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Vážení spoluobčané,
napsat úvodník pro mě je vždy velkým 

svátkem. Vždy jsem se snažila přinášet vám 
informace optimistické. Poslední dva roky 
byly ale zasažené přítomností neznámého 
viru. Pandemii jsme nemohli ovlivnit. Viry 
nemají rozum a řídí se jen zákony přežití. 
Všichni jsme ale věřili, že bude líp. Že si lid‑
ský druh s  tímto neznámem poradí. V  po‑
sledních měsících ale propukla válka. Válka, 
o které se naše generace pouze učila ve ško‑
le. Válka tak blízko nás, až je nám úzko. Válku 
někdo ovlivnit mohl, zahájily ji lidské bytosti, 
které mají dost poznatků na to, aby věděly, 
co způsobí. Bohužel lidský druh je asi nepo‑
učitelný a sám si dokáže ublížit víc než by mu 
ublížilo cokoli jiného. 

Chtěla bych vám říct, jak moc jste mě 
zase překvapili, jak obrovsky si vážím vaší 
reakce, vaší pomoci. Jak si vás cením za to, 
že upřednostňujete potřeby nešťastných 
lidí zasažených válkou před svými vlastní‑
mi. Vždyť k dnešnímu dni je v našem městě 
kolem 450 ukrajinských občanů, většinou 
maminek s dětmi a jen několik málo desítek 

je ubytovaných v  zařízeních města. Ostatní 
jsou u  vás, ve vašich domovech. Hluboce 
před vámi smekám. Vždyť vy jste poslední 
dva roky prožívali neskutečně těžké časy, 
museli jste změnit svůj život, své myšlení, 
své priority. Nic vás ale nezlomilo, jste stále 
stejně skvělí! Děkuji vám. 

Nastává jaro. To jaro, které jsme chtěli 
prožít po dvou obtížných letech s  radostí 
a účastnit se všemožných akcí. Snad vás ani 
za současné situace nezklameme. Pořádá‑
me množství akcí v kultuře, vrátili se naučné 
soutěže pro děti, naše příspěvkové organi‑
zace se předhání s  nabídkami všemožných 
aktivit. Je neuvěřitelné, že dokáží nabídnout 
i mnoho pro naše ukrajinské hosty v  jejich 
rodném jazyku. V  kině promítáme ukrajin‑
sky pro děti zdarma. Máme ukrajinské knihy, 
probíhá výuka českého jazyka. 

Na jaře také bude světská část slavné 
žďárské pouti. Snad obnovíme její slávu dru‑
hé největší pouti v  České republice. Atrak‑
ce začnou najíždět již v  týdnu od 9.  květ‑
na, hlavní program pouti bude o víkendu 
14. a 15. května. Věřím, že se tam s vámi se‑
tkám třeba na labutích.

Jistě již víte, že město má v  souvislosti 
s válkou ve Sberbance zablokované peníze. 
Nejsou to ale investiční peníze, proto nebu‑
deme investice města sebeméně krátit. Dál 
pokračuje obnova sídliště Vodojemu, budou 
postavena všechna tři nová slíbená hřiště. 
Budeme opravovat cyklostezky, pokračovat 
v  údržbě veřejného prostoru. Vybudujeme 
nová sběrná místa pro odpady, připravuje‑
me RE USE centrum. Je to takový bazar, kam 

lidé nosí nepotřebné věci a druzí si je zase 
berou k využití. 

Jako poslední zmíním očekávané uzavír‑
ky v našem městě. Bude pokračovat oprava 
ulice Santiniho kromě mostu. Zde bude po 
celou dobu jednosměrný provoz. Bude se 
opravovat silnice Jihlavská, včetně obou že‑
lezničních mostů. Zde bude také jednosměr‑
ný provoz. Jen po dobu asi 14 dní bude 
uzavírka úplná kvůli technologii dokončení 
mostu. 

Přeji vám vše dobré a hlavně zdraví.

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Vedení města uctí památku padlých
Město Žďár nad Sázavou si v nedě‑
li 8�  května připomene státní svátek 
a stejně jako řada dalších měst uctí pa‑
mátku padlých i 77� výročí konce dru‑
hé světové války�

Představitelé města, starosta Martin 
Mrkos a místostarostové Ludmila Řezníč‑
ková a Rostislav Dvořák, položí 6. května 
v  15.00 věnec k památníku neznámé‑
ho vojína. Ten se nachází v parku, lidově 
zvaném u Ivana. Zváni jsou také zastupi‑
telé města i široká veřejnost. Připomínka 
je letos o to silnější, že válka už není sice 
děsivou, ale přece jen historickou událos‑
tí. Válečné hrůzy teď prožívají muži, ženy 
i děti jen nedaleko od nás a váleční uprch‑
líci našli azyl i v našem městě.

 (red)  Žďárský památník padlým ve 2. světové válce Foto: archiv

Santiniho přestavba konventního kostela

Základy konventního kostela ve žďárském 
cisterciáckém klášteře posvětil 3� května 1253 
olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, 
rádce a diplomat Přemysla Otakara II� Stavba je 
dlouhá úctyhodných 78 m, široká 32 m, hlavní 
loď je vysoká 16 m a boční 7 m� Zasvěcen je 
Nanebevzetí Panny Marie a sv� Mikuláši�

Kostel ve středověku sloužil především mni‑
chům a konvršům (laickým bratřím), navštěvovali 
ho ovšem i příslušníci zakladatelského a donátor‑
ských rodů. Byl mnohokrát upravován a mnoho‑
krát poškozen, například Švédy za třicetileté války.

Francouzský útok
V rámci války o falcké dědictví došlo k několika 

francouzským akcím s  cílem oslabit Habsburky 
v jejich zázemí a působit chaos. Záškodníci nebyli 
Francouzi, ale najatí domácí, často z řad ve Francii 
zajatých vojáků. V roce 1689 tak měla vzplát Praha, 
Klatovy či Trutnov. Někteří vědci dnes francouzské 
záškodnictví zpochybňují a podotýkají, že požáry 
jim mohly být připsány jen v rámci dobových obav 
z nepřítele. 

Buď jak buď, palič, který 19. října 1689 zapálil 
žďárský klášter, je regionální historiografií dodnes 
pokládán za francouzského záškodníka vydávající‑
ho se za žebravého invalidu. Požár zachvátil i kostel, 
během jehož prvních oprav se mezi zedníky pohy‑
boval mladý zvídavý cisterciák Václav Vejmluva, 
který oklepával zdi a hledal zabílenou středověkou 
výmalbu, za což byl představenými kárán.

Santini přichází
Za opata Edmunda Bagnera (1691–1705) byl 

kostel z větší části opraven a vybaven oltáři od 
řezbáře Jakuba Staenhübla a nákladným dvouo‑
brazem od Michaela Willmanna pro hlavní oltář. 
Nový opat Václav Vejmluva, který stanul v čele kláš‑
tera roku 1705, pozval k pokračování oprav archi‑
tekta Santiniho.

Průčelí a klenby nedávaly Santinimu mnoho 
možností k  tvůrčímu rozletu, jeho génius se však 
ani zde nezapřel. Původní žebroví zdůraznil štuky, 
plochá štuková pole vložil mezi žebra a sjedno‑
til barevnou výmalbu zdí za použití své oblíbené 
a v jeho době v sakrálních objektech nezvyklé bar‑
vy s názvem „země zelená česká“.

Zářící chór a varhany
V křížení hlavní a příčné lodi se ovšem mistr pus‑

til do práce. Zkrátil délku původního chóru otců, 
nově vzniklou plochu zaklenul stejně jako zbytek 
lodi a v křížení vytvořil zastíněný prostor, díky če‑
muž se zdá být závěrečný chór hlavní lodi osvícený 
jako jeviště a nasvětlený hlavní oltář září do světlé 
lodi skrz tmavý rám transeptu jako světlo z temnot. 

Staenhüblův hlavní oltář se Vejmluvovi příliš 
nezamlouval, proto ho nahradil nový podle Santi‑
niho návrhu, na který byly přeneseny Willmanovy 
oltářní obrazy. Sochařská výzdoba od Řehoře Thé‑
nyho vznikla až po Santiniho smrti.

Do křížení lodí vložil Santini dvě varhanní 
empory a zpěvácké kruchty, které nám dodnes 
berou dech. Díky jejich lehkosti se zdá, že se obě 
až tíživě hmotné varhanní skříně podle Aichlova 
návrhu volně vznáší v prostoru. Hudební nástroj 
od Jana Davida Siebra je přitom umístěn pou‑
ze v jedné z nich, v té severní. Dodnes se vedou 
učené spory o tom, zda měl někdy vzniknout také 
jeho protějšek.

Doteky génia
Ke kostelu patří i běžnému návštěvníkovi skry‑

té prostory, jako například Santiniho šnekovité 
schodiště s předsíní v prvním patře budovy kon‑
ventu. Santiniho prací ovšem není kruchta nad 

vstupem do kostela. Ta z jeho éry byla užší, sou‑
časná je až z 19. století.

Za Santiniho geniální prvek býval považován 
opěrný systém presbytáře viditelný z  konventní 
zahrady. To však není dílo Santiniho, ale stavitele 
Jana Boučka zhruba z poloviny 19. století. Vzhle‑
dem k Santiniho působení v klášteře se předpo‑
kládá i jeho zásah do podoby lavatoria v  blízké 
křížové chodbě konventu, dnes nazývaného 
studniční kaple.

Červený kohout znovu zasahuje
V  klenbě nad oltářem se skví nápis hlásají‑

cí dokončení oprav kostela v  roce 1734. O rok 
později se konaly oslavy pětisetletého výročí 
založení kláštera. Dva roky poté si jistý Michal, 
kterého se opat Vejmluva ze soucitu ujal a svě‑
řoval mu jednoduchou zednickou práci, vypůjčil 
v kuchyni žhavé uhlíky – prý pro novice – a na 
třech místech klášter 9. května 1737 zapálil. Opa‑
ta Vejmluvu následně ranila mrtvice a v příštím 
roce zemřel. Bylo na jeho nástupci Bernardu He‑
nnetovi z Hennetu, aby klášter opravil. V kostele 
požár přežil hlavní oltář, varhany či mnišské lavi‑
ce, naopak boční oltáře v hlavní lodi musely být 
nahrazeny novými. Po dalším požáru v roce 1784 
pak byl klášter zrušen a posléze se někdejší kon‑
ventní kostel, znovu zastřešený roku 1786, stal 
farním kostelem pro nově vzniklou obec Zámek 
Žďár. V roce 2009 získal od papeže Benedikta 
XVI. čestný titul basilica minor.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Konventní kostel Foto: archiv muzea

Varhanní skříň Foto: Milan Šustr

Empory s varhanami Foto: Milan Šustr

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou
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Pomoc Ukrajině
Jedním z  bodů poslední březnové RM 

bylo schválení výjimky z počtu dětí umís‑
těných ve třídách MŠ v souladu s Vyhláš‑
kou č. 14/2005 Sb. I díky tomu se paní ře‑
ditelce Klusákové podařilo nalézt 16 míst 
pro děti předškolního věku, u kterých je 
předškolní docházka povinná. Ostatní 
ukrajinské děti budou umístěny do tzv. 
adaptačních skupin, které mohou fungo‑
vat i mimo MŠ a požadavky na prostory 
nejsou tak přísné. I toto je naše pomoc 
maminkám, které v  našem městě nalezly 
dočasný domov a chtějí se zapojit do pra‑
covního procesu. Vím, že mnozí z vás jim 

také pomáháte mnoha způsoby a velmi 
vám za to děkuji!

Revitalizace Tvrze
Zástupci ateliéru Raw z Brna nám přišli 

představit poslední verzi revitalizace toho‑
to, pro mnoho Žďáráků drahého, území. 
Původní projekt z  roku 2019 prošel úpra‑
vami, které se snaží zohlednit připomínky 
našich občanů. Tato „Malá Strana“ našeho 
města si revitalizaci jistě zaslouží a navíc se 
vzhledem k  dosluhujícím inženýrským sí‑
tím stala i nutností. Socha Sv. Prokopa z díl‑
ny Jiřího Plieštika krásně propojuje historii 
se současností a báseň Anastáze Opaska 
potěší každého milovníka Posázaví. 

