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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v adventním 

čase, který je od nepaměti a po právu na‑
zýván časem klidu, pokoje a lásky. Je to čas, 
který se projevuje mezi lidmi dobré vůle 
příkladnou vzájemnou soudržností, proje‑
vy vzdávané úcty a obdarovávání. Je to ale 
také čas, kdy ve vnitřním usebrání vzpo‑
mínáme na ty, kteří už nejsou mezi námi, 
a zároveň je to čas naděje, který nás nutí 
přemýšlet o smyslu života a o životních 
hodnotách dnešního světa. Kam vlastně 
kráčíme a jaký má náš život smysl? Věřím, 
že stejně tak jako my, slavily vánoční svát‑
ky generace před námi. Prožívali tyto svát‑
ky naděje, očekávání narození Ježíška a 
kladli si při tom stejné otázky. Pojetí jejich 
oslav bylo v mnohém skromnější a z vyprá‑
vění svých předků jsem měl vždy pocit, že 
to ale bylo o to radostnější. Všichni proží‑
váme velmi složité období, které s sebou 
přináší zvyšování cen veškerého zboží, 
surovin a energií. Citelně se dotýká celé 
společnosti ve smyslu průkazného snižo‑

vání životní úrovně. Nad prožívanou sku‑
tečností však není možné jen lamentovat. 
Musíme i nepříjemné věci umět přijmout  
s  nadhledem a hledat nová, mnohdy slo‑
žitější a náročnější řešení. Jsem si dobře 
vědom, že mezi nejohroženější patří mla‑
dé rodiny a senioři. Mohu slíbit, že s těmito 
skupinami našich spoluobčanů budeme 
vždy solidární. Usilovně pracujeme na pří‑
pravě nových investičních projektů města 
směřujících k realizaci. Aktuálně byla zahá‑
jena rekonstrukce 12 bytů na DPS Libušín‑
ská a 1 bytu na DPS Haškova s předpokla‑
dem dokončení prací v dubnu 2023. Jedná 
se o byty o velikosti 1+0 a 1+1. Do rekon‑
strukce bude nainvestováno 3 499 000,‑Kč. 
Stupňuje se zájem spoluobčanů o infor‑
mace k probíhající stavbě nového Senior 
Centra na ulici Komenského. Od zástupců 
společnosti SeneCura a Kraje Vysočina 
máme příslib, že tato budova s  plánova‑
nou kapacitou 130 lůžek bude dokončena 
do konce  příštího roku. Stavbu od počát‑
ku provázelo několik zdržení a přerušení 
prací z technických a organizačních dů‑
vodů investora a to termín dokončení ně‑
kolikrát oddálilo. Žďárské SeniorCentrum 
bude už osmnácté v České republice. Dal‑
ším připravovaným projektem k  realizaci 
v  příštím roce je rekonstrukce 6 bytů na 
svobodárně č.5 na sídlišti ZR3. Jedná se 
o byty po přestěhovaném azylovém soci‑
álním zařízení pro muže do nových prostor 
na ulici Dvořákova. Uvědomujeme si, že 
sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Přes‑

ně Av  tomto duchu chce pracovat i nová 
koalice. Jsme  odhodlaní svoje programo‑
vé záměry a vize neslibovat, ale skutečně 
naplňovat. K tomu, aby se nám společná 
práce dařila, potřebujeme také vás. Vážíme 
si vaši aktivity, sdělených podnětů i připo‑
mínek. Vážení spoluobčané, závěrem chci 
popřát vám i vašim milovaným radostné a 
pokojné prožití nadcházejících vánočních 
svátků, hodně zdraví, štěstí a životního op‑
timismu do nového roku 2023. 

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Most na Kovářově ulici bude brzy průchozí
V polovině prosince bude most na Ko-
vářově ulici znovu přístupný pro chodce 
a  cyklisty� Náklady na opravy se vyšpl-
hají na osm milionů korun�

Opravu mostu, který byl v nevyhovují‑
cím technickém stavu, jsme  připravovali 
od roku 2018. Rekonstrukce začala letos 
o prázdinách, zajišťuje ji firma MDS soluti‑
on s. r. o. Náklady na opravu vyjdou na osm 
milionů korun 

Pokud vydrží klimatické podmínky 
vhodné pro další postup prací, budou 
moct most na Kovářově ulici využívat 
chodci i cyklisté v polovině prosince. Další 
dokončovací stavební práce a opravy pak 
budou pokračovat na jaře 2023. 

Omlouváme se vám za případné komp‑
likace a děkujeme za trpělivost s opravou.

(red)

Karlova Koruna a Plandry

Poutní kostel sv� Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře v dnešním Žďáře nad Sázavou 
je ukázkou geniální práce tandemu Václav 
Vejmluva – Jan Blažej Santini-Aichel� Autor 
ideové koncepce i architekt stvořili vskutku 
výjimečný areál�

Dnes se seznámíme se dvěma stavbami, 
z  nichž jedna je Zelenou horou inspirována, 
druhá s ní nese některé shodné rysy. 

Karlova Koruna
Zakladatel chlumecké větve rodu Kinských 

František Ferdinand zastával během svého života 
mnoho významných postů. Byl například císař‑
ským komořím, tajným radou, přísedícím české‑
ho zemského soudu, dvorským hofmistrem Krá‑
lovství českého a v  letech 1723–1735 nejvyšším 
kancléřem Království českého, tedy šéfem České 
dvorské kanceláře, která měla kompetenci řešit 
všechny vládní a právní záležitosti českých zemí.

Nové reprezentativní sídlo budované nad 
dnešním Chlumcem nad Cidlinou v letech 1721–
1723 podle Santiniho projektu hrabě pojmenoval 
na počest návštěvy císaře Karla VI., který zde strávil 
tři dny na honech v září 1723 po své korunovaci 
českým králem. Autorem projektu se stal Jan Bla‑
žej Santini‑Aichel, stavbu vedl František Maxmili‑
án Kaňka.

Santini zde uplatnil dispoziční typ paprsčité 
centrály stejně jako v  roce 1719 u Zelené hory, 
díky čemuž se nám mohou zdát oba projekty 
podobné. K válcovému jádru zámku přiléhají radi‑
álně tři nakoso postavená jednopatrová křídla se 
čtvercovým půdorysem, v případě Zelené hory se 
k válcovému jádru pojí pět oválných předsíní. Na 
rozdíl od Zelené hory má ale střední část přízemní 
prostoru, Sloupový sál. Teprve první a druhé nad‑
zemní podlaží prostupuje velký Mramorový sál na 
kruhovém půdorysu s emporou v prvním patře. 
Podlaha sálu je složená z  barevných dlaždic do 
podoby hvězdy, což je další prvek podobný Zele‑
né hoře. Při pohledu z empory nám barevné dlaž‑
dice evokují vířivý pohyb. Zajímavou paralelou je 
také venkovní eliptické schodiště, které známe ze 
Santiniho návrhu svatojanského kostela. Ve Žďáře 
nakonec nebylo realizováno. 

Obdobná kompozice světské stavby byla 
ústředním architektonickým tématem Santiniho 
éry, s nímž pracovali například Bernini, Guarini či 
Fischer z  Erlachu. Santini užil kompozici paprs‑
čité centrály v několika svých sakrálních projek‑
tech a toto schéma pak – samozřejmě i na zákla‑
dě inspirace ze světského prostředí, především 
z Fischerova díla – aplikoval na Karlovu Korunu. 

Karlova Koruna nebyla v 18. století zcela do‑
končena. Hlavní sál byl pouze provizorně upra‑
ven a v pozdější době sloužil mimo jiné k před‑
vádění koní. V roce 1943 zámek vyhořel. Opravy 
trvaly dlouho, dokončeny byly až v  roce 1969, 
kdy byla Karlova Koruna zpřístupněna veřejnosti. 
Národní galerie v tehdy státním zámku vytvořila 
expozici nazvanou Barok v Čechách. V roce 1992 
se zámek vrátil do rukou Kinských. Zatímco do 
Žďáru přišla rodina Dr. Radslava Kinského, Chlu‑
mec získal jeho bratr Norbert, který se v  roce 

1948 oženil s Annou Marií dal Borgo‑Netolickou. 
Jejich synové pak od roku 1961 užívají příjmení 
Kinský dal Borgo. 

Plandry
Nad obcí Plandry ležící asi tři kilometry se‑

verozápadně od Jihlavy dal roku 1735 Josef Ig‑
nác Zebo z Breitenau vybudovat poutní kapli 
sv. Jana Nepomuckého, obklopenou zdí s pěti 
výklenkovými kapličkami. Areál poněkud při‑
pomíná žďárskou Zelenou horu, díky čemuž 
byl za jeho autora považován Santini. Dnes 
se spíš mluví o Donatu Morazzim, jehož otec 
pro Santiniho pracoval. Kaple byla dokončena 
roku 1739, přičemž Santini zemřel v roce 1723, 
žďárský opat Vejmluva roku 1738.

Půdorys kaple je čtvercový s pravoúhlým 
závěrem presbytáře. Cibulovou báň dodnes 
kryje šindel. Nástropní freska s námětem při‑
jetí Jana Nepomuckého mezi zemské patrony 
z roku 1739 je připisována premonstrátovi Si‑
ardu Noseckému, který měl opatřit freskami 
také pětici kapliček v ohradní zdi. Tyto fresky 
později nahradily obrazy, dnes ztracené. Pů‑
vodní mobiliář se z velké části nedochoval, 
dochovaný pak není instalován v kapli. Pětice 
kapliček s  šindelem krytými cibulovými bá‑
němi svým počtem i pětibokým půdorysem 
odkazuje na pět hvězd ve svatozáři Jana Ne‑
pomuckého. Ty bývají zpravidla zobrazovány 
jako šestihroté, pětihrotá hvězda pak bývá 
atributem samotného světce, jakýmsi staže‑
ním pěti hvězd z jeho svatozáře v jeden sym‑
bol. Kapličky a vstupní bránu propojuje šestice 
konkávně vydutých zdí. Podíváme‑li se na pů‑
dorys areálu s tím, že východní část budeme 
považovat za vrchol daného tvaru, pak nám 
víc než hvězdu bude připomínat siluetu jazyka 
obklopeného pěti hvězdami, případně vrchol 
relikviáře tohoto tvaru (podstavec by mohla 
tvořit alej, která k bráně vede). Ačkoliv je tedy 
žďárská inspirace zřejmá, užívá areál vlastní 
nepomucké sémantické tvarosloví.

 Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Joann Venuto, Veduta Chlumce z roku 1809 Foto: archiv RM

Rostislav 
Dvořák

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

Karlova Koruna Foto: Marzper

Rekonstrukce na mostě na Kovářově má za sebou část oprav Foto:  Město Žďár n. S.
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Město nabídne pacht části svých rybníků
Žďár se rozhodl změnit dosavadní 
způsob, jakým hospodařil na patnácti 
vlastních a dvou pronajatých rybnících� 
V  roce 2023 chce město část rybníků 
propachtovat a snížit tak své podnika-
telské riziko� O vodní plochy, které si 
město ponechá, se bude starat městská 
firma SATT�  

Město nabídne zájemcům do pachtu Ka‑
menný rybník a jako celek také rybníky na Ve‑
telské soustavě, tj. Peršlík, Dolní Vetla, Horní 
Vetla, Blátivý, Pivoňovský a Pobočný. Žďárská 
radnice vyhlásí veřejný záměr pachtu, roz‑
hodne nejvyšší nabídnutá cena za hektar a 
rok. “Obvyklá cena pachtu se pohybuje v úrovni 
třiceti tisíc korun za hektar a rok, město propa-
chtuje zhruba dvacet hektarů vodních ploch,” 
říká správce městských rybníků Jiří Hemza. 

„Péče o rybníky přinášela náklady na ná-
kup násady, krmení atd. a ryby jsme pak pro-
dávali komerčnímu rybářství, nejčastěji jsme 
spolupracovali s Kinskými. Podnikatelské riziko 
nadále nechceme podstupovat, město by se 
nemělo věnovat rybářství,“ doplňuje starosta 
Martin Mrkos. Záměr mohou zájemci sledo‑
vat na úřední desce a v informačních kaná‑
lech města.

Smlouvu na dva pronajímané Honzovské 
rybníky město vypoví, zbylé vlastní rybníky, 
které se nachází uvnitř města nebo měst‑
ských částí, si nechá ve své správě, kterou 

bude zajišťovat městská firma SATT. Jsou to 
rybníky Velký žďárský, Velký Posměch, Göttle‑
rův, Návesní, U Šírových a Stržanovský. Na 
nich bude město hospodařit extenzivně s dů‑
razem na biodiverzitu a další funkce rybníků 
s cílem udržení dobré kvality vody. V nejbliž‑

ší době nás čeká odbahnění a oprava hráze 
rybníku Velký Žďárský nebo také lidově Hor‑
ňák, aby ho lidé mohli využívat také ke kou‑
pání nebo jiným volnočasovým aktivitám.

