
 

9. ročník / číslo 10/ listopad 2022

Vzniká nová polní cesta směrem k Vysokému str. 4

  str. 7 Město šetří energie  str. 5 

 Foto: Město Žďár nad Sázavou 

Žďár chce být městem bez bariér  str. 5



Aktuality

3

Obnova polních cest � � � � � � � � � � � � � str� 4

Žďár bez bariér � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 5

Přehled investic � � � � � � � � � � � � � � � str� 6, 7

Sázení cesty na Vysoké  � � � � � � � � � � str� 8

Ustavující zastupitelstvo � � � � � � � � � str� 9

Dům sociálních služeb � � � � � � � � � � � �str� 11

Přivítání adventu � � � � � � � � � � � � � � � str� 12

Vánoční výstava � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 13

Sloupek MP � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 14

Projekt Green Buildings � � � � � � � � � � �str� 16

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 9. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Martin Mrkos, 
Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jaroslav Ptáček. Šéfredaktor: Blanka Sobolová, tel. 733 465 035, e ‑mail: blanka.sobolova@zdarns.cz ● Sídlo redakce: 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 31. říjen 2022 ● Distribuce: Renvy 
Trade, s. r. o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk Centrum s.r.o., Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● Korektury: Eva Štégnerová 
Sazba: Lukáš Zvolský ● Inzertní příloha: Martina Skalníková, 739 304 124 ● Fotografie na titulní straně: Blanka Sobolová

Obsah

Vážení Žďáráci,
tímto úvodníkem pomyslně vstupuje‑

me do nového volebního období. V jeho 
úvodu bych chtěl poděkovat za vyjádření 
důvěry jak ve volbách, tak zastupitelskému 
sboru, který starostu z řad 27 zastupitelů 
vybírá a volí.  Je to velká zodpovědnost a 
závazek, ale nebojím se jí, byť k ní přistu‑
puji s pokorou a respektem. Nemám am‑
bici se zavděčit všem ani slibovat líbivě a 
podbízivě cokoliv krásné, avšak nemožné. 
I nadále chci vést Žďár na cestě vymaňující 
nás z tradice průměrnosti a naopak zajistit, 
že být Žďárák a žít ve Žďáře je pomyslně ži‑
votní klika. I nadále budu naslouchat a mít 
pochopení, i když nelze vyhovět každému, 
i nadále hodlám hledat řešení a přinášet 
výsledky. Důležité je si neustále uvědomo‑
vat dočasnost této pozice, to je koneckon‑
ců pro mě motorem pracovat slušně, po‑
ctivě, energicky, týmově a – v jistém směru 

umíněně. Starosta udává cestu a směr, ale 
výsledky dělá tým. Ať již tým lidí pracujících 
na úřadě, tak  tým lidí v radě nebo v zastu‑
pitelském sboru. Věřím tomu, že zejména 
městská rada je poskládaná z pracovitých, 
poctivých a kompetentních lidí. A že to je 
devíza pro nadcházející 4 roky. Roky, které 
nemusí být stejně jako ty minulé (kvůli co‑
vidu a válce na Ukrajině) jednoduché. Roky, 
které se neobejdou beze změn a mnohdy 
ne zcela populárních, avšak nutných. Roky, 
které přinesou řadu výzev, které však mo‑
hou být také zásadní příležitostí pro naše 
město. Rolí vedení města je provést město 
jak dobami dobrými, což je vždy snadnější, 
tak dobami složitějšími, být oporou obča‑
nům, dodávat dobrou náladu a zprávy, klid 
a víru, že se věci podaří, i když cesta k tomu 
bude někdy složitá a klikatá.

Pokud tedy přejdeme k té praktické 
každodenní práci, o které komunální po‑
litika je, tak na straně 6 a 7 najdete pře‑
hled investic města – projektů, které mají 
zásadní vliv na formování kvality života. 
I to bude jedna z výzev, udržet investiční 
aktivitu města na solidní úrovni. Abychom 
nadále nabízeli vyšší standard veřejných 
služeb, kvalitu veřejného prostoru, dosta‑
tek bydlení nebo míst, kde lze realizovat 
kulturní, společenský a volnočasový život 
a sociální kontakt pro všechny generace 
Žďáráků.

Před nadcházející zimou vyvstává také 
praktická otázka, jak to bude s teplem. 
Teplo je zajištěno. Cena při psaní těchto 
řádků zatím však není známá, jednáme 
o ní se Žďasem. Jenom potvrdím informa‑
ci, že Žďas má kontrakty na uhlí do roku 
2030.

Přeji vám hezký podzim a inspirativní 
čtení.

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Opravy Veselské, Tyršovy a Neumannovy jsou hotové
Tři žďárské ulice už jsou opravené a 

opět plně v provozu� Úpravy proběhly v 
rámci běžných oprav na Veselské, Tyršo‑
vě a Neumannově ulici� 

V jednosměrce na Veselské ulici od 
Strojírenské po ulici Jiřího z Poděbrad je po 
opravě nová asfaltová vozovka a předláž‑
děné chodníky. Na Tyršově ulici  jsme mezi 
Smetanovou a Nádražní také opravili asfal‑
tovou vozovku a v části Neumannovy ulice 
teď máme mezi bytovými domy oprave‑
nou asfaltovou vozovku a parkovací plo‑
chy se vsakovací dlažbou. 

Všechny tři ulice opravovala firma CO‑
LAS CZ, a. s. a náklady byly necelých 8 mi‑
lionů korun. 

Děkujeme vám za trpělivost a vstřícnost 
při opravách, které se neobešly bez ome‑
zení. Přejeme všem, aby se jim po oprave‑
ných úsecích chodilo, jezdilo a parkovalo 
co nejpohodlněji. 

(OKS) Jednosměrka na Veselské ulici dostala po opravách nový povrch Foto:  Colas a. s. 

Santini ano, či ne?

Na Horácku se nachází několik staveb 
připisovaných architektu Santinimu� Pokud 
vznikly za jeho života, mohl by být jejich 
autorem� Potíž nastává, pokud vznikly 
po roce 1723, tedy po jeho smrti� Některé 
z  jeho projektů mohly být realizovány 
posmrtně, nečekejme ale, že by jich bylo 
mnoho�

Architektonické plány byly vytvářeny vždy 
na konkrétní objednávku pro konkrétní místo. 
Posunutí data realizace bývalo zpravidla způ‑
sobeno finančními problémy zadavatele stav‑
by, případně šlo o součást většího komplexu, 
který se stavěl postupně. Architekt stavbu řídil 
buď osobně, nebo prostřednictvím svého po‑
líra. Pokud během stavby zemřel, nebo s ním 
nebyl zadavatel spokojen a byl odvolán, nový 
architekt většinou pietně nedokončoval práci 
podle dochovaných plánů, ale neváhal ji mě‑
nit a upravovat podle svého.

V  Santiniho práci pokračovali či na ni na‑
vazovali například František Witinhofer, Fran‑
tišek Benedikt Klíčník a Donát Morazzi. Je ale 
možné, že jeho pokračovatelem na panstvích 
žďárského kláštera byl muž, jehož jméno nám 
je dnes neznámé. 

Kostel Nejsvětější Trojice
Pozdně renesanční jednolodní stavba před 

městskou Horní branou je prameny poprvé 
doložena roku 1672. Patrně špitální kostel byl 
barokně upraven, freska s  rokokovými prvky 
v klenbě je z 18. století. Santinimu je připiso‑
vána přístavba sakristie na půdorysu trojúhel‑
níku. Nevíme, kdy přístavba vznikla, mohlo to 
tak být v době, kdy pro klášter Santini praco‑
val. Její půdorys odkazující k patrociniu koste‑
la není svým tvarem ani provedením nikterak 
nápaditý ani geniální, Staenhüblův trojiční 
sloup na náměstí je v  tomto ohledu rafino‑
vanější. Pro Santiniho však svědčí originální 
umístění jednoho z oken přímo v osovém ná‑
roží, lidově řečeno „v rohu budovy“.

Kaple sv� Barbory
V  roce 1729 byla na hřbitově u žďárského 

kostela sv. Prokopa postavena kaple sv. Barbo‑
ry, patronky dobré smrti. Zadavatelem stavby 
byl žďárský farář P. Ferdinand Kristl, který ji 
financoval ze sbírky mezi věřícími. Oktogo‑
nální stavba s  mansardovou střechou a věží 
vyhořela v roce 1847. Nová střecha je výrazně 
jednodušší a věž nižší. Projekt kaple býval při‑
pisován Santinimu, dnes je však považován za 
dílo některého z jeho následovníků. 

Ostrov nad Oslavou
Zájezdní hostinec s hospodářským dvorem 

v dnešním Ostrově nad Oslavou byl postaven 
patrně kolem roku 1720 na půdorysu písmene 
W, odkazujícím na jméno sv. Václava, jmenov‑
ce zadavatele stavby opata Václava Vejmluvy. 
Architektonický detail fasád je bohužel mo‑
derní konstrukcí, původní podoba se nedo‑
chovala. Půdorys vlastní stavby s  hospodář‑

skými objekty a zdmi však odborníci považují 
za natolik výmluvný, že se na Santiniho autor‑
ství shodují. 

Vojnův Městec
Santinimu býval připisován projekt rychty 

s  hostincem a pokoji pro cisterciáky ve Voj‑
nově Městci. Objekt z doby kolem roku 1740 
ovšem vznikl až příliš dlouho po architektově 
smrti. Dnes se odborníci kloní k jeho pokračo‑
vateli Františku Witinhoferovi. 

Obyčtov
Farní kostel Navštívení P. Marie v  Obyčto‑

vě na půdorysu želvy byl postaven v  letech 
1730–1734 Františkem Witinhoferem. V  roce 
1798 byla zbořena polygonální sakristie tvoří‑
cí želví hlavu a nahrazena věží na čtvercovém 
půdorysu. Kostel má dnes také jiný tvar stře‑
chy. Jeho půdorys odkazuje na Vejmluvovu 
intenci, želva byla symbolem stálosti ve víře, 
žena stojící na želvě byla alegorií dokonalé 
strážkyně domácího krbu, přičemž může jít 
i o narážku na Navštívení P. Marie svatou Alž‑
bětou v souladu se zasvěcením kostela. Želva 
byla též symbolem dobré manželky, která je 
tak jako ona mlčenlivá a zdržuje se stále doma. 
Stavba byla dlouho přičítána Santinimu, 
ovšem jeho práci neodpovídá, zpracování za‑
daného tématu je příliš lapidární. Není nemož‑
né, že autorem projektu byl sám Witinhofer, 
který stavbu řídil.

 Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Zelenohorský areál patří k prameny potvrzeným dílům Jana Santiniho Foto: Aleš Motejl

Martin 
Mrkos

starosta 
Žďáru nad Sázavou

Půdorys obyčtovského kostela má tvar želvy 

Kaple sv. Barbory ve Žďáře před pokrytím střechy 
plechem Foto: archiv RM
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Město šetří energie, vánoční osvětlení bude letos v menším rozsahu
Adventní Žďár i letos ozáří vánoční 
osvětlení, bude ho ale méně než v před‑
chozích letech� Kvůli energetické krizi 
a závratným cenám elektřiny se město 
rozhodlo šetřit� Výzdoba se omezí na 
centrum Žďáru a stromy v městských 
čtvrtích i místních částech�

Bílé sněhové vločky budou svítit podél 
hlavní silnice od křižovatky u obchodní‑
ho domu Convent až dolů ke křižovatce 
u  Komerční banky. Nebude chybět ani 
tradiční ozdobený smrk na náměstí Re‑
publiky a u kulturního domu. Svátečně 
osvětlené stromy zazáří také ve všech 
čtvrtích města i v místních částech.

Naopak bez výzdoby budou letos uli‑
ce Brněnská, Brodská, Žižkova, Jihlavská, 
Novoměstská, Smetanova, Jungmanno‑
va, Dolní a Bezručova. V rámci energetic‑
kých úspor jsou už teď zazimované i obě 
kašny na náměstí.

“Než se všechna vánoční světla rozsvítí, 
projdou kontrolou a případnou opravou. 
Pracovníci správy veřejného osvětlení je 
nainstalují začátkem listopadu,” říká Mi‑
loslav Dvořák z odboru komunálních slu‑

žeb. Vánoční výzdobu osvětlují úsporné 
LED diody. “Máme spočítáno, že osvětlení 
stromů v místních částech a čtvrtích města 
vychází zhruba na 1 200 Kč - 1 400 Kč za je-
den strom za celý adventní čas,“ doplňuje 
Dvořák. 

Světelné dekorace budou svítit od 
27. listopadu až do Třech králů. Přijďte si 
s námi naplno užít začátek adventu a bo‑
hatý program. Co si pro vás odbor kultury 
nachystal, najdete na straně 12.

 (red)

Ve Žďáře postupně přibývají další bezbariérová místa
Město pokračuje s pracovní skupinou 
Žďár bez bariér ve druhém ročníku a 
mapuje nejvytíženější trasy, které jsou 
pro lidi s hendikepem problematické� 
Nově opravené plochy jsou už na osmi 
místech� Postupně se budou opravovat 
další nájezdy, chodníky, dlažby a výmo‑
ly na cestách�

Bezbariérovou úpravu dostala nově zre‑
konstruovaná pěší zóna. Stejnou cestou 
půjde město při rekonstrukci druhé strany 
náměstí, která bude plně bezbariérová. 
„Bezbariérový Žďár je dlouhodobým úkolem. 
Víme, že ve městě jsou desítky překážek, které 
postupně odstraňujeme. Nejen hendikepo-
vaní, ale i rodiče s kočárky si zaslouží přívě-
tivý městský veřejný prostor bez zbytečných 
nástrah,” vysvětluje Lucie Dvořáková, ma‑
nažerka Strategického plánu sociálního 
začleňování. 

Díry u přechodů pro chodce na cestě ke 
Kauflandu, chodník z Havlíčkova náměstí 
ke knihovně a na Žižkovu ulici, přechod 
pro chodce u Ivana, reliéfní dlažba pro ne‑
vidomé na Nádražní, chodník od bývalého 
městského úřadu k hotelu FIT, doplnění 
dlažby u semaforů na náměstí Republiky 
nebo přídlažba u  přechodu pro chodce 
na Neumannově. To je výčet oprav, které 
si město může za letošní rok pomyslně od‑
škrtnout a postupně přibudou další. 

Pracovní skupina Žďár bez bariér je slo‑
žená z odborníků, kteří se podílí na staveb‑

ních investicích města. Městský architekt, 
stavební dozor, odbor komunálních služeb, 
vedení města, ale také zástupci veřejnosti 
a lidé s  hendikepem mapují problematic‑
ká místa. Tato místa se zapisují do mapy a 
postupnými stavebními úpravami je město 

mění na bezbariérová. “Do budoucna by-
chom se rádi podíleli na vývoji a výrobě spe-
ciálního obrubníku, který by vyřešil nebez-
pečné nájezdy na problematických místech,” 
uzavírá Prokop.

 (red)

K Vysokému i kolem Zelené hory� Žďár obnovuje polní cesty 
Město pokračuje v obnově polních cest, 
které budou zlepšovat průchodnost kra‑
jiny a podporovat biodiverzitu krajiny� 
V  současné době vzniká cesta směrem 
na Vysoké� Do konce roku potom začnou 
práce na cestě u Zelené hory� 

„Obnovou stezek získá krajina zase svoji 
přirozenou průchodnost jako tomu bylo v mi-
nulosti. Vedle toho tím podporujeme i  bio-
diverzitu, přispíváme k omezení půdní eroze 
a k  zadržování vody v krajině“, říká starosta 
města Martin Mrkos. Obnovená cesta k Vyso‑
kému bude měřit přes půl kilometru, široká 
bude 3‑5 metrů. Cesta propojí okraj Žďáru 
od Hlohové ulice k Černému rybníku, který 
se nachází mezi Zelenou horou a obcí Vyso‑
ké. Podél ní budou vysazené jabloně, třešně, 
švestky, ale i listnáče jako javory, duby a lípy. 
Stromořadí doplní keře a dva remízky. Cestu 
k Vysokému pomohou vysázet v rámci team‑
buildingu zaměstnanci Komerční banky, na 
akci přispějí částkou 150 tisíc korun. Zbylé 
práce udělá Satt a Sdružení Krajina.

„Cesta bude zpočátku vymezena dřevěný-
mi kůly, aby nedocházelo k rozorávání cesty 
zemědělskou technikou. Péče o cestu a výsad-
by bude do budoucna zásadní”, doplňuje Jiří 
Hemza, správce městské zeleně. Do konce 
roku chce ještě město začít s obnovou cesty 
a plochy u Zelené hory. „Do budoucna má 
město vytipovány další cesty k obnově. V  le-

tošním roce byla vyčištěna úvodní část cesty 
od zámku do Stržanova. Bude se pokračovat 
ze Stržanova dále na Polničku a k Piláku, dále 
cesta směrem z Vodojemu na Plíčka nebo ces-
ta směrem k Veselíčku,” vysvětluje Mrkos. 

K obnově polních cest přispěla svou 
prací řada dobrovolníků. Vetlu sázeli za‑

městnanci městské firmy SATT a firmy Win‑
Fas, na cestě Ke Křížku se podíleli zaměst‑
nanci města. Obnova polních cest začala 
v roce 2020 v oblasti Vetelských rybníků 
a pokračovala v roce 2021 cestou Ke Křížku 
u Radonína.

 (red)

Je mi ctí a potěšením, že s trochou nostal‑
gie mohu psát poslední poznámky z rady za 
volební období 2018‑22. Poslední rada, která 
zasedala 10. 10. 2022, měla pořadové číslo 
112. Tolikrát jsme se sešli ve složení Martin 
Mrkos, Zdeněk Navrátil, Zdeněk Kulhánek, 
Ludmila Řezníčková, Radek Zlesák, Roma‑
na Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Josef 
Klement, Jaroslav Ptáček, Jan Mokříš. Věřte 
tomu, že jsme se vždy snažili hledat a nachá‑
zet ta nejlepší možná řešení pro naše město. 

Ne vždy jsme spolu souhlasili, někdy jsme se 
i pohádali, ale byli jsme tým a dokázali jsme 
se dohodnout. Toto období nebylo snadné, 
vždyť 2 roky nás všechny trápil a nemile pře‑
kvapoval „čínský virus“ a ve chvíli, kdy jsme si 
chtěli aspoň trochu vydechnout, přišla válka 
na Ukrajině a s ní nové starosti a také nové vý‑
zvy. Život před nás postavil krizi energetickou 
a starosti, které jsme dosud nikdy řešit nemu‑
seli. Po celý tento čas rada ve dvoutýdenních 
intervalech zasedala a ani v době nejtvrdších 
opatření jsme její zasedání nezrušili. 

10. 10. bylo sice už po volbách, ale pokud 
to nevíte, tak do doby, než zasedne ustavu‑
jící zastupitelstvo a nově zvolení zastupitelé 
složí slib, RM jako vrcholný orgán města dále 
zasedá a pracuje. Bylo tomu tak i při naší radě 
poslední. I když v jejím závěru zněla slova na 
rozloučenou. 

Ředitel PO města Sportis před radu 
předstoupil s  nutností úpravy ceníku a 

provozní doby našeho Relax centra. Ceny 
energií jsou neúprosné. Změny vejdou 
v platnost až 1. 1. 2023. Především s ohle‑
dem na sportovní kluby, kterých se některé 
změny dotknou. Vzhledem k tomu, že ceny 
vstupného se letos už navyšovaly 2x, a to 
k 1. 1. a 1. 7., nynější nárůst ceny vstupného 
bude pouze o 10 %. Navíc se cena nebude 
zvyšovat paušálně a v některých případech 
zůstane zachována, jako např. pro plavce 
v  čase 10‑12 hod. Stejně tak se nenavýší 
ceny permanentních vstupenek, které vyu‑
žívají hlavně Žďáráci. Časově bude omezen 
provoz atrakcí, protože jejich provoz je fi‑
nančně velmi náročný. Co naopak zůstane 
zachováno, je teplota vody i vzduchu kvůli 
zachování příjemného komfortu. 

Těším se s vámi i v novém volebním ob‑
dobí a těším se i na činnost nové RM, které, 
jak doufám, budu opět součástí!