Pacht rehabilitace
Jsou projekty, nad kterými se „trápíme.“ 

Takovým se, bohužel, stal i náš záměr na 
propachtování provozu rehabilitací na 
naší poliklinice. Ztrátový provoz jsme se 
rozhodli propachtovat v  loňském roce a 
zvolili jsme metodu BVA, která nám po‑
mohla úspěšně pronajmout provoz labo‑

ratoře. Po předběžných tržních konzul‑
tacích byl záměr vypsán v  červnu 2021. 
O výběru vítěze rozhodovala 5členná 
komise. Hodnotila se výše pachtovného, 
odborná úroveň, pokročilé řešení a poho‑
vor s projektovým manažerem. Po prvním 
kole se na 1. místě umístila společnost Fy‑
zio ZR s.r.o., na 2. místě Fyziocentrum Baťa 
s.r.o. a na 3. místě RHB Vital s.r.o. V ověřova‑
cí fázi však vítěz nedokázal obhájit některé 
body svojí nabídky, a proto mu byl snížen 
počet přidělených bodů. Do ověřovací 
fáze postoupil tedy 2. v pořadí. Společnost 
Fyziocentrum Baťa obhájila svoji nabídku 
a začalo vyjednávání o smlouvě. Vzhle‑
dem k  tomu, že pacht bude uzavírán na 
dobu 10 let, je nutné jeho schválení RM. 
Radní si vyžádali před konečným rozhod‑
nutím ještě 2 týdny času navíc. Doufám, 
že rozhodný den 1. července 2022, kdy 
má dojít k převzetí provozu, nebude třeba 
měnit. A hlavně doufám, že nový pronají‑
matel přinese do našeho města moderní 
a  přívětivý provoz, který si jistě naši obča‑
né zaslouží.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Romana 
Bělohlávková

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Žďárská pouť se po třech letech vrací
Víkend od 13� do 15� května bude ve 
městě opět patřit tradiční pouti� Atrak‑
cí se do našeho města sjede jako už ka‑
ždoročně okolo stovky� Stánků je pak 
možné napočítat ještě jednou tolik� 
Náročnou organizaci žďárské pouti za‑
bezpečuje jako vždy odbor komunál‑
ních služeb městského úřadu�

„Návštěvníci najdou na pouti svoje 
oblíbené atrakce z dřívějška: dva visuté 
kolotoče, Extrem-booster, Break dance, 
adrenalinové atrakce katapult či Factor-X, 
ti menší například tradiční labutě, auto-
dromy, aquazorbing, strašidelný zámek 
a spoustu dalších. Za sportovní halou bude 
opět umístěno obří vyhlídkové kolo, které 
mělo premiéru na poslední pouti,“ přiblíži‑
la letošní nabídku místostarostka města 
Ludmila Řezníčková.

Stánkaři nabídnou např. sladkosti, 
hračky, rukodělné výrobky i občerstvení. 
Kancelář pořadatelů bude opět ve vcho‑
du zimního stadionu a od pátečního od‑
poledne v ní stále někdo bude. Na pořá‑
dek na pouti dohlédne i městská policie. 
Poděkování za poskytnutí zázemí patří 
městské společnosti Sportis, ale zapojí se 
např. i SATT, Úsvit nebo SDH Zámek.

Mobilní WC budou umístěna jak v are‑
álu stadionu (6 kusů), tak na poutním 
místě na Zelené hoře (2 kusy), jejich po‑
užití bude zdarma a samozřejmostí je 
průběžný servis. Návštěvníkům budou 
k dispozici také veřejné toalety v budově 
zimního stadionu.  (red)

9. května od 8.00 najíždění

10. května 9.30 ‑ 20.00 bez hudby

11. května 9.30 ‑ 20.00 bez hudby, kromě krátkých zkoušek

12. května 9.30 ‑ 14.00, od 20.30 bez hudby

14.00 ‑ 19.00 s hudbou

13. května 9.30 ‑ 14.00, 22.00 ‑ 24.00 bez hudby

14.00 ‑ 22.00 s hudbou

14. května 9.30 ‑ 22.00 s hudbou

22.00 ‑ 24.00 bez hudby

15. května 9.30 ‑ 19.00 s hudbou

19.00 ‑ 21.00 bez hudby

Pouť omezí žďárskou dopravu
Od 9� května 2022 do 16� května 2022 
včetně budou kvůli tradiční žďárské 
pouti uzavřena parkoviště za Sport ba‑
rem a podél silnice vedoucí na Klafar na 
ulici Libušínské a Sázavské�

Prosíme občany, kteří zde parkují, aby 
v tomto termínu využili jiná parkoviš‑
tě ve městě (doporučujeme parkoviště 
u Domu kultury, u České pojišťovny, pod 
Lidlem a centrální parkoviště). Zaparkovat 
bude možné i na silnici z Libušína na Kla‑
far, která bude v době pouti neprůjezdná 
(pro chodce zůstane průchozí). V případě 
příznivého počasí umožníme operativně 
parkování na travnatých plochách na ulici 
Libušínská (tzv. na hradech) a na ulici Sá‑
zavská.

Výše uvedená parkoviště na ulici Libu‑
šínská potřebujeme vyklidit nejpozději do  
pondělí 9. května 2022 do 7.30.  Prosíme 
řidiče o spolupráci.

Starší obyvatelé ulice Libušínská mo‑
hou v případě nutnosti využít službu „Taxík 
Maxík.“ V trase vedení MHD na Vysočanech 

a  okolí bude zakázáno zastavení, v části 
úseku I/37 bude omezena rychlost vozidel.

Také je potřeba počítat s omezeními při 
opravě komunikace I/37 na ulici Bezručova. 

Tato omezení se dotknou především za‑
stávek na území Žďáru 2. V době přípravy 
tohoto článku ještě nebyly známy podrob‑
nosti. (red)

Od 9� do 16� května 2022 včetně dojde ke zrušení následujících zastávek MHD:

původní zastávka linka náhradní zastávka nejbižší zastávka

Libušínská č.1 Studentská

č. 4 Wonkova, Žižkova

č. 5 Havlíčkovo náměstí

č. 8 Wonkova

Libická č.1 ‑ spoj č. 3 zrušena pro druhý průjezd

č.1 ‑ spoj č. 3 Brodská, obch. domy

č. 3 Brodská, obch. domy

č. 8 Brodská, obch. domy

Sázavská bez náhrady

Pouť přinese zábavu hlavně dětem Foto: archiv 

Žďár poslal léky do nemocnice v ukrajinském Chustu
Léky za téměř tři čtvrtě milionu ko‑
run dorazily ve čtvrtek 31� března 
do okresní nemocnice v ukrajinském 
Chustu� V reakci na nabídku pomoci 
o ně požádal starosta Chustu Volo‑
dymyr Kashchuk�

Jen pár dnů po začátku války na Ukra‑
jině oslovil starosta Žďáru nad Sázavou 
Martin Mrkos svůj protějšek z partner‑
ského města Chust ležícího v oblasti 
Podkarpatské Rusi s nabídkou pomoci. 
Z Chustu následně přišla prosba o pod‑
poru místní nemocnice a žádost s při‑
loženým seznamem potřebných léků. 
„Svolali jsme zastupitelstvo v mimořád-
ném termínu a schválili dar ve výši 600 ti-
síc korun. Léky jsme ale nemohli obyčejně 
koupit, šlo o léčiva na předpis s velkými 
nároky na teplotu skladování, navíc na 
vývoz léků musí být povolení,“ říká žďárský 
starosta Martin Mrkos. Zástupci města se 
tedy spojili s dopravní a logistickou spo‑
lečností C.S.CARGO a se zdravotnickou 
skupinou EUC a dohodli se s oběma fir‑
mami na společné realizaci pomoci. „Byla 
to výzva a naše morální povinnost Chustu 
pomoci a podařilo se. Obrovské poděko-
vání patří všem, kdo se nezměrným úsilím 
a pracovitostí na projektu pomoci Chustu 
podíleli. Vyvézt léky do místa válečného 
konfliktu mimo EU není opravdu legrace,” 
dodává Mrkos.

Nadační fond Elucidate společnosti 
EUC, která provozuje ambulantní klini‑
ky a lékárny po celé České republice, se 

postaral o nákup léků za víc než 700 ti‑
síc korun. Společnost C.S.CARGO zajistila 
dopravu z Brna až do Chustu. Zároveň 
k finančnímu daru ze Žďáru nad Sázavou 
přidali zaměstnanci dopravce dalších 114 
tisíc korun ze své zaměstnanecké sbírky. 
Navíc poslali ještě balíky chirurgických 
rukavic, hygienické vložky, dětské pleny 
a další potřebný materiál. Úspěchu celé 

akce pomohla i Kateřina Svobodová ze 
sekretariátu hejtmana Kraje Vysočina, 
která doručila veškerou dokumentaci 
na ukrajinské hranice a zajistila doprav‑
ci hladký průběh cesty. Zásilka odjela  
z Brna ve středu po poledni, ve čtvrtek už 
si ji úspěšně přebrala chustská nemocni‑
ce. 

 (red)

Připravená zásilka léků míří do Chustu Foto: Klára Sobotková
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Předchozí zaměstnání: 
MěÚ ZR, vedoucí oddělení dotací a dotač‑
ních projektů

Záliby: 
rodina a přátelé

Můžete stručně popsat vaši pozici? 
Vedoucí odboru strategického rozvoje 

a investic je především manažer jednotli‑
vých odborníků. Udává směr a rychlost po‑
stupu. Stručný popis mé práce je zde jinak 
nemožný.

Proč jste se ucházel o pozici vedoucího 
odboru strategického rozvoje a investic 
a jaké jsou vaše předchozí pracovní zku‑
šenosti?

Na úřadě pracuji již pět let, před tím jsem 
pracoval jako dotační manažer v soukromé 
sféře. Pozice vedoucího SRI je především 
profesní výzva. Pracujete na dlouhodobých 
velkých projektech, zároveň řešíte každo‑
denní drobnosti, pracujete s týmem lidí, 
kterým důvěřujete a posouváte je i sebe na 

novou úroveň znalostí. Velká rozmanitost 
odboru je již jakousi třešničkou na dortu.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Pokud pracuji na smysluplných úkolech, 

vysoké pracovní nasazení snáším velice 
dobře, protože práce se stává koníčkem. 
Pakliže k tomu přidám skvělé kolegy ‑ od‑
borníky, z koníčka se stává kůň jak stodola.

Co je pro vás největším odpočinkem?
Když vím, že práci jsem odvedl nejlépe, 

jak jsem mohl a jak mi okolnosti dovolily. 
A jestli pak štípu dříví, spím, nebo hážu lo‑
patou, není už podstatné.

Představujeme nové tváře městského úřadu

Jan 
Prokop

 
 
vedoucí odboru 
strategického roz‑
voje a investic

Předchozí zaměstnání: 
žurnalistika, marketing

Záliby: 
rodina, příroda, čtení, přátelé

Můžete stručně popsat vaši pozici? 
Každý si asi představí tiskového jako člově‑

ka, který mluví za město do novin a televize. To 
je ale jen malinká část mé práce. Mám na sta‑
rost vydávání Žďárského zpravodaje, od psaní 
článků a starosti o další obsah až po komuni‑
kaci se sazečem a tiskárnou. Starám se o or‑
ganizaci tiskových konferencí, dělám servis 
novinářům, podílím se na péči o městský Fa‑
cebook. Na kompletní výčet tady není místo.

Proč jste se ucházela o pozici tiskové mluvčí 
a jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkuše‑
nosti?

Žurnalistiku a komunikaci jsem studovala 
a k psaní i mluvení jsem měla vždycky vztah. 
Moje pracovní zkušenosti jsou různorodé, 
několik let jsem pracovala v Televizi Vysočina 
jako redaktorka a moderátorka, pak jsem dě‑

lala marketing a komunikaci pro SATT. Na úřad 
jsem přišla jako výpomoc tehdejšímu mluv‑
čímu Matěji Papáčkovi. Když se pak rozhodl 
odejít, přihláška do výběrového řízení byl asi 
logický krok.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Určitá míra stresu k téhle práci patří, je to 

dané samotnou podstatou té profese. Na vy‑
soké tempo jsem zvyklá, mám ráda, když to 
v práci funguje. Někdy je toho samozřejmě až 
moc a potřebuju si odpočinout, ale nudit bych 
se v práci nechtěla.

Co je pro vás největším odpočinkem?
Nejvíc si odpočinu v přírodě a se svou rodi‑

nou. Mám také ráda dobré knížky, takže když 
zrovna nechodím po kopcích a údolích, žiju si 
alternativní životy literárních postav.

Blanka 
Sobolová

 
 
tisková mluvčí

Konventská stezka čeká na novou návštěvnickou sezónu
Naučná stezka kolem Zelené hory bude 
po téměř dvouleté rekonstrukci ko‑
nečně oficiálně přístupná veřejnosti� 
Oblíbená stezka měla být v provozu od 
loňského prosince, kvůli prodlení do‑
davatele ji město přebírá až teď, o čtyři 
měsíce později� 

Stezka, lidově zvaná Konventská, je v 
provozu od roku 2011 a je prakticky celoroč‑
ně využívaná velkým počtem návštěvníků.  
V posledních letech se smrkové chodníky 
a zábradlí vlivem velkého opotřebení na 
několika místech rozpadaly, takže v červnu 
2020 musela být trasa definitivně uzavřena. 