 
(red)

První jednání Rady města v novém složení

První dvě jednání rady města v novém 
volebním období byla velmi intenzivní. Noví 
členové měli možnost seznámit se s řediteli 
příspěvkových organizací, kteří radě zároveň 
předkládali výroční zprávy a jejich představu 
o hospodaření na následující rok. I přes zveda‑
jící se náklady na provoz se snaží hledat cesty, 
jak efektivně investovat do dalšího rozvoje 

služeb a fungování pro naše občany. To oce‑
ňujeme. 

Bohužel jsme se dotkli i nepříjemných té‑
mat, která je třeba řešit. Jedním z nich je popla‑
tek za komunální odpad. Je to téma, které se 
neustále vrací, a to z jednoho prostého důvo‑
du. S rostoucími cenami totiž město každého 
občana doplácí více než polovinu skutečných 
nákladů. Zvýšení poplatku je nezbytné, to vní‑
máme všichni. Otázkou však bylo kdy a o kolik. 
Jak velkou zátěž ponese město? Kolik by mělo 
doplácet město a kolik občan? Je na to vhodná 
doba? Bude na to vhodná doba za rok? Za dva? 

Po velmi dlouhé, slušné a konstruktivní 
diskuzi jsme se shodli, že navýšení by nemělo 
být drastické.  Prosincové zastupitelstvo tedy 
projedná návrh na poplatek za komunální 
odpad ve výši 696 Kč ročně. Jedná se o zvý‑
šení zhruba o 10 korun na měsíc. Město se 
bude snažit maximálně vyjít vstříc všem, kdo 

budou potřebovat platby rozložit do několi‑
ka splátek či do průběhu celého roku.

Dalším z bodů, které bude schvalovat pro‑
sincové zastupitelstvo, bude návrh rozpočtu 
pro rok 2023. Mimo standardní provozní 
náklady města nezapomínáme na investice 
a rozvoj. Příští rok by se měla realizovat celá 
řada projektů, mimo jiné i rekonstrukce Staré 
radnice na náměstí Republiky. Ta se konečně 
dočká bezbariérového přístupu a výtahu. 
Čeká nás také další etapa opravy dětských 
hřišť. Příští rok se dočká nových hřišť ulice Pa‑
lachova, Okružní dolní a Haškova ulice a v ne‑
poslední řadě proběhne i dlouho očekávaná 
rekonstrukce ulice Vodárenská, a to včetně 
zřízení cyklochodníku. 

Rád bych všem občanům popřál klidné a 
pohodové vánoční svátky a šťastný vstup do 
nového roku. Věřím, že bude pro nás všechny 
klidnější než ten, který právě končí.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

David 
Filip

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Rybáři ze společnosti Kinský loví Velký Žďárský neboli Horní rybník Foto: Město Žďár n. S.

Kdo dostane Cenu města Žďáru nad Sázavou?
Která osobnost by si zasloužila Cenu města 
Žďáru nad Sázavou? Už po osmé mohou 
Žďáráci a místní firmy nominovat osobnos-
ti na Cenu města Žďáru nad Sázavou� No-
minaci na ocenění města zasílejte do konce 
letošního roku dle instrukcí v článku� 

V letošním roce dostal ocenění PhDr. 
Zdeněk Vyhlídal, za spisovatelskou a publi‑
cistickou činnost.

Pošlete nominaci nejpozději do konce le-
tošního roku�

Cena města Žďáru nad Sázavou je 
udělována občanům města jako morální 
ocenění za významné zásluhy, především 
v  oblastech kultury, sportu, vzdělávání, 
vědy a veřejného života. Ocenění může být 
rovněž uděleno za mimořádné činy spoje‑
né s  osobním hrdinstvím občanů města, 
kteří se zasloužili o záchranu lidského živo‑
ta nebo zdraví občanů města. Ve výjimeč‑
ných případech může být ocenění uděleno 
i osobám, které nejsou občany města Žďá‑
ru nad Sázavou. Tato výjimka musí však být 
řádně odůvodněna. V jednom kalendářním 
roce může být ocenění uděleno maximál‑
ně jedné osobě, nebo jednomu kolektivu. 
Ocenění může být uděleno pouze jednou; 

opakované udělení není přípustné. Oceně‑
ní může být též uděleno in memoriam.

Kdo může podat návrh na ocenění vybrané 
osobnosti?

Návrhy na udělení ocenění mohou podá‑
vat občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře 
nad Sázavou, a to jak osobně, tak i prostřednic‑
tvím členů zastupitelstva města. 

Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvěma 

způsoby. Buď v  listinné podobě na adre‑
su Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žiž‑
kova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, 
v  obálce označené „Ocenění za zásluhy“, 
nebo v  elektronické podobě na adresu  
meu@zdarns.cz s  předmětem „Ocenění za 
zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na 
základě návrhů přijatých v předcházejícím 
kalendářním roce. 

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno a pří‑

jmení navrhované osobnosti, popřípadě byd‑
liště či jiné kontaktní údaje, jsou‑li navrhovateli 
známy; dále odůvodnění návrhu v rozsahu 
minimálně půl normostrany (900 znaků). Na‑
vrhovatel musí uvést své jméno a příjmení (fir‑

my uvedou název), adresu a kontaktní telefon, 
případně e‑mail. 

Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předáváno 

zpravidla v měsíci červnu při příležitosti Dne 
Žďáru. 

Více informací naleznete na webu města 
www�zdarns�cz� (red)

Zdeněk Vyhlídal  na Dni Žďáru Foto: Město Žďár n. S.

Zavádíme úspory na veřejném osvětlení, část světel zhasne
Energetická krize a raketový nárůst cen 
elektrické energie nedoléhá jen na do-
mácnosti, ale i na města a obce� Rada 
města tedy rozhodla o zavádění úspor-
ných opatření na veřejném osvětlení� 
Některé trasy budou osvětleny ob jedno 
světlo, jinde dojde k vypnutí světel, ale 
vždy tak, aby nebyla ohrožena bezpeč-
nost občanů a vždy podle konkrétní si-
tuace v terénu�

V roce 2021 platil Žďár za elektřinu pro 
pouliční osvětlení víc než tři miliony korun. 
Rok 2022 ještě není vyúčtovaný, ale podle 
výše záloh předpokládáme náklady zhruba 
sedm milionů korun, odhad na rok 2023 
počítá s částkou o zhruba dva další milio‑
ny vyšší. „Naší snahou bylo najít kompromis 
mezi úsporami a komfortem občanů, proto 
jsme se snažili zachovat princip alespoň jed-
né bezpečné cesty domů. Chápeme, že tato 
opatření jsou leckdy nepříjemná, ale v aktu-
ální situaci nezbytná,“ vysvětluje místosta‑
rosta Jaroslav Hedvičák.

Větší zásahy, to znamená úseky, kde 
bude například svítit pouze každá dru‑
há lampa, čekají rovnější, bezpečné cesty 
nebo zástavby rodinných domů. Pro tyto 
zásahy jsou vytipované ulice Ferencova, 
Zelenohorská, U Pily, Lipová, Trnková, Na 
Prutech, ZR 5 mimo hlavních ulic, Student‑
ská před lékárnou a blokem 6‑18, kolem 
hřiště za 2. ZŠ, část chodníku podél Brod‑
ské, Okružní před Sattem, Klafar, Haškova 
(hokejky), AZ centrum, park u Ivana, nová 
Nádražní (jedna strana), parkoviště u FÚ 
a podél Strojírenské, Horní a Brněnská po 
Enpeku (jedna strana). Případné vypnutí 
bude následovat vždy až po posouzení v 
terénu.

Redukováno bude po Novém roce i 

osvětlení zelenohorského hřbitova včetně 
příjezdu od posledního rodinného domu 
podél Konventského rybníka a od Sychro‑
vy ulice k Zelené hoře, potemní i schodiště 
ke kostelu. Na cyklostezce od Domu kultu‑
ry po bývalou saunu budou svítit lampy ob 
jednu. 

Na některých místech dojde k vypnutí 
jednotlivých svítidel, například: Dvorská 
1281, chodník Studniční ‑ Polní, parkoviště 
Kovářova, Javorová 1010, 1014, 1016, 1017, 

3 ks za 2. ZŠ, Uhlířská 1520, Vápenická par‑
koviště 2 ks, za BiGy 1411, 1412, chodník 
mezi hřištěm 5. ZŠ a MŠ 2 ks, jednotky svě‑
tel v ZR 4 a na Palachově. 

Úspory zahrnují menší i větší opatře‑
ní, která se už průběžně realizují, celkově 
přinesou úsporu víc než 600 tisíc korun. 
Všechny částky jsou v předpokládaných 
cenách roku 2023.

(red)

Jednotlivá světla zhasnou vždy až po pečlivém posouzení přímo na místě Foto: Město Žďár n. S.
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Předchozí zaměstnání: 
obecní zaměstnanec

Záliby: 
rodina, ruční práce

Můžete stručně popsat vaši pozici? 
Pracuji na oboru strategického rozvo‑

je a investic jako investiční technik. Mým 
úkolem bude příprava nebo realizace in‑
vestičních záměrů města. Budu zajišťovat 
vyhlášení a organizaci výběrových řízení na 
jednotlivé akce. Tato pozice obnáší admini‑
strativní a organizační činnosti při zadávání 
výběrových řízení a při samotné realizaci 
staveb.

Proč jste se ucházela o pozici na odboru 
strategického rozvoje a investic a jaké 
jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti?  

Stavebnictví mě provází celý můj život 
od studií na střední škole. Stavby jsem ně‑
kolik let povolovala a kolaudovala jako re‑

ferentka stavebního úřadu. Své zkušenosti 
jsem v  minulých letech aplikovala do své 
práce pro obec, ve které bydlím. Zajišťovala 
jsem a realizovala výběrová řízení na projek‑
tové dokumentace, na zhotovitele staveb, 
které se dnes realizují a některé dnes už stojí 
a plní svůj účel. V této činnosti budu pokra‑
čovat dál a chci být u staveb, které nejsou 
jen na výkrese, ale které uvidím vznikat. 

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Vzhledem ke svému dobrému zázemí 

v rodině, dobře.

Co je pro vás největším odpočinkem?
Společný čas strávený s rodinou, dětmi a 

přáteli, procházky přírodou, zahrada.

Představujeme nové tváře městského úřadu

Hana 
Sochorová

 
 
investiční technik 
odboru strategic-
kého rozvoje a 
investic

Předchozí zaměstnání: 
úřednice přepážky na České poště

Záliby: 
četba, turistika, geocaching 

Můžete stručně popsat vaši pozici?
Pracuji na odboru komunálních služeb 

jako referentka. Náplní mé práce je správa 
a rozvoj odpadového hospodářství města. 
Řeším smluvní vztahy s  obchodními partne‑
ry města, kontrolu v  terénu nebo zajišťování 
podkladů pro komunikaci s veřejností v zájmu 
udržitelného rozvoje odpadů. Nepostradatel‑
nou částí mé agendy je také administrativní 
podpora a kontrolní činnost.

Proč jste se ucházela o pozici na odboru ko-
munálních služeb a jaké jsou vaše předcho-
zí pracovní zkušenosti?

Tato pozice mě zaujala díky jejímu zaměře‑
ní. Dlouhodobě se zajímám o ekologii a pro‑
blematiku třídění odpadu. Dříve jsem praco‑

vala jako úřednice České pošty. Tuto pozici 
jsem vykonávala 6 let.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
V předchozím zaměstnání jsem získala vy‑

sokou odolnost vůči stresu a schopnost dob‑
ře zvládat vysoké pracovní nasazení. Umím 
načerpat vydanou energii zpět, což se mi daří 
prostřednictvím koníčků a manuální práce.

Co je pro vás největším odpočinkem?
Procházky přírodou, výlety po krásách naší 

republiky nebo četba napínavého detektivní‑
ho příběhu.

Kateřina 
Brhelová

 
 
referentka odboru 
komunálních 
služeb

Pořiďte si pod stromeček deskovou hru ze Žďárska
Hrajete rádi vědomostní strategické 
deskové hry a chcete pod stromeček ob-
darovat své blízké? Chcete se dozvědět 
zajímavosti o obcích a atraktivitách na-
šeho regionu?

Právě pro vás má Turistické informační 
centrum ve Staré radnici v nabídce zbrusu 
novou deskovou hru „Jak dobře to u nás 
znáš? ‑ Žďársko, Velkomeziříčsko, Novo‑
městsko a Bystřicko“ české firmy Foxga‑
mes. Vaše znalosti si prověříte na herních 
kartách s více než třemi stovkami otázek. 

Dozvíte se nejen informace obecně zná‑
mé, ale i spoustu perliček vytažených ze 
starých obecních kronik. Ve hře se stanete 
šéfem důležité výpravy. Obsazujete regio‑
ny, bráníte je před ostatními hráči, zvětšu‑
jete svou moc a sbíráte vítězné body. Při 
hraní odpovídáte na otázky, přemisťujete 
své i cizí figurky a efektivně využíváte zís‑
kané výhody. 

Vítězí hráč, který má po odehrání všech 
otázkových karet a nejvíce vítězných bodů. 