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Romana 
Bělohlávková

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Zdraví účastníci akce si vyzkoušeli invalidní vozík nebo gerontooblek Foto: Město Žďár n. S.

Při sázení stromů pomohli i lidé z Envirosu a Komerční banky Foto: Město Žďár n. S.

I přes úspory zůstane centrum města vánočně vyzdobené Foto: Město Žďár n. S.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, 
individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.
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Jaká zima nás čeká? Technické služby SATTu jsou připravené na další sezónu
Zima se blíží a kdo je připraven, není 
překvapen� Městská společnost SATT se 
připravuje na svou třetí zimní sezónu a 
plán zimní údržby silnic a chodníků tak 
vypadá podobně jako v předchozích le‑
tech�

Letošní plán zimní údržby nezazname‑
nal výrazných změn jak v pořadí provádění, 
tak v  technologii údržby. Ten bude k  na‑
hlédnutí na webových stránkách města ZR 
a SATT a.s. Zimní údržba začíná oficiálně 
1. listopadu a končí 31. března následující‑
ho roku.

Nic na tom nemění to, že i nadále bude‑
me opět vídat na místních komunikacích a 
na chodnících univerzální vozítka K9. O au‑
tobusové zastávky a přechody pro chodce 
se postarají zaměstnanci Úsvitu o.  p. s. Se 
zimní údržbou nám budou pomáhat trakto‑
ry s radlicemi od subdodavatelských firem.

„Údržba začíná při zjištění, že vrstva na-
padlého sněhu dosáhla 5 cm. Sůl máme již 
v určitém množství pod střechou dle kapacity 
skladu a drť s pískem jsme začali taktéž navá-
žet do skladových prostor,” přibližuje ředitel 
SATT Technických Jan Liška. 

Již zmíněná vozidla procházejí před‑
sezónním servisem, aby byla řádně při‑
pravena na odhrnování sněhu a ošetřo‑
vání komunikací. Jedná se asi o 80 km 
místních komunikací a 90 km chodníků 
města a také městských částí. Místní ko‑
munikace a chodníky jsou rozděleny do 
tří kategorií podle intenzity údržby. Zim‑

ní údržba se také provádí na důležitých 
parkovištích. 

Aktuální informace se opět dozvíte na 
Facebooku SATT nebo na našem webu. Se 
svými podněty se můžete obrátit pomocí 
SMS na číslo 773 776 915.

 Petr Scheib 
SATT Technické

Žďár zná vedení města, radu i zastupitele
Povolební vyjednávání po víc než dvou 
týdnech skončila, a město tak zná své 
vedení a radní pro příští čtyři roky� Slav‑
nostní slib složili také pokračující i úplně 
noví zastupitelé�

Ustavující zastupitelstvo se sešlo netra‑
dičně v pátek 21. října v 15.00. V zasedací 
místnosti zastupitelstva se setkalo 27 za‑
stupitelů, které Žďáráci ve volbách poslali 
hájit své zájmy, a hned na počátku složili 
slavnostní sliby. „ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO se jako 
vítěz voleb dohodl na koalici se stávajícími 
partnery KDU-ČSL a ANO 2011, nově přibral 

i uskupení SOS Žďár (ČSSD a nezávislí). V ko-
alici naopak i přes dosavadní spolupráci ne-
bude sdružení Společně (ODS s TOP 09), kvůli 
rozdílným požadavkům jsme se neshodli na 
dalším pokračování,” komentuje výsledek 
jednání lídr ŽŽM a pokračující starosta Mar‑
tin Mrkos.

Rada města:
ŽŽM: Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil, Karo‑
lína Kostečková, David Filip
ANO 2011: Jaroslav Hedvičák, Radek Zlesák
KDU‑ČSL: Rostislav Dvořák, Romana Bě‑
lohlávková

ČSSD: Vladimír Novotný
Žďár bude mít opět uvolněného sta‑

rostu a dva místostarosty, pokračovat bude 
Martin Mrkos (ŽŽM) jako starosta a Rosti‑
slav Dvořák (KDU‑ČSL) na postu místosta‑
rosty. Na personální změně se nakonec po 
požadavku koaličních partnerů dohodlo 
hnutí ANO 2011, dosavadní místostarostku 
Ludmilu Řezníčkovou nahradí její stranický 
kolega a politický nováček Jaroslav Hedvi‑
čák. Hedvičák byl dosud krajským manaže‑
rem hnutí ANO a v minulém období před‑
sedou sportovní komise města.

 (red)

Turistické informační centrum slouží i obyvatelům města
I když už v  letošní turistické sezóně 
TIC ve Staré radnici nebylo jedním 
z  míst  prázdninové hry ČT :D, nabídlo 
svým návštěvníkům, mimo jiné, nové 
putování po Santiniho stavbách v Koru‑
ně Vysočiny pod názvem „Santiniho šif‑
ra“ a udrželo tak svou návštěvnost�

Od června do srpna 2022 vstoupilo do 
TIC 5 191 návštěvníků, což je jen o 473 osob 
méně než v  sezóně roku 2021. I když byla 
návštěvnost nižší, díky široké nabídce regi‑
onálních produktů byla sezónní tržba TIC 
nepatrně vyšší. S uvolněním protiepidemic‑
kých opatření počátkem roku a následným 
obnovením konání kulturních akcí se potvr‑
dilo, že mimo sezónu TIC plní zejména infor‑
mační funkci pro obyvatele města a okolí. 

Tedy činnost zaměřenou především na 
prodej vstupenek příspěvkové organizace 
Kultura Žďár do kina a na akce v městském 
divadle a domu kultury a předprodej vstu‑
penek na ostatní žďárské kulturní akce a 
v rámci prodejní sítě TicketPortal. Od ledna 

do září 2022 se tak oproti loňskému roku 
zvýšila návštěvnost o 1 558 osob na 8 371 
návštěvníků. Stále je možné v TIC vyzved‑
nout vstupenky zarezervované na strán‑
kách Kultury Žďár a zaplatit je platební kar‑

tou nebo v  hotovosti. Vstupenky na akce 
ostatních organizátorů a z TicketPortalu lze 
hradit pouze v hotovosti.

 Václav Košťál
TIC Žďár nad Sázavou

Jen od června do srpna obsloužilo TIC víc než pět tisíc návštěvníků Foto: archiv TIC

Ilustrační foto Foto: Město Žďár n. S.

Osázejte s námi cestu na Vysoké
Spojili jsme síly s Městem Žďár nad Sáza‑
vou a bezva akce pro celou rodinu je tu! 
Podílíme se na obnově staré polní cesty 
z Vysočan na Vysoké� Přijďte si zasadit 
svůj strom nebo keř, při procházkách 
pak můžete pozorovat, jak roste�

Přijďte nám pomoci v sobotu 12. listopa‑
du 2022 od 9.30 vysázet stromy a remízky 
podél nově obnovené cesty vedoucí z Hlo‑
hové ulice k silnici mezi Zelenou horou a 
Vysokým. Zpestříte naši krajinu, vybudujete 
úkryt pro zvířata a protáhnete těla na čers‑

tvém vzduchu. Odměnou vám bude nejen 
skvělý pocit dobře odvedené a užitečné 
práce, ale také pozvání do naší chaloupky 
v Počítkách, kde pro vás bude připraveno 
občerstvení.

Dagmar Kafková

 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové

nové kolegy.
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme

nové kolegy.

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

Manažer/ka strategického plánu sociálního začleňování
Tajemnice Městského úřadu Žďár nad Sázavou vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/
ka odboru strategického rozvoje a investic ‑ manažer/ka strategického plánu sociálního začleňování.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) je leden ‑ únor 
2023.
Přihlášky doručte do 16. listopadu 2022 do 12.00. Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár 
nad Sázavou. Obálku označte „ Výběrové řízení ‑ manažer SPSZ“.

Jak ušetřit na energiích? Správným sprchováním se dají uspořit  
tisíce korun ročně
Jak ušetřit za energie? To je jedna z nej‑
častějších otázek, kterou si v současné 
době pokládají tuzemské domácnosti� 
Někdo řeší situaci instalací energetic‑
ky úsporných řešení, jako jsou fotovol‑
taické panely nebo tepelná čerpadla, 
kterými nejenže sníží spotřebu energií, 
ale zároveň zvýší i svou nezávislost� 
Uspořit peníze lze ale také bez velkých 
investic� Třeba jen změnou svých návy‑
ků v domácnosti� Projekt společnosti 
E�ON – E�ON Rádce – přináší před zimní 
sezonou několik důležitých tipů, jak se 
k úsporám dostat�

„Téma energetických úspor je pro nás  
v E.ONU zásadním už několik let. Kontinuálně 
se jím zabýváme a snažíme se našim zákaz-
níkům v tomto tématu pomoci zorientovat. 
Netýká se to samozřejmě jen energetických 
řešení, která instalujeme. Projekt E.ON Rádce 
přináší lidem desítky tipů, jak mohou v  do-
mácnostech šetřit energiemi a tím pomoci 
i  své peněžence. Před zimní sezonou jsme 
se zaměřili na klíčové možnosti úspory a ty 
lidem jednoduše a srozumitelně představuje-
me,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopřed‑
seda představenstva E.ON Energie.

E.ON Rádce, kterého najdou lidé na 
webových stránkách E.ONu, přináší před 
zimní sezonou ty nejpraktičtější tipy rozdě‑
lené pro domácnosti v bytech i rodinných 
domech. „Možností, jak ušetřit za energie, je 
řada – od jednoduchých opatření, která ale 
v součtu můžou mít velký efekt, až po kom-
plexnější úpravy bytů a domů,“ dodává Ale‑
na Pudilová, která je ve společnosti E.ON 
právě za E.ON Rádce zodpovědná. A upřes‑
ňuje, že zatímco v bytě lidé mohou ušetřit 
hlavně změnou chování a návyků, majitelé 
rodinných domů mají zase větší možnosti 
v zateplení a v instalaci dalších úsporných 
energetických řešení. 

Jedním z klíčových bodů energetických 
úspor v domácnosti je ohřev teplé vody a 
s ním spojená i její spotřeba. Tady se dá nej‑
více ušetřit zejména změnou návyků.