Po rekonstrukci povede stezka návštěvníky 
stejně jako dřív za poznáním rostlin a živo-
čichů přírodní památky Louky u Černého lesa, 
ale chodníky a další prvky jsou nově vyrobené 
z odolného dubového a modřínového dřeva 
s ekologicky šetrnou impregnací. Při správ-
né péči vydrží takový materiál dlouhá léta. 

Zmizela také bývalá rozpadající se vodárna u 
vstupu na trasu.

Opravu stezky, vyčíslenou na víc než pět 

milionů korun bez daně, pomohou městu 
hradit evropské dotace. 

 (red)

Opravená Konventská stezka Foto: Václav Šubrt
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že 
na ztráty a nálezy byly v období od 14. března 
do 11.  dubna  předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno 
Ovladač na náměstí Republiky
Dětské sluneční brýle na ul. Vančurově
Klíč od vozu na parkovišti u Lidlu
Jízdní kolo na ul. Kovářová
Kniha‑slovník spisovné češtiny na ul. Brodská
Svazek klíčů na ul. Okružní
Cyklistická helma u sportovní haly
Peněženka bez hotovosti  z MěÚ Hlinsko
Kytara na náměstí Republiky
Čelenka zapomenuta v přízemí na MěÚ
Čepice zapomenuta v přízemí na MěÚ
Čip na ul. Strojírenská
Brýle + léky předáno z Pošty
Klíč od vozu na Vodojemu
Kartička k účtu  zapomenuto v kanceláři MěÚ

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 
21. dubna 2022 celkem 20 209 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: březen 2022 ‑ 20 236, únor 2022 
‑ 20 247, leden 2022 ‑ 20 273, prosinec 2021 
‑ 20 294, listopad 2021 – 20 336, říjen 2021 
‑ 20 341, září  2021 ‑ 20 362, srpen  2021 
‑ 20 383, červenec  2021 ‑ 20 429, čer‑
ven 2021 ‑ 20 431, květen 2021‑ 20 433

Děti narozené v únoru 2022
+ dodatečně 1x v září 2021
Jáchym Šimánek  26. 09. ZR 6
Rozárie Maternová  06. 02. ZR 1
Mikoláš Sobotka  20. 02. ZR 6
Nina Čeňková  24. 02. ZR 4
Damián Příhoda  25. 02. ZR 3
Vilma Cesneková 26. 02. ZR 2

Životní jubilea v květnu 2022
+ dodatečně 1x v dubnu 2021
Irena Štěpánková  07. 04. 91 let ZR 1

Jiří Hromádko 02. 05. 80 let ZR 7
Jarmila Lacinová  13. 05.  80 let ZR 4
Josef Vyklický 12. 05. 80 let ZR 1
Marie Koumarová  15. 05. 85 let ZR 3
Jiřina Omesová  18. 05. 80 let ZR 3
Hana Havlíčková  19. 05. 80 let ZR 3
František Přikryl  21. 05. 80 let ZR 4
Anna Chlubnová  22. 05. 85 let ZR 5
František Dofek  25. 05. 85 let ZR 3

Gratulujeme!

Město zprostředkuje 
právní konzultace 
zdarma 
Jedenkrát v měsíci nabízí město bez‑
platné právní konzultace pro své obča‑
ny� Je potřeba si předem rezervovat čas�

Jako pomoc občanům ve složitých situ‑
acích nabízí město nově právní konzultace. 
Ty mohou každý poslední pátek v měsíci 
odpoledne využít fyzické osoby s trvalým 
bydlištěm na území města Žďár nad Sázavou. 
Poradenství nyní slouží i pro občany Ukrajiny, 
kteří prchají před válkou ve své zemi.

Právní poradce poskytne zájemcům bez‑
platnou půlhodinovou konzultaci. Na tu je 
nutné se předem nahlásit na kontaktu: Ve‑
ronika Stejskalová, tel.: 566 688 188 nebo 
e‑mailu: veronika.stejskalova@zdarns.cz.

 (red)

Ilustrační foto Foto:  Pixabay

Městská policie
V pískovišti se normálně neparkuje 

Toto však neplatilo pro řidičku, která 
31.  března večerních hodinách zaparkovala 
v  místní části ZR 3. Jak nám sdělila oznamo‑
vatelka, řidička vrávoravými kroky obešla vo‑
zidlo, asi se dívala, jak se jí parkování povedlo, 
a poté nastoupila zpět. Zde ji dle svědků ná‑
sledně budili kolemjdoucí. Z místa již řidička 
cestovala ve služebním vozidle Policie ČR.

Co se nestane na cestě vlakem z Mostu do 
Prahy  

Tento případ se stal 25. března v dopoled‑
ních hodinách. Na lince 156 nás kontaktoval 
pracovník Českých drah s tím, že v kolejišti 
směrem na Brno se nekoordinovaně pohybu‑
je  nějaká osoba. Okamžitým zásahem se nám 
tuto osobu podařilo vypátrat, aniž by došlo 
k vážnějším následkům. Muž nebyl schopen 
prokázat totožnost, hlídce tvrdil, že vystoupil 
z vlaku, kterým cestoval z Mostu do Prahy! Při 
hledání dokladů vysypal obsah svého batohu 
a hlídka se okamžitě dovtípila, co je důsled‑
kem jeho zmatenosti. Byly zde injekční stříkač‑
ky, lahvičky a další věci připomínající omamné 
a psychotropní látky. Muž byl neprodleně 
předán kolegům z Policie ČR s podezřením na 
spáchání deliktů v drogové oblasti.

Martin Kunc 
vedoucí městské policie

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

Ředitel/ředitelka Active ‑ středisko volného času, Žďár n� Sázavou, PO
Rada města Žďár nad Sázavou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Active 
‑středisko volného času, Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace.
Ředitel/ředitelka bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 1. 9. 2022.
Podrobnosti k pracovnímu místu podá vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu MěÚ Žďár nad 
Sázavou  Mgr. Petr Sedlák, tel. 566 688 130, e‑mail: petr.sedlak@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 10. června 2022 do 12.00 na adresu: Městský úřad  Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 
31 Žďár nad Sázavou. Obálku označte „ Konkurs Active ‑ SVČ ‑ NEOTVÍRAT“.

Kamil Holán: Rychlost mě fascinuje, cítím život jako nikdy
Kamil Holán je aktuálně jeden z nejlep‑
ších českých motocyklových závodní‑
ků na přírodních okruzích� 26� května 
bude mít ve žďárském Kině Vysočina 
premiéru dokumentární film Plná 6, 
který příběh žďárského rodáka vyprá‑
ví� Kamil Holán se osobně zúčastní pre‑
miéry i následné besedy v kině�

Kde vznikla vaše láska k motorkám a co 
vás přivedlo k závodům?

Mám staršího bratra, který byl od malič‑
ka blázen do motorek. Ten to zase odkou‑
kával od našeho táty. Myslím, že to byla 
klasická vášeň, kterou mají všichni kluci 
v sobě. O závodění jsem ale nikdy nesnil. 
Všechno naplno propuklo, až když jsem si 
koupil ve dvaceti s bráchou tenkrát nejsil‑
nější motorku na našem trhu. Byl to šílený 
nápad, ve kterém nás navíc podpořil náš 
táta. Tento stroj mě potom přiměl k tomu, 
abych vyzkoušel jeho možnosti na závod‑
ní dráze. Hned napoprvé jsem tomu zcela 
propadl.

Jste závodní jezdec, tak si zkusím do‑
mýšlet, že tam je něco pozitivního, co 
vyvažuje obrovské riziko� Co vás moti‑
vuje závodit?

Rychlost. To je to, co mě na závodění fas‑
cinuje. Překonáváte sami sebe, jdete proti 
svým instinktům a věříte svým schopnos‑
tem. Tohle poznávání svých limitů mě vždy 
odmění nepopsatelným pocitem štěstí. Cí‑
títe v sobě život tak, jako nikdy jindy. Nedá 
se to moc popsat, ale je to jako když ve vás 
vzplane oheň. 

Jak se dá skloubit náročný sport s cho‑
zením do práce? Jak vypadá váš běžný 
den, typický víkend?

Je velmi těžké dělat jakýkoliv sport 
a k tomu ještě normálně fungovat. Myslím 
tím chodit do práce, platit složenky a ještě 
se věnovat dětem. Žádný den není úplně 
běžný, ale většinou začínám ráno sportem. 
Buď cvičím doma, nebo jdu do posilovny. 
Zajdu ven s pejsky a už přemýšlím, co mu‑
sím udělat v práci. Moje hlavní práce je gra‑
fik, tak můžu hodně věcí odbavit z domova 
a nemusím ztrácet čas přejížděním do prá‑
ce. Pracuji a u toho většinou řeším plány na 
blížící se závody. Když mám děti, což bývá 
tak půlka týdne, děláme úkoly a učím se 
s nimi. Naráz je den pryč, ani nevíte jak. 

Závodní víkend vypadá vždy tak, že za‑
číná většinou už ve čtvrtek, kdy musíme 
balit veškeré vybavení na závody a odjíž‑
díme, většinou do zahraničí. Na místě pak 
vše vybalíme a připravíme stroje na závo‑
dy. V sobotu probíhají kvalifikace (tréninky) 
a v neděli potom samotné závody. Potom 
vše sbalit a přes noc rychle spěcháme 
domů, abychom mohli, pokud možno, ješ‑
tě v pondělí do práce. Je to takový trochu 

cirkus na kolečkách, kdy se potkávají po‑
dobně “postižení” lidé z celého světa.

Hodně lidí přehodnotí svůj život v sou‑
vislosti s dětmi, vy odjíždíte na závody 
i přesto, že máte tři dcery� Napadne vás 
někdy, že se k nim jednoho dne nemu‑
síte vrátit? Jak tohle berou ony?

S příchodem dětí se často hodně věcí 
mění, to je pravda. Přijdou nové povinnosti, 
často hypotéka. Váš život se potom točí jen 
kolem práce a péče o děti. Vím, že to k  ži‑
votu patří a společnost to jaksi očekává. Já 
si ale myslím, že se i přitom dá provozovat 
sport nebo jakákoliv činnost, která vás dělá 
šťastným. Pokud máte tak jakoukoliv silnou 
vášeň, stojí za to si pro ni vybojovat místo 
v  životě i nadále. Je to však velmi náročné 
nejen časově, ale také psychicky. Zvlášť když 
jde o takhle nebezpečný sport. Vím, že jdu 
do velikého rizika, ale musím vždy vědět, že 
jsem dobře připravený. Že dělám vše pro 
to, abych se vrátil. Nikdy nic nepodceňuji. 
Holky se o mě asi bojí, což chápu. Někdo by 
řekl, že je to nezodpovědné. Já ale chci dělat 
v životě to, co mě dělá šťastným. Je to sou‑
částí mojí osobnosti. Bez toho bych to ne‑
byl já a moje děti by potom nepoznaly jaký 
skutečně jsem. Nedokážu prostě přijít domů 
z práce, sednout si k televizi, koukat, jak mi 
život protéká mezi prsty, a být u toho šťast‑
ný. Já chci život cítit naplno ve svých rukou 
a naplno ho prožívat. Nakonec, nikdy nevíte, 
kolik vám ho zbývá.

Už jste viděl film Adama Sejka Plná 6, ve kte‑
rém jste hlavním aktérem? Co mu říkáte?

Film jsem viděl jen v hrubém střihu před 
veškerými posprodukčními úpravami. Pro‑
tože je tam kus mého života, jsem logicky 
trochu rozpolcený. Já bych tam chtěl mít 
spoustu příběhů a záběrů, které mi přijdou 
velmi důležité. Některé jsme bohužel ne‑
mohli zachytit a některé se tam prostě ne‑
vešly. Je to pro mě kompromis, který běžný 
divák nezachytí. Jsem velmi nervózní z toho, 
jak film přijmou diváci a fanoušci motocy‑
klového sportu. Věřím ale, že kombinace 
výjimečných záběrů z nejextrémnějších 
závodů na světě a umění filmových profí‑
ků přinese vzrušující podívanou. A zároveň 
taky vhled do života normálního kluka, kte‑
rý se snaží jít za svými sny. Je to unikátní pro‑
jekt, který u nás zatím doteď nevznikl.

Dokument se odehrává i v kulisách 
Žďáru, kde jste se narodil a kde máte 
rodinu� Jaký máte k městu vztah?

Ve Žďáru jsem strávil skoro celé dětství a 
mládí. Mám to tady strašně rád a pokaždé 
se sem hrozně rád vracím. Celý život jezdím 
s dětmi k rodičům na Lhotku a podnikáme 
výlety do přírody. Vysočina je prostě jedi‑
nečná. Tady začala moje závodní kariéra 
a se Žďárem mám jedinečné pouto i díky 
všemu, co jsem zde prožil. A doufám, že 
ještě prožiju. Jsem hrdý Žďárák.