Hra je určena pro 2 – 4 hráče ve věku od 10 
let. Pokud nemáte rádi čtení zdlouhavých 
pravidel hry, pusťte si videonávod ke hře 

na www.foxgames.cz.
Václav Košťál

TIC Žďár nad Sázavou

Jak dobře to u nás znáte? Vyzkoušejte sami, klidně s celou rodinou nebo s přáteli. Foto: TIC Žďár n. S.

Kolik zaplatíme za odpady? Rozhodne zastupitelstvo
Kvůli rostoucím nákladům na odpadové 
hospodářství města navrhuje rada měs-
ta navýšení poplatku za odpad� Ten se 
nezvyšoval posledních deset let, návrh 
počítá s nárůstem na zhruba 700 korun� 
15� prosince rozhodne na svém zasedání 
zastupitelstvo města�

Všichni žďárští občané platí doteď za 
odpady shodně 580 korun za osobu a rok. 
Tato částka se nezměnila od roku 2013, to 
je už deset let. Aktuální návrh, o kterém 
bude rozhodovat zastupitelstvo města, 
předpokládá od roku 2023 navýšení na 696 
korun na poplatníka ročně. Od roku 2025 
by pak mělo dojít k dalšímu navýšení, ten‑
tokrát na 840 korun ročně za každého při‑
hlášeného občana. 

„Diskuse o zdražení poplatku za odpad 
není jednoduchá, rozhodovali jsme se mezi 
dvěma variantami. Jsem rád, že jsme se na-
konec dohodli na nižší z navrhovaných čás-
tek, jde o navýšení o necelých deset korun 
měsíčně. Zároveň navrhujeme alespoň drob-
nou úlevu pro rodiny s nejmenšími dětmi,“ 
komentuje návrh radních mistostarosta 
Jaroslav Hedvičák. 

Návrh obecně závazné vyhlášky totiž 
počítá také s tím, že děti do jednoho roku 
poplatek platit nebudou. Pokud by pro ně‑
koho z občanů bylo problematické zapla‑
tit celou částku poplatku najednou, může 
se obrátit na odbor komunálních služeb a 

domluvit se na idividuálním splátkovém 
kalendáři.

Náklady na odpadové hospodářství 
města jsou v letošním roce 19,6 milionů, 
město doplácí zhruba 3,5 milionu korun. V 
příštím roce počítáme s nárůstem nákladů 
a částkou necelých 25 milionů korun. I přes 
navýšení poplatku doplatí město 6,6 mili‑
onu. 

Poplatek za komunální odpad je po‑
platek za samotnou existenci městského 
systému odpadového hospodářství. Má 
paušální charakter, to znamená, že není vá‑
záný na skutečnou produkci komunálního 

odpadu a nejedná se o platbu za konkrétně 
poskytnutou službu.

„Náklady na odpadové hospodářství ros-
tou, stát směruje obce k postupnému odklo-
nu od skládkování a co nejlepšímu třídění od-
padu. Rádi bychom Žďáráky poprosili, aby se 
co nejvíc snažili předcházet vzniku odpadů a 
to, co vyhodí, pečlivě vytřídili. Pokud nechce-
me poplatek dále zdražovat, potřebujeme 
vaši pomoc a spoluúčast. Předem děkujeme 
každému, kdo se zapojí,“ doplňuje Dana 
Wurzelová, vedoucí odboru komunálních 
služeb.

(red)

Rada města navrhuje zvýšení poplatku za odpad, rozhodne zastupitelstvo Foto: archiv AVE

Hřiště u ZŠ Švermova mění režim, je pod dohledem kamer
Zánovní hřiště u ZŠ Švermova se v po-
slední době potýká s nepořádkem, ško-
la často řeší následky chování vandalů� 
Ředitelství školy proto zavedlo ve spolu-
práci s městem sadu opatření, která by 
měla situaci zklidnit�

Sportovní areál prošel modernizací za  
22 milionů korun. Plocha pro sportovní i 
volnočasové vyžití s přírodní trávou a úpra‑
vou okolí dráhy pro pracovní činnosti žáků 
slouží kromě školy a školky také sportov‑
cům i veřejnosti. V posledních týdnech ale 
škola řeší neustálý nepořádek, porušování 
provozního řádu a bohužel i poškozování 
hřiště. Například odstraňování nápisů a 
kreseb, které musí odborně opravit zhoto‑
vitel, už vyšlo na zhruba 45 tisíc korun.

Vedení školy se po dohodě s městem 
rozhodlo pro některá opatření, která situaci 
zklidní. Vrchní brána je pro veřejnost nastá‑
lo uzamčená, velkou bránu (od chodníku 
ke vstupu do tělocvičen) budou zamykat a 
odemykat strojníci Relaxačního centra tak, 
aby bylo možné se dostat do tělocvičny.

Brána do areálu se zavře v 18.30, ve stej‑
ný čas bude uzavřené i školní WC. Klíčky od 

toalet mimo tuto dobu dostanou pouze 
vedoucí nahlášených sportovních skupin. 
Zamykání a odemykání branky budou mít 
strojníci sousedního Relaxačního centra 
na starosti také o víkendech a svátcích. Od 
prosince do března bude areál nepřístup‑
ný.

Město vyčlenilo 70 tisíc korun na zříze‑
ní dvou kamerových bodů. Jde o kamery s 
nočním viděním nepřetržitým záznamem. 

Podle zkušeností Městské policie mají ka‑
mery v podobných situacích i preventivní 
efekt. Městští strážníci se zaměřují na čas‑
tější kontroly prostoru hřiště během provo‑
zu i po zavírací době. 

„Nemůžeme přihlížet ničení veřejného 
majetku a věříme, že tato opatření situaci 
vyřeší nebo alespoň zklidní. Příští rok ještě 
nainstalujeme nové a vyšší oplocení,“ uzavírá 
místostarosta Rostislav Dvořák.               (red)

Na plotě areálu je vidět i tahle cedule s prosbou  o udržení pořádku Foto: Město Žďár n. S.
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Učitelé ze škol a školek budí v dětech čtenářskou vášeň

Máme za sebou téměř rok realizace pro-
jektu „Místní akční plán vzdělávání III 
ORP Žďár nad Sázavou“ (tzv� MAP III), 
registrační číslo CZ�02�3�68/0�0/0�0/20
_082/0022901� Kromě povinných pro-
jektových aktivit spíše administrativní-
ho charakteru probíhají v rámci setkání 
pracovních skupin různé pilotní seminá-
ře a workshopy, které přinášejí pedago-
gům nové podněty, inspirace i metody 
práce ve výuce�

Velké oblibě i účasti se těší akce pláno‑
vané a organizované pracovní skupinou 
pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Často 
jsou lektorovány přímo vedoucí pracovní 
skupiny, Lucií Topinkovou, která je místním 
lídrem v  oblasti dílen čtení a čtenářských 
lekcí. Díky její energii, nadšení a touze pře‑
dávat své dlouholeté zkušenosti s motivací 
dětí ke čtení se ve Žďáře a okolí postupně 
vytváří komunita podobně laděných a za‑
pálených pedagogů.

Většina aktivit pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti probíhá ve velmi příhodném 
a  příjemném prostředí žďárské knihovny 
M. J. Sychry. V říjnu zde proběhl workshop 
určený především pedagogům mateřských 
škol zaměřený na čtení s nečtenáři. Na toto 
téma jsme si pozvali učitelku z Dobronína, 
Alenu Horskou. Představené knihy byly 

nádherné, měly jednoduché příběhy, z kte‑
rých plynulo ponaučení. Ke každé knize 
měla paní Horská i výborně propracovanou 
metodiku.

Na adventní období jsme připravili tzv. 
skupinové intervize, které se budou konat 
ve dvou termínech, zvlášť pro pedagogy 
1. a 2. stupně základních škol. A co účastní‑
ky čeká? V první části setkání paní knihovni‑
ce, Kateřina Hošková představí doporuče‑
nou a TOP čtenou literaturu pro žáky dané 
věkové kategorie. Ve druhé části proběhne 
skupinová intervize ve formě sdílení dobré 

praxe, předávání si typů na žákovskou čet‑
bu mezi zúčastněnými pedagogy.  Každý 
účastník krátce představí 1‑2 knihy, které se 
mu osvědčily v  praxi,  včetně zdůvodnění, 
proč zrovna tuto knihu doporučuje.

I pedagogy z mateřských škol čeká ob‑
dobná skupinová intervize na konci ledna 
příštího roku. Velmi se na intervize těšíme, 
protože námětů, nápadů a inspirace na 
skvělou četbu pro děti není nikdy dost.

Radka Hudečková
hlavní manažer projektu MAP III

Jak číst s nečtenáři prozradila pedagogům z mateřinek Alena Horská Foto: Radka Hudečková

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

ZIMNÍ TRH
čtvrtek 15. prosince

8.00 - 18.00
náměstí Republiky / Žďár nad Sázavou

Akci pořádá město Žďár nad Sázavou / www.zdarns.cz

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 20. října 
do 10.  listopadu  předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Malá baterka na ul. Okružní
Jízdní kolo předáno z Policie ČR
Prstýnek na Farských humnech
Čelenka u Floriána – kongresové centrum
Svazek klíčů na náměstí Republiky
Jízdní kolo na Klafárku
Svazek klíčů pod Orlovnou
Pánská čepice před MěÚ
Pánská čepice  v budově MěÚ
Zákaznická karta u 3. ZŠ
Svazek klíčů na parkovišti Lídl
Mobilní telefon v taxi
Mobilní telefon na ul. Jihlavská
Dárkový poukaz na ul. Studentská
Mobilní telefon na ul. Nádražní

+ Nálezy předané z ÚP – jedná se o oblečení, če‑
pice, deštníky, klíče, hračku, knihy, sluchátka, ruka‑
vice – u kterých nebylo uvedeno období nálezu.
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 
16.  listopadu 2022 celkem 20 029 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: říjen  2022 ‑ 20 050, září  2022 
‑ 20 063, srpen  2022 ‑ 20 108, červenec 
2022 ‑ 20 150, červen 2022 ‑ 20 152, kvě‑
ten 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

Děti narozené v září 2022
Sára Mühlfaitová  01. 09. ZR 7
Mia Eliášová 09. 09. ZR 6
Teodor Kamarád  13. 09. ZR 4
Adam Dolský  15. 09. ZR 3
Ondřej Dostál  17. 09. ZR 3
Jakub Kříž  22. 09. ZR 7

Životní jubilea v prosinci 2022
+ 1x dodatečně v listopadu
Jan Aldorf 20.11. – 80 let ZR 2

Josef Prokeš  06. 12. 80 let ZR 7
Miloslav Bezouška 07. 12. 93 let ZR 1
Jaroslav Košťál  09. 12. 80 let ZR 5
Milada Adltová  09. 12. 90 let ZR 5
Josef Kotovic  10. 12. 80 let ZR 4
Libuše Stejskalová  14. 12. 99 let ZR 3
Vratislav Živný  20. 12. 80 let ZR 4
Jan Kubík 21. 12. 95 let ZR 7
Vlasta Pajerová 23. 12. 90 let ZR 2
Marie Brožová  28. 12. 90 let ZR 1
Alena Svobodová  29. 12. 80 let ZR 6
Anna Blažejovská  30. 12. 80 let ZR 7 

Gratulujeme!

Ilustrační foto Foto: Město Žďár n. S.

Vývoz biopopelnic v zimě
Svoz biopopelnic se v zimě mění� Kolem 
Vánoc je budeme vyvážet dvakrát mě-
síčně, po zbytek zimy jednou měsíčně� 
Od dubna pak bude svoz pravidelně ka-
ždý týden až do konce listopadu 2023� 

Za mrazivého počasí a při sněhových sráž‑
kách se může svoz bioodpadu zpozdit nebo 
vynechat. Kvůli přimrzlému odpadu může při 
vysypávání popelnice dojít k jejímu poškození.

Svozy v prosinci 2022: 
13. a 14. prosince
27. a 28. prosince

Svozy v zimě ( leden - březen 2023):
(za příznivého počasí)
24. a 25. ledna
21. a 22. února
21. a 22. března

Od 1. dubna 2023 bude svoz obvyklý – 
úterý či středa podle pravidelného harmo‑
nogramu.

Případné změny zveřejníme ve  Žďár‑
ském zpravodaji a na webu města.

OKS

Nabídka pronájmů prostor k podnikání
Město Žďár vyhlašuje záměry na proná-
jem části prostor k podnikání� Jde o pro-
story v  bývalém kulturní domě na Vyso-
čanech - bývalou restauraci a prostor v 
přízemí kulturního domu�

Nebytové prostory jsou v domě č.p. 766 
v ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sá‑
zavou 5. První nebytový prostor ‑ bývalá re‑
staurace, má celkovou výměru 135,70 m2 a 

je vhodný k provozování hostinské činnosti 
(není podmínkou). Druhý nebytový prostor 
je místnost v přízemí ve výměře 25,20 m2. 

S dotazy nebo žádostí o prohlídku se ob‑
racejte na L. Leopoldovou z majetkopráv‑
ního odboru, tel. 566 688 135. V přihlášce 
je třeba uvést podnikatelský záměr včetně 
výše nájmu a odevzdat v obálce označené 
číslem záměru na sekretariát starosty.

