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Vážení Žďáráci,
v době psaní těchto řádek je ve Žďá‑

ře asi 500 uprchlíků z Ukrajiny. Jsou to 
převážně ženy a děti nebo senioři, kteří 
uprchli před válkou. Mnozí z nich doslova 
jen s nejnutnějším a jejich domovy již ne‑
existují, zatímco jejich nesmírně stateční 
tatínci a manželé bojují proti ruské agresi. 
A bojují tak i za nás, za naši bezpečnost, 
svobodu, demokracii. Chci tak poděkovat 
všem, kteří se materiálně, finančně, uby‑
továním nebo z pozice svého zaměstna‑
ní či čistě jako projev dobré vůle jakko‑
liv zasadili o pomoc lidem v nouzi. A  to 
i  v  době, kdy Česko svírá nebývalý růst 
cen, zdražování a energetická a bytová 
krize. Je jasné, že pomoc potřebuji i Češi. 
Matky samoživitelky, senioři, sociálně sla‑
bé, neúplné rodiny. Solidárnost, ochota 
se uskromnit, přehodnotit svoji spotřebu 
a pomoci, současně přijmout stav věcí 
jako fakt než bědovat nad poměry nebo 
nadávat, není samozřejmost. Proto ještě 
jednou patří poděkování těm, kteří tato 
slova naplňují.

Zdražování ani výše uvedeným krizím 
se nejde dost dobře vyhnout. Ale v pod‑
mínkách Žďáru můžeme dopady zmírnit. 
Například zůstat u cenově nejdostupněj‑
šího centrálního zásobování teplem ze 
SATTu a nenaskakovat na cestu překot‑
ných změn zdrojů vytápění. A v případě 
krize bydlení nadále pokračovat v přípra‑
vě projektů. Renesancí prochází družstev‑
ní bydlení a začínají se objevovat projek‑
ty, které mohou existovat i ve Žďáře. Tuto 
šanci rozhodně chytíme za pačesy.

I přes složitost dnešní doby jsou pořád 
věci, na které se můžeme těšit. Připomenu 
300 let od posvěcení kostela sv. Jana Nepo‑
muckého na Zelené hoře a pestrý kulturní 
a  společenský program, který se jako po‑
myslná červená nit vine celým rokem až do 
zářijového magického data. Vše o  progra‑
mu najdete na www.santini300.cz. Nelze 
opomenout po dvouleté pauze ani Den 
Žďáru (11. června), oslavu 100 let žďárské‑
ho fotbalu (25. června) nebo nově připra‑
vované stříbrné předplatné v divadle.

Závěrem bych rád jako na aktualitu 
upozornil na týden Školních ulic. Je to 
symbolická, dobrovolná a na rodiče dětí 
mířící iniciativa. Chceme jí otevřít debatu 
o tom, zda je nutné v takové míře vozit 
děti auty až před vchod školy. Obrázek 
mezi 7. a 8. hodinou před školami je stále 
stejný. Všudypřítomné desítky aut navá‑
žejí děti do školy, mezi nimi se míhají ško‑
láci, mnohdy z velkých aut stěží viditelní. 
To rozhodně nepřispívá k bezpečnému, 
ani zdravému, ani důstojnému a poklid‑

nému docházení do školy. Nabízí se tak 
otázka, zda nejít cestou jiných měst a za‑
hraničí, kdy mezi sedmou a osmou mají 
auta vjezd do školních ulic zakázán. Berte 
prosím tuto iniciativu, o níž se více píše na 
straně 7, jako otevření společenské deba‑
ty o tom, jak zajistit bezpečnost dětí a jak 
by jejich cesta do škol mohla kulturně vy‑
padat.

Přeji vám příjemné léto a inspirativní čtení

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Cyklostezka má nový povrch
Zhruba v polovině května dostala nový 
kabát další část cyklostezky a cyklotra-
sy od Bránského rybníku po vyústění na 
ulici Dvorská� Pokračují tak etapové prá-
ce na obnově oblíbené trasy�

Víc než půl kilometru dlouhá trasa, která 
vede kolem Bránského rybníka a hospo‑
dářského dvora Lyra dostala dotaci z Fondu 
Vysočiny. V rámci opravy odfrézovala firma 
povrch na celé ploše a následně položila 
nové asfaltové vrstvy ACO 8 (vhodné i pro 
in‑line brusle). „Opravu provedla firma Sou-
kup Miloš, s. r. o. za cca 900 tis. Kč a z toho  
je 500 tis. dotace z Kraje Vysočina.  V příštím 
roce bude město pokračovat opravou dal-
šího úseku z Dvorské ulice, kolem Tokozu k 
Pilské nádrži“, upřesňuje místostarostka 
Řezníčková.

(red) Víc než půl kilometru cyklostezky má nový povrch Foto: Miloš Soukup

Dolní hřbitov, hostinec U Tří hvězd a drůbežna

Opat Václav Vejmluva zapůsobil už na své 
současníky tím, že se snažil problémům 
předcházet, nikoliv je řešit, až nastanou� Mezi 
jeho preventivní opatření proti moru je řazen 
i Dolní hřbitov podle projektu architekta 
Santiniho, ač jeho vznik v dané době žďárský 
historik opat Steinbach nepovažoval 
za záměr, nýbrž za šťastnou náhodu�

Posvěcen byl 4. srpna 1709 opatem Vejmlu‑
vou. Celý rok se na hřbitově nepohřbívalo, což 
naznačuje, že místo bylo opravdu ponecháno 
jako záložní pro případ epidemie. Díky karantén‑
ním opatřením především na zemské hranici ho 
nakonec nebylo potřeba. 

Trojlist, nebo lebka?
Autorem ideové koncepce hřbitova byl opat 

Vejmluva. Areál měl původně podobu trojlis‑
tu, odkazující na Nejsvětější Trojici. V roce 1755 
nechal opat Bernard Hennet hřbitov rozšířit 
o čtvrtou oválnou stavbu, jejíž krovy ale tvoří 
kmeny stromů pokácených až na přelomu let 
1761–1762. Tím zvýšil plochu rychle se plnícího 
hřbitova takřka na dvojnásobek a dodal mu tro‑
chu strašidelný půdorys lidské lebky.

Anděl
Uprostřed hřbitova stojí na sloupu trojboké‑

ho půdorysu socha anděla troubícího na trubku, 
budícího mrtvé k Poslednímu soudu, za jejíhož 
autora střídavě je a není označován Řehoř The‑
ny. Autora patrně inspirovalo Zjevení sv. Jana, 
leč řeholníkům samotným socha připomínala 
archanděla Michaela. Tak se stalo, že v roce 1772 
nacházíme označení „hřbitov u sv. Michala“.

Jak to tu chodilo
První ze čtyř oválných staveb slouží jako 

vstupní brána. V té naproti ní stávala Kalvárie 
s plastikami Krista na kříži, sv. Jana Křtitele a Máří 
Magdaleny a socha P. Marie Bolestné, jejichž au‑
torství bývá připisováno olomouckému barok‑
nímu sochaři Ondřeji Zahnerovi. Doplňoval je 
oltářní obraz Krista na kříži s obětním kamenem 
a dvěma svícny. Byla osazena okny a prosklený‑
mi dveřmi a od konce 19. století do roku 1955 
sloužila jako márnice a pitevna. V jižní stavbě vle‑
vo od vchodu byly ukryty máry a v roce 1877 v ní 
byl zaznamenán poškozený starý oltář, v severní 
se nacházel velký kříž a sloužila jako kostnice.

Pohřbíváni tu byli farníci kostela sv. Markéty, 
jako první 4. října 1710 Anna Maňásková z Cikhá‑
je. V běžných letech tu spočinulo mezi 20 a 30 
lidmi ročně, ale třeba za hladomoru v roce 1736 
tu proběhlo 86 pohřbů, většinou dětských, při‑
čemž v  jarních a letních měsících roku 1736 se 
zde odbývaly dva až tři pohřby denně. Za po‑
sledního velkého hladomoru v českých zemích 
tu bylo v roce 1771 pohřbeno 119 osob a o rok 
později 197.

Po zrušení kláštera jeho malá kapacita na‑
pomohla záchraně zelenohorského areálu, pro 
nějž P. Bonifác Procházka prosadil funkci nového 
pohřebiště – tak vznikla označení Horní a Dolní 
hřbitov. Na Dolním, kde bývaly obecní hroby pro 
chudé, bylo časem z hygienických důvodů zaká‑
záno pohřbívat, takže ve 30. letech 20. století tu 
už byly jen staré a neudržované hroby. V květnu 
1945 zde byli pohřbeni němečtí vojáci a okupan‑
ty popravený Josef Řetický z města Žďáru.

Co na to Ulrich?
Slavné žďárské strašidlo a vrchní správce pan‑

ství Jan Alois Ulrich zemřel 22. února 1817, na‑
čež mělo jeho tělo ovládané zlým duchem děsit 
okolí. Někteří záhadologové vidí příčinu „straše‑
ní“ v půdorysu hřbitova, leč my nevíme, zda na 
něm byl pohřben. Jako člen honorace podpo‑
rující obnovu zelenohorského areálu totiž mohl 
mít svou hrobku na Horním hřbitově.

Hostinec U Pallů
Stavba čp. 28 na půdorysu písmene H se 

dvěma bočními bránami a příčnou kůlnou upro‑
střed blízko Dolního hřbitova byla připisována 

Santinimu především díky znamení v domov‑
ním štítu – kruhu se třemi hvězdami. Od něj bylo 
odvozeno označení Sternwirthaus, hostinec 
U Hvězdy. Dům byl panskou hospodou už v po‑
lovině 17. století, za Vejmluvy mohl být přestavo‑
ván. Podle někdejších majitelů se mu dlouhá léta 
říkávalo U Pallů. V roce 1965 tu byla otevřena re‑
staurace U Tří hvězd alias U Matyldy. Kvůli rozší‑
ření vozovky byl objekt roku 1980 zbourán, dnes 
ho připomíná jen sloupek s kuželem od brány, 
vzrostlý strom a název cukrárny.

Chudobinec, či drůbežna?
V dnešní zástavbě stále patrný půdorys kří‑

že patřil budově čp. 27, za jejíhož autora bývá 
rovněž považován architekt Santini. Dlouhá léta 
se uvádělo, že osmiboká věžička se čtyřmi boč‑
ními křídly sloužila jako chudobinec či penzion 
pro vysloužilé zaměstnance kláštera. Žďárský 
historik Miloslav Lopaur ale nalezl v dobových 
pramenech dostatek důkazů, že se jednalo 
o  hospodářský objekt k chovu drůbeže. Omyl 
způsobil chybný překlad latinského označení 
„Domus vivarium altilium“. V bočních křídlech 
se nacházely kurníky, ve středním traktu byl 
byt. Kolem budovy se nacházely rybníčky pro 
vodní drůbež, například Palečák, nazvaný podle 
hospody U Pallů. V roce 1787 vrchnost budovu 
odporodala do soukromých rukou a v dalších le‑
tech se objekt rozdělil mezi několik vlastníků. Po 
požáru z 5. června 1930 zbylo z původní stavby 
jen torzo, jehož zdi skrývají například domy čp. 
27 a 65, naopak domy čp. 65 či 68 jsou novostav‑
bou. Střední trakt obnoven nebyl.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Dolní hřbitov Foto: archiv Regionálního muzea

Hostinec u hvězdy Foto: archiv muzea

Plánek lokality Foto: archiv muzea

Martin 
Mrkos

starosta 
Žďáru nad Sázavou
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Dvě dubnové Rady města měly čísla 96 
a 97 (první proběhla 2. listopadu 2018). 
Probíráme 40‑50 bodů, jsou pozváni hos‑
té, předkládané materiály zpracovávají, 
opatří anotací a návrhem usnesení vedou‑
cí odborů MěÚ, ředitelé příspěvkových or‑
ganizací a další. Ti také materiál obhajují, 
zdůvodňují, případně se po diskusi v radě 

může zpřesnit či upravit. Jaké body se bu‑
dou projednávat, najdete na stránkách 
města‑samospráva‑Rada města. Sem je 
dobré se podívat i z toho důvodu, že to 
třeba zmírní rozhořčené reakce z nezna‑
losti a nepochopení souvislostí. Jako na‑
příklad na ojedinělé kácení na Farských, 
když souběžně jsou vysazovány desítky 
a stovky nových stromů. Ale zpět k RM. 
Příspěvkové organizace zdůvodňovaly 
posuny na příjmové a výdajové stránce, 
ředitelé předkládali povinné hodnocení. 
Vedoucí odboru finanční kontroly a au‑
ditu seznámila s pravidelným čtvrtletním 
monitoringem všech PO. RM v návaznosti 
na uskutečněné rekonkurzní řízení schvá‑
lila návrh na jmenování stávající ředitelky 
PO MŠ na dalších 6 let, z tohoto důvodu je 

vyhlášen konkurz na PO ACTIV. Řešíme ko‑
munikace, je naléhavou prioritou propojit 
části města a eliminovat zácpy v centru. 
Státní hlavní silnice bohužel ovlivnit ne‑
můžeme, tudíž ani jejich rychlost oprav, 
obsah a hlavně načasování. Vstřícné kon‑
cepci hřišť i dětských koutů pomáhají 
naše konzultace se zkušenými odborníky, 
například hřiště Purkyňova za několik mi‑
lionů budete moci sami už v létě zkontro‑
lovat. Vedoucí finančního odboru navrhl 
uložení volných finančních prostředků na 
nový termínovaný vklad, kde bude částka 
10 mil. zhodnocena 4,45 %. Taxík Maxík 
byl přijat s pochvalami, nyní probíráme 
možnosti, jak pomoci seniorům v přepra‑
vě do nemocnice. 

