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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v  čase, který 

všichni prožíváme s velkými obavami. Nikdo 
v  civilizovaném světě si ještě před pár dny 
nebyl schopen ani připustit, že by v Evropě 
mohl vzniknout válečný konflikt. Dnes je to 
skutečnost. Válku rozpoutal náš bývalý ruský 
osvoboditel, dnes agresor proti svobodné 
Ukrajině. Myslím, že obavy sdílíme opráv‑
něně. Nepravdivé zdůvodnění a provedený 
způsob vojenského obsazování Ukrajiny 
jsou totiž velmi podobné tomu, jaké jsme 
měli možnost pozorovat při obsazování naší 
vlasti vojsky v roce 1968. Téměř v našem sou‑
sedství, pár set kilometrů od naší východní 
hranice, denně umírají nevinní civilisté, včet‑
ně těch nejzranitelnějších, starců, žen a dětí.

Nejen státy Evropy, ale celý civilizovaný 
svět, obdivuje statečnost a odhodlání ukra‑
jinského lidu bránit svoji zemi. Ukrajina 
v této těžké, válkou decimované chvíli, volá 
do světa o pomoc. Poprvé od konce druhé 
světové války můžeme takřka v  přímém 

přenosu sledovat obdivuhodnou sou‑
držnost, ochotu a  konkrétní všestrannou 
podporu Ukrajině, projevenou napříč státy 
civilizovaného světa.

Takovou příkladnou soudržnost pro‑
jevuje ve velké míře také Česká republika 
a město Žďár nad Sázavou není výjimkou. 
Jedním z našich partnerských měst je Ukra‑
jinský Chust, kde máme přátele. Podle pří‑
sloví „V nouzi poznáš přítele“ vyvíjíme ma‑
ximální snahu obyvatelům Chustu pomoci. 
Jsme s nimi ve spojení a reagujeme na je‑
jich konkrétní potřeby. Ty se týkají zejmé‑
na zdravotnického materiálu pro využití 
v jejich nemocnici.

Aktivita města není spojena pouze s tou‑
to pomocí. Nabízíme ubytovací kapacity 
pro rodiny, které musely opustit svůj do‑
mov ze strachu o  svůj život a  život svých 
dětí. K 13. březnu 2022 máme ve Žďáru 217 
ukrajinských obyvatel, z toho 90 dětí ve věku 
do 15 let. V rámci této humanitární pomoci 
považuji za důležité sdělit, že všichni tito ob‑
čané prošli řádnou registrací Správy uprch‑
lických zařízení a mají vydané vízum na 1 rok 
pobytu v  ČR. Oceňuji jejich zájem zapojit 
se do běžného pracovního procesu a  pro‑
jev ochoty ke vzdělávání svých dětí. Vedení 
města to vnímá jako další novou výzvu, na 
kterou je v  rámci humanitární pomoci ne‑
zbytné reagovat a v krátkém čase řešit.

Velmi si vážím osobního nasazení a vý‑
borné spolupráce s  neziskovými organi‑
zacemi Českým červeným křížem, Chari‑

tou, hasiči a dobrovolníky při kompletním 
zajišťování materiální humanitární sbírky, 
finanční sbírky a organizaci nonstop pře‑
vozů ukrajinských rodin z  registračního 
místa v Jihlavě.

Velký dík chci projevit všem vám spoluob‑
čanům Žďárákům, komerčním firmám a také 
našim žďárským zástupcům v  obou komo‑
rách parlamentu ČR, kteří jste se jakkoliv do 
této pomoci zapojili nebo ještě zapojíte.

„Sláva Ukrajině“

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Kraj Vysočina zahajuje práce na Jihlavské ulici od 11� dubna
Krajská správa silnic začne na Jihlavské 
ulici pracovat od 11�  dubna� První část 
prací skončí 31�  května a  po ní začne 
úplná uzavírka až do konce srpna� V září 
bude Jihlavská zase průjezdná a na prv-
ních 14 dní v říjnu ji úplně uzavře poklá-
dání asfaltu a další práce na vozovce�

Od dubna začnou na Jihlavské ulici 
práce na inženýrských sítích. V  červnu 
zahájí Kraj Vysočina opravu dvou mostů 
vedoucích přes koleje. Technologie opra‑
vy nedovoluje opravu mostu po pruzích 
a  tak budou muset být až do konce srp‑
na uzavřeny. Objízdné trasy oznámí kraj 
v průběhu dubna.

V září budou probíhat drobnější práce 
a ulice bude znovu plně průjezdná.

Další uzávěra bude nutná na prvních 
14 říjnových dní kvůli pokládání asfaltu.

 (red)

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

© Přispěvatelé OpenStreetMap, RÚIAN: © ČÚZK

Etapa 1
11. 4. - 31. 5. 
provoz bude veden v jed-
nom pruhu a řízen semafory

Etapa 2
1. 6. - 31. 8.
úplná uzavírka mostů
MHD, IZS a svoz odpadů  
objízdá trasa přes ŽĎAS a.s.

Etapa 3
1. 9. - 30. 9.
lokální pracovní místa
provoz dvěma pruhy

Etapa 4
1. 10. - 14. 10.
úplná uzavírka

Provoz na Jihlavské ulici budou od poloviny dobna do konce května řídit semafory Foto: Matěj Papáček

Rostislav 
Dvořák

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

Santiniho stavby se vztahem ke Žďáru

Architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla 
máme spojeného především s  barokní 
gotikou� V našem seriálu, jehož úvodní díl 
právě čtete, si povíme něco o jeho stavbách 
ve Žďáře a  v  okolí, ovšem vydáme se 
i k tajemnému dvoru Šintlochy či na zámek 
Karlova Koruna u  Chlumce nad Cidlinou, 
které mají ke Žďáru také svůj vztah�

Santini užíval gotizující pojetí pouze tam, 
kde to mělo přímé opodstatnění. Tím bylo 
zpravidla vyjádření historicity dané stavby či 
místa, navazování na tradice předků a  mani‑
festace spojení přítomnosti s minulostí. Struč‑
ně řečeno – jde o Santinim postavené či pře‑
stavěné kaple a kostely.

Projektoval Santiniho pes?
Na Santiniho génia navázali jeho následov‑

níci, jejichž práce byly ve druhé půli 20. století 
připisovány velkému umělci. Časová nesrov‑
nalost mezi Aichlovým úmrtím a  vznikem 
stavb se obvykle řešila konstatováním, že 
Santini projekt navrhl, umřel a  až po několi‑
ka letech bylo dílo realizováno. Tím se ovšem 
zmnožil počet jemu připsaných projektů tak, 
že by je za 20 let svého tvůrčího života pros‑
tě nestihl vypracovat, leda by v  jeho rodině 
projektovali „všichni včetně dětí, o  nedělích 
i  služka a  někdy i  pes,“ jak konstatoval jeden 
z kolegů prof. Mojmíra Horyny.

Tandem Santini – Vejmluva
Ze spolupráce opata Václava Vejmluvy 

se Santinim vzešla například přestavba kon‑
ventního kostela, novostavba Dolního hřbi‑
tova, koníren Šlechtické akademie a Nového 
opatství, hospodářský Nový dvůr, přístavba 
sakristie kostela Nejsvětější Trojice, tři kos‑
tely (jedna novostavba a dvě stavby s využi‑
tím torz původních budov) posvěcené v září 
roku 1722 biskupem Braidou, tedy poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
ve Žďáře, kostel sv. Václava ve Zvoli a kostel 
sv. Petra a Pavla v Bobrové.

Opomenout nelze ani hostinec v  Ostrově 
nad Oslavou, budovu dnes zbořené drůbežny 
v předklášteří či rovněž zbořené kaple v Šintlo‑
chách. Spolupráce tandemu Santini – Vejmlu‑
va tak byla více než plodná.

Santiniho následovníci
Autorství mnoha staveb je odborníky San‑

tinimu pouze připsáno, pramenné doklady 

pro ně nemáme. Někdy není zpochybňováno 
(kostel v Bobrové), jinde se o něm vedou spory 
(kostel v Obyčtově), v dalších případech je to 
záhada (již zbořený hostinec U Tří hvězd před 
klášterem). Byla mu ovšem připisována i díla, 
která vznikla dlouho po jeho smrti a o nichž se 
dnes odborníci shodují, že jeho prací nejsou 
(kaple sv. Barbory ve Žďáře).

Totožnost Santiniho pokračovatelů je 
často neznámá. Jeho projekty dokončovali 
Fr. Witinhofer či Fr. Benedikt Klíčník, ovšem 
označit je za autory některých jemu přiřče‑
ných projektů na Žďársku bez konkrétních 
dokladů nelze. Přímo ze Žďáru navíc po‑
cházel Santiniho zatím anonymní pokračo‑
vatel, doložený například jako autor kaple 
Nanebevzetí P. Marie v Netíně.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Dolní hřbitov Foto: archiv

Kostel v Bobrové Foto: Koruna Vysočiny

Hospodářský dvůr Lyra
Foto: Koruna Vysočiny
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Český červený kříž a Oblastní charita Žďár společně pomáhají Ukrajině
Jen pár dnů od vypuknutí konfliktu na 
Ukrajině zabralo dvěma neziskovým 
organizacím uspořádání humanitární 
sbírky� Ze skladu Českého červeného 
kříže a Oblastní charity Žďár putují věci 
hlavně do míst válečného konfliktu, ale 
slouží i pro potřeby ukrajinských uprch-
líků u nás�

Potraviny, zdravotnický materiál, ale 
i lopaty a neprůstřelné vesty, to je jen pár 
bodů ze seznamu věcí, které poptávají 
Charita a Červený kříž v rámci humanitární 
sbírky pro Ukrajinu. Položky na seznamu 
se v čase mění podle aktuální potřeby, tře‑
ba původně potřebného pánského oble‑
čení nebo pytlů a krabic už je dost. Pokud 
chcete přispět, podívejte se na aktuální 
seznam na webu žďárské Charity, města 
nebo na sociálních sítích.

Do pomoci se zapojilo i město a nabídlo 
organizacím skladovací prostory v kotelně 
SATTu na Libušíně. “Odsud putují vybrané 
věci do Hradce Králové, kde se překládají do 
kamionů a pokračují na Ukrajinu. Ze zdravot-
nického materiálu vyrábíme v Praze balíčky, 
ty pak dodáváme do ukrajinských nemocnic 
a  míst bojů. Chtěli bychom za nás i  Charitu 
moc poděkovat, protože do sbírky se zapojilo 

velké množství lidí, ať už jako dárci nebo dob-
rovolníci,” shrnuje sbírku Irena Polednová 
z Českého červeného kříže.

Sbírka na Studentské 5 je do odvolá‑
ní otevřená každé pondělí a středu od 

15 do 17 hodin. Informace jsou aktuální 
k  23. březnu. Prosíme, pokud se chcete 
zapojit, sledujte aktuální informace na 
webu města www.zdarns.cz nebo Charity 
zdar.charita.cz. (red)

Ukrajina
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Co je nového paní Nováková aneb 
Poznámky z rady

Myšlenky jiných v našich hlavách
Tak se hádáme, kdo je troll a kdo trotl. 

Já myslím, že troll je ten co rozsévá a trotl, 
co sklízí bez ochutnání. Přesně tak, v tom 
máte úplnou pravdu. No víte, já snad ani 
pravdu nechci mít, vždyť je to právě ten 
kámen úrazu (našich mozků). A  když ně‑
kdo vydává lež za pravdu, najde se spousta 
těch, co tomu věří. Někdy jen proto, že to 
povídala známá nebo to četli na síti (do 
které se nechali chytit).

A  paní Nováková, může ten troll roz‑
sévat i  nenávist a  rozhořčení a…? Zadrž‑
te. Výčet negace není potřeba. To jo, jen 
na mě asi padlo vše, co se děje ve světě. 
Nejste sama. A vede nějaká cesta ven, na 
vzduch, k  něčemu pozitivnějšímu? Už se 
děje mezi námi. Nebo u většiny z nás (jsem 
optimistka). Pomáháme. Hmmm… to ano, 
jen… já slyšela, že kdo chce pomáhat, měl 
by nejdřív prokázat, že umí pomoct sám 
sobě. To ano. Takže kudy?

Za prvé: Je dobré vědět něco o mani‑
pulaci pomocí „pozměněných“, respekti‑
ve lživých informací. Vůbec se učit (a vést 
k  tomu už děti) rozlišovat mezi objektivi‑
tou a  fake news. Co to je? Je to neetická 
novinařina, nalejvárna falše, rozumíte? 
Ano, tomuhle ano.

Za druhé: Informace si aktivně vybírat, 
ne aby ony vybíraly vás, nebo vám (z hlavy 
rozum). A jak? Pět minut denně ze zdroje, 
kterému věříte.

Za třetí: Věnovat se běžnému životu. 
Každé chvilce každého dne. Strach a  úz‑
kost je pomocníkem toho, kdo nás chce 
ovládat.

A jestli vám zbývá pár korun navíc, po‑
šlete je na konto těch, co pomáhat umí. 
A komu věříte.

Tohle vše v nějaké podobě zaznělo i na 
Radě.

A k těm běžným věcem:
Na sportoviště dáme více jak 2,5 milió‑

nů. Čtvrt milionu na sportovní akce, přes 
4 miliony na sport mládeže. Další nemalé 
peníze půjdou na podporu volného času 
našich občanů a  na kulturu. Pokračuje fi‑
nanční příspěvek pro označování provozo‑
ven a obchodních domů i v roce 2022.

Zelenou dostává rekonstrukce rybníka 
Velký Posměch jako reakce na zadržování 
vody v krajině.

Těšit se budeme na rekonstrukci Staré 
radnice a novou galerii.

A já se těším na lepší obrazy světa.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Zdeněk 
Kulhánek

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Žďár má u Sberbank 56 milionů korun
Město má u  Sberbank uloženou část 
svých úspor, kvůli válce na Ukrajině 
jsou peníze v  bance s  ruským vlast-
níkem momentálně nedostupné� 
Na rozdíl od některých měst a  samo-
správ, pro které je tato situace kritická, 
neomezí absence financí provoz ani in-
vestice našeho města�

Město spolupracuje se Sberbank CZ od 
roku 2015, využívá její produkty k  výhod‑
nějšímu úročení volných finančních pro‑

středků. Jedná se o dlouhodobé vklady, je‑
jichž úbytek nijak neohrozí investice města. 
K dnešnímu dni má u Sberbank CZ uloženy 
prostředky ve výši 56 milionů korun, bo‑
hužel na rozdíl od běžných klientů nejsou 
vklady obcí nad určitou výši daňových vý‑
nosů ze zákona pojištěné.