MPO

Svoz odpadu o Vánocích
V období vánočních svátků posílíme svoz 
komunálního i tříděného odpadu o dva vý-
vozy� Po novém roce se svozy vrátí zpět do 
běžného režimu� 

Uzavření sběrného dvora
Sběrný dvůr firmy AVE na Jihlavské ulici bude 
uzavřen:
od 24. 12. 2022 do 26. 12. 2022
od 31. 12. 2022 do 1. 1. 2023
V ostatní dny je v provozu dle upravené (zim‑
ní) provozní doby.

Popelnice u rodinných domů svezeme 
v úterý a ve středu v 50., 51. a 52. týdnu roku 
2022 a v 1. a 2. týdnu roku 2023. Poté se vrátí 

standardní čtrnáctidenní svoz vždy v úterý či 
středa v sudý týden podle harmonogramu a 
lokalit. 

Svoz tříděného odpadu

23. prosince plast a papír

26. prosince plast, papír a odpady 
kolem kontejnerů

29. prosince papír

30. prosince plast

Poté se vrátí standardní svoz.

 OKS
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Topná sezona začala, víte jak správně topit? 
Vytápění domácností pevnými palivy je 
jedním z největších zdrojů znečišťová-
ní ovzduší, a to hlavně emisemi tuhých 
znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu� 
Jednou z příčin vysokých emisí jsou za-
staralé kotle, často také jejich špatná 
obsluha a seřízení�

Současná energetická krize dohání lidi 
topit čímkoliv a jakkoliv. Velký podíl na 
znečištění ovzduší má i spalování nevhod‑
ných paliv (např. nedostatečně proschlé 
dřevo, spalování odpadů nebo hnědého 

uhlí v kotlích, které pro spalování nejsou 
určené,…). 

Snížení emisí lze dosáhnout výměnou 
starých kotlů, prováděním zákonných kon‑
trol technického stavu a provozu spalova‑
cích zařízení, spalováním paliv určených 
výrobcem zařízení, správnou obsluhou a 
údržbou zařízení atd.

Informace zaměřené na problematiku 
o ekologickém a ekonomickém vytápění 
domácností pevnými palivy je možné zís‑
kat na novém webu Ministerstva životního 
prostředí jakspravnetopit.cz.

Zákaz provozu nevyhovujících kotlů 
Novelou zákona o ochraně ovzduší do‑

šlo k posunu termínu zákazu topení v kot‑
lích na pevná paliva horší než 3. emisní 
třídy provozovaných v rodinném domě, by‑
tovém domě nebo stavbě pro rodinnou re‑
kreaci. V těchto případech se původní ter‑
mín zákazu posouvá z 1. září 2022 na 1. září 
2024. Pro kotle na pevná paliva umístěné 
v jiných objektech než výše uvedených pla‑
tí původní termín 1. září 2022.

Jitka Kubálková 
OŽP

Máte psa? V zimě buďte opatrní
Opět nám nastane zimní období� Za 
odbor životního prostředí Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou bychom vás 
rádi požádali o to, že pokud vyrazíte 
na pěší túru či na jiné aktivity se svými 
psími společníky, snažte se je ve volné 
krajině nepouštět mimo cesty či lyžař-
ské stopy� 

V  lese, ale i jinde v  krajině se nachází 
řada volně žijících živočichů, kteří se snaží 
šetřit energii získanou ze skromné potravy, 
jakou jim zimní krajina umožňuje a jakýko‑
liv zbytečný výdaj této energie po prohná‑
ní naším psem, může mít pro tyto živočichy 
fatální následky, a to nejenže mohou být 
pejskem chyceni, ale na následky vyčerpá‑
ní po takovém prohnání mohou uhynout. 

Navíc pes může přijít do styku se zvířa‑
ty přenášejícími choroby a parazity (liška, 
kuna atd…), či s  těmi, která mohou být 
zdraví psa nebezpečná (prase divoké). Do‑
poručujeme tedy mít psy ve svém přímém 
vlivu a dosahu a nenechat je volně pobíhat. 
Děkujeme za pochopení. 

Ladislav Holeš
odbor životního prostředí

 

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

Ředitel/ka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
Předpokládaný nástup do pracovního poměru leden ‑ únor 2023
Podrobnosti k pracovnímu místu podá Zuzana Čapková, personalistka, tel. 566 688 120, 
e‑mail: zuzana.capkova@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 9. 12. 2022 do 12.00 na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár 
nad Sázavou. Obálku označte „Výběrové řízení – PO Knihovna M. J. Sychry“.

Anketa pro zastupitele města
V prosincovém čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Jak hodnotíte výsledky komunálních voleb?
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 

Úvodem bychom chtěli poděkovat voli‑
čům, kteří k volbám přišli, zvláště pak těm, 
kteří nám dali svůj hlas. Volby jsou platné 
bez ohledu na počet voličů, kteří se jich 
zúčastní, a tak nízká volební účast nahrává 
a pomáhá těm, kteří mají disciplinovanou 
a  věrnou voličskou základnu. Čím nižší 
účast, tím méně hlasů stačí k vítězství. Vznik‑
la široká koalice „národní fronty“, která nemá 

společné ani hodnoty, ani programy, natož 
cíle. Je to cena za pohodlné vládnutí. Voliči 
ANO se pak musí smířit s tím, že kandidátka 
na starostku Mgr. Řezníčková byla vyšacho‑
vána kádrováky z koalice a obětována vlast‑
ními lidmi. Jsme tak rádi, že jsme nepropadli 
a držíme pospolu. Budeme dál hájit zdravý 
selský rozum.

Jan 
Mokříš

zastupitel 
Společně            
ODS a TOP 09

Výsledky komunálních voleb dávali dob‑
rou šanci na vznik koalice demokratických 
stran spolupracujících již na celostátní a v pří‑
padě přibrání ČSSD i na krajské úrovni. Tento 
model koalice Společně ODS a TOP 09 na‑
vrhovala a preferovala na všech jednáních. 
Bohužel však vyjednavači za KDU (Bělohláv‑
ková, Dvořák a Havlík) prokázali příkladnou 
neochotu s námi vůbec mluvit a jednat. Asi 

již zapomněli na loňské volby do poslanecké 
sněmovny, kde se jim spolupráce s námi vy‑
platila.

 Vítěze voleb Žďár‑Živé město (ŽŽM/STAN) 
jsme o námi navrhované koalici opakovaně 
přesvědčit nedokázali. Přispělo k  tomu jistě 
i  osobní přátelství mezi Martinem Mrko‑
sem(ŽŽM) a Radkem Zlesákem(ANO). 

Pokračování textu ve slovech zastupitelů, str. 12.

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL 

Letošní výsledky komunálních voleb u nás 
ve Žďáře nad Sázavou vystavily pomyslné 
vysvědčení již 8 roků vládnoucí koalici ŽŽM, 
KDU‑ČSL, ANO a ODS. Jaká známka to byla, 
víme dnes už všichni. Jsem upřímně ráda za 
to, že naši spoluobčané, kteří byli vystaveni 
negativistické a očerňující kampani z  růz‑
ných stran, si zachovali svůj vlastní pohled a 
svůj vlastní úsudek o tom, jak se Žďár mění 

k lepšímu. Vodojem, který se stal „novým“ 
sídlištěm, Nádražní ulice, po které se můžete 
hrdě procházet s návštěvou i z Prahy, spousta 
nově vysázených stromů, průmyslová zóna 
Jamská 2. Ale také zajištění očkovacího cen‑
tra v době covidové, do kterého mnozí jezdili 
hledat inspiraci. Velké poděkování vám všem, 
kteří jste přišli k volbám! Vážíme si toho a těší‑
me se na naši další společnou cestu!

Jaroslav 
Hedvičák

zastupitel 
ANO 2011 
A NEZÁVISLÍ 

Úvodem bych rád poděkoval všem voli‑
čům, kteří přišli k volbám. Těm, kteří volili 
naše uskupení, i těm, kteří volili uskupení 
jiné. Jsem rád, že občanům našeho Žďá‑
ru nad Sázavou není lhostejné jeho další 
směřování. Ve volebním období 2018‑2022 
mělo hnutí ANO čtyři zástupce v zastupi‑
telstvu města. Ve volebním období 2022‑
2026 máme zástupců šest. Proto tedy hod‑

notím výsledky voleb pozitivně! Se ziskem 
šesti mandátů jsme pomýšleli na zisk tří 
zástupců v radě města. Povolební vyjed‑
návání nebyla jednoduchá, ale politika je 
o hledání kompromisu. Proto jsem rád, že 
se nám podařilo zůstat ve vedení města i za 
cenu toho, že máme v radě města pouze 
dva zástupce. Všech kolegů v radě města si 
velice vážím a těším se na naši spolupráci.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
SOS Žďár ‑ ČSSD 
a nezávislí 

Musíme upřímně konstatovat, že s naším 
výsledkem spokojeni nejsme. Mnoho let 
jsme se snažili být konstruktivní opozicí. Sta‑
rosti a problémy občanů jsme přinášeli na 
zastupitelstvo a hledali řešení. A je bohužel 
také pravdou, že se mnoho našich opozič‑
ních návrhů nepodařilo prosadit. S tím jsme 
se nechtěli smířit,  proto jsme tentokrát kývli 
na nabídku vítězné strany být součástí vede‑

ní a zároveň samozřejmě převzít odpověd‑
nost. Podle našeho názoru to přináší i více 
možností, jak prosadit náš program a naše 
názory. Zda to bylo dobré rozhodnutí ukáže 
čas. Minimálně voliči ve Žďáře za čtyři roky. 
Děkujeme tedy těm, kteří k volbám ve měs‑
tě přišli a vyjádřili svůj názor, a všem našim 
občanům přejeme příjemné dny a hodně 
zdraví.

Karolína 
Kostečková

zastupitelka 
ŽŽM

Výsledky letošních voleb se nám hod‑
notí opravdu velmi radostně. A jak vnímám 
volby ze svého pohledu? Dali jsme do nich 
všechno. Připravovali jsme se na ně téměř 
rok předem. Psali jsme program, do které‑
ho jsme se snažili včlenit vše, co bychom si 
pro Žďár v nejbližších letech představovali. 
Ač pohled na sociální sítě ukazoval, že by 
volby nemusely dopadnout tak dobře, jak 

jsme věřili, nestalo se tak. Bereme to s eu‑
forií, že s námi sdílíte naši cestu. Že se vám 
líbí, jak se Žďár posledních osm let mění a 
vyvíjí. Přijímáme to ale zároveň i s velkou 
pokorou. Devět zastupitelů, to je silný 
mandát. Velká zodpovědnost. A my jsme si 
jí plně vědomi. Budeme se i dál snažit, aby 
se nám tu všem společně dobře žilo. Díky 
Žďáráci! Žďár je živé město!

Při procházkách se psem buďte v přírodě opatrní a nepouštějte zvíře mimo cesty Foto: Pixabay.com
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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 prosincového čísla nám přišly následující příspěvky�

„Člověk se donaha odkope, když jde o peníze�“
Říká staré židovské přísloví. Koalice ŽŽM, 

ANO, KDU‑ČSL a ODS zvýšila v uplynulých 
5letech měsíční odměny neuvolněných 
zastupitelů čtyřnásobně. Od roku 2017 si 
schvalovali odměny v maximální výši po‑

volené nařízeními vlády, což představuje 
cca 1  000 Kč/hodinu účasti na jednání. Na 
ustavujícím zastupitelstvu města se opět 
rozhodovalo o odměnách neuvolněných za‑
stupitelů v novém volebním období 2022 až 
2026. S ohledem na nelehkou ekonomickou 
situaci, energetickou krizi a růst cen všech 
veřejných služeb (odpady, MHD atd.) Změ‑
na 2018 navrhla snížení odměn na polovinu 
a současně jsme navrhli podmínění výpla‑
ty odměny 80% účastí na jednání orgánů 
obce. Ušetřených cca 1,2 mil. Kč jsme navr‑
hovali použít na zajištění zubařů nebo nižší 
poplatek za odpady. Staronová koalice ŽŽM, 
ANO, KDU‑ČSL a ČSSD náš návrh nepodpo‑
řila jediným hlasem a schválila všemi svými 

hlasy opět maximální odměny. Senátor a 
zastupitel Klement se divil navržené povin‑
né 80% účasti na jednání, přestože je to je‑
diná zákonná povinnost zastupitelů. Patrně 
pokládá za normální, že měsíční odměna je 
vyplácena i těm, kteří se z jednání omluví a 
nezúčastní se ho. Za skandální pak považu‑
jeme prohlášení poslankyně a radní MUDr. 
Bělohlávkové (KDU‑ČSL), která odměnu 
radních ve výši 10 270 Kč měsíčně přirovna‑
la útratě za víkendový nákup. Chápu, že při 
rostoucím stotisícovém platu poslankyně a 
přijmu dětské lékařky je 10 270 Kč pakatel, 
ale 90 % občanů nemá tuto částku na jídlo 
na celý měsíc. Je po volbách a korýtka byla 
naplněna.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Vracím se do městského zastupitelstva 
po třiceti letech, kdy jsem stál mimo ně. 
Nikoliv stranou veřejného života. Odnesl 
jsem si ze svého dřívějšího působení v ko‑
munální politice mnoho zkušeností a také 
mnoho přátel, takže doufám, že i tato moje 
labutí píseň coby městského zastupitele se 
ponese v tomto pozitivním duchu.