Přeji pěkné léto vám všem

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jaroslav 
Ptáček

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Pro využití městského pozemku potřebujete smlouvu
Každý, kdo užívá městský pozemek 
pro uložení věcí, lešení, stavbu, umís-
tění “áček” nebo třeba pro zahrádku 
restaurace, by si měl zajistit nájemní 
smlouvu na pozemek města�

Od letoška nově pro užívání pozemků 
města uzavíráme již jen smlouvy pro krát‑
kodobé nájmy (do 30 dnů trvání) nebo 
smlouvy na dlouhodobé nájmy (31 a více 
dnů). O uzavření smlouvy je nutné požá‑

dat v dostatečném předstihu. Pokud si ža‑
datel zajistí potřebná povolení a souhlasy  
(jsou‑li nezbytné) a doloží mapku se zá‑
kresem a výměrou užívání městského 
pozemku a sdělí další informace potřebné 
k uzavření smlouvy, pak můžeme krátko‑
dobou smlouvu uzavřít obratem. U dlou‑
hodobého nájmu nad 30 dní musíte uza‑
vřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu, 
jejíž administrace trvá déle. Požádejte si a 
informujte se tedy včas. 

Pokud chcete využít městskou komu‑
nikaci, je potřeba si nechat na vyřízení 
delší časový prostor. Je potřeba získat 
povolení zvláštního užívání komunikací 
z odboru dopravy a zajistit si souhlas PČR.

Ceník s podmínkami i vzory smluv pro 
krátkodobé i dlouhodobé nájmy jsou zve‑
řejněny na webu města v záložce „Potře‑
buji vyřídit“. 

(red)

Zničený trávník před Velišem Foto: Blanka Sobolová

Chcete zelené město? Neparkujte na trávnících
Veřejné prostory jsou odrazem hod-
not soudobé společnosti a naopak 
podoba veřejných prostorů hodnoty 
společnosti vytváří� Bohužel se stále 
více setkáváme s nerespektujícím pří-
stupem lidí k  veřejné zeleni� Dochází 
k  poškozování zeleně nebo k  jejímu 
nevhodnému užívání� Naše město se 
může chlubit velkým množstvím ve-
řejné zeleně a právem se nazývat „ze-
leným městem“�  Veřejnou zeleň tvoří 
travnaté plochy, stromy, keře, živé 
ploty, květinové záhony a mobilní ze-
leň na veřejných prostranstvích� 

Poškozování a nevhodné užívání ve‑
řejné zeleně řeší obecně závazná vyhláš‑
ka města č. 4/2017 k zabezpečení míst‑
ních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích. Za nevhodné 
užívání se považuje např. vstupování do 
květinových záhonů, úprava a neodbor‑
né ošetřování stávající či výsadba nové 
zeleně bez souhlasu správce zeleně měs‑
ta. Za nejrozšířenější způsob poškozová‑
ní veřejné zeleně můžeme označit vjíždě‑
ní a stání motorovými vozidly v plochách 
zeleně a také poškozování květin, keřů 
a stromů.

Právě vjezd a parkování v  travnatých 
plochách je nejčastějším prohřeškem. 
Mnohdy jsou s  travnatou plochou po‑
škozeny i okolní stromy či keře. Travnaté 
plochy, které se vyskytují na exponova‑
ných místech, je takřka nemožné udržet 

v  odpovídající kvalitě. Opravy těchto 
ploch stojí nemalé prostředky a většinou 
obnova dlouho nevydrží a místo je brzy 
znovu rozježděno. Na některých místech 
se proto přistupuje k  instalaci pevných 
zábran, které ovšem nepůsobí estetic‑
kým dojmem. Městská policie se bude 
na tyto přestupky intenzivně zaměřo‑

vat. Cílem je respektování vymezených 
komunikací a udržení travnatých ploch 
v odpovídajícím stavu. 

Buďme k sobě ohleduplní a neničme 
si společný veřejný prostor.

 Jiří Hemza
správce městské zeleně

FabLab aneb supermoderní pojízdná dílna přijede do Žďáru
Na náměstí Republiky přijede začát-
kem června FabLab, mobilní digitálně 
technická laboratoř� Otevřená dílna 
plná moderních výrobních strojů po-
slouží všem, kteří mají plnou hlavu kre-
ativních nápadů a chtějí je zrealizovat�

FabLab je vlastně návěs kamionu, který 
se po zaparkování promění v dílnu plnou 
moderních výrobních strojů. Co do vyba‑
vení a rozměru jde o unikát. Za pomoci 

zkušených lektorů si můžete vyzkoušet 
3D tiskárnu, modelovací frézku, elektro‑
nový mikroskop, kooperativní robot, la‑
serovou řezačku, řezací plotter a termolis.

Ve čtvrtek 9. června od 8.00 do 15.00 
budou probíhat komentované prohlídky 
pro školy a účastníky semináře. Od 15.00 
do 17.00 bude FabLab k dispozici veřej‑
nosti. Kromě FabLab budou na náměstí 
Republiky zástupci Agentury pro podpo‑
ru podnikání a inovace API, Technologic‑

ké agentury ČR, Agentury CzechInvest 
a Krajského úřadu Kraje Vysočina k indivi‑
duálním konzultacím vašich podnikatel‑
ských záměrů a možností finanční podpo‑
ry. Setkat se také budete moct se zástupci 
inovativních firem ze Žďárska. Akci orga‑
nizuje město ve spolupráci s Czechinves‑
tem s cílem podpořit podnikavost, inven‑
ci, kreativitu a technické vzdělávání.

 (red)

Zvonkohra na Staré radnici hraje nové melodie
Melodie zvonkohry na fasádě Staré radnice 
potěší chodce na náměstí vždy minutu před 
celou hodinou� Od začátku května hraje 
soustava zvonů nové melodie, stávajících 
sedm písní doplnilo dalších devět� Stejně 
jako v předchozích letech děkujeme učiteli 
ze ZUŠ Jaroslavu Šimkovi, který je pro měs-
to nahrál� 

Zvonkohra disponuje pouze devíti zvony 
s celými tóny, proto je počet melodií pro na‑
hrání omezený. Zvonkohra má během roku tři 
období, během kterých se její repertoár mění. 
Momentálně jsme v nejdelší části, která trvá od 
Velikonoční neděle do 23. prosince. Stávající 
melodie jako třeba Na tom pražským mostě, 
Vínečko bílé nebo Ódu na radost doplnilo šest 
lidových písní, například Okolo Frýdku nebo 
Včera neděle byla. Přibyly dvě současné melo‑
die (Chajda malá, Včera neděle byla), ukolébav‑
ka a melodie vlastní tvorby (Zvonky 2022).

Zvony odlil ŽĎAS u příležitosti 60. výročí 
svého založení, poté je firma darovala městu. 
Teplota lití zvonů dosáhla 1590°C. Technologie 
odlévání oceli ve ŽĎASu vyžadovala zesílení 
stěny zvonu a tím také změnu zvukové charak‑
teristiky.

Na provozu hrubovny ŽĎAS proto po ně‑
kolik dní probíhalo ladění zvonů, ty nakonec 
získaly velice příjemný a melodický zvuk v hu‑
debním rozsahu H2 – C4. Celková váha zvonů 
s elektromagnetickými kladívky je cca 210 kg. 
Jména zvonů odkazují k areálu bývalého žďár‑
ského kláštera nebo na ty, kdo se na přípravě 
a výrobě podíleli: Jan Nepomuk, Vladimír, Mi‑
roslav, Jaromír, Constantin, Arnošt, Stanislav, 
Jaroslav, Marie.

Jednotlivé zvony jsou vybavené elektro‑
magnetickými kladívky, nejzajímavější varian‑
tou však je přímé ovládání zvonkohry hudební 
klávesnicí.

Podrobné informace o zvonkohře a přehled 
melodií najdete na webu města.  (red) Devět zvonů na Staré radnici „umí“ nové melodie Foto: Archiv MěÚ
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Chystáme zápisy do škol a školek pro ukrajinské děti
V důsledku napadení Ukrajiny ruskou ar-
mádou nachází řada válečných uprchlíků 
včetně dětí azyl v České republice, řada 
ukrajinských dětí našla domov i v našem 
městě� Ředitelé škol a školek proto vyhla-
šují zápis pro ukrajinské děti k  předškol-
nímu nebo k  základnímu vzdělávání od 
školního roku 2022/2023, a to v  době od 
1� června do 15� července 2022� 

Ve žďárských mateřských školkách pro‑
běhne zápis pro ukrajinské děti 15� a 22� červ-
na od 12�00 do 17�00� Podrobné informace 
o dalším zápisu k  předškolnímu vzdělávání 
najdete na webu www.mszdar.cz.

Na základních školách budou termí-
ny zápisů ukrajinských dětí do prvních 
tříd 8� a 15� června od 12�00 do 17�00 na 
všech základních školách ve Žďáře nad Sá‑
zavou.

Na Základní škole Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 je stanoven zápis pro 
ukrajinské děti do přípravné třídy ve 
stejném termínu 8� a 15� června od 12�00 
do 17�00�

Podrobné informace o dalším zápisu 
k  základnímu vzdělávání budou zveřejně‑
ny na webových stránkách žďárských škol:

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

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

• Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 www.4zszdar.cz

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

K  tomuto dalšímu zápisu může podat 
přihlášku pouze cizinec�

Petr Sedlák
ŠKSM

Kůrovcová kalamita na Žďársku pokračuje i v roce 2022
Kůrovcová kalamita bohužel neskončila, 
brouk postupuje Žďárskem a dobývá nová 
území� Vlastníci lesů se povětšinou naštěs-
tí snaží proti tomu bojovat� I díky tomu se 
rychlost jeho postupu mírně zpomaluje, 
ovšem to se může při výskytu suchých 
a teplých měsíců skokově zhoršit� 

“Stále je důvod bojovat, stále máme naději, 
že některé lesy na Žďársku odolají či že kalami-

tu výrazně zpomalíme a potvrzuje se, že snažit 
se včas zasahovat proti kůrovci má smysl“, říká 
Jaroslav Doubek, vedoucí Odboru životní‑
ho prostředí. Jen za loňský rok bylo v lesích 
drobných vlastníků zpracováno přes 75 000 
stromů. Ale povrchový vláhový deficit se už 
projevuje i v našem regionu, a tak hrozí, že při 
teplém počasí kalamita opět přidá na síle.

Ohrožené jsou všechny smrkové porosty 
nad třicet let. Do 15. června je nutné vytěžit 

a chemicky asanovat všechny napadené stro‑
my, kde je brouk ještě pod kůrou. Kůrovcové 
souše je třeba zpracovat do konce tohoto 
roku. Důležité je nevzdávat se a konat hned, 
váš lesní hospodář vám rád poradí. Ceny dříví 
jsou na historickém maximu, využijte jich. 

Více informací jak bojovat s kůrovcem na‑
leznete na webu města www.zdarns.cz.

Jaroslav Doubek
Odbor životního prostředí

Čistá Vysočina 2022
Ve dnech 11� - 24� dubna proběhla tra-
diční jarní úklidová akce Čistá Vysočina� 
Letos se konal již 13� ročník� Pytle na 
odpadky a reflexní vesty poskytl orga-
nizátor akce Kraj Vysočina� 

Na Žďársku se do akce zapojil rekordní po‑
čet ‑ 63 přihlášených. Sbíraly děti ze školek, ze 
základních i středních škol, hasiči, firmy, spol‑
ky, dobrovolníci z jednotlivých obcí. Pytle se 
rychle plnily odpadky. Svoz pytlů od silnic 
zajistila Krajská správa a údržba silnic. Svoz 
nasbíraných odpadů z  obcí si zajistily samy 
obce.

Skupina úředníků z  Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou v čele s panem starostou 
vyčistila břehy Sázavy v úseku od lávky u kul‑
turního domu po Penny Market na Strojíren‑
ské ulici. Nasbírali jsme deset pytlů odpadků.

Velké díky patří všem účastníkům, kteří 
pomáhají zlepšovat svoje okolí. 

 Hana Daďourková
Odbor životního prostředí Úklidová partička z úřadu vyráží do boje s odpadky Foto: Hana Vykoukalová

Vyhlašujeme týden školních ulic
Obrázek dopravy před školami mezi 7� a 8� 
hodinou ranní je stále stejný� Všudypří-
tomné desítky aut navážejí děti do školy, 
doslova až téměř před vchod� Mezi nimi se 
míhají školáci, mnohdy z velkých aut hůře 
viditelní� To rozhodně nepřispívá k bezpeč-
nému, ani zdravému, ani důstojnému a po-
klidnému docházení do školy�  

Nabízí se tak otázka, zda nejít cestou jiných 
měst a zahraničí, kde mají auta vjezd do škol‑
ních ulic mezi sedmou a osmou zakázán. Je 
to možná lepší cesta, než investovat miliony 
(a ty tedy využít jinde) do různých stavebních 
úprav prostor před školami právě jen proto, 
aby se vycházelo vstříc poptávce automobilo‑
vé přepravy dětí.

„Týdnem školních ulic tak chceme otevřít 
veřejnou debatu, zda fenomén vození dětí do 
škol až před vchod je ta správná cesta. Už kvůli 
bezpečnosti dětí“, komentuje iniciativu Martin 
Mrkos. Bohužel všechny stávající školy byly 
navrženy a postaveny v době, kdy děti chodily 
pěšky. Ulice neumožňují se s autem bezpečně 
otočit, lepší je naopak vysadit dítě tam, odkud 
dojde samo. Zkušenosti např. z Horních Počer‑
nic hovoří jasně. V rámci projektu klesl počet 

dětí dovážených do školy autem ve prospěch 
jiných způsobů dopravy. Se školními ulicemi 
jako jedním z doporučení pracuje i generel 
dopravy.

Na termín od 6. do 10. června vyhlašujeme 
Týden školních ulic. Nejdeme cestou nařízení, 

akce je dobrovolná. Zdvořile tedy prosíme ro‑
diče těch dětí, kteří se dopravují do školy auty, 
aby zvážili jinou formu dopravy (kolo, pěší, au‑
tobus…).