„Na ohřátí 120 litrů vody na teplotu 55 °C 
potřebujete přibližně 6,5 kWh energie. A to 
není zrovna málo. Každý ušetřený litr teplé 
vody znamená velkou energetickou úsporu. 
Začít můžete třeba při sprchování,“ dodává 
Karel Murtinger ze společnosti Ekowatt, 
která se na energetické úspory specializu‑
je. Právě ta se na vývoji E.ON Rádce také 
podílí.

Pobyt ve sprše je dobré omezit na ne‑
zbytně dlouhou dobu – obvykle bohatě 
stačí třeba jen tři minuty, během nichž spr‑
chou proteče zhruba 30 litrů vody. Ve srov‑
nání s desetiminutovou sprchou ušetříte 
ročně až 14 000 litrů teplé vody a i více než 
5 000 korun za spotřebu i její ohřev.

S úsporami teplé vody pomůže i myčka 
nádobí. Pokud lidé využívají ekologický 
mycí program, nemá myčka ve spotřebě 
vody a elektřiny konkurenci. Navíc šetří 
i  čas. Myčku je potřeba používat správně. 
Pořádně ji naplnit a mýt na ekologický pro‑
gram. Více tipů najdete na webu www.eon.
cz/radce 

E.On Rádce

Ilustrační foto Foto: Pixabay



Sociální služby

11

Městský úřad informuje

10

Sametové výročí 
17� listopadu si každoročně připomíná‑
me Den boje za svobodu a demokracii, 
kterým v roce 1989 začala cesta repub‑
liky ke svobodě�

Významný den v dějinách země si 17. listo‑
padu v 17.00 přijdou připomenout i zástupci 
města, zveme také širokou veřejnost. Setkáme 
se u busty T. G. Masaryka na náměstí Repub‑
liky (u bývalého městského úřadu). Promluví 
starosta města, historické souvislosti uvede 
historik Regionálního muzea Stanislav Mikule, 
zahraje Žesťový kvintet Města Žďáru nad Sá‑
zavou. 

(red)

11

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že 
na ztráty a nálezy byly v období od 26. září do 
14. října předány následující nálezy, u kterých 
není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Hodinky ulice Brodská u obchodu
Jízdní kolo ulice Horní
Svazek klíčů ulice Bří Čapků
Nabíjecí kabel ulice Neumannova
Jízdní kolo ulice Strojírenská
Svazek klíčů u zastávky ul. Žižkova
Platební karta v MHD
Finanční hotovost
 místo nálezu nebylo sděleno

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 
19.  října 2022 celkem 20 050 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: září 2022 ‑ 20 063, srpen 2022 ‑ 
20 108, červenec 2022 ‑ 20 150, červen 2022 
‑ 20 152, květen 2022 ‑ 20 186, duben 2022 
‑ 20 209, březen 2022 ‑ 20 236, únor 2022 ‑ 
20 247, leden 2022 ‑ 20 273, prosinec 2021 
‑ 20 294, listopad 2021 – 20 336, říjen 2021 
‑ 20 341

Děti narozené v srpnu 2022
+ dodatečně 2x v červenci
Dominik Milfajt  13.07. ZR 3
Matyáš Mazáč 26.07. ZR 1

Aneta Zachová  03.08.  ZR 6
Veronika Zachová  03.08. ZR 6
Oliver Šácha 05.08. ZR 1
Jiří Vavera  05.08. ZR 2
Amálie Sitařová  09.08. ZR 3
Adriana Kulíková  10.08. ZR 4
Charlotta Harriet Smith 12.08. ZR 6
Albert Lacina 13.08. ZR 5
Jakub Hrdý  14.08. ZR 3
Sebastian Prchal  17.08. ZR 3
Nikol Drlíková  19.08. ZR 6
Klára Lidmilová  24.08. ZR 1
Gabriela Kratochvílová  25.08. ZR 3
Amálie Simonová  28.08. ZR 3
Elen Bednářová  30.08. ZR 3

Životní jubilea v listopadu 2022
+ 1x dodatečně v říjnu
Zdeňka Fejtová   26.10. – 85 let ZR 5

Milada Pátková  01.11. 80 let ZR 7
Helena Dočekalová 04.11. 85 let ZR 2
Marie Smejkalová 04.11. 91 let ZR 6
Marie Kohlmanová   07.11. 94 let ZR 3
Jana Bubeníčková  08.11. 80 let ZR 2
Ludmila Melounová  08.11. 97 let ZR 3
Jana Mifková    13.11. 80 let ZR 3
Marie Novotná  13.11. 85 let ZR 1
Jan Klíma  17.11. 85 let ZR 7
Marie Pugnerová  19.11. 80 let ZR 3
Marie Vávrová  20.11. 95 let ZR 5
Miluše Chvátalová 21.11. 80 let ZR 1

Gratulujeme!

ASEKOL rozdá tašky 
na elektroodpad
Město dlouhodobě spolupracuje s ko‑
lektivním systémem ASEKOL, který or‑
ganizuje zpětný odběr elektrozařízení  
Stará se o sběr, dopravu a recyklaci vy‑
sloužilých elektrospotřebičů�

V  rámci spolupráce dodá během listo‑
padu ASEKOL prostřednictvím České pošty 
do pěti tisíc žďárských domácností leták 
o   třídění drobného vysloužilého elektro‑
zařízení a společně s  ním také červenou 
tašku, která pomůže drobné elektro v do‑
mácnosti uchovat.

Leták připomene, co lze odložit do čer‑
vených kontejnerů a co tam nepatří, také 
stanoviště kontejnerů a další informace.
Zásilka z ASEKOLu tentokrát poputuje do 
ZR 4, ZR 6, ZR 7. 

Spolupráce funguje od roku 2007 a 
město má na svém území včetně místních 
částí 21 červených kontejnerů na elektro‑
odpad. 

(OKS)

Dům sociálních služeb zahajuje provoz 
Ve Žďáře nad Sázavou funguje Azylový 

dům pro muže již desítky let na ulici Brodská 
v místní části známé jako ,,Stalingrad“. Posky‑
tuje možnost ubytování mužům na přechod‑
nou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok. 
Během této doby klienti ve spolupráci s  pra‑
covníky Azylového domu hledají zaměstnání, 
následné bydlení a řeší nepříznivou sociální 
situaci, do které se dostali. Pracovníci Azylo‑
vého domu klientům poskytují pomoc při 
jednání s úřady, základní sociální poradenství 
a podporují je v samostatném jednání. V Azy‑
lovém domě má každý klient své těžkosti, kvůli 
kterým vyhledal pomoc a podporu sociální 
služby. Jednou z povinností uživatelů služby je 
podílení se na tvorbě a plnění individuálního 
plánu, který si klient sestavuje ve spolupráci 
se sociálním pracovníkem. Ačkoliv si klienti 
kladou postupné cíle, často není jednoduché 
nepříznivou situaci řešit.

Azylový dům se v současné době chystá na 
přestěhování do Domu sociálních služeb, který 
vznikl za významné podpory projektu Evrop‑
ské unie IROP a Města Žďáru nad Sázavou na 
ulici Dvořákova v oblasti za hypermarketem 
Albert. Termín stěhování je aktuálně stanoven 
na začátek listopadu. Původní předpoklady, 
které směřovaly k říjnovému datu, jsme museli 
posunout kvůli zajištění potřebné administra‑
tivy pro předání budovy a registrace sociální 
služby. 

Stěhování proběhne s pomocí pracovníků 
Sociálních služeb Města Žďár nad Sázavou. 
V  první řadě bude v  Domě sociálních služeb 
fungovat sociální služba Azylový dům, se kte‑
rým se přestěhují i stávající klienti, kteří mají 

platné smlouvy o poskytnutí sociální služby a 
vejdou se do snížené kapacity. Kapacita Azylo‑
vého domu bude snížena z 24 na 20 míst. Dům 
sociálních služeb klientům poskytne ubytová‑
ní ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. 
V Domě sociálních služeb bude zajištěn nepře‑
tržitý provoz.

Je pochopitelné, že panují obavy mezi lid‑
mi, kteří žijí v blízkosti Domu sociálních služeb. 
Snahou pracovníků Azylového domu bude 
zajistit klidný provoz a zavedení takových pra‑
videl pro uživatele služby, která minimalizují 
možné problémy. Pracovníci Azylového domu 
věří, že při vzájemném respektu se podaří žít 

v sousedství bez předsudků a s oboustranným 
pochopením. Zároveň budou pracovníci rea‑
govat na vzniklé potíže, které by soužití znepří‑
jemňovaly a jsou připraveni v případě nutnosti 
pravidla Azylového domu upravovat. Bezpeč‑
nost bude podpořena spoluprací s městskou 
policií, která má v prostorách Domu sociálních 
služeb služebnu pro své potřeby. 

Od prosince předpokládáme spuštění nově 
vznikající sociální služby Noclehárna. Bude se 
jednat o první službu tohoto druhu v okrese 
Žďár nad Sázavou a druhou v Kraji Vysočina.

Václav Šerák
Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Jeden z pokojů azylové ubytovny pro muže ještě před příchodem prvních obyvatel Foto: Město Žďár n. S.

Mluvit a rozumět� Komunikační obtíže komplikují dětem život
Zvládnutí komunikace je pro zapojení 
dítěte ve školním prostředí zásadní do‑
vedností� Není možné se omezit jen na 
mluvu jako takovou� Mimo to je třeba 
rozumět obsahu sdělení, volit vhodnou 
formu i mít schopnost komunikovat 
s druhými�

Do prostředí s mnoha řečovými obtížemi 
přibyla výrazná skupina dětí a žáků s odlišným 
mateřským jazykem a mnohé komunikační 
překážky nabyly na významu. Setkáváme se 
se špatnou výslovností, různými formami mu‑
tismu a neschopností se vyjádřit. Pozorujeme 
přidružené obtíže, které omezenou komuni‑
kaci doprovázejí – vztek až agresivita, zvýšená 
hlasitost, uzavřenost či úzkostné projevy.