Oproti dřívějšku však vidím společnost 
místy značně rozdělenou, nerudnou, která 
jakoby snad zapomněla, že tím nejdůle‑
žitějším na čem pracujeme, je zájem naší 
obce a  regionu. 

Vít 
Bohumil 
Homolka

zastupitel 
Společně            
ODS a TOP 09

O strachu, nenávisti a demokracii
Ani na podruhé se zastupitelstvu nepo‑

dařilo zvolit předsedu finančního výboru 
(dále jen FV). FV je povinným samospráv‑
ným kontrolním orgánem financí města. 
S ohledem na kontrolní účel je zažitým pra‑

vidlem, že předsedou je zastupitel opoziční 
strany nebo hnutí. Ve Žďáře se nepodařilo 
předsedu FV zvolit ani po 2 pokusech. Proč? 
Změna 2018 jako opoziční a třetí nejsilnější 
strana s cílem zajistit kvalitní a účelnou čin‑
nost FV opakovaně navrhla svého zastupite‑
le a bývalého tajemníka MěÚ Jana Havlíka. 
Člověka s více než 20letou zkušeností a lek‑
tora přednášejícího zákon o obcích a veřej‑
ných financích pro zastupitele měst a obcí. 
Pro většinu koaličních zastupitelů bohužel 
nejsou důležité zkušenosti a odbornost, 
ale loajalita a poslušnost většinové koalici. 
Pokud jste v  minulosti četli o zhrzeném a 
odbojném tajemníkovi, tak nyní můžete 
sledovat odvetu motivovanou strachem a 

nenávistí k  člověku, který se nepoklonil a 
kritizuje většinovou koalici. Vznešená slova 
o demokratických principech prezentova‑
ná koalicí nejsou dost silná, aby překonala 
osobní nenávist a ješitnost. Město tak má 
v  rozporu se zákonem zvolený 6členný fi‑
nanční výbor, jehož případná činnost může 
být kdykoliv zpochybněna pro nezákon‑
nost. Pro zhrzenou koalici patrně přijatelná 
cena za vyřízení osobních účtů. Po zvolení 
do zastupitelstva jsem si byl vědom souboje 
názorů a řešení mezi koalicí a opozicí, o tom 
politika je. O to větší je zklamání z toho, že 
důležitější než diskuze a hledání dobrých 
řešení jsou osobní animozity. 

Miroslav 
Šabart

zastupitel 
Změna 2018

Pokračování ze str. 13, anketa zastupitelů:
ŽŽM trvalo na vytvoření široké technokra‑

tické koalice včetně významné účasti hnutí 

ANO a nabídlo nám účast v této koalici v po‑
době jednoho neuvolněného radního z devíti. 
Tento návrh neodpovídal výsledkům voleb, 
kdy Společně (ODS,TOP 09) dostalo stejně 
hlasů jako KDU a více než dvakrát více hlasů 
než ČSSD. Proto jsme jako vstřícný krok žádali 
o funkci n e u v o l n ě n é h o  místostarosty 
pro našeho lídra, aby se mohl mnohem aktiv‑
něji podílet na jednání a rozhodování jako člen 
vedení města. Tento náš návrh na proporcio‑
nálnější zastoupení stran v plánované široké 
koalici zástupci ŽŽM následně odmítli a trvali 
na původní nabídce v podobě jednoho neu‑

volněného radního pro Společně.
Na základě zdravého rozumu a prostých 

kupeckých počtů jsme tuto neadekvátní na‑
bídku nemohli akceptovat.

Tvrzení pana starosty, že na komunální 
úrovni nejde o politiku, vyvrací dosazení pana 
Jaroslava Hedvičáka na post 1. místostarosty, 
který dříve pracoval jako asistent poslance Zle‑
sáka a dále dosud působil na místě krajského 
manažera hnutí ANO.

Dle pana starosty je důležitá týmová che‑
mie. Doufám, že ta nyní namíchaná, nebude 
Molotovův koktejl.

Jan 
Mokříš

zastupitel 
Společně            
ODS a TOP 09

Na začátku bych chtěla poděkovat všem, 
kdo ke komunálním volbám přišli. Ten, kdo 
přišel, měl možnost rozhodnout o budou‑
cím směřování svého města. Děkuji všem, 
kdo mě jako lídra volili, navýšení počtu man‑

dátů o dva na šest je skvělým výsledkem. 
Bohužel povolební vyjednávání vítěze voleb 
bylo založeno na pocitech, výsledky práce 
se nehodnotily. Jedním z požadavků vítěze 
bylo, abych nebyla ve vedení města. Nebu‑
du opakovat to, co jsem již dala najevo svým 
odstoupením ze všech politických funkcí. 
Osm let v politice mi stačilo a jsem na svo‑
ji práci pro naše město hrdá. Kdyby každý 
občan města věnoval část svého profesního 
života práci pro ostatní tak jako já, bylo by 
naše město tím nejlepším pro život. Výsled‑
ky komunálních voleb celkově hodnotím 
rozpačitě. Účast pouhých 41,78 % je strašně 
málo. Tak málo snad ještě nikdy nevolilo. 

Ale pravděpodobně u občanů došlo ke zne‑
chucení nad tím, jakým směrem se politika 
ubírá. Už to není služba lidem, ale boj o to, 
kdo bude víc vidět. Nezáleží na tom, kdo se 
o co zasloužil, kdo je iniciátorem dobrých 
věcí, dnes záleží pouze na tom, kdo si vaši 
práci přisvojí a bude hlasitě vykřikovat, že je 
to jeho zásluha. Je mi z toho smutno. Přesto 
věřím, že se najdou lidé, kteří budou bojovat 
za lepší Žďár nad Sázavou, kteří se nenechají 
odradit dnešním světem plným lží a nená‑
visti. Pravda a láska musí zvítězit už pro to, 
aby naše děti a vnuci mohli žít klidným živo‑
tem. Děkuji vám za vaši podporu, kterou mi 
vyjadřujete nejen osobně, ale i veřejně. 

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 

Duševní onemocnění se může týkat každého z nás 
Duševním onemocněním rozumíme zdra-
votní problém, který má dopad na naše 
emoce, myšlení nebo ovlivňuje naše cho-
vání� Mezi nejčastěji uváděné duševní ne-
moci řadíme úzkostné poruchy, deprese, 
poruchy nálad a širokou škálu psychotic-
kých onemocnění (např� schizofrenie)�

O své duševní zdraví se musíme starat 
podobně jako o zdraví fyzické. Na dušev‑
ní zdraví může mít negativní dopad celá 
řada faktorů, může se jednat o jednorázové 
traumatizující situace (např. autonehoda), 
nebo dlouhodobé vystavení nějaké zátěžo‑
vé situaci. Pro příklad nemusíme chodit da‑
leko. Po dvou letech pandemie covidu‑19, 
která nám známý svět obrátila vzhůru no‑
hama, jsme momentálně vystaveni stresu 
v  souvislosti s  válkou na Ukrajině a všemi 
dopady, které na nás tento konflikt má. 
Strach, nejistota, pocity bezmoci a s  nimi 
související stres, to jsou přesně ty faktory, 
které, pokud jsme jim vystaveni dlouho‑
době, mohou mít na naše duševní zdraví 
negativní dopad. 

Názorně to dokládá např. výzkum Ná‑
rodního ústavu pro duševní zdraví, který 
pomocí dotazníku mapoval duševní roz‑
položení české populace mezi lety 2017 
a 2020, tedy po první vlně pandemie. Vý‑
zkum ukázal, že zatímco v  roce 2017 se 
s duševními obtížemi potýkalo 20 % popu‑
lace ČR, v roce 2020 to již bylo 33 %, tedy 
o 13 % více. Výzkum ukázal nárůst u všech 

sledovaných kategorií, zejména pak u po‑
čtu úzkostných poruch, depresí a naduží‑
vání alkoholu (závislostí). Z  výzkumu tedy 
vyplývá, že s  duševním onemocněním se 
v nějaké formě potýká nebo potýkal každý 
třetí člověk v ČR.

Mnohdy může být změna duševní po‑
hody pozvolná a nemusí být patrná hned. 
Každý z nás je občas unavený, má z něčeho 
obavy nebo nemá dobrou náladu. Pokud 
ale máme pocit, že je naše prožívání mimo 

naši běžnou normu, neměli bychom se bát 
říct si o odbornou pomoc. Nejjednoduš‑
ším způsobem je zkonzultovat naše potíže 
se svým praktickým lékařem, případně se 
můžeme také obrátit na nejbližší psychia‑
trickou nebo psychologickou ambulanci. 
Duševní onemocnění se může týkat kaž‑
dého z nás a není známkou slabosti říct si 
o podporu. 

Jan Mokrý
Terapeutická komunita Sejřek

Ilustrační foto Foto: pixabay.com

Mikuláš 
v muzeu

5. prosince 
od 16.00 do 20.00 hodin

místo si 
rezervujte na 

tel. čísle 
776 372 155  
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Mikuláš z knihovny nadělí lidem v nouzi

V  týdnu od 5� do 12� prosince pořádá 
žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry 
společně s  Oblastní charitou Žďár nad 
Sázavou sbírku potravin a drogistického 
zboží pro lidi v nouzi s názvem Mikuláš 
z knihovny�

„Víme, že potravinové banky mají se stup-
ňujícím se zdražováním stále větší problémy 
s pomocí lidem v nouzi. Proto jsme se společ-
ně s Charitou rozhodli alespoň trochu pomo-
ci lidem, kteří nemají tolik štěstí a mají pro-
blémy zajistit základní potraviny pro sebe a 
své děti,“ říká ředitel knihovny Roman Kra‑
tochvíl. 

Jeho slova potvrzuje i Jana Kincová 
Křížková ze žďárské Charity: „Oproti loňské-
mu roku máme na Charitní záchranné síti, 
která pomáhá lidem v nouzi, nárůst potřeb-
ných o zhruba třicet procent. Jedná se o rodi-
ny s dětmi, samoživitele, seniory a osoby se 
zdravotním postižením, lidi bez domova a 
další, které třeba zasáhla nějaká mimořád-
ná událost.“ Sbírka se uskuteční v odděle‑
ní pro dospělé čtenáře žďárské knihovny. 
Potraviny a drogerii je možné nosit v ob‑
vyklou otevírací dobu knihovny. 

A co lidé v nouzi potřebují?
• Konzervy (masové, zeleninové, luštěni‑

ny), paštiky, sardinky 
• těstoviny, rýže, luštěniny (pohanka, 

hrách, čočka),
• cukr, olej, 
• polévky, bujony,
• med, marmelády, kečup, protlak,
• mléko trvanlivé, sušené,
• puding, ovocné přesnídávky, piškoty, 

kaše,
• suchary – celozrnné, kukuřičné, rýžové, 

cereálie,
• čaj, káva, kakao,
• prací prášek, prací gel, jar,
• mýdlo, šampon, sprchový gel,
• zubní pasty, kartáčky,
• vlhčené ubrousky, toaletní papír.

„Děkujeme moc všem, kteří si v  advent-
ním čase vzpomenou na lidi, kteří zrovna 
v  tuto chvíli potřebují pomoc, a staví se do 
knihovny s  malým nákupem pro potřebné. 
Moc si toho vážíme,“ vzkazují Jana Kincová 
Křížková a Roman Kratochvíl. 

Dana Licková
Knihovna M. J. Sychry

Potraviny nebo drogerie pomůžou potřebným v těžkých časech Foto: Oblastní Charita Žďár

Městská policie
S nově otevřenou pěší zónou na ulici 

Nádražní musely hlídky MP řešit již některé 
problémy. Ty se vyskytly v souvislosti s ob‑
služným provozem ‑ zásobováním vozidly, 
která zde po sobě na nové dlažbě zanechaly 
„vizitky“ v podobě olejových skvrn, poško‑
zení laviček apod. Naposledy utrpěla lavička 
škodu v dopoledních hodinách, řidička záso‑
bujícího vozidla ji totiž při odjíždění z místa 
pravděpodobně přehlédla a poškodila. Navíc 
z místa dopravní nehody odjela, aniž by ne‑
hodu ohlásila. Následným šetřením, včetně 
využití městského kamerového dohlížecího 
systému, se strážníkům podařilo zjistit kon‑
krétní typ vozidla s registrační značkou. Věc 
byla dále předána i s fotodokumentací a 
vzniklou škodou na majetku města k prošet‑
ření Dopravnímu inspektorátu Policie ČR. 