(red)

Nepovedený vtípek ohrozil dopravu
Máme za sebou pouťový víkend� Dlou-
hodobým jednáním mezi městem, ŘSD 
a firmou Colas se právě na tuto sobotu 
a neděli podařilo vyjednat přerušení 
prací na rekonstrukci zámecké Be-
zručovy ulice a zprůjezdnění silnice 
v obou směrech� Vděčíme za to hlavně 

hezkému počasí, protože nedošlo ke 
zpoždění prací�

Mrzí nás pak, když neznámý vtipálek 
otočí semafor a zablokuje celý jeden pruh 
silnice. Rádi bychom poděkovali všíma‑
vým občanům, kteří nelenili a zavolali nás 

i kolegy z Policie České republiky. Ve velmi 
krátkém čase se vše vyřešilo a doprava se 
dala znovu do pohybu. 

Martin Kunc
vedoucí Městské policie

Takhle vypadá doprava u ZŠ Švermova ráno před začátkem školy Foto: Blanka Sobolová 

Vodovodní potrubí v centru města čeká cementace
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
a  Vodárenská akciová společnost se 
v  první půli června pustí do plánova-
né rekonstrukce vodovodního potrubí 
mezi ulicemi Bratří Čapků a Nábřežní� 
Práce prakticky nepřinesou dopravní 
omezení, výjimečně omezí na krátkou 
dobu chodce�

Rekonstrukce začne 11. června pro‑
vedením vodovodních přípojek pro su‑
permarket LIDL a objekt, ve kterém sídlí 
Komerční banka. Obyvatele práce nijak ne‑
omezí na dodávkách vody. Rekonstrukce 
povede v úseku od ulice Bratří Čapků, po‑
dél Neumannovy ulice, kolem LIDLu a ob‑
jektu ve kterém sídlí Komerční banka až 
k řece na Nábřežní ulici, v této trase bude 
provedeno osm startovacích jam pro pro‑
vedení cementace. 

Hlavním smyslem rekonstrukce je tzv. 
cementace potrubí. Jde o moderní tech‑
nologii, která prodlouží životnost potrubí 
o desítky let. “Vlivem usazování nánosů 
na vnitřní straně ocelového  vodovodního 
potrubí dochází ke vzniku pevných nánosů, 
které sice neovlivňují kvalitu vody, ale snižují 
kapacitu potrubí. Při cementaci se usazeniny 
vysokotlakým čističem odstraní a na vnitřní 
povrch potrubí nanese specializovaná fir-
ma šestimilimetrovou vrstvu směsi cementu 
a  křemičitého písku,” vysvětluje stavbyve‑

doucí Miroslav Inwald z Vodárenské a. s. 
Potrubí je pak chráněné na dlouhá léta. 

Termín dokončení prací je 31. srpna. 
(red)

Červená označuje trasu rekonstrukce vodovodu Foto: SVAK / Vodárenská a. s. 
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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

Referent/ka sociálního odboru – agenda  sociálně-právní ochrany dětí
Tajemnice Městského úřadu Žďár nad Sázavou vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/
ka sociálního odboru – agenda  sociálně‑právní ochrany dětí.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru na dobu neurčitou je červenec, srpen 2022.
Podrobnosti k pracovnímu místu podá Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru sociálního, tel. 566 688 320, mobil: 
736 510 465, e‑mail: petr.krabek@zdarns.cz
Přihlášky doručte do 17. června 2022 do 12.00 na adresu: Městský úřad  Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 
31 Žďár nad Sázavou. Obálku označte „ Výběrové řízení OS“.

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že 
na ztráty a nálezy byly v období od 12. dubna 
do 15.  května  předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
 
Peněženka a hotovost zastávka ul. Žižkova
Igelitový sáček s oblečením nám. Republiky
Látková taška + aktovka ul. Komenského
Náušnice náměstí Republiky
Svazek klíčů Hamry n. S.
Dámské hodinky Brodská
Sazek klíčů pod Orlovnou
Pánská čepice před MěÚ
Cestovní taška+karimatka Nádražní
Svazek klíčů předán z České pošty
Mobilní telefon  náměstí Republiky
Svazek klíčů Palachova
Dámské hodinky u Komerční banky
Náušnice náměstí Republiky

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. května 2022 celkem 20 186 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: duben 2022 ‑ 20 209, březen 
2022 ‑ 20 236, únor  2022 ‑ 20 247, le‑
den 2022 ‑ 20 273, prosinec 2021 ‑ 20 294, 
listopad 2021 – 20 336, říjen 2021 ‑ 20 341, 
září 2021 ‑ 20 362, srpen 2021 ‑ 20 383, čer‑
venec 2021 ‑ 20 429, červen 2021 ‑ 20 431

Děti narozené v březnu 2022
+ dodatečně 1x v únoru 2021
Antonín Zlesák  25. 02. ZR 1
Patrik Hamák   03. 03. ZR 1
Patrik Plašil   19. 03. ZR 4
Robin Landsman  23. 03. ZR 3
Adam Škrabal   24. 03. ZR 2

Životní jubilea v červnu 2022
+ dodatečně 1x v květnu 2021
Stanislav Lampárek  06. 05. 94 let ZR 1
Hedvika Reckziegelová  06. 06. 93 let ZR 1

Alžběta Dočekalová  08. 06.  90 let ZR 3
Helena Zikmundová 12. 06.   85 let ZR 6
Zdeňka Kulíšková  14. 06.   80 let ZR 3
Blažena Šohajová  14. 06.   91 let ZR 3
Květoslav Lustig 17. 06.   93 let ZR 1
Ivana Šalandová  19. 06.   85 let ZR 5
Oldřich Jirka  20. 06.   85 let ZR 3
Jan Šerejch   20. 06.   85 let ZR 3
Ivan Peňáz 22. 06.   80 let ZR 7
Jaroslava Kaštánková  23. 06.   96 let ZR 5
Josef Hocke 29. 06.  80 let ZR 7

Gratulujeme!

Platit kartou lze na přepážkách i městské policii
Od 4� května můžete platit kartou přímo 
na přepážce občanských průkazů a evi-
dence obyvatel� Současně je platebními 
terminály vybavena i městská policie� 
O platby kartou je čím dál větší zájem, 
proto město rozšířilo stávající hotovost-
ní pokladny i o bezhotovostní transakce 
kartou�

Za rok 2021 využilo 88 klientů možnost 
platit poplatek za vyřízení občankského 
průkazu nebo přihlášení k trvalému poby‑
tu kartou. Museli přitom absolvovat ces‑
tu na hlavní pokladnu, tady znovu vystát 
frontu, zaplatit a opět se vrátit na přepážku 

občanských průkazů. Celý proces byl nepří‑
jemný jak pro klienty, tak pro zaměstnan‑
ce, kteří bez přítomnosti klienta nemohli 
pokračovat v rozdělané práci. Nově už k 
těmto situacím docházet nebude a pevně 
věříme, že rozšíření služeb přispěje k větší 
spokojenost klientů. 

Zahraniční řidiči nákladních aut se zase 
často vymlouvali, že nemají korunovou 
hotovost na uhrazení pokut. Proto byla i 
městská policie vybavena přenosným pla‑
tebním terminálem. Hlídka ho má u sebe 
a  platby za pokuty tak může přijímat be‑
zhotovostně. (red)

 Foto:  Pixabay

Pohřební služby na Zelené hoře jsou v provozu
Na zelenohorském hřbitově nabízejí své 
služby dvě pohřební služby� 

Od 2. května mají občané na žďárských 
pohřebištích na výběr z více pohřebních 
služeb. Po krátké přestávce způsobené vý‑
běrem nájemců ‑ dvou pohřebních služeb 
do prostor smuteční síně na Zelené hoře a 
přípravou prostor pro jejich působení  jsou 
služby přímo na pohřebišti znovu dostup‑
né.

 (red)
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Luboš Skřivánek: Práce mě baví a naplňuje, lidé nás vnímají pozitivně
Žďárská městská policie oslavila letos třicá-
té výročí svého založení� Luboš Skřivánek 
tehdy patřil mezi první strážníky� Dnešní 
zástupce vedoucího vzpomíná na tři desít-
ky let u sboru� 

Jaké byly vaše začátky u městské policie?
Nastoupil jsem 2. května 1991 spolu s dal‑

šími dvěma kolegy, náš vedoucí byl Antonín 
Chroust. Nebyli jsme ale tehdy ještě strážníci, 
začínali jsme jako pověření pracovníci měst‑
ského úřadu. V prosinci 1991 schválila Česká 
národní rada zákon o obecní policii, ta vznikla 
ve Žďáře 16. března dalšího roku.

Jak vás vlastně napadlo přihlásit se o místo 
strážníka?

Věděl jsem, že se ve městě připravuje měst‑
ská policie a říkal jsem si, že by mě tato práce 
mohla bavit a naplňovat. Mám rád pořádek, 
to jsem měl v sobě už od vojny, a líbily se mi 
uniformy.  

Začínal jste v dnes hodně diskutovaných 
devadesátkách� Jak moc se ta doba lišila?

Časy těsně po revoluci měly svá specifika, 
v televizi jsme viděli příběhy podnikatelů, růz‑
né kriminální příběhy. Ve Žďáře proběhly něja‑
ké drobné aférky, ty ale řešila spíš státní policie, 
my jsme maximálně pomohli, když nás požá‑
dali. Přímo se nás to nedotklo, navíc jsme měli 
oproti současnosti poměrně málo pravomocí.

U městské policie jste už třicet let, co se 
změnilo?

Naše první služebna byla v bývalém měst‑
ském úřadě. Za pár let nato jsme se stěhovali 
i se služebnou a zázemím na Havlíčkovo ná‑
městí. Od roku 2007 jsme ve stávajících pro‑
storách u divadla.

Neskutečně se proměnila technika, máme 
moderní digitální radiostanice i nezbytné mo‑
bilní telefony s obrovskými možnostmi, které 
nabízí. V roce 2001 jsme koupili první tři kame‑
ry, dneska jich máme ve městě přes dvacet.

Na začátku jsme také neměli zbraně, až 
v roce 1997 se nakoupily pistole. Zbraň je ma‑
jetkem města, strážník si ji vezme při nástupu 
do práce, pak ji zase odevzdá. 

Různé součásti uniformy jsme zpočátku 
sháněli, kde se dalo. Dneska jsou uniformy tře‑
ba z funkčního materiálu, protože sloužíme za 
každého počasí.

Proměnou prošly postupně i pravomoci 
strážníků, dneska jich máme výrazně víc.

Váš vedoucí byl Antonín Chroust, aktuálně 
je to Martin Kunc, ale velitelem městské 
policie je starosta města� Za těch třicet let 
se jich vystřídala řádka, že?

Když jsem nastupoval, byl starostou Otto 
Žurek. Po něm přišel Jaromír Brychta, ten vy‑
držel v úřadu nejdéle. Pak velela strážníkům 
Dagmar Zvěřinová, vystřídal ji Zdeněk Navrátil 
a nakonec současný starosta Martin Mrkos. 

Musím ale říct, že ať byl starostou kdokoli, naši 
práci všichni podporovali a mohli jsme se na 
ně kdykoli obrátit.

Začínali jste ve čtyřech, tři strážníci a ve-
doucí� Jak se sbor rozšířil?

Dneska máme 23 strážníků včetně strážni‑
ce preventistky, od roku 2013 přibyli 4 asistenti 
prevence kriminality, o dva roky později začalo 
pracovat šest bezpečnostních asistentů. Jde o 
seniory, kteří dohlíží v ranní špičce na bezpeč‑
nost na přechodech v blízkosti škol, v jejich 
řadách pracuje i náš bývalý vedoucí Antonín 
Chroust. Od roku 2018 máme i domovníka 
preventistu, který působí na svobodárně. Za‑
městnáváme až tři osoby se sníženou zdra‑
votní schopností, hlavně v noci o víkendech 
nebo o svátcích nám pomáhají s kontrolou a 
monitoringem městských kamer. Do naší par‑
ty bychom mohli započítat i dva služební psy.

Jaké zážitky si v souvislosti se svou prací 
vybavíte?

Několikrát jsme ve spolupráci s policií pát‑
rali po pohřešovaných, ať už to byly děti nebo 
i senioři. A když se to povede a ten člověk se 
najde živý a zdravý, je to skvělý pocit. Pak člo‑
věk vidí, že to není jen o té kontrole a poku‑
tách. 

Lidé od nás čekají pomoc a tu se jim sna‑
žíme dát. Skvělou spolupráci máme se státní 
policií, s hasiči i se záchrankou.

Občas se stanou i nehezké věci, ale i s tím 
musíme nějak pracovat. V roce 1995 o pouti 

zavraždili skinheadi v domku na Zahradní ulici 
Tibora Berkiho. My jsme u vyšetřování rasově 
motivované vraždy asistovali také. Žďárem 
to tehdy otřáslo, nikdo nevěděl, co bude dál. 
Nedlouho zpátky došlo k vraždě ženy v nele‑
gální herně, psychicky náročné jsou smrtelné 
dopravní nehody. Ani Žďáru se bohužel občas 
podobné věci nevyhnou.

Co je nejčastější práce městského strážní-
ka?

Za rok máme stovky až tisíce podnětů na 
linku 156. V zásadě řešíme a je naší prioritou 
dohled nad veřejným pořádkem, kontroluje‑
me dodržování městských vyhlášek. Řešíme 
bezpečnost a plynulost dopravního provozu, 
parkování. Často pracujeme s lidmi bez domo‑
va nebo s těmi, kteří to přehnali s alkoholem 
či drogami. 

Mají vás lidé rádi? Jak na vás reagují?
Výhrady mají samozřejmě občas ti, kteří 

porušili pravidla a nelíbí se jim, že to řešíme. 
Převažují pozitivní reakce, ale pořád jsme po‑
licie a asi nejsme oblíbení u všech. Většinou ti, 
kteří se chovají slušně a dodržují zákony s námi 
nemají problém. Naše práce není vždycky 
snadná a jsme rádi, když nás lidé vnímají tak, 
že se jim snažíme pomoci. Ať už v situacích 
kdy se cítí být nějakým způsobem ohroženi 
nebo prostě jen chtějí, aby věci fungovaly lépe 
a k jejich spokojenosti.