Za zvládnutí těchto dovedností odpovídají 
především rodiče. Školy na jednotlivých úrov‑
ních je rozvíjejí a upravují adekvátně věku. Pro 
správný rozvoj řeči dítěte je důležitý vhodný 
řečový vzor a dostatečné procvičování. V ro‑
dinném prostředí nezapomínejme na běžnou 
komunikaci – bavit se o tom, jak se který z čle‑
nů má, co dělal, jaké jsou jeho plány či starosti. 

Vhodné je i komentování činností, které ro‑
diče spolu s dětmi dělají, ať už jde o umývání 
nádobí či skákání panáka. Rozvoj řečových do‑
vedností je také úzce spjat s pohybovým vý‑
vojem dítěte. Ideální je obě složky propojovat 
(např. říkanky s pohybem). S postupujícím vě‑
kem pak nechat děti vyřizovat si věci přímou 
komunikací samy – učme je telefonickým 
i osobním hovorům v různých situacích.

Další součástí rozvoje komunikace je četba. 
Zpočátku se spíše jedná o poslech reproduko‑
vaného textu (čtení před usnutím, poslech 
nahrávek), kdy však dítě může “samo číst” dle 
obrázků. Nestačí však jen prostě číst, důležité 
je pochopení a schopnost zopakovat obsah 
čteného, kritická práce s textem. Tyto schop‑
nosti se pak přenášejí nejen do komunikace, 
ale i práce s informacemi.

I přes snahu o správný přístup mohou 
nastat obtíže, které je třeba řešit za pomoci 
odborníků ‑ logopedů, foniatrů, psychologů. 
Mějme na paměti, že návštěva, pouhá návště‑
va není samospásná. Bez pravidelné domácí 
přípravy, procvičování a dodržování doporu‑
čení nelze dojít k uspokojivému výsledku.  Ne‑

zapomeňme na to, že i když dítě umí vyslovit 
všechny hlásky a má bohatou slovní zásobu, 
není to jediným předpokladem dobré a účel‑
né komunikace. 

Renata Horká a Kateřina Součková
Poradenské centrum Kolping

Ilustrační foto Foto: Kolping

Úklid přinesl stovky kil 
nebezpečného odpadu
Ve dnech 13� ‑ 15� října 2022 se v rámci pod‑
zimního úklidu uskutečnil svoz nebezpečné‑
ho odpadu ve Žďáře nad Sázavou a místních 
částech – Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a 
Radonín�

Při tomto svozu odevzdali občané města 
stovky kilogramů nebezpečných odpadů. 20 kg 
léků, 38 pneumatik a 860 kg barev, město za to 
zaplatilo 10 481 Kč.

Podzimní úklid přinesl také 23 televizí, 3 vy‑
savače, 38 zářivek, 3 pračky, 5 mikrovlnných trub, 
1 kg monočlánků a dalších 56 ks ostatního drob‑
ného elektra. Všechny spotřebiče a předměty 
si převzaly koletivní systémy zpětného odběru 
elektrozařízení.

Od 17. do 27. října 2022 probíhala druhá část 
podzimního úklidu. Na  26 stanovištích města a 
ve čtyřech místních částech přistavilo město pro‑
střednictvím firmy AVE velkoobjemové kontejne‑
ry na objemný odpad a odpad ze zeleně. V době 
uzávěrky Zpravodaje ještě úklid probíhal.

Sběrný dvůr v zimě
Sběrný dvůr mění v zimním období od 
1� listopadu 2022 do 31� března 2023 
provozní dobu (změny jsou žlutě ozna‑
čené):  

PO 6:00 – 15:00
ÚT 6:00 – 17:00
ST 6:00 – 15:00
ČT 6:00 – 17:00
PÁ 6:00 – 15:00
SO 7:00 – 13:00

(OKS)

Ilustrační foto   Foto: OKS
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Přichází advent, pojďme ho společně přivítat 
Advent je za dveřmi a tradice s ním spo‑
jené ctí i kulturní program města� Pojď‑
te se potkat s rodinou, přáteli a třeba 
i úplně neznámými Žďáráky na náměstí, 
chvíli se zastavit a vychutnat si slavnost‑
ní chvíli� 27� listopadu na první adventní 
neděli jsme od 15�30 připravili pestrý 
program a společně rozsvítíme vánoční 
strom�

Přivítání adventu začne v 15.30, od 16.00 
bude hrát kapela Marien. V jejím repertoá‑
ru najdete hlavně folkovou a country hud‑
bu. V 17.10 budeme pokračovat proslovy 
starosty města a zástupců jednotlivých 
církví, od 17.30 nás hudbou a zpěvem po‑
těší pěvecký sbor žďárské ZUŠ ‑ Žďáráček. 

Děti mohou během přivítání adventu 
navštívit tvořivou dílnu na výrobu vánoč‑
ních přáníček na Staré radnici a také nosit 
dopisy Ježíškovi ‑ do osudí vedle poódia od 
začátku akce do 17.45. Z dopisů pak vylo‑

sujeme jeden, jehož pisatel rozsvítí žďárský 
vánoční strom. Od 18.05 se můžete těšit na 
barokní ohňostroj, který jsme kvůli špatné‑
mu počasí museli oželet na Futrování na 
Farských.

Pokud vám bude zima, přijďte si k nám 
zdarma pro čaj do městské polní kuchyně. 
Když si přinesete vlastní hrníček, potěšíte 
nejen nás, ale i přírodu. A jestli jsou pro 
vás Vánoce symbolem dávání a drobných 
pomocí, můžete si třeba za libovolný peníz 
koupit horkou polévku a pomoci tak nezis‑
kové organizaci Dlouhá cesta. Ta pomáhá 
rodinám, které přišly o dítě.

Během přivítání adventu otevřeme na 
náměstí tradiční dřevěné stánky s nejrůz‑
nějším zbožím a pochutinami. Na posled‑
ní adventní neboli zlatou neděli budou na 
Staré radnici opět dílničky ‑ tentokrát s vá‑
nočními ozdobami pod taktovkou společ‑
nosti Koulier a na náměstí vánoční jarmark.

(ŠKSM)

Žďárská ZUŠ bude hostit klavírní koncert Adama Závodského
Ve čtvrtek 10� listopadu v 17 hodin vy‑
stoupí v sále Základní umělecké školy 
Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou 
Adam Závodský, student hudební fakul‑
ty brněnské JAMU v klavírní třídě profe‑
sora Jana Jiraského� 

Adam je čerstvým laureátem Meziná‑
rodní soutěže Leoše Janáčka, kde získal 

druhou cenu a zvláštní cenu za nejlep‑
ší interpretaci Janáčkových skladeb. “Já 
si nejraději vybírám díla, která jsou mi 
vnitřně blízká a skrze která mohu publiku 
něco sdělit, ať je to příběh nebo nálada, 
pocit. Právě takovou hudbu nejraději stu-
duji a hraji,” říká mladý umělec, který na 
koncertě přednese skladby Domenica 
Scarlattiho, Fryderyka Chopina, Petra 

Iljiče Čajkovského a samozřejmě Leoše 
Janáčka.

Na koncert jsou zváni žáci základ‑
ní umělecké školy, jejich rodiče a známí 
i všichni zájemci o krásnou hudbu. Vstupné 
dobrovolné.

František Dvořák
ZUŠ Žďár nad Sázavou

Vánoční strom se rozzáří 27. listopadu Foto: ŠKSM

Baroko má co nabídnout i nejmladší generaci 
umělců ze ZUŠ
Oslavit třísté výročí vysvěcení zelenohor‑
ského monumentu si nenechala ujít ani 
ZUŠ Františka Drdly� A slavila jak jinak než 
barokním uměním� Výsledky tvůrčích snah 
pak sdílela škola s širokou veřejností při nej‑
různějších akcích�

Domněnku, že vzbudit u nejmladší ge‑
nerace zájem o klasickou hudbu, bude ná‑
ročná disciplína, vyvrací vedoucí DPS Žďá‑
ráček Pavel Schmidt: „Když něčemu opravdu 
věříte, jste schopni svým entuziasmem naka-
zit.“ Baroko hudebníky táhne, což potvr‑
zuje úspěchy ověnčený žák Tadeáš Hansl: 
„Barokní skladby mají konkrétní řád, a právě 
ten typický hudební řád mě na tom baví.“ 
Zahrát si barokní tóny ovšem není deví‑
zou jen zkušenějších žáků. „V  úpravách si 
je osvojí i menší děti,“ říká zástupce ředitele 
František Dvořák. První říjnovou neděli tak 
rozezněli mladí hudebníci zelenohorský 
svatostánek, kam se vrátili po deseti letech. 
Ředitelka školy Dana Foralová bilancuje 
nad podobou obou akcí: „Na programu se v 
roce 2012 podílely všechny obory. Letos jsme 
zvolili tradiční koncert, na kterém vystoupili 
žáci hudebního a tanečního oboru.“ Přesto‑
že termín akce byl pro přípravu limitující, 
hodnotí ředitelka výsledek kladně: „Vřelý 

potlesk byl to nejlepší hodnocení a skvělá 
vizitka.“

I v ostatních oborech letos baroko rezo‑
novalo více. Výzvě čelila učitelka tanečního 
oboru Hana Ludvíková. Ta se svými žákyně‑
mi obohatila jinak ryze hudební program 
koncertu „Ozvěny baroka“. „Značný vliv 
měla při naší tvorbě symbolika hvězdy, moti-
vy duchovnosti, dynamiky, ale také jakési po-
míjivosti a zároveň velkoleposti, jež je baroku 
blízká,“ dodává pedagožka.

Kostel sv. Jana Nepomuckého se frek‑
ventovaně objevoval i ve výtvarném obo‑
ru. Na dvě stě mladých výtvarníků se tak 
ve své tvorbě inspirovalo zelenohorským 
kostelem. „Nechali jsme žáky nahlížet stav-
bu nejrůznější perspektivou, výsledky práce 
jsme pak prezentovali na dvou výstavách,“ 
konstatují výtvarnice.

Naproti tomu divadelníci k tvorbě odka‑
zující na baroko přímo nesměřovali, přesto 
si je našlo samo. „Baroko je opravdu geniál-
ní, protože i když to nemáte v plánu, přihlásí 
se samo,“ říká s  nadsázkou učitelka literár‑
ně dramatického oboru Eliška Kinclová. Ta 
v červnu s dětmi odehrála inscenaci nesou‑
cí příznačný název Perla.