Pravidelně, jako každý rok, se v období 
„dušiček“ zaměřily hlídky MP a asistenti pre‑
vence kriminality na zvýšenou kontrolu hřbi‑
tovů na území města ZR. Účelem těchto kon‑
trol je preventivně předcházet případným 
krádežím vzpomínkových předmětů z hrobů 
a osobních věcí, které mají návštěvníci hřbi‑
tovů s sebou. Jsou to např. tašky, kabelky 
s doklady, finanční hotovost apod. V minulos‑
ti jsme takové případy řešili. Příčinou těchto 
krádeží byla převážně nepozornost lidí, které 
dokázali pachatelé využít. Takový čin ale hod‑
notíme minimálně jako přestupek. V souvis‑
losti s velkou návštěvností na hřbitovech a 
značnému počtu odstavených vozidel v  je‑
jich blízkosti jsme věnovali pozornost také 
této problematice. Zabýváme se jí především 
z pohledu ochrany majetku, průjezdnosti ko‑
munikací apod. Letos museli strážníci neče‑
kaně řešit případ jedné návštěvnice hřbitova, 
která zde po zavírací době zůstala uzamčena. 
Naštěstí měla u sebe mobilní telefon, takže 
se s námi zkontaktovala a následně se nám 
ji s příslušným pracovníkem hřbitova poda‑
řilo „vysvobodit“. Určitě by to pro paní nebyl 
příjemný zážitek být na hřbitově až do rána. 

Luboš Skřivánek
MP Žďár n. S.

Sledujte nás na FB: mpzdanrs

Kroužky, akce i předvánoční dílny� Active v novém školním roce nezahálí 
Active středisko volného času v novém škol-
ním roce nezahálí� Připravili jsme pro vás 
akce tradiční i několik nových, otevřeli jsme 
nové i staronové kroužky, nabízíme nejrůz-
nější tvoření a lákáme vás ven� Pojďme si to 
shrnout�

Už v září jste nás mohli vidět na tradičních 
hrách pro děti, společně s městem Žďár nad 
Sázavou jsme se podíleli na Alotriích. Na vele‑
trhu volného času, Volný čas není nuda, jsme 
představili zlomek z naší nabídky zájmových 
aktivit pro děti a mládež. Inovovali jsme na‑

bídku a nově u nás děti mohou navštěvovat 
kroužky Lego roboti, technický kroužek ve 
spolupráci s firmou TOKOZ a Mažoretky. 

S novými lektory jsme oživili kroužky, které 
už dlouho v nabídce nebyly, a to přírodovědný 
a dramatický. Slackline jsme spojili s žonglová‑
ním a máme komplexní kroužek Cirkus Grande 
Activo. Reagovali jsme na váš zájem o kroužky 
pro menší děti a otevřeli jsme angličtiny v ma‑
teřských školkách. Moc děkujeme za hojnou 
účast na podzimních akcích: Drakiádě pod Ze‑
lenou horou, strašidelné Halloweenské stezce 
a tradičním Lampionovém průvodu.

Prosinec je na akce obzvláště nabitý. Již 
4. prosince v 15.00 vás čeká Mikulášská nadíl‑
ka v sále Active SVČ Horní 2. Nevynecháme ani 
tradiční střelecké závody, Vánočního kapra, a 
to 20. prosince od 15.00 stejně tak v sále Horní 
2 vedle Vesny. Pro školy a školky pořádáme ad‑
ventní kreativní dílny. Veřejnost uvítáme rádi 
na odpoledních kreativních workshopech. 
V prosinci se s námi naučíte techniku macra‑
mé při výrobě anděla. 

Jsme tu pro vás a vaše děti!
 Romana Šimurdová 

Active SVČ

V adventu jste zváni do divadla na pohádky, na zpívání, dílničky
Tradiční předvánoční akce OSTROV 
POHODY se letos uskuteční ve dnech 
15� – 18� prosince 2022 v  Městském 
divadle ve Žďáře nad Sázavou, část 
programu bude také na radnici nebo 
v Orlovně�

Pomalu odškrtáváme, co ještě musíme 
stihnout do Štědrého dne. Seznam je dlou‑
hý, stále přibývají další a další povinnosti.  
Ale pak se ťukneme do čela! Vánoce jsou 
přece svátky klidu, míru a pohody. Pohody? 
No ovšem! Vypravíme se na Ostrov poho‑
dy! 

V  hledišti se stmívá, opona se pomalu 
zvedá a malá chundelatá ovečka zabečí. 
Andělé se snesou z  nebe a provedou nás 
dobou adventní. Pak přiletí Brouček s  Be‑
ruškou a my s  napětím budeme sledovat 
mnohá jejich dobrodružství. A co teprve 
cirkus! To bude pořádně veselo! Silák, ta‑
nečnice, kůň, starý lev a dva komedianti, 
kteří po odehraném představení pozvou 
zájemce do žonglérské dílny.

Zvláště rodiče budou pyšní, když uvidí 
vystoupení svých dětí z folklórních soubo‑
rů, žáků z 2. a 4. základní školy, nebo když 
se v krátké dramatizaci představí malí herci 
ze ZUŠ Nové Město na Moravě. Ač víken‑
dový program je ušitý na míru převážně 
dětem, ani dospělí nepřijdou zkrátka. Pá‑
teční večer bude patřit moderované be‑
sedě s Danuší Nerudovou, aneb Můžete se 
zeptat na cokoliv.

Foyer divadla budou zdobit práce žáků 
Výtvarného oboru ZUŠ Žďár nad Sázavou, 
z  výkresů nás pozdraví sněhuláci, zasvítí 
hvězdy nad Betlémem a třeba i jemně za‑
sněží… Ve tvořivých dílnách budeme vyrá‑
bět svítící domečky, ozdoby na stromeček, 
girlandy, ptáčky, sněhuláky, děti si marme‑
ládou slepí linecké cukroví, bílkovou pole‑
vou ozdobí perníčky a mnoho dalšího. Vše 
doplní zábavné soutěže s drobnou odmě‑
nou, které připravují členové mládežnic‑
kých organizací Duha AZ a Royal Rangers 
Žďársko.

Poděkování patří především Městu Žďár 
nad Sázavou, Kraji Vysočina a dlouholetým 
sponzorům, bez jejichž zájmu a finanční 
podpory by se tato akce nemohla uskuteč‑
nit. Podrobný program, prosím, sledujte na 
plakátech a na webových stránkách.

Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků, mír a zdraví, zvláště pak těm, kteří 
prožívají nějakou bolest nebo jsou daleko 
od domova. 

Pavla Müllerová
www.ostrovpohody.cz

Hry a soutěže s organizaci DUHA AZ přilákaly hlavně děti Foto: Karel Omes

Synonymum pro Ježíška 2022 je Kultura Žďár
Proč se mačkat ve frontách v hypermar-
ketech, či úzkostlivě čekat, v jakém stavu 
dorazí objednaný dárek z e-shopu? Věci 
stárnou a ztrácejí na hodnotě, hromadí se 
v našich domácnostech a druhý den po 
darování zevšední� Darujte věc trvalou, 
která přinese radost do srdcí a duší vašich 
nejbližších� Darujte zážitek, na který si i po 
letech obdarovaný vzpomene a bude ho 
mít spojený s vámi�

Kultura Žďár pro vás připravila vánoční ba‑
líček vstupenek nejrůznějších pořadů a žánrů, 
divadelních představení a koncertů na rok 
2023. Navíc do Vánoc za zvýhodněnou cenu, 
stačí se podívat na web Kultury Žďár a vybrat 
si. Tady je pár tipů pro vaše rozhodování.

Zlatá slavice ve Žďáře nad Sázavou
Lucie Bílá a Petr Malásek. Dvě jména, kte‑

rá netřeba představovat. Lucka je stálice na 
naší hudební scéně již několik desetiletí a za 
svoji kariéru toho stihla opravdu hodně. Její 
pěvecký projev zahrnuje bezpočet poloh od 
tvrdého rocku, přes popové písně, balady až 
po šanson. S nabytými životními zkušenostmi 
pak její písně dostávají nádech značné auten‑

tičnosti a emotivních prožitků, se kterými se 
ztotožní převážně značná část ženského obe‑
censtva. Vstupenky na Novoroční recitál Lucie 
Bílé, který proběhne 1. února v Domě kultury 
ve Žďáře, se tak mohou stát favoritem vaší vá‑
noční nadílky.

Radůza a Robert
Nejen Lucie Bílá je však zpěvačka s velkým 

Z. Radůza je sice z jiného hudebního „hnízda“, 
ale v tom svém je hvězda číslo 1. A když se k 
ní připojí takový Robert Křesťan s Druhou 
trávou, vznikne z toho unikátní dvojkoncert, 
který v České republice na jaře 2023 můžete 
zažít pouze v Městském divadle ve Žďáře nad 
Sázavou, nikde jinde společně vystupovat ne‑
budou. Znalci žánru jistě ocení společný duet 
Radůzy s Robertem Křesťanem, který láme re‑
kordy country a folk hitparád.

40� ročník Horáckého džbánku!
A samozřejmě již v zimě je třeba myslet 

na léto. Po letošním 39. ročníku Horáckého 
džbánku, který tento skvělý festival po době 
covidového temna vrátila do hry vaše účast, 
skvělí interpreti a nádherné prostředí zámec‑
ké Foroty, nabízíme vánoční vstupenky za 

bezkonkurenční cenu na další ročník. Pokud 
si vstupenky koupíte do 23. prosince, pak věz‑
te, že vás v srpnu čeká „vymazlený“ jubilejní 
40.  ročník Horáckého džbánku za poloviční 
cenu. A program bude stát za to. Nejenom 
na hlavním pódiu, ale i doprovodný program, 
kde vedle festivalové školky, kam spolehlivě 
můžete „uklidit“ vaše děti, či vnuky, zabaví v 
pauzách všechny přítomné. Stage pak ovlád‑
ne Fleret, Vlasta Redl, AG Flek, Buty a do síně 
slávy uvedeme speciální hosty, kterými nebu‑
dou nikdo jiní než Václav Neckář a jeho bratr 
Jan, kteří samozřejmě dají i set Vaškových hitů.

Božská Simona!
A náš tip na závěr? Fanoušci hereckého 

umění Simony Stašové by si neměli nechat ujít 
její skvělé divadelní představení Shirley Valen‑
tine, kde Simona kraluje divadelním prknům a 
smíchem rozhýbe vaše bránice.

To byla jen malá ochutnávka akcí, na kte‑
ré vás zveme v roce 2023 a na některé z nich 
můžete do 23. prosince získat výhodně vstu‑
penky. My pevně věříme, že nešlápnete vedle.

Tamara Pecková
Kultura Žďár
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Žďárský pěvecký sbor Svatopluk opět vystupu-
je a zve na svůj vánoční koncert 
Smíšený pěvecký sbor SVATOPLUK ze 
Žďáru nad Sázavou začal psát svou 
historii před více než 170 lety a v  tra-
dici sborového zpěvu v  našem městě 
pokračuje i nadále� Covidová pauza 
činnost našeho souboru výrazně ne-
poznamenala, ale jak čas běží, členská 
základna nám nepatrně ubývá� Na-
vzdory všem okolnostem jsme skupina 
bezmála třiceti nadšenců a pravidelně 
se každé pondělí scházíme ve zkušeb-
ně ZUŠ, abychom sladili svoje hlasy a 
společně v partě dobrých přátel prožili 
hezké chvíle hudebního souznění�

V letošním roce, zpočátku ovlivněném 
pandemií, jsme prozatím realizovali jedno 
koncertní vystoupení u příležitosti odha‑
lení sochy Mikuláše Konáše z Hodiškova. 
Koncert se velmi vydařil a to nás samo‑
zřejmě motivovalo k  dalším hudebním 
aktivitám, které budou, pevně doufá‑
me, bez omezení. Kývli jsme na nabídku 
účinkovat na charitativním koncertě pro 
Domácí hospic Vysočina o.p.s., který or‑
ganizuje Měšťanský pivovar Havlíčkův 
Brod. Tato akce se bude konat v  neděli 

11. prosince v Městském divadle ve Žďá‑
ru nad Sázavou a kromě benefice umožní 
představení dalších dvou smíšených pě‑
veckých sborů, které zde působí.

Tradičním koncertním vrcholem každé 
sezóny je náš vánoční koncert, který se le‑
tos uskuteční v pátek 30. prosince od 16 
hodin jako vždy v kostele sv. Prokopa ve 
Žďáru nad Sázavou. Všichni jste srdečně 
zváni! A co v  těchto krásných sakrálních 
prostorách od nás uslyšíte? Samozřejmě 
nebudou chybět vánočně laděné skladby 
a těšit se můžete i na nějaké to hudební 
překvapení.

Už nyní „spřádáme“ plány na rok pří‑
ští, kdy nás zřejmě čeká hostování ve 
východních Čechách u našeho partner‑
ského smíšeného pěveckého sboru, dále 
Jarní koncert a jiné zajímavé hudební zá‑
žitky.

Pokud rádi zpíváte a hudba je vaším 
koníčkem, neváhejte a přijďte mezi nás!

Jitka Nováková
Pěvecký sbor Svatopluk

Návštěva kina je o Vánocích prakticky ne-
vyhnutelná!