“Situaci jsme řešili hned, jak jsme se 
z  médií dozvěděli o  problémech banky. 
I přes rychlou reakci se už k penězům nedalo 
dostat,“ komentuje vedoucí finančního od‑
boru Tomáš Vlček.

Stejně jako desítky dalších obcí a krajů v re‑
publice teď město čeká na kroky ČNB směrem 
ke Sberbank. Banka finančně nezkrachovala 
a  má svá aktiva uložena v  úvěrech, cenných 
papírech a dalších instrumentech.

“Zvažujeme právní kroky vůči bance, ne-
chceme jenom čekat co ministerstvo financí 
nebo ČNB. Odejmutí licence zahájila ČNB až 
v pondělí 28. února Takže v pátek nebo přes 
víkend nám měla banka peníze převést,” 
doplňuje starosta Martin Mrkos.

 (red)

Do Chustu zamíří léky a zdravotnický materiál za skoro třičtvrtě milionu
Do partnerského města Chust na zá-
padní Ukrajině zamíří zdravotnický 
materiál za 900 tisíc korun� 600  tisíco-
vou pomoc odsouhlasili zastupitelé 
na mimořádném zasedání 17�  března� 
Materiál za dalších 300 tisíc daruje  
dodavatel léčiv�

“Už koncem února jsme kontaktovali 
naše partnerské město s  nabídkou pomo-
ci. Starosta Chustu Volodymyr Kashchuk 
nás požádal hlavně o  dodávky zdravot-
nického materiálu pro jejich nemocnici. 
Protože se v  drtivé míře jedná o  léky na 
předpis využili jmse kontaktu na velkého 
distributora léčiv. Vyvézt léky na předpis, 

navíc mimo země EU, je velice složité. 
Ale je naše morální povinnost to zajistit,” 
komentuje dar starosta Martin Mrkos.

Vše se ale podařilo zajistit a tolik potřeb‑
ný zdravotnický materiál by měl v době kdy 
čtete zpravodaj již pomáhat na Ukrajině.

 (red)

Město chystá výuku pro ukrajinské děti
Ve Žďáře, stejně jako v  jiných měs-
tech po celé republice, našli útočiště 
uprchlíci z  Ukrajiny� Pro školou po-
vinné děti připravili ředitelé místních 
škol několik tříd�

Nové třídy s  kapacitou po 25 dětech 
vznikly na 3. a  5. ZŠ, na obou školách je 
jedna pro první a jedna pro druhý stupeň. 
„Jsme domluveni s  ukrajinskými učitelkami. 
Výuka bude probíhat minimálně v začátcích 
v ukrajinštině, ale děti se budou učit i češtinu 

jako další jazyk,” objasňuje Petr Sedlák z od‑
boru školství. K 22. březnu byl ve městě re‑
gistrovaných 300 uprchlíků z Ukrajiny.

 (red)

Materiální sbírka pro Ukrajinu v kotelně na Libušíně Foto: Matěj Papáček

Hrůza nebo skvost? Odborníci hájili návrh ITC pod Zelenou horou
Výsledek architektonické soutěže na zá-
zemí pro kostel sv� Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře přinesl zklamání a  zjitřené 
emoce mnoha Žďárákům� 15� března pro-
běhlo na toto téma setkání s občany, svá 
stanoviska prezentovala řada odborníků�

Úterní podvečer v  Kině Vysočina patřil 
všem, které nejrůznější důvody přilákaly 
na setkání s  občany. Tématem nebylo nic 
menšího, než vítěz architektonické soutěže 
na informační turistické centrum pro kos‑
tel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Vítězný návrh pochází z dílny Petr Stolín Ar‑
chitekt, autorkou je Alena Mičeková.

Diskuse ale nakonec probíhala daleko 
klidněji, než se dalo čekat, i  když zazněly 
i kritické hlasy autora petice nebo zeleno‑
horských obyvatel. „Po vzrušených a v drtivé 
většině negativních ohlasech na Facebooku 

jsme byli překvapeni, že setkání naživo ne-
bylo vůbec vyhrocené. Architektura ale má 
budit emoce. Děkujeme příchozím za zájem 
a  kultivovanou diskusi,” shrnuje setkání 
městský architekt Zbyněk Ryška.

Východiska architektonického zadá‑
ní prezentoval městský architekt Zbyněk 
Ryška, za farnost jako investora mluvil fa‑
rář Vladimír Záleský a  pohled památkářů 
vysvětlovala Iveta Merunková z Národního 
památkového ústavu. Právě požadavky 
památkářů stojí za často diskutovaným 
umístěním centra až pod samotným kop‑
cem ‑ jinak by totiž ITC narušilo pohled 
na Santiniho památku. Krátce se vyjádřili 
i předseda poroty architekt Zdeněk Fránek 
nebo starosta Martin Mrkos.

Asi nejsledovanější byla prezentace 
vítězných autorů Aleny Mičekové a  Pet‑
ra Stolína. Architekt roku 2021 s  kolegyní 

Mičekovou mohou podle odborníků svou 
tvorbu hrdě srovnávat s nejlepší zahraniční 
produkcí. Stolínův ateliér stojí např. za ma‑
teřskou školou v  Nové Rudě která získala 
Českou cenu za architekturu za rok 2019, 
budovou Ermeg v  Liberci nebo za kultur‑
ním centrem ve Vratislavicích. Pro vítězný 
návrh ITC se porota mezi 27 dalšími roz‑
hodla jednomyslně.

Farnost jako investor by byla pro 
umenšení návrhu a  vznik pouze základ‑
ního objektu. S tím souhlasí i města a ar‑
chitekt. Výstavba by měla začít až za ně‑
kolik let. Odkazujeme na záznam setkání 
na Youtube města.

(red)

Vítězný návrh ze studia Petra Stolína Foto: Petr Stolín Architekt

SAARPLAN.cz
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Sdružení Krajina vyvíjí regionální luční směs� Pomozte sbírat semena
Projekt Sdružení Krajina na vývoj re-
gionální luční směsi postoupil do dal-
ší fáze� Budou se osévat nové plochy 
a spolupracovat s dalšími subjekty� Do 
vývoje a přípravy regionálního osiva se 
může zapojit i veřejnost�

„Na osetých plochách budeme provádět 
monitoring vzcházení jednotlivých druhů. 
Navržené druhové složení posuzují bota-
nici AOPK. Aby směs prošla hodnocením, 
měla by obsahovat 15 druhů regionálních 
bylin, 2 regionální trávy. Dále 9 druhů trav 

a  3  druhy jetelovin českých odrůd použí-
vaných v  běžně dostupných komerčních  
směsích,” popisuje proces tvorby osiva To‑
máš Blažek ze Sdružení krajina.

V letošním roce by mělo být k dispozici 
osivo na plochu okolo 15 až 20 ha.

Po celou dobu vývoje nejde o  prá‑
ci jednotlivce či jedné organizace, ale 
o  zapojení více partnerů. Partnerem 
projektu je Agentura ochrany přírody 
a krajiny nebo společnost Agrostis, která 
zpracovává nasbíraná semena a  míchá  
finální produkt.

„Za povšimnutí stojí aktivní přístup měs-
ta Žďár nad Sázavou, se kterým Sdružení 
Krajina úzce spolupracuje již třetím rokem, 
a to nejen na projektu luční směsi, ale i na 
jiných projektech, jako například vypá-
sání svahů Zelené hory. Ceníme si toho, 
že město do projektu vstupuje aktivně,” 
dodává Blažek.

Směs semen využije i  město. „Novou 
směs chceme využít pro osetí některých 
květnatých luk ve městě a řady dalších po-
zemků mimo město,“ komentuje spoluprá‑
ci starosta Martin Mrkos.

Sdružení krajina oslovuje i  další part‑
nery. „V  podobném duchu jednáme také 
s  Krajem Vysočina. Tato spolupráce by 
mohla celou věc ještě více posunout do-
předu. Kdybychom na vše byli sami, těžko 
by se to dalo zvládnout. Přinejmenším by 
trvalo déle, než bychom se k  regionální-
mu osivu dopracovali,” popisuje další 
spolupráci Blažek.

Pomoc se sběrem osiva
Do vývoje a  přípravy regionálního 

osiva se může zapojit i  veřejnost. „Kon-
krétně hledáme dobrovolníky, které by 
zajímal letní sběr semen lučních druhů. Na 
červen připravujeme zaškolovací schůzku, 
kde se potenciální sběrači dozvědí, jaké 
druhy sbírat, na jakých lokalitách a  v  ja-
kém období,” popisuje Blažek jak se může  
zapojit veřejnost.

Případní zájemci se mohou hlásit na 
e‑mail info@sdruzenikrajina.cz nebo na 
telefonním čísle 775 239 691.

 Sdružení Krajina, (red)

Jarní úklid města 2022
Město Žďár nad Sázavou organizuje 
v  období od 7�  dubna do 26�  dubna na 
celém území města jarní úklid�

Svoz nebezpečného odpadu
Kdy: od 7. do 9. dubna

Při sběru nebezpečného odpadu je mož‑
né odložit pouze odpady s  nebezpečnými 
vlastnostmi, například: rádia, televizory, 
ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, 
ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory 
a jiné obaly, znečištěné škodlivinami.

Vysloužilé a stále kompletní elektrospotře‑
biče nebo pneumatiky můžete odevzdat zdar‑
ma ke zpětnému odběru k dalšímu využití.

Žádáme občany, aby všechny odpa‑
dy předávali pracovníkům firmy přímo  
na stanovišti k autu.

Velkoobjemové kontejnery na objemný 
odpad a odpad ze zeleně
Kdy: od 11. dubna do 26. dubna

Na obvyklých stanovištích budou roz‑
místěny velkoobjemové kontejnery na ob‑
jemný odpad a odpad ze zeleně. Objemný 
odpad bude odvezen na skládku a odpad 
ze zeleně bude zpracován v  bioplynové 
stanici ve Žďáře nad Sázavou.

Vývoz biopopelnic
Biopopelnice se budou vyvážet až do 

30.  listopadu stejně jako loni v  pravidel‑
ných týdenních intervalech, každé úterý  
(případně středa).

V místních částech je interval 1x za 14 dní. 
Stále jsou k dispozici biopopelnice pro zájem‑
ce, kteří tuto možnost od města zatím nevyužili.

Biopopelnice, které již dosloužily (např. 
dlouholetým používáním již praskly), město 
nenahrazuje novými. Občané si tuto nádobu 
mohou sami zakoupit, stejně jako popelnici na 
komunální odpad. Svoz bude i nadále zajištěn 
v rámci poplatku za odpad.

Větší otvory u kontejnerů na tříděný odpad
Na některé zvony na papír instalujeme větší 

vhozy pro odkládání papírových obalů a odpa‑
dů. Zatím byly instalovány na 20 kontejnerů. 
Občanům se tak usnadní manipulace s odpady.

Svoz zeleně na Grejdách
Upozorňujeme, že od dubna do října vždy 

první sobotu v měsíci funguje pravidelné při‑
stavení kontejnerů na zeleň a objemný odpad 
v chatové oblasti Grejdy (v případě příznivého 
počasí do listopadu). Jedná se o zavedená sta‑
noviště – u trati, u rybníka a v nové zástavbě.

Sběrný dvůr
Po ukončení mobilního svozu je možno 

uložit nebezpečné a všechny další odpady na 
sběrném dvoře na Jihlavské ulici.

Provozní doba:
pondělí–pátek: 6.00–17.00 
sobota: 7.00–13.00

 OKS

pondělí 11. dubna 2022 hodina středa 20. dubna 2022 hodina

Dvorská 13.00 ‑ 14.30 Sadová 13.00 ‑ 14.30

U Táferny 15.00 ‑ 16.30 U Jezu 15.00 ‑ 16.30

Bezručova ‑ u fotbaového hř. 17.00 ‑ 18.30 Veselská u školky 17.00 ‑ 18.30

úterý 12. dubna 2022 hodina čtvrtek 21. dubna 2022 hodina

Šípková 13.00 ‑ 14.30 Okružní dolní ‑ V Zahrádkách 13.00 ‑ 14.30

Purkyňova 15.00 ‑ 16.30 Klafar ‑ Libická u byt. domu 15.00 ‑ 16.30

Vejmluvova 17.00 ‑ 18.30 Klafar u Orlovny 17.00 ‑ 18.30

středa 13. dubna 2022 hodina pátek 22. dubna 2022 hodina

Vnitřní 13.00 ‑ 14.30 Kavánova 13.00 ‑ 14.30

Nová 15.00 ‑ 16.30 Pelikánova ‑ Jamborova 15.00 ‑ 16.30

Polní 17.00 ‑ 18.30 Vodojem ‑ točna MHD 17.00 ‑ 18.30

čtvrtek 14. dubna 2022 hodina sobota 23. dubna 2022 hodina

Bratří Čapků ‑ u obchodu 13.00 ‑ 14.30 Mělkovice 7.00 ‑ 8.15

Novoměstská 15.00 ‑ 16.30 Veselíčko 8.30 ‑ 9.45

Vodojem ‑ točna MHD 17.00 ‑ 18.30 Radonín 10.15 ‑ 11.30

úterý 19. dubna 2022 hodina Stržanov 12.00 ‑ 13.15

Květná ‑ Luční 13.00 ‑ 14.30 pondělí 25. dubna 2022 hodina

Vysočany ‑ kulturní dům 15.00 ‑ 16.30 Nábřežní 13.00 ‑ 14.30

U Hrázek 17.00 ‑ 18.30 Lučiny 15.00 ‑ 16.30

Střední zdravotnická škola 17.00 ‑ 18.30

úterý 26. dubna 2022 hodina

Květná ‑ Luční 13.00 ‑ 14.30

Vnitřní 15.00 ‑ 16.30

Vysočany ‑ kulturní dům 17.00 ‑ 18.30

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů čtvrtek 7. dubna 2022 hodina

