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Vážení spoluobčané,
zdravím vás v období hlavních školních 

prázdnin, v období letních měsíců, kte‑
ré bývají po právu spojené s pracovním 
odpočinkem, načerpáním nových sil pro 
tělo i ducha. Dobře si uvědomuji, že mezi 
námi budou i rodiny, které nebudou moci 
svou dovolenou prožít podle těchto před‑
stav. Státy Evropy se nachází v krizi, která 
se projevuje postupným zvyšováním cen 
potravin, stavebních materiálů, surovin 
a  energií, tedy základních životních po‑
třeb člověka. Do určité míry se s tím do‑
kážeme vyrovnat a uskromnit se. Některé 
skutečnosti nás ale trápí víc než ty ostatní. 
Z vašich dotazů, které v poslední době 
dostávám, cítím velké obavy o součas‑
né i budoucí zajištění vytápění bytových 
domů připojených na centrální zásobovací 
systém tepla (CZT) spravovaný akciovou 
společností SATT. Mohu vás ubezpečit, že 

pro vedení města i pro vedení SATTu je  
řešení této problematiky prioritním úkolem 
dneška. Pro následující část topné sezóny, 
tj. do konce roku 2022, je smlouva o výrobě 
a dodávkách tepla s firmou ŽĎAS, a.s. uza‑
vřena s mírným navýšením ceny oproti roku 
2021. Toto navýšení opět vychází z aktuální 
nákupní ceny emisní povolenky a aktuál‑
ní nákupní ceny hnědého uhlí. Meziroční 
zvýšené náklady SATTu spojené s distribucí 
tepla budou řešeny obdobně jako v  loň‑
ském roce, snížením přiměřeného zisku. 
I  přes tato dílčí zvyšování patří cena tepla 
v našem městě, při srovnávání s různými 
jinými zdroji tepelné energie, mezi nejnižší. 
Jednání o výrobě a dodávkách tepla v krát‑
kodobém výhledu 3‑4 let se s firmou ŽĎAS 
vedou nepřetržitě. Vedení SATTu i  města 
se odpovědně zabývá i střednědobým 
a  dlouhodobým řešením vytápění města 
ze systému CZT. Probíhající omezování do‑
dávek ruského zemního plynu v souvislosti 
s válkou na Ukrajině zásadně mění původní 
pilotní záměr stavby dvou plynových kotlů 
na Libušíně. Jsme nuceni hledat jiné alter‑
nativy. V současné době probíhají intenziv‑
ní jednání s odborníky v oblasti teplárenství 
a energetiky. Důraz je kladen na racionální 
a vyvážené vícezdrojové řešení. Provádí se 
sběr technických dat a výpočtů jak v oblas‑
ti stávajících, tak budoucích výkonových 
potřeb s ohledem na rozvoj města. Tlačí 

nás čas a neustále se měnící okolnosti jak 
na úrovni našeho státu, tak na úrovni EU. 
Jsme si dobře vědomi odpovědnosti, kte‑
rou máme a také víme, že rozhodnutí o bu‑
doucnosti vytápění našeho města musí být 
učiněno v co nejkratší době. Vážení spoluo‑
bčané, i přes těžkosti, které společně proží‑
váme vám přeji samé klidné a radostné letní 
dny.

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Most na Kovářově ulici projde opravou
Most na Kovářově ulici momentálně 
převzala stavební firma� V nejbližších 
měsících projde most opravou za sedm 
milionů, je totiž ve velmi špatném stavu� 
V prosinci se zase vrátí do provozu�

Stavební firma MDS solution s.r.o. 
převzala most 11. července a od pondělí 
25. července most kvůli opravám zavřela 
pro pěší a cyklisty. Podle technicko bez‑
pečnostní prohlídky z roku 2020 byl most 
klasifikován na stupni V. ‑ stav je špatný 
a stále se zhoršuje. 

Cílem stavby je odstranit technické 
závady a most kompletně opravit. Stav‑
ba má být v první etapě dokončena do 
30.  listopadu s provizorním povrchem, 
asfaltovo betonový povrch dostane most 
zřejmě v příštím roce.

Víme, že uzavírky mohou být nepříjem‑
né, ale doufáme, že vám nezpůsobí větší 
komplikace. Děkujeme za trpělivost, brzy 
budeme chodit po novém.

(red) Most na Kovářově je uzavřen pro pěší i cyklisty Foto:  archiv MěÚ

Tajemné Šintlochy

Architekt Santini pro žďárského opata 
Vejmluvu přestavěl  hospodářský dvůr 
Šintlochy� To je všeobecně známý fakt� Jenže 
– kdopak z nás ví, kde se Šintlochy nacházejí 
a jak vypadají?

Dvůr Šintlochy byl v dobových pramenech 
nazýván různě – Šintloch, Šintlošské dvory, 
nebo dvůr bratří Bojanů. První písemná zmín‑
ka o něm pochází z roku 1368, kdy byl v majet‑
ku města Čáslavi.

Šintlochy opatem koupené
21. prosince 1710 koupil žďárský opat Vác‑

lav Vejmluva od Zikmunda Leopolda Schmidla 
ze Schmiden panství Ronov s městečkem Ro‑
nov nad Doubravou ležícím zhruba 10 km od 
Čáslavi. Panství bylo někdejší lichtenburskou 
doménou, ostatně hrad Lichnice, sídlo člena 
zakladatelské rodiny žďárského kláštera Smila 
z  Lichtenburka, leží zhruba 5 km od Ronova. 
Zdejší příhodné podnebí přálo pěstování ječ‑
mene a žita, kterým se ve Žďáře tolik nedaři‑
lo. Prodávající se ve smlouvě zavázal klášteru 

prodat také blízký dvůr Šintlochy v případě, že 
o něj Zuzana Alexiová, rozená Bojanová, nebo 
někdo z  čáslavských měšťanů, neprojeví zá‑
jem. O rok později opat dvůr přikoupil, ovšem 
ozvala se také paní Alexiová kvůli svým náro‑
kům. Spor byl podle publikace pánů Zemka 
a Bartuška vyřešen smírem.

Koupě šintlošského dvora s lesy a třemi 
rybníky byla pro klášter opravdu výhodná, 
vždyť výnos dvora se rovnal téměř polovině 
příjmů ze statku Nové Veselí. Opat zde nechal 
vybudovat zcela nový dvůr podle návrhu Jana 
Blažeje Santiniho Aichla, jehož středem se sta‑
la kaple sv. Cyrila a Metoděje. Kaple určovala 
osu stavby, navazovaly na ni obytné prostory, 
chlévy a stáje. Proti ní ležely dva rybníky dě‑
lené hrází s  osovou cestou a za nimi budova 
sýpky a stodol dlouhá úctyhodných 220 m na 
půdorysu široce rozevřeného písmene W a ve 
tvaru tohoto písmene byla nejspíš realizována 
i uzavření bočních stran ohradními zdmi. Pů‑
dorys písmene W odkazující na jméno sv. Vác‑
lava, opatova jmenovce, měl i dvůr nedaleko 
Žďáru, z  nějž se stala osada Veselíčko a také 
hostinec v Ostrově nad Oslavou. O posvěcení 
kaple v  Šintlochách se dochovala zmínka ve 
Vejmluvově dopise rajhradskému proboštovi 
Antonínu Pirmusovi. 

Šintlochy opatem prodané
Císař Leopold I. byl znepokojen rostoucím 

pozemkovým majetkem církve, proto podmí‑
nil získání nových církevních statků svolením 
panovníka. Když se opatu Vejmluvovi naskytla 
možnost koupit sousední křižanovské panství, 
musel, aby souhlas získal, část své stávající 
pozemkové držby ve stejné hodnotě prodat. 
Obětoval vzdálený Ronov a Šintlochy a zavázal 
se ponechat světský charakter křižanovského 
velkostatku, leč stále zde byl ještě cenový rozdíl 
40 000 zl. Ten císař opatovi prominul s ohledem 
na budování prestižního vzdělávacího ústavu 
v  klášteře – šlechtické akademie. V  roce 1727 
tak dvůr Šintlochy koupil Josef Jaroslav, hrabě 
Věžník z Věžník.

K zásadní přestavbě dvora došlo roku 1760, 
kdy se Šintlochy jejich tehdejší majitel Filip, hra‑
bě Kolowrat‑Krakowský rozhodl přebudovat na 
zámek. Pozdně barokní objekt využil stavbu 

Santiniho kaple, jejíž obvodové zdi se dochova‑
ly ve střední části budovy, k  níž přibyla boční 
křídla. Zámek dostavěl až jeho syn Leopold, po 
Filipovi však zámku i osadě zůstal název Filipov.

Dnešní novogotickou podobu získal zámek 
za Benedikta, rytíře Boleslavského z Rittersteinu 
a jeho manželky Emílie, rozené z Eisensteinu, 
v letech 1863–1865 podle plánů architekta Kar‑
la Šela. V roce 1876, rok po Benediktově smrti, 
nechala jeho manželka vybudovat v zámeckém 
parku hrobku s kaplí sv. Kříže. Benediktovo tělo 
do ní bylo uloženo roku 1877, tělo jeho manžel‑
ky o 30 let později.

V  roce 1945 byl zámek zestátněn a užívali 
ho nějaký čas zemědělci, po nich knihovníci. 
Dnes zde naleznete Alzheimercentrum Filipov, 
přičemž zámecký park můžete volně navštívit.

Co se Suchotluky?
S ronovským panstvím měl podle monu‑

mentální práce o žďárských dějinách pánů 
Zemka a Bartuška opat Vejmluva získat také Su‑
chotluky. Zde ovšem došlo k mýlce. Nešlo totiž 
o Suchotluky, ale o Suchotlesky.

Suchotlesky byly vesnicí se středověkou tvr‑
zí a poplužním dvorem u Ronova nad Doubra‑
vou. Tvrz zanikla za třicetileté války, tehdy už 
z  vesnice zbývaly jen dvě chalupy. Poslední 
zmínka o dvorci, který vzápětí nejspíš také zani‑
kl, je z roku 1727, kdy byly Suchotlesky opatem 
Vejmluvou prodány jako součást ronovského 
panství hraběti Věžníkovi.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Areál zámku Filipov Foto: Stanislav Mikule

Zámek Filipov Foto: Stanislav Mikule

Hrobka s kaplí sv� Kříže Foto: S� Mikule

Rostislav 
Dvořák

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou
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Milí Žďáráci, zdravím vás uprostřed 
léta. I když jsme asi všichni myšlenkami 
spíš na dovolené, věřím, že si najdeme 
chvíli na pár témat, kterými se v poslední 
době zabývala rada města.

Léto ve znamení staveb a investic� 
Stavební sezóna je v  plném proudu. Běží 
poslední etapa rekonstrukce Vodojemu, 
před dokončením je žďárská pěší zóna, 
finišuje stavba centra sociálních služeb 
za „Hypernovou“ či dětské hřiště na Far‑
čatech. Brzy začne obnova rybníku Velký 
Posměch, rozjedeme zateplení posledních 

„svobodárek“ a soutěží se propojka Jam‑
ské a Brněnské. Rychle pokračuje i stavba 
sportovní haly u průmyslovky. Všem Žďá‑
rákům pak patří velké díky za trpělivost 
s  rekonstrukcí silnice na Jihlavské (staví 
Kraj Vysočina) a v Zámku (staví ŘSD). Holt 
to „musí opravit“. 

Žďárský „dům dětí“ má novou šéfo-
vou� Od září bude ředitelkou PO Active 
paní Romana Šimurdová. Zkušená peda‑
gožka, která před výběrovou komisí před‑
stavila nejzajímavější vizi rozvoje tohoto 
důležitého volnočasového zařízení. Čeká ji 
spousta práce, a to nejen v péči o budovy, 
ale hlavně v  rozvoji jejich náplně. Podě‑
kování směřuje i bývalému řediteli Luboši 
Strakovi. Ten odchází do důchodu, přesto 
věříme, že pomůže nové šéfové do startu. 

S vývozem odpadů vycházíme vstříc 
občanům� V období červenec – září bude 
probíhat týdenní svoz odpadů i u rodin‑
ných domků. Rada tak vyšla vstříc obča‑
nům, aby se v  létě svoz zintenzivnil, aby 

popelnice „nesmrděly“. Chceme však vážit 
a sledovat naplněnost. Samotný svoz je fi‑
nančně velmi náročný. Nebylo by tak dob‑
ré, aby popeláři vozili „vzduch“.

Dostat „z Evropy“ co nejvíc� Chystané 
investice města a možnost jejich spolufi‑
nancování z  evropských fondů. Důležité 
téma. Startuje totiž nový evropský sedmi‑
letý rozpočet a my chceme být připraveni. 
Dotace by mohly pomoci třeba s  dokon‑
čením rekonstrukce náměstí (před ob‑
chodními domy), nebo okolím kostela sv. 
Prokopa a Tvrze.  