I když letošní podzim nebyl na premiéry 
nejsilnější, tak o Vánocích se k nám ze zá-
moří valí dvě čerstvé novinky, které roz-
hodně nemohou ujít vaší pozornosti�

Pamatujete si, jak jsme všichni společně 
v zimě roku 2018 v kině Vysočina s úžasem 
hleděli na unikátní filmový zážitek při filmu 
Bohemian Rhapsody, který byl více než dů‑
stojnou poctou skupině Queen a především 
Freddiemu Mercurymu? Tak stejná parta 
tvůrců, která se na této filmové lahůdce po‑
dílela, natočila další filmovou perlu. Ptáte se 
jakou? Napovíme jedním slovem – Whitney!! 
No, ano, jedná se o životopisné hudební dra‑
ma jedné z nejlepších zpěvaček dvacátého 
století Whitney Houston. A když si dáte do 
vyhledávače na vašem chytrém telefonu celý 
název filmu Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody, tak se vám určitě nabídne 
i trailer na tento film. A když si ho pustíte, tak 
věřte, že další váš klik bude na vstupenky do 
Kina Vysočina, abyste film viděli celý. Protože 
o Vánocích na velkém plátně s naším skvělým 
zvukem to bude lahůdka.

A nebude jediná! Režisér James Cameron, 
který před mnoha lety způsobil filmovou 3D 
revoluci se svým snímkem Avatar, se vrací 
s pokračováním tohoto snímku na filmová 
plátna v premiéře s názvem Avatar: The Way 
of Water, který nabídne filmový zážitek na 
zcela nové úrovni. Film budeme samozřejmě 
promítat jak ve 3D, tak i 2D, pro milovníky 
prostorového filmového vidění jsme speci‑
álně dokoupili sadu 3D brýlí. Tento filmový 
„trhák“ roku má neuvěřitelných 190 minut. 
Této stopáži přizpůsobíme vysílací časy a vám 
doporučujeme zásoby občerstvení na více 
než tři hoďky dokonalého „bijáku.“

Období vánočních prázdnin letos vychází 
pouze na jeden týden. Na vánoční svátky vás 
necháme odpočívat a věnovat se návštěvám 
svých blízkých, ale od úterý 27. prosince do 
pátku 30. prosince vám nabídneme hned tři 
filmy denně. Že tam nebudou chybět výše 
zmiňované novinky netřeba připomínat.

A ještě jedna pozvánka. Kino Vysočina na‑
vštíví Mikuláš s čertem 4. prosince v 10.30 a 
přinese řadu pohádek pro nejmenší diváky 
za symbolické vstupné. Ti nejmenší se mo‑
hou těšit na Rumcajse s Mankou a Cipískem, 
Křemílka a Vochomůrku, Rákosníčka, Trauten‑
berka s Krakonošem, Kubou a Ančí, Hajného 
Robátka a další pohádky!

U kontroly vstupenek vás odmění lízát‑
kem Mikuláš s čertem.

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

www.dkzdar.cz
Facebook: kinovysocina

Kino Vysočina

Vánoce v devadesátkách? V muzeu! 
Až do 15� ledna 2023 můžete navštívit 
výstavu „Vánoce v  devadesátkách“, vě-
novanou především vánočním dárkům� 
Vraťte se v čase a zavzpomínejte nebo 
ukažte svým dětem, na co jste se pod 
stromečkem těšili�

Nebudou mezi nimi chybět barevné 
„elasťáky“, walkmany, magnetofonové ka‑
zety, encyklopedie, pohádkové knihy, pa‑

nenka Barbie, „plyšáci“, vykládané náramky, 
dámské střevíčky, barevné kravaty, ručně 
pletené svetry či stolní počítač. Výstavu do‑
plní místnost s  tradičními lidovými Horác‑
kými vánocemi a zvyky, včetně pouštění lo‑
diček, odlévání cínu a vytahování polínek.

Kamila Dvořáková
Regionální muzeum Žďár

Užijme si společně advent i Nový rok
V době, kdy čtete tyto řádky, jsme už 
vkročili do adventního času� Jak ho chce-
te prožít? Pojďte si s námi dopřát chvilku 
klidu, vychutnejte si atmosféru adventu 
nebo spolu s dalšími Žďáráky oslavte 
Nový rok� Nabízíme vám přehled toho, 
co si pro vás odbor kultury připravil�

Milovníci dobrot se mohou těšit na 
dřevěné stánky na náměstí Republiky, za‑
stavte se třeba na punč, svařák nebo kávu 
a k tomu si dejte palačinku nebo trdelník. 
K  dostání bude i keramika nebo vánoční 
jmelí. Stánky jsou v provozu od 27. listo‑
padu do 23. prosince, některé budou mít 
otevřeno i na Nový rok.

Na zlatou neděli (18. prosince) bude od 
8.00 do 12.00 vánoční jarmark i dílničky na 

Staré radnici. Na jarmarku koupíte koření, 
výrobky z levandule i dřeva, keramiku, an‑
děly z kovu, šperky, dárky, kožené zboží, 
baňky nebo svíčky. Dílničky se tentokrát 
ujala společnost Koulier z nedalekého 
Hlinska. Ozdobíte si vlastní baňku na stro‑
meček? Třeba to bude vaše nejoblíbenější 
ozdoba, baňka s příběhem.

Nový rok přivítáme společně na náměstí 
Republiky. Od 17.30 vystoupí pěvecký sbor 
FONS, v 17.45 budou následovat zdravice 
představitelů města a zástupců politických 
klubů a po státní hymně v 18.00 zvedneme 
oči k nebi na ohňostrojovou show. V prů‑
běhu večera se můžete zahřát čajem nebo 
svařeným vínem. Těšíme se na vás.

(red)

Mateřská škola Žďár nad Sázavou slaví dvacetiny
Příspěvková organizace Mateřská 
škola Žďár nad Sázavou byla založe-
na k  1�  12� 2002, takže nyní je to již 
20 let, kdy proběhlo sloučení sedmi 
mateřských škol ve městě do jednoho 
právního subjektu, což přineslo změny 
v organizaci a řízení této obří PO�

Dovolte mi, abych při této příležitosti 
zmínila několik zajímavostí z historie této 
příspěvkové organizace. V roce 2002 navště‑
vovalo sedm mateřských škol 727 dětí, ale 
v roce 2006 počet dětí klesl na pouhých 562 
dětí. Musela být uzavřena MŠ na ul. Okruž‑
ní. 2008 se opět otvírá, modernizuje a 2011 
má již 3 třídy plné dětí. Dnes navštěvuje MŠ 
Žďár nad Sázavou celkem 705 dětí. Máme 
plně kvalifikovaný pedagogický personál a 
nabízíme celoroční kvalitní předškolní vzdě‑
lání dle programů Začít spolu a Zdravá ma‑
teřská škola. Na MŠ Veselské fungují 2 třídy 
s prvky Montessori a na MŠ Haškova třídu 
Studánka, která pracuje s prvky waldorfské 
pedagogiky. Jsme zapojeni do spousty ob‑
sahově zajímavých dotačních programů a 
jen za posledních 6 let se nám pro MŠ poda‑
řilo získat z MŠMT, SFŽP, Operačního progra‑
mu pro vědu vývoj a vzdělávání či Operač‑
ního programu Jana Ámose Komenského 
téměř 8 miliónů Kč, které byly a budou vy‑
užity ve prospěch dětí a zaměstnanců MŠ, 
k dalšímu profesnímu rozvoji pedagogů, na 

vybavení tříd, revitalizaci zahrad i moderni‑
zaci provozu MŠ. Zlepšení prostředí podpo‑
ruje dlouhodobě i náš zřizovatel Město Žďár 
nad Sázavou.

Za vysokou profesionální úroveň našich 
mateřinek bych chtěla poděkovat všem 117 
současným zaměstnancům, za jejich každo‑
denní poctivou a obětavou práci a reprezen‑
taci MŠ na veřejnosti. Také  bývalé ředitelce 
PO Miladě Vránkové a pracovnicím MŠ, kte‑
ré položily pevné základy PO MŠ.

Do dalších let popřeji Mateřské škole 
Žďár nad Sázavou, ať je stále plná veselých 
a uštěbetaných dětí a spokojených dospě‑
lých, jak na straně rodičů, tak i zaměstnan‑
ců a ať si udrží vysokou kvalitu předškolní‑
ho vzdělávání a má energii čelit všemu dění 
kolem ní s úsměvem, klidem a pohodou.

Iveta Klusáková
ředitelka PO MŠ

Každé patro dortu představuje jednu z mateřinek, od největší po nejmenší Foto: Milan Šustr

Dívky ze ZŠ Švermova se zúčastnily republikového finále v přespolním běhu
Běhání je současným fenoménem už 
jen proto, že se jedná o zdravou for-
mu pohybu a nejzdravější běhání je 
v přírodě� Přespolní běh je definován 
jako běh na neupravených plochách, 
tj� plochách nezpevněných� Přespolní 
běhy jsou známé především ze škol-
ního prostředí, kde se pořádaly jako 
přebory škol a sloužily jako nástroj pro 
poměřování sil žáků a studentů�

Jelikož na ZŠ Švermova máme velké 
množství sportovně nadaných dětí, které 
navštěvují různé sportovní kroužky, a patří 
mezi ně i atletika, velice rádi jsme se do této 
republikové soutěže přihlásili a s velkým 
napětím očekávali, jak se družstvo našich 
žákyň umístí. Po vítězství v krajském kole  
se představilo 5 děvčat, ve složení Veronika 
Červinková z 8.A, Andrea Musiolová, Adéla 
Bezchlebová, Barbora Košťálová a Nela Hru‑
bá z 8.B.,v republikovém finále.

To proběhlo v úterý 25. října 2022 v areá‑
lu Martina Koukala na Pilské nádrži ve Žďá‑
ru nad Sázavou. Prezentace závodníků byla 
provedena od 9.00 – 11.00 hodin. První zá‑
vodníci startovali v 11.45. Soutěže se zúčast‑
nili chlapci a dívky ve III., IV. a V. kategorii na 
1 500 m, 2 000 m, 3 000 m a 5000 m. V 15.15 

se všichni zúčastnění těšili na slavnostní vy‑
hlášení výsledků.

Na členité, travnaté trati se naše dívky 
neztratily a v celkovém pořadí obsadily 
krásné 8. místo z celkových 15 družstev celé 
republiky. V jednotlivcích byla nejlepší  Vero‑
nika na 4. místě, Andrea skončila na 35. mís‑
tě, Nela na 46. místě, Adéla na 47. místě a 

Barbora obsadila 49. místo. V tomto závodu 
startovalo 81 závodnic.

Tímto všem dívkám gratulujeme a pře‑
jeme další sportovní úspěchy i v ostatních 
disciplínách.

Milan Prokop
ZŠ Švermova

Pětice dívek ze ZŠ Švermova se svým učitelem Milanem Prokopem Foto: archiv školy
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Projekt „Spolu“ propojuje děti z celé školy Komenského 6
Žáci Základní školy Komenského 6 
se v  rámci iniciativy Vzdělávání pro 
každého zapojili do dlouhodobého 
projektu Spolu, který naši školu neod-
myslitelně obohacuje o nevšední zku-
šenosti, a to díky inkluzivnímu vlivu na 
všechny členy naší školy� Bezprostřed-
ní zážitky dlouhodobě dokumentuje 
pomocí fotografií pan Milan Šustr, kte-
rý má bohaté zkušenosti se zazname-
náváním všech životních drah člověka� 
Očekávaným výstupem tohoto projek-
tu se stanou působivé fotografie, které 
nám přiblíží, že lze ve školním prostře-
dí fungovat bez předsudků�

V praxi to znamená, že se jako školská or‑
ganizace opíráme o celosvětový trend, kdy 
přijímáme ideu, že každý člověk je důstoj‑
nou součástí společnosti a je nadmíru nutné 
tomu jít naproti a snažit se o co nejpříjem‑
nější spolupráci bez předsudků a negací 
všeho druhu. Přímo v úterý 25. října prožili 
děti a učitelé zainteresovaní v projektu den 
ve škole neobyčejně a strašidelně. 

Žáci sedmé třídy si připravili aktivity na 
téma Halloween pro své spolužáky ze tříd 
speciálních, a tak vznikla nevšední milá spo‑
lupráce, která jistě není posledním počinem 
v rámci inkluze v naší škole. Děti se mohly 
projít po strašidelném lese, kde hledaly ne‑
topýry, či zkusily naleznout hady a pavouky 

ve skrýši. Skvělou zkušeností byla také výro‑
ba postavičky ducha, se kterou žákům spe‑
ciálních tříd žáci sedmé třídy pomáhali. Od‑
měnou za vynaloženou činnost byla krabice 
plná krásně nazdobených halloweenských 
perníčků. 