Bezručova ‑ u fotbalového hř. 14.00 ‑ 14.25

Bezručova ‑ u pily 14.30 ‑ 14.55

U Taferny 15.00 ‑ 15.25

Dvorská 15.30 ‑ 15.55

Vejmluvova ‑ u obchodu 16.00 ‑ 16.25

Nová ‑ zastávka MHD 16.30 ‑ 16.55

Květná ‑ zastávka MHD 17.00 ‑ 17.25

Vysočany ‑ kulturní dům 17.30 ‑ 17.55

pátek 8. dubna 2022 hodina

na Rybníčku 14.00 ‑ 14.25

Střední zdravotnická škola 14.30 ‑ 14.55

U Jezu 15.00 ‑ 15.25

Okružní dolní ‑ V Zahrádkách 15.30 ‑ 15.55

Libušín ‑ Kulturní dům 16.00 ‑ 16.25

Bratří Čapků ‑ u obchodu 16.30 ‑ 16.55

Pelikánova ‑ Jamborova 17.00 ‑ 17.25

Vodojem ‑ točna MHD 17.30 ‑ 17.55

sobota 9. dubna 2022 hodina

Stržanov 7.00 ‑ 7.15

Radonín 7.30 ‑ 7.45

Radonín ‑ č. p. 14 7.50 ‑ 7.55

Radonín ‑ č. p. 13 8.00 ‑ 8.05

Mělkovice 8.20 ‑ 8.30

Mělkovice ‑ č. p. 386 8.35 ‑ 8.40

Mělkovice ‑ č. p. 306 8.45 ‑ 8.50

Veselíčko 9.00 ‑ 9.15

Klafar u Orlovny 9.30 ‑ 9.55

Nová víka kontejnerů na tříděný odpad Foto: OKS

V Příbězích našich sousedů ožívají vzpomínky obyčejných lidí na totalitu
Již od podzimu loňského roku běží na 
Žďársku projekt Příběhy našich sou-
sedů� Ten organizuje společnost Post 
Bellum a  zapojili se do něj žáci z  cel-
kem osmi základních škol a jedné zá-
kladní umělecké školy� Konkrétně jde 
o  čtyři týmy ze Žďáru nad Sázavou, 
tři z  Nového Města na Moravě, jeden 
z Bohdalova, jeden z Přibyslavi a jeden 
z Velké Losenice�

Úkolem jednotlivých týmů je aktivní 
vyhledávání a  oslovení pamětníků ve 
svém okolí. S  těmi pak žáci natočí roz‑
hovory o  jejich životě či osobní zkuše‑
nosti s totalitním režimem. Své výstupy, 
které mohou mít například formu videa, 
rozhlasové reportáže či komiksu, žáci 
představí odborné porotě na soutěžní 
závěrečné prezentaci, která se 4. dubna 
uskuteční ve žďárském divadle.

„Dozvědět se něco o tom, co bylo pro ně 
ve vzdálené minulosti a co je pro ně dnes 
už nepředstavitelné. To bylo hlavním cí-

lem mých žákyň, které se přihlásily do pro-
jektu Post Bellum - Příběhy našich souse-
dů. Pan Miloslav Straka jim poodkryl svět, 
ve kterém se často lidé nemohli svobodně 
rozhodovat, natož mít svůj vlastní názor 
nebo cestovat. To jim umožnilo pochopit, 
jak je důležité nezapomínat,“ říká k  pro‑
jektu pedagožka Andrea Kratochvílová, 
která vede tým ze žďárské základní školy  
Komenského 2.

Žáci mají při své práci podporu svých 
pedagogů, koordinátora i  odborných 
lektorů. Osobní setkání s  lidmi, kteří za‑
žili druhou světovou válku, srpen  1968 
nebo sametovou revoluci, je jednou 
z  nejlepších forem, jak vstřebávat po‑
třebné znalosti o  minulosti i  rozvíjet  
klíčové kompetence.

„Podle mě by se měla věnovat větší po-
zornost lidem z té dané doby, protože teď 
je nejvyšší čas. Jsem velmi ráda, že jsem se 
mohla dozvědět o životě Jana Kellera, pro-
tože ne každý bude mít takovou možnost,“ 
vzpomíná na natáčení Aneta Jamborová 

z  jednoho z  týmů v  Novém Městě  
na Moravě.

Její slova pak potvrzuje i  Kateřina 
Vince, která se svými spolužáky zachy‑
covala vzpomínky dalšího pamětníka  
ve Žďáru nad Sázavou.

„Projekt otevírá nám, studentům, brá-
ny do minulosti. To, že nám pamětník 
vyprávěl svůj životní příběh a  obeznámil 
nás se svou minulostí, je pro nás čest.  
Získali jsme nové vědomosti a poznali hod-
ně zážitků z jeho osobního života, což bylo  
naším cílem,“ vysvětluje Kateřina.

Příběhy našich sousedů jsou na Žďár‑
sku spolufinancovány z  Místního akč‑
ního plánu vzdělávání II ORP Žďár nad 
Sázavou, registrační číslo projektu CZ.
02.  3.  68/0.0/0.0/17_047/0009150, a  za 
finanční podpory radnic jednotlivých 
měst a obcí.

 Jakub Janáček
 Post Bellum

Polní cesta v lokalitě vetelských rybníků Foto: David Brabec

Kontejnery na 
nebezpečný odpad
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V Relaxačním centru už funguje recyklace vody� 
Denně ušetří 35 tisíc litrů
Od března funguje recyklace vody v Re-
laxačním centru� Nová technologie ušet-
ří za vodu a  ohřev více než 1,4 milionu 
korun za rok a  35 kubíků vody denně� 
Investice se vrátí do dvou let�

V Relaxačním centru končilo bez využití 
50 kubických metrů vody v kanálu. Ale díky 
nové technologii bude možné až 35 kubí‑
ků znovu poslat do oběhu. „Tento projekt je 
významný nejen z ekonomického, ale i ekolo-
gického pohledu. Je zbytečné ročně vyhodit 
přes 1,4 milionu za vodu a denně vypouštět 
do kanálu desítky tisíc litrů vody. V  ekono-
micky i klimaticky nejisté době si takové plýt-
vání dovolit rozhodně nemůžeme,” popisuje 
motivace k projektu starosta Martin Mrkos.

Kromě úspory v podobě znovu použité 
vody šetří technologie i  energii na ohřev. 
Nová voda, která se do bazénu čerpá, má 
totiž okolo 12 °C, zatímco voda v bazénu 28 
°C. Při čištění a recyklaci novou technologií 
ztratí maximálně 3 °C. V první polovině loň‑

ského roku představovala úspora na vodě 
a teple asi 1,4 milionu korun.

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám elek‑
třiny bude úspora v čase ještě narůstat. Při 
vysoutěžené ceně 2,8 milionu se investice 

vrátí během dvou let. Výběrovým řízením 
se proti odhadované ceně 5,6 milionu, 
ušetřila polovina nákladů.

 (red)

Ilustrační foto Foto: archiv

Vodojem bude letos kompletně v novém
Několik let trvající postupná obnova 
Vodojemu vstupuje letos do závě-
rečné fáze� Řada přijde i  na Jambo-
rovu ulici, jedinou komunikaci spo-
jující čtvrť se zbytkem města�

Stavební firmy Gremis a Colas začaly 
15.  března na Slavíčkově ulici. Moder‑
nizací sítí i povrchů a mobiliáře projde 
i  Ladova, Blažíčkova a  hlavně páteřní 
Jamborova. Práce na Jamborově ulici 
začaly 22.  března. „Abychom zajistili 
obslužnost sídliště po celou dobu stav-
by, dohodli jsme se, že práce na Jam-
borově ulici budou probíhat po částech 
ohraničených vždy polovinou křižovat-
ky. Tím zachováme průjezd. Provizorní 
cesta z  Vodojemu ven povede přes hráz 
Göttlerova rybníka, dovnitř sídliště Peli-
kánovou ulicí a kolem garáží,” vysvětlu‑
je Adam Joura z odboru strategického 
rozvoje a investic.

V  řešení jsou také varianty pro ob‑
sluhu MHD v  době, kdy bude nepří‑
stupná točna na Jamborově. Kromě 
nových povrchů, které mají dodat ve‑
řejnému prostoru členitost a ulice kon‑
cipovat jako pobytové, dojde i  k  ob‑

nově sítí. Ke zkvalitnění veřejného 
prostoru přispěje také úprava zeleně 
v  okolí komunikací. Kompletně zre‑
konstruovaná bude čtvrť už letos na 
podzim. Podrobné informace najdete 

na webu saarplan.cz / doprava / Rekon‑
strukce komunikací ZR7. (red)

Práce na Vodojemu začaly 15. března a skončí v říjnu Foto: Matěj Papáček

V participativním rozpočtu zvítězilo brouzdaliště na Libušíně
Žďáráci si vybrali ze dvou projektů 
v  participativním rozpočtu brouzda-
liště na Libušíně� Z  316 hlasů vybralo 
brouzdaliště 180 Žďáráků� Ještě letos 
vznikne projekt a vyřídí se veškerá nut-
ná povolení a příští rok se bude stavět�

V  plánu je na soutoku potoku Staviště 
a  Sázavy vytvořit brouzdaliště a  odpočin‑
kovou zónu. Na břehu vyrostou různé her‑
ní prvky související s  vodou a  využívající  
fyziky vody. Projekt se bude teprve zpra‑
covávat. Dá se však předpokládat, že se  
v  místě objeví mlýny na vodu, vzniknou 
různé možnosti vstupu do Sázavy, jako  
kameny nebo schody. Uvažuje se také o plá‑
ži. Konkrétní projekt bude hotový do konce 
srpna. Realizace je v plánu na příští rok.

Druhý v  pořadí je návrh pumptracku za 
dnešním skateparkem. Ten získal celkem 136 
hlasů. “V rozpočtu máme připravených 600 ti-

síc korun. Pokud se podaří vítězný projekt vy-
budovat za méně peněz, chtěli bychom za zby-
lé finance vystavět i  další projekt. Nechceme 
ale nic slibovat, protože je těžké odhadnout, 

jak se budou ceny vyvíjet,” komentuje výsled‑
ky Participativního rozpočtu místostarostka 
Ludmila Řezníčková. 

 (red)

Hasiči pomáhají sbírat elektro a železný odpad
Pravidelný sběr železného šrotu a  elekt-
rospotřebičů, který zajišťují zámečtí dob-
rovolní hasiči, je letos v  plánu na sobotu 
23� dubna od 7�30 do 14� 00� Svážet budou 
odpad ze Žďáru 2, 5 a 7�

Hasiči budou odvážet kovový odpad 
a  staré elektrozařízení jako jsou lednice, 
mrazáky, televize, rádia, monitory, počí‑
tače, mikrovlnné trouby, sporáky, pračky, 
sušičky, myčky, pečící zařízení, elektrická 

topidla, elektrické nářadí, akumulátory, 
stroje a zařízení, vysavače a veškeré domácí 
elektrické či bateriové spotřebiče.

„Doporučujeme shromáždit odpad před 
svůj dům nejlépe až v  sobotu 23.  dubna po 
sedmé hodině. Máte-li možnost ponechat od-
pad na svém pozemku za brankou, předejdete 
riziku zcizení nebo vybírání jen těžkých kusů či 
barevných kovů jinými skupinami osob, které 
se na likvidaci odpadů s  hasiči nepodílí,” do‑
poručuje postup šéf hasičů Marek Entlicher.

Těžký nebo objemný odpad, například 
ze sklepů, půd nebo garáží, hasiči pomů‑
žou odnést. „V tomto případě nás informujte 
předem telefonicky na čísle 721 064 978 nebo 
v  průběhu soboty na tel. 721 064 978 nebo 
775 678 794,” doplňuje informace Entlicher.

Hasiči nebudou sbírat nebezpeč‑
ný odpad, jako jsou žárovky, zářivky, 
výbojky, barvy‑laky, baterie, cartridge  
z  tiskáren, a  další běžný nekovový odpad 
z domácnosti. (red)

Pořadí Místo Datum

1. Žďár 1 Tyršova, Hutařova, Doležalovo nám. 4. dubna

2. Žďár 6 Nádražní, domy č. or. 37 ‑ 65 5. dubna

3. Žďár 1 Veselská (Strojírenská až Husova), Barákova 6. dubna

4. Žďár 1 Veselská (Husova až Radniční), Zahradní 7. dubna

5. Žďár 6 Haškova 11. dubna

6. Žďár 6 Palachova ‑ parkovšitě před 5. ZŠ 12. dubna

7. Žďár 6 Palachova, Dvořákova 13. dubna

8. Žďár 6 Chelčického, Nádražní (mezi okružními křižovatkami) 14. dubna

9. Žďár 2 Purkyňova, U Táferny 19. dubna

10. Žďár 1 Libušínská, Dolní (ve směru do centra) 20. dubna

11. Žďár 4 Studentská, Dolní (ve směru z centra) 21. dubna

12. Žďár 4 Bratří Čapků, Wolkerova, Vančurova č. or. 2 ‑ 12 25. dubna

13. Žďár 4 Nezvalova, Švermova, Nerudova, Vančurova č. or. 1 ‑ 5 26. dubna

14. Žďár 3 dolní Okružní, horní Okružní 27. dubna

15. Žďár 3 Komenského, Revoluční, U Klafárku 28. dubna

16. Žďár 1 Drdlova, Sadová, Hálkova, J. z Poděbrad 2. května

17. Žďár 3 Brodská ‑ za kinem, Kopečná 3. května

Harmonogram 
blokového čištění
V  dubnu a  květnu ve městě proběhne 
blokové čištění ulic� Žádáme občany, 
aby v uvedených termínech v daných lo-
kalitách neparkovali svá vozidla�

V  případě nepříznivých klimatických 
podmínek nebo technických problémů 
mohou být některé termíny posunuty.

Vždy sledujte přechodné dopravní 
značení, umístěné s  časovým předstihem 
v jednotlivých lokalitách.

Cena za odtah při blokovém čištění je 
v  tomto roce 1815 korun a  při vrácení na 
místo 3630 korun. Za každý den na odstav‑
ném parkovišti zaplatíte 100 korun.