Děkuji za rozhovor! Blanka Sobolová

Kamil Holán Foto: archiv Kamila Holána
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Anketa pro zastupitele města
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Žďárská pouť dva roky nebyla, letos bude v plném rozsahu� Jaká očekávání máte od pouti vy?
Vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, dostal na 
stránkách Žďárského zpravodaje stejný prostor. Do uzávěrky aktuálního vydání Zpravodaje přišly následující příspěvky.

Tomáš 
Augustýn
zastupitel 
TOP09 a Svobodní

Pokud se bavíme o tzv. světské části 
poutě, dělí se naše město na dva tábory. 
Jeden se na pouť dlouho těší, druhý radě‑
ji balí kufry a mizí. Já patřím do druhého 
tábora. Pouť není zábava, kterou bych vy‑
hledával. Ve Žďáře mám raději akce typu 

Korespondance, Slavnosti jeřabin, besedy, 
setkání se zajímavými lidmi či různá diva‑
delní představení. Úplně nejraději ale vyrá‑
žím do krásné přírody, kterou máme v okolí 
Žďáru i v celé naší zemi.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD 

Prožívali jsme dva roky s covidem. Nebylo 
to nic příjemného. Mnoho věcí se nemohlo 
konat nebo jsme je museli omezit. Prostory, 
kde jsme se dříve bavili, tak mnohde obsadi‑
la očkovací místa nebo laboratorní odběry. 
Poslední čísla vývoje pandemie ukazují, že 
jsme na konci další vlny. Končící pandemii 
bohužel vystřídalo jiné nebezpečí. Nebez‑
pečí války. Žďárská pouť mohla být dalším 

symbolem návratu k normálu. Nestane se 
tak. Ale všichni jsme již unavení a  po těch 
dvou letech si trochu odpočinku a  zábavy 
určitě zasloužíme. A proto využijme všechny 
příležitosti, jak se pokusit odreagovat, odpo‑
činout si nebo se pobavit. K životu potřebu‑
jeme i trochu optimismu a radosti. A vůbec 
to neznamená, že nevnímáme realitu světa. 
Hezké jarní dny.

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�

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Žďárská pouť je nedílnou součástí histo‑
rie i současnosti města. Je druhou největší 
a nejoblíbenější z poutí v České republice. 
S původním názvem Svatojánská pouť byla 
a je spojena Poutní mše, v současnosti pře‑
vládá nad religiosním významem zejména 
bohatý zábavný program. V minulosti bý‑
vala účast více než stovky atrakcí a zhruba 
sto padesát prodejních stánků, a tak věří‑

me, že letos tomu bude stejně. Pouť vždy 
přirozeně patřila ke koloritu města Žďáru 
i k jeho společenskému životu. Stává se 
cílem zejména rodinných výprav s dětmi, 
cílem setkávání představitelů teenagerské 
sociální skupiny obyvatel, ale účast většiny 
občanů na ní (alespoň jedna návštěva) pat‑
ří neodmyslitelně k vyjádření společenské‑
ho postavení a loajality k vlastnímu městu.

Karolína 
Kostečková

zastupitelka 
ŽŽM /STAN

Očekávání máme velká! Už jenom pro‑
to, že naše dvě dcery pouť ještě pořádně 
nezažily. Letos si ji tedy plánujeme užít se 
vším všudy ‑ houpačky, skákací hrad, srdce 
z perníku i cukrová vata. Pro nás samozřej‑
mě pivo a gyros u stánku. Ano, pouť je zá‑

těží pro město, ale zároveň také významný 
příjem do městské pokladny. Tradice, která 
k tomu jednomu víkendu v květnu neod‑
myslitelně patří. Zavřete oči. Slyšíte ten ra‑
chot? Cítíte tu vůni? Vnímáte ty davy? Prší 
vám do obličeje? Jo, taky se těším!

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Žďárská pouť je již dlouholetou tradicí 
našeho města. Vzpomínám si, že jako malá 
holka jsem jezdila na „lochnesce“ pod Zele‑
nou horou. V dnešní době se do Žďáru n.S. 
sjíždí lidé z širokého okolí, protože se pouť 
stala druhou největší poutí v naší repub‑
lice se spoustou atrakcí, střelnic a stánků. 
Téměř každé dítě se těší na chvíle strávené 

na pouti a obzvláště v této zvláštní covido‑
vé době, kdy jim takovéto radovánky nebyly 
umožněny. Dalším pozitivním přínosem je fi‑
nanční zisk pro město a v neposlední řadě je 
vše součástí oslav třístého výročí vysvěcení 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře.

Zbyněk 
Vintr

zastupitel 
KDU‑ČSL 

Vloni i předloni pouť byla a byla krásná. 
Předloni jsme v rouškách seděli s našimi kro‑
jovanými slečnami na židličkách na čerstvě 
zasetém trávníku mezi ambity a kostelem 
a v průběhu bohoslužby sledovali horko‑
vzdušné balóny na azurové obloze. Vloni 
jsme stáli už bez roušek venku před areálem 
kostela, protože uvnitř stálo lešení. Naše 
slečny byly opět v krojích a obloha na ob‑

zoru byla antracitově temná, počítali jsme 
v duchu minuty, zda stihneme dojít domů, 
nebo zmokneme při mši. Promokli jsme na 
kost. Ale bylo to také něčím krásné. Zelená 
hora je krásná tím, že je pokaždé jiná. Její 
interiér tvoří nejen zdi kostela, ale i barvy 
světla a odstíny oblohy, příběh Jana Nepo‑
muckého a přítomnost Boží, která dokáže 
poutníka vždy něčím novým překvapit.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS 

Když jsem jako malý kluk z Cikháje při‑
jel poprvé na pouť do velkého města, která 
byla navíc v úžasném prostoru Zelené hory, 
kdy sedačky řetízkáče hoblovaly větve 
stromů, lochneska se mezi tím proplétala, 
u  rybníka voněla cukrová vata, revolvery 
na kapsle byly zjevením, tak ten údiv a to 
pouťové nadšení nikdy nebude překoná‑
no. Dnes je svatojánská pouť  v novém pro‑

storu na parkovištích, snažíme se ji regu‑
lovat alespoň co se týče množství atrakcí, 
hluku, pořádku, ale vše je i o toleranci, s ja‑
kou přistupujeme k tomu, že jsme ve svém 
komfortu dopravním i jiném na týden dost 
omezeni. Přeji všem především krásná se‑
tkávání, zážitky a pěkné počasí. Sluníčko je 
vždycky lepší než mraky škareďáci.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 

Od začátku roku jsme připravovali svět‑
skou část pouti v plném rozsahu a moc si 
přáli, aby to vyšlo. Naše očekávání se napl‑
nilo a jsme šťastní, že pouť bude. Tolik roz‑
zářených dětských oči jsem nikde jinde ne‑
viděla. Vnímám, že někteří dospělí na pouť 
nahlížejí jinak, že je to hluk a nepořádek, 
omezení jejich volného času. Ale jen ten, 
kdo si stoupne třeba před dětský kolotoč 

a uvidí tolik šťastných dětí, pochopí. Pouť je 
ale i obrovskou zátěží pro pracovníky, kteří 
ji připravují, jsou zde po celou dobu jejího 
otevření a pak zajišťují úklid veřejných pro‑
stor. Jejich skvělá práce je zárukou, že pouť 
proběhne bez problémů a lidé se zde bu‑
dou cítit bezpečně. Že vždy najdou pomoc, 
pokud se dostanou do nepředvídatelné si‑
tuace. Za to jim patří dík!

Inflaci čelit neumí, dluh zvýšili o 30 miliónů
Z důvodu hospitalizace jsem se nemohl 

zúčastnit jednání 26. zastupitelstva, pro‑
to jsem zpracoval materiál a protinávrh 
usnesení ke správě portfolia městských 
financí a zaslal ho starostovi. Požádal jsem 

kolegyni Brychtovou o přednesení proti‑
návrhu usnesení na jednání zastupitelstva. 
Po zveřejnění jsem si poslechl zvukový 
záznam z  projednávání. První překvapení 
mi připravil vedoucí finančního odboru 
Vlček, který navrhl a byl spokojen s 3,5% 
zhodnocením peněz města při 12,7% in‑
flaci přičemž si opakovaně pletl investiční 
horizont a likviditu investičních produktů. 
Cca 10% znehodnocení peněz města (roz‑
díl mezi zhodnocením a inflací) znamená 
ztrátu více než 1 mil. Kč každý měsíc. Slabý 
výsledek, ke kterému ekonomicky vzděla‑
ný starosta Mrkos nic neřekl. Nejsmutnější 
pro mne bylo vystoupení senátora a býva‑
lého místostarosty Klementa, který několik 

minut poté co hlasoval pro další zadlužení 
města o 30  miliónů, začal zkoušet zastu‑
pitelku Brychtovou z cash flow a zadluže‑
ní města. Věděl, že si kolegyně Brychtová 
pouze osvojila můj protinávrh a že není 
v ekonomice a financích, jak se říká doma. 
Dokonce přiznal, že materiály pro ZM ne‑
četl, ale nenechal si ujít příležitost potrápit 
kolegyni zastupitelku dotazy na věci, které 
si mohl přečíst. Skvělá příležitost se před‑
vést. Škoda, že jako dlouholetý místosta‑
rosta a garant rozpočtu nepřišel s nějakým 
vlastním návrhem, který by snížil znehod‑
nocení peněz města nebo nezvyšoval jeho 
zadlužení. To ale potřebuje skutečné zna‑
losti, práci a odvahu.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Pachtíme se s pachtem
Rehabilitace prodělává. Důvod pro ve‑

řejnou zakázku na pronájem rehabilitace. 

A vedení města zkusilo soutěžit světovou 
metodou i na kvalitu. A to velmi prazvlášt‑
ním způsobem. Soutěž trvá již více než 
rok. Firmě, která soutěž vede, jsme zaplatili 
téměř 300 tisíc korun. Komise rozhodla, že 
první je společnost, která nabízí podstat‑
ně nižší pronájem než firma, která je na 
místě druhém. A ptáte se, co tedy z  toho 
bude naše poliklinika, rehabilitace a ob‑
čané města mít? Lepší a kvalitnější služby 
rehabilitace? Ne. Rehabilitace bude pro‑
vozována ve stejném rozsahu. Co tedy 
rozhodlo? Kvalitnější projektový manažer 

a environmentální projekt s rehabilitační 
péčí nesouvisející. A mnoho dalších, velmi 
subjektivních kritérií, která prakticky s pro‑
vozem rehabilitace nemají nic společného. 
A další týdny a měsíce plynou a rozhodnutí 
nepadlo. Každé rozhodnutí je totiž v této 
chvíli špatné. Říká se, že opoziční názor je 
rozum zadarmo. Tak si dovolím jednu ma‑
lou radu. Zrušte soutěž na pacht rehabili‑
tace. Byla to sice drahá zkušenost, ale sníží 
se tím nedůvěra v celé řízení a podezření 
z manipulace.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD
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Odlehčovací služba v Domě klidného stáří
V letos v lednu jsme otevřeli v Domě klid‑
ného stáří novou Odlehčovací pobytovou 
službu� Ta pomáhá s péčí o seniory všem 
pečujícím, kteří potřebují odpočinek od 
náročné situace� Využívají ji také ti, kdo 
potřebují na čas odjet nebo zařídit po‑
třebné osobní záležitosti�

Odlehčovací službu je možné využít až na 
tři měsíce v kalendářním roce. Uživatelé do‑
stávají veškerou potřebnou odbornou péči 
a pomoc. Navíc se zapojují do dění v Domě 
klidného stáří a mohou si tak současně vy‑
zkoušet, zda by jim pobyt v tomto typu zaří‑
zení do budoucna vyhovoval.

V  prostorách domova jsme vybudovali 
dva nové pokoje, jejich kapacita jsou tři lůžka. 
Jeden pokoj je jednolůžkový, druhý dvoulůž‑
kový. Pokoje vznikly na místě bývalého ředi‑
telství organizace, ta je teď v budově bývalé‑
ho městského úřadu. 

První uživatelka nastoupila na Odlehčova‑
cí službu 11. ledna a je zde velmi spokojená. 
O  službu začal být postupně velký zájem. 
V  průběhu března se lůžka zcela zaplnila 

a  jejich kapacita je až do září předběžně ob‑
sazena. 

 Václav Šerák
Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Pokoj čeká na svého prvního obyvatele Foto: Václav Šerák

Taxík Maxík sveze seniory i do novoměstské nemocnice
Služba přepravy pro seniory a handica‑
pované pod názvem Taxík Maxík nabízí 
nově i jízdy do novoměstské nemoc‑
nice� Právě přeprava k lékaři je totiž 
nejčastějším důvodem, proč lidé Taxík 
Maxík využívají�

Od 1. května se Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou, které Taxík provozují, 
rozhodli rozšířit možnost přepravy do ne‑
mocnice v  Novém Městě na Moravě. Jíz‑
dy do nemocnice mohou občané využít 

v pevných termínech v  pondělí a ve stře‑
du. Odjezd do Nového Města na Moravě 
v 8.00  a zpáteční cesta ve 13.00 z nemoc‑
nice. Opět je potřeba rezervovat si místo ve 
voze minimálně jeden den předem. Cena 
jízdného je 130 Kč za osobu.

