 3. března, 16.15‑18.00
Vykresli se z toho /KMJS/

Chytrá ruka /ZŽ/
čt 3. března Výroba kožené peněženky, Drátování
so 5. března Truhlářství, Základy floristiky
čt 10. března Drátování, Keramika
čt 17. března Linoryt
so 19. března Truhlářství
čt 24. března Drátování, Výroba poznámkového bloku
so 26. a ne 27. března Víkendové knihvazačství
čt 31. března Keramika, Tiffany vitráže – ptáčci

pátek 4. března, 19.00
Max Kašparů – Choroby současné rodiny /KP/

sobota 5., 19. a 26. března, 14.00‑17.00
Tvořivý zámek /ZŽ/

středa 9. března, 17.00‑19.00
Životní příběhy opatů žďárského kláštera /ZŽ/

středa 16. března, 9.30
Setkání pečujících o blízkého člena rodiny /RCS/

čtvrtek 17. března, 16.00
Miroslav Kubíček – Rýmování o životě /HK/

úterý 22. března, 9.30
Tvořivý workshop – Drhané náramky /FP/

čtvrtek 24. března, 17.00
Jan Kuča – Atlas lidových krojů České republiky /KMJS/

středa 30. března, 17.00‑19.00
Hrnčířství na Žďársku /ZŽ/

středa 30. března, 17.00
Jaroslav Čechura – Obyčejný život v baroku /GBU/

čtvrtek 31. března, 15.30
Denní řád a povinnosti dítěte /RCS/

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