Eliška Kinclová
ZUŠ Františka Drdly

V  listopadu se do kina Vysočina vrací 
pohádky, Marvelovka, opera i Vánoční 
příběh

Je to neuvěřitelné, ale už se nám poma‑
lu zase blíží advent. A to je ta nejlepší doba 
k  rozjímání a trávení volného času se svými 
blízkými, přáteli a dětmi. A na ty poslední 
jmenované listopadový program skutečně 
myslí. Po několika „hubených“ měsících, kdy 
jsme dětem neměli v programu moc co na‑
bídnout, se karta obrátila. Princ Mamánek je 
konečně zase jedna velká česká pohádka a 
vedle Jana Budaře uvidíte například Ondru 
Vetchého či Veroniku Khek Kubařovou. Na 
státní svátek 17. listopadu pak můžete vyra‑
zit celá rodina na Princeznu zakletou v  čase 
2 a v další dny například na Divnosvět z pro‑
dukce Disney či rodinnou komedii Šoumen 
krokodýl. A samozřejmě také českou novinku 
z cirkusového prostředí Cirkus Maximum. 

Když jsme u státního svátku, milovníci nej‑
lepší opery pozor! Ve 13.30 vás čeká předsta‑
vení Verdiho opery Aida v  podání Královské 
opery, a to v italštině a s českými titulky. Více 
než tříhodinová projekce bude mít přestávku 
na občerstvení a také zlevněné vstupné pro 
naše seniory. Pro ty v listopadu také uvádíme 
Jana Žižku s českým dabingem. Jedenáctý mě‑
síc v roce také přináší novinku studia Marvel, a 
to film Black Panther: Wakanda nechť žije. 

Ke správnému adventu patří samozřej‑
mě také film, který se o Vánocích odehrává. 
A přesně takovým je Vánoční příběh, ve 
kterém uvidíte například Karla Rodena, Ji‑
řinu Bohdalovou, Janu Plodkovou, Václava 
Neužila, Vladimíra Polívku a mnoho dalších 
oblíbených českých herců. 

Milovníci horolezeckého sportu si jistě 
nenechají ujít film Adam Ondra: Posunout 
hranice a vyznavačům artových filmů do‑
poručujeme islandský filmový hit Krásné 
bytosti. A chybí už jen erotika. Tu si boha‑
tě užijete u českého snímku Hranice lásky 
s Hanou Vágnerovou v hlavní roli. Ta nebude 
chybět také v české komedii Za vším hledej 
ženu. To a mnoho dalšího najdete v listopa‑
dovém programu Kina Vysočina. 

Těšíme se na vás.
Aleš Hrbek

Kino Vysočina
www.dkzdar.cz

www.facebook.com/kinovysocina

Kino Vysočina

Vzpomínáte na Vánoce v devadesátkách?  
Muzeum chystá vánoční výstavu
Od neděle 27� listopadu 2022 bude ote‑
vřená výstava Vánoce v devadesátkách, 
věnovaná především vánočním dárkům� 
V  tento den ji u příležitosti rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí můžete 
navštívit až do 19�00� 

Uvidíte dárky všeho druhu pro malé i velké, 
naší i zahraniční provenience. Chybět nebude 

panenka Barbie, módní „džíska“ s ručně malo‑
vaným idolem své doby a kazetový magne‑
tofon „dvojče“ koupený na dnes již zrušené 
žďárské tržnici u obchodu Mana. Výstavu do‑
plní místnost s tradičními lidovými horáckými 
Vánocemi a zvyky včetně pouštění lodiček, 
odlévání cínu a vytahování polínek.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum

Vystoupení tanečnic na Zelené hoře odráželo barokní odkaz Foto:  Jitka Benešová

Šporcl, Bende, Plíhal� Aneb advent v Městském divadle ve Žďáře se blíží! 
Nevíme jak vy, ale my na KULTUŘE Žďár 
si myslíme, že nejlepší na Vánocích je to, 
že se na ně můžeme těšit� A proto jsme 
pro vás připravili řadu pořadů jak v kině, 
tak v divadle, které vám sváteční čekání 
zkrátí a které vám umožní si adventní 
dny vychutnat již od listopadu� A proto 
bychom vás dnes rádi upozornili na svá‑
teční kulturní menu, které se uskuteční 
v Městském divadle a které váš nárok na 
emoce i vánoční rozjímání stoprocentně 
splňuje� 

Karel Plíhal jako vánoční hudební před‑
krm!

Poetiku Karla Plíhala netřeba předsta‑
vovat. Jeho lyrické písně a básničky s prvky 
naivního umění vás dokáží rozněžnit, roz‑
tesknit i rozesmát. 23. listopadu proto za‑
žijete večer plný pohody a dobré energie. 
Karlovo kytarové umění navíc dokreslí jeho 
spoluhráč na kytaru Petr Fiala.

Petr Bende jako skvělý vánoční aperitiv!
30. listopadu zažijete vánoční koncert, 

který si přívlastek vánoční skutečně zaslou‑

ží. Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista 
Petr Bende své vánoční koncerty za více jak 
dvacetiletou kariéru dovedl takřka k dokona‑
losti. Směs Petrových i světových hitů, vánoč‑
ní koledy v netradičních aranžích, přítomnost 
cimbálové skupiny GROMBA a navíc dopro‑
vod zpěvačky Báry Štěpánové a místního 
pěveckého souboru 2. základní školy Blue 
Jeans ve vybraných písních, to vše je zárukou 
nádherného svátečního večera.

Hlavní chod: Pavel Šporcl a jeho vánoční 
kapr na modro, pardon, housle na modro!

Houslista, který dokázal nemožné, a to 
vrátit vážnou hudbu do povědomí široké ve‑
řejnosti, 13. prosince odstartuje žďárské Váno‑
ce 2022. Jeho program Vánoce na modrých 
houslích přijede doprovodit komorní orchestr 
a  v  dětském pěveckém zastoupení se před‑
staví také ždárský pěvecký soubor Žďáráček. 
Jiskřivou hudbu barokních mistrů v první polo‑
vině koncertu vystřídá v druhé polovině večera 
plejáda těch nejkrásnějších vánočních melodií 
a koled v aranžích, kde vedle Pavlových houslí 
a smyčcového orchestru nebude chybět ho‑
boj, příčná flétna či harfa.

Vážení přátelé, nenechte si ujít některý 
z nabízených koncertů. Vstupenky získáte v síti 
Colosseum, v TIC na Staré radnici, v poklad‑
ně v kulturním domě či na prodejním kiosku 
v Kině Vysočina.

Aleš Hrbek
Kultura Žďár

Pavel Šporcl jako hlavní chod žďárské kultury Foto:  archiv

Vánoční pohlednice z 90. let Foto:  archiv RM
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Poliklinika v čistém

Budova polikliniky stojí ve Žďáře již více 
než 35 let, proto potřebuje neustálou 
údržbu a opravy� V  letošním roce se za 
podpory města podařilo vymalovat or‑
dinaci LPS, chodby, čekárny a obě scho‑
diště�

Zkoordinovat tyto práce tak, aby ne‑
zasahovaly do provozu jednotlivých ordi‑
nací, nebylo vůbec jednoduché. Naštěstí 
vítězná firma nám vyšla vstříc a malovala 
především o víkendech a ve večerních ho‑
dinách. Nyní jsou práce hotové a poliklini‑
ka opět září čistotou. Otázkou je ovšem na 
jak dlouho. Někteří klienti, kteří postávají 
po chodbách, opírají své zablácené boty 
podrážkou o zdi, lepí žvýkačky na židle a 
lavice, odnáší si toaletní papír či dokonce 
záměrně znečišťují toalety. Těžko pochopi‑
telné chování, se kterým se nedá snadno 

bojovat. My se však nevzdáváme a snaží‑
me se polikliniku vylepšovat a udržovat 
v pořádku. 

V letošním roce se podařilo vyměnit na 
chodbách osvětlení, do konce roku nás 
čeká ještě výměna podlahy na rentgenu, 
a především instalace nových automa‑
tických dveří. Tyto dveře mají především 
usnadnit vstup klientům na vozíku, ze sa‑
nitek a těžko pohyblivým pacientům. Bu‑
dou instalovány v  suterénu s  přístupem 
od zadního vchodu směrem na schodiště. 
Kromě usnadnění přístupu mají nové au‑
tomatické dveře zabránit i tepelným ztrá‑
tám. Do budoucna se chystáme instalovat 
více těchto automatických dveří, a zpří‑
jemnit tak vstup hůře pohyblivým klien‑
tům a zároveň omezit tepelné ztráty. 

Ilona Komínková
Poliklinika Žďár n. S.

Ilustrační foto Foto: archiv města

Městská policie
Na služebnu MP jsme přijali oznáme‑

ní od pracovníka ostrahy nádraží Českých 
drah, že na podlaze leží podnapilý člověk. 
Na místo přijela hlídka MP, která zjistila, že 
se jedná o jim už dříve známou mladou 
ženu. Přivolali jsme záchrannou zdravotní 
službu, která po jejím vyšetření a s ohledem 
na skutečnost, že byla u dotyčné zjištěna 
hodnota 4 ‰ alkoholu v dechu, rozhodla 
o  jejím převozu na protialkoholní záchyt‑
nou stanici do Jihlavy. Vzhledem k tomu, že 
se při prováděných úkonech žena chovala 
agresivně, musela bohužel hlídka použít i 
donucovací prostředky včetně pout.

Další oznámení přišlo od všímavého  
občana, který nahlásil hořící koš u Komerč‑
ní banky v centru města. Na místo jsme vy‑
slali hlídku MP, které se podařilo vlastním 
hasícím prostředkem koš částečně uhasit. 
Na místo jsme přivolali i hasiče, kteří pak 
následně nádobu dohasili. Žádná jiná ško‑
da na majetku naštěstí nevznikla.

Při kontrolní činnosti města byli strážní‑
ci svědky dopravní nehody na Uhlířské ulici 
směrem k ulici Sázavské na sídlišti Klafar. 
Mladý řidič tam nezvládl řízení motorové‑
ho vozidla a narazil do sloupu veřejného 
osvětlení. K  prošetření události jsme na 
místo přivolali Policii ČR. O poruše a poško‑
zení sloupu jsme také informovali pracov‑
níka odboru komunálních služeb městské‑
ho úřadu.