 Blanka Sobolová

Luboš Skřivánek Foto: archiv MP

Anketa pro zastupitele města
V červnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Ve městě vznikají nové plochy k bydlení� Jak se díváte na využití pozemků v širším centru města?
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.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018 

Hledání a využívání pozemků pro bydlení 
je jedním ze základních úkolů města. Důleži‑
té pro zahušťování zástavby v širším centru 
města je však hned několik věcí. Za prvé je 
to dopad na již využívané území a vyřešení 
dopravní obslužnosti včetně parkování. Dal‑
ším aspektem je finanční a časová náročnost 
takových řešení. Odstrašujícím příkladem 
zanedbání parkování je výstavba bytových 

domů na Sázavské ulici, kde se nedostatečné 
parkovací plochy budou dodatečně řešit na 
úkor zeleně. Vládnoucí koalice často hovoří 
o  modrozeleném městě, ale současně za‑
stavuje poslední zbytky zeleně uvnitř města. 
Místo zeleně a zahrádek slibuje v horizontu 
5 let bytovky a řadovky a přitom využití ploch 
pro bydlení již vyčleněných územním plá‑
nem nedosahuje ani 20 %.

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Otázkou zůstává, co je myšleno pod po‑
jmem „širší centrum města“. Jestli jsou to plo‑
chy bezprostředně v blízkosti náměstí, nebo 
i prostory, sousedící až s průmyslovou zónou. 
Vedení města připravilo zcela nový, v této 
formě nikdy nepublikovaný, materiál s ná‑
zvem Katalog bydlení. Jeho cílem je přiblížit 
občanům představy o plánovaných nových 
místech, kde by se mohly stavět městské 

byty, rodinné domy i nájemní bytovky. V jed‑
nání je několik nově uvažovaných ploch pro 
výstavbu, jejichž realizace by měla proběh‑
nout do konce roku 2024. Aktuální je zástav‑
ba proluky v Žižkově ulici, otevřená zůstává 
revitalizace žďárského bronxu vedle Veselské 
ulice. Podle našeho názoru je tato snaha o in‑
formovanost občanů na místě a podobnou 
iniciativu určitě podpoříme.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM /STAN

Samozřejmě v rozumné míře, a to slo‑
vo rozumné podtrhuji, je nejen účelné, ale 
i ekonomické. Krize bydlení doléhá na řadu 
lidí a jen novou výstavbou – privátních, ná‑
jemních nebo družstevních bytů můžeme 
zajistit lidem dostupnost bydlení. Město po‑
měrně složitě, draze a dlouze získává nové 
pozemky od soukromníků. Někde výstavbě 
brání stavební závěra či územní plán. Za 

další, v Česku žalostně dlouho trvá připravit 
stavbu a získat povolení. Vše výše uvedené 
brzdí rozvoj města v podobě nové výstavby 
bydlení. Stavět v širším centru je příležitost 
a  rozumná cesta. Nota bene, neustálé roz‑
růstání města do šířky také něco stojí – vý‑
stavbou sítí nebo údržbou. Uvnitř města už 
to máme. Na www.saarplan.cz najdete Kata‑
log bydlení, kde takové projekty jsou.

Rudolf 
Voráček

zastupitel 
ČSSD 

Tak nám zastavěli náměstí. Kerý náměstí, 
paní Müllerová? Já znám dvě. Vobou není žád‑
ná škoda. Tak by to možná řekl občan Švejk, 
kdyby nyní žil ve Žďáře. Osobně vůbec nejsem 
pro zbrklé zahušťování našeho města. Neumí‑
me totiž využít ani potenciálu, který máme. 
Architekt dostal úkol a tuto maximalistickou 
variantu vedení města nelogicky uplatňuje. 
Nechci za každou cenu obestavět třeba Horní 

rybník desítkami řadovek a vysokými bytový‑
mi bloky. Buďme rozumní a nechtějme zničit 
to hezké, co Žďár má. A tím je příroda, rybníky 
v centru a zeleň. V této chvíli považuji boj proti 
zahrádkářům za zcela zbytečný. Zkusme nej‑
dříve využít to, co máme, a až teprve potom 
racionálně stavět ve vytipovaných lokalitách. 
Nepodpořím proto žádné megalomanské 
stavby.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS 

Ve městě vznikají nové plochy k bydlení, 
což je dobře. Dobré je, že plány stále pro‑
cházejí diskusí, oponenturou i doporučením 
městského architekta a příslušných odborů. 
Obecnější postřeh. Nabídky bydlení přichá‑
zejí, nikdy jich ale nebude dost. Často jsem 
překvapen, kde se objevují, jako 2 pozemky 
na svahu v prostoru před 2. ZŠ a další.  Kaž‑
dá mince má dvě strany,  radost z možnosti 

pořešit si kvalitní bydlení bývá vyvážena 
rozezleností nad tím, že místo, kudy vedla 
zkratka a venčili se pejsci, najednou nebude 
k dispozici. Tím se vracím k úvodu, musíme 
zvážit klady a zápory. Zvláště v tomto čase 
úžasně zelenajících se stromů ale musíte 
potvrdit, že náš Žďáreček je stále více rozví‑
jejícím se zeleným městem, které snese další 
zástavbu i v širším centru města.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 

Za náš klub je „zahušťování“ města tam, 
kde to jde, velmi dobrou cestou. Je to jed‑
na z věcí, kterou můžeme udělat pro lepší 
životní prostředí. Proč zbytečně zabírat 
přírodní plochy? Okolí Žďáru je nádherné 
a čisté a chceme ho zachovat pro budoucí 
generace. Každá plocha, kterou lze využít ke 
stavbám pro bydlení beze změny územní‑
ho plánu a bez záboru zemědělské či lesní 

půdy je skvělou příležitostí. Zanedbatelná 
není ani dostupnost již vybudovaných sítí. 
Žďár je jedním z měst, které podcenilo vý‑
stavbu bytů po rozprodeji svého původní‑
ho bytového fondu v devadesátých letech 
minulého století. Je proto nutné urychleně 
a chytře stavět byty a nabízet plochy pro ro‑
dinné domy. Musíme vytvořit podmínky pro 
to, aby zde naše děti chtěly pracovat a žít.
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Rostislav 
Dvořák

zastupitel 
KDU‑ČSL

Klub zastupitelů za KDU‑ČSL se vždy snaží 
u předložených návrhů na případné využití 
pozemků v intravilánu města hledat logiku 
opodstatnění, klady a zápory návrhu. Nezatra‑
cujeme návrhy na samém začátku, ještě před 
zahájením odborné nebo veřejné diskuse k té‑
matu. Snažíme se vždy hledat vhodný průsečík 
shody, který se týká kvalitní architektury váza‑
né na moderní rozvoj města s konkrétními po‑

žadavky našich spoluobčanů v dané lokalitě. 
Odpovědností každého zastupitele je také roz‑
hodování o hospodárném využití pozemků ve 
vlastnictví města. Tato problematika se netýká 
pouze zelených ploch, ale také starých technic‑
ky nevyhovujících či chátrajících budov v ma‑
jetku města. U řešení jednotlivých návrhů je 
důležitá konzultace s městským architektem.

14 měsíční pacht rehabilitace za 400 tis� Kč
Rada města selhala v řízení polikliniky už 

před rozhodnutím o pachtu. Tady jsou úkoly, 
které zadala rehabilitaci a výsledky hospoda‑
ření rehabilitace v letech 2018 až 2021. Úkoly 

rehabilitace schválené radou města: 2018 ‑ Za‑
jištění studie na přestavbu rehabilitace, Přesun 
vodoléčby, Přestavba RHB ‑ 1. etapa, 2019 
‑ Přestavba RHB ‑ 1. Etapa, přesun vodoléčby, 
Malování RHB, Nákup masážní vany, 2020 
‑ Zprovoznění nového objednávkového sys‑
tému na RHB, Rozšíření služeb pro samoplát‑
ce na RHB, Zajištění provozu evidence RHB, 
2021 ‑ Výběrové řízení pro pacht rehabilitace 
Je zřejmé, že rada města žádný konkrétní úkol 
směrem ke zlepšení hospodaření rehabilitace 
nikdy neuložila! Z hospodaření rehabilitace 
vyplývá, že výnosy rostly o 2 % rychleji než 
náklady a že ztráta 496 tis. Kč v roce 2019 byla 
způsobena z větší části jednorázovým náku‑

pem hmotného majetku (vybavení) za cca 
350 tis. Kč a ztráta 562 tis. Kč v roce 2020 byla 
způsobena 20% poklesem výnosů v důsledku 
pandemie covid 19! Je jasné, že rozhodnutí 
o pachtu rehabilitace bylo unáhlené, bez ana‑
lýzy výsledků hospodaření s cílem ji privatizo‑
vat. Ztrátu dosahující cca 1 % nákladů mohla 
rada města a vedení polikliniky jednoduše 
řešit lepším řízením rehabilitace. Otázkou je, 
proč místo řízení vlastní organizace se raději 
na 10 let zbavují přímého vlivu na zdravotní 
služby, které slibovali podporovat a rozšiřovat. 
Jestli dnes ředitelka mluví o zanedbané reha‑
bilitaci, tak je to výsledek její práce a přihlížející 
rady města po dobu 6 let.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Žďárská Zlatá ulička
Přijela k nám pouť. Rozmanité atrakce na 

zemi, na vodě i ve vzduchu lákají děti a jejich 
upřímná radost je dospělákům odměnou. Ji‑
načí pouťová zařízení dokáží odvážným uvolnit 

nejen adrenalin při testování vlivu fyzikálních 
zákonů na lidský organismus. Finanční spotře‑
ba na hodinu a člena rodiny je turbo, ale když je 
to jednou za rok. Pro moji generaci padesátníků 
má světská součást svatojánské pouti podobu 
srazu ve Zlaté uličce. Ta vede podél zimního 
stadionu, na husto lemovaná stánky s  jídlem, 
pivem a dalšími pochutinami. Plánované dietní 
chyby pátečního večera jsou spojené s potkává‑
ním. Je to příležitost potkat Žďáráky, přespolní 
i rodáky. S některými pohovoříte jako o každé 
pouti, jiné sotva poznáte po 20 letech a u dal‑
šího „známého“ si vůbec nejste jisti, odkud ho 
znáte. S kamarády a spolužáky taky zavzpo‑
mínáte na časy bezstarostného mládí a divíte 

se, že nám ty děti tak rychle vyrostly, když my 
se bráníme stárnout. Samozřejmě marně. Po‑
hoda letos jednoho z prvních teplých večerů, 
atmosféra barevných žárovek a neodbytného 
hluku kolotočářské hudební produkce účinně 
povzbuzuje uvolněnou konverzaci v hloučcích 
a skupinkách, které se spontánně přeskupují. Ve 
Zlaté uličce bylo letos po covidové výluce ob‑
zvlášť našlapáno. Je to sněm osobních setkání, 
která novodobě utlačuje komunikace na sociál‑
ních sítích. Je to fajn, ale podmínkou je dodržet 
pravidlo o tom, že všeho s mírou. Tradice by se 
měly dodržovat. Jen ta, že o pouťovém víkendu 
tradičně prší, letos vyschla, ale to nikomu neva‑
dilo. Tak snad zase za rok, ve zdraví a spolu.

Radek 
Černý

zastupitel 
ODS

Co stojí snění, projektování a váhání
Nastupovali na radnici s cílem zastavit po‑

kles počtu obyvatel města, slibovali výstavbu 
bytů se všemi možnými přívlastky – startovací, 
sociální, pro mladé, seniory nebo prostupné 

atd. Platili se milióny za architekty, studie, plá‑
ny, projekty a čas běžel. Za 8 let nepostavili 
jediný městský byt, a tak na základě kritiky 
opozice a nespokojenosti obyvatel se probu‑
dili až ve volebním roce. Chybějící kapacity ve 
stavebnictví společně s raketově rostoucí in‑
flací, která jen za poslední 4 roky dosáhla 15% 
růstu a tak zkomplikovala realizaci záchrany 
koaličních slibů. Chybí dodavatelé, materiál 
a ceny jsou mimo finanční možnosti. Nedáv‑
no se nechal slyšet starosta Mrkos (ŽŽM), že je 
dost dřeva, tak se možná dočkáme dřevěných 
bytových domů. Dalším slibem bylo řešení 
dopravy ve městě. Za 1,5 miliónu jsme zapla‑
tili generel dopravy, abychom se dozvěděli, že 

aut přibývá a chybí silnice a parkoviště. Letos 
zahájili stavbu propojky Brněnské a Jamské 
ulice za 50 mil. Kč, kterou slibovali už v roce 
2017, kdy mohla být o 10 mil. Kč levnější, a to 
si na tuto stavbu půjčili dalších 30 miliónů. Na 
podzim si po letech budeme moci vystát ně‑
kolikadenní frontu na pozemek pro řadovku 
za 2 500 Kč/metr, tedy o 25 % dráž než když si 
pozemek koupil pan starosta. Váhaní, snění a 
projektování nejen že bydlení nepostavilo, ale 
stálo drahocenný čas, čímž prodražilo realizaci 
o desítky miliónů. Nestavěli jsme v době vhod‑
né pro stavební investice a draze to doháníme 
v nejméně vhodnou dobu. 