Vůbec první senior a handicap taxi na 
Vysočině začalo fungovat díky projektu 
Nadace Charty 77 ‑ Konto Bariéry a lékárny 
Dr. Max. Využívat je mohou občané s trva‑
lým pobytem na území města a jeho míst‑
ních částí, kteří jsou starší 65 let nebo jsou 

držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Kromě cest 
do nemocnice je služba poskytována jen 
na území města Žďár nad Sázavou a jeho 
městských částí (Mělkovice, Veselíčko, Ra‑
donín, Stržanov). Cestovat je možné v pra‑
covní dny PO–PÁ v  době 7.00 – 15.00 ho 
Objednávky přijímáme na telefonním čísle 
771 227 000 min. jeden den předem, cena 
za jednu jízdu je 50 Kč. Od začátku provozu 
odjel Taxík Maxík 189 jízd a přepravil 254 
pasažérů. Václav Šerák

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Ječmínek, azylový dům, který už 20 let pomáhá
Ve Žďáru nad Sázavou, na ulici Jiřího 
z Poděbrad, stojí nenápadný šedý dům� 
V řadové zástavbě nijak nevyčnívá a je‑
nom větší počet maminek s dětmi v jeho 
nejbližším okolí dává tušit, že se nejed‑
ná o běžný rodinný dům�

V  budově bývalé mateřské školky totiž 
již 20 let sídlí Azylový dům, který pomáhá 
maminkám nebo tatínkům s dětmi. 

Posláním tohoto azylového domu je 
poskytnout přechodné ubytování a pomoc 
těhotným ženám nebo rodičům s nezletilý‑
mi dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci spojené se ztrátou bydlení a nedo‑
káží ji řešit vlastními silami. Za dobu fungo‑
vání azylového domu zde bylo ubytováno 
více než 500 maminek a tatínků. Počet dětí, 
které prošly tímto domovem je více než 
1.200. Dle dostupných statistik se celé třeti‑

ně klientů podařilo následně získat vlastní 
bydlení, práci a vrátit se zpět do normální‑
ho života.

Kapacita azylového domu je 10 pokojů 
a 30 lůžek. Zde se postupně střídají mamin‑
ky, ke kterým nebyl osud příznivý a hrozilo 
jim, že zůstanou se svými dětmi na ulici. 
Maximální doba pobytu v azylovém domě 
je omezena a činí jeden rok. Maminky, ně‑
kdy i tatínci, musí během této doby za po‑
moci sociálních pracovníků získat jiné by‑
dlení. Pracovníci v AD jim zároveň během 
pobytu pomáhají se získáním sociálních 
dávek, zajištěním školek a škol pro děti 
nebo při žádostech o zaměstnání.

V azylovém domě v průběhu roku pro‑
bíhá spousta volnočasových aktivit. Na‑
příklad společné pečení, keramika, ruční 
práce nebo doučování. Pobyt dětem zpří‑
jemňují i některé akce. 

Prostory azylového domu prošly v  loň‑
ském roce rozsáhlou rekonstrukcí. Za ni vdě‑
čí Ječmínek městu Žďár nad Sázavou.

Vzhledem k tomu, že jednou z forem po‑
moci je i zabezpečení základních potravin a 
drogerie, spolupracuje Ječmínek i s Potravi‑
novou bankou Vysočina, která sídlí v  Ledči 
nad Sázavou. Z  tohoto skladu získává azy‑
lový dům potraviny pro maminky, které si 
ještě nestihly zajistit vlastní příjem. 

Dvakrát ročně se ve spolupráci s  po‑
travinovou bankou koná ve vybraných 
obchodech potravinová sbírka. Zde mů‑
žete potřebným přispět tak, že zakoupené 
trvanlivé potraviny nebo základní drogerii 
za pokladnami věnujete do připravených 
vozíků právě potravinové bance, které ná‑
sledně tuto pomoc rozdělí mezi potřebné.

 Aneta Musilová
Azylový dům  Ječmínek

Pacht rehabilitace se zasekl a rozděluje 
koalici

Na neveřejném semináři zastupitelů 
jsme byli seznámeni s metodou Best Value 
Approach a pachtem rehabilitace, který 
probíhá již déle než 13 měsíců a stál poli‑

kliniku více než 250 000 Kč za služby pora‑
denské firmy 4E consulting z Brna. Po více 
než hodinovém teoretickém úvodu jsme se 
dostali ke konkrétním dotazům k pachtu re‑
habilitace. Na dotaz MUDr. Černého (ODS), 
kdy bude rozhodnuto a skončí výběrové 
řízení, pan starosta Mrkos odpověděl, že 
neví, protože smlouvu, která byla přílo‑
hou zadávací dokumentace, připomínkují 
právníci firmy Fyzio Baťa, kterou na tiskové 
konferenci označil za vítěze. Zastupitelé se 
zajímali a ptali, proč když důvodem pachtu 
rehabilitace byl ztrátový provoz, dalo město 
hodnotícímu kritériu cena pronájmu váhu 
pouhých 35 %. Díky čemuž vyhrála firma 
s  nejnižší cenovou nabídkou, která je nižší 

o více než 300 000 Kč za rok. Diskutována 
byla i další hodnotící kritéria jako např. ži‑
votní prostředí nebo podpora místní ko‑
munity s požadavkem na vysvětlení, jak 
tato kritéria souvisí s provozem rehabilitace 
a nakolik mohou ovlivňovat kvalitu rehabi‑
litačních služeb. Ptali se nejenom opoziční 
zastupitelé, ale i místostarostka Řezníčková 
(ANO). Odpovědi byly nekonkrétní a nepře‑
svědčivé, aby si nakonec zástupce poraden‑
ské firmy posteskl, že to, co zažil ve Žďáře, 
ještě nikde nezažil. Firma, ani starosta svým 
vystoupením nepřesvědčily, pochybnosti 
zůstávají, a tak nezbývá než počkat na roz‑
hodnutí rady města, která však podle firmy 
nemůže dostat všechny informace.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018

Reakce na článek str� 15 ‑ ŽZ číslo 4, duben 
2022

Zastupitelé slibují, že budou hájit zájmy 
města a jeho občanů, nikoliv zájmy ředitele 
školy nebo koaliční kamarády. Je‑li to pro 

ředitele Ptáčka dětinské, dobrá, je to jeho 
názor. Já si naopak myslím, že k dospělosti 
patří odpovědnost, schopnost přiznat chybu 
a přijmout trest. Každý to ale máme jinak. Po‑
kud ředitel školy, který jako jediný ze zákona 
odpovědný, uzavíral opakovaně pracovní po‑
měr po dobu 3,5 roku, přestože zákoník práce 
umožňoval pouze 2 roky, tak podle mne udě‑
lal manažerskou chybu, byť by to konzultoval 
s kýmkoliv. Pokud byl navíc zaměstnankyní 
na tuto chybu písemně upozorněn a nerea‑
goval na to, tak už to nelze nazvat chybou, ale 
hloupostí, která bohužel stála město a orga‑
nizaci více než 4 milióny korun. Možná je to 
dětinské, ale já si myslím, že ten, kdo způsobil 

škodu velkého rozsahu, by se měl podílet na 
její náhradě jako kterýkoliv jiný zaměstna‑
nec. Tomu se říká rovnost před zákonem bez 
ohledu na to, zda jsem koaliční radní, ředitel 
nebo řadový zaměstnanec. Potřebuje k tomu 
jediné, být dospělý chlap! Pokud opakovaně 
ředitel Ptáček zmiňuje jiné ředitele příspěv‑
kových organizací města, tak by si z nich měl 
vzít příklad, protože na rozdíl od něho, po 
nich nezůstaly škody ve výši několika milió‑
nů a musí jenom kroutit hlavou nad tím, jak 
privilegovaně přistupuje rada města k řediteli 
a radnímu v jedné osobě. Milý Jardo Ptáčku, 
pokud chceš být vzorem a autoritou, tak se 
vzmuž, ať nepůsobíš dětinsky!

Miloslava  
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Odpady a lidé
Chci  znalostmi z profesního života při‑

spívat k lepšímu životnímu prostředí ve 
Žďáře. Jsem šťastná, že se to v mnoha ob‑
lastech daří. Trápí mě ale jedna věc. Zapo‑

mínáme na to, že jako konzumní společnost 
navyšujeme množství ročně vyprodukova‑
ných odpadů. Jsou to drobnosti, které už 
ani nevnímáme. Balíme dvakrát zabalené a 
ještě do igelitové tašky. Netrápíme se moc 
s tříděním odpadů a do černých popelnic 
házíme snad úplně všechno. Ve volném pro‑
storu se nestaráme, kam kdo odhodí obaly. 
Vím, že existuje mnoho spoluobčanů, kteří 
se snaží, třídí, nebalí, neodhazují. Ale stále je 
to málo. Bydlím na sídlišti v normálním by‑
tovém domě. Svoje sousedy znám a nikdy 
bych neřekla, že najdu v kontejneru na ko‑
munál odhozený například koberec, staveb‑
ní odpady, oblečení, dokonce tašku s  plas‑

tovým odpadem. Prosím vás tedy, abyste 
začali přemýšlet, kam svoje odpady dáte. 
Město pro vás připravilo mnoho možností  
jak s nimi nakládat a připravujeme pro vás 
další. Budete mít nová sběrné místa, nové 
RE USE centrum. Uvědomme si, že odpady 
tady zůstanou mnoho desetiletí i staletí a že 
otravují naše životní prostředí. Mikroplasty 
již máme v organismech a odpady dokáží 
zabít zvířata a rostliny. Mysleme na své děti. 
Ty tady po nás naše odpady budou muset 
snášet dávno po tom, co uzavřeme na zemi 
svoji životní pouť. Děkuji moc všem, koho 
moje slovo osloví a kdo se nad ním alespoň 
zamyslí.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

O svobodě uvnitř nás
Je možné procházet se městem a hledat 

prostor k radosti. Je možné procházet se 
městem a hledat hnidy. Je možné se rozběh‑

nout po okolí a najít v mizejícím lese stromy. 
Přichází jaro, někdy na Vysočině v pošetilé 
podobě (když píšu tyhle řádky, padá, padá 
sníh). S jarem může vstoupit naděje v život 
i strach o něj. Záleží jen na tom, kam se ob‑
rátím. K tomu vnitřnímu pohledu nebo vněj‑
ším obavám. A k tomu, čemu nebo komu 
naslouchám. A kam obracím svoji pozor‑
nost. V černobílém světě je lehké přecházet 
na jednu či druhou stranu. A v černé se ztra‑
tit (je tam tma). Ano, vím, světlo vás může 
oslnit. Barvami. A tak máme vždy minimálně 
dvě volby. Ty nám nikdo nebere. Je to naše 
svobodné volení. Když pracují se skupinou 

lidí, často jim dávám jeden úkol. Je prostý. 
Na čistý papír mají dopsat začátek této věty: 
„Jsem vděčný za to, že jsem…“ a hned nato 
věta: „Jsem vděčný za to, že mám…“ Zpo‑
čátku zazní ticho překvapení, později se na 
tvářích usadí výraz pochopení. A najednou 
zjišťují, že to není jen jedna věc. Zkusíte si 
to taky? A třeba si to můžete uložit za „trest“ 
za každé brblání, při kterém se přistihnete. 
A co třeba podobná cvičení na téma poko‑
ry, přejícnosti nebo dokonce odpuštění? Být 
svobodný je být bohatý. A můžete si zpívat, 
i když vás nikdo neslyší. Jen tak… je jaro.

Zdeněk 
Kulhánek

zastupitel 
ŽŽM/STAN
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Žďárské gymnastky zazářily na oblastním přeboru
Oddíl moderní gymnastiky TJ Žďár nad Sá‑
zavou pořádal 15� dubna 2022 Oblastní pře‑
bor kraje Vysočina jednotlivkyň, který byl 
kvalifikací na MČR� Děvčata od září minulé‑
ho roku trénují opět pravidelně 3‑4x týdně 
a snaží se navázat na úspěchy z minulých let� 

Zejména juniorky B patřívaly mezi nejlepší a 
vozily z mistrovství medaile. Nyní i jejich záslu‑
hou vznikly nové choreografie sestav dle me‑
zinárodních pravidel FIG pro tento olympijský 
cyklus. Pro gymnastky nebylo jednoduché  bě‑
hem několika týdnů zvládnout obtížné taneční 
kroky a manipulace s obručí a švihadlem, ve 
starších kategoriích pak se stuhou a kuželkami. 
Před oblastním přeborem měla některá děvča‑
ta šanci startovat alespoň na závodech v Brně či 
Přerově, pro mnohé z nich byl ale přebor první 
soutěží v tomto roce.