Vážení spoluobčané, v tomto volebním 
období je to poslední sloupek, kterým vás 
zdravím za městskou radu. Blíží se totiž čas 
„vysvědčení“, blíží se komunální volby. Do‑
volte mi tedy, abych vám moc poděkoval 
za vaši přízeň, důvěru, trpělivost a mno‑
hým z  vás i za aktivní spolupráci. Budu 
se na vás těšit, ať už osobně na některé 
z mnoha letních akcí, nebo třeba zase jed‑
nou na stránkách Žďárského zpravodaje.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Zdeněk 
Navrátil

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Město nabídne pozemky na Vápenické za pevnou cenu
Město vychází vstříc poptávce oby-
vatel a 27 pozemků na klafarské Vá-
penické ulici nabídne podobně jako 
v  roce 2017 za pevnou cenu� Zájemci 
o  bydlení v řadových domcích si ale 
vystojí frontu�

Radnice nabízí podobně jako před lety 
na Barvířské ulici na Klafaru II. pozem‑
ky pro řadové domy a stejně jako tehdy 
je možné je získat formou “fronty”. Jed‑
noduše řečeno, kdo dřív přijde, ten dřív 
vybírá. Je to způsob, jak umožnit spra‑
vedlivý nákup pozemků za pevnou cenu, 
2 852 Kč s DPH za m². Jde o cenu zohled‑
ňující náklady na zasíťování pozemků, 
ale nižší než tržní. “Řadové domky na Vá-
penické je jeden z mnoha připravovaných 
projektů, který najdete v Katalogu Bydlení. 
Věřím, že prodejní cena pozemků je v dneš-
ních časech velmi vysokých cen nemovitos-
tí relativně dostupná a sympatická. Když se 
podíváte do dalších měst, tam si zájemci 
musí na m² připravit třeba i o 2 tisíce více,” 
říká starosta Martin Mrkos.

Jednotlivé pozemky mají výměru oko‑
lo 400 m². Rezervační poplatek je ve výši 
250 tisíc a je splatný do deseti dnů od 
podpisu smlouvy. Rezervace pozemku 
se může zúčastnit pouze fyzická osoba 
(i manželé), jedna fyzická osoba může 
rezervovat jen jeden pozemek. Převody 
nejsou možné, pokud bude zájemce ně‑
kdo zastupovat, musí doložit plnou moc. 
Pokud rezervuje jeden z manželů, je po‑
třeba uvést, že pozemek bude součástí 
společného jmění manželů.

Rezervovat pozemky si budou moct 
zájemci na MěÚ 12� září 2022 od 8�00 v 

zasedací místnosti ve 4� poschodí. Info 
na www.bydleteve.zdarns.cz (red)

Místní akční plán myslí na budoucnost škol
Vážení čtenáři, rádi bychom vám touto 
cestou představili projekt Místní akční 
plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sáza-
vou (zkráceně MAP III), registrační číslo 
CZ�02�3�68/0�0/0�0/20_082/0022901, který 
má úspěšně za sebou své první pololetí� 

Jeho účelem je zlepšit kvalitu vzdělá‑
vání v území, rozvíjet gramotnost a šířit 
osvětu ohledně inkluzivního (společného) 
vzdělávání. Projekt poběží až do listopadu 
2023 se svým hlavním cílem, a to prohlou‑
bením již navázané spolupráce zřizovatelů, 
ředitelů a  ostatních aktérů ve vzdělávání 
s  posláním řešit místní, specifické problé‑
my a potřeby škol. Do společného plánová‑
ní se aktivně zapojují ředitelé škol i místní 
starostové, pedagogové, odborníci, ale 
také rodiče dětí a žáků. Každý tak se svou 
troškou přispívá do mlýna. Vše probíhá díky 
finanční podpoře z Evropských strukturál‑
ních a investičních fondů, v rámci výzvy Mi‑
nisterstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
pod názvem Akční plánování v území.

Po předchozích projektech MAP I a MAP 
II jsou i do tohoto projektu nadále zapojeny 

všechny mateřské a základní školy z území, 
včetně Základní umělecké školy Františka 
Drdly ve Žďáře nad Sázavou. ,,Projekt MAP 
III se zaměřuje především na evaluaci, tedy 
hodnocení nastaveného procesu místního 
akčního plánování ve vzdělávání v  uplynu-
lém programovém období a také na  pláno-
vání aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity 
vzdělávání. Připravujeme si ornou půdu 
pro navazující projekt MAP IV v novém ope-
račním programu Jan Ámos Komenský (OP 
JAK), kde opět budeme moci realizovat im-
plementační aktivity pro všechny cílové sku-
piny“, uvedla hlavní manažerka projektu 
Radka Hudečková. Během prvních měsíců 
realizace projektu se povedlo ustanovit 
Řídící výbor i pracovní skupiny. Proběhla 
jednání těchto platforem, bylo realizováno 
informativní setkání s veřejností ke kvalitě 
vzdělávání i on‑line setkání všech ředitelů 
škol z ORP Žďár nad Sázavou, kteří společ‑

ně prodiskutovali možnosti směru rozvoje 
škol a vzdělávání. Následně došlo k  aktu‑
alizaci klíčového dokumentu Strategický 
rámec MAP, který nás má nasměrovat na 
rozvojovou cestu udržitelnou po stránce 
sociální, ekonomické i  environmentální. 
Jeho naplňováním se přispívá ke zvyšová‑
ní kvality života v území. Kromě výše zmí‑
něných aktivit se v  projektu MAP III také 
snažíme, dle daných možností, podporovat 
vědomostní kapacity pedagogických pra‑
covníků.

Pro  více informací můžete sle‑
dovat facebookový profil projektu  
(www.facebook.com/MAPZR), nebo navští‑
vit jeho webové stránky (www.zdarns.cz/
MAPIII), nebo nás přímo kontaktovat.

 
Realizační tým projektu MAP III

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Do ukrajinského Chustu putovala další pomoc ze Žďáru
V červnu putovala na Ukrajinu další 
materiální výpomoc, kterou se Žďár 
snaží ulehčit situaci partnerskému 
městu Chust� Jednalo se už o druhou 
pomoc v řadě� Víc než půl milionem ko-
run přispěla žďárská radnice, na sbírce 
se podílely i firmy a místní lidé� 

Dětské výživy, instantní kaše, příkrmy 
a přesnídávky, ale i základní drogistické 
věci nosili lidé do garáží městského úřa‑
du. O další díl pomoci se postarali místní 
podnikatelé i Město Žďár. Částkou 600 
tisíc přispělo město také na nákup vod‑
ního čerpacího systému, který pomůže 
s dodávkou pitné vody. Aktuálně je totiž 
v  Chustu pitná voda dostupná dvakrát 
denně na dvě hodiny. Citelně chybí i po‑
třeby pro nejmenší děti. 

“Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem lidem, kteří se podíleli na druhé ma-
teriální sbírce pro naše partnerské město 
Chust. Zvláštní poděkování patří Oblastní 
Charitě Žďár za organizaci a všem místním 
žďárským firmám, které do sbírky přispě-
ly,” doplnil místostarosta města Rostislav 
Dvořák. Výtěžek sbírky se připojil k velké 
nakládce Kraje Vysočina a 24. června od‑
jela na Ukrajinu. Chust je třicetitisícové 
město, ve kterém je momentálně zhruba 
dvacet tisíc uprchlíků z válkou postiže‑
ných částí Ukrajiny.

 (red) Do Chustu dorazily potřeby pro nejmenší děti  Foto: Chust

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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Rehabilitaci na poliklinice převezme soukromá společnost FyzioZR
Provoz rehabilitace na žďárské poliklini-
ce byl v posledních letech ztrátový, proto 
se ho město rozhodlo propachtovat a od 
1� září ho tak převezme soukromá společ-
nost� Zemětřesení bezprostředně po pře-
vzetí neplánuje�

Společnost FyzioZR se na převzetí rehabi‑
litačního provozu intenzivně připravuje, vět‑
šinu administrativně právních záležitostí už 
úspěšně realizovala. FyzioZR počítá se stáva‑
jícím personálem, který však doplní o zkuše‑
nou vedoucí Mgr. Veroniku Netolickou, která 
dosud působila v Hamzově léčebně. Další no‑
vinkou, která by měla přispět k okamžitému 
zlepšení služeb, je i spolupracující rehabilitač‑
ní lékařka MUDr. Réka Popelová. 

Ostatní provozní záležitosti jako otevíra‑
cí doba či rozsah poskytovaných služeb se 
zpočátku měnit nebudou, až za provozu se 
postupně vyhodnotí, jaké úpravy a investice 
bude nezbytné udělat. 

“Zatím neplánujeme žádnou revoluci a Žďá-
ráci dostanou služby, na jaké byli doteď zvyklí. 
Postupně bychom chtěli provoz rehabilitace 
vylepšovat, nabídnout služby na vysoké úrovni, 
modernizovat zázemí rehabilitace. Jsme rádi, 
že nám město dalo příležitost a pevně věříme  
v dlouhodobou a úspěšnou spolupráci,” říká Jiří 
Mareš, zástupce společnosti FyzioZR.

Pro město je tzv. pacht způsob, jak vyře‑
šit trvale ztrátový provoz a přitom zachovat 
rehabilitační služby a kontrolu nad jejich kva‑

litou na poliklinice. Současný provozovatel 
byl v soutěži druhý v pořadí, příležitost získal 
po odstoupení původního vítěze. “Nakonec 
to dobře dopadlo. Osobně jsem přesvědčený, 
že pronájmem rehabilitace získáme jak ekono-

micky, tak po stránce zachování kvalitního pro-
vozu,” uzavírá místostarosta města Rostislav 
Dvořák.

(red)

Zatopte si v zimě dřevem z městských lesů 
Žďár nabízí možnost odkupu dřeva 
z městských lesů� Využijte tuto možnost 
a pořiďte si dřevo na nadcházející zimu� 
O technickou stránku se stará městská 
firma SATT a občané města Žďáru koupí 
palivové dřevo s 10% slevou�

Pojem “samovýroba dřeva” zjednodušeně 
znamená, že si lidé na předem domluveném 
místě sami nasbírají nebo vyzvednou dřevo. 
Cena za samovýrobu dřeva se bude odvíjet 
podle toho, o jaký druh dřeva budete mít zá‑
jem, máte tři možnosti. Úklid větví a dalších 
drobných zbytků po těžbě je zcela zdarma, 
zaplatíte tím, že místo svým sběrem pomůže‑
te vyčistit od klestu. Zpracování zbylé kulatiny 
po těžbě, případně padlé souše se počítají za 
500 Kč/m3. Přes společnost SATT si také mů‑
žete zajistit i samotný odkup palivového dře‑
va z odvozního místa v lese. U této možnosti 
dostanou Žďáráci slevu 10 %. Zároveň je od‑
kup palivového dřeva limitován maximálním 
množstvím dřeva na osobu 10 m3 na rok. Zá‑
kladní cena bez slevy je 1050 Kč/m3. Ceny se 
mohou měnit podle aktuální situace na trhu. 

Jak postupovat, pokud máte o dřevo zá‑
jem? Prvním krokem je kontaktovat firmu 
SATT od pondělí do pátku od 8.00 do 14.00 
na telefonu 566 654 820 nebo e‑mailu  
les@satt.cz. Následně na pokladně měst‑
ského úřadu zaplatíte určenou cenu a na 

domluveném místě vám pracovník SATTu 
předá místo, kde si dřevo posbíráte nebo 
vyzvednete. Pracovník SATTu s vámi pak 
místo zkontroluje a dřevo je vaše. 

 (red)

Dřevo z městských lesů mohou využít nejen Žďáráci Foto: Pixabay

Nová dentální hygienistka ordinuje na poliklinice 
Nový provoz Poli-dent Jany Polreichové 
nabízí veškeré služby dentální hygieny� 
Zájemci si v provozu navíc mohou za-
koupit i pomůcky pro dentální hygienu�

Ordinace funguje od poloviny června. 
Sídlí ve 3. patře hlavní budovy poliklini‑
ky a stále přijímá nové klienty. Ordinační 
doba je podle rezervací, objednává se od 

pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 a  od 
13.00 do 15.00. Zájemci se mohou nahlá‑
sit na čísle 773 714 038 nebo na mailu po‑
lident@seznam.cz.  (red)

Žďárský starosta získal ocenění Svazu měst a obcí 
Už potřetí vyhlašuje Svaz měst a obcí 
soutěž, která má za cíl ocenit staros-
ty, kteří se svou prací nejvíce zasloužili 
o  rozvoj města� Starosta Žďáru nad Sá-
zavou Martin Mrkos získal ocenění Nej-
lepší starosta v Kraji Vysočina za volební 
období 2018-2022�

Posuzuje se přínos v  oblastech rozvoje 
infrastruktury, životního prostředí nebo pod‑
mínek pro podnikání. Aktuálně se Žďár snaží 
profilovat jako zelené město, kde se bude 
lidem dobře žít a najdou tu dobře placenou 
a kvalifikovanou práci. “Starosta sice udává 
cestu a směr, ale bez obětavé a energické práce 

lidí z úřadu, rady města a řady zastupitelů, by 
nebylo nic. Všem patří velký dík, ocenění je pře-
devším výsledek týmové práce, protože někdy 
jsou tlaky a výzvy velké a nesnadné. S podpo-
rou dobrého týmu se věci ale daří,” říká starosta 
Martin Mrkos. 

(red)

Představujeme nové tváře městského úřadu

Předchozí zaměstnání: 
Centrum pro regionální rozvoj, manažer projektů
Záliby: 
sport, rodina a přátelé

Můžete stručně popsat vaši pozici? 
Práce koordinátora projektů je velmi roz‑

manitá, tu řešíte koncept velkého projektu  
s realizací v řádu let, tu tvoříte text, který měl 
být hotový včera, nebo hledáte finanční pro‑
středky pro nejrůznější nápady kolegů. Výčet 
všech činností, se kterými se zde člověk po‑
tká, by nám zabral celé číslo.  

Proč jste se ucházel o pozici projektového 
koordinátora a jaké jsou vaše předchozí 
pracovní zkušenosti?