 OKS

BLOKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ

Umístění budoucího brouzdaliště „na Hradech“  Foto: archiv
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Co dělá Toník? Aneb běžný den městského strážníka
Městská policie působí ve Žďáře už od 
roku 1992, za tu dobu ušla organiza-
ce velký kus cesty� Z  původních pár 
zaměstnanců je dnes už 23 strážníků� 
A co dělají městští policisté celý den? 
Ať nejsme osobní, imaginární strážník 
Toník vás vezme s sebou do práce�

4.30 Tonda vstává, snídá, namaže si 
několik housek na svačinu a jde do práce. 
Čeká ho totiž dvanáctihodinová služba.

6.00 Strážníkům začíná denní směna.
6.30–7.20 Tonda s  kolegy vyráží do 

terénu na obchůzky, nechodí jen po 
přiděleném rajónu, ale kdekoli je po‑
třeba. Dohlíží na dodržování městských 
vyhlášek, správné parkování vozidel 
nebo na pořádek u kontejnerů a popel‑
nic. Krabicemi zastrčenými vedle kon‑
tejneru Toníka nepotěšíte, stejně jako 
kouřením na autobusové zastávce nebo 
hlasitou párty na vlakovém a  autobu‑
sovém nádraží. Tondova nesouhlasu se 
dočká i  majitel volně pobíhajícího psa 
nebo psí exkrementy vkusně vystavené  
uprostřed cesty.

7.20–7.55 Tonda čeká u předem urče‑
ného přechodu na cestě k některé z míst‑
ních škol a pomáhá dětem, aby se v po‑
řádku dostaly na druhou stranu ulice.

8.00 Toník s kolegy dostávají od svého 
vedení úkoly na dnešní den.

8.30–18.00 Každý z  Toníkových kole‑
gů i  on samotný má přidělený úsek, ve 
kterém dlouhodobě dohlíží na dopravu 
a veřejný pořádek. Vrásky na čele přivo‑
dí Toníkovi třeba rezavějící vrak nebo 
neprávem zabraný veřejný prostor. Prů‑
běžně pracuje i s lidmi bez domova nebo 
jinak sociálně vyloučenými.

Léto i zima
V létě sleduje Tonda ostřížím zrakem 

cyklisty, jestli dodržují platné zákony 
a  nařízení. V  zimě zase věnuje pozor‑
nost sjízdnosti a  schůdnosti městských 
komunikací. Tipuje také střechy, ze kte‑
rých hrozí pád sněhu nebo ledu.

Na zavolanou
Telefon na služebně funguje trochu 

jako kouzelné sluchátko z Macha a Šebes‑
tové. Občan požádá a Toník (většinou) vy‑
řeší. A co že to vlastně řeší? Rvačky, vanda‑
ly, fanoušky alkoholu a jiných omamných 
látek, piráty silnic i  odpadové bordeláře. 
A když nevyřeší, protože je to trestný čin, 
předá kolegům na Policii ČR.

Toníka sledujte na Facebooku  
městské policie Žďár nad Sázavou.

 (red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 14. února 
do 10.  března  předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno 
Mobilní telefon, batoh Kino Vysočina
Svazek klíčů parkovišti u KB
Klíč na Libušíně
Šála, mikina tančírna Krystal
Jízdní kolo Nerudova ulice
Svazek klíčů Jungmannova ulice
Klíč, čip ZR 2
Brýle Zimní stadion
Dětské jízdní kolo náměstí Republiky
Svazek klíčů Brodská ulice
Svazek klíčů Brodská ulice
Svazek klíčů u České pojišťovny
Taška + rám‑deska Doležalovo náměstí
Náramek městský úřad
Platební karta parkoviště Neumannova
Platební karta Horní ulice
Platební karta Tyršova ulice
Svazek klíčů náměstí Republiky

Dále byly předány nalezené věci z 3. ZŠ a okolí:
brýle, obal na brýle, klíče, bižuterie, oblečení

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. března 2022 celkem 20 236 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: únor 2022 ‑ 20 247, leden 2022 
‑ 20 273, 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

Děti narozené v lednu 2022
+ dodatečně 1x v říjnu 2021
Amálie Balvínová 18. 10. ZR 1

Viktorie Federselová 01. 01. ZR 1
Elena Karásková 08. 01. ZR 1
Jáchym Pejcha 12. 01. ZR 3
Radim Oberreiter 17. 01. ZR 1
Vojtěch Šuhaj 31. 01. ZR 4

Životní jubilea v dubnu + únoru 2022
Věra Getová 26. 02.–92 let ZR 1

Vlasta Forstová 01. 04. 92 let ZR 1
Zdeněk Zyka 04. 04. 80 let ZR 3
Josef Krejčí 05. 04. 80 let ZR 5
Jana Vítková 07. 04. 80 let ZR 3
Vlastislav Hrodek 07. 04. 96 let ZR 3
Věra Šecová 10. 04. 97 let ZR 6

Adolf Beneš 11. 04. 85 let ZR 1
Štefan Nagy 12. 04. 80 let ZR 7
Marie Stehlíková 12. 04. 85 let ZR 4
Jiří Chrást 13. 04. 80 let ZR 7
Zdeňka Horáková 14. 04. 85 let ZR 5
Anna Šteidlová 14. 04. 92 let ZR 3
Božena Švomová 18. 04. 80 let ZR 5
Jiřina Benešová 19. 04. 80 let ZR 4
Jaroslav Ptáček 21. 04. 85 let ZR 4
Josef Šafránek 21. 04. 90 let ZR 5
Hana Karetová 23. 04. 85 let ZR 3
Jaroslav Coufal 24. 04. 85 let ZR 3
Božena Kovářová 25. 04. 90 let ZR 3
Jaroslava Lavičková 27. 04. 95 let ZR 3
 Gratulujeme!

Složenky za odpady končí
Každoroční placení poplatků za odpad 
letos dostane nový rozměr� Poplatek se 
splatností do 30� dubna zůstává v původní 
výši 580 korun, nově ale nebudou chodit 
složenky� Město ušetří do budoucna kromě 
peněz i 13 kilogramů papíru�

Za odpad letos Žďáráci zaplatí stejně nebo 
méně než loni. Ti, kdo mají ve Žďáře trvalé byd‑
liště, zaplatí stejně jako loni 580 korun. Majitelé 
(fyzické i  právnické osoby) nemovitostí jako je 
byt, rodinný dům nebo rekreační objekt, ve kte‑
rém není přihlášena žádná fyzická osoba, ušetří. 
Místo původních 730 uhradí nově jen 580 korun.

Konec složenek
Místo složenky, která dřív přišla každému 

obyvateli města, letos pošleme dopis se vše‑
mi platebnímu údaji a  instrukcemi k  různým 

možnostem placení. Dopis si uschovejte nebo 
údaje uložte v  internetovém bankovnictví, 
variabilní symbol zůstává stejný i  pro platby 
v  budoucnu. Pak už je jen potřeba sledovat 
aktuální výši poplatku.

Dopis s instrukcemi k platbě budeme posílat 
jen jednorázově, zrušením složenek tak město 
ušetří životní prostředí i nemalé náklady. Ve měs‑
tě je víc než 20 000 poplatníků, což znamená roč‑
ně skoro 13 kilogramů papíru na jedno použití 
a  150 000 korun z  městské kasy za tisk,  
obálky a roznos.

Nejvýhodnější možnost je využít Portál 
Žďáráka, kde se přihlásíte jako do interneto‑
vého bankovnictví. S  instrukcemi k  platbě 
zaplatíte přes internetové bankovnictví, na 
pokladně městského úřadu i na poště. Využí‑
váme možností digitální doby a věříme, že to 
bude ku prospěchu věci. (red)

Zavádíme konkurenci a zlepšujeme 
služby v pohřebnictví
Nově budou na městských hřbitovech 
k  dispozici dvě pohřební služby� Správu 
hřbitova převezmou technické služby  
SATTu� Město si od změn slibuje lepší služ-
by díky konkurenci a  sjednocení údržby 
zeleně a komunikací po celém městě�

Od května bude na žďárských pohřebiš‑
tích na výběr z více pohřebních služeb. „Zá-
jem o  lepší pohřební služby vnímáme dlou-
hodobě. Zavedení konkurenčního prostředí 
by je mělo zlepšit. Pohřby jsou samozřejmě 

citlivá záležitost, v této věci zdaleka nejde jen 
o peníze a dostupnost služby, ale především 
o  poctivý a  lidský přístup.” popisuje změny 
místostarostka Ludmila Řezníčková.

Změna nastane také ve správě pohřebišť. 
Tu nově převezmou technické služby SAT‑
Tu. „Jak jsme slíbili v koaličním prohlášení, tak 
jsme zřídili technické služby. Pod ty postupně 
začleňujeme všechny údržbové věci ve městě.  
Protože se osvědčily v  údržbě zeleně, komu-
nikací nebo budov města, tak jsme jim svěřili  
i správu pohřebišť,” doplňuje Řezníčková. (red)

Platby kartou přímo na přepážkách cestovních dokladů
Od 14� března můžete platit kartou pří-
mo na přepážce cestovních dokladů� 
Město stávající hotovostní pokladnu 
rozšířilo i  o  bezhotovostní transakce 
kartou z  důvodu zvyšující se poptávky 
veřejnosti�

Za rok 2021 využilo cca 270 klientů 
možnost platby poplatku za vyřízení pasu 
kartou. Museli přitom absolvovat cestu 
na hlavní pokladnu a  zde znovu vystát 
frontu, provést úhradu a  opět se vrátit na 
přepážku cestovních dokladů. Celý proces 

byl nepříjemný jak pro klienty, tak pro za‑
městnance, kteří nemohli bez přítomnosti 
klienta pokračovat ve správním úkonu. 
Nově již k těmto situacím docházet nebude 
a pevně věříme, že rozšíření služeb přispěje 
k větší spokojenost klientů. (red)

Konec zimního spánku� Rekonstrukce pěší zóny pokračuje
Po zimní přestávce začala v  pondělí 
28�  února další fáze rekonstrukce Ná-
dražní ulice� Do obnovy městské třídy 
investuje Žďár zhruba 25 milionů bez 
daně, hotovo má být v polovině srpna�

V  novém budou veškeré sítě uložené 
v zemi, jako je voda, plyn, kanalizace nebo tře‑
ba internetové připojení. Nejviditelnější změ‑
nou ale bude velkorysý prostor pro chodníky, 
na levé straně od pošty zabere 6 ‑ 8 metrů.

Pěší zónu doplní stromořadí a nový měst‑
ský mobiliář. V  souvislosti s  rekonstrukcí se 
promění také některé provozovny a  jejich 
označení. Nejpozději v  polovině srpna se 
mohou občané těšit na výstavní městskou 
třídu, jakou si Žďár zaslouží. (red)

Setkání AOPK 
s občany
CHKO Žďárské vrchy pokračuje v seriálu 
schůzek s občany� Další setkání je pláno-
vané na 28� dubna od 17 hodin ve žďár-
ské knihovně�

Lidé se mohou na CHKO obrátit s  nej‑
různějšími dotazy, podněty a  problémy, 
organizace je pak může nasměrovat ke 
vhodnému řešení. Zástupce CHKO Petr 
Piechula probere se zájemci nejrůznější 
dotační programy, daň z nemovitých věcí 
ve vztahu k pozemkům nebo problemati‑
ku invazních druhů.

 Sdružení Krajina, (red)

Loni pokládali na pěší zóně kanalizaci, letos jsou v plánu další sítě a povrchy Foto: Matěj Papáček

Strážníci kontrolují parkování na náměstí Republiky Foto: Městská policie Žďár
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Anketa pro zastupitele města
V dubnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jakou pomoc Ukrajině považujete ze strany města za vhodnou a adekvátní?
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.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD 

Pandemie ještě neskončila a  je tady 
další krize, válka na Ukrajině. Něco pro nás 
nepředstavitelného a neuvěřitelného. Řídit 
krizový stav nás pandemie naučila. Kraj‑
ské asistenční centrum vzniklo rychle a  již 
nyní obsloužilo asi 4000 lidí. V tomto cen‑
tru jsem strávil několik hodin. Strach, tíseň 
a nejrůznější obavy jsou přítomny na kaž‑
dém kroku. Je mně z  toho opravdu smut‑

no. Proto jsem rád, že pomáháme. Nako‑
nec Kraj Vysočina s Ukrajinou spolupracuje 
mnoho let. A proto víme přesně, co Ukraji‑
na potřebuje. Zbraně, léky, elektrocentrály 
nebo trvanlivé potraviny. Z pohledu města 
je tedy nejlepší finanční dar a  jeho správ‑
né směrování. A k tomu pomoc a tolerance 
k  uprchlíkům, kteří narychlo opustili svoji 
vlast. Ukrajina si to určitě zaslouží.

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 dubnového čísla nám přišly následující příspěvky�

Válka 2022
Všichni myslící lidé jsou ruskou vojen‑

skou agresí na Ukrajině bolestně zasaženi. 
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Šílený 
válečný zločinec z  Kremlu bezdůvodně 
bombarduje a  vraždí v  sousedním státě. 
Okupanti střílejí na sídliště, na jadernou 
elektrárnu, nemocnice, porodnice, na ci‑

vilisty na útěku. Hrdí a  hrdinní Ukrajinci 
bojují proti přesile a umírají. Také za nás, 
za evropské hodnoty svobody a  demo‑
kracie, které v Rusku nikdy nepoznali, a to 
nejsou jen řeči. Kdyby to Putinovi zase 
prošlo, mohli bychom se divit jako v  os‑
mašedesátém. Jedinou zárukou pro naši 
malou zemičku s  30 modernizovanými 
tanky a 12 stíhačkami je členství v NATO.

Prvotní míra naší solidarity a  pomoci 
byla obdivuhodná. Ale mám obavu, aby 
rychle nevyprchala. Tento konflikt brzy 
neskončí. V čase války se bude zdražovat. 
Stát nemůže všechno automaticky 100% 
kompenzovat, ztratíme navyklý komfort 
a  samozřejmou, i  když stejně ufňukanou 
lehkost bytí. Zase vylezou Pitomiové a po‑
dobní morální hrbáči, kteří budou bezo‑

hledně štvát zkratkovité voliče, ponoukat 
je k  cynické sobeckosti, nenávisti a  bez‑
předmětné závisti, jen aby si vylepšili vo‑
lební preference.

Na Ukrajině, nejen vojáci, ale muži 
i  ženy všech možných profesí brání se 
zbraní v  ruce svoji vlast proti přesile. 
Upřímně, ruku na srdce, to jsme si v  Če‑
chách za posledních sto let odvykli. Tak je 
v  rozumné míře podporujme a  postarej‑
me se o jejich ženy a děti.

Svět je ztracen do té míry, do jaké míry 
je ztracen každý z nás. Třeba budeme mít 
k sobě blíž. Méně budeme řešit malicher‑
nosti a více si budeme vážit opravdových 
hodnot v našich krátkých životech.