Bohužel.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018

Řídí město amatéři?
Město je veřejnoprávní korporace, která se 

řídí zákonem o obcích. Tento zákon říká, jaké 
kompetence přísluší tomu kterému orgánu 

města, bez jehož schválení je takový úkon ne‑
platný a protizákonný. Tak tomu je i u stanovení 
peněžitých odměn fyzickým osobám, které ne‑
jsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. 
Toto schválení je vyhrazenou kompetencí za‑
stupitelstva města podle § 84 odst. 2, písm. 
v). Ve Žďáře nad Sázavou, kde vládne koalice 
ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO a ODS to buď neví, nebo 
to nerespektují. Koaliční rada města schválila 
v  listopadu 2018 odměny nečlenům zastupi‑
telstva v komisích a výborech a začala vyplácet 
členům 250 Kč a předsedům 500 Kč za účast na 
jednání. Když je po 3 letech na tuto nezákon‑

nost upozornil jeden z jejich členů, tak zaujali 
pozici mrtvého brouka a doufali, že si toho ni‑
kdo jiný nevšimne a v dalším volebního období 
to napraví. Skutečnost, že prakticky celé volební 
období porušují zákon a neoprávněně vypláce‑
jí statisíce z městského rozpočtu je to nejmenší, 
co je trápí. Naštěstí to není jedno kontrolnímu 
výboru zastupitelstva, který na věc upozornil, 
a tak uvidíme, jak se naši „neomylní“ koaliční 
radní zachovají a zda to uvedou do souladu se 
zákonem. K zamyšlení zůstává otázka, zda letití 
zastupitelé, z nichž někteří jsou nebo byli po‑
slanci a senátoři a neznají ani zákon o obcích, 
jsou na radnici to pravé?

Miloslava  
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Budování něčeho užitečného a potřebné‑
ho  udělá radost a  vyvolává spokojenost. Vzni‑

ká‑li něco chaoticky s výhradami, či bez disku‑
ze, je to problém. Investice do budov určených 
k bydlení jsou investicemi drahými. A je jedno, 
zda investuje soukromý investor či město. Ve 
středu města je dobré využít příležitosti k vy‑
tvoření bytových jednotek. Je zde řada objek‑
tů dnes již dosluhujících či činnost v nich se 
nehodí do středu města. Jedná se o dotváře‑
ní a přestavbu některých lokalit. To však stojí 
dost peněz, času a musí se to dobře připravit. 
Zatím máme mnohé vize a studie, především 
na zelených plochách. Mladí lidé chtějí bydlet, 

bydlení v centru jim třeba bude vyhovovat. 
Ale i tady by se mělo dbát na určité souvislos‑
ti. Součástí takových záměrů musí být dobré 
příjezdy k budovám, nové parkování, zelené 
plochy v okolí. Vážíme si soukromých investo‑
rů, ale také oni by měli splnit tyto požadavky. 
Takovéto záměry by neměly vyvolávat kon‑
troverzní nálady u obyvatel v bezprostředním 
okolí. Osobně se domnívám, že na stavění na 
zelených plochách ve středu města je času 
dost.

Dagmar 
Zvěřinová

zastupitelka 
ČSSD

Žďár - Živé Město mění název?
Někteří si toho už všimli, některé to brzy 

uhodí do očí. Žďár‑Živé Město kandiduje pod 
STAN? Ano, a to dokonce ne poprvé. Potřetí! 
Starostové a nezávislí nás zatím zastřešovali 
každé komunální volby a bude tomu tak i le‑
tos. Spolupráce s hnutím Starostů a nezávis‑
lých je fajn, proto jsme se rozhodli je přijmout 
i do názvu, a tak se již nějakou dobu prezentu‑
jeme jako ŽŽM/STAN. Někteří z nás jsou členy 

Starostů, někteří jeho podporovateli. A někteří 
nejsou ani jedno, nikoho do ničeho nenutí‑
me. Ale je fajn mít za zády solidního partnera, 
kterého si vážíme. Přeci jenom jsme už v ko‑
munální politice osm let, i Žďár‑Živé Město se 
vyvíjí. Zkrátka, nejsme už parta naivních elévů 
jako před lety ‑ pořád jsme ale plní elánu, nad‑
šení a odhodlání udělat Žďár tím nejlepším 
místem pro život.

Karolína 
Kostečková

zastupitelka 
ŽŽM/STAN

Semafory
Tak nevím. Když se na konci roku 2020 

spouštěly nové semafory, bylo kolem toho 
hodně emocí. Mnoho řidičů se ozývalo, jak 
špatně jsou nastavené, jaké budou všude ko‑

lony, jak je město a jeho vedení „natvrdlé“, že 
nezachovalo původní směry silniční dopra‑
vy. Dnes je již vidět jak moc změny pomohly 
v tom, že se netvoří kolony na hlavních tazích. 
Že je Žďár daleko prostupnější. Samozřejmě 
nepočítám uzavírky, které jsou v současné 
době skoro všude a Ředitelství silnic a dálnic 
i  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny se 
snaží v našem městě zároveň opravovat svoje 
silnice. Což je na druhou stranu dobře. Za chvíli 
bude vše nové a město si na dlouhou dobu od‑
dechne. Ale proč vás oslovuji. Naivně jsem če‑
kala, že někdo nové semafory pochválí stejně 
tak, jako je před nedávnem zatracoval. A ono 
nic. Asi je to opravdu tak, že dobré věci se be‑

rou jako samozřejmost a mluví se jen o těch 
nepovedených. Proto jsem se rozhodla sema‑
fory pochválit sama. Děkuji mnohokrát všem, 
kdo se o nové semafory zasloužili, kdo získali 
9,5 mil. Kč na jejich realizaci a zajistili tak i vý‑
měnu dožívajících zařízení. Děkuji všem, kdo 
museli čelit nepříjemným urážkám ohledně 
zavedení nových směrů dopravy. Děkuji za to, 
že se podařilo se všemi domluvit  a že je uvnitř 
města dýchatelněji. A teď už jen budeme dělat 
vše pro to, aby byl realizován obchvat města. 
Posouzení vlivu na životní prostředí je hotové. 
Obchvat má z hlediska životního prostředí ze‑
lenou a minulý měsíc byla aktualizována jeho 
původní studie. Paráda!

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 
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Šedesát žlutomodrých příběhů
Sokolovna patřící rodině Kinských na 
Dvorské ulici ve Žďáře nad Sázavou ožila 
příběhy� Již dva měsíce se tento prostor 
stává prvním útočištěm pro lidi, kteří utekli 
před válkou ze svých domovů na Ukrajině� 
I pak, co ji tito lidé opustí, o ní mluví jako  
o svém českém domově, kde se poprvé 
v cizí zemi umyli, v bezpečí a klidu vyspali 
a kam se stále s dojetím a rádi vracejí, o ně-
čem jako je rodný dům�

Jejich příchody, ale i samotný pobyt jsou 
plné emocí, smutku, ale následně i drobných 
radostí, chvilek štěstí. Po tom, co po několika‑
denní cestě načerpají síly, čeká tyto lidi ještě 
cesta za zajištěním potřebných náležitostí k po‑
bytu a humanitární pomoci. Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou jim je v tuto chvíli nablízku 
a až zpětně si všichni uvědomujeme, jak moc je 
to pro ně klíčové. Není to totiž jen o potřebě jíd‑
la, střechy nad hlavou a čistého oblečení. Strach 
a obavy o blízké, nejistota z neznámého, pocit 
samoty, ale i zážitky z posledních týdnů, to vše 
je pro tyto lidi zraňující a chce to čas a pomoc 
někoho, kdo si to s nimi odžije, aby tomu doká‑
zali čelit. O to větší je potom radost z toho, když 
pro tyto lidi najdeme vhodné bydlení, zajistíme 
práci, školu, zdravotní péči a vidíme, že každá 
minuta s nimi měla smysl.

Na oplátku každý z těchto lidí do našich ži‑
votů přinesl něco, co bychom si bez nich mož‑
ná ani nikdy neuvědomili. Obrovské odhodlání, 
odvaha, touha žít a vše překonat…vrátit se 
domů, to je to, co mají naši noví přátelé z Ukraji‑

ny společné a co i nám dává sílu tuto náročnou 
dobu zvládnout.

Žlutomodré příběhy posledních týdnů ne‑
jsou ale jen o lidech, kteří k nám z Ukrajiny do‑
razili a o nás, kteří při nich stojíme. Jsou o všech, 
kteří našli možnosti, chuť a čas pomoci. Prázdný 
prostor sokolovny se totiž jen díky nim promě‑
nil v onen český domov. Jen díky těmto Dobro‑
Druhům máme prostředky zajistit pro tyto lidi 
vše potřebné, ale taky jim třeba jen udělat tu 
malou radost, která jim vykouzlí úsměv. A co si 
budeme povídat, i pro nás byl náš „malý prezi‑
dent“, který se v sokolovně naučil jezdit na kole, 
obrovskou radostí.

Šedesát žlutomodrých příběhů ze sokolov‑
ny je jen zlomkem toho, kolika lidem žďárská 

Charita pomohla a já jsem ráda, že jsem její 
součástí. Díky všem kolegům, dobrovolníkům, 
podporovatelům a prostě všem, kterým není 
osud těchto lidí lhostejný. Zůstaňte prosím i na‑
dále s námi. Jen díky vám můžeme pomáhat. 

Oblastní charita pomáhá lidem z Ukrajiny 
ubytovaným po celém žďárském okrese. Ně‑
kteří potřebují jen radu, jiní materiální pomoc 
do doby, než jsou vyřízeny dávky. Další hledají 
pomoc s vyřízením humanitární dávky či ban‑
kovního účtu. Pracovníci pomáhají se zajiště‑
ním zdravotní péče, hledáním práce, umístě‑
ním dětí do škol a někdy „jen“ podporují v těžké 
situaci. Těch příběhů je v současné době více 
než 1 050.

Radka Čaníková, Oblastní charita Žďár 

Prostor Sokolovny poskytl první útočiště uprchlíkům Foto: Oblastní charita

Zacvičte si s Roskou Žďár nad Sázavou
ROSKA Žďár nad Sázavou je spolek sdružující 
osoby postižené civilizační chorobou „Roz-
troušená skleróza“� Působíme v našem městě 
již od roku 1990 a od roku 1992 jsme součástí 
Unie ROSKA� V letošním roce slaví Unie 30� vý-
ročí od založení�

Spolek ROSKA se pravidelně schází každý 
pátek od 15.30 v Klubu seniorů na Dolní 1 ve 
Žďáru nad Sázavou, abychom si zacvičili. I přes 
hendikep našich členů se snažíme o co nejplno‑
hodnotnější život.

V  sobotu 26. března proběhl již 11. ročník 
„MARS 24H maratonu s roztroušenou sklerózou 
s Nadací Impuls“, která s unií dlouhá léta spolu‑
pracuje. Zavítal mezi nás pan starosta Mrkos, 
Černý a paní Remarová. Cvičili jsme protahova‑
cí cviky, jógu s panem Lehovcem, také jsme si 
zatancovali s orientálními tanečnicemi skupiny 
Džamila a zakončili jsme cvičení relaxací. Prožili 
jsme hezký den. 

Pokud máte tuto nemoc, rádi vás přivítá‑
me v našem kolektivu, přijďte si s námi zacvičit 
nebo jenom popovídat. Více se dozvíte na na‑
šich webových stránkách www.roska‑zdarns.cz

 Veselý Ivo
předseda spolku Rozzáření účastníci cvičebního dne s Roskou Foto: Ivo Veselý

Běh a orientace ve Žďárských vrších
Žďárský oddíl orientačního běhu navazuje 
na úspěchy jeho členů dosažené v minulých 
letech jak v rámci organizování sportovních 
akcí, tak i výsledky v rámci místních, oblast-
ních či mezinárodních závodů� 

Orientační běh má již dlouhou tradici v rám‑
ci republiky a  i tradici místní, a to i díky umístění 
našeho města uprostřed Vysočiny s možností 
využití krásných přírodních lokalit. Při klasickém 
orientačním běhu jde o co nejrychlejší absol‑
vování tratě po pevně určených stanovištích, 
kontrolách v terénu, označených výraznými bílo 
oranžovými lampiony. Postup po trati mezi jed‑
notlivými kontrolami si každý účastník určí sám 
s pomocí mapy, kterou obdrží na začátku závo‑
du, a je pak na jeho zvážení, zda se vždy k další 
kontrole dostane více po cestách či mimo ně a 
jak dobře dokáže dohledat jednotlivé kontroly 
umístěné v terénu.  Mimo klasického pěšího ori‑
enťáku jsou pak možné i jeho další varianty, ti, 
kteří mají v oblibě běžecké lyže, se tak mohou 
účastnit lyžařských závodů, pro milovníky jed‑
né stopy je pak možnost i cyklistické varianty 
závodů. 

 Žďárský oddíl je nadále  otevřen všem, kteří 
by si některou z variant tohoto sportu chtěli od‑
zkoušet či provozovat, a to bez ohledu na věk 
či výkonnost či ambice. Děti jsou organizované 
v kroužku s možností oblíbených každotýden‑

ních tréninků, jichž se mnohdy účastní i dospělí. 
Své dovednosti a eventuální fyzickou připra‑
venost mohou následovně členové v  případě 
zájmu prokázat v oblastních závodech, na něž 
oddíl o víkendech vyráží. O prázdninách jsou 
pro mládež pořádané tábory a pro zájemce 
i vícedenní závody napříč zajímavými terény 
celé republiky. Své zkušenosti předávají dále 
zkušení trenéři, kteří mají praxi nejen při vede‑
ní dětských kolektivů, ale jsou rovněž aktivními 
závodníky s významnými úspěchy na meziná‑
rodním poli.

Nejbližší akce žďárského oddílu:
Oblastní závody orientačního běhu pořáda‑

né dne 11. června od 10 hodin. V rámci závodu 

pro registrované závodníky budou připraveny 
i ukázkové jednodušší tratě pro příchozí veřej‑
nost (děti i dospělé, děti mohou doprovázet ro‑
diče). Centrum závodu bude v trialparku Hamry. 

Další akcí pro veřejnost bude „Na Piláku 
s  mapou“, tuto ukázku orientačního běhu je 
možné navštívit ve středu 22. června od 15.00 
do 17.00, začátek bude poblíž kruhového ob‑
čerstvení nedaleko Pilské pláže.

Bližší informace i kontakty budou vždy 
zveřejněny na webových stránkách oddílu  
www.skp‑zdar.cz.