Již nějaký čas jsem zvažoval návrat do 
Žďáru a protože jsem v oblasti dotací praco‑
val posledních šest let, byla pro mě pozice ko‑
ordinátora projektů jednak příležitostí, jak se 
vrátit do města, a současně profesní výzvou.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Když pracujete na věcech, které vám 

dávají smysl, není těžké si vysoké pracovní 
nasazení tolik nepřipouštět. Navíc na pro‑
jektech nikdy nepracuje člověk sám a já 
mám to štěstí, že mám kolem sebe šikovné 
kolegy, kteří mi pomáhají vše zvládnout.

Co je pro vás největším odpočinkem?
To je velmi různé, někdy je to sport, jin‑

dy knížka a někdy stačí dobrá káva. Tělo si 
umí říct, co zrovna potřebuje, stačí poslou‑
chat. 

Roman 
Přecechtěl

 
 
koordinátor 
projektů

Provoz rehabilitace zůstane zatím při starém Foto: Martina Skalníková
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že 
na ztráty a nálezy byly v období od 16. května 
do 4.  července  předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Svazek klíčů  u Kulturního domu
Klíč od vozu na ul. Jungmannova
Klíče od vozu na ul. Hrnčířská
Peněženka bez dokladů + hotovost 
 na ul. Žižkova
Mobilní telefon na stezce na Libušíně
Model letadélka na ul. Rytecké
1 klíč + čip na ul. Nádražní
Svazek klíčů v přízemí MěÚ
Malý látkový obal asi od elektroniky 
 na přechodu u Astry

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 
20.  července 2022 celkem 20 150 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: červen 2022 ‑ 20 152, květen 
2022 ‑ 20 186, duben 2022 ‑ 20 209, bře‑
zen 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,

Děti narozené v dubnu 2022
+ dodatečně 1x v lednu a 1x v únoru
Tereza Kopecká  04.01. ZR 6
Timea Brodská  16.02. ZR 3
Alfred Košťál   02.04. ZR 6
Dominika Ježková  03.04. ZR 2

Dominik Čumpl  08.04. ZR 2
Rozálie Žáková  10.04. Veselíčko
Filip Ostrý 14.04. ZR 3
Karla Šišková  19.04. ZR 3
Natálie Moravcová 20.04. ZR 3
Tomáš Řádek  20.04. ZR 3
Antonín Haman 21.04. ZR 1
Rozárie Licková  22.04. ZR 1
Theodor Jurnečka 27.04. ZR 6
Timotej Viška 29.04. ZR 3

Životní jubilea v červenci a srpnu 2022
+ dodatečně 1x v červnu
Pavla Stará  26.06.  94 let ZR 3
Anna Hánová   01.07. 91 let ZR 5
Helena Grigarová  03.07. 85 let ZR 7
Václav Fabík   04.07. 85 let ZR 4
Olga Pejchalová  11.07. 85 let ZR 1
Jaroslav Kohout   13.07. 91 let ZR 7

Olga Němečková  16.07. 80 let ZR 6
Marie Švomová  16.07. 80 let ZR 4
Milena Pikardová  17.07. 90 let ZR 6
Miroslav Šmída  27.07. 80 let ZR 4
Jaroslava Fialová  30.07.  85 let ZR 1
Helena Špačková 01.08. 93 let ZR 3
Bohumil Pazour 08.08. 92 let ZR 1
František Prchal 10.08. 92 let ZR 5
Zdenek Kaláb 14.08. 80 let ZR 7
Ludmila Pitrová 15.08. 85 let ZR 4
Jan Knesl 21.08. 80 let ZR 4
Josef Chvátal  22.08. 80 let ZR 7
Božena Dvořáková 22.08. 91 let ZR 3
Václav Mokříš 23.08. 85 let ZR 7
Zdeňka Kozáková 25.08. 85 let ZR 3
Josef Štourač 25.08. 94 let ZR 5
Zdeněk Mattis 27.08. 85 let ZR 6
František Gonda 28.08. 90 let ZR 3

Gratulujeme!

Nezapomněli jste zaplatit za odpad?
Na konci dubna uplynula lhůta pro za-
placení poplatku za komunální odpad� 
Pokud jste na tuto povinnost ve víru 
všedních starostí zapomněli, prosíme 
vás o nápravu� 

Poplatek ve výši 580 Kč můžete uhradit 
bezhotovostně (budeme radši) nebo osobně 
na pokladně MěÚ. Platit můžete na účet číslo 

264344325/0300 s uvedením svého variabilního 
symbolu (pokud svůj variabilní symbol neznáte, 
volejte 566 688 396 nebo napište na email po‑
platekodpad@zdarns.cz). V kanceláři odboru ko‑
munálních služeb můžete také požádat o splát‑
kový kalendář. S dotazy nás prosím kontaktujte. 

Sylva Pikulová
Odbor komunálních služeb

Blíží se splatnost poplatku za psy
Žďárským majitelům psích parťáků při-
pomínáme blížící se datum splatnosti 
poplatku za 2� pololetí� Termín pro za-
placení je do 31� srpna 2022�

Tento termín se týká majitelů psů, jejichž 
poplatek je vyšší než 500 Kč ročně. Poplatek 
můžete uhradit pod přiděleným variabilním 

symbolem na účet 19‑328751/0100 (prosím 
o upřednostnění této varianty) nebo hotově / 
platební kartou na pokladně MěÚ. Pro bližší in‑
formace se obraťte na Miroslavu Zachovou, tel. 
566 688 147, email miroslava.zachova@zdarns.cz. 
Děkujeme! 

 Miroslava Zachová
Odbor komunálních služeb

Letní svoz směsného komunálního odpadu
I letos v létě svážíme (prostřednictvím AVE) popelnice s komunálním směsným od-
padem každý týden�

Tato letní sezóna platí od 11. července do 30. září. Pokud popelnici každý týden nezaplníte, může‑
te ji přistavovat podle své potřeby jednou za dva týdny. Od 1. října se opět vrátíme ke svozu jednou za 
14 dnů v sudé týdny.  Odbor komunálních služeb

Anketa pro zastupitele města
V letním čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Jak by měl Žďár reagovat na růst cen energií?
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 

V současné době nezbývá než čekat 
a  doufat. Otázkou je, co dělalo město v mi‑
nulosti proto, aby si zajistilo energie pro bu‑
doucnost. Dříve město nakupovalo elektric‑
kou energii a plyn v elektronických dražbách 
a dosahovalo výrazně nižších cen fixovaných 
na rok i delší období, než byly na trhu. Je 
otázkou, zda bylo správné opustit tento mo‑
del a začít nakupovat na energetické burze, 

kde ceny kopírují rostoucí trh s energiemi. 
Obecně platí, že v době růstu cen vítězí ti, 
kteří nakoupili za nízké ceny s co nejdelší fixa‑
cí. Město se vydalo cestou nákupu rozumu u 
energetických manažerů a poradců, a tak teď 
nakupuje za ceny na energetické burze, které 
jsou vysoké díky silné poptávce v důsledku 
války na UK a zelenému šílenství EU, a tomu 
se už nedá utéct.

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Energetika ve Žďáře nad Sázavou byla 
po generace opomíjenou problematikou. 
Existence levného zdroje tepla ve Žďasu 
a plynofikace spolu s nízkými cenami energií 
měla za následek podinvestovanost energe‑
tiky ve městě. Současný růst cen energií od‑
startovala válka na Ukrajině, ale k nynějšímu 
stavu se schylovalo i bez tohoto impulsu, 
platí pro celou Evropu. Město má v záloze 

klasicky koncipovanou plynovou kotelnu na 
Libušíně, je třeba zapomenout na technolo‑
gie minulého století a začít problémy města 
řešit s vizí do budoucna ‑ potřebuje vlastní 
energetickou politiku. Měla by být postavena 
na fotovoltaice a kombinaci plynu a vodíku, 
případně bioplynu, což představuje sumu 
investičních nákladů, která v bezprostředním 
časovém horizontu je nad možnosti města.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM /STAN

K růstu cen energií vede vedle války pře‑
devším vypínání jaderných elektráren v Ně‑
mecku ‑ není to moc racionální, je to bohužel 
ideologie. Pro Žďár je klíčové udržet relativně 
rozumné ceny tepla v soustavě CZT městské 
firmy SATT. Zní to děsivě, ale i přes nárůsty 
jsou tyto ceny ve srovnání se zbytkem ČR 
pořád v pásmu nízké. Žďárákům nabízíme 
za příznivé ceny samovýrobu dřeva z na‑

šich lesů. Dále potřebujeme srazit náklady 
za energie, a to konkrétně: instalacemi FVE 
panelů a energetickým využíváním odpadů 
vyprodukovaných v městě. Na všech těchto 
opatřeních pracujeme. Klíčové také bude, ja‑
kou podobu bude mít novela energetického 
zákona. Teď nelze, aby se vyrobená energie 
v budově A poslala do budovy B. Pokud se to 
změní, ušetří město i lidé.

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011 

Města a obce nemají mnoho možností, 
jak zmírnit inflaci. Nicméně se nám podařilo 
v rámci Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko 
po desetiletém růstu cen vodného a stočného 
pro tento rok růst ceny vody zastavit a udržet 
je na cenové hladině z předchozího roku. Ne‑
stalo se tak ze dne na den, je za tím mnohaletá 
snaha. Díky tomu již Žďáráci nemají nejdražší 
vodu v  širém okolí. Další úspěch, který šetří 
peněženky občanů našeho města, je dobře 

řízené odpadové hospodářství. Díky tomu se 
nemusela zvedat cena za svoz odpadů a Žďár 
tak má jednu z nejnižších cen z obdobně srov‑
natelných měst. Velkou výhodou Žďáru je i to, 
že má 100% kontrolu nad distribuční sítí tepla, 
byť vlivem nárůstu nákladů na straně zdroje 
tepla (Energetika ŽĎAS) dochází k jeho růstu. 
Naše město tak má přímou možnost brzdit růst 
ceny tepla.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS 

Jsa humanitně vzdělán, požádal jsem 
o vyjádření k tomuto tématu Víta Filipenské‑
ho, našeho zástupce v  kontrolním výboru 
města. Ten zdůrazňuje zajištění tepla do hor‑
kovodů ze sekundárního zdroje (případná 
záloha za Žďas), systémové řešení je regionál‑
ní spalovna, která generuje energii ve formě 
kogeneračního zdroje a řeší problém sklád‑
kování odpadu ‑ zákonné delimitace a strmé 

zdražování. Máme náskok díky využívání 
dotací všeho druhu, třeba pokračovat. Dále 
doporučuje aktivně sledovat výročí smluv, 
za současné situace zvolit variabilní tarify 
bez dlouhé fixace a zvážit zasíťování klastru 
místně blízkých zdrojů spotřeby tak, aby byly 
energetické přebytky spotřebovávány oka‑
mžitě a přímou dodávkou bez mezičlánků 
energetické distribuční soustavy. 

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU‑ČSL 

Regulace ceny energií záleží na rozhodnutí 
vlády a Energetického regulačního úřadu, kde 
vidím jako řešení zastropování cen. Tímto kro‑
kem by se pomohlo všem,  nejen podnikatelům, 
ale i domácnostem. Otázka ale zní, jak by mělo 
reagovat město na růst energií? Žďár neustále 
pokračuje cestou energetických úspor na budo‑
vách, zateplováním, fotovoltaikou nebo systé‑
mem úspor ve veřejném osvětlení instalací LED 

svítidel. To ale v dnešní době razantního nárůstu 
cen nestačí. Město využívá a nabízí možnost spo‑
lečných aukcí energií nejen pro potřeby města ale 
i spoluobčanů. Dále je nutné opětovně revidovat 
cenu tepla distribuovanou společností SATT. Ne‑
lze očekávat, že by cena tepla mohla v současné 
době klesat, ale vybudování alternativního zálož‑
ního zdroje povede ke stabilizaci této energie bez 
hrozby skokového nárůstu ceny.

Kontejnery na tříděný odpad jsou opět umyté
Zhruba před měsícem prošly každoročním mytím necelé čtyři stovky kontejnerů na 
tříděný odpad� Nově vydlážděná je plocha pod kontejnery na Studentské� 

Kontejnery myla vysokotlakým proudem vody žďárská firma ÚSVIT o. p. s. Očista všech nádob 
přišla na zhruba sto tisíc. “Chceme mít jednak hezké čisté město, ale také motivovat Žďáráky ke třídění od-
padů. A k tomu mohou pomoct i drobnosti jako jsou čisté kontejnery,” říká místostarostka Žďáru Ludmila 
Řezníčková. (red) Foto: MěÚ
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Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v  rubrice Slova zastupitelů� Jedná se o  osobní 
názory zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou� Redakce obecního zpravodaje je ze zákona povinná příspěvky 
zastupitelů uveřejnit� Do uzávěrky letního čísla nám přišly následující příspěvky�

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP09/Svobodní

Na růst cen energií se reaguje velmi těž‑
ko, obzvlášť až ve chvíli, kdy výrazně narostly. 
Město by mělo mít v  maximální možné šíři 
diverzifikovány zdroje. Nyní je bohužel v teple 
závislé na Žďasu, v elektřině na vysoutěženém 
dodavateli. Konkrétně by naše město mělo mít 
vlastní zdroj tepla a hlavně by mělo investovat 
do fotovoltaiky. Většina městských budov je 
vhodných pro instalaci fotovoltaických pane‑

lů. Stejně tak jsou budovy vhodné pro osazení 
zelenými střechami. Ty nejenže zadržují vodu, 
která neodteče, ale pomalu se odpařuje zpět 
do ovzduší, ale také zvyšují izolační vlastnosti 
střechy, a navíc jsou velmi vhodné v  kombi‑
naci s  fotovoltaickými panely. Panely zelené 
střeše vhodně stíní a naopak zelená střecha ve 
vedrech panely ochlazuje, a tím zvyšuje jejich 
účinnost. 