Přeboru se zúčastnily závodnice z 8 klubů 
Kraje Vysočina startující ve 14 kategoriích vol‑
ného programu. V kategorii naděje nejmladší, 
si Rozárie Svatoňová odnesla zlatou medaili 
(bez náčiní + švihadlo), dobře si vedla i Kristý‑
na Krčálová, která skončila na 2. místě za Julií 
Píbilovou. Ta se stala přebornicí Kraje Vysočina 

v kategorii naděje ml. B (bez náčiní + obruč + 
švihadlo). 

V kategorii naděje starší B (obruč, švihadlo, 
kužele) jsme měli trojnásobné zastoupení. 
Alžběta Pejchalová brala stříbro, Nikola Kalců 
bronz a Anna Filipi skončila  čtvrtá. V junior‑
kách B nám nemoc vyřadila ještě před soutěží 
Annu Brožovou,  Monika Koukolová vybojovala 
bronz (kužele, obruč, stuha) a spolu s Julií, Bět‑
kou a Niki se kvalifikovala přímo na květnové 
MČR. 

V dalších kategoriích uspěly zlatá Adéla So‑
botková (naděje st. B  obruč a kužele), Barbora 
Havlová 4. místo a Květa Volkmannová 5. mís‑
to (naděje nejml. B ‑ sestava bez náčiní). Mimo 
závod se představily i Kira Kalábová, Dominika 
a Natálie Tatíčkovy.

Rozhodčí a nový realizační tým se museli 
potýkat s novinkami jako je například software 
na losování, hudební doprovod, hodnocení 
sestav, výpočet známek apod. Organizace zá‑
vodu fungovala výborně i díky pomoci rodičů. 
Snad se brzy podaří obnovit tradici prestiž‑
ních mezinárodních soutěží Žďárská Popelka 
a Žďárská sněženka, které do města přivedly 2x 
ročně moderní gymnastiku špičkové úrovně.

Radka Gryčová
moderní gymnastika - TJ Žďár

Julie Píbilová Foto: Zdenka Jelínková

Výsledky krajských soutěží ZUŠ MŠMT  
a soutěže O žďárského muzikanta
V prvních jarních měsících se naplno roz‑
běhly krajské soutěže MŠMT pro ZUŠ� Naši 
ZUŠku reprezentovali žáci v sólovém zpě‑
vu, ve dřevěných dechových nástrojích 
a v tanečním oboru� 

Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu 
MŠMT se uskutečnilo v ZUŠ Jihlava 18. března. 
Anička Zapletalová (učitelka Petra Kynclová, 
korepetice Nonna Piňosová)  si zde vyzpívala 
2. místo.

V  dalším krajském kole soutěže ve hře na 
dechové  nástroje  ve středu 6. dubna opět 
v ZUŠ Jihlava podali naši žáci obdivuhodné vý‑
kony, které jim přinesly ta nejvyšší ocenění. 

Tadeáš Hansl – hoboj (učitelka Kateřina 
Poláchová, korepetice Nonna Piňosová) obdr‑
žel titul absolutního vítěze ve hře na dřevěné 
dechové nástroje s postupem do ústředního 
kola soutěže ZUŠ MŠMT. Také Zbyněk Mrkvič‑
ka ‑ klarinet (učitel Leoš Drahotský, korepetice 
Hana Loubková) získal 1. místo s postupem do 
celostátního kola soutěže dechových nástrojů.  
Ludmila Doležalová ‑ hoboj (učitelka Kateřina 
Poláchová, korepetice Nonna Piňosová)  si vy‑
bojovala další krásné 1. místo. Emma Pálková 
(učitelka Kristýna Poulová, korepetice František 
Dvořák) obdržela výborné 2. místo ve hře na 
klarinet. 

V úterý 12. dubna se konalo v Jihlavě také 
krajské kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ. 
Ve zlatém pásmu se umístil tanec žákyně Ma‑
tyldy Mužátkové „Při sobě“ (pedagog Hana 
Ludvíková), ve stříbrném pásmu choreografie 
„Lucie noci upije“ (Jitka Benešová) a dva tance 
„Typornamento“ a „Vánoční“ (pedagog Hana 
Ludvíková). 

Již 23. ročník regionální soutěže O žďárské‑
ho muzikanta se uskutečnil v sále ZUŠ Františ‑
ka Drdly v úterý 5. dubna. Oproti předešlým 
ročníkům se snížil počet účinkujících tak, aby 
žáci mohli v dopoledních hodinách ještě ab‑
solvovat běžnou výuku na ZŠ a SŠ a nezameš‑
kali tak další vyučovací den. 

Celkem 31 soutěžících se nakonec utkalo 
v  šesti kategoriích o titul Žďárský muzikant. 
Žďárským muzikantem se pro letošní školní 
rok 2021/22 stávají tito mladí hudebníci: 

Trnková Nikola (klavír), Klusáčková Nikola 
(klavír), Mlíka Ondřej (housle), Jadrný Tadeáš  

‑ absolutní vítěz soutěže (violoncello), Mrkvič‑
ka Zbyněk (klarinet), Emma Pálková (klarinet), 
Stejskal Adam (klavír), Hansl Tadeáš (hoboj) 
a Berenika Gruntová (klavír). 

Všem žákům, jejich učitelům a korepeti‑
torům srdečně blahopřejeme a děkujeme za 
opravdu vzornou reprezentaci naší školy!

A mladým hudebníkům, kteří postoupili 
do dalšího kola soutěže MŠMT, přejeme hod‑
ně štěstí a úspěchů v ústředním kole soutěže!

Dana Foralová
ZUŠ  Františka Drdly

Žďár už zase tančí!
Žďár tančí! A to po dvouleté pauze, kdy 

se soutěž vlivem koronaviru nemohla usku‑
tečnit. Poslední sobotu v květnu přivítá ŠSK 
při Active‑SVČ ve sportovní hale taneční 
skupiny z  celé republiky, které budou mít 
možnost vytancovat si soutěžní poháry. 

Akce je určena pro děti v  několika soutěž‑
ních kategoriích a vy se můžete přijít po‑
dívat jako diváci. Taneční skupiny mívají 
nápadité kostýmy i choreografie, týmy čítají 
i dvacet členů, a to je pak skutečná taneční 
show. Akce je celodenní, začínáme už v 9.00 

nejmladšími kategoriemi, končí se obvykle 
až v podvečer v 19.00. Jste srdečně zváni!

Zdenka Volavá
Active-SVČ

Národní finále v minibasketbale hostí žďárští Vlci
Ten nejlepší chlapecký minibasketbal bude 
k vidění 6�‑8� května ve Žďáře při Národním 
finále minižáků� Turnaje o titul mistra ČR se 
účastní 12 nejlepších týmů z  jednotlivých 
oblastí ČBF� Žďárská Vlčata se na turnaji 
představí nejen jako pořadatelský tým, ale 
současně jako nejlepší tým jižní Moravy 
a Vysočiny�

V průběhu tří dnů se v klubové hale BK (Ko‑
menského 4) a hale TJ (Jungmannova 1945) 
odehraje celkem 30 utkání. Domácí Vlčata, 11 
a 10letí baskeťáci, se představí v  pátek 9.00 
(vs. NH Ostrava) a 17.30 (vs. BK Klatovy), poka‑
ždé v hale BK. V sobotu a neděli poběží Play off 
o celkové pořadí. 

Tým se spoustou šikovných hráčů a s něko‑
lika zajímavými talenty se prezentuje rychlým a 
týmovým basketbalem. „V nižších věkových ka-
tegoriích dokážeme díky koncepční práci trenérů 
konkurovat klubům napříč republikou. Ve vyšších 
kategoriích, kdy hráči s  potenciálem odchází do 

basketbalových center, je to složitější, ale náš klu-
bový koncept je takto nastaven a kluky i holky se 
na cestu do vyšších pater basketbalu snažíme při-
pravit“, vysvětluje hlavní trenér Roman Bednář.

Národní finále v této kategorii je ovšem pře‑
devším o atmosféře, zážitcích a zábavě. Bouřlivá 
atmosféra, která se očekává v obou halách, čas‑

to předčí i turnaje vyšších kategorií. Je na co se 
těšit. Pokud chcete vidět nejlepší týmy z celé ČR, 
přijďte zafandit žďárským vlčatům. Rozpis jed‑
notlivých utkání Národního Finále najdete na 
stránkách basketbalového klubu – BK Vlci Žďár.

Roman Bednář
BK Vlci Žďár

BK Vlčata Žďár Foto: archiv

Třináctý ročník akce pomůže Pohybem k naději
Žďárská Jednota Orel vás opět zve na tra‑
diční sportovní nezávodní akci Pohybem 
k  naději spojenou s  finanční sbírkou pro 
dětskou onkologii� Po dvou letech v režimu 
individuálních běhů se akce vrací v plném 
rozsahu�

Registrace účastníků proběhne od 15.00 za 
žďárským Domem kultury. V 16.00 se odstar‑

tuje po jednotlivých kategoriích cyklistů, běž‑
ců a chodců. Trasa bude kopírovat cyklostezku 
proti proudu řeky Sázavy a terénní běžecká 
povede Úvozem k soše Mamlase a zpět. 

Finanční příspěvky letošní sbírky poputují 
Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při 
FN v  Brně a snad trochu pomohou rozsvítit 
nemocným dětem naději na uzdravení. Chce‑
me poděkovat městu Žďár a Kraji Vysočina za 

dlouhodobou podporu, také všem účastní‑
kům, přispěvatelům a dobrovolným organi‑
zátorům. Aktuální informace i archivní fotky 
z proběhlých ročníků naleznete na webových 
stránkách www.pohybemknadeji.cz

Společně na start!!!

Pavla Müllerová, Josef Klement
Žďárská Jednota Orel

Budky pro zpěváčky čekají na své ptáčky
V rámci projektu Budky pro zpěváčky 
vyrobili nadšenci 35 kusů ptačích bu‑
dek� Třicet jich vzniklo pod rukama ve‑
řejnosti na stejnojmenné akci v knihov‑
ně a dalších pět vyrobili obyvatelé 
Domu klidného stáří�

Zhruba padesátku zájemců může hřát 
v budoucnu pocit, že v jimi vyrobených 
budkách našli svůj domov opeřenci jako 
Rehek, Sýkory Modřinka a Koňadra nebo 
třeba Lejsek. O zajímavosti ze života těch‑

to ptáků se s přítomnými podělil Petr Pie‑
chula z Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR. 

Během května čeká budky umístění 
v šesti žďárských školkách, v několika par‑
cích nebo u Domu klidného stáří. Jedna až 
dvě budky poblíž školek budou osazeny 
kamerami a zájemci budou moct ptačím 
obyvatelům nakouknout do soukromí. 
Akce vznikla za podpory MA21.

(red)

Vítězové krajské soutěže - Tadeáš Hansl a Zbyněk Mrkvička Foto: Dana Foralová

Výrobci budek v knihovně Foto: archiv
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Vstupenky na Horácký džbánek 2022 se vy‑
platí zakoupit už v květnu
Karel Holas a František Černý, tedy duše 
a hlas Čechomoru, Bára Hrzánová, Mário 
Bihári, Michal Prokop, Lucia a Nerez, Voxel 
a legendární Banjo Band Ivana Mládka� To 
je parádní program 39� ročníku Horáckého 
džbánku, který proběhne 20� srpna v  lu‑
xusním prostředí zámecké Foroty ve Žďáře 
nad Sázavou� 

„Návštěvníci a účinkující se letos mohou tě-
šit na velkou stage, skvělý zvuk a světla, kvalitní 
vnitřní sociální zázemí. Připravujeme novinky 
i v  oblasti občerstvení, kromě tradiční nabídky, 
na kterou jsou festivaloví návštěvníci zvyklí, se 
letos mohou těšit na současné gastronomické 
trendy, v  nabídce bude například trhané maso 
připravované sous-vide a další speciality. Letošní 
ročník Horáckého džbánku nabídne také dopro-
vodný program pro děti, jako například loutkové 
divadlo, zábavné soutěže a podobně,“ přibližuje 
některé z novinek ředitelka příspěvkové orga‑
nizace Kultura Žďár Tamara Pecková. 

Čtyři lístky za cenu tří pouze v květnu
Organizátoři připravili speciální prodejní 

květnovou akci. „Pokud se chystáte na festi-
val s  rodinou, či spřátelenou partou, využijte 
možnost zakoupení vstupenky 3+1. Cena této 

květnové vstupenky je nastavena tak, že čtvrtá 
osoba bude mít vstup na festival zcela zdarma. 
Zakoupit můžete v síti Colosseum, na pokladně 
v Domě kultury, v kině před promítáním a na TIC 
na Staré radnici. A to není všechno, jako další ho-
zenou rukavici nabízíme akci pro všechny děti do 
130 cm. Ty budou mít vstup v doprovodu dospě-
lé osoby také zcela zdarma,“ doplňuje ředitelka 
příspěvkové organizace.