Na základě žádosti Policie ČR o součin‑
nost jsme se podíleli na pátrání po nezle‑
tilém chlapci, který nedorazil na vyučování 
do školy. Strážníci hledali podle uvedené‑
ho popisu chlapce na celém území města 
Žďáru n. S. Pohřešovaný chlapec byl po asi 
hodině pátrání nalezen v pořádku.

V nočních hodinách se na nás obrátil 
občan města, že v  restauračním zařízení 
na pěší zóně dochází k rušení nočního kli‑
du. Hlídka strážníků se dostavila na místo 
a tam kontaktovala obsluhu baru. Hlasi‑
tou hudební produkci ale hlídka na místě 
nezjistila, v tomto případě se nejednalo o 
přestupek.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár n. S.
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Tři obory – tři úspěchy!
Dvě stříbra a jeden bronz – to jsou 
naše cenné úlovky z celostátní soutěže 
závěrečných odborných prací vyhla‑
šovaných Hospodářskou komorou ČR� 
Poprvé v historii hodnocení samostat‑
ných odborných prací tak stojíme na 
všech třech pomyslných bednách vítě‑
zů�

Samostatné odborné práce, jež tvoří 
jednu z povinných částí vedoucích k úspěš‑
nému zakončení tříletých učebních oborů, 
nejsou žáky příliš oblíbenou součástí stu‑
dia. Text v délce bakalářské práce se smy‑
sluplným a přínosným obsahem, jehož te‑
matické zaměření si žáci navíc losují, není 
vůbec jednoduché sestavit. O to větší ra‑
dost máme, že se to našim žákům povedlo 
na jedničku – a rovnou třikrát!

Z  oboru cukrář se na druhém místě 
umístila zručná Ludmila Filová, jež vytvo‑
řila odbornou práci na téma narozenino‑
vého dortu pro maminku. Další stříbrnou 
příčku obsadila usměvavá servírka, Lucie 
Odehnalová, která se věnovala tématu 
gastromeetingu. Třetí medaile, bronzová, 
připadla kuchaři s mnoha úspěchy, Tomáši 

Peterovi, jehož práce se tematicky týkala 
setkání asociace kuchařů. 

Naší šikovné trojici – Lucce, Lidušce a To‑
mášovi srdečně gratulujeme, děkujeme za 
vzornou reprezentaci Střední školy gastro‑
nomické Adolpha Kolpinga a skládáme po‑

klonu za pečlivé, až nadstandardní plnění 
povinností. Věříme, že si pražský galavečer 
spojený s udílením cen náležitě užijete!

Markéta Zrzavá
Střední škola gastronomická  

Adolpha Kolpinga

Šestnáct polských rodin se stalo domovem žáků ZŠ Švermova 
Šestnáct žáků ze sedmých a osmých tříd ZŠ 
Švermova vyrazilo v říjnu spolu se čtyřmi 
učiteli do školy v polské Krzywini� Dlouho‑
letá spolupráce přináší nejen pobyty v hos‑
titelských rodinách, ale i další propojení na 
všech úrovních�

„Na začátku jsem brečela, že chci domů a 
potom zase, že tam chci zůstat... jedny z nej-
hezčích dnů v mém životě... Poláci byli v klidu 
a nic nehrotili... hlady jsme rozhodně neby-
li... skvělá zkušenost, škoda, že tak krátká... 
mrzí mne, že k nám přijedou až v květnu,“ to 
je jen několik postřehů našich žáků. Kon‑
takty naší školy s Poláky jsou dlouholeté, 
25. dubna 2008 jsme jako ředitelé základ‑
ních škol podepsali dohodu o spolupráci 
a přátelství, kterou se snažíme stále na‑
plňovat. Cenná je v tom, že se týká nejen 
společných akcí a návštěv, ale i kontaktů 
žákovských parlamentů, iniciativ učitelů a 
rodičů obou škol. Jeden z bodů zdůrazňuje 
podílení se na nápadech, které jsou zamě‑
řené na rozvoj a inovaci všech forem peda‑
gogického působení.

Ony totiž existují různé vzdělávací pro‑
gramy, díky nimž mnozí učitelé buď sami 
nebo s žáky vyjíždějí do ciziny. Ale neob‑
vyklá je celoroční a zároveň dlouholetá 
spolupráce zahraničních škol. Proto se 
snažíme tímto článkem inspirovat.  Jak to 
tedy funguje? Základem jsou osobní vzta‑
hy. Posíláme si přání v průběhu školního 
roku, účastníme se důležitých akcí v životě 

obou škol. Například polské hudební pří‑
ležitostné učitelské uskupení nám zahrálo 
v DK při oslavách výročí školy, jejich druž‑
stva sportovců se zúčastnila naší Svatovác‑
lavské štafety. Vyměňujeme si naše školní 
kalendáře (v tom jsme je inspirovali), vzá‑
jemně okukujeme, co by se dalo vylepšit, 
ladíme náměty společných projektů žáků, 
zjišťujeme, do čeho se raději nepouštět, co 
se zcela neosvědčilo. Například jejich školní 
uniformy.

A v čem si myslíme, že v dnešní rozbou‑
řené době jsou tyto aktivity zásadní? Žáci 
se o sebe umějí postarat, nebojí se cizího 
prostředí a hledají, co je pojí a ne to, co je 
rozděluje. Jedná se o nenápadnou, ale účin‑
nou obranu proti xenofobii, poštvávání lidí 
navzájem a všelijakému zkreslování.

Jaroslav Ptáček
ZŠ Švermova

Studenti SŠGAK posbírali ocenění za své závěrečné odborné práce Foto: archiv školy

Ze školy rovnou do divadla? Děti z obcí vozí speciální autobus 
Kultura Žďár nabídla ve spolupráci s firmou 
ZDAR na začátku letošní divadelní sezony 
novinku v podobě svozového jízdního řádu 
na dopolední divadelní předplatné pro ško‑
ly a školky� Možnost jezdit do divadla v rám‑
ci výuky mají tak děti ze škol a školek z obcí, 
ze kterých žádný vhodný spoj na časy začát‑
ků školních představení nejezdí�

„Stávalo se, že některé děti musely odejít 
z  divadla třeba deset minut před koncem před-
stavení, aby stihly linkový autobus zpět do své 

obce. To nám bylo líto, proto jsme oslovili ZDAR, 
zda by nám nepomohli tento problém vyřešit. A 
takhle krásně se to povedlo. Naši společnou na-
bídku první říjnové představení využilo na jedno 
představení 7 škol. Společně jsme tak na devátou 
hodinu, kdy první představení začíná, do žďárské-
ho divadla přivezli 220 dětí,“ řekla dramaturgy‑
ně dětského divadelního předplatného Hana 
Marquardtová.

Spolupráce těší i generálního ředitele žďár‑
ské společnosti ZDAR Richarda Latislava: „Jsme 
rádi, že jsme mohli vyjít vstříc. Je to opravdu no-

vinka, uvidíme, jak se osvědčí. Zájem o svozy 
do divadla na první představení nás příjemně 
překvapil. Být partnerem divadla touto formou 
je moc fajn. Velkým benefitem této společné no-
vinky je, že děti nastoupí před školou a vystoupí u 
divadla.“

Příspěvková organizace Kultura Žďár nabízí 
tři dětské předplatitelské skupiny. Celkem na 
dětská dopolední představení chodí 1 800 dětí 
ze škol a školek ze Žďáru nad Sázavou a jeho 
okolí. Tamara Pecková

Kultura Žďár

Spolupráci se školou v polské Krzywini si žáci i učitelé ze Švermovy chválí  Foto: archiv školy
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Architektura a GymZR – proč ne? Cestovat s GymZR – samozřejmě!
Díky kontaktům z předchozích projek‑
tů jsme se zapojili do partnerství, které 
na GymZR zatím nemá obdoby� Projekt 
Green Buildings: from the Past to the 
Future se zaměřuje na ekologické stav‑
by, historii, současnost a budoucnost 
architektury; udržitelné a respektující 
přírodní podmínky� Našimi partnery 
jsou stavební školy z Muratu (Francie), 
Pinkafeldu (Rakousko) a z Cayenne, 
hlavního města Francouzské Guyany; 
takže poprvé vyrazíme ze Žďáru až do 
Jižní Ameriky!

První projektové setkání se konalo dru‑
hý říjnový týden u nás, věnovali jsme se 
historii a srovnání úsporných staveb, které 
dříve zcela samozřejmě využívaly obnovi‑
telné zdroje. 

Celý týden byl jedna architektonic‑
ko‑ekologická jízda. Podívali jsme se na 
Zelenou horu a do Muzea nové genera‑
ce, centrum města si naši hosté prohlédli 
i z výšky věže kostela sv. Prokopa (jeden 
guyanský student dostal od pana faráře 
nabídku do pěveckého sboru), navštívili 
jsme skanzen na Veselém Kopci a lito‑
myšlský zámek, viděli jsme vilu Löw‑Beer 
a Tugendhat (kterou i mladí stavaři znali 
z učebnic). 

Ve škole studenti konstruovali větrný 
mlýn a počítali jeho účinnost, ohřívali 
vodu fotovoltaikou, filtrovali vodu vlast‑
noručně vyrobenou čističkou (a byla pit‑
ná, odvážný student odjel bez obtíží), sta‑
věli gotický oblouk a další architektonické 
prvky.  

Jako pohled do budoucnosti vypadala 
návštěva firmy ICE, kde nám představili 
3D tisk staveb a nábytku a dokonce i bun‑
kru pro Ukrajinu (děkujeme Markétě Ka‑
ráskové a Jiřímu Vamberovi). 

Většina studentů byla ubytovaná v ro‑
dinách, proto jsme vděční všem, kteří 
otevřeli svůj domov a zahraničním stu‑
dentům i svým dětem umožnili novou 
zkušenost. Ve školní jídelně byli nadšení, 
bramborový salát, povidlové knedlíky 
– všechno chutnalo (děkujeme panu ku‑
chaři).  