Patálie bývalého starosty
Byl víkend a já vyrazil na procházku 

s kamarádem. On po studiích zůstal ve vel‑
koměstě, měl zajímavou práci, ale poté, co 
založil rodinu, se rozhodl vrátit domů. Pro‑
cházka byla fajn, bylo o čem mluvit. Když 
jsem se však už potřetí zastavil a cosi fotil, 

zeptal se, proč to dělám. Vysvětlil jsem, že 
fotím „závady“. Ty pak posílám odpovědným 
lidem na městě či v technických službách.

Ano, přiznám se bez mučení. Je to už té‑
měř čtyři roky, co jsem hlavně kvůli rodině 
opustil post „prvního muže na radnici“. Tahle 
profesní deformace mi ale zůstala. Tam, kde 
můj kamarád vidí normální upravenou uli‑
ci, já vidím díru u kanálu a ohnutý sloupek. 
Tam, kde si užívá parku, já se zajímám, jak je 
posečeno či jak vypadá nová výsadba.

Kamarád se smál a pak začal o tom, jak 
vnímá Žďár jako člověk, který do něj jezdil 
dlouho jen jednou za měsíc. Žďár se nemá 
za co stydět. Vnímá nové cyklostezky, opra‑
vené ulice, „nový“ Vodojem, jak prokoukla 
Zelenka, jak roste Klafar, nová sportoviště 

a hřiště. Ocenil Kino Vysočina i Žďáráky zpr‑
vu proklínané chytré semafory. Líbí se mu, 
že Žďár „ožil“ spoustou akcí od Farmářských 
trhů, přes aktivity na Zámku až po Den Žďá‑
ru. A hlavně zde našel bez problému dobrou 
práci: „Víš, když jsme přemýšleli, kam vypad‑
neme z Prahy, Žďár byl jasná volba. Kromě 
univerzity a metra je tu vše, navíc je to jen 
kilometr do lesa.“

Někdy jsme asi na sebe zbytečně přísní. 
Přitom, když se nás zeptají, proč se nám ve 
Žďáře líbí, najdeme toho spoustu. Musím 
přiznat, že „zpověď“ mého kamaráda mi 
ukázala, že práce pro město a pro Žďáráky 
má smysl. A to i  když vás „fejsbůk“  nepo‑
chválí.

Zdeněk 
Navrátil

zastupitel 
ŽŽM/STAN
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Když se dospělí chovají jako děti
Na zastupitelstvu 16. 6. 2022 jsme pod 

tlakem kontrolního výboru ZM napravili 
nezákonný stav v odměňování členů ko‑
misí a výborů, kteří nejsou zastupiteli. Od 
tohoto data se po 3,5 letech vyplácejí od‑

měny v souladu se zákonem o obcích. Tím 
však nebylo narovnáno vyplácení odměn 
od 26. 11. 2018 až do 16. 6. 2022. Navrhl 
jsem v souladu s doporučením kontrolního 
výboru zastupitelstva, aby zastupitelstvo 
uložilo radě města, která stojí za poruše‑
ním zákona od samého začátku, nápravu. 
Nešlo o nic více než sebereflexi a konstato‑
vání, že nedošlo ke škodě, protože vyplace‑
né odměny byly vyplaceny za odvedenou 
práci. Opět se projevila a zvítězila nenávist 
a neschopnost koalice přiznat chybu. Hla‑
sování se zdrželo 12 koaličních zastupitelů 
ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO a ODS, přestože všich‑
ni dobře věděli, že došlo k porušení záko‑
na. Mezi těmi, kdo se zdrželi, byli i současný 

senátor Klement, poslankyně Bělohlávko‑
vá, exposlanec Zlesák a dalších 9 věrných. 
Lidé, u kterých bychom očekávali znalost 
a dodržování zákonů. Lidé, kteří často a 
rádi hovoří o právním státu, morálce a eti‑
ce. Bohužel se vlastními slovy neřídí, takže 
jak se říká „káží vodu a sami pijí víno“. Umí 
vystupovat, mluvit, ale zákon nectí, ten je 
přece pro ty druhé. Pamatujte si to, protože 
nikdy nebudete vědět, co myslí vážně a co 
ne, co je pravda a co už lež. Uznání naopak 
zaslouží koaliční zastupitelé MUDr. Bílková 
a pan Forst, kteří tentokrát nehlasovali s ko‑
aličním stádem a zůstali věrni svému slibu 
dodržovat zákony.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Paradoxy vyhlášky o konzumaci alkoholu
Na posledním jednání zastupitelstva nám 

byl předložen návrh vyhlášky o regulaci konzu‑
mace alkoholu ve veřejných prostorách. Zákaz 

konzumace by podle ní měl platit na mnoha 
místech města, zejména v jeho středu, ale na‑
opak by neměl platit na náměstí a Farských 
humnech. Vzhledem k vyjmenovaným místům 
tak dochází k paradoxům, kdy návštěvník kina 
se zakoupeným nízkoalkoholickým nápojem 
vyjde před kino a bude tím vyhlášku porušovat, 
naopak člověk, který se utáboří s  lahví kořalky 
na Farčatech nebo na náměstí, porušovat nic 
nebude. Hlavním argumentem, proč by měl 
být alkohol povolen na těchto dvou místech, 
bylo, že město má příjem z pronájmu prostran‑
ství stánkům s alkoholem při městských akcích. 
Jinými slovy: zdá se, že peníze jsou důležitější, 

než prevence konzumace alkoholu a také, že 
lidé nemohou alkohol svobodně konzumovat 
tam, kde chtějí, ale město si rozhodne, kde kdo 
může, a vše je podřízeno tomu, aby se na měst‑
ských akcích pít mohlo. Pořádat je bez podpory 
alkoholismu zřejmě není žádoucí. Což platí i pro 
akce určené dětem, kam se snažíme rodiny 
přilákat. Na druhou stranu se paradoxně chce 
po rodinách a školách prevence konzumace 
alkoholu mladistvými a na prevenci a následky 
jsou vynakládány obrovské finanční prostředky. 
Naštěstí předložená varianta po dlouhé debatě 
nebyla schválena, bohužel však nebyla ani zru‑
šena původní vyhláška.

Tomáš  
Augustýn

zastupitel 
TOP09/Svobodní

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Jak zdůrazňujeme i u jiných záležitostí, 
musíme začít u sebe. Město, městský úřad 
a příspěvkové organizace mohou jít příkladem 
v  alternativních řešeních. Pokud chce měs‑
to pomoci občanům, tak musí zvážit každé 
zdražování. Už třeba více netlačit na zvyšování 
vstupného nebo jízdného. Hledat motivač‑
ní úlevy např. u odpadového hospodářství. 
Podpořit rodiny s dětmi nebo seniory. A to 

nejdůležitější. Konečně přestat zatěžovat SATT 
dalšími agendami. Už nyní dělá nelogicky od 
pohřebnictví, zimní a letní údržby nebo úklidu 
města mnoho diametrálně rozdílných služeb. 
Příprava na ně stojí a stála mnoho miliónů 
korun. SATT se musí vrátit k řešení dodávky 
tepla a spolupráci se společností Žďas. Město 
nemůže spoléhat pouze na plyn, tato alterna‑
tiva padla.

Jak to bylo se SBERBANK?
V roce 2011 rada města usnesením 

č.  224/2011/OF schválila zřízení účtů ve 
Volksbank CZ a.s., dceřiné firmy rakouské 
Volksbank. Byl založen běžný účet a termí‑
nované vklady. V roce 2013 došlo ke změ‑

ně vlastníka banky a přejmenování banky 
na Sberbank CZ a.s. V roce 2015 podepsal 
starosta Navrátil (ŽŽM) bez schválení radou 
města nové znění smlouvy o běžném účtu 
již se Sberbank CZ. Do roku 2019 mělo měs‑
to rozloženy (diverzifikovány) vklady u  4 
bankovních i nebankovních subjektů po 
cca 15 až 20 miliónech. Od roku 2020 pře‑
vedl vedoucí finančního odboru do Sber‑
bank CZ bez schválení radou města dalších 
více než 40 mil. Kč. V závěru prosince 2021 
vedoucí OF zpracoval a následně navrhl 
RM materiál k rozdělení portfolia města 
tak, aby se snížil dopad rostoucí inflace na 
volné finanční prostředky, které byly v té 
době uloženy převážně na běžných účtech 

města. V rámci tohoto přerozdělení byl na‑
vržen přesun prostředků peněžních fondů 
na spořicí účty ve Sberbank CZ. Materiál 
byl Radou města schválen dne 17. 01. 2022 
usnesením č. 901/2022/OF/RM. Nikomu, 
ani ekonomicky vzdělaným členům rady 
města, nepřipadlo oslabení diverzifikace 
vkladů a toto prakticky 4 násobné zvýše‑
ní vkladů u Sberbank CZ nebezpečné. Na 
rozdíl od Nového Města na Moravě, kde 
starosta vydal pokyn k výběru telefonicky 
24. 2. 2022, Kraje Vysočina nebo Chotěboře 
se Žďáru nad Sázavou nepovedlo převést 
ani část z vložených 56 mil. Kč. Místo vel‑
kých výnosů přišly starosti. Jak a kdy skončí 
likvidace Sberbank CZ, teprve uvidíme.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018

Těžká doba
Milí Žďáráci, přeji vám všem především 

krásné a pokud možno pohodové léto. Ne‑
víme, jaký podzim máme před sebou, ale 
je jisté, že pozitivní energie z léta se nám 
v něm bude hodit! Doba, ve které žijeme,  

je opravdu neskutečně složitá a těžká. Tři 
krize nyní provázejí naše životy a berou 
nám jistoty, na které jsme byli zvyklí a po‑
važovali je za samozřejmost. Ovšem, když 
se ohlédneme do minulosti, naši předkové 
čelili také mnoha těžkým obdobím. A do‑
kázali se s nimi vyrovnat. První krize – pan‑
demická – dosud neskončila. Čísla výskytu 
onemocnění Covid 19 se opět zvyšují. Ale 
naše pozice je zcela jiná, nežli byla na jaře 
2020. Máme účinnou léčbu, máme vakcí‑
nu a také řadu zkušeností. Krize klimatická 
také pokračuje –  náš přístup k jejímu řeše‑
ní se však pod vlivem války na UA změnil. 
Některé přístupy jsme museli změnit, jiné 
zpomalit.  Dobrou zprávou pro naše obča‑

ny je jistě to, že se podařilo v rámci EU vy‑
jednat prodej spalovacích motorů i po roce 
2035, 1200 mld Kč z EU na podporu snížení 
naší závislosti na Rusku a o 30 % více emis‑
ních povolenek pro české teplárny. Toto 
vše souvisí s krizí energetickou, která byla 
vyvolána agresí Ruska proti Ukrajině. A kte‑
rá se tvrdě dotýká úplně nás všech. Dobrou 
zprávou jistě je, že naše zásobníky plynu 
jsou v  tuto chvíli naplněny již více jak ze 
70 %. Vládou byl schválen tzv. úsporný ta‑
rif. A pro obyvatele Žďáru také skutečnost, 
že město je vlastníkem SATT. Věřím pev‑
ně, že i tuto těžkou dobu tří krizí zvládne‑
me a zvládneme ji dobře. Nebude to však 
snadné a je třeba s tím počítat.

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL

Podpoříme nové zubaře
Jedním z bodů posledního zastupitel‑

stva města bylo projednání podpory po‑
skytování stomatologických služeb. Během 
jednání jsem podal protinávrh na zvýšení 

celkového objemu alokovaných finančních 
prostředků na 800 tis. Kč, kde maximální 
výše jednorázové dotace bude 400 tis. Kč. 
Reagoval jsem tak na potřebnost této služ‑
by a na první protinávrh pana zastupitele 
a bývalého tajemníka Jana Havlíka, který 
navrhoval maximální výši dotace až 600 tis. 
Kč. Tím by ale zároveň navýšil spoluúčast 
žadatele z 90 tis. na 180 tis. korun, čímž 
by je více zatížil. Konečný protinávrh byl 
doplněn o  vstřícnou klauzuli, která umož‑
ňuje žadatelům doplnit materiály do 3 dnů 
po vyzvání. Možnost této dotace od roku 
2019 využili tři stomatologové. Celková 
výše podpory v přímé dotaci a bezúročné 

půjčky činila 1,9 milionu korun. Víme, že 
je zubařů stále málo, ale tato systematická 
dlouhodobá práce při hledání nových, pře‑
devším mladých lékařů, již má tyto dobré 
výsledky a není jen jednorázovým předvo‑
lebním výkřikem. Věřím, že další finančně 
navýšená dotační výzva najde své příjemce 
z řad nových zubařů, kteří nabídnou své lé‑
kařské služby dalším spoluobčanům města.

Děkuji vedení města a zároveň sociální‑
mu odboru za přípravu materiálu, všem za‑
stupitelům, kteří podpořili tento můj návrh 
a všem, kteří systematicky nové zubaře pro 
občany města hledají. Věřte mi, že ve svém 
úsilí nepolevíme.