Sláva Ukrajině!

Radek 
Černý

zastupitel 
ODS

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Plně souhlasíme s  rozhodnutím RM 
o finanční pomoci, která by mohla začínat 
na částce 600 tis. a být využita na cílenou 
materiální pomoc pro Chust (případně 
kombinace finanční + materiální pomoci), 
a  jsme připraveni na zasedání zastupitel‑
stva v  mimořádném termínu svými hlasy 
tuto pomoc podpořit. Sbírku materiální 
pomoci připravuje Charita+Červený kříž 
ve spolupráci s městem, všem nám je jas‑

né, že pokud má být pomoc účinná, je 
potřeba vše dobře připravit. Není to jen 
o  vlastním místě shromažďování, kde mi‑
mochodem odvedli pracovníci Charity, ČK 
a dobrovolníci z řad občanů města obrov‑
ský kus práce, ale také o  následné logis‑
tice, personálním zajištění, distribučních 
kanálech tak, aby tato pomoc odpovídala 
konkrétním požadavkům partnerského 
ukrajinského města Chust.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM /STAN

Jakoukoliv, kterou Ukrajina využije. Po‑
moc musí být cílená a  účelná, tedy dodat 
konkrétně to, co Ukrajina v  těchto dnech 
potřebuje. Aktuální seznam potřebné 
materiální pomoci najdete na stránkách 
města. Naše partnerské město Chust nás 
požádalo o  zajištění dodávek léků a  zdra‑
votnického materiálu pro jejich nemocni‑
ci. Je to náročný úkol, ale je naše morální 
povinnost partnerskému městu pomoci. 

Přes kontakty na jednu velkou distribuční 
společnost léčiv se nám podařilo dodávku 
v hodnotě asi 600 tis. Kč zajistit. Vývoz léků 
na předpis mimo EU je legislativně extrém‑
ně náročný. Úsilím a  dobrou vůlí velkého 
počtu lidí ale všechno jde. Léčiva v  krizo‑
vých situacích jsou extrémně důležitá. Vě‑
řím, že naší pomocí přispíváme k záchraně 
životů.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018 

Všude kolem nás bombarduje zápla‑
va informací o  právě probíhající válce na 
Ukrajině, a to ať už z jedné, či z druhé stra‑
ny konfliktu. Pravda bolí, pravda se vždy 
nehodí a proti neomluvitelným a bohužel 
i nevratným skutečnostem se ruská oligar‑
chie bude bránit všemi prostředky, pro‑
tože oni přece za nic nemohou, oni byli 
pouze vyprovokováni… Milí občané, kdo 

chce Ukrajině pomoci, tak jistě ví o huma‑
nitární pomoci a finančních sbírkách. Naše 
rodina poskytla ubytování ukrajinské rodi‑
ně se třemi dětmi. Školy a školky přijímají 
nové žáky. Také město poskytuje volné 
provizorní prostory k ubytování. Myslím si, 
že každý z nás se snaží pomoci, jak může. 
Věřme, že napomáháme budoucnosti bez 
válek a násilí.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS 

Mluvit o  vlastních darech je nemravné. 
Úžasná je jakákoliv včasná pomoc vedena 
dobrým úmyslem. A městské aktivity? Co je 
to adekvátní? Pro mne bylo a  je zásadní, že 
všichni na příslušných odborech, vedení úřa‑
du i  města ani na chvíli nepolevili ve snaze 
koordinovaně a  promyšleně pomoci. Napří‑
klad počkat u družebního Chustu na podrob‑
né seznamy léků, které na zpáteční cestě na‑

hradí učebnice v ukrajinštině. Spolupracovat 
s  podniky, které zaměstnávají přicházející 
uprchlíky, při hledání i  financování učitelů 
češtiny a  překladatelů. Za pomoc považuji 
i toleranci, se kterou pochopíme i omluvíme 
chování nebo netečný výraz malého nebo 
velkého člověka, který jenom s igelitkou ute‑
kl před chorobným a prolhaným agresorem. 
Dokážeme se alespoň trochu vcítit?

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 

Každá pomoc je skvělá. Jsem pyšná na 
občany našeho města, jakým způsobem 
se postavili k  uprchlým Ukrajincům a  jejich 
životní situaci. Zvedla se obrovská vlna so‑
lidarity. Děkuji vám a  smekám! Město na‑
bídlo svoje ubytovací kapacity na zimním 
stadionu a  ve Skleném. Zařídilo léky pro 
partnerské město Chust v hodnotě šest set 
tisíc. Spolupracuje se všemi neziskovými 

organizacemi, nabídlo prostory ke sbírkám. 
Zveřejňuje informace na všech dostupných 
kanálech. Ve spolupráci se školami se snaží 
zajistit uprchlým dětem vzdělání. Prostě dělá 
to, co je třeba. Za mě je vhodná ta pomoc, 
která je dobře nasměrovaná k  lidem, kteří 
u nás zoufale hledají podporu a úkryt před 
válkou, která nemá v moderní historii obdo‑
by. Věřím, že u nás najdou bezpečí a klid.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní 

Stručně řečeno, žádná pomoc není do‑
statečná. Ukrajina i naše partnerské město 
Chust jsou v takové situaci, kdy jim dosta‑
tečně pomoci nedokážeme. Přátelé z Chus‑
tu si musí sami říci, co potřebují. Požádali 
nás o léky a velká dodávka by měla v době 
vydání zpravodaje již být na místě. Pokud 
bych jakoukoliv pomoc převáděl na pení‑
ze, tak můj osobní limit je hodně vysoko. 

Uvědomme si, že rozpočet našeho města 
je více než půl miliardy korun a každá po‑
moc v řádu statisíců korun je sotva promi‑
le rozpočtu, které určitě zvládneme. Já za 
sebe mám jasno, raději ať tyto peníze po‑
můžou lidem, kteří jsou vystaveni hrůzám 
války, jaké si ani nedokážeme představit. 
Na opravu některého chodníku si klidně 
počkám o rok déle.

Josef 
Klement

zastupitel 
KDUČSL 

Invazi vojsk Ruské federace na území 
Ukrajiny je třeba jednoznačně odsoudit. 
Zároveň je nutné pomoci válkou posti‑
ženým občanům Ukrajiny. Tato podpora, 
kromě deklarace odsouzení války, je smě‑
řována jak humanitární sbírkou a vysláním 
potřebného materiálu na území Ukrajiny, 
tak i  postaráním se o  ukrajinské uprchlí‑
ky. Ti jsou tvořeni z  jedné poloviny dětmi 
a  z  druhé poloviny převážně ženami. My‑
slím si, že je důležité pro tyto lidi kromě 

zajištění ubytování nabídnout i  pracovní 
pozice a především pro děti vzdělání a vol‑
nočasové aktivity. Na území našeho města 
zřizujeme adaptační a  dětské skupiny pro 
děti mladších 6 let. Pro děti starší vznikají 
komunitní třídy s ukrajinsky mluvícími pe‑
dagogy.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způso‑
bem zapojili do pomoci, ať už materiálně, 
finančně či tím, že vytvoříme přátelské pro‑
středí pro uprchlíky z Ukrajiny.
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Žďárští florbalisté vybrali na Popálky přes 60 tisíc
Florbalisté žďárského oddílu Hippos 
uspořádali třetí ročník akce Hippos 
pálí pro Popálky� Během turnaje vy-
bírali peníze na pomoc pro popálené 
a  jejich blízké� Přispěli hráči, sponzoři 
i fanoušci�

Žďárští florbalisté už potřetí uspořáda‑
li benefiční turnaj na podporu neziskové 
organizace Popálky, která se věnuje po‑
moci lidem po úrazu popálením. Neuvě‑
řitelných 63 676 korun přispěli Popálkám 
partneři oddílu Hippos, hráči i  fanoušci 
ze Žďáru, Litomyšle a  Dačic společně  
s FBC Salamandra.

Vybrané peníze Popálky využijí na 
individuální poradenství pro popálené. 
“Pomoc začíná již u lůžka v nemocnici. Pro-
vázíme pacienty a jejich rodinné příslušníky 
i  po propuštění do domácího ošetřování. 
Pro popálené děti a  mladistvé organizu-
jeme setkání, pobyty, workshopy, letní tá-
bor. Poskytujeme individuální konzultace,”  
popisuje činnost Popálek ředitelka  
Jana Lacinová.

“Děkujeme všem, kteří přispěli. Velice si ce-
níme ochoty a pomoci žďárských florbalistů, 
kteří nám svým benefičním turnajem pomá-

hají už třetím rokem,” dodává Lacinová.  
 Jana Tlustá

Popálky

Florbalový klub Hippos letos vystřílel bezmála 64 tisíc korun Foto: Popálky

Konec transparentnosti a otevřenosti?
Před 7 lety nastoupili na radnici pod 

heslem: větší transparentnost a  otevře‑
nost. Kritizovali kdeco a slibovali dokonce 
i jmenovité hlasování rady města. Blíží se 
konec druhého volebního období koalice 
ŽŽM, KDU‑ČSL,ANO a ODS, která se usadi‑

la na radnici a kontrolu ze strany veřejnos‑
ti už nepotřebuje. Odmítají projednávat 
stále častější petice podepsané stovkami 
obyvatel města na veřejných zastupi‑
telstvech, a  tak na ně odpovídá koaliční 
9 členná rada na neveřejných zasedáních. 
Desítky let se pořizoval zvukový záznam 
z jednání rady města. Na konci října 2021 
radní bez uvedení jakéhokoliv důvodu 
rozhodli o ukončení pořizování záznamu 
a  déle než 4  měsíce nedodržují vlastní 
Jednací řád, protože ten platný pořizová‑
ní zvukového záznamu nadále obsahuje. 
Téměř 30 let byl předkládán a schvalován 
rozpočet města na cca 6 stránkách v pře‑
hledných tabulkách členěných na polož‑

ky. Názvy položek byly srozumitelné a po‑
chopitelné pro zastupitele i veřejnost. Pro 
rok 2022 byl koalicí schválen rozpočet na 
jednu stránku, jehož podrobnost a srozu‑
mitelnost je nedostatečná. K tomu si navíc 
odhlasovali schvalování změn rozpočtu 
do výše 1 mil. Kč v radě města, což umož‑
ňuje bez kontroly přímo voleného zastu‑
pitelstva přesun cca 40 milionů korun za 
rok. Setkávání s  občany už se prakticky 
nekonají nebo pouze na témata navržená 
radnicí. Dočkali jsme se mazání diskuzí na 
oficiálním facebooku města, konec ano‑
nymní dotazovny nebo zadržování článků 
opozice, které je nechválí. Demokracie se 
rovná 16 hlasům koalice.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Zastupitel města nehájí svoji příspěvko‑
vou organizaci, ale stálou stěžovatelku na 
soudy, paní učitelku s  kvalifikací učitelka 
zemědělských předmětů na SŠ, zištně ža‑
lující školu. Neudělali jsme žádnou mana‑
žerskou chybu, vše konzultovali s právníky, 
nejednali bychom nyní jinak. Soudy nám 

daly jednoznačně za pravdu, ale nemohli 
jsme předjímat zásadní změnu rozhodnutí 
po 9 letech, i proto jsme nyní zažalovali MS 
ČR. Náš postup bez připomínek potvrdil 
jak Kontrolní výbor ZM, kde jsou zástupci 
všech stran, tak i  obsáhlý rozbor renomo‑
vané právní kanceláře. Provedli jsme dopo‑
ručenou platbu náhrady mzdy. Část jsme 
uhradili z  fondů PO a  druhou z  příspěvku 
zřizovatele, který postupně vracíme. Hos‑
podaříme v  pořádku, vybavujeme školu, 
žáci jsou spokojeni, potřebujeme klid a ne 
stálou zlobu a nenávist. Držíme si pozitivní 
náhled na epidemii, jsme vstřícní k  rodi‑
čům i žákům, přijímáme uprchlíky z války, 
nabízíme relaxační, sportovní i kulturní ak‑
tivity. Nic ale nenaděláme proti tomu, když 

zastupitel motivuje spřízněné rodiče k ak‑
cím proti škole a shání k tomu podpisy po 
celém kraji. A zprávy, že Ptáček dává spon‑
zorské dary ODS, aby si zajistil beztrest‑
nost a  odpustek, jsou určeny snad jenom 
Chocholouškovi. A  opakující se připomín‑
ky k  úloze radního? Faleš, faleš, faleš. Nej‑
bližší kolega ze Změny byl dlouhodobým 
radním, je stále více než 25 let ředitelem 
příspěvkové organizace. Navíc je L. Straka 
předsedou Finančního výboru zastupi‑
telstva. Radními a  zastupiteli byli zkušení 
a obětaví ředitelé škol K. Herold a M. Starka, 
knihovny F. Peňáz a L. Foberová, polikliniky 
M. H. Zrůst… Už toho, milý Honzo Havlíku, 
nech, je to dětinské.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS 2011

Lež nazvaná chybnou zjednodušující 
formulací

Vyzval jsem ředitele školy Ptáčka (ODS) 
a radu města, aby vysvětlili vyjádření: „V úno‑
ru 2020 rozhodl Okresní soud ve Žďáře nad 
Sázavou o výši náhrad platu z pracovněpráv‑

ního sporu z  roku 2007, který PO vyhrála 
i následná odvolání.“, které si pan ředitel na‑
psal do Výroční zprávy školy. Dostalo se mi 
vysvětlení, že „došlo k  chybné zjednodušu‑
jící formulaci“. Školská rada přeformulovala 
tuto nepravdivou formulaci a uvedla věc na 
pravou míru. Jsem rád, že rada školy upravi‑
la tuto evidentní nepravdu. Nevím, jak by se 
však pan ředitel zachoval v  situaci, kdy by 
mu žák ve škole napsal do své práce zjevnou 
nepravdu a  následně by ji omlouval, že šlo 
pouze o  chybnou zjednodušující formulaci. 
Možná se to dozvíme v jeho některém z dal‑
ších příspěvků o tzv. zlých zastupitelích a zá‑
měrně falešných a zkreslených argumentech, 
kterými nás opakovaně chlácholí. Nás ve 

škole učili, že lhát se nemá. Nešlo by o víc než 
morálku ředitele a radního, pokud by na zá‑
kladě výroční zprávy školy nebyli hodnoceni 
ředitelé škol desetitisícovými mimořádnými 
odměnami. Zajímalo mne tedy, jak se k této 
„chybné zjednodušující formulaci“ postavila 
rada města, která hodnotila ředitele a  roz‑
hoduje o  těchto mimořádných odměnách 
ředitelů. Nedostal jsem žádnou odpověď. 
Další otázkou je, jak se na těchto rozhodnu‑
tích rady podílí pan ředitel Ptáček jako člen 
rady města? Co si myslet o více než 120 tis. Kč 
sponzorských darů, které poskytl ODS z platu 
ředitele? Koupil si tím pan ředitel odpustek 
a beztrestnost za své chyby?