Milan Nechuta
SKP PZR Žďár nad Sázavou

Závodnice Eliška Baďurová Foto: Jiří Čech

100 let žďárského fotbalu si zaslouží velkou oslavu Foto: archiv oddílu

Žďárský fotbalový klub letos slaví 100 let od svého založení
Na začátku žďárského fotbalu byla 
dobrovolná organizace, která si říkala 
Studentský fotbalový klub� Rok 1921 
lze považovat s trochou nadsázky za 
počátek vzniku fotbalu ve Žďáru nad Sá-
zavou� O 100 a jeden rok později (kvůli 
Covidu) slaví Fotbalový klub FC Žďas ku-
laté výročí svého založení� 

Už přes padesát let je klub věrný svému 
zázemí na Bouchalkách a odchovává novou 
nadějnou generaci. Oslavy založení vypuknou 
v sobotu 25. června, na všechny fanoušky ko‑

pané čeká celodenní pestrý program. Děti se 
mohou těšit na skluzavky, skákací hrady a další 
aktivity. Dospělí budou mít příležitost setkat se 
s bývalými hráči a úspěšnými odchovanci. Na 

konci programu promítneme večerní letní kino 
a film Vyšehrad.

Petr Procházka
FC Žďas

Ve Žďáře aktivně na kolečkách
Jízda na kolečkových bruslích je oblíbená 
letní aktivita� Málokoho ale napadne, že 
se tomuto sportu může věnovat i na vr-
cholové úrovni� Napříč Českou republikou 
je téměř na 4 desítky klubů a jeden z nich 
najdeme i v našem městě�

Oddíl kolečkového bruslení TJ Žďár nad Sá‑
zavou vznikl v roce 2016 a během svého půso‑
bení si vytvořil stálou základnu. Náš klub nabízí 
kvalitní a pravidelnou přípravu všem nadšen‑
cům inline bruslení. V dnešní přetechnizované 
době je naším cílem probudit v dětech nadše‑
ní pro sport a pohyb na čerstvém vzduchu.

Klub má momentálně 20 stálých členů 

ve  věku 5 až 17 let. Tréninky zahrnují nejen 
samotné inline bruslení, ale i atletickou a cyk‑
listickou přípravu. Velkou výhodou bezesporu 
je, že k tréninkům můžeme využívat rychlob‑
ruslařský ovál, který prošel v minulých letech 
rekonstrukcí povrchu.

Píle a snaha našich mladých bruslařů se 
odráží na vybraných inline závodech v ČR, na‑
příklad série závodů Brněnský Komár, kde se 
pravidelně umísťují mezi těmi nejlepšími.

S podporou města i my pořádáme závody, 
které jsou nejen pro registrované závodníky, 
ale i pro širokou veřejnost, kde můžeme, ať už 
jako aktivní účastníky nebo jenom jako hosta, 
potkat Martinu Sáblíkovou a Matěje Krupku, 

dvacetinásobného mistra ČR v inline bruslení.
Aby se trénování nestalo jen stálou rutinou, 

pořádáme během roku několik vícedenních 
soustředění. Během nich využíváme i zázemí 
Vysočina Arény jak na bruslení, tak i na vyjížď‑
ky na kole.

Rádi přivítáme kohokoliv, kdo by si chtěl 
tento sport třeba i jenom vyzkoušet. Více infor‑
mací naleznete na našich webových stránkách 
www.koleckovebrusleni.cz a na fotografie se 
můžete podívat na instagramu bojzdarnadsa‑
zavou.

Jiří Macháček
Oddíl kolečkového bruslení TJ Žďár
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Akademie žďárských mateřinek 2002 -2022
V roce 2022 slaví příspěvková organiza-
ce Mateřská škola Žďár nad Sázavou již 
20 let od svého založení�

V  současnosti má mateřská škola 7 
odloučených pracovišť a navštěvuje ji cel‑
kem 704 dětí ve 29 moderně vybavených 
třídách. 20 let PO MŠ chceme oslavit spo‑
lečně, velkolepě a radostně s našimi dětmi 
i jejich rodinami, bývalými zaměstnanci a 
pozvanými hosty. Oslava proběhne v ne‑
děli 26. června od 13.00 do 17.00, a pro‑
tože budeme vítat začínající léto a loučit 
se před letními prázdninami, nazvali jsme 

ji  Ahoj léto! Ahoj prázdniny! Využijeme 
prostory  městského parku Farská humna 
a můžete se těšit na vystoupení dětí ze 
všech sedmi mateřských škol ve městě, 
rozmanité aktivity pro děti i rodiče v celém 
areálu, námořnickou show Míši Růžičkové, 
Eko výstavu s prezentací jednotlivých ško‑
lek ve Vodárně a spoustu legrace.

Přijďte nás podpořit a zadovádět si 
s  předškoláčky! Těšíme se na setkání 
s vámi! 

Iveta Klusáková
ředitelka MŠ a kolektiv 

Žďárská poliklinika převzala revmatologii Foto: archiv MěÚ

Žďár sobě: Kino Vysočina!
Parafrázi sloganu Národ sobě s Národ-
ním divadlem v  Praze naše kino zcela 
jistě unese� I v této době, kdy se kultura 
těžkopádně zvedá po dvou letech nu-
cené pauzy a kdy šrapnely nad Ukra-
jinou vnesly do životů nás všech další 
nejistoty, stres a obavy o budoucnost, 
jste nezapomněli na návštěvu Kina Vy-
sočina�

Ponoření se do světa příběhů, naděje, 
smíchu a napětí při návštěvě kina, je mož‑
ná v této době jedna z mála možností, jak 
uniknout realitě všedního dne. Dvě ho‑
dinky v zatemněném sále po boku svých 
blízkých a přátel znamenají krátkou mikro 
dovolenou, která nám pomáhá najít po‑
křivenou duševní rovnováhu.

A podle výsledků návštěvnosti jednot‑
livých kin v  celé republice za 1. čtvrtletí 
roku 2022 se ukazuje i další zajímavý stati‑
stický fakt. A to, že v počtu diváků na jed‑
no představení naše kino v jednosálových 
„bijácích“ v  celé republice trhá vítěznou 
pásku. Za první tři měsíce v  tomto roce 

vás do žďárského kina vyrazilo devět tisíc. 
Tato skutečnost neznamená, že by‑

chom hráli lepší filmy než jinde, že jsme 
extrémně levní, “takoví, či makoví.“ To zna‑
mená jediné: že máte naše kino rádi, cítíte 
se v něm dobře a jste na něj hrdí. A také 
to, že jste přistoupili na naši filosofii hrát 
méně dnů v týdnu s důrazem na dny volna 
a že vám vyhovuje větší frekvence projek‑
cí a pestrost žánrů v hracích dnech. Uka‑
zuje se, že raději sdílíte film v zaplněném 
kině s  daleko větší energií a přenosem 
vzájemných emocí, než v luxusních sálech 
s méně sedadly a větším soukromím.  Pro‑
tože cítíte, že sami můžeme být kdykoliv 
a kdekoliv, ale zasmát se, či plakat spolu 
dohromady můžete pouze v našem Kině 
Vysočina. Vy totiž víte, že génius loci se 
nedá vymyslet. Ten prostě je, nebo není. 
A za to vám patří velké díky nás všech, co 
se snaží a do budoucna budou ze všech sil 
snažit pro vás v Kině Vysočina připravovat 
program, servis a služby.

 Aleš Hrbek
dramaturg Kina Vysočina

Červen s dobrými filmy aneb z „koupáku“ 
rovnou do kina!

Měsíc červen si klade za cíl nabídnout 
vám celou paletu dobrých filmů a také jednu 
technickou novinku v Kině Vysočina! I když 
plavecká a grilovací sezóna jsou pro nás vel‑
kou konkurencí, vězte, že návštěva kina patří 
do pohodového letního koktejlu také.

Červnové premiéry v Kině Vysočina
„Welcome to the Vysočina cinema“, řekl 

by asi Tom Cruise, kdyby byl uvaděč v našem 
kině a pozval vás tak na svůj film Top Gun 
Maverick. Pokračování kultovního snímku 
dle ukázek vypadá, že se nadmíru vydařilo. 
A zvuk Dolby Atmos v našem sále vás přene‑
se do kokpitu stíhačky naprosto autenticky.

Ondřej Vetchý a Aňa Geislerová jsou dvě 
superstar českého filmu. A když je vede zku‑
šený režisér Rudolf Havlík, který je společně 
obsadil již v  Pohádkách pro Emu, tak zcela 
určitě vznikne Love Story, která ke správné‑
mu létu patří. Film Prezidentka, kde hraje 
Aňa naši první dámu, která se zamiluje do 
sochaře v podání Ondry, je film, který by si 
neměl nechat ujít pravověrný milovník české 
romantické komedie. 

Zhlédnutí závěrečného dílu Jurského svě‑
ta je tak trochu historická příležitost vzdát 
hold jeho tvůrcům. Na děti pak čeká výprav‑
ná hraná pohádka Zakletá jeskyně, či animák 
Rakeťák.

A pamatujete, jak jsme v  roce 2018 šli 
snad úplně všichni na hudební trhák Bohe‑
mian Rhapsody? Co si to zopáknout? Biogra‑
fie jedné z  největších ikon hudebního prů‑
myslu Elvise Presleyho vás čeká v unikátním 
životopisném filmu se stručným názvem  
ELVIS. To a mnoho dalšího v  červnu 2022 
v Kině Vysočina. A technické překvapení na 
závěr?

Digitální prodejní systém v Kině Vysočina!
Protože drtivá většina z  vás zakupuje již 

vstupenky na filmy online ze svých domovů, 
budeme v kině instalovat v průběhu června 
digitální prodejní systém, kde si v klidu na‑
jdete vstupenku na film pomocí jednoduché 
obrazovky a zaplatíte kartou. Paralelně s tím 
ještě pár týdnů budou k dispozici i naše paní 
pokladní. A komu se bude stýskat po tištěné 
vstupence, bude mít samozřejmě i nadále 
možnost zakoupit na radnici v  Turistickém 
informačním centru.

Takže přátelé, léto začíná a s ním i letní fil‑
mová sezóna!

P.S.: Děkujeme městské společnosti SATT 
a.s. za to, jak krásně se stará o čistotu kolem 
našeho kina. Jejich pomoci si velice vážíme. 

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

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

Kino Vysočina

Rekonstruovaný sál Kina Vysočina mají diváci rádi  Foto: archiv MěÚ

Městská policie
Bezdomovci za Žďasem 

Poslední dobou nás zaměstnávala i sku‑
pina osob bez domova, která se utábořila 
za Žďasem. Při řešení jsme úzce spolupra‑
covali se sociálním kurátorem. Podařilo se 
nám tak zajistit jiné místo, kde nebudou 
tito lidé vnímáni tak negativně. Vždy usi‑
lujeme o co nejoptimálnější řešení tak, aby 
práva a svobody většinové místní komuni‑
ty i té problematické nebyly dotčeny. Poda‑
řilo se nám to díky naší intenzivní kontrolní 
a edukační činnosti. Bezdomovci místo 
opustili, před odchodem po sobě uklidili 
a po své ose se přesunuli na námi určené 
nové místo. Majitele vyklizených soukro‑
mých pozemků jsme určitě potěšili.

Rekord, o který nikdo nestojí II
17. března jsme zaznamenali letošní 

“rekord, o který nikdo nestojí”, tehdy jsme 
jeho budoucímu držiteli naměřili přesně 
4,02 promile alkoholu. Tento rekord nám 
nevydržel ani měsíc. V podvečerních ho‑
dinách 15. dubna nalezla naše hlídka na 
ulici Nerudova při kontrolní činnosti namol 
opilou ležící osobu. Devatenáctiletá žena 
byla totálně zřízená, defacto neschopná 
pohybu a srozumitelné komunikace. Po 
několika pokusech nadýchala 4,07 promi‑
le, neprodleně byla ošetřena a vyšetřena  
přivolaným lékařem ZZS. Rodina se o ni od‑
mítla postarat, proto následovala hospitali‑
zace v PZS Jihlava. Tak uvidíme, jak dlouho 
tento „rekord“ vydrží.

Blokové čištění města
Blokové čištění se letos konalo v celkem 

sedmnácti dnech, prakticky ve stejném 
rozsahu jako loni. Městská policie opět 
poskytla asistenci při řešení dopravních 
situací. Nedisciplinovanost řidičů byla loni 
nejhorší na ulici Libušínská, Palachova a 
Studentská, počty přestupků v roce 2021 
přesáhly i padesát na jednom místě. Letos 
se situace podstatně zlepšila. Nejhůře si 
počínali opět řidiči na Libušínské, násle‑
dováni občany z  Haškovy, Chelčického, 
Studentské a Purkyňovy, ale nikde jsme 
nepřesáhli dvacet přestupků. Celkem jsme 
zjistili 120 oproti 350 loňským přestupkům. 
Padlo cca osmdesát pokut, třicet domluv, 
osm případů šlo kvůli nesouhlasu řidičů 
do správního řízení. Průměrná výše poku‑
ty se pohybovala lehce nad 200 korunami. 
Správcem komunikace bylo odtaženo 44 
vozidel, což je o osm méně než vloni. Odtah 
vyšel na 1815 Kč. Na závěr bych touto ces‑
tou poděkoval všem řidičům, kteří dodrželi 
stanovená pravidla a opatření.

Martin Kunc 
vedoucí městské policie

Sledujte nás na www.facebook.com/mpzdarns/

Ambulance revmatologie je součástí polikliniky
Ambulance Amadei Holotíkové přešla 
pod polikliniku a stala se její součás-
tí� Administrativní zátěž, která souvisí 
s provozem ambulance, byla příliš zatě-
žující, lékařka tedy požádala o možnost 
stát se součástí naší organizace, aby se 
mohla dále věnovat své profesi� Z důvo-
du zachování péče pro pacienty jsme se 
rozhodli revmatologii převzít� 

I když je péče v  oboru revmatologie 
v  kraji nedostatečně zajištěna, trvalo po‑
měrně dlouhou dobu, než jsme dostali 
schválené smlouvy od všech zdravotních 
pojišťoven. Přístup některých pojišťoven 
byl dosti nepochopitelný. Vždyť se jedná 
o  zajištění péče v  oboru, který má v  kraji 
jen velice malé zastoupení. Nakonec se 
však podařilo všechny smlouvy s pojišťov‑
nami uzavřít a ambulance bez problémů 
dále funguje. Nemůže však přibírat do tr‑
valé péče nové, zejména mimospádové pa‑
cienty, protože na jejich ošetření již nemá 
kapacitu. 