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU‑ČSL
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Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina poradí a pomůže 
v obtížné situaci
Centrum zajišťuje sociální poradenství 
osobám se zdravotním postižením, se-
niorům a rodinným příslušníkům OZP� 
Zprostředkováváme kontakt se společen-
ským prostředím (informujeme o jiných 
neziskových organizacích, chystaných akcí 
ad�)� Informujeme o sociálních dávkách, 
příspěvcích, o možnosti získání či zapůjče-
ní kompenzační pomůcky, o skupinovém 
poradenství� Pomáháme při sepisování žá-
dostí, vyplňování formulářů apod�

Našim klientům nabízíme půjčovnu kom‑
penzačních pomůcek. Zapůjčujeme poloho‑
vací postele (možnost dovozu a sestavení), 
schodolezy, toaletní křesla, invalidní vozíky, 
různé druhy chodítek, nástavce na WC nebo 
nájezdní plošinu. S klientem sepíšeme smlou‑
vu o zapůjčení pomůcky, cena za zapůjčení se 
pohybuje 10 – 100 Kč podle ceny pořizovací 
pomůcky. Příspěvky od klientů za zapůjčení 
použijeme na pořízení nových pomůcek či 
opravu stávajících.

Pro osoby se zdravotním postižením nebo 
seniory zapůjčujeme zdarma Euroklíče.  Ti, kdo 
splňují podmínky, mohou univerzální Eurokllíč 
použít k odemykání výtahů, plošin nebo toalet.

Pro naše klienty také poskytujeme zdarma  
právní poradenství. Jednou za měsíc k  nám 
dochází paní doktorka, která našim klientům 
pomůže najít řešení v obtížné situaci.

Od letošního roku došlo k  personálním 

změnám, od března 2022 je vedoucí Centra 
Alena Škarková a sociálním pracovníkem je 
Květoslava Růžičková. 

Kontaktujte Alenu Škarkovou, tel. 
566  625  703/ 605 353 612, e‑mail: czp.zdar@
volny.cz, www.zdravonepostizeni‑vysocina.cz. 

Sídlíme na Komenského 1, Žďár nad Sázavou.
Poradenské dny máme v pondě‑

lí a ve středu od 7.30 do 17.00, v úterý 
a čtvrtek od 7.30 do 14.00 a v pátek od 
7.30 do 11.00 (pro objednané klienty). 
             Centrum pro zdravotně postižené

Klienti si mohou půjčit kompenzační pomůcku nebo třeba zařídit Euroklíč Foto: archiv Centra

Ach ty volby!
Blíží se volby do zastupitelstva města a to 

bohužel přináší spoustu zbytečných, zoufa‑
lých a lživých článků a osobních útoků. Nikdy 

jsem nepochopila, jak může rozumný dospě‑
lý člověk vytrhnout věci z celkového obrazu 
a využít nepravd a lží k tomu, aby zbytečně 
útočil na někoho, kdo se jen snaží sloužit svým 
spoluobčanům. Stává se to před každými 
volbami. Jak by svět byl báječný, pokud by si 
všichni ti lháři a útočníci uvědomili, že člověk, 
který dává svoje schopnosti a svůj čas městu 
a lidem, to nedělá pro sebe, ale pro ostatní. 
Proč by to jinak dělal? Častokrát přichází o léta 
svého profesního rozvoje ve svém oboru, při‑
chází o možnost posouvat se směrem vzhůru 
v kariéře, má méně času i financí. Pracovat pro 
město jako uvolněný i neuvolněný zastupitel 
je službou, ne kariérou. U mě to tak je. Pokud 

si myslí ti lidé, kteří účelově špiní ostatní, že 
by pracovali pro město lépe, proč to nezkusí? 
Proč jenom kritizují a nenavrhují logické kro‑
ky pro nápravu něčeho, co se jim nelíbí? Stále 
věřím a doufám, že si lidé zvolí za své zastupi‑
tele lidi, které znají, kterým důvěřují a o kterých 
vědí, že posouvají jejich město dál. Je to přece 
nejkrásnější a nejlepší město v republice, je 
to město stromů a zeleně, město uprostřed 
krásné přírody. Za ty čtyři roky se nám povedla 
spousta věcí, vysázeli jsme stromy, vyvádíme 
vodu na povrch, stavíme parkoviště a byty, re‑
konstruujeme staré budovy, staráme se o star‑
ší spoluobčany. Pomáháme, kde můžeme  
a snad to bude ještě lepší. Záleží jen na vás!

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011 

Žďárské semafory
Říká se, že samochvála smrdí. A v minu‑

lém čísle nám to tady opravdu tak trochu 
zasmrdělo. Semafory fungují. Je to asi to 
minimum, které bychom od semaforů za 9,5 
miliónů korun očekávali. Ale je nutné do‑
dat, že tomu tak po jejich instalaci nebylo. 
Především odbočování vlevo, kdy nebylo ří‑
zeno opuštění křižovatky všemi vozidly, vy‑
volávalo velké problémy, nervozitu, kolony 
a nebezpečné situace. Uvízlí řidiči uprostřed 
křižovatky a ti další troubící řidiči, jedoucí 
na zelenou v průběžném pruhu, by mohli 
vyprávět. A právě jenom díky naštvaným 

řidičům a zastupitelům, kteří tyto a podob‑
né informace přenesli na jednání s firmou, 
byla provedena kontrola a náprava. Proto se 
zde objevila funkční šipka, která signalizuje 
bezproblémové opuštění křižovatky. Proto 
se měnily takty fungování semaforů. A prá‑
vě proto je dnes chod semaforů konečně 
lepší. Je totiž dobré se mnohdy nad kritikou 
a připomínkami občanů (v tomto případě 
naštvaných řidičů) zamyslet a věci upravit 
a změnit k lepšímu. Není třeba hned připo‑
mínky a kritiku odmítat. Tak třeba příště.

Vladimír  
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Co je doma, to se počítá
Po přečtení článku jak paní místostarostka 

Řezníčková (ANO) obhajovala zadání veřejné za‑
kázky svému zeťákovi a barvitě na tiskové konfe‑

renci líčila, jak se za pouhých 150 000 Kč nadřel 
s lopatou, jsme se podívali do klikacího rozpočtu 
na stránkách města. Po zadání IČ 06776051 pa‑
třícího zeti paní místostarostky jsme se nestačili 
divit. V roce 2020 získal od odborů řízených tchý‑
ní Řezníčkovou zakázky v celkové výši 74 000 Kč, 
a protože jak se říká ‑ „s jídlem roste chuť“, tak 
v roce 2021 už celkový objem zakázek pro zeťá‑
ka již činil 247 000 Kč, aby v letošním roce 2022 
ho doplnili o dalších 201 000 Kč. Za 2,5 roku od‑
bory pod vedením místostarostky Řezníčkové 
zadali jejímu rodinnému příslušníkovi celkem 
522 000 Kč veřejných zakázek malého rozsahu, 
které se podle Směrnice 2/2021 zadávají za ceny 

v místě a čase obvyklé bez soutěže. To, co dříve 
bylo nemyslitelné, se tak stává smutnou realitou. 
To, co nás rozčiluje v televizních kauzách, se po‑
tichu děje na městské radnici. Protože mlčí, tak 
to legalizují i ostatní členové koalice ŽŽM(STAN), 
KDU‑ČSL a ODS. To, co velké koalici SPOLU vadí 
na ANO pod vedením Babiše, ve Žďáře nevadí. 
Potřebují totiž 4 hlasy, kterými vládne paní mís‑
tostarostka Řezníčková bez ohledu na morálku 
a etiku. Současně to napovídá, jak bude vypadat 
další volební období, pokud stávající koalice zís‑
ká nadpoloviční většinu mandátů. Já na bráchu, 
brácha na mě a co je doma, to se počítá. Tak uvi‑
díme, jestli si to dají na billboardy.

Miloslava  
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018

Město získá půlmilionovou dotaci na prorodinné aktivity
V  rámci soutěže Obec přátelská rodině 
a  seniorům, kterou každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, získal 
Žďár nad Sázavou druhé místo a dotaci ve 
výši 550 000 Kč na prorodinné aktivity�

Město soutěžilo v kategorii do 25 000 tisíc 
obyvatel a nechalo za sebou města jako Hodo‑
nín či Rožnov pod Radhoštěm. Na prvním mís‑
tě se v naší kategorii umístila městská část Pra‑
hy 18, která získala dotaci necelých 1 500 000 
Kč. „Druhé místo v celorepublikové soutěži je 
velkým úspěchem Žďáru. Je důkazem toho, že 
tu už dlouhá léta dobře fungují různé rodinné 
služby a organizace. Této oblasti věnujeme dlou-
hodobě pozornost a finančně ji podporujeme,“ 
říká místostarosta Rostislav Dvořák. Finanční 
ocenění ze soutěže pomůže rodinám, senio‑
rům, dětem i rodičům samoživitelům. 

„V projektu budeme realizovat celkem čtyři 
aktivity, které propojí celou rodinu, včetně seni-
orů. Vím, že spolupráce celé rodiny a mateřské 
školy je základem při vzdělávání předškoláčků. 
Finanční příspěvek také využijeme na výtvarný 
a pracovní materiál a knihy pro děti,“ říká Iveta 
Klusáková, ředitelka sítě mateřských škol ve 

Žďáře. Letos na podzim chystá školka hned 
tři aktivity, všechny posílí mezigenerační sou‑
žití. Ať už vzájemným čtením oblíbené knížky, 
vánočním tvořením dědečků, babiček a jejich 
vnoučat či společným vařením ze zdravých 
surovin. Propojení mezigeneračních vztahů je 
pro děti velmi důležité, zvlášť kvůli rozvoji soci‑
álního chování. „Počítáme s tím, že se do aktivit 
zapojí něco přes 400 rodin na všech pracovištích 
školky,“ říká Klusáková.  

Další prorodinné aktivity se uskuteční díky 
rodinnému centru Srdíčko, jehož provoz zajiš‑
ťuje Kolpingovo dílo České republiky.  

„Srdíčko je ve Žďáře už čtrnáctým rokem mís-
tem setkávání nastávajících rodičů, rodičů s dět-
mi, dětí i seniorů, kteří zde po celý rok najdou růz-
né vzdělávací, volnočasové, kulturní i poradenské 
aktivity,“ říká vedoucí Jana Kamarádová. 

„Financování této tak potřebné organizace je 
rok od roku složitější, proto jsme šťastni, že nám 
odměna spojená s tímto krásným umístěním 
v soutěži Obec přátelská rodině umožní nabízet 
například novopečeným rodičům poradenské 
služby, v době letních prázdnin příměstské tábo-
ry pro děti, během celého roku dopolední setká-
vání rodičů s různě starými dětmi a také zájmové 

kroužky pro předškoláky. Dotace nám pomůže 
také zvelebit naši letní terasu, která je v rámci 
našich programů rodičům a dětem k dispozici,“ 
dodává Kamarádová. Rodinné centrum Srdíč‑
ko sídlí ve 4. patře žďárské polikliniky.

 (red(

 Foto: Martina Skalníková
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Zlatý hattrick mladých žďárských nohejbalistů
Obrovského úspěchu dosáhli mladší žáci 
nohejbalového oddílu UNITOP SKP Žďár 
nad Sázavou, když na Mistrovstvích České 
republiky v jednotlivcích, dvojicích a troji-
cích dokázali všem vypálit rybník a zvítězit 
ve všech disciplínách� Zlatý hattrick odstar-
tovalo domácí Mistrovství ČR ve Žďáru nad 
Sázavou, pořádané v sobotu 4� června 2022� 

Vítězství vybojoval místní František Slá‑
dek, který po tuhém boji ve finále porazil zá‑
stupce Pekla nad Zdobnicí! Další víkend, tj. 11. 
a 12. června, proběhlo Mistrovství ČR mladších 
žáků ve dvojicích a trojicích v Karlových Varech. 
Sobotní dvojice vyhráli žďárští hráči František 
Sládek s Michalem Hadem, kteří ve finálovém 
souboji přetlačili karlovarský LIAPOR a stali se 
tak republikovými šampióny! 

A při chuti zůstali i při nedělním mistrovství 
ve trojicích. Zde je doplnil Ondřej Krajíc a Adam 
Rychlý a bylo z toho opět zlato a se stejným finá‑
lovým scénářem, kdy místní LIAPOR byl znovu 
odsouzen do role poražených! Tím byl dokonán 
zlatý hattrick na republikových šampionátech 
mladších žáků pro rok 2022!

Nejen tento úspěch svědčí o dobré práci 
s mládeží pod vedením trenérů Františka Slád‑
ka st. a Davida Sobotky ve žďárském oddílu. Po‑
kud chcete vaše ratolesti přidat do naší nohej‑

balové rodiny v krásném nohejbalovém areálu, 
volejte na telefony výše uvedených trenérů: 731 
489 683 a 731 541 363.

Milan Pivnička
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

oddíl nohejbal

MČR mladších žáků ve trojicích v Karlových Varech Foto: Archiv oddílu

Začátek atletické sezóny se žďárským atletům vydařil 
V neděli 8� května organizoval atletický 
oddíl TJ Žďár nad Sázavou na hřišti 2� ZŠ 
první kolo atletického čtyřboje Ligy pří-
pravek� Závodu se zúčastnilo celkem 
134 dětí ve věkové kategorii od 6 do 11 
let�

Mladí atleti se do Žďáru sjeli z Třebí‑
če, Velkého Meziříčí a Nového Města na 
Moravě, domácí oddíl reprezentovalo re‑
kordních 28 závodníků a závodnic. Atle‑
tický čtyřboj se tentokrát skládal ze sko‑
ku do dálky z místa, běhu na 300 m, hodu 
raketkou a slalomu, závod byl v  jednot‑
livých kategoriích zakončen štafetou 
4x60m. 

Žďárští atleti si zásluhou Sáry Špačko‑
vé (2013) a Ondřeje Prokopa (2012) od‑
nesli zlaté medaile za celkové vítězství 
ve čtyřboji, přičemž tito dva závodníci 
pobrali cenné kovy i v jednotlivých disci‑
plínách. Štafetě přípravka hoši kralovalo 
ždárské kvarteto ve složení Pavel Doče‑
kal, Jan Holemář, Mikuláš Pohl a Ondřej 
Prokop. Zlato vybojovala i čtveřice Nela 
Hodrmentová, Lucie Papoušková, Thea 
Svobodová a Sára Špačková ve štafetě mi‑
nipřípravka dívky. Hodnotných výsledků 
ale dosáhli všichni mladí atleti a atletky, 
pro mnohé to byl první závod v životě.