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Každý má možnost kritizovat a  nadá‑
vat na všechno a na všechny. Ale nastavit 
svoji kůži, jít si za svými názory a přesvěd‑
čit lidi o svém postoji, umí málokdo. Moc 
dobře to vím, přesto jsem začala pracovat 
pro své spoluobčany jako radní. Nebylo 

to jednoduché. Neuvolněný radní musí ve 
svém volném čase nastudovat obrovské 
množství materiálů a  jeho názor je ten, 
který si musí umět obhájit. Do dneška 
obdivuji všechny, kdo neuvolněnými rad‑
ními jsou. V  roce 2018 jsem se stala mís‑
tostarostkou města. Nikdy bych nevěřila, 
kolik skrytých šotků najdeme ve skříních, 
kolik věcí se bohužel v  minulosti nepo‑
dařilo. Je obrovsky náročné dotahovat, 
napravovat nebo se snažit rekonstruovat 
věci, které jsou špatně. Je to stejné jako 
s domem. Taky je mnohem snadnější po‑
stavit ten na zelené louce než opravit sta‑
rý. Myslím si ale, že se nám to ve spoluprá‑
ci s  celou koalicí daří. Úřad i  město jsou 

otevřené a  vstřícné. Díky zásadám trans‑
parentnosti město opakovaně získává 
ocenění Přívětivý úřad. Zveřejňujeme ma‑
teriály z  rady, záznamy ze zastupitelstva, 
máme facebook města, klikací rozpočet, 
máme dotazovnu, která již není anonym‑
ní. Zveřejňujeme zakázky, pořádáme de‑
baty s  občany, máme transparentní účty 
i  registr smluv. Mnohé z  tohoto nebylo 
občanům před „velkou změnou“ před ro‑
kem 2014 vůbec dostupné, zatímco jiná 
města měla tyto vymoženosti za samo‑
zřejmost. Vzdychání některých zastupite‑
lů po starých časech se mi proto jeví jako 
nepochopitelné a  úplně zbytečné. Vždyť 
nastala změna k lepšímu!

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Kolik město stojí nenávist a neschopnost?
V únorových žďárských novinách jsem 

napsal, že s vysokou inflací se v minulosti 
bojovalo pomocí aktivní správy peněž‑
ních prostředků města, kterou současná 
radnice nedělá. „Potrefení“ se chytli za 

nos a  10.  2.  2022 narychlo předložili na 
jednání zastupitelstva nekvalitní a  ten‑
denční materiál ‑ Fond správy finančních 
prostředků města, nákup podílových 
listů, Dodatek č. 1 statutu. Pan starosta 
Mrkos, který je garantem rozpočtu a  fi‑
nančního řízení města, nejdříve materiál 
jako radní města schválil a  doporučil ke 
schválení zastupitelstvu, aby na základě 
mnou předloženého doplňujícího materi‑
álu navrhl stažení tohoto bodu z pořadu 
jednání. Oba materiály najdete na webu 
města pro 24. zasedání zastupitelstva 
města. Po stažení z  projednávání jsem 
upozornil pana starostu, že peníze města 
jsou významně znehodnocovány rostou‑

cí inflací a nečinností rady města již déle 
než 5 měsíců. Měsíčně inflace znehodno‑
cuje peníze města o 1,25 milionu a odklad 
o měsíc bude stát město další statisíce ko‑
run. Mnou předložený doplňující materiál 
obsahoval i protinávrh usnesení, aby ne‑
docházelo k dalšímu zdržení a zbytečným 
ztrátám. Bohužel nenávist k  zastupiteli 
Havlíkovi, včetně jeho návrhů, a neschop‑
nost přiznat vlastní chyby je tak veliká, že 
raději zvolili stažení bodu z jednání a od‑
ložení problému, byť to bude město stát 
další statisíce. Mrzí mne, že ani po 3 letech 
se nepoučili a  nezačali v  zastupitelstvu 
komunikovat s  opozicí pro hledání dob‑
rých řešení pro město.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018
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ZUŠ Františka Drdly a okresní soutěže MŠMT
Po dlouhé přestávce se opět rozjela 
kola soutěží, které vyhlašuje Minister-
stvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
(MŠMT) pro základní umělecké školy� 
V letošním roce se konají soutěže v sek-
cích: pěvecké, dechové, bicí, smyčcové 
a  v  tanečním oboru� Také žďárská ZUŠ 
se zúčastnila okresních kol, která pro-
běhla v únoru a březnu�

V okresním kole pěvecké soutěže v Bys‑
třici nad Pernštejnem si 24.  února Pavla 
Kynclová pod vedením učitelky Moniky 
Kempfové vyzpívala 1. místo. Anna Zaple‑
talová s učitelkou Petrou Kynclovou obdr‑
žela 1. místo s postupem do krajského kola 
soutěže ZUŠ MŠMT, které se konalo v ZUŠ 
Jihlava 18. března.

Okresní kolo soutěžní přehlídky taneč‑
ního oboru se konalo 2. března ve žďárské 
umělecké škole. Tanečnice s  choreografií 
Lucie, noci upije pod vedením Jitky Be‑
nešové získaly zlaté pásmo s  postupem  
do krajského kola.

Také choreografie Typornamento svě‑
řenkyň Hany Ludvíkové postupuje se zla‑
tým pásmem do krajské soutěže.

Návrh na postup do krajské soutěže 
obdržela choreografie Při sobě od Hany 
Ludvíkové a  žákyně Matyldy Mužátkové. 
Stejný úspěch zaznamenala i taneční cho‑
reografie Vánoční od stejné vyučující.

Stříbrné pásmo si vybojovaly tancem 
Samé zimy, metelice žačky Jitky Benešové 
a tanečnice s choreografií Omezení od Hany 
Ludvíkové. Bronz získal tanec Bez dechu od 
stejné učitelky. Krajské kolo tanečního obo‑
ru se uskuteční v DKO Jihlava 12. dubna.

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové 
nástroje pořádala 2. března ZUŠ Velké Me‑
ziříčí. Tadeáš Hansl (hoboj) získal 1. místo 
s postupem a navíc titul Absolutní vítěz. Od 
téže paní učitelky postoupila i Ludmila Do‑
ležalová (hoboj). Emma Pálková (klarinet) 
též získala 1. místo s postupem a také Zby‑
něk Mrkvička (klarinet) postupuje s 1. mís‑
tem do krajské soutěže, která se bude ko‑
nat 6. dubna v ZUŠ Jihlava.

Další 1. místa získali Matěj Vintr (lesní 
roh) a  František Kružík (trubka). 2. místa 
získali Jan Koloušek (klarinet), Libuše Dra‑
hotská (příčná flétna), Anežka Jaitnerová 
(příčná flétna), Petr Šmída (hoboj), Robin 
Štyl (klarinet) a Klára Mrkosová (klarinet).

Děkujeme všem žáků a jejich učitelům 
za náročnou přípravu na soutěž a  za re‑
prezentaci naší školy a postupujícím pře‑
jeme hodně úspěchů v  krajských kolech 
soutěží MŠMT.

Dana Foralová
ředitelka školy

Běžecké lyžování ve Žďáru? Stále žije!
Zima je na sníh skoupější a skoupější, ale 
stále lze ve Žďáru dát děti na sport, díky 
kterému budou moci každou zimu trávit 
na běžkách� V létě se mohou těšit na běh, 
posilování, jízdu na kole nebo na koleč-
kových lyžích� Oddíl vychoval i závodníky 
světového formátu jako je třeba Martin 
Koukal, mistr světa na 50 km z roku 2003�

Po období, kdy závodění bylo kvůli epi‑
demii utlumeno, jede oddíl v letošní zimní 
sezoně na vlně úspěchů. Každý víkend se 
účastní závodů po celé republice ve všech 
věkových kategoriích a medaile jen cinkají. 
V  jednotlivcích letošní sezónu vede s  nej‑
lepším umístěním Kryštof Poul na 3. místě 
v rámci závodů Českého poháru, s meziná‑
rodní účastí, v  kategorii U16. Oddíl vyjíž‑
dí i  na závody organizované ČEZ SkiTour 
(pořadatelem například Jizerské 50). Zde 
v rámci letošní zastávky na Orlickém mara‑
tonu opanoval žďárský oddíl stupně vítězů 
ve svých kategoriích hned deseti závodní‑
ky na tratích délek 10, 20 a 40 km klasicky.

Svou lyžařskou stopu mají žďárští lyžaři 
i  na Českomoravském poháru, průběžnou 
tabulku bodování vede ve své kategorii 
Eliška Srnská, Jáchym Poul a  Richard Ví‑
tek a  podle všech předpokladů si své po‑

zice uhájí i  dále. Českomoravský pohár je 
příležitostí i  pro mladší závodníky zažít  
své první závody.

Výsledky nemohou být bez tréninků, 
oddíl trénuje 4x týdně  – pondělí, středa, 
pátek a sobota. V zimě buď na Koukalově 
okruhu zde ve Žďáru nebo při nedostatku 
sněhu ve Vysočina aréně v  Novém Městě 
na Moravě. V létě má oddíl zázemí na Kou‑
kalově okruhu na Pilské nádrži.

Oddíl nabízí možnost přihlášení nových 
závodníků všech věkových kategorií, jak je 
vidět i na přiložené fotografii.

Informace o  oddílu a  jeho aktivitách 
můžete získat například FB: @lyzarizr nebo 
na webových stránkách www.lyzarizr.cz.

Slávek Veselý
Oddíl běžeckého lyžování TJ Žďár

Ilustrační foto Foto: pixabay.com

Tým běžkařů Foto: Oddíl běžeckého lyžování TJ Žďár

Vysočina v pohybu otevře sportoviště veřejnosti
V týdnu od 25� dubna do 1� května při-
vítají krajská sportoviště zájemce z  řad 
veřejnosti� Bezplatné sportování má 
k  aktivnímu a  zdravému trávení času 
motivovat co největší počet lidí�

Akci podobného rozsahu zaměřenou 
na vnitřní sportoviště pořádá Kraj Vysočina 
vůbec poprvé. Ve Žďáře může sportující ve‑
řejnost využít třeba bazénovou část Rela‑
xačního centra, nejrůznější lekce na Active 
clubu nebo Orlovně. Výjimečně přístupná 
bude i lezecká stěna na ZŠ Švermova. Přijít 
můžete i  bez vybavení, k  dispozici budou 
zkušení lezečtí instruktoři. Rozpis sporto‑
višť najdete v tabulce.

 (red)

Městská policie
Mládež opilá „pod obraz”

Vnímavý občan nás na lince 156 vyrozu‑
měl, že u zdrže na Žižkově ulici se nachází 
skupinka dětí polehávajících na zemi a po‑
žívajících alkohol.

Po příjezdu hlídky se oznámení potvr‑
dilo a skutečnost byla přesně taková, jak 
ji oznamovatel popisoval. Na místě jsme 
ztotožnili pět nezletilců. Jednomu z  nich 
bylo dokonce pouze čtrnáct let, ostatní 
byli patnáctiletí. Corpus delicti byl též za‑
jištěn. Hlídka zjistila, že vypili čtyři láhve 
sektu, resp. dopíjení poslední láhve stráž‑
níci zabránili.

Dechové zkoušky nedopadly pro účast‑
níky této párty moc dobře. Dvě osoby na‑
dýchaly do promile, dvě lehce přes 1 promi‑
le a pátý účastník nadýchal 1,5 promile. Ten 
při provádění našeho zásahu silně zvracel 
a jeho celkový stav si vyžádal přivolání zá‑
chranné služby a následný převoz do novo‑
městské nemocnice. Ostatní jsme předali 
zákonným zástupcům, kteří ze stavu svých 
dětí měli „velkou radost.“ Předpokládáme, 
že se preventivní opatření „rozradostně‑
ných“ rodičů neminulo účinkem. Případ 
jsme vzhledem ke své značné závažnosti 
neprodleně předali kolegům z  Policie ČR. 
Ve věci byl vyrozuměn i  kurátor oddělení 
sociálně právní ochrany dětí.

Další případ se stal 22.  ledna v  podve‑
černích hodinách, kdy jsme na základě 
oznámení zasahovali v  atriu za obchodní‑
mi domy. Zde jsme zjistili skupinu 6 osob 
s trvalým bydlištěm v našem městě i mimo 
něj. Všechny osoby byly mladší 18 let, kdy 
nejmladšímu bylo 13 a nejstaršímu 16  let. 
U čtyř z nich se prokázalo požití alkoholic‑
kých nápojů. Tři aktéři z  této skupinky na‑
dýchali kolem 1 promile, čtvrtý 0,5 promile. 
Po vyšetření lékařem ZZS byly děti předá‑
ny na služebně MP zákonným zástupcům. 
Stav jedné mladistvé osoby si vyžádal další 
vyšetření v novoměstské nemocnici. Celou 
událostí se v  současné době zabývá Poli‑
cie ČR vzhledem k možnému podezření ze 
spáchání trestného činu.

Martin Kunc 
vedoucí městské policie

Relaxační centrum

bazénová část 30. dubna 10.00‑21.00

ZŠ Švermova

lezecká stěna 25. dubna 16.00‑18.00

28. dubna 15.00‑18.00

29. dubna 15.00‑17.00

Active club

posilovna, spinning, squash 25. ‑ 30. dubna 17.30‑19.30

1. května 9.00‑11.00

bodystyling 24. a 26. dubna 18.30‑19.45

tabata 25. a 27. dubna 19.00‑20.00

jumping 27. dubna 17.45‑18.45

power jóga 25. dubna 18.00‑19.00

vinyasa jóga 26. dubna 19.00‑20.00

alpining 25. dubna 18.00‑19.00

Orlovna

SM systém 25. dubna 17.30‑18.30

posilovna 25. dubna 17.30‑18.30

power step 27. dubna 17.45‑18.45

posilovna 27. dubna 17.45‑18.45

moderní orientální tanec 28. dubna 17.15‑18.15

SM systém 28. dubna 18.30‑19.30

posilovna 28. dubna 18.30‑19.30

Džamila fitness dance 29. dubna 18.30‑19.30

Na poliklinice bude nová ordinace 
dentální hygieny
Ordinace dentální hygieny otevře na žďár-
ské poliklinice do konce července� V sou-
časnosti probíhají drobné stavební práce 
a přípravy na spuštění ordinace�

Nová dentální hygienistka předpokládá, 
že začne ordinovat v červnu nebo červenci. 
Otevření ordinace ve třetím patře hlavní bu‑
dovy polikliniky bude záležet na průběhu 
stavebních prací.