„Věříme, že skvělá muzika, kterou budete 
moci sledovat klidně i na dece pod některým 
z mnoha ovocných stromů, s drinkem v ruce a po 
boku někoho, koho máte rádi, bude nevšedním 
zážitkem letošní letní sezóny,“ zve na letošní roč‑
ník Horáckého džbánku Tamara Pecková.

 Tamara Pecková
Kultura Žďár

Umění žít aneb nedělní brunch na Farských
Také už je toho na vás někdy moc? Horo‑
rové zprávy ze světa, stav konta též ne‑
vyloudí úsměv na rtech, odbočka na čer‑
pací stanici je aktuální pouze v případě 
hrozby pochodového cvičení a částka za 
dovolenou pro celou rodinu versus zvý‑
šené zálohy na energie se stává takovým 
malým intelektuálním rébusem�

Jsou dvě možnosti, jak si se situací po‑
radit. Za a) být v depresi a naštvaní. Za b) 
povznést se nad to a zažívat drobné radosti 
kdykoliv a kdekoliv. Ano, za bé je správně. 

A proto Kultura Žďár připravila první 
žďárský brunch, který vše výše zmíněné 
smázne jako tlačítko DELETE a hodí vás 
chvíli do absolutního klidu. Kdy a kde se 
tak stane?

Londýn má svůj Hyde park, Manhattan 
Central Park, Paříž Bolougneský lesík a Žďár 
nad Sázavou má Farská humna. A přesně 
tam se v  neděli 5. června dopoledne se‑
jdeme a dáme si pořádnou snídani v trávě, 
malý oběd a ještě odpolední svačinku, tedy 
nedělní brunch jak se sluší a patří. Je libo 
english breakfast? Lívance? Něco grilova‑
ného? Nebo raději vege? Sushi? Víno, pivo, 
kávu, míchané drinky? A k tomu skvělý jazz 
či reggae? Tak přijďte a relaxujte.

Vedle dobrých pochutin vás potěší míst‑
ní hudebníci, jako jsou Jenda Novák a Mar‑

tin Sedlák, Mr. LoVo, Zevl, či Manželé Sou‑
kupovi. Chybět nebude zábava pro děti, 
lodičky a další drobné atrakce.

Žádnou velkou organizaci nečekejte. 
Brunch si neklade za cíl nikoho do ničeho 
nutit. Je to akce, která chce jen lehce ply‑
nout jako voda v  řece Sázavě, která zde 
bude hrát hlavní rekvizitu pohody a klidu. 
Setkejme se s přáteli na krátké mikro dovo‑
lené, kde vedle útraty za jídlo a pití nikdo 
nic nemusí platit, kde každý pouze může 
relaxovat, popíjet, ochutnávat, hrát si, smát 
se, povídat si s rodinou a přáteli, nebo být 
sám se svými myšlenkami. Bude to setkání 
všech, co chtějí a umí žít. Nic víc, ani míň. 
A to není rozhodně málo.

 Tamara Pecková
Kultura Žďár

Kino Vysočina dětem
V  Kině Vysočina máme rádi dětské ná‑

vštěvníky. Jak české, tak ty ukrajinské. Naše 
ratolesti vyprodaly snad desetkrát Tajemství 
staré bambitky 2 a s Ježkem Sonicem se také 
moc nepárají! Je plno, a to nás moc těší. A naše 
ukrajinské děti si filmové plátno „s espézet‑
kou ZR oťukaly“ pohádkou Čertoviny a líbilo 
se jim u nás. Celé ukrajinské rodiny pak dále 
7.  května zveme bezplatně na poslední díl 
Krotitelů duchů s ukrajinským dabingem. 

Květnové premiéry v Kině Vysočina
No a na nás ostatní čeká sprcha dalších 

projekcí. Našlápnuto má Jakub Štáfek, alias 
Lavi a jeho Vyšehrad: Fylm. Jirka Langmajer 
září jako žena v  komedii Po čem muži touží 
2 a horory zastupuje nový Doctor Strange, či 
premiéra filmu Žhářka. Nejen členové Klubu 
přátel artového filmu by si neměli nechat ujít 
vynikající historické drama Poslední souboj 
s úvodníkem Miloše Zabloudila, či francouzské 
drama Notre – Dame v plamenech. Na filmová 
plátna také dorazí současná kultovní ostrav‑
ská partička z divadla Mír v čele se Štěpánem 
Kozubem ve snímku Tři tygři ve filmu: Jackpot. 
Příznivci skupiny Chinaski si nemohou nechat 
ujít premiéru s názvem Chinaski: Každý ví ku‑
lový, kde odhalí, jak to všechno s kapelou bylo. 
A jak to skutečně bylo i s Hančem a Vrbatou 
zjistí také naši senioři ve filmu Poslední závod. 
To a mnoho dalšího v květnu v Kině Vysočina. 

A náš tip na závěr? Skvělý Karel Roden v na‑
pínavém krimi thrilleru s názvem Promlčeno! 
A kdybyste nevěděly, milé děti, jak se jmenuje 
další film, na který vzít své rodiče, tak jen pro 
vás do ouška – ZLOUNI!

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

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

Kino Vysočina

Šermíři z Flambergu oslavují třicetiny muzejní výstavou
Až do 15� května můžete v  hlavní bu‑
dově Regionálního muzea města Žďáru 
nad Sázavou na tvrzi navštívit výstavu, 
věnovanou třicátému výročí žďárské 
Společnosti historického šermu Flam‑
berg�

Vystaveny jsou repliky zbraní, zbroje 
a výstroje od středověku po dobu 
barokní, které šermíři používali a mnohdy 
ještě používají při svých vystoupeních, 
doplněné o fotografické a další materiály 
z  jejich bohaté historie. Zvláštní zřetel je 
brán na období třicetileté války, na které 
se dnes „Flamberci“ zaměřují především. 
Navštívíte vojenské ležení, uvidíte děla, 
muškety, různé druhy mečů, dobové 
vojenské vybavení, seznámíte se s běžným 
vojenským životem. Některé součásti 
zbroje a vybrané zbraně si můžete sami 
vyzkoušet, včetně střelby z luku na terč.

Kamila Dvořáková
Regionální muzeum Flamberg - slavnostní zahájení výstavy Foto: Kamila Dvořáková

Den Žďáru
Po dvouleté pauze konečně můžeme 
zase společně oslavit Den Žďáru� Zare‑
zervujte si ve svých kalendářích sobotu 
11� června� Letos poprvé se sejdeme na 
Farských humnech�

Program chystají podle tradice hlavně 
Žďáráci pro Žďáráky, takže zahrají místní 
kapely, předvede se Flamberg, hry a sou‑
těže připravují neziskové a příspěvkové 
organizace. Pro letošní speciální rok oslav 
třístého výročí vysvěcení Zelené hory při‑
bude do programu barokní průvod i scén‑
ky žďárských ochotníků. Hlavní hvězdou 
večera pak bude Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers. 

 odbor ŠKSM

Ideální neděle na Farských Foto: Pixabay

Pohoda na Horáckém džbánku Foto: archiv

Santiniho hvězda slaví 300 let od vysvěcení
Před 300 lety, přesněji 27� září 1722, byl 
vysvěcen hvězdný kostel na Zelené hoře� 
Oslavy trvají až do podzimu� Program 
najdete už nyní na speciálním webu�

Vymyslet a sestavit program oslav tak 
významné události, jako je třísté výročí 
vysvěcení poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, není nic 
jednoduchého a zabere to mnoho lidských 
sil a více než rok příprav. Síly spojil městský 
odbor kultury, římskokatolická farnost, 
spolek Putování za Santinim a Zámek Žďár. 
Plejáda akcí na celý rok nese jednotný 
název SANTINI300.

Už nyní můžete zavítat na cyklus 
přednášek profesora Čechury 
o  všednodennosti v baroku, Regionální 
muzeum již na červen připravuje speciální 
výstavu Roky v baroku. Čeká nás spousta 
koncertů, výstav, hasičská fontána i divadla, 
průvody a jarmark ale i cyklistické závody. 
Téma oslav se bude prolínat Dnem Žďáru, 
muzejní nocí i programem otevřených 
zámeckých zahrad. Vrchol oslav pak přijde 
poslední víkend v září Lidovou krojovanou 
poutí a poutními mšemi.

Program postupně zveřejňujeme 
a aktualizujeme na webu www.santini300.cz. 
Web je živý organismus, takže případně 
omluvte drobné nedostatky, všechny 

zásadní informace tam ale najdete již dnes.
Oslavujte naši jedinečnou hvězdu 

a užijte si rok plný kultury.
(red)

Cestou od kořenů k budoucnosti
Mezinárodní hudební festival Concen‑
tus Moraviae i letos zavítá do Žďáru, a 
to hned dvakrát� Gaelské písně a tance 
ze 17� a 18� století rozezní Zámek Žďár 
5� června, v městském divadle vystoupí 
15� června křehká klavíristka�

Les Musiciens de Saint‑Julien 
zkombinují 5. června rafinované 
intelektuální skladby s  rozpustilými 
písničkami v gaelštině i s tanci z doby 
irského baroka. Klavíristka Judith Jáuregui, 
Španělka s mexickými kořeny, má na 
festivalu svůj moravský debut a publiku 

zahraje hudbu svého srdce – španělskou, 
francouzskou i jihoamerickou.

Lístky na obě vstoupení seženete 
za zvýhodněné vstupné v TIC na Staré 
radnici, do 31. května o 50 Kč levnější. 
Vstupenky můžete koupit i on‑line na 
webu concentus‑moraviae.cz. (red)

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Foto: Jaroslav Horák
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Soutěž ve 3D projektování
Jak navrhnout dům s  apartmány pro své 
zákazníky, nebo vytvořit design malého 
domácího spotřebiče s  využitím moder‑
ních software nástrojů pro projektování? 
Na tyto dva problémy jsme se podívali 
s našimi studenty v jarní soutěži věnované 
nasazení PLM a BIM technologií� 

Soutěž se uskutečnila v příjemném pro‑
středí ateliérů na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad 
Sázavou a byla již ve svém druhém roční‑
ku podpořena spoluprací školy se společ‑
ností AUTOCONT. Hlavním cílem soutěže 
bylo s pomocí odborných znalostí z výuky 
a odborného software pro 3D projektování 
a  design zpracovat jedno ze dvou oboro‑
vých témat. 

Část soutěže určená pro naše konstruk‑
téry byla zaměřena na vytvoření malého 
spotřebiče napájeného sadou dobíjecích 
baterií v  PLM aplikaci Autodesk Inventor. 
Druhá kategorie soutěže byla zaměřena na 
projektování budov s využitím BIM aplika‑
ce Autodesk Revit. V letošním roce jsme do 
soutěže zařadili jako součást řešení projek‑
tů zákaznickou prezentaci zpracovaného 
projektu s využitím 3D vizualizace. Zaměřili 
jsme se na přípravu vizuálních podkladů 
pro virtuální realitu. Byli jsme zvědaví na 

naše studenty, jestli zvládnou takto kom‑
plexně zadané téma za čtyři hodiny čistého 
času.

V průmyslové PLM kategorii pro Autodesk 
Inventor získali ocenění: 1. Tomáš Jeřábek 3.A ; 
2. Adam Krejčí 4.E a 3. Šimon Dufek 3.E. V naší 
stavební BIM části soutěže pro Autodesk Revit 
nakonec zvítězil 1. Roman Červenka 4.E ; 2. Fi‑
lip Řádek 3.D a 3. Jan Horák 4.E. Hlavní cenu 
soutěže pro nejnápaditější projekt získal Ro‑

man Červenka za celkové zpracování stavby 
včetně vizualizace vytvořených BIM dat.

Rádi bychom touto cestou pogratulo‑
vali našim vítězům a poděkovali všem za 
příjemně strávené dopoledne. Společnosti 
AUTOCONT děkujeme za spolupráci při re‑
alizaci soutěže. Pro další informace navštiv‑
te www.spszr.cz, případně náš Facebook.

Petr Fořt
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Certifikáty FCE a CAE má více než třetina maturantů
Gymnázium Žďár nad Sázavou je partner‑
skou školou Cambridge P�A�R�K�, autorizo‑
vaného centra pro  pořádání prestižních 
mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek Cambridge English� Toto partner‑
ství přináší studentům gymnázia možnost 
být pravidelně informováni o podmínkách 
a  termínech jazykových zkoušek a oprav‑
ňuje je i využít finančního zvýhodnění při 
jejich skládání� Naše gymnázium připravu‑
je studenty na složení těchto zkoušek ve 
dvouletých seminářích FCE a CAE� 

V letošním školním roce byl zájem o zís‑
kání certifikátů tak veliký, že se nám poda‑
řilo zprostředkovat studentům možnost 
hromadně absolvovat zkoušku v  prosto‑
rách našeho gymnázia, tedy v  domácím 
prostředí. Většina kandidátů této možnosti 
využila. 