Výborně si vedou i žďárští atleti v ka‑
tegorii žactva. Někteří si svými skvělými 

výkony v letošní sezóně zajistili účast na 
Olympiádě dětí a mládeže, na které bu‑
dou reprezentovat Kraj Vysočina. Ondřej 
Forman (2007) nastoupí ve skoku do výš‑
ky a běhu na 60 m, Josef Holemář (2009) 
ve skoku do výšky a dálky, Veronika For‑
manová (2010) v běhu na 800 m.

Atletická sezóna pokračuje dalšími zá‑
vody a my přejeme závodníkům hodně 
sil a úspěchů.  

Klára Ptáčková
Oddíl atletiky, TJ Žďár

Sociální služby města slaví 30 let od svého vzniku
Sociální služby města Žďár nad Sázavou po-
máhají Žďárákům už 30 let� Za tu dobu se or-
ganizace postupně rozrostla tak, aby mohla 
zajistit potřeby svého zřizovatele - města 
Žďáru nad Sázavou� V současnosti má pří-
spěvková organizace registrováno celkem 
osm sociálních služeb, připravujeme regist-
raci nové služby noclehárna a k tomu ještě 
provozujeme domácí ošetřovatelskou péči, 
půjčovnu zdravotnických a rehabilitačních 
pomůcek a taxík Maxík�

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
vznikly 1. července 1992 transformací Okresní‑
ho ústavu sociálních služeb Žďár nad Sázavou. 
Od počátku organizace provozovala pečovatel‑
skou službu, domácí ošetřovatelskou péči, den‑
ní stacionář a azylovou ubytovnu pro muže. 
K těmto službám se postupně přidávaly další 
a tak jak přibývaly, vám je budeme postupně 
představovat.

Začneme azylovým domem, který provo‑
zujeme na Brodské ulici. Po celou dobu služba 
plní své poslání, kterým je zajištění dočasného 

ubytování pro muže, kteří se ocitli v tíživé soci‑
ální situaci a nemají kde bydlet. Za 30 let prošly 
tímto zařízením stovky klientů, kteří byli cíleně 
na základě individuálních plánů, jejichž plnění 
je jednou z podmínek využívání služby, mo‑
tivováni k získání zaměstnání. Většina klientů 
přichází s potřebou mít kde bydlet, a proto je 
zásadní mít práci a tuto si udržet. Klienti jsou 
podporováni k opětovnému zapojení do spo‑

lečnosti a k tomu, aby vedli život, který je pří‑
nosný pro ně i společnost.

Azylový dům po 30 letech čeká stěhování. 
Služba se do konce letošního roku přestěhuje 
do nových prostor na ulici Dvořákova a rozšíří 
se o noclehárnu, která bude první službou to‑
hoto druhu v okrese Žďár nad Sázavou.

Václav Šerák
Sociální služby města Žďáru

Takhle vypadá Centrum sociálních služeb na vizulizaci Foto: archiv MěÚ

Žďárské atletika má nové naděje Foto: Atletika, TJ Žďár

Nikotinové sáčky – nebezpečný trend u našich dětí
Fresh cola, Vanilla cherry, bubble gum, li-
metka, coffee banana frappuccino, cukrová 
vata� Lákavé příchutě, vábivé pojmenování, 
ovšem ve spojení s nikotinovými sáčky ne-
bezpečné spojení� Nikotinové sáčky zažívají 
vzestup� V minulosti jsme znali jen cigarety, 
možná vodní dýmku či žvýkací tabák� Pak 
přišla elektronická cigareta či zahřívaný ta-
bák (např� IQOS)� A nyní nikotinové sáčky� 
Tabákové firmy těmito alternativami hledají 
nové a nové možnosti, jak si udržet místo na 
trhu� A cílí bohužel na děti a dospívající�

Nikotinové sáčky si získávají velkou oblibu 
u  dětí a dospívajících tím, že jsou v  pěkných 
plastových krabičkách velikosti puku, jsou rela‑
tivně levné (20 ks za cca 110 Kč), jsou pojmeno‑
vány atraktivními názvy s cool značkami a jejich 
užívání není vidět a cítit. Navíc je jejich užívání 
prezentováno jako „moderní forma užívání ni‑
kotinu“, „žádný kouř, žádný zápach z kouře, žád‑
ný problém“, „možnost užití kdekoli a kdykoli“. 
No nekupte to. 

V čem je tedy problém? Z jedné běžné ciga‑
rety kuřák vstřebá cca 1,5 mg nikotinu, zatímco 
jeden nikotinový sáček obsahuje nikotinu 4 až 
50 mg, který se velmi dobře vstřebává! To je 
i pro dospělého člověka velká dávka, natož pro 
dítě s poloviční váhou oproti dospělému. Na‑
víc děti nemají vyvinutou toleranci k nikotinu, 
mají naopak větší potenciál k rozvoji závislosti 
než dospělý.  Ve skrytu, s vůní, s pocitem mo‑
dernosti.  

Jak se sáčky užívají? Sáček se vkládá mezi 
dáseň a ret, přičemž se vůbec nežvýká. A to na 
dobu 5‑15 minut, kdy dochází ke vstřebávání 
nikotinu do tkáně. Sáček se poté vyplivne a je 

možné ho dát do odklápěcího víčka krabičky.  
Tyto výrobky nejsou regulovány jako tabá‑

kové výrobky, a proto jsou daleko dostupnější, 
než např. cigarety. A i v případě regulace budou 
bohužel dostupné. Proto je velká váha na nás, 
rodičích, učitelích. Přitom není jednoduché 
poznat, že dítě sáčky užívá. Je potřeba si více 
všímat nevolnosti, malátnosti, nechuti k  jídlu, 
bolesti hlavy. Dítě může mít změny a výkyvy 
nálad, být spavé nebo naopak hyperaktivní.

Rodiče však nejsou bezmocní. Zde je něko‑
lik tipů: Mluvme s dětmi o nikotinových sáčcích 
otevřeně. Ptejme se, zda se se sáčky setkávají, a 
co o nich ví. Bavme se s dětmi partnersky. Vý‑
slech, výhružky a zákazy nefungují. Veďme děti 
k pozitivnímu trávení volného času a upevňuj‑
me postoje ke zdravému životnímu stylu. 

Také školy nemusí jen pasivně přihlížet. Ško‑
ly mají ve školním řádu zákaz donášení a užívá‑
ní návykových látek, tedy nikotinový sáček tam 
z tohoto pohledu nemá co dělat. Ve školách je 

pak vhodné o tématu mluvit, a to přímo pe‑
dagogové, kteří s tématem budou seznámeni, 
nebo si mohou pozvat odborníky z center pre‑
vence.  

Zároveň je možné říct, že oproti cigaretám 
mohou být tyto sáčky i méně škodlivé. Z ciga‑
rety se zapálením stává malá chemická továrna, 
která dodá do těla 70 karcinogenů a stovky dal‑
ších jedovatých látek. To u těchto sáčků není. 
Ale nikotin poškozuje nervovou soustavu, mo‑
zek. Tedy to rozhodně není nic pro děti. 

Kouří vaše děti cigarety či užívají nikotinové 
sáčky? Užívají marihuanu a vy to nechcete jen 
tak nechat? Sedí vaše dítě už jen u počítače či 
mobilu? Obraťte se na nás, společně to může‑
me změnit.

Adiktologická ambulance Kolping Žďár 
nad Sázavou, www.ambulance.kolping.cz, 
721 326 994

 Josef Soukal
Adiktologická ambulance Kolping

Zdánlivě nevinně vypadající nikotinové sáčky poškozují dětské zdraví Foto: pixabay.com 
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Týden dětského čtenářství v Knihovně Matěje Josefa Sychry
V týdnu od 30� květen do 3� červen pro-
bíhal v  Knihovně Matěje Josefa Sychry 
ve Žďáru nad Sázavou program zamě-
řený na děti a dětské čtenářství� Termín 
byl zvolen i s  ohledem na Mezinárodní 
den dětí, v programu byly zařazeny i dvě 
divadelní pohádky� Celý týden akcí nesl 
titul Týden dětského čtenářství�

Program celého týdne byl opravdu 
pestrý. S  pohádkou O princezně na hráš‑
ku přijel oblíbený Jan Hrubec se svým 
dřevěným divadlem. Pondělí odpoledne 
patřilo právě jemu a účast byla oprav‑
du hojná. Stejně tak přilákalo hromadu 
malých diváků i  středeční maňáskové 
divadlo Navlnce z Veverské Bítýšky s  po‑
hádkou Tygříkovo štěstí.  V  odpoledních 
hodinách probíhaly na dětském od‑
dělení knihovny také různé soutěže 
a kvízy, právě u příležitosti Dne dětí. 

Pro rodiče, učitele a další zájemce z řad 
dospělých nadšenců pro čtení a dětské 
knížky bylo z programu také z čeho vybí‑
rat. V  úterý odpoledne proběhl seminář 
určený učitelům prvního stupně základ‑
ních škol s názvem Aktivní metody učení 
v rámci čtenářské gramotnosti, kde učitelé 
s  lektorkou Lucií Topinkovou diskutova‑
li o  tom, jak motivovat žáky ke čtení a k 
rozvoji četby. V odpoledních hodinách se 
mohli rodiče i děti setkat s Janem Kršňá‑
kem, který se s programem Digiděti věnu‑

je problematice současné digitální doby 
a  jejího vlivu na děti. V  přednášce mimo 
jiné radí, jak se vyrovnat se situacemi, kdy 
děti tráví příliš mnoho času s technologi‑
emi, proč jsou děti již odmalička techno‑
logiemi tak přitahovány, jak zdravě a bez‑
pečně žít v digitálním světě. 

Jaké knihy pro děti v  současné době 
vychází a jak mezi nimi vybrat ty kvalitní, 
přišla představit lektorka Veronika Pesle‑
rová, která je dlouholetou milovnicí knih, 
mámou čtyř dětí, bloggerkou a  také ře‑
ditelkou Krajské knihovny Vysočina v Ha‑
vlíčkově Brodě. Rodiče si mohli knihy 

prohlédnout, poslechnout si pár ukázek a 
odnést si tipy na ty nejlepší knihy pro děti 
a mládež.

Program byl připraven také pro děti 
z  mateřských škol. Svoje knihy v  literární 
procházce s autorským čtením představila 
Pavla Soletka Krátká ve dvou dopoledních 
setkáních, během nichž si děti s autorkou 
povídaly o tom, jak vzniká kniha, kdo je to 
spisovatel, ilustrátor a grafik, děti si mohly 
knihy prohlédnout a autorka jim z  někte‑
rých přečetla krátké ukázky. 

Kateřina Hošková
Knihovna Josefa Matěje Sychry

MŠ Pohádka oslavila 60� narozeniny
V pátek 10� června se u nás v mateřské 
škole (4� MŠ Brodská) v  hojném po-
čtu sešly současné i bývalé pracovnice 
a společně oslavily 60 let od vzniku naší 
školky� 

Zástupkyně ředitelky Jana Culková 
všechny přítomné dámy přivítala a společ‑
ně s paní ředitelkou Ivetou Klusákovou jim 
společně poděkovaly za dobře odvádě‑
nou práci, za trpělivost, ochotu, vstřícnost, 

vlídnost a za vybudování dobrého jména 
školky. Dále popřály hodně zdraví do dal‑
ších let. Děti ze třídy Sovičky pak všech‑
ny přítomné potěšily pásmem písniček, 
tanečků a malým dárečkem na památku. 
Poté si všechny mohly prohlédnout třídy 
a zastavit se u prezentace s  fotografiemi 
z posledních deseti let. V jídelně paní ku‑
chařky se svojí vedoucí Katuší Ondráčko‑
vou připravily výborné pohoštění.

Kolektiv MŠ Pohádka

 Foto: arcchiv MŠ

Městská policie
Dohled nad dětmi a mládeží

S koncem školního roku dohlíželi strážníci, 
asistenti prevence kriminality a bezpečnostní 
asistenti ještě více než jindy na přechodech 
pro chodce nebo tam, kde hrozí střet školáků 
a projíždějících aut. Aktuálně hlavně v lokalitě 
Žďáru 2 na ulicích Bezručova a Santiniho, kde 
probíhá v současné době rekonstrukce silni‑
ce a provoz řídí semafory. S posledním dnem 
školního roku byla činnost hlídek městské 
policie odpoledne a večer zaměřená také na 
kontroly restauračních zahrádek a místa kde 
by mohlo docházet ke konzumaci alkoholu. 
Taková „oslava vysvědčení“ osobami mladšími 
osmnácti let, tedy studenty a školáky, se nelíbí 
ani mladistvému organismu, natož zákonu. Při 
kontrolách jsme ale naštěstí žádné takové pro‑
hřešky neodhalili. 

Rvačka ve Žďáře 3
Po oznámení vyjížděly ve večerních hodi‑

nách hlídky městské policie k nahlášené rvač‑
ce skupiny lidí na Brodskou ulici ve Žďáře 3. Na 
místě strážníci spolupracovali s kolegy z Policie 
ČR a posádkou rychlé zdravotnické služby, kte‑
rá musela jednoho z účastníků potyčky odvézt 
na ošetření. Celý případ si k dalšímu šetření 
převzala Policie ČR. 