Statistika udává, že revmatoidní artriti‑
dou, lidově revmatem, trpí v České republi‑

ce až 100 tisíc lidí a náklady na jejich léčbu 
neustále rostou. Nejedná se pouze o one‑
mocnění starších lidí. Nejčastěji se objevu‑
je mezi 40. až 50. rokem života, může však 
postihnout i malé děti či dvacátníky. Rev‑
matem podle statistik trpí častěji ženy, a to 
2‑3x více než muži. Dodnes přitom není 
známa přesná příčina nemoci. Odhaduje 
se, že za jejím vznikem stojí jak dědičné, tak 
vnější faktory, z nichž zásadní je především 
kouření. Spouštěčem nemoci je pak podle 
všeho infekce, která u vnímavého člověka 
zaktivuje imunitní systém. 

Revmatoidní artritidu nejde vyléčit, 
včasnou diagnózou lze ale zahájit léčbu, 
která pomůže zpomalit postup nemoci a 
zabránit trvalým následkům. Při nedostat‑
ku lékařů se značně prodlužují objednávací 
lhůty a pacient se tak nedostane včas k lé‑
kaři a léčba se značně komplikuje. Je tedy 
úspěchem, že se podařilo péči ve Žďáru 
nad Sázavou zachovat.

Ilona Komínková
ředitelka polikliniky

Věž kostela sv� Prokopa láká k pohledu z výšky
Od 12� června do 30� září (s výjimkou pon-
dělí a deště) mají zájemci možnost prohléd-
nout si město Žďár nad Sázavou z ochozu 
věže kostela sv� Prokopa� 

Stačí se dostavit mezi 9.00 a 11.30 nebo 
13.00 a 16.30 na tvrz (hl. budova Regionální‑
ho muzea, asi 100 m od věže), kde se skupiny 

ujme průvodce! Prohlídka trvá přibližně 30 
minut, nahoru vede 103 schodů a maximální 
počet osob v jedné skupině je 15. Vstupné činí 
40 a 20 Kč. Pro větší skupiny je lepší objednat 
se předem telefonicky na čísle 566  688  116 
nebo 731 181 839.

 Kamila Dvořáková
Regionální muzeum
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Prázdninová nabídka zážitků pro děti v Knihovně Matěje Josefa Sychry
Všichni víme, že o prázdninách rodiče vítají 
jakoukoliv možnost, jak zajistit program dě-
tem, které mají dva měsíce volno od školy� 
Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad 
Sázavou letos o prázdninách nabízí třídenní 
příměstský minitábor a dva celodenní výle-
ty� Cílem je poskytnout dětem zajímavý pro-
gram a zážitky, rodičům možnost zajistit své 
děti v době, kdy musí chodit do práce�

Táborníci se můžou v  termínu 11. – 13. 
července 2022 těšit na cestování zpět v  čase. 
Během tří dnů se podívají do blízké i vzdálené 
minulosti. Během retro dne si například vyzkouší 
hry z dob jejich rodičů (nebo prarodičů), jindy se 
podívají do středověku i pravěku, vyzkouší si 
postavit příbytek z doby, kterou si sami vyberou, 
a nebude chybět ani výlet do přírody a spousta 
dalších zážitků.

Knihovna nabízí také dva celodenní 
výlety. První se uskuteční 26. července a kroky 
výletníků budou směřovat do Brna. Tam bude 
v  programu dopoledne návštěva Hvězdárny 
a planetária Brno, kde bude dětem promítnut 
jeden ze zajímavých pořadů v digitáriu a mohou 

si také prohlédnout vstupní halu s expozicí a 
vyhlídkou, stejně jako exploratorium s výstavou 
Říše mlhovin. Odpolední část výletu stráví děti 
ve VIDA! Science centru Brno, kde na ně čeká 
přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým 
mohou objevovat, jak funguje svět kolem nás. 

Druhý výlet, který proběhne 9. srpna, 
zavede děti na Dalešickou přehradu, kde se 
projedou na výletní lodi Horácko, seznámí 
se s  okolím přehrady a navštíví infocentrum 

Jaderné elektrárny Dukovany, kde si děti během 
nabízeného programu budou moci probádat 
díky interaktivním exponátům svět energetiky a 
na vlastní kůži si vyzkouší řadu aktivit spojených 
s fungováním jaderné elektrárny.

Prázdninové zážitky pro děti knihovna nabízí 
už třetím rokem a mezi dětmi i rodiči mají velice 
kladný ohlas. Jsou určeny pro děti od 7 do 12 let.

Roman Kratochvíl
Knihovna Matěje Josefa Sychry

Prázdniny s knihovnou lákají k dobrodružstvím Foto: archiv knihovny

Pojďte s námi prožít Roky v baroku
Výpravná výstava k 300� výročí posvěcení 
Poutního kostela sv� Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře s podtitulem Životní pouť 
barokního člověka doslova a všemi smy-
sly provede návštěvníka životními eta-
pami  lidského bytí od narození po smrt 
v době barokní� 

Jaké svátky a církevní i lidové obřady 
provázely člověka každý rok? Jak se lišil osud 
muže a ženy, bohatého a chudého, sirotka, 
vdovy, vojáka či kněze? Jak vypadalo dětství, 
mládí, svatba, šestinedělí, pracovní život, stáří 
a proč každý barokní člověk toužil po dobré 
smrti? Co se jedlo a pilo, jak se uplatňovala 
spravedlnost, nebo jakou roli v  životě hrála 
víra, pověrčivost a lidová magie? 

Součástí výstavy budou interaktivní 
prvky, kde si malí i velcí vyzkouší psaní husím 
brkem, osobně se seznámí s dobovou módou, 
nebo si zatočí kolem osudu, které stejně 
nevyzpytatelně jako kdysi určí návštěvníkův 
osud. Výstava potrvá od 10. června do 
6.  listopadu, vznikla ve spolupráci s Museum 

Retz z Rakouska. Vstupné bude činit 50 a 30 Kč.
Výstava Roky v baroku je jedním z 

důležitých pilířů oslav tří století posvěcení 
zelenohorského kostela. V rámci seriálu 
Santini300 stále běží přednášky historika 

profesora Jaroslava Čechury, čeká nás 
jarmark, cyklovýlet i komentovaná procházka. 
Kompletní program najdete na webu 
santini300.cz  Miloslav Lopaur

Regionální muzeum

Roky v baroku začínají 10. června Foto: archiv muzea

Dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz� Velké úspěchy našich žáků
Během posledních týdnů se Střední škola 
gastronomická Adolpha Kolpinga zúčast-
nila hned dvou soutěží a obsadila vítězná 
místa� Obě soutěže byly velmi náročné, 
konkurenci tvořily soutěžní týmy z  celé 
České republiky� Tyto okolnosti se však ne-
staly překážkou pro naše cukrářky na sou-
těži v Mladé Boleslavi ani pro naše kucha-
ře při soutěži Kuchař Vysočiny� Ze soutěží 
jsme si tak odvezli hned několik ocenění�

Ve čtvrtek 10. března v Mladé Boleslavi pro‑
bíhala cukrářská soutěž v rámci Karmelských 
slavností. I po tak složitém období Covidu a 
zavřených škol, jsme dokázali připravit žačky 
na náročnou cukrářskou soutěž a děvčata pod 
vedením učitelky odborné praxe, Terezy Zele‑
né, získala 2 zlaté a 1 bronzové umístění.

Intenzivní příprava na cukrářskou soutěž 
trvala necelé dva týdny. Propracovávaly se 
především ozdoby, malované dekorace, ladily 
chutě korpusů a náplní s netradičními surovi‑
nami, jako je např. matcha, růžový gin nebo 
růže.

Druhou soutěž s názvem Kuchař Vysočiny 
jsme navštívili o pár týdnů později, 5. dubna, 
a vyhráli stříbrnou medaili nejen v  kategorii 
nejlepší hlavní pokrm, ale i v kategorii celko‑
vého hodnocení týmů. Obhájili jsme tak svou 
stříbrnou medaili z předchozího ročníku, jež se 
konal v roce 2020 (pozn. ročník soutěže 2021 

byl z epidemiologických důvodů zrušen). Sou‑
těž se konala v Havlíčkově Brodě, zaštítěna byla 
porotou z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Mezi 
porotci tak byla známá jména jako Eliška Der‑
nerová, Lukáš Ende či Lubomír Brázda. 

Příprava na soutěž nebyla jednoduchá a 
kuchaři do poslední chvilky ladili, pod vařeč‑
kou mistra odborného výcviku, Petra Chalupy, 
předkrm, kterým byly ravioly plněné kuřecími 
játry, žampióny a jablky, podávané na šafráno‑
vo‑zeleninové omáčce. Zatímco hlavní surovi‑
nou předkrmu byla játra, povinnou hlavní su‑
rovinou hlavního chodu bylo kuřecí maso. Žáci 
proto jako hlavní chod mistrně připravili kuřecí 
prsa zabalená v jihotyrolském špeku a rolova‑

né stehýnko s citronovou náplní, servírované 
na hráškovém rizotu a s restovanou zeleninou. 
Celá škola si přípravu na soutěž náramně uží‑
vala, neboť bylo třeba degustovat různé verze 
těchto pokrmů. Na oplátku jsme naši stříbrnou 
dvojici silně podporovali a drželi jí palce. 

Našim vítězným cukrářkám Markétě Pou‑
lové, Verče Štursové, Báře Brabencové i Simče 
Chlubné srdečně gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy. Poděkování a 
gratulace samozřejmě náleží i kuchařce Nelče 
Holé a kuchaři Tomáši Peterovi. Milí studenti, 
jsme na Vás i Vaše úspěchy velmi hrdí!

Marie Kuncová
Střední škola gastromická Adolpha Kolpinga

Studentské firmy z Obchodky zabojovaly na veletrhu v Praze
Projektu JA Studentská firma, který pod zá-
štitou společnosti Junior Achievement o�p�s� 
umožňuje studentům vyzkoušet si na vlast-
ní kůži na rok skutečné podnikání, se stu-
denti naší školy účastní již čtvrtým rokem� 
Po dvou letech, kdy jsme kvůli kovidové si-
tuaci soutěžili pouze on-line, jsme mohli le-
tos opět naživo vyrazit do Prahy na soutěžní 
veletrh a stálo to za to!

„Prezentaci jsme zvládli skvěle! Ani jsme neče-
kali, že vytvoříme tak krásný stánek! V tak skvělé 
umístění jsme vůbec nedoufali!“ Tyto a řadu dal‑
ších nadšených vět jsme s kolegyní měly šanci 
slyšet na veletrhu JA studentských firem JA 
EXPO v Praze, kam jsme se studenty třetího roč‑
níku oboru obchodní akademie vyrazily. 

V obchodním centru Galerie Harfa měla kaž‑
dá z více než čtyřiceti studentských firem z celé 
České republiky připravený svůj vlastní stánek, 
který si vyzdobili studenti podle svých představ, 
prezentovali v něm svoje výrobky a nabízeli je 
široké veřejnosti. Každá firma obhajovala i svůj 
podnikatelský záměr před odbornou porotou a 
soutěžila v řadě dalších kategorií, jako je vlastní 
e‑shop, soutěžní video, logo či slogan. 

Studenti našich letošních firem Paradise 
a Pleasure si veletrh opravdu užili a k naší velké 
radosti vybojovali v prestižní soutěžní kategorii 
Nejlepší finanční řízení, kde se zúročila přede‑

vším jejich kvalitní práce na výroční zprávě, nád‑
herné třetí místo. Ale nejen to, důležitá byla také 
dlouhodobá udržitelnost jejich podnikání a 
díky krásnému a kvalitnímu zpracování výrobků 
také zisk, kterého se podařilo firmě dosáhnout. 
Velice dobře si ale vedly firmy obě, a to nejen na 
veletrhu! 

Za tento školní rok všichni odvedli kus prá‑
ce, vyzkoušeli si, co podnikání a vše s ním spo‑
jené obnáší. V Praze se opravdu ukázali v tom 
nejlepším světle, protože dokázali velmi dobře 
konkurovat silným soupeřům. Jsme na ně prá‑
vem pyšné! Veletrhu se jako návštěvníci zúčast‑

nili i současní studenti druhého ročníku, které 
podnikání čeká příští rok. Podařilo se jim nasát 
atmosféru, zhlédnout prezentace studentských 
firem na pódiu, prohlédnout si jejich veletržní 
stánky, a někteří už dokonce mají v hlavě nápa‑
dy, s čím by chtěli příští rok podnikat. Zatím nám 
nic prozradit nechtěli, tak se necháme překva‑
pit. Věříme, že i oni si podnikání příští rok užijí a 
získají díky tomu cenné zkušenosti, které zúročí 
v dalším profesním životě. 

 Věra Houdková a Marie Kubálková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Žďárští kuchaři a cukráři přivezli do Žďáru cenné medaile Foto:  archiv školy

Muzejní noc představí radosti a strasti barokního života
V  pátek 10� června od 19�00 do 24�00 
proběhne již dvanáctá muzejní noc 
Regionálního muzea města Žďáru nad 
Sázavou� Zájemci na tvrzi obdrží map-
ku cesty a při nenáročné procházce 
centrem města na několika zastaveních 
nahlédnou do běžného života v  době 
barokní�  

Navštíví trh, šenk i lázeň, seznámí se 
s  barokní zbožností, s pohledem na smrt, 
se spravedlností i s kuchyní včetně drobné 
ochutnávky. Zajímavostí bude ukázka 
barokního loutkového divadla, kterou 
od 20.30 před tvrzí předvede Dřevěné 
divadlo Jana Hrubce. Sehraje jednu 
z nejslavnějších legend o nesmrtelné lásce 

Tristan a Isolda. Zazní také lidová hudba 
doby baroka v podání žďárského uskupení 
Stella Betula a celou muzejní noc zahájí 
barokní píseň Adama Michny z  Otradovic 
Nebeští kavalérové v  podání pěveckého 
sboru Žďáráček. 