Velmi nás těší, že úspěšnost našich stu‑
dentů při skládání mezinárodních jazyko‑
vých zkoušek byla stoprocentní.  Certifi‑
kátem se může pochlubit více než třetina 
studentů současného čtvrtého ročníku, 

celkově 32 studentů, přičemž 10 CAE a 22 
FCE. Studenti jsou oprávněni nahradit tím‑
to certifikátem maturitní písemnou práci 
a ústní zkoušku z anglického jazyka. 

Všem srdečně gratulujeme!

Dana Denková
Gymnázium Žďár

Čerství držitelé certifikátů Foto: Dana Denková

Tým žáků ZŠ Palachova v projektu Příběhy našich sousedů
V  pondělí 4� dubna proběhla v  Měst‑
ském divadle ve Žďáře nad Sázavou 
závěrečná veřejná prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů, který organizu‑
je nezisková společnost Post Bellum pro 
žáky základních škol� Cílem projektu je 
učit děti zajímat se o vyprávění starých 
lidí, naslouchat jejich vyprávění a život‑
ním zkušenostem z dějin 20� století� Žáci 
mají za úkol natočit celoživotní vzpo‑
mínky pamětníka ze svého sousedství 
a zpracovat je v příběh, který dokáží vy‑
právět dál svému okolí�

4. dubna se účastníci projektu setkali 
a vzájemně se seznámili se svými výstupy, 
představili vybraného pamětníka, popsali 
vybraný způsob práce na projektu a sdělo‑
vali si dojmy a pocity z toho, co v rámci pro‑
jektu zažili. Jejich proslovům naslouchali 
zástupci města Žďár v čele s panem senáto‑
rem Klementem, zástupci organizace Post 
Bellum a také odborníci na historii a média.

Tým ze Základní školy Palachova tvořili 
žáci z 8. ročníku. Ve velmi podařené prezen‑
taci představili návštěvníkům divadla svou 
víc než půlroční intenzivní práci. Pečlivě 
a  podrobně seznámili přítomné s  přípra‑
vami na průběh projektu, vyprávěli o tom, 
jak se účastnili tematických workshopů, 
jak  probíhaly pravidelné schůzky, kde se 
plánovalo natáčení rozhovorů s vybraným 
pamětníkem a řešily se další organizační 
postupy. Zavzpomínali na společná milá 
setkání s pamětníkem při natáčení a podě‑
lili se o nezapomenutelné zážitky z exkur‑

ze do  podniku Žďas, se kterým byl jejich 
pamětník nerozlučně spjat celý profesní 
život. Ukázali snímky dobových dokumen‑
tů, s  nimiž pracovali na návštěvě Státního 
okresního archivu, kde hledali a nalézali 
dějinné souvislosti. Vyzdvihli vydařenou 
průzkumnou cestu do Velkého Meziříčí, 
kde na základě povídání s  pamětníkem 
objevovali informace o pohnuté události 
z konce 2. světové války. Tento badatelský 
výlet završili přímo u rodného domu pa‑
mětníka, tedy tam, kde jeho osobitý životní 
příběh začal. V závěru prezentace poděko‑

vali všem, kteří jim byli nápomocni. Za svoji 
usilovnou práci v  projektu a za skvělou 
veřejnou prezentaci sklidili velký a hlavně 
zasloužený potlesk. 

Projekt Příběhy našich sousedů se na‑
šim žákům velmi vydařil. Mohli se dozvědět 
spoustu zajímavých věcí, naučili se novým 
dovednostem a obohatil je o nezapome‑
nutelné zkušenosti. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy. 

 Martina Růžičková
ZŠ Palachova

Natáčení s pamětníkem Foto: Martina Růžičková

Sobota plná osobností aneb Meeting 2022
V sobotu 2� dubna se do prostor biskup‑
ského gymnázia po dvouleté pauze vrá‑
tila již pošesté studentská konference 
Meeting�

Po několikaměsíčních odkladech pan‑
demická situace konečně dovolila, aby se 
uskutečnil již šestý ročník inspirativní akce 
studentů pro studenty s názvem Meeting 
2022. A po dvouleté pauze mohlo více než 
sto padesát účastníků a organizátorů ko‑
nečně znovu zažít atmosféru plnou moti‑
vace a emocí, kterou svými vystoupeními 
vytvořili letošní hosté.

Redaktor Petr Vašek popsal svoji cestu 
z rodného Žďáru nad Sázavou do redakce 
Hospodářských novin a později až do Čes‑
ké televize. Přítomným vysvětlil, jak vzniká 
reportáž, představil některé své reportáže, 
na které je hrdý, ale i ty, se kterými on sám 
není příliš spokojený. Štafetu poté převza‑
la jedna z nejvýznamnějších a nejcitova‑
nějších českých vědkyň současné doby, 
forenzní genetička Halina Šimková. Ruka‑
ma jí prošly důkazy ke stovkám trestných 
činů, jež pomohla objasnit. I opravdový 
laik v oblasti biologie se po hodině s touto 
charismatickou ženou cítil jako opravdový 
doktor věd.

Součástí celodenního programu bylo 
i vybrané pětichodové menu, jímž se pre‑
zentovali kuchaři a cukráři Střední školy 

gastronomické Adolfa Kolpinga. Atmosfé‑
ru jako v luxusní restauraci dokreslili pozor‑
ní číšníci a pečlivě nachystaná tabule.

Po výborném obědě se účastníci konfe‑
rence spolu s Kateřinou Braithwaite vydali 
do světa managementu a leadershipu. 
Moderátor televize Nova Karel Kašák se po‑
dělil o svůj velmi emotivní životní příběh, 
kterým mladým lidem vzkázal, že v životě 
je velmi důležité nevzdávat se svých snů. 
Nabitý den zakončil kardiochirurg prof. 
MUDr. Jan Pirk, DrSc., který do Žďáru ob‑
razně doběhl. Před návštěvou Bigy totiž ve 

svých neuvěřitelných 74 letech uběhl praž‑
ský půlmaraton. Studentům, a nejen jim, 
poutavě vyprávěl o své cestě ke kardiochi‑
rurgii a se zanícením mluvil o zákrocích, 
které v IKEMU, kde velkou část svého života 
pracoval, se svými kolegy provádí. 

Už teď se všichni účastníci Meetingu 
2022 těší na jeho další ročník a organizátoři 
přemýšlí, jaké inspirativní osobnosti naší 
vědy a kultury na biskupské gymnázium 
pozvat.

studenti
Biskupské gymnázium

Soutěže se zúčastnilo celkem dvanáct studentů ve dvou kategoriích Foto: archiv školy

Meeting 2022 Foto: archiv školy



Inzertní příloha

22

Inzertní příloha

23

ZUŠ Františka Drdly, příspěvková organizace,  
Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 625 345, www.zuszdar.cz

Přijímání nových žáků  
pro školní rok 2022/23

Talentové průzkumy proběhnou v budově ZUŠ,  
vždy od 16.00 do 17.30 h. 
(Případné změny termínů, související s epidemickou situací 
a další aktuální informace, sledujte na stránkách školy.)

25. května a 6. června 2022

Výtvarný obor

Literárně-dramatický  obor

Taneční obor

Hudební obor

Kreslíme, malujeme, modelujeme a animujeme.

Hrajeme divadlo.

Radujeme se z pohybu.

Pojď se stát hudebníkem!

od 5 let

od 5 let

od 5 let

od 6 let

87.9 FM | R-VYSOC

Vyhrajte dárek 
přímo ve vysílání

 

Hledáme nové kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme nové kolegy. 

Nabídka práce. Hledáme nové 
kolegy. Hledáme nové kolegy. 

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

Strážník městské policie

Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 
rámci města Žďáru nad Sázavou.
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným 
nástupem červen 2022.

Podrobné informace k pracovnímu místu podá vedoucí 
městské policie Mgr. Martin Kunc, tel. 566 631 694, e-mail: 
mp@mp.zdarns.cz.

Přihlášky doručte do 18. května 2022 do 12.00 na adresu: 
Městská policie Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 
75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT“ – VŘ – strážník městské 
policie“.



Změna programu vyhrazena.

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

CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, FP – Family Point, HN – hřiště v Najdeku, HK – Husova kaple, 
KK – Kavárna Kafíčko, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, OZS – ovál u zimního stadionu, 

PDK – prostor za Domem kultury, PFH – park Farská humna, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RM – Regionální muzeum, 
RNT – restaurace Nábřeží Terasy, SH – sportovní hala na Bouchalkách, SP – Senior Point, SR – Stará radnice, Š – Šlakhamr v Hamrech nad Sáz., 

ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál základní umělecké školy, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
úterý 3. května, 8.00‑12.00
Procházka po ZUŠ  pro 1� třídy ZŠ /ZUŠ/

neděle 22. května, 15.00 Obušku z pytle ven /MD/

SENIORŮM
úterý 3., 17. a 31. května, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

středa 4. května, 9.00 Alzheimer poradna Vysočina /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 7. května, 11.00
XVII� motorkářská pietní vzpomínka /ZH/

pátek 13. května, 19.00
Večer chval s kapelou el_worship /ZH/

sobota 14. května, 17.00 a 19.00
neděle 15. května, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 14.30
pondělí 16. května, 18.00
Svatojánská pouť – Poutní bohoslužba /ZH/

pondělí 16. května, 20.00‑22.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
středa 4. května, 19.00 4TET /DK/

čtvrtek 5. května, 17.00 Koncert 1� ročníku /ZUŠ/

sobota 21. května, 18.00 Ekumenický sbor Jizeroš /ZH/

neděle 22. května, 19.00 Ivan Hlas Trio /CTH/

ZUŠ OPEN 2022
pondělí 23. a úterý 24. května, 16.00‑18.00
Vystoupení žáků H� Loubkové /KK/
středa 25. května, 17.30 Rocková kapela /před ZUŠ/
čtvrtek 26. května, 18.00 Koncert ZUŠ /MD/
pátek 27. května, 14.00‑16.00 Taneční obor /před MD/
pátek 27. května, 19.00 Akordum – Stabat Mater/ZH/

CONCENTUS MORAVIAE 2022
neděle 5. června, 19.30 Les Musiciens de St‑Julien /ZŽ/
středa 15. června, 19.30 Judith Jáuregui – klavír /MD/

KULTURNÍ AKCE
pátek 6., 13., 20. a 27. května, 15.00
Setkávání rodin z Ukrajiny /RCS/

sobota 7. května, 9.00‑17.00 Za kováři na Šlakhamr /Š/

středa 11. května, 9.30‑11.00 Setkání pečujících /RCS/
19.00 P� Fejk – Jak se dělá ZOO /CTH/

sobota 14. května, 9.00‑16.00 Pouťový Fler trh /DK/

pátek 20. května, 17.00‑00.00 Muzejní noc /ZŽ/

sobota 28. května, 8.00‑11.30
Žďárský farmářský trh /NR/

sobota 28. a neděle 29. května, 10.00‑18.00
Zahrady vyprávějí /ZŽ/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 4. května, 14.00 Mamince k svátku /KMJS/
18.00 Beseda s profesorkou Danuší Nerudovou /ZŽ/

čtvrtek 5. května, 16.00‑19.00
Chytrá ruka – Tiffany vitráže: květy /ZŽ/

sobota 7. května, 10.30‑16.00
Chytrá ruka – Základy floristiky ke Dni matek /ZŽ/

sobota 7., 14. a 21. března, 14.00 Tvořivý zámek /ZŽ/

úterý 10. května, 14.00 Prevence rozpadu rodin /FP/

středa 18. května, 15.30 Macramé dílna /KMJS/
15.00‑17.00 Základy první pomoci pro pečující /SP/

čtvrtek 19. května, 16.00 David Loula – Smíření /HK/

středa 25. května a pondělí 6. června, 16.00‑17.30
Talentové průzkumy – přijímání žáků ZUŠ /ZUŠ/

čtvrtek 26. května
16.00 Poruchy příjmu potravy u dětí /RCS/
17.00 Baroko všedního dne – Sex v době temna /SR/

SPORTOVNÍ AKCE
středa 4. května, 16.00 Běh Žďárák – Čerňák /ZH/

sobota 28. května, 13.00‑16.00
Dětský sportovní den s Kristiinou Mäki /PFH/

sobota 28. května, 7.30‑18.30 Žďár tančí 2022 /DK/

neděle 29. května, 14.00‑17.00
Akademie sport� a pohyb� kroužků Active SVČ /SH/

středa 1. června, 16.00 Běh Žďárák – Rozštípka /HN/
pátek 3. června, 15.00‑19.00 Pohybem k naději /PDK/

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

úterý 3. května – neděle 29. května
Eva Pikartová – Keramika, Honza Hanuš – Obrazy /SR/

pondělí 2. května až čtvrtek 30. června
Alena Češková – SOULad /ČD/
Santini hledáčkem členů Fotoklubu Vysočina /KMJS/