Příliš společensky unaven
V nočních hodinách jsme na služebnu 

městské policie přijali oznámení, že na chod‑
níku ulice Okružní ve Žďáře 3 leží bezvládně 
muž. Hlídka MP na místě zjistila, že se jed‑
ná o  podnapilého cizince, kterému jsme při 
zkoušce na alkohol zjistili hodnotu téměř 3 ‰. 
Na místo jsme přivolali rychlou zdravotnickou 
službu, která shledala, že opilý muž nejeví 
známky nějakého zranění. Strážníkům se na‑
konec podařilo zjistit, kde muž bydlí a násled‑
ně ho předat do péče jeho spolubydlícího. 

Ohledávač vozidel
Na služebnu městské policie jsme dostali 

oznámení, že v prostoru náměstí Republiky ve 
Žďáře 1 se má pohybovat muž, který „bere“ za 
kliky u zaparkovaných vozidel. Strážníci hned 
vyjeli a na místě zjistili nejen totožnost dotyč‑
ného muže, ale i fakt, že byl v podnapilém sta‑
vu s téměř 4 ‰ alkoholu v dechu. Vzhledem 
k  okolnostem a následně zjištěným zdravot‑
ním problémům dotyčného, byla na místo při‑
volána rychlá zdravotnická služba. Ta ho poté 
za doprovodu hlídky MP převezla k dalšímu 
ošetření do nemocnice. 

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího městské policie

Sledujte nás na www.facebook.com/mpzdarns

Poliklinika obnovuje osvětlení
Elektřina se stala základem civilizace� 
Průmysl, kultura, doprava, život, vše 
je založeno na elektřině� Stále rostou-
cí náklady na elektřinu jsou velkou fi-
nanční zátěží pro spotřebitele� Náklady 
na výrobu elektrické energie, problém 
vyčerpávání energetických zdrojů, 
potřeba je zachovat a akutní problém 
zachránit přírodu, nutí lidstvo k tomu, 
aby začalo snižovat náklady na elektři-
nu při zachování efektivity�

I poliklinika se potýká se zastaralým osvět‑
lením s vysokou spotřebou, s nevyhovujícími 
elektrickými rozvody a tím se zbytečnými 
ztrátami energie. Začali jsme se tedy touto 
problematikou zabývat a chceme postup‑
ně obměňovat osvětlení. Jeden způsob, jak 
snížit náklady, je používání LED svítidel. Tato 
svítidla jsou jednoduchá na instalaci, snadno 
použitelná, nevykazují škodlivé účinky na lidi 
a životní prostředí.

Začali jsme s výměnou starého osvětlení 
za LED svítidla na chodbách. Byla vyměněna 
svítidla v prvním, druhém a třetím patře. Toto 
osvětlení poskytuje lepší jas a lépe osvětluje 
rozsáhlé chodby. Je esteticky mnohem přija‑
telnější a je důležité i z hlediska pohodlí pro 
oči. Kromě vysoké účinnosti patří mezi výho‑

dy LED osvětlení dlouhá životnost nezkracu‑
jící se ani častým spínáním, okamžité zažeh‑
nutí, žádné ultrafialové nebo infračervené 
záření. Chtěli bychom postupnou výměnou 
osvětlení a do budoucna snad i rozvody elek‑
třiny přispět k úsporám energií a pomoci ale‑
spoň malou měrou přírodě.

Ilona Komínková
ředitelka polikliniky

Honza Hrubec přivezl dřevěnou Princeznu na hrášku  Foto: archiv knihovny

Dva dobré důvody, proč být v srpnu poblíž Žďáru! – Letňák a Džbánek!!
KULTURA Žďár startuje druhé pololetí roku 
2022 dvěma akcemi, které stojí za to si po-
znamenat do svých digitálních, či analogo-
vých deníčků�

Letní kino
První z nich je již tradiční Žďárský „Letňák,“ 

aneb promítání letního kina za Domem kultu‑
ry. Na několik dní, přesněji od 10. do 13. srp‑
na, se přesuneme z našeho Kina Vysočina na 
travnatou plochu k řece Sázavě a společně si 
užijeme několik dobrých „bijáků“ v  přírodě. 
Ve středu desátého nás čeká netradičně na 
rozjezd dokument. Jedná se o příběh skupiny 
Chinaski s názvem Chinaski: Každej ví kulový 
a chlapci z kapely si projekci přijedou z Prahy 
zkontrolovat přímo na místo činu a dají s vámi 
řeč. Ve čtvrtek se pak můžete těšit jen na ně‑
kolik týdnu starou novinku a pobýt ve spo‑
lečnosti Ondřeje Vetchého a Ani Geislerové 
v romantické komedii s názvem Prezidentka. 
V pátek se již všichni společně těšíme na dva 
Vyšehrady a jízdu s  fotbalistou Lavim v  po‑
dání famózního Jakuba Šťáfka a v sobotu se 
všechny ždárské děti a jejich rodiče mohou 
těšit na Tajemství staré bambitky 2.  Ve čtvrtek 
a v sobotu pak nebudou chybět předfilmy pro 
nejmenší diváky. A abychom nezapomněli na 

naše nejdříve narozené spoluobčany, v sobo‑
tu 13. srpna si za Domem kultury od 16 hodin 
mohou zazpívat a zatančit s muzikou „Chlapci 
z Moravy!“

Horácký džbánek ve „staronovém“ pro-
středí a s novou energií!!

O týden později, v sobotu 20. srpna od 14 
hodin, vás čeká velký folk‑country zážitkový 
den. Horácký džbánek se vrací na Zámek Žďár, 
ale nově do luxusního prostoru zámecké Foro‑
ty s velkým podiem a cateringovým a sociál‑
ním zázemím, které vás rozhodně potěší.

Přijďte včas, protože Karel Holas a František 
Černý nepočkají!!  Startují náš festival těsně po 
14. hodině a hity Čechomoru rozjedou festival 
ve velkém stylu. Další interpreti na to naváží po 
15. hodině. A těšit se můžete na Báru Hrzáno‑
vou s Máriem Bihárim, legendárního soulové‑
ho a bluesového mága Michala Prokopa, skvě‑
lého písničkáře Voxela, či vynikající Nerez. Ivan 
Mládek, jeho Banjo Band a Jožin z bažin za do‑
provodu zpívajícího amfiteátru, by pak mohla 
být hezká tečka za tímto ročníkem Horáckého 
džbánku. A určitě se těšíme i na vaše děti, které 
jdou v doprovodu dospělých na festival „grá‑
tis“ a na které čeká doprovodný program mezi 
přestavbami kapel.

Noci jsou chladné!
Celý náš tým se tímto těší na společná se‑

tkání s vámi. Na závěr snad jediné upozornění. 
V srpnu již bývají noci chladné, a to znamená 
jediné. Využít dobré rady Limonádového Joe, 
který by rozhodně řekl: „Tak to abych si vzal tep-
lé prádlo!“

Aleš Hrbek
Kultura Žďár

 Foto: Martina Skalníková
Džbánek bude nově na Forotě  Foto: archiv MěÚ
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Moderátor ČT Václav Moravec hostem na GymZR
V polovině května přijel na Gymnázium 
Žďár nad Sázavou Václav Moravec, aby 
diskutoval se studenty nejen o médiích, 
ale také o aktuálních otázkách školství, 
politiky a dění ve světě� Dvou besed se zú-
častnilo celkem 180 studentů� Václav Mora-
vec byl tentokrát v roli hosta, moderátory 
se staly dvě studentské dvojice� Přinášíme 
jejich pohled na setkání se zkušeným novi-
nářem�

Eliška Svatoňová (sexta) a David Musiol (2� A):
Začátkem měsíce května obdrželi studenti 

druhého a třetího ročníku informaci o tom, že 
na naši školu zavítá významný český novinář 
Václav Moravec, se kterým se osobně setkají. 
Někteří studenti už mají tento zážitek za se‑
bou, když se zjara jako diváci zúčastnili pořadu 
Fokus VM, kde si mohli prohlédnout zákulisí 
pořadu a položit své dotazy. To mohli i tento‑
krát, nikoli ale hostům Václava Moravce, nýbrž 
samotnému panu Moravcovi. Ostřílený mo‑
derátor se tak dostal do pozice hosta v  námi 
moderované diskusi. Ta byla rozdělena do tří 
předem určených oblastí: práce moderátora, 
média a  veřejnoprávní média, současná poli‑
tická situace a dotazy mířené z publika. Snažili 
jsme se na rozhovor pečlivě nachystat, protože 
jak se říká, štěstí přeje připraveným. Příprava 
byla náročná a samotné moderování pro nás 
bylo velkou výzvou. Díky vstřícnému a přátel‑

skému přístupu pana Moravce proběhlo vše 
hladce. Celou akci jsme si velmi užili.

Lucie Potocká (septima) a Adam Pavlík (3� B):
Setkání s Václavem Moravcem byla zají‑

mavá a přínosná zkušenost. Sami jsme byli 
překvapeni, jak rychle se atmosféra uvolnila a 
my se vžili do role moderátorů. Václav Moravec 
byl jakožto zkušený moderátor vstřícný a ote‑
vřeně odpovídal na naše dotazy. Nejdříve jsme 
se pana Moravce ptali na jeho povolání mo‑
derátora a jak vypadá jeho běžný den v práci. 

Postupně jsme téma směřovali k obecnějším 
otázkám, jako jsou například veřejnoprávní 
média, sociální sítě a aktuální dění ve světě 
a   politice. Na závěr s námi pan Moravec do‑
konce rozebral i svůj koníček – včelařství. De‑
vadesát minut uběhlo jako voda a my jsme 
si nakonec museli přiznat, že jsme si to i přes 
počáteční nervozitu skvěle užili.

Lukáš Bořil
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Průmyslovka je společensky odpovědná
Téma společenské odpovědnosti je v dnešní 
době stále aktuální� Nicméně mnoho z nás si 
neumí představit, co to obnáší a kdo všech-
no může být společensky odpovědný?

Společenská odpovědnost znamená dělat 
dobrovolně něco nad rámec zákonných povin‑
ností, a to může být opravdu kdokoliv. Cílem ta‑
kových odpovědných organizací bývá realizovat 
něco navíc ve vztahu ke svým zaměstnancům, 
nebo ke společnosti a životnímu prostředí.

Kraj Vysočina již šestým rokem vyhlašuje 
soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za spole‑
čenskou odpovědnost a oceňuje tak organizace, 
které chtějí fungovat jinak. Poslední šestý ročník 
se konal po dvouleté přestávce. Výsledky byly 
vyhlášeny 25. dubna 2022 v sídle Kraje Vysočina 
za přítomnosti pana hejtmana i předsedy Sená‑
tu a zohledňovaly se aktivity za období 2020–21.

Letos se VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou účast‑
nila této soutěže již popáté a opět měla co na‑
bídnout. V oblasti regionální a místní odpověd‑
nosti je to podpora průmyslu v kraji, vzdělávání 
mladých techniků a neustálá inovace učebních 
plánů, která reaguje na potřeby firem. Velkým 
plusem jsou naše technické kroužky, což je ak‑
tivita, kterou vedeme již od roku 2013. Sociálně 
odpovědní jsme nejen ke svým zaměstnancům, 
ale také k tomu vedeme naše žáky. Za zmínku 
třeba stojí projekt Mobilita, kdy žáci v rámci své‑

ho maturitního projektu sestavili elektrický po‑
hon k invalidnímu vozíku pro bývalého žáka naší 
školy. Jako naši environmentální odpovědnost 
jsme uvedli aktivity z oblasti ochrany životního 
prostředí. A ať už naše žáky motivujeme účastí 
v různých soutěžích nebo na dobrovolných ak‑
cích, tak cíl je vždy stejný – nebýt lhostejný ke 
svému okolí.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 
27 organizací a patnáct z nich bylo oceněno 
za příkladnou realizaci principů společenské 

odpovědnosti. Naše škola soutěžila v kategorii 
veřejný sektor a nestátní neziskové organizace 
– příspěvkové organizace zřízené územními sa‑
mosprávnými celky. Z devíti takových organizací 
byla VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou poprvé mezi 
třemi nejlepšími. A to je skvělé ocenění, které 
nás zavazuje i do budoucna.

Kristýna Muchová
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Václav Moravec byl na Gymnáziu v roli zpovídaného Foto:  Lukáš Bořil

Kristýna Muchová a Jaroslav Kletečka s Cenou hejtmana Kraje Vysočina Foto: archiv školy

Slavnosti jeřabin letos odkazují k baroku
Léto je ve své půli a my už pečlivě připra-
vujeme program podzimních Slavností 
jeřabin� Letošní 28� ročník se prolíná s vý-
ročím tří set let našeho hvězdného kostela 
na Zelené hoře, takže hlavní téma je při-
rozeně baroko a Santiniho dílo� Čeká na 
vás umění, zájezd, dětské hry i oblíbený 
festival jídla� Slavnosti jeřabin trvají od 
25� srpna do 18� září�

Výstava „Hvězda mezi hvězdami“
Kde: Stará radnice, kaple sv. Barbory
Kdy: 25. srpna – 18. září 

Výstava výtvarných prací je největší 
stálicí celého programu doslova po de‑
setiletí. Pod jednotným tématem hvězdy 
mezi hvězdami se letos potkali umělci 
klubu výtvarných umělců Horácka a ra‑
kouské platformy Together. Uvidíte díla 
napříč styly a materiály, od fotky přes 
sklo, od šperků až po sochy. 