Zákazníci se budou moct objednávat 
e‑mailem, případně telefonicky, všechny 

kontakty budou včas zveřejněny na webu 
polikliniky. Jedná se o  službu, ne o  lékař‑
skou ordinaci, takže nebude probíhat žád‑
ná registrace pacientů. Nadstandardní péči 
v podobě dentální hygieny si hradí každý ze 
zájemců sám. Tuto péči některé pojišťovny 
zpětně proplácí.

Kromě dentální hygieny bude možné 
koupit si v  ordinaci zubní kartáčky a  kon‑
zultovat jejich výběr. Bude možné pořídit 
i dárkové poukazy.

(red)

Ilustrační foto Foto: pixabay.com
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Filipojakubskou noc letos opět oslavíme na “Hradech”
Filipojakubskou noc letos po covidové 
pauze zase oslavíme zábavou pro celou 
rodinu� Poslední dubnovou noc na Li-
bušíně vzplanou ohně�

Příchod jara je třeba řádně oslavit. 
A  jak je ve Žďáře dobrou tradicí, potkáme 
se společně v  multifunkčním areálu 
na Libušíně (na Hradech). Na sobotní 
podvečer 30.  dubna je hlavně pro děti 
připravený program od 17.30 do 22.  00. 
Ten pro vás společně připravilo město 
příspěvkové organizace.

Od půl šesté začneme hrami a soutěžemi, 
svoje dovednosti si děti prověří na asi deseti 
stanovištích. V 18.00 ožije podium vystoupe‑
ními tanečních kroužků Active SVČ a  hned 
dvěma kapelami ze základní umělecké školy 
Františka Drdly.

Samozřejmě nebude chybět soutěž 
o  nejlepší čarodějnou bytost MISS 
Čarodějnice. Kluci, chlapci ani pánové se jistě 
názvem nenechají odradit a o titul se budou 
ucházet také.

V osm večer zapálíme vatru, takže špekáčky 
si určitě vezměte s sebou. Novinkou a zároveň 
vyvrcholením letošní akce bude ohňová show 
společenstva meče a ohně Novus Origo. Další 

novinkou je i  to, že mezi osmou a  desátou 
doplní akci i diskotéka pod širým nebem.

Přijďte přivítat jaro a užít si zábavný večer.
(red)

První promítání Klubu přátel artové-
ho filmu bude 7� dubna

Klub přátel artového filmu (KPAF) 
v  Kině Vysočina uvádí první film. 
7. dubna v 17 hodin. Kino nabízí nejen 
filmovým fajnšmekrům premiéru uni‑
kátního dobrodružného dokumentu 
Jana E. Svatoše Až zařve lev.

Před filmem proběhne slosování 
o  filmové artefakty. Ve hře jsou dvě 
Otakarovy mince, středověké piškvor‑
ky nebo trička filmu Až zařve lev.

Film je originální středověkou road 
movie. V  bezčasí Dantova očistce se 
potkávají dvě významné postavy čes‑
kého středověku: král Přemysl  II. Ota‑
kar a  zapomenutý cestovatel, mnich 
Odorik, který jako první Evropan spatřil 
Tibet. Na základě dlouholetých rešerší 
a  spolupráce s  předními českými i  za‑
hraničními odborníky se divák seznámí 
s unikátními a pozapomenutými histo‑
rickými artefakty připomínající nadča‑
sovost génia přemyslovského rodu.

Dubnové premiéry v Kině Vysočina
I  v  dubnu se bude na co dívat. Za‑

čneme u dětí! No, ano, Bambitku ještě 
dáme, a pokud nebude stačit, přidáme. 
Mimochodem díky vám moc, milí rodi‑
če a děti. Tento film vás vrátil do seda‑
ček kina a  nás vrátil do hry. Kino žije 
a  kino bude žít. Jsme za to nesmírně 
rádi. Ale kdo již Tajemství staré bam-
bitky 2 viděl, tak si nemůže nechat ujít 
například pokračování Fantastických 
zvířat, tentokrát s dovětkem Brumbá‑
lova tajemství, bude Ježek Sonic dvoj‑
ka, a  Zlouni, kteří vůbec nevypadají 
špatně.

Vyznavači hororů zbystří u  fil‑
mu s  názvem Morbius, senioři za‑
žijí ve slevě Mimořádnou událost 
a  filmovou událostí měsíce určitě 
bude dvojice filmů Vyšehrad: Fylm,  
či Po čem muži touží 2. Podle traileru 
se Jiří Langmajer v  roli ženy opravdu 
předvedl ve velké formě.

Milovníci velkých historických ság 
vyrazí 15. dubna na Seveřana a určitě 
si také všichni nezapomeňte vyzved‑
nout soutěžní kartičku Klubu přátel 
artového filmu (KPAF), která vám za‑
ručí zlevněné vstupné na filmy s tímto 
označením v našem programu. 

To, a mnoho dalšího zažijete dubnu 
v Kině Vysočina.

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

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

Staňte se členem klubu náročného diváka 
a získejte slevu na vybrané artové filmy
Kultura Žďár přichází s  další novin-
kou, která udělá radost hlavně filmo-
vým fanouškům� Od dubna tohoto 
roku v  Kině Vysočina začne fungovat 
Klub přátel artového filmu (KPAF)� 
Každý měsíc členům nabídne několik 
filmů, které cílí hlavně na náročného 
filmového fanouška�

Jednou měsíčně Klub zařadí 
exkluzivně film dle výběru filmového 
znalce Miloše Zabloudila i  s  jeho 
úvodníkem, na který byli filmoví 
fajnšmekři ve žďárském kině zvyklí 
každý třetí čtvrtek v měsíci.

Filmy s  označením KPAF budou 
zveřejněny vždy na aktuálním programu 

Kina Vysočina, držitelé členské karty 
Klubu přátel artového filmu budou 
mít na označené filmy v  rámci členství 
zvýhodněné vstupné.

Zájemci o  členství v  KPAF si mohou 
členskou průkazku vyzvednout na 
pokladně kina, Domu kultury nebo v TIC 
na Staré radnici.

Pokud držitel zhlédne 20 projekcí 
s  označením KPAF a  každou návštěvu 
Kina Vysočina si nechá potvrdit na 
členskou kartu, dostane dárek v podobě 
dvou volných vstupenek na libovolný 
film promítaný v Kině Vysočina.

 
Tamara Pecková

Kultura Žďár

Žďárská pouť letos bude v plném rozsahu
Světská část Žďárské pouti s  atrakcemi 
a  kolotoči se letos po dvou letech usku-
teční� Snahou města je, aby se pouť kona-
la v podobném rozsahu jako v roce 2019� 
Termín je stanoven na 13� až 15� května�

Žďárská pouť se po dvou letech vrátí 
k  zimnímu stadionu. Akci se stovkami 
stánků a  atrakcí a  desítkami tisíc 
návštěvníků za víkend nebylo možné 
v  posledních dvou letech pořádat 
především kvůli protiepidemickým 
opatřením. Letos již taková omezení nejsou 
a věříme, že nebudou. 

„Jsme rádi, že druhá největší pouť 
v  republice bude opět v  našem městě 
pořádána pro radost dětí, a  věřím, že 
i  dospělých,” říká místostarostka Ludmila 
Řezníčková. Pro aktuální informace sledujte 
web nebo facebook města.

(red)

Pálení vatry se tradičně koná na „hradech“ Foto: archiv

Ilustrační foto Foto: archiv

Termín odloženého Kinobálu na stojáka se blíží� 
Návštěvníci zažijí film a koncert žďárské rockové legendy Fuga
Příspěvková organizace Kultura Žďár 
připomíná blížící se termín Kinobálu 
na stojáka, který se měl původně ko-
nat už v  únoru� Akce byla přeložena 
na 9� dubna kvůli onemocnění účinku-
jících� Filmoví a  taneční fanoušci zažijí 
v  Kině Vysočina filmovou projekci čes-
ké komedie Mimořádná událost, kon-
cert Ivana Hlase, koncert skupiny Fuga� 
Začátek akce je v 18� 00�

Filmovo‑taneční večer se ponese ve 
stylu Šakalích let. „Pokud lidé dorazí v do-
bových kostýmech, dostanou šanci vyhrát 
skvělou cenu. Nositel nejlepšího kostýmu 
vyhraje 10 volných vstupenek do Kina Vy-
sočina pro dvě osoby,“ zve na akci ředitel‑
ka příspěvkové organizace Kultura Žďár 
Tamara Pecková.

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

jsou k dispozici na pokladně DK, v Kině 
Vysočina a  v  Turistickém informačním 
centru na Staré radnici. Akci podpořilo 
Město Žďár nad Sázavou a  také společ‑
nost DEL.

Aleš Hrbek
Kultura Žďár

Žďárskou pouť za víkend navštíví desítky tisíc lidí Foto: Miroslav Krča

Duben ve znamení Pražského výběru!
14� dubna konečně po dvou letech če-
kání uvítáme v Domě kultury ve Žďáře 
nad Sázavou pány Kocába, Pavlíčka, 
Čoka, Kryšpína a Hrubeše, tedy legen-
dární rockovou partičku Pražský výběr�

Tato formace toho během svého trvání 
zažila již opravu hodně. Roky slávy i pádů, 
zákazů a perzekucí, emigraci svých bube‑
níků, rozkoly i návraty, stála u zrodu same‑
tové revoluce, zahrála si na podiu s tako‑
vými hvězdami jako jsou Rolling Stones, či 
Frank Zappa a tak dále, a tak dále.

V posledních letech svorně přežila také 
covidové zákazy koncertů, a to i toho na‑

šeho, ve Žďáře nad Sázavou. Proto je sym‑
bolické, že v  našem městě zahraje právě 
ve dnech, kdy se hraje opět o  svobodu, 
o svobodu Ukrajiny a bezpečnost celého 
demokratického světa. Tak všichni přijďte.

Kulturák je „velikej“ a  lístky jsou ještě 
k mání. Vždy je dobré vyrazit na „pořádnej 
rockovej mejdan“ dřív, než si pro nás při‑
jde „zubatá, zubatá…“. Pevně věříme, že 
stejně jako nám i „Pražákům, bude tu hej!“

Aleš Hrbek
Kultura Žďár
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Dobrý kadeřník zůstává pro život nepostradatelný
Toto tvrzení může odsouhlasit každý, kdo 
je zvyklý o svůj vzhled pečovat� Profese to 
rozhodně není jednoduchá, ale pro mnohé 
z nás se stala posláním� Řídíme se motem: 
„Chtěly jsme dělat ženy šťastné, proto jsme 
se staly kadeřnicí“� Co ale dobrý kadeřník 
musí ve své profesi zvládat?

Musí být především dobrý psycholog. Pod 
jeho rukama projde denně několik klientů 
a  on musí ovládat empatii a  umění naslou‑
chat. Musí umět vyslechnout životní i profesní 
trable. Vlastní slovní zásobu pravidelně rozši‑
řuje o nová slangová slovíčka, která používají 
mladší klienti v  náctiletém věku. Kadeřník 
musí být i zdatný IT specialista. Ve své profesi 
se neustále zdokonaluje pomocí odborných 
webinářů, při práci s  facebookem, instagra‑
men i  snapchatem. Protože kdo není v  této 
době online, jako by snad ani nežil.

Zároveň je kadeřník sportovcem. Skoro 
celý den stráví chozením nebo stáním s ru‑
kama zvednutýma k  ramenům. Také musí 
být chemický analytik. Je třeba dokonale 
znát složení vlasu, jeho vazeb a chemických 
prvků, které jsou ve vlasu obsaženy. Nutnos‑
tí je znalost přesného složení kadeřnických 
přípravků, jejich vlivu na vlas a vlasovou po‑
kožku, hodnotu pH a  biologicky účinných 
látek. Dále musí být zdatný v  matematice, 
neboť si vede kalkulaci ceny úkonu s  pou‑
žitím veškerého materiálu a  energií, vypo‑
čítá poměr při míchání barev. Možná se to 
bude zdát zvláštní, ale vyznat se musí také 

v geometrii, kdy se řídí projekčními úhly při 
stříhání vlasů. A to zdaleka nejsme u konce.

Co taková biologie a  anatomie? Ka‑
deřník musí znát stavbu těla, tvar hlavy 
a  obličeje. K  tomu všemu musí přizpůso‑
bit tvar účesu a  střih. Pomocí vhodného 
střihu udělat korekci obličeje do ideálního 
oválného tvaru. Výtvarná výchova, estetika 
a kreativita je třeba při volbě odstínu vlasů, 
optickém zúžení obličeje pomocí vhodně 
umístěných barevných kombinací. Potře‑
buje i  představivost a  kreativitu při navr‑
hování a  tvorbě účesu. V  neposlední řadě 
musí být i manažerem, který ovládá vedení 
vlastního podnikání a finanční gramotnost, 
sebezdokonalování a  učení se novým vě‑

cem. Právě to je hlavním motorem, kte‑
rý nás žene vpřed a  zajišťuje úspěch. Ale 
hlavní věcí je být sám sobě dobrým šéfem, 
který umí ocenit tvrdou práci, ale také 
dokáže přijmout to, že je někdy třeba čas  
na odpočinek.

Není toho málo, co musí dobrý kadeř‑
ník zvládat, ale i  přesto je to pro nás ta 
nejkrásnější profese, která existuje. A věř‑
te, že není lepší pocit, než když od vás 
odchází spokojení klienti s  úsměvem na 
tváři. Toto vše s  radostí a  nadšením pře‑
dáváme našim studentům oboru kadeřník  
na žďárské obchodce.