Vstup je zdarma, vezměte si jen dobrou 
obuv a náladu! (red)

Třetí místo za nejlepší finanční řízení Foto: archiv školy
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Dětská scéna 2022
Každoročně, pokud Covid dovolí, se naše 
„Dvojka“ zapojuje do recitační soutěže 
Dětská scéna� Koncem února pořádáme 
školní kolo v recitaci, ve kterém soutěží tři 
děti z každé třídy�

Ve školním kole děti přivítala a vysvětlila, 
jak bude soutěž probíhat, učitelka Eva Cera‑
lová. Žáci se poté s  učitelkou Lucií Topinko‑
vou řádně rozmluvili, pak došlo k recitačnímu 
klání v  jednotlivých ročnících. Porota složená 
z pedagogů byla velmi mile překvapena výko‑
ny všech soutěžích, bylo obtížné vybrat vítěz‑
né pozice.

Vedle samotného přednesu je také vel‑
mi důležitý výběr básně. Ta by měla být „tak 
akorát“ dlouhá, recitátor by měl vědět, o čem 
recituje, neměl by dělat přehnaně velká gesta. 
Zkrátka, dobrý recitátor působí přirozeně, pří‑
jemně, používá správnou melodii hlasu a dikci. 
Většina dětí si báseň vybírá za pomoci rodičů, 
některé děti se obrátí na své třídní učitelky/uči‑
tele či vyučující českého jazyka. Je třeba zvolit 
báseň i podle typu osobnosti recitátora, ne  
každý může recitovat vtipnou báseň, či na‑
opak báseň s filozofickým podtextem. 

Při školním kole vybírá porota nejlepšího 
recitátora z  každé kategorie a ti reprezentují 
školu v oblastním kole, jenž je pořádáno stej‑
ně jako okresní kolo v ZUŠ pod vedením Jany 
Mifkové. Nominovány do oblastního kola byly 
Markéta Zrzavá ze 3. A, Lucie Dobrovolná ze 

4. A a Gabriela Dobrovolná ze 6. A. Gabriela 
získala 3. místo a Cenu poroty za nejlepší text. 
Markéta si svou básní od Emanuela Frynty An‑
gličané „vyrecitovala“ 1. místo a postoupila do 
okresního kola. V okresním kole se Markétce 
opět podařilo zvítězit, její projev byl hodnocen 
jako přirozený, příjemný, Markétkou zvolená 
báseň byla přiměřená věku a pochopení. 

Týden po kole okresním, 26. dubna, vy‑
razila Markétka reprezentovat náš okres do 
Třebíče, kde se konalo krajské kolo. Markétku 
doprovázela Věra Jindrová. Markétka byla ve 
své kategorii opět jednoznačně nejlepší, získa‑
la jako jediná čestné uznání za interpretaci. Ve 
své první kategorii bohužel dále nepostupuje, 
ale věříme, že příští rok ve druhé kategorii, po‑
stupové, se dostane díky svému přirozenému 
výkonu i na celostátní přehlídku. 

Celostátní přehlídka dětského divadla je 
přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspi‑
rativnějších inscenací dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních souborů a recitá‑
torů z celé ČR. Inscenace a jednotliví recitátoři 
jsou vybíráni z krajských postupových přehlí‑
dek, jimž předcházejí oblastní a okresní kola.

Smyslem přehlídek je konfrontace různých 
stylů práce s dětmi v oblasti dramatické vý‑
chovy a  vytvoření příležitosti pro předávání 
zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků 
s dětmi a mládeží. 

Velké poděkování a gratulace tedy patří 
žákyni 3. A Markétě Zrzavé za vynikající repre‑

zentaci naší školy v  recitační soutěži Dětská 
scéna 2022

Lucie Topinková
ZŠ Komenského 2

Do Finska ne na hokej, ale do škol
Finské školství je dáváno stále za příklad, 
i když se nyní mluví více o estonském sys-
tému� Proto se vyplatí intenzivně vstřebat 
informace, přístupy a inspiraci přímo na 
místě samém od pedagogů, žáků, vede-
ní škol i zástupců samosprávy� Navštívili 
jsme Tampere a Pirkkalu�

To se podařilo díky programu Interreg 
Austria‑Czech a projektu C4PE, který pomá‑
há spolupráci rakousko‑české a součástí je 
i kariérové vzdělávání. Proto mohly vyrazit 
na týdenní stáž dvojice ze ZŠ TGM Jihlava, 
ZŠ TGM Moravské Budějovice,  ZŠ Přibyslav, 
Padagogische Hochschule NO z Rakouska 
a naše ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 
Že to nebyla špatně vybraná destinace 
nám potvrdila i dvojice kolegů ze žďárské‑
ho gymnázia, kteří v rámci jiného jazykové‑
ho projektu doprovázeli svoje dvě žákyně.

Některé z  postřehů, které nás zaujaly: 
povinná školní docházka je do 18 let, ma‑
sivní podpora všeho, například obědy a 
pomůcky zdarma, skvělé vybavení prosto‑
rů na výchovy a pracovní činnosti, záviděli 
jsme speciální pozici konzultanta, který 
vše, jejich motivaci, profesní cestu, další 
stupně, kam se posunout, s žáky řeší v prů‑
běhu celého studia. A může mít jen 250 

žáků. To my bychom mohli mít konzultantů 
tři a více. Ach jo. Asistentů je také téměř po‑
lovina celkového počtu učitelů. 

Dále nás zaujala maximální prostupnost 
ve školách, důraz na podporu měkkých kom‑
petencí a kritického myšlení, práce v týmech, 
aktivní zapojení. Vychovávají aktivní občany, 
byli jsme svědky diskuse ohledně přistoupe‑
ní do NATO i dalšího rozvoje školy. Zajímavé 
je rozdělení školního roku do bloků, žáci řeší 
sestavení vlastního rozvrhu a volitelné před‑
měty. Pedagogové mají velkou důvěru veřej‑
nosti, rodiče se nesnaží relativizovat rozhod‑
nutí a vstupovat do výuky a hodnocení.

Nynější prioritou finského školství je 
i  snaha propojit základní, střední a vysoké 
školy – zlepšit jejich vzájemnou komunikaci, 
aby si co nejvíce vyhověly. Trochu jsme byli 
překvapeni i tím, že WC nejsou záměrně roz‑
děleny na kluky a holky. Práce samozřejmě 
neskončila návratem, protože následovaly 
schůzky s  kolegy, předávaly se informace a 
zkušenosti. Diskutovali jsme možnosti, které 
by šly aplikovat v našem prostření a nastave‑
ném systému.

 Erik Berger, Jaroslav Ptáček
ZŠ Švermova

Jak vypadá chválené finské školství Foto: Marie Palánová

 

www.zdar.charita.cz
www.dobrodruh-charita.cz

23.310 Kč
DĚKUJEME

NA POMOC LIDEM V NOUZI

PRŮMKA BĚHÁ 2022

Zůstaňte i nadále 
s námi

 

VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou

 28. 4. 202  / 900 účastníků

Domov pro seniory Mitrov 
příspěvková organizace 

Mitrov 1, Strážek 592 53 

 

HHlleeddáámmee  nnaa  ppoozziiccii    
Mzdová účetní - personalistka 

-nástup 1.7.2022   nebo dle dohody 

 

Bližší informace: 
Telefon:  566591 829 nebo  603 718 583  Musilová Marta 

Web:    domovmitrov.cz 

Markéta Zrzavá Foto: archiv školy

LETNÍ CVIČENÍ 
NA FARČATECH
Pořádá Město Žďár nad Sázavou  
v rámci projektu AKTIVNĚ PRO ŽĎÁR

Co na vás čeká?

Těšíme se na vás!   

Jóga s Idou, Janou a Radkou
Každou sobotu od 8.30 s lektorkou ze Studia Ida
Cvičení probíhají od 4. června do 27. srpna 2022.

V případě nepříznivého počasí se cvičení ruší.

Pro bližší informace volejte Radku Remarovou
tel.: +420 778 744 303.

Cvičení se Zuzkou
Každou středu od 18 hodin se Zuzanou Fejtovou
Cvičení probíhají od 1. června do 24. srpna 2022.

Cvičení jsou zdarma pro všechny účastníky. 

Tancování s Džamilou
Každé úterý od 18 hodin s Jarmilou Džamilou Kašparovou
Cvičení probíhají od 31. května do 30. srpna 2022.
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Den Žďáru
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Získejte atraktivní plat, 
nadstandardní pracovní podmínky  
a 30 000 Kč za nástup
 
Hledáte novou práci v příjemném prostředí moderní výrobní haly s nejnovějšími  
technologiemi? Voní Vám dřevo a rádi byste pracovali pro mezinárodní firmu,  
kde jsou zaměstnanci na prvním místě?

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

OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ ● OBSLUHA OBRÁBĚCÍHO CENTRA

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

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

Foto: Stora EnsoFoto: Fabian Björnstjerna

Využití našich produktů. Foto: Christian StummerVyužití našich produktů. Foto: Christian Stummer

StoraEnso_inz_A4_stabil_179x260_CZ.indd   1StoraEnso_inz_A4_stabil_179x260_CZ.indd   1 12.05.2022   11:3912.05.2022   11:39



Změna programu vyhrazena.

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

AO – atletický ovál za 2. ZŠ, BNPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, ČD – Čechův dům, DH – Dolní hřbitov, FP – Family Point, HK – Hu‑
sova kaple, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KS – kaple ve Stržanově, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, PFH – park Farská 

humna, PDK – prostor za Domem kultury, RAP – rekreační areál Pilák, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RM – Regionální muzeum, 
SK – skautská klubovna v býv. vodárně, SP – Senior Point, SR – Stará radnice, TP – Trialpark AMK Hamry nad Sázavou, ZH – kostel na 

Zelené hoře, VKP – věž kostela sv. Prokopa, ZUŠ – Základní umělecká škola, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
pátek 3. června, 8.30‑11.30 Den dětí /RCS/

čtvrtek 23. června, 8.00‑12.00 Den s lesníkem /ZŽ/

SENIORŮM
úterý 14. a 28. června, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 16. června, 20.00‑22.00 Nikodémova noc /ZH/

neděle 19. června, 15.00 Pouť ke sv� Antonínu /KS/

sobota 16. července, 20.00‑22.00 Nikodémova noc /ZH/

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

středa 22. června, 17.00‑19.00
Absolventský koncert žáků ZUŠ F� Drdly /ZŽ/

sobota 25. června
Inaugurační varhanní koncert /BNPM/

KULTURNÍ AKCE
neděle 5. června, 10.00‑16.00
Nedělní brunch na Farčatech /PFH/

čtvrtek 9. června, 17.00
Závěrečný koncert tanečního oboru ZUŠ /MD/

pátek 10. června
10.00‑18.00 Burza tábornických potřeb a vybavení /SK/
17.00 Vyhlášení Do práce na kole /ZŽ/
19.00 Muzejní noc: Radosti a strasti barok� života /RM/
19.00 Noc kostelů /ZH, DH/
22.00 Letní kino: Raoul Taburin /ZŽ/

sobota 11. června
Den Žďáru 9‑12 /KMJS/, 10‑17 /RM/, 10‑22 /PFH/
9.45 Barokní průvod /NR až PFH/

sobota 11. června, 9.00‑12.00 a 13.00‑20.00
12. června – 30. září, út – ne 9.00‑12.00, 13.00‑17:00
Věž otevřena /VKP/

sobota 18. června, 9.00‑16.00 Den otevřených lesů /ZŽ/

čtvrtek 23. června, 18.00 Venkovní gastrovečer /ZŽ/

pátek 24. června
17.00‑23.00 Letní soaré na terase /ZŽ/
19.00 Žďárské interference – Paul Batto Trio /ZŽ/

sobota 25. června, 8.00‑11.30
Žďárský farmářský trh /NR/

sobota 25. a neděle 26. června, 9.00‑16.00
Památky nonstop /ZŽ/

sobota 2. července, 11.00 Žďárské pivní slavnosti /PFH/

pátek 15. až neděle 17. července KoresponDance /ZŽ/

pátek 22. až sobota 23. července
Festival Pod Zelenou horou /ZŽ/

sobota 23. července, 8.00‑11.30
Žďárský farmářský trh /NR/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
Tvořivý zámek, 14.00‑17.00 /ZŽ/
sobota 4. června Zahrada vypráví IV
sobota 11. a 18. června Co se děje na sádkách I a II

pondělí 6. června
16.00‑17.30 Talent� průzkumy – přijímání žáků /ZUŠ/

úterý 7. června, 9.30
Ruční výroba mýdel s bylinkami /FP/

středa 8. června, 15.30 Macramé dílna /KMJS/

středa 15. června, 17.00
Jaroslav Čechura – Mýtus čarodějnických procesů /ZŽ/

čtvrtek 16. června, 16.00
Manuálník aneb Jádro celé Biblí svaté /HK/

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 3. června, 15.00‑19.00 Pohybem k naději /PDK/

sobota 11. června, 9.00
Oblastní závod v orientačním běhu /TP/

neděle 12. června, 12.00‑15.00 Xtrail Vysočina /RAP/

středa 15. června, 16.00 Žďárská míle /AO/

neděle 26. června, 12.00‑15.00
Žďárský Triatlon Classic /RAP/

VÝSTAVY
úterý 31. května až neděle 26. června
Eva Bachratá Linhartová – Pastely /SR/

úterý 28. června až 24. července
Zuzana Bartošová – Světelné objekty /SR/

středa 1. června až čtvrtek 30. června
Alena Češková – SOULad /ČD/
The Tap Tap načerno /KMJS/
Santini hledáčkem členů Fotoklubu Vysočina /KMJS/

pátek 10. června až neděle 6. listopadu
Roky v baroku /RM/