Přijměte pozvání i na vernisáž, která 
proběhne ve čtvrtek 25. srpna od 17.00 
na Staré radnici. Výstavou provede vý‑
tvarník Jan Dočekal, od 17.30 pokračuje‑
me koncertem barokní hudby v kapli sv. 
Barbory a od 18.00 večer zakončíme kon‑
certem Tata Bandu na prostranství před 
kostelem sv. Prokopa.

Hasičská fontána na hladině rybníka
Kde: Konventní rybník 
Kdy: 28. srpna / 19.00 

200 hasičů za pomoci 50 proudnic a do‑
provodu barokní hudby tvoří velkolepou 
podívanou. Před zraky diváků se odehraje 
světelný koncert a vodní balet několika ti‑
síců kubických metrů vody v jednom oka‑
mžiku. Živá vodní fontána bude vytvořená 
za pomoci všeho, co hasiči ke své práci 
běžně používají ‑ požární čerpadla, požární 
hadice, požární proudnice. Tímhle nevšed‑

ním způsobem budou odhalená plovoucí 
díla uměleckého experimentu Pocta baro‑
ku. A protože baroko je období protikladů, 
celá slavnost začne koncertem folklorního 
pěveckého sboru z Kapverdských ostrovů.

Po stopách vysvěcení
Kde: sraz 8.00 na parkovišti městského úřadu
Kdy: 3. září / 8.00 – 17.00 

Vydejte se na autobusovou výpravu, která 
nás sice nezavede nijak daleko od domova, 
ovšem ukáže nám místa, jimiž putoval br‑
něnský biskup Braida, když se před 300 lety 
blížil ke Žďáru vysvětit tehdy čerstvě dosta‑
věný kostel na Zelené hoře.  Cesta tentokrát 
povede Veselíčkem, Radňovicemi, Bobrovou, 
Zvolí, Radešínem, Ostrovem nad Oslavou a 
Žďárem nad Sázavou. Hlavním průvodcem 
bude opět historik žďárského regionálního 
muzea Miloš Lopaur. 

Prodej jízdenek bude od 8. srpna na Turi‑
stickém informačním centru ve Staré radnici 
za 300 Kč.

Alotria na humnech
Kde: Farská humna
Kdy: 4. září / 13.00 – 19.00

Nedělní odpoledne věnujte 2. ročníku 
dětských her z dob dávno minulých na akci 
Alotria na humnech. Děti i rodiče si opět vy‑
zkouší cvrnkat kuličky,  skákat panáka nebo 
gumu, točení káči, tlučení špačků, honění ob‑
ruče i  střelbu z praku. O kulturní program se 
postará folklorní soubor Studánka, orchestr 
Richband z Němčic nad Hanou, Jan Hrubec 
a jeho divadelní představení Aladinova lam‑
pa a jako bonus děti potrápí třeba hlavotoč 
nebo kotrmelčák.

Futrování na Farských
Kde: Farská humna
Kdy: 17. září / 11.00 – 20.30

Skvělé jídlo z  kuchyní celého světa, to 
je ve zkratce food festival Futrování na Far‑
ských, kterým vyvrcholí Slavnosti jeřabin. 
A k dobrému jídlu patří dobrá zábava. O tu 
se letos postarají kapely Sorry, Martin Harich 
a The Tap Tap, slack line exhibici a worksho‑
py povede partička Slack Show a celý večer 
zakončí barokní ohňostroj. 

Slavnostmi jeřabin ale podzimní pro‑
gram nekončí. Oslavy SANTINI300 pokra‑
čují i v srpnu a září přednáškami, výstavami, 
barokním jídlem ve žďárských restauracích 
i lidovou poutí nebo hasičskou fontánou. 
Program najdete na speciálním webu akce 
www.santini300.cz .

Odbor školství, kultury 
sportu a marketingu

Alotria se dají tropit nejen na humnech, ale  i na voru Foto:  ŠKSM

Krevety nebo olihně? Lokální i exotická kuchyně láká na Futrování na Farských Foto: ŠKSM
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Liberec

Druhý ročník grantového programu pro komunitní zahrady začne v únoru 2023.  

Více informací naleznete na www.kaufland.cz/komunitnizahrady

Díky Kauflandu vyroste ve Žďáru nová komunitní zahrada.
Češi jsou národ zahrádkářů. Ne každý si však 
může dopřát vlastní oázu klidu. Kaufland 
proto ve spolupráci s Nadací Via spustil první 
grantový program v České republice zaměřený 
na komunitní zahrady. Odborná komise 
následně vybrala 13 nejlepších projektů, mezi 
které Kaufland přerozdělil celkem 684 722 Kč. 

Štěstí se usmálo i na záměr vybudovat komunitní 
zahradu U Čtyř borovic, která získala finanční 
grant ve výši 54 000 Kč. Na sídlišti ve Žďáru nad 
Sázavou tak díky nadšencům a obchodnímu řetězci 
vznikne unikátní prostor, kde budou moci místní 
trávit svůj volný čas. Grantový program rozšiřuje 
projekt s názvem UŽ tO rOSte, už to klíčí, 
jehož prostřednictvím Kaufland u svých prodejen 
vybudoval již 5 komunitních zahrad.

Už to roste, už to klíčí
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Zveme všechny stávající i nové  
zákazníky do našeho Ateliéru zdravého 

obouvání SANTÉ!

Těšit se můžete na krásné botičky a další sortiment

adresa ateliéru: Nádražní 2186/52, Žďár nad Sázavou
tel: 566 624 210, zdar@sante-sro.cz, www.sante-zdravotni-obuv.cz

prázdninová
akce
při nákupu nad 500 Kč získáte slevu  10 %

ČISTÍRNA PEŘÍ 
RENOVACE STARÝCH A VÝROBA NOVÝCH 

PÉŘOVÝCH DEK A POLŠTÁŘŮ
• čistíme peří účinně a zároveň šetrně
• každou zakázku čistíme samostatně
• čištění peří na strojích L. H. Lorch
• české – 100% bavlněné sypkoviny
• 20 barevných provedení

Bližší informace a příjem 
zakázek ve Žďáru nad Sázavou:

NÁBYTEK NOVÝ BYT, TEXTIL
náměstí Republiky 148, (za tržnicí)

www.novy-byt.cz
Tel.: 777 788 912 
po–pá 9.00–17.00

SECOND HAND HALMARA

po–pá 10.00–16.00
Brodská 8, (Stalingrad)

Tel.: 728 649 814

Kancelář a vazárna smutečních květin původní pohřební služby

POHŘEBNÍ SLUŽBA

PŮVODNÍ ŽĎÁRSKÁ

tel. kancelář + nonstop odvozy zesnulých - 566 625 861

POHŘEBNÍ SLUŽBA

Žďáru nad Sázavou PIETAS - VYSIBLA je přestěhována 

ze Zelené hory na nám. Republiky 1488/1, ZR
(vedle Domu dětí a mládeže a drogerie Teta). 

Kancelář, vazárna a kamenictví na Zelené hoře jsou ZRUŠENY.

Nadále provádíme smuteční rozloučení v obřadní síni na Zelené

hoře, v obřadní síni Zámecká konírna a ve všech 

žďárských a okolních kostelích. 

www.pietas.cz

PŘESTĚHOVÁNA
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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 pozici: 

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: Tomáš Belloň

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

Zaostřeno na Žďár 2022

Vyhodnocení! 
Zaostřeno na Žďár - Příroda
Do druhého kola letošního ročníku Zaostřeno na Žďár bylo 
zasláno 35 fotografií na téma Příroda. Vítězem tohoto kola se 
stala Libuše Šrajbrová. Gratulujeme!
Autorku vítězné fotografie odměníme poukazem na služ‑
by v ateliéru FOTO Holán v hodnotě 600 Kč. Společně s ví‑
tězkou postupují do celoročního hlasování Jaroslav Brabenec  
a Ondřej Dočekal.

Zaostřeno na Žďár - Sport
(zasílejte do 14� září 2022)
Jako další téma jsme pro vás připravili Sport. Maximálně dvě 
fotografie na soutěžní téma posílejte na email: zaostřenona@
zdarns�cz. Do předmětu emailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2022 
‑ Sport. Uveďte i celé jméno autora fotografie, adresu a telefon. 
Více informací, témata na celý rok a pravidla soutěže najdete na 
webu města zdarns�cz. 
Dotazy zasílejte na e‑mail: zaostrenona@zdarns.cz. 

1� místo          Foto: Libuše Šrajbrová

2� místo Vojnoměstský vodopád          Foto: Luboš Novák 3� místo Sněhová vánice          Foto: Ondřej Kutlvašr



Změna programu vyhrazena.

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

BNPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DG – Džandyho gril, FZŽ – Forota Zámku Žďár,  
GSR – Galerie Stará radnice, KB – kaple sv. Barbory, KR – Konventní rybník, MD – městské divadlo, NR – náměstí Republiky,  

NT – Nábřežní terasy, OZS – ovál u zimního stadionu, PFH – park Farská humna, PDK – prostor za Domem kultury, PKP – prostor před 
kostelem sv. Prokopa, PN – Pilská nádrž, RAP – rekreační areál Pilák, RM – Regionální muzeum, Š – Šlakhamr Hamry nad Sázavou,  

ZH – kostel na Zelené hoře, ZS – zimní stadion, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou, Ž – ŽĎAS a.s.

DĚTEM
pondělí, středa, pátek Letní dětské prohlídky /ZŽ/

čtvrtek 18. srpna, 8.00‑16.00 Chytrá ruka – Truhlář /ZŽ/

neděle 14. srpna a 28. srpna, 16.00
Nedělní pohádka – loutkové divadlo /NT/

čtvrtek 25. srpna, 8.00‑16.00 Chytrá ruka – Knihař /ZŽ/

pátek 26. srpna, 10.00‑16.00 Rozhodni se sám /PFH/

DUCHOVNÍ AKCE
úterý 16. srpna, 20.00‑22.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
sobota 13. srpna, 18.00
Svatotomášský sbor z Prahy /BZPM/

neděle 14. srpna, 19.00
Daniel Hůlka a Jakub Pustina – Pop nebo opera /MD/

Mezinárodní mistrovské houslové kurzy /ZŽ/
neděle 14. srpna, 19.00 Zahajovací koncert
pátek 19. srpna, 19.00 Benefiční koncert „pro zámek“
neděle 21. srpna, 19.00 Open air koncert
čtvrtek 25. srpna, 15.00 a 18.00 Závěrečný koncert

pondělí 15. srpna, 18.00‑20.00
Varhanní koncert Prof� Jaroslava Tůmy /BZPM/

sobota 20. srpna, 14.00 Horácký džbánek /FZŽ/

čtvrtek 25. srpna, 18.00 Tata Band /PKP/

pátek 26. srpna, 19.00 Jelen /PFH/

neděle 28. srpna,16.00‑18.00 Zelenohorská muzika /ZŽ/

KULTURNÍ AKCE
pátek 5. srpna, 17.00
Knajpa – pivní slavnosti /NT/

Letní soaré na terase, 17.00 /ZŽ/
pátek 5. srpna Ralph Shut a Radim Vaňkát
pátek 12. srpna Tandem
pátek 26. srpna Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek

Týdny barokní gastronomie
pátek 5. srpna – neděle 7. srpna /DG/
pondělí 22. srpna – neděle 28. srpna /NT/
pondělí 29. srpna – neděle 4. září /CTH/

sobota 6. srpna
10.00‑17.00 V kraji řeky Sázavy /Š/
10.00‑18.00 Gastrofest Kmínové chutě Vysočiny /ZŽ/

středa 17. srpna, 19.00 Na stojáka /NT/

čtvrtek 18. srpna, 8.00‑18.00 Letní trh /NR/

sobota 20. srpna
8.00‑11.30 Žďárský farmářský trh /NR/
20.00 DJ Lucca /NT/

čtvrtek 25. srpna, 17.00 Zahájení Slavností jeřabin /SR/

sobota 27. srpna, 8.00‑14.00
Den otevřených dveří ŽĎAS, a�s� /Ž/

neděle 28. srpna, 20.00
Vodní hasičská fontána na hladině rybníka /KR/

LETNÍ KINO
pátek 5. srpna, 22.00 Hlas lásky /ZŽ/

sobota 6. srpna, 20.10 Karel /NT/

středa 10. srpna až sobota 13. srpna /PDK/
st 10.8. autogramiáda, Chinaski: Každej ví kulový
čt 11.8. Krtek, Prezidentka
pá 12.8. Vyšehrad: Seryjál, Vyšehrad: Fylm
so 13.8. Chlapci z Moravy, Tajemství staré bambitky 2

pátek 12. srpna, 22.00 Léto 85 /ZŽ/

sobota 20. srpna, 20.00 Okresní přebor /NT/

pátek 26. srpna, 22.00 Attila Marcel /ZŽ/

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 19. srpna Hvězdy 2022 /ZS/
12.00 dětské odpoledne, 15.00 autogramiáda
17.00 hokejové utkání, 20.00 večer s živou hudbou a DJ

sobota 20. srpna
9.30‑15.00 Na kole dětem Žďárskými vrchy /OZS/
10.00‑22.00 Dračí lodě Vysočina /PN/

neděle 27. srpna, 11.00‑17.30 Pilman Triatlon /RAP/
Manuálník aneb Jádro celé Biblí svaté /HK/

VÝSTAVY
úterý 26. července až neděle 21. srpna
T� Hájek, M� Jánošík – Řezby, objekty, fotografie /GSR/

pátek 1. července až středa 31. srpna
Kristýna Hamáková – Voliéra nebe /ZŽ/

sobota 13. srpna až čtvrtek 15. září
Ladislav Čáslavský – obrazy /BZPM/

čtvrtek 25. srpna až neděle 18. září
300 let Svatojánské hvězdy /GSR, KB/

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