Olga Pazourová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Čí je ryba, rybáři?
Zatímco v pohádkové verzi písničky by-
chom dále zpívali „dohoda se nedaří,“ 
v  podání Střední školy gastronomické 
Adolpha Kolpinga si takové věci nepro-
zpěvujeme – byla by to totiž lež! U nás se 
dohody daří – obzvláště dohody týkající 
se exkurzí a speciálních kurzů pro žáky�

Barmanský kurz s odborníkem Davidem 
Neumannem, kurzy přípravy steaků, vhod‑
ných příloh a omáček k této pochoutce, kte‑
ré žádný masožravec neodolá, nebo kurzy 
studené kuchyně nás teprve čekají. Oproti 
tomu již zmiňovaný kurz přípravy ryb, ex‑
kurzi po pavlovské vinici či exkurzi v exklu‑
zivních brněnských hotelech již máme za se‑
bou a nenudili jsme se při nich ani chviličku.

Lososa, kanice, makrely, pražmy králov‑
ské či mořského vlka se naši žáci již bát ne‑
musí. Při kurzu přípravy ryb se naučili nejen 
ryby tzv. předběžně upravit, tedy odstranit 
šupiny a správně filetovat, ale i tepelně upra‑
vit jednotlivé druhy ryb a vykouzlit výjimeč‑
ně chutná jídla. Pochutnat jsme si tak mohli 
na tartaru z lososa s pažitkou a šalotkou, na 
grilovaném mořském vlku se šafránovým 
rizotem nebo opečeným kanicem s teplým 
salátem z  fregoly a omáčkou beurre blanc. 
A  protože prvně jíme očima, food styling, 
tedy aranžování připraveného jídla na talíř, 
byl významnou součástí kurzu.

Další zajímavou akcí byla návštěva Pav‑
lova. Kromě návštěvy vinohradu spojené 
s výkladem o vinné révě žáci navštívili také 
vinařství a  sklep, kde viděli zrát víno nejen 

v  poctivých dřevěných sudech, ale i  v  ne‑
rezových tancích. Pomyslnou tečkou celé 
exkurze bylo navštívení krásného degu‑
stačního salonku, v  němž jsme ochutnali  
hned několik druhů vín.

Do třetice jsme absolvovali exkurzi ve 
dvou brněnských hotelech, které se pyšní 
vysokou prestiží. Jedním z  navštívených 
hotelů byl čtyřhvězdičkový hotel Marriott. 
Druhým hotelem, který jsme navštívili, byl 
pětihvězdičkový hotel Barceló Brno Palace, 
jež je často využíván českými i zahraničními 
celebritami. Kromě zvídavých dotazů týka‑
jících se praktického fungování hotelu žáky 

také velmi zajímalo fungování těchto podni‑
ků v době pandemie Covidu‑19.

Návštěvy exkurzí a kurzů byly, jsou a bu‑
dou pro naši školu jednou z priorit. Neučíme 
se pro školu, ale především pro náš vlastní 
život. A kde se praktické dovednosti naučit 
lépe, než v praxi? Proto velké díky všem od‑
borníkům: barmanům, baristům, špičkovým 
kuchařům, vinařům i hoteliérům, kteří nám 
věnují svůj čas, dovolují tak růst a  učit se  
od těch nejlepších!

Markéta Zrzavá
SŠGAK

Barmanský kurs je i dobrá show Foto: SŠGAK

Základní školu Komenského 6 dobývali noví žáčci
Na ZŠ Komenského 6 se konal Den ote-
vřených dveří� Děti a  rodiče mohli na-
hlédnout do ukázkových hodin, vyzkou-
šet si různé aktivity a  domluvit se na 
zápisu do přípravné, nebo první třídy�

Dne 22. března se na Základní škole Žďár 
nad Sázavou, Komenského 6 konal Den ote‑
vřených dveří s  názvem Pojď si zahrát na 
„školáka“. V  rámci dopoledního programu 
měli žáci a  rodiče možnost nahlédnout do 
tříd prvního stupně, tříd SPT a přípravné tří‑
dy a podívat se na ukázkovou hodinu.

V rámci odpoledního programu, do kte‑
rého se zapojili všichni pedagogičtí pracov‑
níci školy, si žáci vyzkoušeli různé aktivity 
(například skákání na trampolíně, bubno‑
vání, jízdu na koloběžce, práci s interaktivní 
tabulí a tablety, zkusili bezpečně projít pře‑
kážkovou dráhou, ve které na ně čekaly ná‑
strahy v podobě špatných známek, a sezná‑
mili se s některými dopravními značkami).

Kromě připravených aktivit se rodiče 
mohli přijít informovat ohledně zápisu do 
přípravné a první třídy, nebo využít konzul‑
tace se speciálním školním pedagogem.

Celá akce se nesla v  přátelském duchu, 
atmosféra byla velice uvolněná a  budoucí 
žáčci i  jejich rodiče vypadali po společně 

prožitém odpoledni unaveně, ale spokojeně.
 Eva Valášková

ZŠ Komenského 6

První stupeň základní školy na hodině tělocviku Foto: ZŠ Komenského 6

GymZR poctil návštěvou sám velký Willy Wonka!
Dobrá zpráva pro všechny milovníky čo-
kolády, angličtiny a divadla – na začátku 
března studenti Gymnázia Žďár nad Sá-
zavou sehráli představení Karlík a továr-
na na čokoládu�

I  přes značné komplikace spojené 
s  coronavirovými opatřeními se i  letos 
studenti třetích ročníků rozhodli připra‑
vit již tradiční anglické divadlo. Předsta‑
vení s názvem Charlie and the Chocolate 
Factory mělo premiéru ve čtvrtek 3. břez‑
na a  poslední potlesk jsme si vychutnali 
v pondělí 7. března.

Příběh vypráví o  chudém chlapci 
jménem Charlie Bucket, jehož život na‑
bere nový směr, když dostane příležitost 
navštívit slavnou Wonkovu továrnu na 
čokoládu. Tam se potkává s pěti (značně 
nevychovanými a  rozmazlenými) dět‑
mi, které také získaly zlaté kupóny jako 
vstupenky a mají možnost na vlastní oči 
vidět magický svět sladkostí. Všichni za‑
žijí neuvěřitelná dobrodružství, ale jen 
Charlie dostane na konci dne neodola‑
telnou nabídku…

Naše představení zhlédli nejen naši spo‑
lužáci, rodiče a veřejnost, ale také žáci 5.ZŠ, 
žáci ze Sněžného a  Velké Losenice a  stu‑
denti Střední zdravotnické školy ve Žďáře. 
Diváci ocenili nejen práci herců samotných, 
ale také propracovaný scénář a  nádherné 
kulisy. Velký úspěch sklidil Jakub Vítek v roli 
Willyho Wonky a Lucie Potocká jako Char‑
lie. Nejen pro tyto herce, ale pro všechny 

účastníky byla představení a jejich příprava 
velkou zkušeností i zábavou.

Přejeme letošním druhákům, aby 
měli šťastnou ruku při výběru hry a aby 
jim po derniéře bylo taky tak hezky 
smutno jako nám.

Adriana Anna Gruntová a Lenka Roubínková
Gymnázium Žďár

Ukázka úpravy vlasů Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Studenti GymZR zahráli v angličtině divadlo Charlie and the Chocolate Factory Foto: GymZR
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Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Vysočina

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Žďár nad Sázavou 96.5 FM | R-VYSOC | vyhrajtetrakturek.cz

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Do nově vznikajícího týmu Hotelu Ski přijmeme

NOVÉ KOLEGY

RecepčníKuchaře Číšníky
V případě zájmu o některou z pozic nám zašlete svůj životopis na

info@hotelski.cz
Těšíme se na Vás!

Zaostřeno na Žďár 2022

Vyhodnocení! 
Zaostřeno na Žďár - Portrét
Do prvního kola letošního ročníku Zaostřeno na 
Žďár bylo zasláno 41 fotografií s  tematikou Zaostře‑
no na Žďár ‑ Portrét. Vítězem tohoto kola fotogra‑
fické soutěže se stala Alena Švomová. Gratulujeme! 
Autorka vítězné fotografie bude odměněna poukazem na 
služby v ateliéru FOTO Holán v hodnotě 600 korun. Společ‑
ně s vítězem postupují do celoročního hlasování Jaroslav 
Brabenec a Ondřej Dočekal.

Zaostřeno na Žďár - Příroda 
(zasílejte do 15� června 2022)
Jako další téma jsme pro vás přichystali Přírodu. Foto‑
grafie na  soutěžní téma zasílejte na  e ‑mailovou adresu 
zaostrenona@zdarns�cz. Do  předmětu e ‑mailu uveďte 
Zaostřeno na Žďár 2022 ‑ Příroda. V e ‑mailu uveďte i celé 
jméno autora zaslané fotografie, adresu a  telefonní kon‑
takt. Více informací, fotografická témata na celý rok a pra‑
vidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www�zdarns�cz. V  případě potřeby zasílejte své dotazy  
na e ‑mail: zaostrenona@zdarns�cz.

1� místo Kudrlinka Foto: Alena Švomová 2� místo Žízeň Foto: Ondřej Dočekal

3� místo Prvorozený Foto: Jaroslav Brabenec



Změna programu vyhrazena.

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

AA – sál Active‑ – sál Active‑SVČSVČ, Horní, , Horní, BB – bazilika Nanebevzetí P. Marie,  – bazilika Nanebevzetí P. Marie, DKDK – Dům kultury,  – Dům kultury, HKHK – Husova kaple,  – Husova kaple, KBKB – kaple sv. Barbory, – kaple sv. Barbory,
KCHKCH – křížová chodba fary v zámku,  – křížová chodba fary v zámku, KMJSKMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry,  – Knihovna Matěje Josefa Sychry, KPKP – kostel sv. Prokopa,  – kostel sv. Prokopa, KVKV – Kino Vysočina, – Kino Vysočina,

MDMD – Městské divadlo,  – Městské divadlo, NRNR – náměstí Republiky,  – náměstí Republiky, RKFRKF – Rebel Klub Na Farských,  – Rebel Klub Na Farských, RMRM – Regionální muzeum,  – Regionální muzeum, SPSP – Senior Point v knihov‑ – Senior Point v knihov‑
ně, ně, SRSR – Stará radnice,  – Stará radnice, LUŠLUŠ – louka u ulice Štursova,  – louka u ulice Štursova, ZŽZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
sobota 2. – pondělí 18. dubna, 9.00‑17.00
Záhada Velikonoc /ZŽ/

středa 13. dubna, 14.00
Tradiční velikonoční tvořivá dílna /KMJS/

čtvrtek 14. – sobota 16. dubna, 8.30‑16.00
Zámecký velikonoční kemp /ZŽ/

pátek 15. duben, 9.00‑10.30
Velikonoční tvoření /A/

SENIORŮM
úterý 5. a 19. dubna, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

úterý 5., 12. a 19. dubna, 9.00
Základy práce s počítačem a internetem /KMJS/

středa 6. dubna, 9.00
Alzheimer poradna Vysočina /SP/

pondělí 11. a 25. dubna, 8.00‑11.30
Knihovna seniorům /KMJS/

středa 27. dubna, 15.00‑17.00
Kurz trénování paměti /KMJS/

DUCHOVNÍ AKCE
Květná neděle 10. dubna
7.30, 10.00 /KP/, 9.00 /B/ Mše sv. s žehnáním ratolestí
14.30 Křížová cesta /KP/
17.00 Ekumenická Modlitba za Ukrajinu /ZH/

Zelený čtvrtek 14. dubna, 17.00 /B/, 18.00 /KP/
Mše sv� na památku Večeře Páně

Velký pátek 15. dubna
14.00 Křížová cesta /KP/
15.00 /KP/, 16.00 /B/ Velkopáteční obřady
17.00 Velikonoční pobožnost /HK/

Bílá sobota 16. dubna
9.00 Ranní chvály a obřad Effatha /KB/
20.00 /KP/, 21.00 /B/ Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle 17. dubna
7.30,10.00,18.00/KP/, 9.00/B/ Mše s žehnáním pokrmů

KONCERTY
pondělí 11. dubna, 19.00
Javory Beat /MD/

čtvrtek 14. dubna, 19.00
Pražský výběr /DK/

pátek 29. dubna, 19.00
Žďárské interference – Three for Silver Silver /RKF/

SPORTOVNÍ AKCE
středa 6. dubna, 16:00
Běžecký závod Žďárák – Okolo Staviště /LUŠ/

KULTURNÍ AKCE
sobota 9. dubna, 18.00
Kinobál na stojáka /KV/

sobota 16. dubna, 9.00‑16.00
Barevné Velikonoce /ZŽ/

sobota 23. dubna, 18.00
Žďárské folklorní soubory: Kde se vzala písnička? /MD/

pondělí 25. dubna, 18.00
Promítej i Ty! – Příběh cesty kolem světa /KMJS/

čtvrtek 28. dubna, 19.00
Screamers – Obludárium /MD/

sobota 30. dubna, 8:00‑11:30
Žďárský farmářský trh /NR/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
sobota 2. dubna, 18.00
Ing� arch� Z� Chudárek – Obnova Zelené hory /KCH/

neděle 3. dubna, 16.00
Megabattle Quiz – Žďársko versus Novoměstsko /DK/

pondělí 4. dubna, 17.00
Tomáš Kubeš – Černobyl – Spící peklo /KMJS/

středa 6. dubna, 17.00
R� Čížek – Kyrgyzstán /KMJS/

sobota 9. dubna, 18.00
Prof� J� Kroupa – Modely a kresby barok� arch� /KCH/

Chytrá ruka /ZŽ/
čt 7. dubna Zdobení kraslic
so 9. dubna Základy floristiky – Velikonoce a jaro
so 23. dubna Pletení košíku

středa 13. dubna, 16.00
ThDr� Jan Rokyta – Podoby antisemitismu /HK/

středa 13. dubna, 17.00‑19.00
Detektory kovů a archeologie na Vysočině /ZŽ/

čtvrtek 21. dubna, 17.00
Jaroslav Čechura – Kriminalita a každodennost /SR/

pátek 22. dubna, 14.00
Jana Vlková – První jedlé rostliny/KMJS/

VÝSTAVY
pátek 1. dubna – sobota 30. dubna
Fotografie Josefa Tomka /ČD/
Lea Luxembourg – Byl nebyl Černobyl /KMJS/
Máme rádi zvířata /KMJS/

úterý 5. dubna – neděle 1. května
Patrik Vlček a Miloš Vlček – Sochy, plastiky /SR/

úterý 12. dubna až neděle 15. května
Flamberg – Třicet let třicetileté války /RM/