Děkujeme za podporu všem zúčast‑
něným rodičům, městu Žďár nad Sáza‑

vou a panu starostovi, který si našel čas 
nám představit ekologickou budoucnost 
města. Také děkujeme vedení naší školy 
a učitelům, kteří se výrazně podíleli na 
přípravě projektu, především Mgr. Vesel‑
skému, Ing. Havlovi, Mgr. Černíkovi a Mgr. 
Dočekalové.

Michaela Kondýsková
Gymnázium Žďár

Projekt Green Buildings přivedl studenty i na Zelenou horu Foto: Roman Veselský

Příběh kapky na Bigy
Biskupské gymnázium se od 15� září do 
19� října 2022 stalo hostitelskou školou 
putovní výstavy Příběh kapky, která 
mapuje život a dílo držitele Nobelovy 
ceny za chemii Jaroslava Heyrovského� 

Vernisáž výstavy zahájila její kurátorka 
Ing. Květoslava Stejskalová z  Ústavu fyzi‑
kální chemie Jaroslava Heyrovského Aka‑
demie věd ČR spolu s pedagogy, studenty, 
ale i zájemci z řad rodičů a veřejnosti. Vý‑
stava je součástí komplexního programu 
ke 100 letům objevu polarografie, který na 
škole probíhá. Nejen výstavu, ale i odbor‑
né přednášky vědců z AV ČR navštívili stu‑
denti a pedagogové biskupského gymná‑
zia i ostatních základních a středních škol 
v regionu.  Iva Burešová

Biskupské Gymnázium Příběh kapky mapuje život a dílo Jaroslava Heyrovského Foto: archiv školy

SBĚRNA
obuvi a tašek

K OPRAVĚ

Nádražní 1141/44
Žďár nad Sázavou

naproti kavárně U Přátel

OODD  11..  1111..  22002222

PPoo--PPáá   
9.30-11.30 

14.00-16.30

Nákupní pasáž

Žádné triky,

hafo
masa

Seznam se s Louiem,
ten ví, co psi potřebují a co jim chutná. www.louie.pet

95 %
masa

INZERUJTE 
VE ŽĎÁRSKÉM ZPRAVODAJI

Dotazy, podklady, objednávky:
Martina Skalníková, tel.: 739 304 124, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí.

 Ceník a informace naleznete na 
WWW.ZDARNS.CZ  

v sekci Žďárský zpravodaj.
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  Podnikání s minimálními vstupními investicemi
  Moderně vybavená a plně zásobená prodejna
  Maximální podpora celé společnosti
  Ryze česká síť prodejen TRAFICON
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566 590 825
Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz

Pojď pracovat do WERY!

Chcete pracovat pro stabilního zaměstnavatele orientova-
ného na dlouhodobé vztahy se svými zaměstnanci? 
Máte praxi na obdobné pozici a umíte vést tým? Tvorba 
kupních smluv, smluv o dílo a obchodní právo je pro Vás 
denním chlebem? 
Máte zkušenosti s koncernovou strukturou a domluvíte se 
německy nebo anglicky? 
Pokud jste navíc samostatný a komunikativní, pak hledá-
me právě Vás.

Vaší náplní práce by bylo
zejména:

vedení a rozvoj týmu nákupu

vytváření metodiky, zlepšování
procesů v nákupní oblasti



tvorba smluv a kompletace
smluvní dokumentace



úzká spolupráce s ostatními
kolegy, dodavateli a kolegy
z mateřské společnosti



HLEDÁME
VEDOUCÍHO NÁKUPU

Nabídneme Vám: 
pružnou pracovní dobu
notebook a mobilní telefon i k soukromým účelům
možnost práce z domova 
zajímavé mzdové ohodnocení









okna - dveře - vrata
žaluzie - rolety - sítě - servis

www.blazicek.info
tel.: 777 333 112

Bytové bezpečnostní dveře
včetně zárubně a komplet prací

vzorkové prodejny:

Žďár nad Sázavou,
nám. Republiky 148 (budova nábytku)

Havlíčkův Brod,
Nádražní ulice 90 (naproti poliklinice)

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 
V PRAXI!

www.elektrowin.cz

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM 
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!

ostatní

nebezpečné
látky

plasty

železné
a neželezné 

kovy

beton

elektronika

52 %

12 %

8 %

25 %

2 %

1 %
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2 %

%

Lampiónový
průvod

1 6 . 1 1 . 2 0 2 2  V  1 8 : 0 0
S R A Z  N A  N Á M Ě S T Í

R E P U B L I K Y  V E  ŽĎÁŘ E  N A D
S Á Z A V O U  

PŘ E D  S T A R O U  R A D N I C Í
T R A S A  P O V E D E  N A  F A R S K Á  H U M N A ,  K D E  V Á S

Č E K Á  PŘ E K V A P E N Í

Active SVČ
pořádá

Sbírka potravin
ve Žďáře nad Sázavou

www.sbirkapotravin.cz

SOBOTA 
12. LISTOPADU

 
 8.00 - 18.00

HYPERMARKET ALBERT, STROJÍRENSKÁ ULICE (KOLPINGOVO DÍLO ČR Z.S.)
 

LIDL, STUDENTSKÁ ULICE (JEČMÍNEK, O.P.S.)
 

PENNY, NÁKUPNÍ PARK V ULICI BRNĚNSKÁ (OBLASTNÍ CHARITA ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU)



Změna programu vyhrazena.

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

BG ‑ Biskupské gymnázium, ČD – Čechův dům, DK ‑ Dům kultury, FP – Family point, FSZŽ – freskové sály Zámku Žďár, GSR – Galerie 
Stará radnice, HK – Husova kaple, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, NT – Nábřežní tera‑

sy, PMS – Probační a mediační služba, Komenského 25, PMÚ – parkoviště u městského úřadu, RM – Regionální muzeum, 
SMK – Skiareál M. Koukala u Pilské nádrže, SP – Senior Point v knihovně, SR – Stará radnice, ZH – kostel na Zelené hoře,  

ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
ČT 3. listopadu, 9.00 a 10.30
Michaela Dolinová – Podzimní sněhánky /MD/

SO 5. a 19. listopadu, 14.00‑17.00
Tvořivý zámek – Svatomartinské tvoření I a II /ZŽ/

NE 6. a 20. listopadu, 13.30 Dětský program /NT/

ČT 10. listopadu Sychravo /KMJS/
15�00 Divadlo Prkno – Nejen o perníkové chaloupce
15�45‑17�00 Opékání špekáčků

SO 26. listopadu, 9.00‑12.00 Den pro dětskou knihu
10.00 Divadlo Navlnce – Kde spí motýli /KMJS/

SENIORŮM
ÚT 8., 15., 22. a 29. listopadu, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

PÁ 4. listopadu, 9.00 Zdravotní monitoring s VZP /SP/

PO 7. listopadu, 8.00‑11.30 Knihovna seniorům /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
ST 16. listopadu, 19.00‑20.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
PO 7. listopadu, 19.00
Žďárské interference – Anna Kolchina Quartet /FSZŽ/

ČT 10. listopadu, 17.00
Adam Závodský – klavír /ZUŠ/

NE 13. listopadu, 18.00‑20.00
Duo Ardašev – B� Smetana: Má vlast /FSZŽ/

ST 23. listopadu, 19.00 Karel Plíhal – recitál /MD/

ST 30. listopadu, 19.00
Petr Bende & Band a hosté /MD/

KULTURNÍ AKCE
SO 12. listopadu, 19.30 Disco V /DK/

ST 16. listopadu, 17.00
Pavel Bezděčka – To jste ještě neslyšeli! /KMJS/

ČT 17. listopadu, 17.00
Ukázka z uměleckých rezidencí /ZŽ/

SO 19. listopadu, 20.30 Škwor – Unplugged Tour /DK/

ST 23. listopadu, 15.00 4. Dobročinný adventní jarmark /BG/

NE 27. listopadu ‑ I. adventní
11.00 Brunch na Nábřežních terasách /NT/
15.30 Přivítání adventu s rozsvícením ván� stromu /NR/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ST 2. listopadu, 15.30 Macramé dílna /KMJS/

ČT 3. listopadu, 16.00
Vzpomínka na Jana Doležala – koment� vycházka /RM/

Chytrá ruka /ZŽ/
SO 5. listopadu, 9.00 Vyrob si svoji stoličku
ČT 10. listopadu, 16.30 Tiffany vitráže
SO 12. listopadu, 9.30 Vyrob si aromalampu
SO 26. listopadu, 10.30 Adventní floristika

ST 9. listopadu, 17.00‑18.30 Academic café /ZŽ/

ČT 10. listopadu
8.00‑17.00 Festival vzdělávání /DK/
17.00 Čištění domácnosti ekologicky a levně /KMJS/

ÚT 22. listopadu
8.00‑10.00 Jakub Jestřáb – Naučme se ošetřovat II /SP/
16.00 Hudební osobnosti regionu Vysočina /HK/

ST 23. listopadu, 17.00
Jaroslav Čechura – Boblig kontra Lautner /SR/

ČT 24. listopadu, 16.00
Vojtěch Dárvík Máca – Válka na Ukrajině /KMJS/

ST 30. listopadu, 15.00‑17.00 /PMS/
Jak se (ne)dostat do basy – beseda s probační službou

SPORTOVNÍ AKCE
PÁ 4. listopadu až NE 6. listopadu
Šipky – MČR jednotlivců, dvojic a mládeže /DK/

SO 12. listopadu, 16.00
Běh Žďárák – podzimní speciál: Žďárská spojka /SMK/

VÝSTAVY
ÚT 18. října až NE 20. listopadu
Vladimír Nosek – Koláže fragmenty /GSR/

SO 24. září až NE 30. listopadu
Jiří Pokorný – Život na zámku /ZŽ/

ÚT 1. listopadu až ST 30. listopadu /KMJS/
Centrum zdrav� postižených – 20 let jsme tu pro vás
Výtvarné práce žáků ZŠ Radostín nad Oslavou
Milan Šustr – Objektivem k srdcím
Gabriela Kynclová – Pojď, koukni mýma očima /ČD/

PÁ 18. listopadu až PÁ 25. listopadu
Klub v 9 – Provoněné Vánoce /KMJS/

NE 27. listopadu až NE 15. ledna 2023
Vánoce v devadesátkách /RM/