Také úterní odpoledne proběhlo ne‑
všedním, leč velmi příjemným způsobem. 
Ve školním altánu se sešly rodiny dětí a pe‑
dagogů ze speciálních tříd a vytvořily spolu 
velmi pohodovou atmosféru. Při táboráku, 

zpěvu u kytary, či u dlabání dýně se vedly 
rozhovory a ozýval se smích. Smích dopro‑
vázel i snahu některých účastníků naučit se 
žonglovat. Až do podvečerních hodin se al‑
tán na školní zahradě proměnil v altán plný 
radosti a spokojenosti. Působivá výzdoba 
i  chutné pohoštění mělo své tvůrce přímo 
ve škole, žáci se úkolů zhostili velmi důklad‑
ně a jim i našim pedagogům tímto moc dě‑
kujeme. Ivona Nečasová

ZŠ Komenského 6

Projekt Spolu propojil děti napříč školou Foto: archiv školy

Výhry v soutěžích i projektové dny - to vše jsme zvládli během dvou měsíců
Školní rok se jen rozběhl a my už navštěvu-
jeme soutěže a stojíme na stupních vítězů� 
Nebojte, taky se učíme – to především� Nově 
i pomocí rozmanitých projektových dnů, 
které nás přenáší do rozličných kultur, zemí, 
ale i tradic, zvyků či historických období�

Začátkem listopadu jsme navštívili hned 
dvě kuchařské soutěže a v  obou slavíme 
úspěch. První z  nich, bronzovou medaili, si 
odnesla z celorepublikové soutěže Rio Mare – 
Svačina roku naše šikovná kuchařka, druhačka 
Natálie Heralová. Naty se nezalekla silné kon‑
kurence v Praze a chutnou, božsky vypadající 
svačinou – sezamovou palačinkou s  tuňáko‑
vou směsí a avokádem ‑ vybojovala krásné 
třetí místo.

Další kuchařská soutěž, prestižní Trophée 
Mille, proběhla v  jihlavském Cityparku, kde 
bylo diváky i soutěžícími přímo nabito. Ome‑
zeným časem ani těžkým zadáním se ale naše 
hvězdy, cukrářka Eliška Havlíková a kuchař 
Tom Petera, zaskočit nenechaly. Perfektně vy‑
laděná husí prsa v makové krustě s tymiánem, 
krémové šafránové brambory a restovaná ze‑
lenina s  marinovaným květákem se právem 
staly absolutní výhrou v kategorii slaný pokrm, 
a my tak můžeme slavit sladké (tedy, v našem 
případě spíše slané) vítězství.

Kromě soutěží žijeme v  naší škole každý 
měsíc jedním neobvyklým tématem, a to po 
celý den. Vaříme a pečeme typické pokrmy, 
v  hodinách teorie zase zjišťujeme zajímavé 
informace napříč všemi předměty. Zatímco 
v září jsme se věnovali Horácku, v říjnu to bylo 
jemné a elegantní téma první republiky. Ne‑
přehlédnutelnou aktivitou, která doslova rezo‑
novala napříč celou školou, byla třeba soutěž 
týkající se dobového oblečení. Na chodbách 
jste tak mohli potkat elegantní pány v klobou‑
cích, slušivě oblečené dámy v lodičkách nebo 

tanečnice šansonu s boa kolem krku. 
U nás ve škole máme radost z našeho pes‑

trého podzimního menu akcí. Radost z krás‑
ných společných zážitků ze soutěží, z vydaře‑
ných projektových dnů, při kterých se bavíme 
a učíme zároveň, ale i z všedních dnů plných 
dřiny, které nutně musí předcházet těm, po 
nichž můžeme slavit. Naty, Eliško, Tome, děku‑
jeme za vzornou reprezentaci školy a srdečně 
gratulujeme!  Marie Kuncová

Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga

T. Petera, E. Havlíková a učitel P. Chalupa přebírají trofej na soutěži Trophée Mille Foto: archiv školy

Společně 
úspory energií 

zvládneme 

Chcete lehce ušetřit a nemít z toho těžkou 
hlavu? Na webu E.ON Rádce vám 

poradíme, jak šetřit energiemi tam, 
kde to má opravdu smysl.

Více na 
eon.cz/radce

20 °C

30 °C
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XIX. REPREZENTAČNÍ

PLES
Hvězda večera
NO NAME
Dům kultury Žďár nad Sázavou
21. LEDNA 2023 OD 19.30
VSTUPNÉ 300 KČ

Večerem provede
MARKÉTA HRUBEŠOVÁ

K tanci a poslechu zahrají
PARTYLEADERS

Doprovodný program
COCKTAIL SHOW, DISKOTÉKA,
FOTOKOUTEK

Rezervace na telefonu 566 642 650.  
Předprodej od 12. 12. 2022 na recepci ŽĎAS, a.s.

konzervy (masové, zeleninové, luštěniny), paštiky, sardinky
těstoviny, rýže, luštěniny (pohanka, hrách, čočka)
cukr, olej
polévky, bujony
med, marmelády, kečup, protlak
mléko trvanlivé, sušené
puding, ovocné přesnídávky, piškoty, kaše
suchary (celozrnné, kukuřičné, rýžové, cereálie)
čaj, káva, kakao
prací prášek, prací gel, jar
mýdlo, šampon, sprchový gel
zubní pasty, kartáčky
vlhčené ubrousky, toaletní papír

Přinést je možné:

m i k u l á š  
z  k n i h o v n y

TERMÍN: 5. - 12. 12. 2022
MÍSTO: ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE, 
             KNIHOVNA M. J. SYCHRY

Sbírka potravin a drogistických potřeb pro lidi v nouzi

Potraviny a drogistické zboží budou prostřednictvím
Oblastní charity Žďár nad Sázavou distribuovány 
k lidem v nouzi.

Moc děkujeme, že nejste lhostejní 
a společně pomáháte...

87.9 FM | R-VYSOC

OKNA - DVEŘE - VRATA

Bytové HT bezpečnostní dveře

Vzorkové prodejny

Kontakt

včetně zárubně a kompletních prací
+ ZEDNICKÉ PRÁCE
14 zamykacích bodů, jednoduchý design, 2 zamykací 
systémy, dvojité těsnění

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,
nám. Republiky 148 (budova 
nábytku)

HAVLÍČKŮV BROD,
Nádražní ulice 90 (naproti 
poliklinice)

info@blazicek.info
www.blazicek.info

Tel.: 777 333 112

ŽALUZIE - SÍTĚ - ROLETY - PARAPETY - SERVIS

JIŽ BRZY
otevřeme novou prodejnu 

Žďár nad Sázavou

Otevíráme 
14. 12. 2022 v 7:00 hod. 

Zastavte se za námi. Máme pro Vás 
připravené dárky k nákupu zdarma.

www.traficon.cz 

Penny
market 

Brněnská 
1144/28
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Zaostřeno na Žďár 2022

Vyhodnocení! 
Zaostřeno na Žďár - Žďár
Do druhého kola letošního ročníku Zaostřeno na Žďár bylo 
zasláno 20 fotografií na téma Žďár. Vítězem tohoto kola se 
stal David Košťál, zároveň obsadil i 2. místo. Gratulujeme!
Autora vítězné fotografie odměníme poukazem na služby 
v ateliéru FOTO Holán v hodnotě 600 Kč. Do celoročního 
hlasování postupil spolu s vítězem i  Ondřej Kutlvašr.

Celoroční vyhodnocení

Zaostřeno na Žďár - celoroční vyhodnocení!
Ve finálovém celoročním kole nového formátu Zaostřeno na Žďár postoupilo do hlasování na Facebooku  
12 fotografií, 3 z každého ze 4. kol.
 
Autoři tří vítězných snímků si odnesou hodnotné ceny od sponzora soutěže Lowepro:
1� místo – Fotobatoh ProTactic 350 AW v hodnotě 4 500 Kč
2� místo – Fotobatoh Photo Sport 200 AW (orange) v hodnotě 3 500 Kč
3� místo – Stativ Joby GorillaPod 3K Kit v hodnotě 2 600 Kč
 

Vernisáž fotografií 

16� prosince od 17�00 proběhne v Malé galerii na Staré radnici vernisáž fotografií. Vystavíme všech 12 snímků, které zví‑
tězily v jednotlivých tematických kolech (Portrét, Příroda, Sport a Žďár). Oceníme autory tří fotografií, které vyhrály hlasování 
na Facebooku i další tři snímky, které vybere odborná porota. Součástí večera bude i workshop pro fotografy. Výstava bude k 
vidění do 31. ledna 2023. Přijďte se podívat!

2� místo Barokní most Foto: David Košťál 3� místo Zelená hora Foto: David Košťál 

1� místo Žízeň Foto: Ondřej Dočekal 

2� místo Barokní most Foto:  David Košťál 3� místo Zelená hora Foto:  Ondřej Kutlvašr

1� místo Zelená hora Foto:  David Košťál



Změna programu vyhrazena.

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

A – Active SVČ, Horní, BNPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, ČD – Čechův dům, FP – Family point, GSR – Galerie Stará radnice,  
HK – Husova kaple, KB – kaple sv. Barbory, KP – kostel sv. Prokopa, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo,  

MČD – Moučkův dům, MG – Malá galerie Staré radnice, NR – náměstí Republiky, NT – Nábřežní terasy, O – Orlovna,  
PKR – parkoviště u Kamenného rybníka, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum,  

SP – Senior Point v knihovně, SR – Stará radnice, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
ČT 1. prosince, Možná přijde Mikuláš /RCS/

PÁ 2. prosince, Mikulášská nadílka /NT/

NE 4. prosince, 15.00 Mikulášská nadílka /A/

PO 5. prosince
14.00‑19.00 Mikulášská nadílka /ZŽ/
16.00‑19.30 Mikuláš v muzeu /MČD/

NE 11. prosince, 14.00
Vánoční pohádka a dílnička pro děti /SR/

SO 17. prosince, 9.00 Stavění městského betléma /ZH/

SENIORŮM
PÁ 2. prosince, 9.00 Zdravotní monitoring s VZP /SP/

ÚT 6., 13. a 20. prosince, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

ST 7. prosince, 9.00 Alzheimer poradna Vysočina /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
PO 28. listopadu až PÁ 23. prosince
út – pá 6.30, so 7.30 Rorátní mše svatá /KP/

ČT 1., 15. prosince a 5. ledna 2023 Biblická hodina /HK/

PO 6. prosince, 17.15
Poutní mše svatá ke sv� Mikuláši /BNPM/

PÁ 16. prosince, 19.00‑21.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
SO 3. prosince, 16.00 J� Macek & J� Baštová /ZŽ/

NE 4. prosince, 16.00 Pěvecký sbor Gaudeamus /ZŽ/

ÚT 6. prosince, 19.00
Žďárské interference – Pilani Bubu Trio /RKF/

ČT 8. prosince, 18.00 Vánoční koncert ZUŠ /MD/

ÚT 13. prosince, 19.00
Pavel Šporcl a Vánoce na modrých houslích /MD/

NE 18. prosince, 18.00 Vánoční koncert pro harfu /ZŽ/

PO 26. prosince, 17.00 /BNPM/
FONS a orchestr žáků ZUŠ – Zpívej v čase vánočním 

PÁ 30. prosince, 16.00 Svatopluk - vánoční koncert /KP/

KULTURNÍ AKCE
SO 3. prosince, 16.30 a NE 4. prosince, 14.00 a 15.30
Adventní program pro zaměstnance nemocnice NMnM  
a zdravotníky /ZH/
SO 3. prosince, 9.00‑16.00 Vánoční Fler trh /DK/

SO 3. prosince a NE 4. prosince, 10.00‑18.00
Vánoce na zámku /ZŽ/

PO 5. prosince až PO 12. prosince
Mikuláš z knihovny – sbírka potravin a drogerie /KMJS/

ST 7. a 14. prosince Vánoční Vykresli se z toho /KMJS/

SO 10. prosince, 17.00
Vánoční koncert tanečního oboru ZUŠ /MD/

ČT 15. prosince
8.00‑18.00 Zimní trh /NR/
14.30 Předvánoční zastavení /KMJS/
15.00 Půjdem spolu do betléma /RCS/

Ostrov pohody 2022
ČT 15. prosince, 10.00 /O/, 15.00 /SR/
PÁ 16. prosince, 16.00 /MD/
SO 17. prosince a NE 18. prosince, 14.00 /MD/

NE 18. prosince, 8.00‑12.00 Vánoční jarmark /SR/

ÚT 20. prosince, 16.00 Živý betlém /NR/

PÁ 23. prosince až PO 26. prosince, 8.00‑18.00
Betlémské světlo /KP/

NE 1. ledna, 17.30 Novoroční ohňostroj /NR/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ÚT 6. prosince, 9.30 Zdobení perníčků /FP/
16.30 Babinec – Anděl technikou macramé /A/

ČT 8. prosince, 16.00 Včelařství /HK/

ST 14. prosince
14.00 Tradiční vánoční tvořivá dílna /KMJS/
17.00 Jaroslav Čechura – Obyčejný život v baroku /ZŽ/

SPORTOVNÍ AKCE
ST 7. prosince, 16.00 Běh Žďárák: ZR - Veselí - ZR /PKR/

ÚT 20. prosince, 15.00‑18.00 Vánoční kapr – střelba /A/

VÝSTAVY
ÚT 20. listopadu až NE 1. ledna 2023 /GSR/
Jana Baboráková – obrazy, panenky, zvířátka a oděvy

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

ČT 1. prosince až SO 31. prosince
Můj svět XIV� /KMJS/
Gabriela Kynclová – Pojď, koukni mýma očima /ČD/
Výtvarné práce žáků 2� stupně ZŠ Palachova /KMJS/

PÁ 16. prosince až ÚT 31. ledna 2023 
Zaostřeno na Žďár /MG/

PO 19. až PO 26. prosince Výstava betlémů /KB/


